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СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

 

ВМФ – Ветеринарномедицински факултет 

ВПО – външен полов орган 

ДКК – диференциална кръвна картина 

дск – ден след първия коитус 

КДЖ – клиника за дребни животни 

ЛДЦ – лабораторно диагностичен център 

ОХЕ – овариохистеректомия 

ув – увеличение 

Х  – средно аритметично  

ALA – аланин амино трансфераза 

ALB – албумин 

AP – алкална фосфатаза 

ASAT  –  аспартат амино трансфераза 

BIL  –  общ билирубин 

BSC – телесна кондиция 

Ca  – общ калций 

Chol   – общ холестерол 

CO₂   – въглероден диоксид  

Crea – креатинин 

CRP  –   С – реактивен протеин 

Eo – еозинофили 

Er – еритроцити 

g/l – грам на литър 

GGT  –  γ – глутамилтрансфераза 

Glu – глюкоза 

h – час 

HCT – хематокрит 

HGB – хемоглобин 

kg – килограм 

LDH – лактатдехидрогеназата 

Leuc –  общ брой на левкоцитите 

LH –   лутиенизиращ хормон 

Lym  –  общ брой на лимфоцити 

m – маса 

MCH  –  средното съдържание на хемоглобин в един еритроцит 

MCHC  –  средното съдържание на хемоглобин в еритроцитите 

MCV – среден корпускулен (клетъчен) обем или среден обем на 

еритроцитите 

Mean – средна стойност 

Mg – магнезий 

min – минута  
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ml – милилитър 

mm – милиметра 

Mo – моноцити 

MPV –  среден обем на тромбоцитите 

n – брой на животни в група 

Na2EDTA – динатриева сол на етилендиаминтетраоцетната киселина 

Neut – неутрофили 

ng – нанограм 

nm  –  нанометра 

nmol – наномол 

PGF2α – простагландин F2 алфа 

pH – ниво на киселинност 

PLT –  общ брой на тромбоцитите 

PCV - Packed cell volume (хематокрит) 

RDW% –  ширина на разпределение на червените кръвни клетки 

RDWa – абсолютна ширина на разпределение на червените кръвни клетки 

s. c. – подкожно приложение 

SD – стандартно отклонение на средното аритметично 

sec – секунди 

T/L – тита на литър 

TP  –  общ белтък   

Trg – триглицериди 

U – обороти 

Urea – урея 

μg – микрограма 

Р – равнище на статистическа значимост 

Р4 – прогестерон 

сm – сантиметра 

Х&E - хематоксилин и еозин  

%  –  процент  

µl – микролитра 

µm – микрометра 

При отчитане на стойностите на серумните нива на прогестерона в 

настоящата работа и сравняването им с литературните данни да се имат 

предвид следните формули, изрязяващи съотношението между двете мерни 

единици: 

                                   ng/ml × 3,18 = nmol/l, nmol/l × 0,314 = ng/ml 
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I. УВОД 

 

Бременността при бозайниците е един от биологичните феномени в 

живaта природа. Възникването, растежът и развитието на зародиш, ембрион 

и фетус е свързано с протичане на каскада от специфични процеси на обмяна 

на вещества, променена хемодинамика, органна топография, 

имунологичичен толеранс, адаптация, развитие и др. Балансът постиган 

между бъдещо поколение и майката е уникален. Всичко това е един тест, 

изпитание за организма на бременната. Законите на живота изискват успешен 

изход от тази проверка, а именно продължаване на рода - раждане и 

отглеждане на малки.  

Стремежът на всеки който развъжда кучета е гестационния период да 

протича безпроблемно и новородените да са здрави и нормално развити. 

Първото условие за това е женската да бъда здрава. Бременността е период от 

живота, през който настъпват определени физиологични промени в 

организма. Те са нормални и познаването им е от голямо значение. Примери 

в това отношение е увеличаване на сърдечната честота и общото количество 

на кръвта. Престоят на хранителните маси в стомаха и червата е по-

продължителен, обстоятелство което трябва да се има предвид при 

определяне на режима на хранене. От 30-я ден след заплождане кучетата 

развиват лека анемия, продължаваща до раждането, като в единични случаи 

стойностите на хематокрита стават особено ниски около 25% (при норма 

около 45-50%). Също така се увеличава и големината на щитовидната жлеза. 

Износването на плодове е свързано с по-голямо натоварване. Това е 

период на цялостно преустройство във функциите на организма, съпроводено 

с  резки промени в хомеостазата. Затова е възможно, дори и при идеално 

подготвени и здрави животни, протичането й да е свързано с някакви 

проблеми. Успоредно с нормалните физиологични промени, е възможно да 

настъпят патологични състояния типични за бременността – токсикоза 

(гестоза, кетоза), диабет (захарна болест), възпаление на бъбреците 

(пиелонефрит). Не са изключения и различни инфекциозни заболявания 

водещи обикновено до аборт, който най-често се съпровожда с изтечения от 

външния полов орган. 

Методите за обективен контрол на половия апарат при кучето и 

котката са ограничени. Приложение намират главно външното и 

ултразвуковото изследване. В тази връзка нараства значението на другите 

диагностични подходи. Определянето на хематологичните показатели при 

животните е рутинен метод, намиращ приложение в ежедневната 

ветеринарномедицинска практика. В литературата съществуват оскъдни и 

непълни данни относно промените настъпващи в хемограмата при кучки по 

време на бременността. Ако отклоненията от нормата не бъдат регистрирани 

и лекувани своевременно, ще последват неблагоприятни последствия както 
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за майката, така и за поколението. Възможно е да настъпи аборт или смърт на 

новородените.  

В практиката същестува необходимост от най-ранно откриване на 

здравословните проблеми и рискове по време на гестационния период.  

Настоящият дисертационен труд е насочен към задълбочаване на 

познанията касаещи протичане на бременността при кучката, насочени 

главно към проследяване на хематологичните и биохимичните промени на 

кръвта. Получените резултати имат освен теоритично значение, но 

същевременно биха допринесли за оптимизиране на клинико-диагностичната 

и лечебна ветеринарномедицинска дейност.   
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II. СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Посочените до тук факти и обстоятелства ни дадоха основание, да си 

поставим следната цел при разработване на настоящия дисертационен труд: 

  

Да извършим серия от изследвания на кръвни показатели при 

бременни кучки и да определим тяхната динамика стартирайки от 

осеменявенето до края на първата седмица след раждане. За да направим 

по-точна преценка и интерпретиране на резултатите да направим анализ 

и паралел с находката при физиологична, патологична бременност, като 

база за сравнение ни служат небременни животни.  

 

За изпълнение на целта ние формулирахме шест основни задачи, както 

следва: 

1) Определяне на стойностите на кръвни показатели и проследяване 

динамиката им при бременни кучета – обща извадка. Целта на това бе да 

получим една база, средностатистическа извадка за всички категории 

животни. За изпълнение на тази задача проведохме: 

- извършване параклинични изследвания през последователни периоди 

включващи еструс, отделни фази на бременността и ранния следродилен 

период при животни от различни породи, възраст, брой раждания и фетуси; 

- сравнителен анализ на данните касаещи различни периоди, поредност 

на бременност и брой фетуси. 

2) Определяне на стойностите на кръвни показатели и проследяване 

динамиката им при кучета с физиологично протичаща бременност. При 

отделяне на животните с физиологично протекла бременност от общата 

група се целеше да се конкретизират резултатите от проведените проучвания 

за тази категория. За изпълнение на тази задача проведохме: 

- извършване поредица клинични изследвания при животни с нормално 

протичаща бременност, обхващайки периода от заплождане до ранен 

пуерпериум;   

- параклинични изследвания през последователни периоди включващи 

еструс, отделни фази на бременността и ранния следродилен период при 

животни с нормално протичаща бременност; 

- сравнителен анализ на данните касаещи различни периоди и брой 

фетуси. 

3) Определяне на стойностите на кръвни показатели и проследяване 

динамиката им при кучета с патологично протичаща бременност. При 

отделяне на животните с патологична бременност от общата група се целеше 

да се конкретизират резултатите от проведените проучвания за тази 

категория. За изпълнение на тази задача проведохме: 
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- извършване поредица клинични изследвания при животни с 

патологично протичаща бременност, обхващайки периода от заплождане до 

ранен пуерпериум;   

- параклинични изследвания през последователни периоди включващи 

еструс, отделни фази на бременността и ранния следродилен период при 

животни с патологична бременност; 

- сравнителен анализ на данните касаещи различни периоди и брой 

фетуси. 

 

4) С цел контрол и база за преценка на находката при бременни кучета, 

проследяване на стойностите и динамиката на кръвните показатели при 

незаплодени животни: 

- извършване клинични и параклинични изследвания през 

последователни периоди включващи еструс и диеструс при небременни 

кучета. 

5) Сравнителен анализ на резултати от кръвни изследвания при 

бременни кучета (обобщена извадка), на такива с нормална, патологична 

бременност и небременни. 

6) Регистриране на специфични промени в клиничния, здравния статус 

и кръвните показатели при кучета с отклонения в майчиното им поведение. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

2.1 Животни включени в опитите 

 

Изследванията бяха извършени през периода 2015-2018 година. В 

различните опитни постановки бяха включени общо 107 женски кучета от 22 

породи. Указващи данни в тази връзка са представени на табл 1. 

Болшинството от кучетата бяха пациенти на Клиника за дребни животни 

(КДЖ) при ВМФ – Тракийски университет, а една малка част се отглеждаха в 

развъдник на територията на Стара Загора. 

 
 

Хематологичните и биохимичните изследвания на кръвта се 

извършваха в клинична лаборатория на Лабораторно-диагностичен център 

(ЛДЦ) при ВМФ, а хормоналните в секция «Физиология» на катедра 

«Физиология, патофизиология и фармакология» при Медицински факултет 

на Тракийски университет. Патохистологичните изследвания се проведоха в 

секцията по «Патологична анатомия» на катедра «Обща и клинична 

патология».  
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Информация относно физиологично, здравословно състояние, брой и 

категория на животните ползвани в опитните постановки е обобщена в  табл. 

2. При част от пациентите бяха проследявани повече от една бременост и/или 

полов цикъл. Освен това при част от животните изследвахме първа 

бременност, а при други следваща – втора, трета и т. н.. Подробни данни 

относно този показател се съдържат в раздел „Резултати“. 

 

2.2. Методи на изследване и контролирани параметри 

 

2.2.1 Клинично изследване 

 

Извършваше се общ клинико-диагностичен преглед съгласно плана за 

гинекологично изледване. Изследването включваше рутинните методи – 

снемане на детайлна анамнеза, отличитени белези, общо състояние, прием на 

храна, охраненост, кондиция, държане и специално изследване, инспекция, 

палпация.  

При инспекция специално внимание се обръщаше на вагиналните 

изтечения. Успоредно със снемане на анамнезата се правеше преценка на 

поведенчески промени, състоянието на млечната жлеза, увеличаване, 

лактация и майчино поведение. Посочените симптоми отчитахме, както при 

самостоятелната така и при комбинираната им проява. 

 
Табл. 2 Категории и брой женски кучета, проследени бременности и нефертилни 

полови цикли включени в изследването 

Категория животни Брой животни 

Общ брой 

бременности и 

цикли 

Общо  107 135 

Една нормална бременност 29  29 

Две нормални бременности 4 8 

Три нормални бременности 1 3 

Една нормална и един нефертилен цикъл 1 2 

Проследени три нормални бременности, една патологична 

и един нефертилен полов цикъл 

1 5 

Една нормална бременност  

и един нефертилен полов цикъл 

3 6 

Проследени една нормална и една патологична бременност 7 14 

Проследена една патологична бременност 35 35 

Един нефертилен цикъл и една патологична бременност 4 8 

Две патологични бременности и един нефертилен полов 

цикъл 

1 3 

Небременни – един цикъл  20 20 

Небременни – два цикъла 1 2 
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2.2.2 Определяне на телесната кондиция (Body Condition Score) 

 

За тази цел прилагахме (схемата) скалата на WSAWA (2013). Тя 

подразделя телесната маса на кучетата на девет степени, обособени в три 

основни групи (под нормата, идеална телесна кондиция и над нормата). Те се 

базират на видимостта на костните израстъци, отложените подкожни 

мазнини, форма на тялото и изгледа на коремната стена.  

Внимание обръщахме на динамиката на промяната на теглото и телесната 

кондиция в хода на провежданите изследвания. 

 

2.2.3 Специални методи на изследване 

 

Освен рутинните методи на изследване прилагахме и специални 

такива. За определяне на подходящия момент за осеменяване (покриване) 

извършвахме цитовагинална диагностика, измерване на вагиналното 

съпротивление. Методиката на провеждане на същите е описана детайлно 

(Антонов, 2014).  

 

2.2.3.1 Установяване и мониторинг на бременността 

 

      Продължителност и срок на бременността 

      Продължителността на бременността изчислявахме на базата на 

определяне на овулацията. В случаите, когато животните не бяха изледвани 

по време на еструса (получавахме данни и сведения от собствениците им), за 

началото на бремеността се приемаха дните на покриване. Бременността се 

диагностицираше посредством ехографско изследване. 

 

Ултразвуково изследване  

Ехографските изследвания провеждахме посредством трансабдоминална 

сонография. За тази цел използувахме апаратите Mindray DC-6 Vet - 

стационарен и преносимия Sonoscape A5v (SonoScape, China) с конвексен 

трансдусер с променлива честота 5, 6,5 и 9 MHz. При нужда документирахме 

находката чрез термовидеопринтер Mitsubischi P91 E. При ултразвуковото 

изследване установявахме бременността най-рано на 22-25-я ден след 

подходящия момент за осеменяване. Като доказателство за съществуването й 

приемахме визуализиране на увеличен анехогенен маточен лумен и 

ембрионална сърдечна дейност (Yeager et al., 1992). При контрола на 

бременността отчитахме наличие на фетална сърдечна дейност, разполагане 

и форма на ембрионите и плодовете, подвижност на феталните крайници и 

тяло, контрастност на ембрионалните граници, форма и съдържание на 

околоплодните камери, маточна стена, структура, ехогенност на 

околоплодните течности и маточното съдържание. Посредством 
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ехографското изследване диагностицирахме настъпване на ембрионална, 

фетална смъртност, пълен, частичен, аборт. 

Като свидетелство за настъпила ембрионална (фетална) смъртност ни 

служеха следните критерии: 

- редуциране на броя на ембрионите (фетусите) при две последователни 

изследвания; 

- откриване на празни ембрионални (фетални) сакове или такива с 

неопределено ехогенно съдържание, които се установяваха паралелно с 

нормални и живи ембриони (фетуси).  

 

 

2.2.3.2 Изследване на кръв 

 

Кръвните проби получавахме от v. cephalica antebrahii, след най-малко 

12-часов период на гладуване във флакони съдържащи К2EDTA – 3 ml, 

хепарин 3-4 ml (за плазма), с клот активатор – 3-5 ml (серум).  

Хормонален анализ 

Нивата на Р4 бяха определяни в серум. Измерването на концентрациите 

на прогестерона се осъществяваше  посредством ензимно-свързан 

имуносорбентен анализ ELIZA. Работеше се с анализатор Huma Reader 

(HUMAN, Germany), и Progesterone ELISA Kit (Monobind Inc, Lake Forest 

USA).  

В случаите, когато се определяше подходящия момент за осеменяване, 

предвид необходимостта от неколкократно определяне на прогестерона по 

време на еструс, измервахме нивото му допълнително и посредством 

полуколичествен имуноензимен цветен визуален тест Hormonost ® на 

фирмата Biolab München. 

Хематологични изследвания (червена и бяла кръвна картина) 

Изследванията се извършваха с автоматичен хематологичен анализатор 

Exigo Eos Vet (Boule Medical AB, Sweden). 

Определяха се следните показатели – хематокрит (HCT%, PCV), общ 

брой на еритроцитите (Er, T/L), количество хемоглобин (HGB, g/l), среден 

обем на еритроцитите (MCV, f/l), средното съдържание на хемоглобин в един 

еритроцит (MCH, pg), средното съдържание на хемоглобин в еритроцитите 

(MCHC, g/l), ширина на разпределение на червените кръвни клетки (RDW%), 

абсолютна ширина на разпледеление на червените кръвни клетки (RDWa, fl), 

общ брой на тромбоцитите (PLT, 109/l), среден обем на тромбоцитите (MPV, 

fl)  общ брой на левкоцитите (WBC, 109/l), диференциална кръвна картина -  

общ брой на лимфоцити (LYM, 109/l), моноцити (MO, 109/l), неутрофили 

(NEU, 109/l) и еозинофили (EOS, 109/l), диференциална кръвна картина – 

процент лимфоцити (LYM, %), моноцити (MO, %), неутрофили (NEUT, %) и 

еозинофили (EOS, %).  
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Биохимични изследвания на кръв (плазма) 

Биохимичните изследвания на кръвта бяха проведени с автоматичен 

биохимичен анализатор (Mindray BS-120, China). Отчитаха се следните 

показатели: общ калций (Ca, mmol/L), неорганичен фосфор (P, mmol/L), 

магнезий (Mg, mmol/L), общ белтък  (TP, g/L), глюкоза (Glu, mmol/L), общ 

билирубин (BIL,  µmol/l), аспартатаминотрансфераза (ASAT, U/L), 

аланинаминотрансфераза (ALAT, U/L), урея (Urea, mmol/L), креатинин (Crea, 

µmol/L), γ-глутамилтрансфераза (GGT, U/I), лактатдехидрогеназата, (LDH, 

U/I), алкална фосфатаза (AP, U/L), албумин (ALB, g/L), общ холестерол 

(Chol, mmol/l), триглицериди  (TRG, mmol/l). 

При интерпретиране на резултатите от хематологични и биохимчини 

изследвания на кръвта, за референтни служеха стойностите приети като 

такива във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет и 

прилагани като стандарт в Клинична лаборатория. 

  

2.2.3.3 Патологоанатомични и пато-хистологични изследвания 

 

Труповете на майката и новородените бях изследвани 

патологоанатомично съгласно стандартния аутопсионен протокол. След 

отчитане на макроскопските лезии от черния дроб и бъбреците бяха взети 

проби за патохистологично изследване. Съответните материали с размери 1/1 

cm бяха фиксирани в 10 % неутрален буфериран формалин, включени в 

парафинови блокчета, от които бяха получени около 4 μm срези и оцветени 

чрез рутинна хистологична методика с хематоксилин - еозин (Н/Е). 

 

2.2.3.4 Определяне и контрол на здравословното състояние на 

новородените. Майчини грижи 

 

Бяха проследявани следните критерии за здравословното състояние и 

степента на развитие и зрелост на новородените кученца: степен на развитие, 

аномалии, урудства, виталитет и общ здравен статус  непосредствено след 

раждане (дишане, сърдечна дейност, рефлекси, видими лигавици, 

забозаване), тегло, прежвивяне на първия неонатален адаптационен период. 

През първата дни след раждане се отчиташе активност и бозаене от майката, 

прираст, общ здравен статус и смъртност. През този период се проследяваше 

и отношението на майките към новродените – грижи, отглеждане, майчино 

поведение, евентуално липса на грижи, агресия или канибализъм.  
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2.2.3.5 Приложение на медикаменти 

 

Като цяло, животните включени в това изследване не бяха третирани 

медикаментозно. Предвид обстоятелството обаче, че те бяха клинични 

пациенти, в определени случаи се налагаше да се провеждат стандартни и 

рутинни схеми за терапия, медикаментозно и оперативно лечение. 

 

2.2.4 Периоди на изследване 

 

В най-общ план изследванията се провеждаха през шест периода – 

табл. 3 - включващи времето от еструс до първата седмица след раждане. 

През първия период се определяше общия здравен статус, протичане на 

еструса, овулацията и подходящия момент за осеменяване.  

През втория, третия, четвъртия и петия период се извършваше 

изследване на общия статус на животните, установяваше се бременността и 

се проследяваш протичането й. При небременните се снемаше общия статус 

и се извършваше гинекологично изследване. След раждане се проследяваше 

състоянието на майката – здравен статус, лактация евентуално липса на 

мляко и патологични отклонения в оказваните майчини грижи – липса до 

агресия.  

Само при част от животните се проведоха изследвания през всичките 

шест периода. При останалите кучета информация относно клиничния развой 

и протичането на неизследваните периоди се получаваше от собствениците 

им. Детайлни данни относно брой проследявни периоди при отделните 

категории, групи и брой пациенти се съдържа в раздел „Резултати“. 

 

Табл. 3 Общ преглед на периодите на изследване на животните 

Периоди  Първи 

период 

Втори 

период 

Трети 

период 

Четвърти 

период 

Пети 

период  

Шести 

период 

Определяне Еструс 
22-25  33-35   44-46  58-63  До седмица 

след раждане  
ден от бременността или диеструс 

 

2.2.5 Критерии за разпределение на животните в различни групи 

 

Основни критерии за причисляването на животните към определена 

група бе протичане на бременността и регистриране на клинично установими 

отклонения. 

Група с нормална бременност 

При кучетата от тази група не бяха установявани клинични отклонение 

и съпътстващи заболявания при протичане на бременноста и здравния статус 

на новородените.  
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Група при която протичането на бременността бе съпроводено с 

патологични отклонения, за кратко означавана патологична бременност 

Основания за причисляване към тази група бяха следните патологични 

отклонения: 

1) Установяване на периоди с нарушаване на общото състояние на 

майката, несъответстваща на периода на бременността промяна в телесната 

кондиция, намаляване на големината на корема, проблеми при уриниране и 

др. 

2) Отклонения при ехография – диагностициране на ембрионална и 

фетална смъртност, аборти, в това число и частични. 

3) Смъртност на новородените в първите дни, намален виталитет и 

редуциран бозаен рефлекс, когато причината за това не било раждането 

(дистоция, забавяне). 

4) Други заболяване на майката в това число и травматични.  

Животни с малък и нормален брой приплоди 

Разделяне на големината на кучилото в зависимост от броя на 

новородените бе извършвано единствено при едрите породи, като към 

групата с малобройни кучила ние причислявахме тези родили до 4 приплода, 

а с нормален брой тези родили от 5 до 12.  

Небременни здрави  

Въпреки осеменяване, през изследвания цикъл при животните не бе 

диагностицирана бременност. Не бяха откривани отклонения в общото им 

състояние. Означавахме ги като небременни. 

 

2.2.6 Статистически анализ 

 

Получените данни бяха обработени с компютърни статистически 

програми. Средни стойности и техните стандартни отклонения (mean ± SD) 

бяха изчислени чрез метода дескриптивна статистика, използвайки панела 

Data Analysis на Microsoft Excel, Windows 10 (Copyright © Microsoft. Corp).  

За отчитане на ефекта на отделните фактори беше използван 

статистически софтуерен пакет inerStat-a version 1.3 1999 Ink. (Copyright © 

M.V., INER, Mexico) и метода ANOVA (analisis of variance). Достоверността 

на разликите между средните аритметични стойности на един и същ 

показател за различните периоди вътре в групата и между групите, беше 

определена чрез post hoc анализ, базиран на Tukey´s test. Разликите се 

приемаха за достоверни при минимално ниво на статистическа значимост 

Р<0.05. 
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2.3 Постановка на опитите 

 

Постъпващите и проследявани пациенти включени в настоящия 

дисертационен труд бяха насочени към следните направления, всяко от тях 

представляващо отделна опитна постановка: 

- Опит 1 – Обобщаване на данните от изслеванията на кръвта при всички 

бременни животни; 

- Опит 2 Изследвания на кучета с нормална бременност; 

- Опит 3 Изследвания на кучета с патология на бременността;  

- Опит 4 Изследвания на небременни кучета; 

- Опит 5 Сравнителен анализ на резултати при пациенти с нормална, 

патологична бременност и небременни такива; 

- Опит 6 Изследване на родилки с агресивно майчино поведение. В 

изследването бяха включени животни от първите два опита, като общото 

между тях бе проява на агресия към новородените. 
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3. РЕЗУЛТАТИ 

 

3.1 Изследване на всички бременни животни 

 

3.1.1 Общи данни. Резултати от клинични изследвания 

 

Бяха изследвани 86 кучки и проследени общо 103 бременности. На 

табл. 4 се съдържа информация относно общ брой получени и изследвани 

проби през всеки един от периодите, отнасяща се за всички бременни кучета 

в това изследване, а така също и групирани в зависимост от поредност на 

бременността и големината на кучилото.  

 

Табл. 4 Категория животни и брой получени и изследвани проби през 

отделните периоди 

Категория/критерии 

Брой получени проби през всеки период 

Е
ст

р
у

с 

2
2

-2
5

 

д
ен

 

3
3

-3
5

 

д
ен

 

4
4

-4
6

 

д
ен

  

5
8

-6
3

 

д
ен

 

С
л
ед

 

р
аж

д
ан

е 

Всички бременни 54  41 65 55  77  51  

Поредност 

на 

бременност 

Първа  22 20 27 24 35 24 

Втора или 

следваща  

32 21 38 31 42 27 

Брой 

плодове * 

Малък брой 

плодове 

20 15 24 18 24 14 

Нормален брой 27 23 32 32 44 29 

*Забележка В тази категория кучета (отчитане на броя на приплодите) не бяха включени 

животните от дребни породи (йоркшир териер, чихуахуа). Критерии - малък брой до 4, а 

нормален брой от 5 до 12. 

 

По отношение клинично протичане и развой, раждания, състояние на 

новородени, информацията е представена в следващите части на този раздел 

при разглеждане на резултатите при отделните категории животни. Същото 

важи и за броя на пробите за всяка бременност, отнесено към брой и 

категорията кучета.  

 

3.1.2 Резултати от изследване на кръвта на всички бременни животни 

 

Резултатите от извършените хематологични изследвания при всички 

бременни животни са представени на табл. 5. 

И през шестте пероида на изследване средните стойности на по-

голямата част от показателите бяха в рамките на физиологичните норми. 
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С напредване на бременността установявахме намаляване на 

хематокрит, еритроцити, хемоглобин, достигайки най-ниски нива след 

раждане съответно до 31.2±5.4%, 4.6±0.8х1012/l и 117.5±20.6 g/l. Средните 

стойности на хематокрита подаха под нормата от третия, а тези на 

еритроцитите от 4-я период. Намаляването на стойностите на трите 

показателя, както и разликите между отделните периоди бяха статистически 

значими (p<0,05; p<0,01). 

 
Табл. 5 Стойности на хематологичните показатери (Mean±SD) при всички бременни 

животни през отделните периоди на изследване 
Показатели 

(референтни 

стойности) 

Период на изследване 

първи втори трети четвърти пети шести 

HCT% (37,0-

55,0) 
42.0±4.9a 38.7±4.5ae* 36.8±5.0 be 34.8±3.8 bc*,** 32.1±6.2cd 31.2±5.4 d** 

RBC (5,5-8,5х 

1012/l) 
6.3±0.7 a 5.8±0.85ae 5.6±0.6 be 5.3±0.5 b* 4.8±0.9 d* 4.6±0.8 d 

HGB (120-180 

g/l) 
158.2±17.5 a 143.3±14.7 ae 139.2±18.0 be 132.3±14.1 b* 121.7±22.5 d* 117.5± 20.6 d 

MCV (60,0-

72,0 fl) 
66.7±4.3 66.8±4.5 66.0±4.2 65.8±3.6 66.2±3.6 66.5±3.3 

MCH (19,5-

25,5 pg) 
24.9±1.3 25.6±1.1 25.0±1.3 25.3±1.3 25.6±1.3 25.5±1.5 

MCHC (320-

385 g/l) 
380.7±13.8 382.6±12.9 382.0±10.9 382.4±15.1 382.3±22.1 377.5±23.8 

RDW% (12,0-

17,5) 
21.0±0.9 20.8±0.9 20.9±1.1 20.8±0.7 21.2±1.1 21.3±0.9 

RDWa (35,0-

65,0 fl) 
45.7±3.5 45.8±3.0 45.0±3.4 45.1±2.8 46.3±3.0 46.8±3.4 

PLT (200-500 

х109/l) 
405±146a* 420±162 ab 480±191ab 533±230b* 524±213b* 456±168 ab  

MPV 

 (5,5-10,5 fl) 
9.5±1.1 9.4±1.1 9.9±1.1 9.7±1.1 9.7±1.3 9.5±1.3 

WBC (6,0 – 

17,0 х109/l) 
12.9±3.6ab 11.6±4.3a* 13.1±4.6ab 14.8±5.2b* 14.5±5.0b* 12.9±4.0ab 

LYM (0,9 – 5,0 

х109/l) 
2.6±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.7±0.9 2.7±1.5 2.4±0.9 

MONO (0,3 – 

1,5 х109/l) 
0.9±0.4 0.9±0.4 1.0±0.6 1.1±0.5 1.2±0.7 1.1±0.7 

NEUT (3,5 – 

12,0 х109/l) 
8.3±3.9 ab 6.7±4.0 a* 8.8±3.8 ab 10.5±4.9 b* 10.0±4.3 b* 8.9±4.3 ab 

EOS (0,1-1,5 

109/l) 
0.4±0.4 0.4±0.3 0.4±0.4 0.6±0.4 0.5±0.8 0.5±0.8 

LYM% (12-30) 20.7±6.0 23.0±6.4 21.1±7.6 20.4±7.1 19.6±10.3 19.4±7.5 

MON% (3-10) 7.1±2.5 8.3±2.7 7.4±3.1 7.3±3.2 8.0±3.7 7.1±2.9 

NEU % (60-75) 68.5±9.3 65.5±8.7 68.4±9.8 69.1±10.1 68.8±12.7 69.9±9.6 

EOS % ( 2-10) 3.1±3.2 3.5±2.5 3.0±2.6 3.8±3.0 2.9±2.3 3.3±2.3 

Брой проби 54 41 65 55 77 51 

Средни аритметични (Mean±SD), които имат различен суперскрипт (не се открива обща буква) в един и 

същ ред, се различават достоверно (р <0,01) 

*, ** Достоверност (P <0,05) на разликата между средните аритметични (Mean±SD) в един и същ ред  
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През всички периоди на изследване RDW% бе повишен и се движеше 

между 20 и 21%. Стойностите на MCH, MPV, MCHC бяха близки до горните 

референтни граници, като стандартното отклонение при последния показател 

свидетелстваше за надвишаване на горните граници при отделни проби. 

По отношение на тромбоцитите често регистрахме тромбоцитоза. Най-

мало брой бе регистриран по време на еструс, а горната граница бе 

превишавана след третото изледване, като колебанията бяха между 524±213 

и 533±230 х 109/l. Въпреки наличие на достоверни различия между отделни 

срокове на бременността (p<0,05), стандартното отклонение се движеше в 

много широки граници. Съществуваха големи индивидуални вариации. 

През всички периоди на изследване общият брой бели кръвни клетки, 

отделните класове, както и техния процентен дял се запазваха в 

референтните граници. Най-високия среден брой левкоцити бе измерен през 

четвъртия период 14.8±5.2х109/l. Сравнително високото стандратно 

отклонение бе указателно за левкоцитоза при някои животни. Аналогична бе 

картината и през късна бременност. Като цяло динамиката на промените на 

общия брой левкоцити и неутрофили бяха статистически достоверни (p<0,01; 

p<0,05). Най-значимата разлика бе регистрирана след втория период (22-25-и 

ден).  

По отношение процентния дял на отделните левкоцитни класове се 

регистрираха големи индивидуални различия, даващи отражения в 

стандартното отклонение. В най-значителна степен те бяха изразени при EOS 

и EOS% където често стандартното отклонение бе приблизително еднакво 

със средната стойност, близка до долната референтна граница. 

На табл. 6 са представени резултатите от биохимичното изследване на 

кръвта при всички бременни животни от това изследване. С някои 

изключения средните стойности бяха във физиологични граници. 

Едно от тях бе нивото на общ калций. Генерално за това изследване ние 

установявахме по-високи от нормата нива на общ калций движещи се около 

и малко над 3 mmol/l. При сравняване динамиката на средните стойности 

през отделните периоди при всички бременни животни, не бяха регистрирани 

достоверни разлики. Най-ниската средна стойност бе отчетена преди раждане 

- 2.8±0.3 mmol/l, когато тя съвпадаше с горната референтна граница. 

Друг показател при който регистрирахме статистически значими 

(р<0,01; р<0,05) промени в средните стойности  през отделните фази на 

бременността бе нивото на общия белтък. След първоначално повишаване в 

началото на бременноста до 75.0±8.4 g/l, следваше спад, достигайки най-

ниски нива последните дни преди ражадане 67.2±10.2 g/l. Фосфор, магнезий, 

глюкоза и албумин показваха относителна стабилност в нивата, като 

средните стойности се запазваха в рамките на нормата 

Големи индивидуални отклонения през всички периоди бяха 

регистрирани в стойностите на билирубин, ASAT, ALAT, урея, креатинин, 

GGT, LDH и AP. В особено голяма степен те бяха изразени при последните 



 

19 

 

два показателя. Така преди раждане колебанията на LDH 162.2±170.4 U/I и на 

AP 158.3±351.1 U/I бяха драстични. В началото на бременността, както и в 

нейния финал средните стойности на билирубина надхвърлиха леко нормата 

9.3±5.9 µmol/l и 8.7±6.6 µmol/l съответно. Известна нестабилност бе 

регистрирана в нивата на креатинина, намираща израз в по-голямото 

стандартно отклонение. Пример в това отношение е пети период 88.2±21.7 

µmol/l. Ние отчитахме голямо стандартно отклонение на GGT, но средните 

стойности бяха близки до долните и далеч от горните рефернтни граници. 
 

Табл. 6 Стойности на биохимичните показатели на кръвта (Mean±SD) при всички 

бременни животни през отделните периоди 
Показатели 

(референтни стойности) 

Период на изследване 

първи втори трети четвърти пети шести 

Ca (2,4-2,8 mmol/l) 3.0±0.4 3.1±0.4 3.0±0.3 3.0±0.3 2.8±0.3 2.9±0.4 

P (0,94-1,52 mmol/l) 1.3±0.4 1.3±0.3 1.3±0.3 1.3±0.3 1.3±0.6 1.2±0.2 

Mg (0,6-1,1 mmol/l) 0.9±0.1 0.9±0.1 0.8±0.1 0.9±0.1 0.8±0.2 0.8±0.1 

TP (54 – 78 g/l) 70.3±8.2ab 75.0±8.4 a* 71.4±6.7 ab 69.2±8.9 ab 67.2±10.2 b 67.9±8.3 b* 

Glu (3,0-6,1 mmol/l) 5.5±1.1 5.3±0.9 5.3±0.9 5.6±0.9 5.3±1.8 5.0±1.1 

Bil  (до 8,5 µmol/l) 8.2±4.1 9.3±5.9 8.1±5.3 8.1±5.6 8.7±6.6 8.2±3.3 

ASAT (15-40 U/I) 39.1±13.90 34.3±11.6 35.5±10.83 37.1±12.5 40.2±23.1 40. 8±15.7 

ALAT (15-55 U/I) 39.3±19.0 36.61±28.2 33.1±15.0 34.1±15.0 34.6±19.8 45.2±66.6 

Urea (1,7-7,4 mmol/l) 5.0±1.2 5.2±1.5 5.8±2.9 5.8±2.5 5.6±3.2 5.6±2.9 

Crea (40-120 µmol/l) 93.2±16.20 89.0±15.5 91.0±14.6 92.5±14.8 88.2±21.7 87.5±15.5 

GGT (1-27 U/I) 3.3±2.7 3.2±2.6 3.3±2.6 3.1±2.7 3.3±2.7 3.6±2.4 

LDH (20 -270 U/I) 129.0±60.9 126. 8±70. 8 129.5±72.4 134.3±65.1 162.2±170.4 121.3±92.4 

AP (1 -85 U/I) 80.0±55. 9 101.5±86.9 96.8±60.3 106.6±141.0 158.3±351.1 114.9±95.8 

ALB (25 –37 g/l) 31.7±3.2 31.6±2.9 30.1±2.8 29.7±2.9 29.5±3.1 29.9±2.8 

Брой проби 54 41 65 55 77 51 

Средни аритметични (Mean±SD), които имат различен суперскрипт (не се открива обща буква) в един и същ 

ред, се различават достоверно (P <0,01) 

*, ** Достоверност (P <0,05) на разликата между средните аритметични (Mean±SD) в един и същ ред  

 

3.1.3 Резултати от изследване на кръвта на всички бременни животни – 

различна поредност 

  

На табл. 4 е представен броя взетите и изследвани проби през 

отделните периоди при кучетата с първа бременност (първа група, А) и тези с  

втора и следваща (втора група, В). Част от животните фигурираха и в двете 

групи, предвид обстоятелството, че при тях бяха изследвани повече от една 

бременност. 
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Резултатите от извършените хематологични изследвания при всички 

бременни животни  разделени на две групи в зависимост от поредност на 

бременост са представени на табл. 7. 

Относно стойностите и динамиката на хематологичните показатели при 

бременните кучета в това изследване, аспект разделянето им на две групи - 

първа и последваща бременност биха могли да се отбележат аналогични 

закономерности, установени при цялостно им разглеждане. Средните 

стойности на по-голяма част от показателите бяха в рамките на 

физиологичните норми. Не съществуваха статистически значими различия 

между двете групи. 

С прогресиране на бременността, регистрирахме достоверно 

намаляване хематокрита, броя на еритроцитите и хемоглобина (р<0,01; 

р<0,05). Най-нисък хематокрит бе отчетен след раждане при кучетата от 

втора група шесто изследване (29,8±5,9%), когато и хемоглобинът бе под 

норма (113,3±23,0 g/l). Еритропения бе установена в средата, в края на 

бременността и след след раждане при кучетата от двете групи, когато 

стойностите при втората бяха най-ниски 4,5±0,9 х 1012 (шести период). 

Средните стойности на RDW% бяха над нормата и се движеха между 20 и 

21%. RDWa и MCV през всички периоди бяха в рамките на нормалните 

стойности. Стойностите на MCH, MPV, MCHC бяха близки до горните 

референтни граници, като стандартното отклонение при последния показател 

свидетелстваше за надвишаване на горните граници  при отделни проби и 

при двете групи животни. 

Тромбоцитите, достигаха своя максимум през пети и четвърти период 

при първа (502±195х109/l) и втора (573±228х109/l) група съответно. Често при 

много проби се регистрираше тромбоцитоза. Увеличението им при втората 

група през четвътри период бе статистически значимо (р<0,05) в сравнение с 

еструса. Но това бе свързано с огромно стандартно отклонение.  

През всички периоди на изследване средните стойности на броя на 

белите кръвни клетки, отделните класове левкоци, както и процентния им 

дял се запазваха в референтните граници. Динамиката на промените на 

общия брой левкоцити не бе достоверна. При животните с първа бременност, 

достигаха максимум 15,3±5,7х109/l в края на бременността, а при втората 

група през същия период бяха 14,4±4,8х109/l. Увеличението в броя на 

неутрофилите при кучетата от първата група през 58-63-и ден (10,7±4,7х109/l) 

бе статистичиски значимо в сравнение с началото на бременността (р<0,01).  

По отношение на брой моноцити, лимфоцити и еозинифоли, както и на 

процентния им дял се регистрираха големи различия в индивидуалните 

стойности, с особено добре изразени колебания при еозинофилите, особено 

при животните от втората група. Най-големи колебания регистрирахме при 

еозинофилите, като там средните стойности бяха близо до долните 
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референтни граници и при двете групи. Не съществуваха достоверни разлики 

между кучета с първа и последвали бременности. 

На табл. 8 са представени резултати от биохимичното изследване на 

кръвта при животни с първа и тези с втора и последвала бременност. С 

изключение на средната стойност преди раждане, съвпадаща с горната 

физиологична граница при кучетата от втората група 2,8±0,3 mmol/l, 

измерените нива на общия калций при всички останали периоди бяха над 

нормата. Като цяло с течение на бременността не се установяваше 

статистически достоверно намаляване на нивата на калция и при двете групи. 

Средните стойности на фосфора и магнезия се запазваха в границите на 

нормата, като промените не бяха статистически значими. 

По отношение на нивото на общия белтък с течение на времето също 

бяха регистрирани статистически достоверни различия при животните втора 

и следваща бременност. След първоначално повишаване до 22-25 ден най-

добре изразено при животни втора група (76,6±6,7 g/l), следваше спад, 

достигайки най-ниски нива последните дни преди ражадане (66,4±10,4 g/l), 

първа група или след раждане (66,9±6,1 g/l, втора група, (p<0,01).  

Отново както при общото изследване и тук регистрирахме голяма 

вариабилност на стандартното отклонение при стойностите на билирубин, 

GGT ASAT, ALAT, урея, креатинин, LDH и AP. При отделни проби 

измерените нива бяха много над нормата. При животните с първа бременност 

през два от периодите, а при кучетата от втората група през пет периода 

средната стойност на билирубина бе над нормата (до 9,7±6,2 µmol/l втора 

проба). Ние отчитахме голямо стандартно отклонение на GGT, но средните 

стойности бяха близки до долните и далеч от горните рефернтни граници. 

В най-голяма степен индивидуалните различия бяха изразени при 

лактатдехидрогеназата и алкалната фосфатаза. Така преди раждане 

колебанията на LDH 192,2±162,8 U/I първа група и на 138,0±174,5 U/I втора 

група бяха огромни. Превишаване на нормата на алкалната фосфатаза бе 

регистрирно най-добре изразено в края на бременността, като най-високи 

средни стойности бяха измерени при кучетата от първата група (205,6±506,7 

U/I). С течение на времето обаче разликите в средните стойности при тези 

показатели не бяха значими.  

Известна нестабилност бе регистрирана в нивата на креатинина през 

последната гестационна фаза, намираща израз в по-голямото стандартно 

отклонение.  

Албуминът показваше относителна постоянство в нивата, като 

средните стойности се запазваха в рамките на нормата. Въпреки това в 

сравнение с еструса 32,3±2,9 g/l, нивата му при втората група се понижаваха 

статистически достоверно (p<0,01) достигайки в края на бременността до 

29,3±3,1 g/l и до 29,4±2,2 g/l след раждане (p<0,05). 
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3.1.4 Резултати от изследване на кръвта на всички бременни животни – 

различен брой фетуси 

 

На табл. 4 е представен броя взети и изследвани проби през отделните 

периоди при кучетата с малък брой (първа група) и тези с  нормален брой 
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фетуси (втора група). Част от животните фигурираха и в двете групи, 

предвид обстоятелството, че при тях бяха изледвани повече от една 

бременност. При отчитане на броя на приплодите не бяха включени 

животните от дребните породи (йоркшир териер, чихуахуа) 

Резултатите от извършените хематологични изследвания при всички 

бременни животни  разделени на две групи в зависимост от броя на фетусите 

са представени на таблица 9. 

При проследяване на стойностите и динамиката на хематологичните 

показатели при бременните кучета в това изследване, разделени на две групи 

– първа с малък и втора с нормален брой фетуси се откриват сходни 

закономерности, установени при цялостното разглеждане на животните. 

Средните стойности на болшинството от показателите бяха в рамките на 

физиологичните норми.  

И при двете групи съществуваше достоверно намаляване хематокрита, 

еритроцити и хемоглобин (p<0,05, p<0,01). При кучетата с малък брой фетуси 

бяха измерени ниски, под долната референтна граница стойности на 

хематокрита още от третата проба, а при тези с нормален брой фетуси от 

четвъртата. Най-ниски средни стойности на този показател бях измерени при 

втората група в края на бременността 30,4±5,9% и след раждане 30,3±4,7%. 

При животните от първата група се откриваше еритропения при петата и 

шестата проба, а при втората група още при четвъртата проба, като броя на 

еритроцитите достигаше най-ниски стойности след раждане (4,6±0,7х1012/l). 

При всички животни регистрирахме достоверен спад в нивата на 

хемоглобина, като в края на бременноста при втората група и след раждане 

при двете групи той бе под нормата с най-ниска средна стойност при кучета с 

нормален брой фетуси (116,2±19,1 g/l). 

През пети период съществуваха статистически значими различия 

(p<0,01) между двете групи по отношение на разглежданите по-горе 

показатели, като стойностите при кучетата с повече приплоди бяха по-ниски. 

През всички периоди на изследване, средните стойности на RDW% 

бяха над нормата. Същите варираха между 20,8±0,8 и 21,3±1,1%. RDWa и 

MCV през всички периоди бяха в рамките на нормата. Стойностите на MCH, 

MPV, MCHC бяха близки до горните референтни граници, като стандартното 

отклонение при последния показател свидетелстваше за надвишаване на 

горните граници при отделни проби и при двете групи животни. Средният 

обем на тромбоцитите бе по-висок при групата с по-  
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малък брой приплоди, но не съществуваха статистически достоверни 

различия с кучетата износващи повече приплоди.  
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Тромбоцитите, достигаха своя максимум през четвърти 525±247109/l и 

пети период 538±221х109/l  при първа и втора група съответно. Но това бе 

свързано с огромно стандартно отклонение. Увеличението на броя им при 

втората група бе статистически достоверно (p<0,05)  спрямо изходното им 

ниво по време на еструс.  

През всички периоди на изследване средните стойности на броя на 

белите кръвни клетки, отделните класове левкоци, както и процентния им 

дял се запазваха в референтните граници. Динамиката на промените на 

общия брой левкоцити и неутрофилите не бе достоверна при кучетата от 

двете групи. Максимални стойности на общия брой бели кръвни клетки бяха 

измерени при първа група четвърто изследване 14,9±6,7х 109/l и втората 

група пето изследване 15,3±5,4 х 109/l.  Същата закономерност отчитахме и 

при броя на неутрофилите 10,9±6,6 х 109/l и 10,4±4,3 х 109/l съответно. 

Както при тези два показателя, а така също при процентния дял на 

отделните левкоцитни класове се регистрираха големи различия в 

индивидуалните стойности. При отделни проби се отчиташе излизане извън 

рамките на референтните стойности. Най-големи колебания регистрирахме 

при еозинофилите, като там средните стойности бяха близо до долните 

референтни граници и при двете групи. Освен посочените по-горе, не 

съществуваха други статистически различия в средното аритметично между 

двете групи през отделни периоди. 

На табл. 10 са представени резултатите от биохимичното изследване на 

кръвта при животни с малък и нормален брой фетуси. С изключение на 

средната стойност в края на бременността, съвпадаща с горната 

физиологична граница при кучетата от втората група 2,8±0,3 mmol/l, 

измерените нива на общия калций при всички останали периоди бяха над 

нормата достигайки 3,1±0,3 mmol/l. Като цяло с течение на времето се 

установяваше статистически достоверно намаляване на нивата на калция при 

кучетата с нормален брой фетуси (p<0,05). 

По отношение на нивото на общия белтък с напредване на 

бременността също бяха регистрирани статистически достоверни различия.  

След първоначално повишаване в началото й до 75,6±9,5 g/l (първа група), 

следваше спад, достигайки най-ниски нива последните дни преди ражадане и 

при двете групи по добре изразен при тази с нормален брой фетуси 

(65,9±10,5 g/l). Динамиката на промените между отделните периоди бе 

стастически достоверна при втората група, (p<0,01, p<0,05). При животните с 

нормален брой фетуси по отношение на албумина съществуваха 

статистически различия в промените при сравняване на стойностите по време 

на еструс 32,0±3,3 g/l  средата 29,1±2,7 g/l и в края на бременността 29,3±3,3 

g/l (p<0,05). 

Фосфор, магнезий, глюкоза, показваха относителна стабилност в 

нивата, като средните стойности се запазваха в рамките на нормата. 
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Отново както при общото изследване и тук регистрирахме голяма 

вариабилност в стандартното отклонение в стойностите на билирубин, GGT, 

ASAT, ALAT, урея (втора група), креатинин, LDH и AP, особено през 

последната фаза на бременността. При отделни проби измерените нива бяха 

над нормата. При животните от първа през три от периодите, а при кучетата 

от втора група през един се установяваше билирубинемия с нива до 9,8±8,7 

µmol/l. Ние отчитахме голямо стандартно отклонение на GGT, но средните 

стойности бяха близки до долните и далеч от горните рефернтни граници. 

В най-драстична степен индивидуалните различия бяха изразени при 

алкалната фосфатаза 148,7±237,9U/I първа група четвърти период и втора 

група пети период 176,4±455,8 U/I. По отношение на лактатдехидрогеназата 

при животните с малък броя приплоди преди раждане бе отчетено най-

голямато стандартно отклонение 146,8±196,4 U/I. Промените в нивата на 

посочените показатели с течение на времето не бяха достоверни. Значителна 

част от пробите бяха над горните референтни стойности.   

Не бяха регистрирани статистически значими отклонения между двете 

групи при сравняване на стойностите на биохимичните показатели на кръвта 

през всеки период. 

 

3.2 Изследвания на кучета с нормална бременност 

 

3.2.1 Общи данни. Резултати от клинични изследвания 

 

Бяха изследвани 46 кучки при които бяха проследени общо 54 

нормално протекли бременности. При две животни бяха контролирани по 

три бремености, при четири – по две и при 40 по една. 

На табл. 11 е представено разпределение на данните като са 

съпоставени пациентите с броя на изследваните бременностти и броя на 

изследваните периоди за всяка бременност  

По време изследване  животните се намираха в добро физиологично и 

здравословно състояние. Прояваваха характерните за фазата на половия и 

репродуктивни цикъл клинични признаци. По-голямата част, 30 бяха 

осемененявани изкуствено, а 16 покрити. През първите 2-3 седмици на 

бременността при 25 кучета бе отчетено леко намаляване на апетита, който 

се възстановяваше след около 30-я ден. По отношение увеличаване на 

теглото, установявахме нормалните закономерности, характерни за 

физиологичното състояние. По-голямата част от кучетата - 31 се намираха в 

добра телесна кондиция (BCS 5-6), 11 с оценка 7 показваха по-добра 

охраненост, а 4 – в началото на бременността получаваха оценка под 

средната (BCS 3), след което тя нарастваше до нормалната 5-6. 
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Табл. 11 Брой на изследвани бременностти и периоди  при кучета с нормална   

бременност 

Брой животни 

 

Брой проследени 

бременности 

Брой изследвани периоди през бременноста  

Един  Два Три Четири Пет Шест 

1 
2 - - - - - да 

1 - - - - да - 

1 
1 - да - - - - 

2 да - - - - - 

1 
1 - -  да - - 

1 - - да - - - 

1 
1 - да - - - - 

1 да - - - - - 

2 2 - да - - - - 

11 1 - - - - - да 

7 1 - - - - да  

4 1 - - - да - - 

2 1 - - да - - - 

14 1  да - - - - 

2 1 да - - - -  

Общо 46 Общо 54 - - - - - - 

При животните с изследване на повече от една бременност 

същестуваше препокриване по отношение на горепосочените данни – начин 

на осеменяване, телесна кондиция и общо състояние за всяка една 

бременност. 

При ултразвуковия контрол на бременността не бяха установявани 

отклонения от нормата по отношение на изследвани параметри на матка, 

ембриони и фетуси. Не бяха регистрирани патологични нарушения в 

ембриофеталното развитие, редуциране на броя, наличие на фетална или 

ембрионална смъртност, празни плодни камери и др. 

Броят на новородените варираше между 1 и 12 плода (7,9±1,8). 35 

раждания протекоха самостоятелно, а при 19 бе оказана акушерска помощ – 

при 5 чрез медикаментозно третиране, а при 14 бе извършено цезарово 

сечение.  

По време на следродилния период не се установяваха отклонения от 

нормалния здравен статус на майка и кученца, с изключения на две кучила, 

където бяха регистрирани аномалии – воднянка при отделни фетусите и при 

един приплод разцепване на горната челюст. 

 

3.2.2 Резултати от изследване на кръвта на животните с нормална 

бременност 

 

Както е видно от табл. 12 при 13 бременности (12 кучки) бяха получени 

по 6 кръвни проби – по една от всичките периоди на изследване, при 8 

бременности ( 8 кучки) по пет, при 5 (5 животни) по четири, при 3 по три, и 

при 20 по две проби и 5 по една проба. 
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На табл. 12  е представена информация в групиран вид относно броя на 

бременносттите, както броя и поредността на изследваните периоди и 

получаваните проби при кучетата от тази група. 

 
 

Резултатите от извършените хематологични изследвания при 

животните с нормална бременност са представени на табл. 13. 
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И през шестте пероида на изследване средните стойности на по-

голямата част от показателите бяха в рамките на физиологичните норми. 

Установявахме намаляване на хематокрит, еритроцити, хемоглобина, 

достигайки най-ниски нива през пуерпериума, съответно 30,5±5,0%, 

4,6±0,71012/l, 114,9±18,2 g/l. Средните стойности на хематокрит и брой 

еритроцитите бяха под нормата през пети и шести период. Олигохромемия 

отчитахме единствено след раждне. Намаляването на стойностите на трите 

показателя, както и разликите между отделните периоди бяха статистически 

значими (р<0,01; р<0,05). Хемоглобинът намаляваше достоверно от третата 

проба. 

През всички периоди на изследване, средните стойности на RDW% 

бяха повишени и се движеха в рамките между 20,8±0,7  и 21,4±1,0%. RDWa и 

MCV през всички периоди бяха в рамките на нормата.  Стойностите на MCH, 

MPV, MCHC бяха близки до горните референтни граници, като по-голямото 

стандартното отклонение при последния показател (най-добре изразено 

преди раждане 384,9±17,2 g/l) свидетелстваше за надвишаване на горните 

граници при отделни проби.  

Тромбоцитите достигаха своя максимум през четвърти период. Тогава 

(581±203х109/l) и също преди раждане (568±211х109/l) регистрирахме 

тромбоцитоза. Както е видно съществуваха огромни индивидуални вариации. 

Въпреки регистрирани достоверни различия между отделни срокове на 

бременността (p<0,05), стандартното отклонение се движеше в доста широки 

граници.  

През всички периоди на изследване средните стойности на броя на 

белите кръвни клетки, отделните класове левкоци, както и процентния им 

дял се запазваха в референтните граници. Динамиката на промените на 

общия брой левкоцити бяха статистически достоверни (p<0,05). Разликата 

между начало и финал на бременността бяха регистрирани максималните 

стойности 15,8±4,8 х109/l за левкоцитите и 10,4±4,6х109/l за неутрофилите. 

По отношение процентния дял на отделните левкоцитни класове 

(еозинофили, моноцити, неутрофили) се регистрираха големи индивидуални 

различия, даващи отражения в стандартното отклонение. Най-големи 

колебания регистрирахме при еозинофилите, като там средните стойности 

бяха близо до долните референтни граници. 

На табл. 14 са представени резултатите от биохимичното изследване на 

кръвта при животните с нормална бременност. С някои изключения средните 

стойности бяха във физиологични граници. 

Както бе споменато по-горе, едно от изключенията бяха високите нива 

на общия калций. Генерално за това изследване ние установявахме по-високи 

от нормата нива на общ калций. В случая, при сравняване динамиката на 

средните стойности през отделните периоди при животните с нормална 

бременност, не бяха регистрирани достоверни различия. 
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Табл. 13 Стойности на хематологичните показатери (Mean±SD) при животни с нормална 

бременност през отделните периоди на изследване 
Показатели 

(референтни 

стойности) 

Период на изследване 

първи втори трети четвърти пети шести 

HCT% (37,0-55,0) 42,2±4,9a* 38,6±3,4ac 37,4±4,6c* 34,8±4,2cd 31,8±5,4d 30,5±5,0d 

RBC (5,5-8,5 1012/l) 6,3±0,7a* 5,9±0,8ab 5,6±0,5b* 5,2±0,6bc 4,8±0,7 c 4,6±0,7 c 

HGB (120-180 g/l) 159,7±17,7a 146,7±13,4ab 142,0±15,2b 133,1±15,4bc 121,4±19,5dc 114,9±18,2d 

MCV (60,0-72,0 fl) 66,5±3,8 67,1±4,5 66,2±4,5 65,8±3,2 66,0±4,1 66,3±2,7 

MCH (19,5-25,5 pg) 25,1±1,3 25, 6±0,9 25,0±1,3 25,5±1,0 25,6±1,2 25,2±1,2 

MCHC (320-385 g/l) 381,1±13,5 380,6±13,6 383,8±10,4 381,7±15,5 384,9±17,2 373,5±25,7 

RDW% (12,0-17,5) 21,2±0,9 20,9±1,0 21,0±1,0 20,8±0,7 20,9±1,1 21,4±1,0 

RDWa (35,0-65,0 fl) 46,1±3,4 46,1±2,8 45,0±3,4 45,4±2,8 45,9±3,2 46,5±3,3 

PLT (200-500 109/l) 411±142a* 412±158a* 487±144ab 581±203b* 568±211b* 472±147ab 

MPV (5,5-10,5 fl) 9,5±1,0 9,4±1,2 9,9±1,1 9,7±0,9 9,6±1,0 9,6±1,2 

WBC (6,0 – 17,0 109/l) 13,4±3,6 ab 11,7±5,2 a 12,9±3,6 ab 14,3±4,4 ab 15,8±4,8 b 13,5±4,4 ab 

LYM (0,9 – 5,0 109/l) 2,8±1,2 2,3±0,9 2,4±1,0 2,5±0,9 3,2±1,8 2,3±0,9 

MONO (0,3 – 1,5 109/l) 1,0±0,5 0,9±0,4 0,9±0,6 1,0±0,4 1,3±0,9 1,1±0,8 

NEUT (3,5 – 12,0 109/l) 8,5±3,7 7,1±4,7 8,7±2,6 10,1±3,4 10,4±4,6 9,6±4,9 

EOS (0,1-1,5 109/l) 0,4±0,5 0 

,3±0,1 

0,4±0,3 0,5±0,4 0,6±0,6 0,5±1,0 

LYM% (12-30) 20,9±5,8 21,7±6,5 19,8±6,9 18,8±6,8 20,1±9,0 18,3±6,6 

MON% (3-10) 7,3±2,8 8,0±2,8 7,1±3,1 6,6±1,7 8,4±3,7 6,6±2,7 

NEU % (60-75) 68,0±10,2 67,4±9,0 70,0±9,2 70,9±8,7 67,4±12,6 72,0±8,6 

EOS % ( 2-10) 3,0±3,5 3,0±1,8 3,2±2,8 3,6±2,4 3,3±2,6 2,9±1,7 

Брой проби  32 25 33 30 39 33 

Средни аритметични (Mean±SD), които имат различен суперскрипт (не се открива обща буква) в един и същ 

ред, се различават достоверно (P <0,01) 

*, **, ***Достоверност (P <0,05) на разликата между средните аритметични (Mean±SD) в един и същ ред 

 

Известен спад съществуваше през пети и шести период. Но и тогава  

средната стойност (2,9 mmol/l ) беше малко над горната референтна граница 

Друг показател при който въпреки, че не регистрирахме статистически 

значими промени в средните стойности, но откривахме колебания през 

отделните фази на бременността бе нивото на общия белтък. След 

първоначално повишаване в началото на бременноста до 74,7±8,9 g/l, 

следваше спад, достигайки най-ниски нива след ражадане 66,9±7,8 g/l. 

Фосфор, магнезий, глюкоза, креатинин, урея и албумин показваха 

относителна стабилност в нивата, като средните стойности се запазваха в 

рамките на нормата. 

Големи индивидуални отклонения през всички периоди бяха 

регистрирани в стойностите на билирубин, ASAT, ALAT, GGT, LDH и AP. В 

началото и средата на бременността средните стойности на билирубина 

надхвърлиха леко нормата достигайки 9,5±6,4 µmol/l при третата проба. Ние 

отчитахме голямо стандартно отклонение на GGT, но средните стойности 

бяха близки до долните и далеч от горните рефернтни граници. 

Най-значителни колебанията бяха изразени при лактатдехидрогеназата 

181,1±153,7 U/I пети период  и алкалната фосфатаза 114,0±99,3 U/I втори 
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период, но без да бъдат отчетени статистически различия в течение на 

времето. 
 

Табл. 14 Стойности на биохимичните показатели на кръвта (Mean±SD) при животни с 

нормална бременност през отделните периоди на изследване 
Показатели 

(референтни 

стойности) 

Период на изследване 

първи втори трети четвърти пети шести 

Ca (2,4-2,8 mmol/l) 3,0±0,4 3,0±0,4 3,0±0,2 3,0±0,3 2,9±0,3 2,9±0,3 

P (0,94-1,52 mmol/l) 1,4±0,4 1,2±0,3 1,3±0,2 1,2±0,2 1,2±0,3 1,2±0,2 

Mg (0,6-1,1 mmol/l) 0,9±0,1 0,9±0,1 0,9±0,1 0,9±0,1 0,8±0,2 0,8±0,1 

TP (54 – 78 g/l) 71,9±8,4 74,7±8,9 71,7±6,9 68,6±7,9 67,9±9,9 66,9±7,8 

Glu (3,0-6,1 mmol/l) 5,3±0,6 5,3±1,1 5,2±0,7 5,5±0,9 5,3±1,5 4,9±1,1 

Bil  (до 8,5 µmol/l) 8,4±4,3 9,0±5,5 9,5±6,4 8,1±6,3 7,7±2,6 7,5±2,0 

ASAT (15-40 U/I) 39,7±13,2 35,1±11,5 34,2±7,0 37,1±13,1 35,0±14,0 38,1±11,0 

ALAT (15-55 U/I) 37,2±14,3 32,2±12,4 34,8±18,0 36,3±17,3 30,5±16,1 34,8±21,7 

Urea (1,7-7,4 mmol/l) 4,9±1,1 5,0±1,4 5,6±2,9 5,8±2,5 5,0±1,9 5,6±2,7 

Crea (40-120 µmol/l) 91,0±17,5 87,5±15,0 90,6±12,6 91,2±12,3 82,6±13,2 85,4±14,9 

GGT (1-27 U/I) 3,4±2,9 2,8±1,5 3,5±2,7 2,9±1,7 3,0±1,7 3,2±1,9 

LDH (20 -270 U/I) 146,3±62,1 131,4±78,4 138,7±67,9 141,6±66,9 181,1±153,7 136,5±104,2 

AP (1 -85 U/I) 79,0±59,4 114,0±99,3 96,3±60,8 79,8±38,7 105,9±61,0 103,4±65,4 

ALB (25 –37 g/l) 32,0±3,4 31,7±2,8 30,0±2,7 30,0±2,9 29,9±2,7 29,7±3,0 

Брой проби 32 25 33 30 39 33 

 

3.2.3 Резултати от изследване на кръвта на животните с нормална 

бременност – различен брой фетуси 

 

Резултатите от извършените хематологични изследвания при 

животните с нормална бременност  разделени на две групи в зависимост от 

броя на фетусите са представени на табл. 15.  На същата се съдържа и 

информация касаеща броя взети и изследвани проби през отделните периоди 

при кучетата с физиологична бременност от двете групи. Част от животните 

фигурираха и в двете групи, предвид обстоятелството, че при тях бе 

изследвана повече от една бременност. При отчитане на броя на приплодите 

не бяха включени майките от дребните породи (йоркшир териер, чихуахуа). 

Средният брой на пробите (за изследван период) от кучетата с нормален брой 

приплоди бе 20,2±2,9 и е достоверно (р<0,001) по-голям от този с малък брой 

7,2±1,3. 
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При проследяване на стойностите и динамиката на хематологичните 

показатели при кучета нормална бременност, разделени на две групи – първа 

с малък и втора с нормален брой фетуси биха могли да се отбележат 

аналогични закономерности, установени при цялостното разглеждане на 

животните включени в това изследване. Средните стойности на 

болшинството от показателите бяха в рамките на физиологичните норми.  

Достоверно намаляване хематокрита, брой на еритроцити и хемоглобин 

(p<0,05, p<0,01) бе регистрирано само при животни с нормален брой фетуси. 

Средните му стойности, както и тези на еритроцитите бяха под нормата през 

четвърти и пети период при кучетата с нормален брой фетуси и след раждане 

при двете групи, когато бяха достигани най-ниските нива - за първа група  

35,9±2,1% и 5,3±0,5х 1012/l и 29,3±4,8% 4,4±0,6 х 1012/l за втора група 

отнасящо се съответно за хематокрита и еритроцитите. При хемоглобина и 

при двете групи регистрирахме спад, като в края на бременноста и след 

раждане само при втората група нивата му бяха под нормата стигайки до 

110,6±15,0 g/l. През пети период съществуваха статистически значими 

различия (p<0,01) между двете групи по отношение на разглежданите по-горе 

показатели. През всички периоди на изследване, средните стойности на 

RDW% бяха над нормата и се движеха мужду 21,7±1,1%и 20,6±1,0%, като 

по-високите стойности бяха измервани при животните от втората група. 

RDWa и MCV през всички периоди бяха в рамките на нормата. 

Стойностите на MCH, MPV, MCHC бяха близки до горните референтни 

граници, като стандартното отклонение при последния показател особено в 

края на бременността свидетелстваше за надвишаване на горните граници 

при отделни проби и при двете групи животни. Средният обем на 

тромбоцитите бе по-висок при групата с по-малък брой приплоди, но не 

съществуваха статистически достоверни различия с кучетата износващи 

повече приплоди.  

Динамиката в броя на тромбоцитите, бе достоверна при втората група  

(p<0,05, p<0,01).  Но това бе съпроводено с огромно стандартно отклонение.  

Средните стойности на този показател бяха над нормата при четвъртото 

изследване при двете групи и в края на бременността при втората група. Най-

високата измерена стойност бе 618±233х109/l при кучетата с малък брой 

фетуси. През всички периоди на изследване средните стойности на броя на 

белите кръвни клетки, отделните класове левкоци, както и процентния им 

дял се запазваха в референтните граници. Динамиката на промените на 

общия брой левкоцити не бе достоверна при кучетата и от двете групи. Най-

висок брой на левкоцитите бяха измерени в края на бременността със 

стойности 13,9±4,0 х 109/l и 16,5±5,1 х 109/l съответно за първа и втора група. 

Неутрофилите също не се променяха стастически. При животните износващи 

по-голям приплоди достигаха максимум от 10,6±5,3 х 109/l след раждане. 

Най-високите стойности при първата група беше регистрирана в края на 

бременността  11,1±6,6 х 109/l. Бяха отчетени колебания в броя на 
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моноцитите изразяващи се в достоверно различие (p<0,05) между втори 

0,7±0,3х109/l и пети период 1,5±1,0х109/l при животните с нормален брой 

фетуси. При процентния дял на отделните левкоцитни класове се 

регистрираха големи различия в индивидуалните стойности, особено силно 

изразени при еозинофилите, но броят им и процентният им дял бяха близо до 

долните референтни граници. Освен посочените по-горе, не съществуваха 

други статистически различия в средното аритметично между двете групи 

през отделни периоди. 

На табл. 16 са представени резултатите от биохимичното изследване на 

кръвта при животни с физиологично протекла бременност - с малък и 

нормален брой фетуси. В края на бременността при кучетата от втората 

група, и след  раждане при първата група, установявахме лека хиперкалцемия 

(2,9±0,3 mmol/l), а през всички останалите периоди тя бе по-добре изразена с 

нива около 3,1- 3,2 mmol/l.  С течение на времето не се установяваха 

статистически достоверни промени в нивото на този макроелемент. По 

отношение на общия белтък с напредване на бременността бяха 

регистрирани статистически достоверни различия.  След първоначално 

повишаване в началото на бременноста и при двете групи, следваше плато и 

леко намаляване, като динамиката на промените между отделните периоди бе 

достоверна само при втората група (p<0,05). Най-високата средна стойност 

76,7±10,8 g/l бе измерена при животните с малък брой фетуси в началото на 

бременността. Фосфор, магнезий, глюкоза, урея, креатинин и албумин 

показваха относителна стабилност в нивата, като средните стойности се 

запазваха в рамките на нормата. При износване на повече плодове 

откривахме тенденция към по-отчетливото му, но недостоверно намаляване 

на албумина с течение на времето. 

Отново както при общото изследване и тук регистрирахме голяма 

вариабилност в стандартното отклонение в стойностите на билирубин, 

ASAT, ALAT, GGT, LDH и AP. При животните от първа група през три от 

периодите, а при кучетата от втората през един период средната стойност на 

билирубина бе над нормата. Най-добре изразена билирубинемия 12,2±13,1 

µmol/l бе регистрирана при третата проба на кучетата с малък брой фетуси. 

Ние отчитахме голямо стандартно отклонение на GGT, но средните 

стойности бяха близки до долните и далеч от горните рефернтни граници. В 

значителна степен колебанията бяха изразени също при 

лактатдехидрогеназата (267,0±285,1 U/I пети период първа група) и 

алкалната фосфатаза (93,5±61,9 U/I пети период втора група), но без да бъдат 

отчетени статистически различия в течение на времето. При отделни проби 

измерените нива бяха много над нормата. Не бяха регистрирани 

статистически значими отклонения между двете групи при сравняване на 

стойностите на биохимичните показатели през всеки период. 
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3.3 Изследвания на кучета с патологична бременност 

 

3.3.1 Общи данни. Резултати от клинични изследвания 
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В този опит бяха включени 48 кучки при които бяха проследени общо 

49 патологични бременности. При едно животно бяха изследвани две 

бремености, при останалите по една. 

По време на изследване при пациентите се диагностицираха различни 

патологични отклонения от физиологичното състояние. При заплождане 

проявяваха характерните за фазата на половия и репродуктивния цикъл 

клинични признаци. По-голямата част, 25 животни бяха осеменени 

изкуствено, а 21 покрити. През първите 2-3 седмици на бременността при 31 

кучета бе отчетено леко намаляване на апетита, като при една част от тях той 

се възстановяваше след около 30-я ден. При други животни обаче периодите 

през които те отказваха храна оставаха до самото раждане. По отношение 

увеличаване на теглото, при 18 кучета не установявахме нормалните 

закономерности, характерни за физиологичното състояние. По-малка част от 

кучетата - 15 се намираха в добра телесна кондиция (BCS 5-6), 2 с оценка 7 

показваха по-добра охраненост, а 31 в началото на бременността получаваха 

оценка под средната (BCS 3), като 16 оставаха на това ниво до края на 

бременността, а при 15 се установяваше подобряване на телесното състояние 

и съответна оценка 5-6. 

Посредством ултразвуковия контрол при 22 кучета (23 бременности) се 

диагностицираше ембрио-фетална смъртаност и редуциране броя на 

ембрионите, празни плодни камери и др. (Фиг. 1 и 2). 

1А           1В 

         
 

1С         1D 

                 
Фиг. 1 Ехограми - ембриофетална смъртност при кучета. На фиг. 1А и 

1В са представени празни гестационни сакове при бременни кучета. В първия 
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слчуай (френски булдог около 33-и ден от бременността) се визуализира 

единствено анехогенното маточно сечение изпълнено с течност, а във втория 

(немска овчарка 35-и ден) се долавят отделни ехогенни частици. В случая се 

касае за остатъци от околоплодни обвивки или ембрион (фетус). На фигури 

1С (33-и ден френски булдог) и 1D (34-и ден йоркшир-териер) се касае за 

ехограми, изобразяващи паралелно нормални гестационни сакове (с 

ембриони) и до тях празни плодни камери изпълнени с течност (стрелка). И 

при четирите пациента се касаеше за частичен аборт, съотвено редуциране на 

броя на ембрионите (фетусите). 

 

Броят на новородените варираше между 1 и 9 плода (5,9±1,8), като 

съществуваше достоверна разлика (р<0.05) по отношение на този показетел с 

кучетата с физиологична бременност. 31 раждания протекоха самостоятелно, 

а при 15 бе оказана акушерска помощ – 5 чрез медикаментозно третиране, а 

при 11 бе извършено цезарово сечение.  

2 А                                                          2 В 

    
 

Фиг. 2А- Ехограма на матка при Немска овчарка, 35-и ден нормална 

бременност. Виждат се две плодна камера и фетус, добре оформени глава и 

гръден кош, контрастиращи на фона на околоплодната течност. 2В- Ехограма 

при фетална смъртност, частичен аборт при кучка 35 ден от бременността. 

Паралелно с нормално развити фетуси се установява мъртъв такъв, без 

сърдечна дейност, неясен ехогенитет, границите между две плодни камери 

(стрелка) трдно радграничими. 

 

При новородените от 15 кучила установявахме отклонения от 

нормалния здравен статус водещи до постнатална смъртност в рамките на 

първите 3 дни. При всичките случаи не съществуваха данни за проблеми в 

раждането, които биха могли да доведат до намаляване виталитета на 

новородените (забавено раждане, намалена сърдечна честота и др.). 

Обикновено при засегнатите приплоди мускулният тонус беше намален през 

целия изследван период. Още след раждането дишането бе неравномерно. 

При болшенството от тях видимите лигавици бяха бледи или цианотични. 

Приемът на коластра бе затруднен, сукателните движения - слаби, 
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съпроводени с паузи. Преди смъртта се установяваха прегресираща цианоза и 

хипотермия. При пет раждания регистрирахме воднянка на фетусите.   

На табл. 17 е представена в обобщен вид информация относно 

разпределението и броя на патологичните отклонения при кучетата от тази 

група и техните приплоди. 

 
Табл. 17 Разпределение и брой на болестните отклонения при кучетата с 

патологично протекла бременност и техните приплоди 

Патологични отклонения 
Брой животни 

(бременности) 

% от брой на 

изследвани 

бременности 

Влошаване на общото състояние 8 16,3 

Вагинални изтечения по време на 

бременността* 
12 24,5 

 Нефизиологична промяна на теглото 

и BCS 
18 (19) 38,8 

Намален апетит 15 30,6 

Повръщане 3 6,1 

Ембрио-фетална смъртност 22 (23) 46,9 

Смърт патология на новородените* 13 (14) 28,6 

Системно заболяване 5 10,2 

Респираторни проблеми 3 6,1 

Хипогалаксия* 2 4,1 

Фрактура на кости по време на 

бременността 
2 4,1 

Цистит 1 2 

Бъбречна недостатъчност 1 2 

Чуждо тяло в хр тракт 1 2 

Залежаване и или слабост 7 14,2 

Летален изход 4 8,2 

*Вагинални изтечения като съпровождащ други патологични отклонения симптом, смъртоност, 

заболеваемост на новородени и хипогалаксия – като съпровождащ други патгологични 

отклонения симптоми 

 

В четири случаи изходът за майките бе летален – по време на 

раждането при едно, а при другите три по време на пуерпериума. 

 

3.3.2 Резултати от изследване на кръвта при животните с патологична 

бременност 

 

При 9 бременности бяха получени по 6 кръвни проби – по една от 

всичките периоди на изследване, при 8 - по пет, при 2 по четири, при 4 по три 

, и при 11 по две проби и 15 по една проба. 

На табл. 18 е представена информация в групиран вид относно броя на 

бременносттите, както броя и поредността на изследваните периоди и 

получаваните проби при кучетата с патологично протекла бременност. 
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Резултатите от извършените хематологични изследвания при 

животните с патологично протекла бременност са представени на таблица 19. 

И през шестте периода на изследване средните стойности на по-

голямата част от показателите бяха в рамките на физиологичните норми. 

Установявахме намаляване на хематокрита, еритроцитите, като още от 

третия период на изследване първия показател бе под нормата, а еритропения 

регистрирахме на 44-46 ден. Намаляването на стойностите на тези показатели 

бе статистически значимо (p<0,01; p<0,05). Така в края на бременноста и след 

раждането хематокритът стигаше до 32,3±6,1%, а червените кръвни клетки 

до 4,8±1,0х1012/l. 
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Табл. 19 Стойности на хематологичните показатели (Mean±SD) при животни с 

патологична бременност през отделните периоди на изследване 
Показатели 

(референтни 

стойности) 

Период на изследване 

първи втори трети четвърти пети шести 

HCT% (37,0-55,0) 41,6±5,0a* 38,7±6,0ab** 36,2±5,4bc* 34,8±3,2bc 32,3±7,0c** 32,3±6,1bc 

RBC (5,5-8,5х1012/l) 6,3±0,7 a** 5,7±0,6 ac* 5,5±0,8 c*,** 5,3±0,4 bc* 4,8±1,0 b* 4,8±1,0 bc** 

HGB (120-180 g/l) 156,0±17,2 a* 145,7±16,9 ac* 136,3±20,2 bc 131,3±12,4 bc 122,0±25,5 b* 122,2±24,2 bc 

MCV (60,0-72,0 fl) 67,0±5,0 66,2±4,5 65,8±3,9 65,8±4,2 66,4±3,0 66,9±4,2 

MCH (19,5-25,5 pg) 24,8±1,4 25,5±1,3 24,9±1,4 25,0±1,6 25,5±1,3 26,1±1,7 

MCHC (320-385 g/l) 380,2±14,5 385,7±11,4 380,0±11,3 383,2±14,8 379,7±26,1 384,8±18,3 

RDW% (12,0-17,5) 20,7±0,7 20,6±0,8 20,7±1,1 20,8±0,8 21,5±1,1 21,1±0,8 

RDWa (35,0-65,0 fl) 45,0±3,5 45,4±3,2 44,9±3,4 44,7±2,8 46,7±2,8 47,2±3,4 

PLT (200-500 х109/l) 396±155 432±172 473±232 477±251 478±207 427±203 

MPV (5,5-10,5 fl) 9,6±1,2 9,5±1,1 9,9±1,2 9,7±1,3 9,7±1,5 9,5±1,4 

WBC (6,0 – 17,0 х109/l) 12,1±3,6 11,5±2,5 13,3±5,5ab 15,3±6,1 13,1±4,9 11,9±2,9 

LYM (0,9 – 5,0 109/l) 2,3±0,6 2,8±1,0 2,6±0,9 3,0±0,9 2,2±0,9 2,4±1,0 

MONO (0,3 – 1,5 х109/l) 0,8±0,4 1,0±0,4 1,1±0,5 1,2±0,6 1,0±0,5 1,0±0,5 

NEUT (3,5 – 12,0 х 

109/l) 
7,9±4,2 6,2±2,7 8,8±4,8 11,0±6,3 9,5±3,9 7,6±2,7bc 

EOS (0,1-1,5 х 109/l) 0,4±0,3 0,5±0,4 0,5±0,4 0,6±0,4 0,5±0,9 0,5±0,4 

LYM% (12-30) 20,6±6,4 24,9±6,0 22,6±8,2 22,4±7,0 19,0±11,6 21,4±8,7 

MON% (3-10) 6,7±2,1 8,7±2,7 7,6±3,1 8,2±4,2 7,5±3,7 8,0±3,1 

NEU % (60-75) 69,1±7,8 62,4±7,4 66,8±10,3 66,8±11,3 70,2±12,7 66,0±10,3 

EOS % ( 2-10) 3,3±2,8 4,3±3,1 2,9±2,4 3,9±3,6 2,4±2,0 4,1±3,0 

Брой проби 22 16 32 25 38 18 

Средни аритметични (Mean±SD), които имат различен суперскрипт (не се открива обща буква) в един и същ 

ред, се различават достоверно (р <0,01) 

*, **Достоверност (р <0,05) на разликата между средните аритметични (Mean±SD) в един и същ ред 

 

Намалението на хемоглобина бе достоверно още от втората проба. 

Разликите между отделните периоди също бяха статистически значими 

(p<0,01; p<0,05). Най-ниските, но в рамките на нормата стойности 

(122,0±25,5 g/l) на хемоглобина бяха измерени в края на бременността. 

През всички периоди на изследване, средните стойности на RDW% 

бяха повишени достигайки до 21,5±1,1 % в края на бременността. RDWa и 

MCV през всички периоди бяха в рамките на нормата. 

Стойностите на MCH, MPV, MCHC бяха близки до горните референтни 

граници, като стандартното отклонение при последния показател особено в 

края на бременността свидетелстваше за надвишаване на горните граници. 

Специално MCH (26,1±1,7 pg) и MCHC (384,8±18,3 g/l) в края на 

бременността и след раждане бяха в рамките или малко над горните граници.  

Средният брой на тромбоцитите, достигаха своя максимум през петия 

период (478±207х109/l), но се запазваха в рамките на нормата. Съществуваха 

големи индивидуални вариации, стандартното отклонение се движеше в 

доста широки граници и промените с течение на времето не бяха достоверни.  
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Белите кръвни клетки, отделните класове левкоци, както и процентния 

им дял се запазваха в референтните граници. Динамиката на промените на 

общия брой неутрофили не бяха статистически достоверни. Най-значимата 

разлика бе регистрирана след втория период. Максималните стойности на 

броя на белите кръвни клетки (15,3±6,1 х 109/l) и неутрофилите (11,0±6,3 х 

109/l)  бяха регистрирани на 44-46 ден. При някои проби обаче се 

установяваше левкоцитоза и неутрофилия. 

По отношение процентния дял на отделните левкоцитни класове 

(еозинофили, моноцити, неутрофили) се регистрираха големи индивидуални 

различия, даващи отражения в стандартното отклонение. Най-голямо 

стандартно отклонение регистрирахме при еозинофилите. Предвид 

обстоятелството, че средните им стойности бяха близки до долните 

референтни граници, това свидетелстваше за по-нисък от нормата техен 

абсолютен брой или относителен дял при отделни проби.   

На табл. 20 са представени резултатите от биохимичното изследване на 

кръвта при животните с патологична бременност. В преобладаващата част от 

случаите средните стойности бяха във физиологични граници. 

Както бе споменато по-горе, едно от изключенията бяха високите нива 

на общия калций. Така, при сравняване динамиката на средните стойности 

през отделните периоди при животните с патологична бременност, бяха 

регистрирани достоверни различия (p<0,05). Известен спад съществуваше в 

края на бременността. Но и тогава нивото на този макроелемент  се движеше 

малко над горната референтна граница (2,8±0,4 mmol/l).  

Друг показател при който регистрирахме статистически значими 

различия между отделните фази бе нивото на общия белтък. След 

първоначално повишаване в началото на бременноста до 75,6±7,9 g/l, 

следваше спад, достигайки най-ниски нива в края й до 66,4±10,6 g/l (p<0,05) 

и след ражадане. Фосфор, магнезий, глюкоза и албумин показваха 

относителна стабилност в нивата, като средните стойности се запазваха в 

рамките на нормата.  

Големи индивидуални отклонения през всички периоди бяха 

регистрирани в стойностите на билирубин, ASAT, ALAT, креатинин, урея, 

GGT, LDH и AP. В началото и в края на бременността, както и след раждане 

средните стойности на билирубина надхвърляха нормата. Най-високите нива 

бяха регистрирани по време на втората проба 10,0±6,8 µmol/l. Динамиката на 

аланинаминотрансферазата бе променлива, превишавайки горната 

референтна стойност след раждане 64,3±107,5 U/I. Огромното стандартно 

отклонение е свидетелство за силно покачване активността на този ензим при 

отделни проби.  
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Табл. 20 Стойности на биохимичните показатели на кръвта (Mean±SD) при животни с 

патологична бременност през отделните периоди на изследване 

Показатели 

(референтни стойности) 

Период на изследване 

първи втори трети четвърти пети шести 

Ca (2,4-2,8 mmol/l) 3,1±0,2ab 3,2±0,4a* 3,0±0,3ab 2,9±0,3ab 2,8±0,4b* 2,9±0,5ab 

P (0,94-1,52 mmol/l) 1,3±0,3 1,3±0,3 1,3±0,4 1,4±0,4 1,3±0,7 1,3±0,2 

Mg (0,6-1,1 mmol/l) 0,8±0,1 0,9±0,1 0,8±0,1 0,9±0,1 0,8±0,1 0,8±0,1 

TP (54 – 78 g/l) 67,9±7,6ab 75,6±7,9a* 71,0±6,6ab 69,9±10,1ab 66,4±10,6b* 69,7±9,2 ab 

Glu (3,0-6,1 mmol/l) 5,7±1,5 5,3±0,7 5,5±1,1 5,6±0,9 5,5±2,0 5,2±1,0 

Bil  (до 8,5 µmol/l) 7,9±4,0 10,0±6,8 7,7±3,3 8,2±4,8 9,7±9,0 9,7±4,5 

ASAT (15-40 U/I) 38,2±15,2 33,1±11,8 36,9±13,7 37,2±12,1 45,7±28,9 45,7±21,5 

ALAT (15-55 U/I) 42,3±24,4 43,5±42,3 30,5±12,3 31,3±11,5 38,9±22,3 64,3±107,5 

Urea (1,7-7,4 mmol/l) 5,1±1,4 5,6±1,6 6,0±2,9 5,6±2,5 6,3±2,0 5,7±3,2 

Crea (40-120 µmol/l) 96,3±13,9 91,2±16,5 91,3±16,6 94,1±17,4 93,9±26,8 91,3±16,2 

GGT (1-27 U/I) 3,2±2,3 3,9±3,8 3,1±2,6 3,4±3,6 3,7±3,5 4,3±3,0 

LDH (20 -270 U/I) 103,9±50,7 119,6±58,6 120,0±76,6 125,4±63,0 142,4±186,5 93,3±58,1 

AP (1 -85 U/I) 81,5±51,7 82,0±60,9 97,2±60,7 138,8±202,4 211,9±493,4 135,9±134,9 

ALB (25 –37 g/l) 31,3±2,9 31,4±3,1 30,2±2,9 29,4±2,8 29,2±3,4 30,2±2,4 

Брой проби 22 16 32 25 38 18 

Средни аритметични (Mean±SD), които имат различен суперскрипт (не се открива обща буква) в един и същ 

ред, се различават достоверно едини от други (P <0,01) 

*, **Достоверност (P <0,05) на разликата между средните аритметични (Mean±SD) в един и същ ред 

 

Ние отчитахме голямо стандартно отклонение на GGT, но средните 

стойности бяха близки до долните и далеч от горните рефернтни граници. В 

най-значителна степен колебанията бяха изразени в края на бременността 

при лактатдехидрогеназата (142,4±186,5 U/I) и алкалната фосфатаза 

(211,9±493,4 U/I), но без да бъдат отчетени статистически различия. Известна 

нестабилност бе регистрирана в нивата на креатинина, намираща израз в по-

голямото стандартно отклонение, в най-голяма степен при петата проба 

93,9±26,8 µmol/l.  

 

3.3.3 Резултати от изследване на кръвта на животни с патологична 

бременност – различен брой фетуси 

 

Резултатите от извършените хематологични изследвания при кучетата с 

патологична  бременност с малък брой (първа група) и тези с  нормален брой 

фетуси (втора група) са представени на табл. 21. Същата съдържа 

информация и относно броя взети и изследвани проби през отделните 

периоди от всяка група. Едно от кучетата фигурираше и в двете групи, 

предвид обстоятелството, че при него бяха изледвани повече от една 

бременност. При отчитане на броя на приплодите не бяха включени 

животните от дребните породи (йоркшир териер, чихуахуа).  
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Средният брой ( за един период) на пробите от кучетата с малък брой 

приплоди бе 12±3,2 и леко превишаваше този с малък брой 11±4,3, без да 

съществува достоверна разлика. 

При проследяване на стойностите и динамиката на хематологичните 

показатели при кучета с патологична бременност, разделени на две групи – 

първа с малък и втора с нормален брой фетуси се откриват аналогични 

закономерности, установени при цялостното разглеждане на животните 

(табл. 5). Средните стойности на болшинството от показателите бяха в 

рамките на физиологичните норми.  

И при двете групи се отчиташе намаляване на средните стойности на 

хематокрита. При животните от първата група най-ниската стойност бе 

измерена след раждане 31,8±8,6%, достоверно понижение (p<0,05) предвид 

изходното ниво 41,3±4,9%. При втората група бяха отчетени повече 

статистически достоверни  колебания (p<0,05, p<0,01) с най-ниска стойност в 

края на бременността 30,1±7,1%. 

При следващия показател общ брой на еритроцитите откривахме 

същата тенденция, като промените бяха статистически значими (p<0,05, 

p<0,01). Съществуваше еритропения след втория период при животните с 

малък брой фетуси и след третата проба при втората група. Най-нисък брой 

бе измерен в края на бременността и след раждане (4,5±1,01012/l – втора 

група пети период). 

Динамиката на хемоглобина и при двете групи бе достоверна (p<0,01), 

регистрирахме спад в нивата, като в края на бременноста при втората група, а 

след раждане при двете групи хемоглобина бе под нормата.  При кучетата с 

нормален брой фетуси най-ниската стойност бе през петия период 114,2±24,8 

g/l, а при друтата група 114,5±27,2 g/l при последната проба. RDWa и MCV 

през всички периоди бяха в рамките на нормата. 

Стойностите на MCH, MPV, MCHC бяха близки до горните референтни 

граници, като стандартното отклонение при последния показател особено в 

края на бременността свидетелстваше за надвишаване на горните граници 

при отделни проби и при двете групи животни. Така MCH и на MCHC в края 

на бременността и след раждането достигаха до 26,3±2,3 pg и до 386,1±27,1 

g/l съответно. Посочените най-високи измерени стойности се отнасят за 

кучетата с малък брой фетуси шеста проба. През всички периоди на 

изследване, средните стойности на RDW% бяха над нормата, стигайки 

максимум до 21,5±0,9% в края на бременността при втора група . Средният 

обем на тромбоцитите в повечето случаи бе по-висок при групата с по-малък 

брой приплоди, но не съществуваха статистически достоверни различия с 

кучетата износващи повече приплоди. 

Тромбоцитите, достигаха своя максимум в средата на бременността. 

Тромбоцитоза бе регистрирана 33-35 ден при кучета с нормален брой фетуси 

506±248х109/l. Но това бе свързано с огромно стандартно отклонение и 

динамиката на промените в стойностите не бе статистически значима.  
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През всички периоди на изследване средните стойности на броя на 

белите кръвни клетки, отделните класове левкоци, както и процентния им 

дял се запазваха в референтните граници. Динамиката на промените обаче не 

бе достоверна при кучетата и от двете групи. Измерената най-висока 

стойност на левкоцитите 15,9±8,0х109/l и на неутрофилите 11,2±7,9х109/l бе 

при кучетата с малък брой фетуси преди раждане. 

Както при тези два показателя, а така също при процентния дял на 

отделните левкоцитни класове се регистрираха големи различия в 

индивидуалните стойности. Най-голямото стандартно отклонение бе 

регистрирано при процентния дял на еозинофилите – пета проба при първата 

3,8±4,0% и втората 3,7±3,1% група, но и тук както при техния абсолютен 

брой, стойностите бяха близки до долната референтна граница. 

Не съществуваха статистически значими различия между двете групи 

през отделните периоди. 

На табл. 22 са представени резултатите от биохимичното изследване на 

кръвта при животни с патологично протекла бременност, разделени на две 

групи - малък и нормален брой фетуси. С течение на времето се установяваха 

статистически достоверни промени в нивото на калция при втората група 

(p<0,01, p<0,05). Най-ниските средни стойности  бяха дотигнати след 

раждане при майките с малък брой фетуси  2,6±0,6 mmol/l и в края на 

бременността при нормален брой  плодове 2,6±0,4 mmol/l. Нивата на калция 

през останалите периоди и при двете групи бе над нормата, като най-високи 

стойности бяха измерени в началото на бременността при втората група 

3,2±0,4 mmol/l. 

По отношение на общия белтък с напредване на бременността бяха 

регистрирани статистически достоверни различия само при втората група 

(p<0,05). Така след първоначално повишаване в началото на бременноста до 

76,5±6,5 g/l, следваше плато и спад към края й 63,2±11,3 g/l и след раждане. 

Фосфор, магнезий, глюкоза и албумин показваха относителна стабилност в 

нивата, като средните стойности се запазваха в рамките на нормата. 

Отново както при останалите изследвания и тук регистрирахме голяма 

вариабилност в стандартното отклонение в стойностите на билирубин, 

ASAT, ALAT, креатинин, GGT, LDH и AP. Стандартното отклонение на GGT 

бе много високо, по-добре изразено при втората група, особено в края на 

бременността втора група - 3,9±4,1 U/I.  И тук средните стойности бяха 

близки до долните и далеч от горните рефернтни граници. 

При по-голяма част от пробите, средните нива билирубина бяха над 

нормата, достигайки до 10,2±6,2 µmol/l, при кучета с малък брой фетуси, 

въпреки, че не съществуваха статистичска достоверност в динамиката му с 

течение на времето.  
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При животните от първа група през четири от периодите, а при 

кучетата от втората през един период средната стойност на билирубина бе 
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над нормата. Най-добре изразена билирубинемия 12,2±13,1 µmol/l бе 

регистрирана при третата проба на кучетата с малък брой фетуси. 

Динамиката на аланинаминотрансферазата не бе статистически 

достоверна. Въпреки това бе регистрирано превишаване над горната 

референтна стойност след раждане 90,7±151,3 U/I при животните от втора 

група. Огромното стандартно отклонение е свидетелство за силно покачване 

активността на този ензим при отделни проби.  

Висока вариабилност бе регистрирана в нивата на креатинина, особено 

през последната фаза на бременността, намираща израз в по-голямото 

стандартно отклонение. Пример в това отношение е пети период втора група 

91,2±27,7 µmol/l.  

Особено силно индивидуалните колебания бяха изразени при 

лактатдехидрогеназата (119,6±94,1 U/I трети период първа група) и алкалната 

фосфатаза (285,5±684,9 U/I пети период втора група), но без да бъдат 

отчетени статистически различия в течение на времето. Средните стойности 

на LDH при кучетата от втората група достгигаха по-високи нива, но не 

съществуваше статистическа разлика. 

Беше регистрирано статистически значимо различие (p<0,01) между 

двете групи единствено при сравняване на стойностите ASAT в края на 

бременността.  

 

3.3.4 Патохистологична находка при куче с екстремна хипогликемия  

 

Касаеше се за бременна 7 годишна кучка порода Гонче, кафява, с едно 

раждане преди 5 години. Според собственика до термина оставаха около 15 

дни. От 4 е спряло да се храни, от ден бе залежало. Приемът на вода бе 

запазен, а уринирането се осъществяваше в легнало положение.  При 

приемане бе с 36 дихателни движения, пулс 54, а вътрешната й телесна 

температура 33.4° С. Животното беше слабо и кахектично, с дехидратация и 

енофталм с голям и увиснал корем. Видимите лигавици бяха бледи. При 

опити за издояване се отделяше мляко. При ултразвуково изследване бе 

потвърдена напредналата бременност. Сърдечната честота на плодовете бе 

между 162 и 182 в минута. Резултатите изследването на кръвта са посочени в 

таблица 23. Най-важното отклонение от нормата бе екстремната 

хипогликемия - 0,68 mmol/l. При определяне на прогестерона посредством 

полуколичествен цветен визуален тест се установи, че то е между 15-20 

ng/ml, свидетелство, че до термина остават повече от два дни. 

След затопляне и провеждане на медикаментозна терапия - венозно, 

бавно капково Glucose 5% и електролити установихме постепенно съвземане 

и възвръщане на спонтанната двигателна активност. Вътрешната телесна 

температура се повиши до 38°С. Въпреки това по-късно състоянието на 

пациента бързо се влоши отново след което настъпи смърт. Непосредствено 

след леталния изход, с цел спасяване на приплодите бе извършено цезарово 



 

50 

 

сечение. Всички бяха разродени мъртви. Установи се, че майката износва 9 

плода. Кученцата бяха нормално развити и зрели, т. е. указание за това, че 

терминът е предстоял много скоро. В три от плодните камери беше 

установено, че алантоисната течност е кървава, а при останалите 6 тя бе 

бистра. Пикочният мехур на майката бе изпълнен с урина. 
Табл. 23 Резултати от проведените изследвания на кръвта на пациента с екстремна 

хипогликемия 

Морфологично изследване на кръвта Биоимично изследване на кръвта 

Показатели 

(референтни стойности) 
Резултат 

Показатели 

(референтни стойности) 
Резултат 

HCT% (37,0-55,0) 30.9 L Ca (2,4-2,8 mmol/l) 2.16 

RBC (5,5-8,5 1012/l) 4.82 L P (0,94-1,52 mmol/l) 2.21 H 

HGB (120-180 g/l) 121 Mg (0,6-1,1 mmol/l) 0.83 

MCV (60,0-72,0 fl) 64.0 TP (54 – 78 g/l) 70.1 

MCH (19,5-25,5 pg) 25.0 Glu (3,0-6,1 mmol/l) 0.68 L 

MCHC (320-385 g/l) 391 H Bil  (до 8,5 µmol/l) 10.8 H 

RDW% (12,0-17,5) 21.1 H ASAT (15-40 U/I) 61 H 

RDWa (35,0-65,0 fl) 44.4 ALAT (15-55 U/I) 85 H 

PLT (200-500 109/l) 417 Urea (1,7-7,4 mmol/l) 8.4 H 

MPV (5,5-10,5 fl) 11.0 Crea (40-120 µmol/l) 92.5 

WBC (6,0 – 17,0 109/l) 17.0 GGT (1-27 U/I) 1 

LYM (0,9 – 5,0 109/l) 1.6 LDH (20 -270 U/I) 193 

MONO (0,3 – 1,5 109/l) 0.9 AP (1 -85 U/I) 276 H 

NEUT (3,5 – 12,0 109/l) 14.3 H CK      U/I 293 H 

EOS (0,1-1,5 109/l) 0.2 Холестерол  mmol/l 8.04 

LYM% (12-30) 9.4 L Триглицериди mmol/l 1.03 

MON% (3-10) 5.1 ALB (25 –37 g/l) 23.9 

NEU % (60-75) 84.4 H 

EOS % ( 2-10) 1.1 

Забележка: H – Стойности над референтните граници; L – стойности под референтните 

граници 

По патоанатомичното изследване бе установена дифузна хиперемия на 

коремните органи. Мезентериалните кръвоносни съдове бяха с инекция, а 

лимфните възли уголемени. При секция на гастроинтестиналния тракт се 

наблюдаваше силно хипертрофирала и хиперемирана стомашна мукоза с 

иктеричен отенък, осеяна с множество кървящи ерозии. Установяваше се и 

ентерит. Черният дроб бе с кафяв цвят и заоблени ръбове, а жлъчния мехур с 

увеличени размери. Бъбреците изглеждаха атрофични, с иктерична 

кортикална, и хиперемирана медуларна зона. Белият дроб беше с тъмно 

червен цвят и уплътнен при палпация, а трахеята и бронхите изпълнени с 

бяла пенеста течност. Сърцето бе дилатирало. Панкреасът се установяваше и 

силно хиперемиран, на места с кръвоизливи. Хистологично в чернодробните 

епителни клетки намирахме лезии от паренхиматозно дегенеративен и 

некробиотичен тип, а синусоидните капиляри бяха дилатирани и препълнени 

с еритроцити. Налице бе изразена активация на съдовите ендотелни клетки, 

множество от които бяха трансформирани в сидероцити. Микроскопските 
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промени в бъбреците се локализираха основно в тубулите, без да засягат 

гломерулите. Те се изразяваха в прояви на мътно набъбване и зърнеста 

дегенерация, дезинтеграция и десквамация на епителните клетки покриващи 

базалната мембрана. В ядрата и цитоплазмата се откриваше начало на 

дегенеративно некробиотични процеси с преобладаваща кариолиза. При 

извършеното патологоанатомично изследване на фетусите, правеше 

впечатление силно увеличаване на черния им дроб.  

 

3.4  Резултати от изследване на небременни кучета 

 

В този опит бяха включени 31 небременни кучки при които въпреки 

проведени осеменявания не беше установена бременност. При изследване не 

се откриваха отклонения в общото състояние. При едно животно бяха 

проследени два цикъла при останалите по един, т. е. общо 32. 

5 животни бяха осеменени изкуствено, а 26 покрити. По време на 

еструс проявяваха характерните за фазата на половия и репродуктивни цикъл 

клинични признаци. При животните не се диагностицираха патологични 

отклонения от физиологичното им състояние. Проявяваха нормален апетит, 

общото им състояние, държане и поведение бяха в рамките на нормата. По-

време на осеменяване 19 кучета се намираха в добра телесна кондиция (BCS 

5-6), 1 с оценка 7 бе с по-добра охраненост, а 11 получаваха оценка под 

средната (BCS 3). 5 от слабите оставаха на това ниво до края на изледвания 

период, а при останалите се установяваше подобряване на телесното 

състояние достигайки до оценка 5-6. 

При ултразвуковото изследване на животните от тази група не се 

установяваше бременност или някакво патологично отклонение. Вътрешните 

полови органи не се визуализираха. При едно животно бе регистрирана 

лъжлива бременност. Както бе споменато по-горе 9 кучета фигурираха също 

така и в други групи, като при тях бяха проследени  и фертилни полови 

цикли – 7 патологични и 5 физиологични бременности. 

По време на един цикъл бяха получени три кръвни проби, по една 

съответстваща на всеки период при бременните животни, при 10 цикъла по 2 

проби и при 21 цикъла по една проба.  

На табл. 24  е представена информация в групиран вид относно броя на 

циклите, както броя и поредността на изследваните периоди и получаваните 

проби при небременните кучетата. 

И през трите пероида на изследване средните стойности на по-голямата 

част от показателите бяха в рамките на физиологичните норми. 

През третия период регистрирахме леко понижаване на хематокрита 

под нормата 35,1±4,5% За разлика от бременните животни не установявахме 

еритропения, олигохромемия и тромбоцитоза. Разликите между отделните 

периоди не бяха статистически значими.  
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Табл. 24 Брой на цикли и поредност на изследваните периоди и 

получаваните проби при небременните кучетата 

Брой цикли /брой проби получени 

от всеки цикъл 

Период на получаване на проба 

– получена проба 
Първи 

(еструс) 

Втори 

(22-25 ден)  

Трети 

(22-25 ден)   

1/3 х х х 

7/2 х х  

1/2  х х 

2/2 х  х 

17/1 х   

3/1  х  

1/1   х 

Общ брой получени проби през 

съответния период 

27 12 5 

 

Резултатите от хематологичните изследвания при небременните здрави 

кучета са представени на табл. 25. 

 
Табл. 25 Стойности на хематологичните показатери (Mean±SD) небременни здрави 

животни през отделните периоди на изследване 
Показатели 

(референтни стойности) 

Период на изследване 

първи втори трети 

HCT% (37,0-55,0) 39,1±6,9 37,6±5,3 35,1±4,5 

RBC (5,5-8,5х1012/l) 5,9±0,9 5,8±0,7 5,4±0,7 

HGB (120-180 g/l) 150,1±25,7 144,1±21,8 133,0±17,5 

MCV (60,0-72,0 fl) 65,6±3,3 64,4±2,5 65,5±4,1 

MCH (19,5-25,5 pg) 25,0±1,2 24,9±1,2 24,8±0,9 

MCHC (320-385 g/l) 377,9±24,2 383,0±6,0 378,8±9,6 

RDW% (12,0-17,5) 21,3±0,9 20,7±0,6 20,7±0,9 

RDWa (35,0-65,0 fl) 46,3±3,8 44,8±2,2 45,5±4,6 

PLT (200-500 109/l) 446 ±199 415±168 405±147 

MPV (5,5-10,5 fl) 9,3±0,7 10,0±1,0 9,6±0,8 

WBC (6,0 – 17,0 109/l) 13,8±4,8 12,7±4,6 14,3±5,8 

LYM (0,9 – 5,0 109/l) 2,3±0,9 3,1±1,6 2,8±1,6 

MONO (0,3 – 1,5 109/l) 1,1±0,5 0,9±0,4 1,0±0,3 

NEUT (3,5 – 12,0х109/l) 10,2±4,5 9,1±3,6 10,1±5,6 

EOS (0,1-1,5х109/l) 0,4±0,3 0,6±0,8 0,3±0,3 

LYM% (12-30) 18,5±9,4 23,7±9,3 21,2±10,8 

MON% (3-10) 7,4±3,3 6,6±1,5 7,4±3,4 

NEU % (60-75) 71,5±11,8 66,4±10,2 69,0±14,5 

EOS % ( 2-10) 2,5±2,2 3,4±3,1 2,4±1,6 

Брой проби 27 12 5 
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През всички периоди на изследване, RDW% бе повишен и се 

движеше в границите между 20 и 21%. RDWa и MCV през всички 

периоди бяха в рамките на нормата. Стойностите на MCH, MPV, 

MCHC бяха близки до горните референтни граници, като стандартното 

отклонение при последния показател не бе така голямо, както при 

бременните животни. 

Съществуваха големи индивидуални вариации в броя на 

тромбоцитите, стандартното отклонение се движеше в доста широки 

граници, но средната стойност оставаше в рамките на нормата. 

Средните стойности на броя на белите кръвни клетки, отделните 

класове левкоци, както и процентния им дял се запазваха в 

референтните граници. Динамиката на промените не бяха 

статистически достоверни. Максималните средни стойности в броя на 

белите кръвни клетки (14,3±5,8 109/l) и неутрофилите (10,2±4,5 109/l) 

бяха регистрирани при третата и първата проба съответно. 

По отношение процентния дял на отделните левкоцитни класове 

(еозинофили, моноцити, неутрофили) се регистрираха големи 

индивидуални различия, даващи отражения в стандартното отклонение, 

най-голямо при броя еозинофилите, втори период 0,6±0,8 х109/l 

На табл. 26 са представени резултатите от биохимичното 

изследване на кръвта при небременните животни. С някои изключения 

средните стойности бяха във физиологични граници. 

И при тези данни нивата на калция бяха високи между 2,8 и 3,0 

mmol/l. При сравняване динамиката на средните стойности през 

отделните периоди не бяха регистрирани достоверни различия.  

Друг показател при който регистрирахме леко повишаване до 

74,6±8,8 g/l при втората проба, аналогично на бременните животни 

беше общия белтък. В случая обаче промяната не беше статистически 

значима. При третата проба следваше спад. Фосфор, магнезий, глюкоза, 

и албумин показваха относителна стабилност в нивата, като средните 

стойности се запазваха в рамките на нормата. 

Значителни индивидуални отклонения през всички периоди бяха 

регистрирани в стойностите на билирубин, ASAT, ALAT, креатинин, 

урея, GGT, LDH и AP. При ASAT, ALAT по време на еструс, средните 

стойности бяха малко над нормата, но  при ALAT откривахме огромни 

индивидуални отклонения (58,9±100,9 U/I). При първото и второто 

изследване средните стойности на билирубина надхвърляха 

физиологичните нива (8,8±7,5-8,6±8,8µmol/l). Известна нестабилност 

бе откривахме при креатинина, с най-голямо стандартно отклонение 

при 22-24 ден (96,5±19,2 U/I).  

 



 

54 

 

Табл. 26 Стойности на биохимичните показатели на кръвта (Mean±SD) при 

небременни животни без патологични отклонения през отделните периоди на 

изследване 

Показатели 

(референтни 

стойности) 

Период на изследване 

първи втори трети 

Ca (2,4-2,8 mmol/l) 3,0±0,6 3,0±0,2 2,8±0,4 

P (0,94-1,52 mmol/l) 1,2±0,3 1,3±0,2 1,3±0,1 

Mg (0,6-1,1 mmol/l) 0,9±0,1 0,9±0,1 0,8±0,1 

TP (54 – 78 g/l) 70,8±9,0 74,6±8,8 70,9±16,5 

Glu (3,0-6,1 mmol/l) 5,2±1,1 5,3±0,6 4,9±0,7 

Bil  (до 8,5 µmol/l) 8,8±7,5 8,6±3,2 6,8±3,6 

ASAT (15-40 U/I) 42,9±22,6 40,1±17,4 33,4±7,3 

ALAT (15-55 U/I) 58,9±100,9 59,8±63,8 35,4±15,3 

Urea (1,7-7,4 mmol/l) 4,6±1,4 6,0±4,0 4,5±1,7 

Crea (40-120 µmol/l) 85,7±13,9 96,5±19,2 89,6±18,0 

GGT (1-27 U/I) 3,4±2,4 4,7±5,0 2,2±1,1 

LDH (20 -270 U/I) 156,7±47,3 112,2±59,8 151,0±79,2 

AP (1 -85 U/I) 123,2±108,4 114,3±58,4 84,8±65,4 

ALB (25 –37 g/l) 29,9±2,3 31,1±2,8 41,0±27,7 

Брой проби 27 12 5 

 

Най-големи индивидуалните различия бяха при 

лактатдехидрогеназата и алкалната фосфатаза, но не бяха отчетени 

статистически различия между трите проби. Средната стойност на АР 

по време на еструс бе над горната референтна граница (123,2±108,4 U/I). 

 

3.5 Динамика на прогестерона 

  

На фиг. 7 в графичен вид е представена динамиката на 

прогестерона при кучетата включени в настоящето изследване. При 

болшинството от животните нивата на жълтотелния хормон следваха 

типичните за физиологичното състояние и фазата на половия цикъл 

стойности. Въпреки това бяха регистрирани големи индивидуални 

колебания. 

Средната стойност на жълтотелния хормон при животните с 

нормално протекла бременност, през първия период, по време на 

еструса бе 12,3±12,3 ng/ml. При една малка част от пробите 

прогестеронът бе на нива около 2 ng/ml. При всички изследвания през 

следващите три периода нивата на прогестерона бяха високи и се 

движеха в границите между 11,19 ng/ml и 117,2 ng/ml. При петата 

проба средните нива на жълтотелния хормон бяха също високи 

17,8±16,2 ng/ml , но при отделни животни се регистрираше рязък спад. 
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Свидетелство за това бе голямото стандратно отклонение.  При отделни 

животни нивата на прогестерона бяха между 5 и 10 ng/ml, като най-

ниската измерена стойност бе 3,6 ng/ml. След раждане нивата на 

прогестерона бяха ниски базални 1,2±0,8 ng/ml. При тази група 

динамиката на средните стойности на прогестерона бяха статистически 

значичи между първи и втори, четвърти и пети и пети и шести период 

(р<0,01). 

При кучетата с патологична бременност регистрирахме 

аналогични закономерности в динамиката на жълтотелния хормон. 

Като цяло обаче нивата му бяха по-ниски. Особено добре бе изразена 

разликата през първия 5,34±3,32 ng/ml и петия период 8,7±8,4 ng/ml. 

При значителен брой от животните през петия период стойностите на 

прогестерона бяха малко над 2 ng/ml. Динамиката на средните 

стойности на прогестерона бяха статистически значичи между първи и 

втори, четвърти и пети и пети и шести период (р<0,01). 

При небременните бяха получени проби през три периода. 

Средните стойности на прогестерона по време на еструса бяха 17,02 ± 

21,14 ng/ml Като цяло при тази група присъстваха значителен брой 

близки до базалните стойности първи проби и други с прогестеронови 

нива доста над периовулаторния период. Най-ниското ниво при едно 

животно бе 0,368 ng/ml, а най-високото при друго  65,5 ng/ml. При една 

кучка динамиката на прогестерона бе 0,8 - 2,8 – 0,9, а при друго 6,6 – 

2,5 -10,2 ng/ml. Промените на средните стойности на прогестерона бяха 

статистически значими между първи и втори период (р<0,01). 

 

3.6 Сравнителен анализ на резултати при кучета с нормална, 

патологична бременност, небременни и възпалителни промени на 

половите органи  

 

В приложението в края на автореферата в графичен вид е 

представена динамиката на всеки един показател при отделните групи 

животни. 

При кучетата с нормална бременност регистрирахме открояващи 

се най-висок брой на тромбоцити (четвърти и пети период, без 

статистическа разлика), Lym (пети период, достоверна разлика спрямо 

патология на бременност p<0,05) ), лактатдехидрогеназата най-високи 

стойности  пети перид (без статистически достоверна разлика). 
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Фиг. 7 Динамиката на серумната концентрация на  прогестерон при кучетата 

от отделните групи включени в настоящето изследване 

 

При животните с патология на бременността част от стойностите 

на биохимичинте показатели бяха завишени, но без статистическа 

разлика спрямо останалите групи поради огромни индивидуални 

колебания. Регистрирахме по-високи средни нива на Bil, ASAT(5,6 

период), ALAT и GGT, AP (5 период). 

При всички небременни животни средните стойности на HCT, 

Hb,  MCV, MCH бяха по-ниски в сравнение с бременните, но без 

статистически значими различия. 

В сравнение със заплодените при небременните кучета 

регистрирахме по-високи стойности на ASAT, ALAT (първа и втора 

проба), GGT (трета проба) и трета проби албумин. Разликите бяха 

статистически недостоверни. 

При сравняване на стойностите на средното аритметично на 

всички бременни кучета взети заедно с двете си подгрупи  

(физиологична и патологична бременност) ние  установихме, логично 

че нивата им се намират между тях. Поради тази причина различията с 

тези две категории не само че не бяха достоверни, но и очаквано, бяха 

по-малки.  

 

3.7  Агресивно майчино поведение 

В изследването бяха включени 9 кучки, от 6 породи. Общото 

между тях бе проявата на агресивност към новородените.  На табл. 27 

са представени данни относно порода, възраст, поредност и начин на 

раждане, брой новородени и установената от собствениците форма на 

поведенческо отклонение. Охранеността на всички животни с 
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изключение на едно не беше добра. Осем от пациентите бяха на възраст 

от 1,5 до 3, а един на 7 години. Касаеше за първо, второ или трето 

раждане. Четири от животните принадежаха към групата на 

патологична бременност, показали едно или друго отклонение в 

протичането й – несъответстващи на физиологичното състояние 

охраненост и кондиция, ембрио-фетална смъртност, лош апетит и др. 

Агресивното поведение към новородените протичаше под следните 

форми. Едно куче бе проявило директен канибализъм, четири – първо 

агресия, а след това умъртвяване на всички новородени, а три агресия и 

умъртвяване на част от кучилото и една майка канибализъм след 

спонтанна смърт на новородените. 
 

Табл. 27 Данни относно порода, възраст, поредност на раждане, брой новородени, 

начин на раждане и форма на поведенческо отклонение на кучките включени в 

изследването 
№ Порода Възраст 

години 

Брой  

раждания 

Брой  

новородени 

Начин 

на раждане 

Вид на 

поведенческо 

отклонение 

1 Бултериер 2  Първо 1 нормално Канибълизъм 

непосредствено 

след раждането 

2 Френски булдог* 3   Трето 5 Нормално Агресия и 

умъртвяване 

3 Френски булдог 1,5 Първо 2 Нормално  Стъпкване и 

умъртвяване 

4 Френски булдог 4 Трето  7 Нормално Стъпкване и 

умъртвяване 

5 Питбул 3 Трето  3 Нормално Агресия и 

умъртвяване само 

на двете 

6 Немска овчарка* 7 Трето 7 Нормално Агресия и 

умъртвяване само 

на едно по-слабо 

развито 

7 Йоркширтериер 2,5 Второ  7 Нормално Агресия и 

умъртвяване на 

три, рецидив 

8 Стафорширтериер* 2 Второ  2 (живи) Цезарово 

сечение 

Стъпкване и 

умъртвяване 

9 Немска овчарка* 2,5 Първо 4 Нормално Смърт на 

новороденитие и 

канибълизъм 

Забелжка - * тези животни принадлежаха към групата патологична бременност 

 

При проследяване на стойностите и динамиката на 

хематологичните и биохимичните показатели по време на началото и 

средата на бременноста се откриват аналогични закономерности, 

установени при цялостното разглеждане на животните. Наличието на 

индивидуални вариации не позволяваше да се формира закономерност 

характерна за тази група кучета. На табл. 28 и 29 са представени 

резултатите от хематологичните и биохимичните изследвания на 
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кръвта през късна бременност и пуерпериум. С някои изключения 

посочени по-долу не бяха измерени значителни отклонения от нормата. 

В болшинството от пробите се установяваха намаляване на 

хематокрита, във всички проби RDW % беше повишен, а при част от 

животните се установява повишаване NEU%. При половината от 

пациентите преди и след раждане откривахме тромбоцитоза, най-силно 

изразена при куче №8 движейки се в нивата около 850х109/l, а в 

останалите случаи стойностите на този показател бяха по-близо до 

горните граници. 

По отношение на биохимичните изследвания, при всички проби 

нивата на калция бяха над горните референтни стойности, в 

преобладаващата част от случаите след раждането регистрирахме 

високи нива на билирубин и алкална фосфатаза. Особено изключение 

представляваше пациент №1, при който нивото на LDH бе открояващо 

се високо, през цялата бременност, достигайки до 944 U/I съпроводено 

с повишени стойности на алкална фосфатаза и албумин. Към всичко 

това, би могло да се добави добрата охраненост, износване на един 

плод и проявените непосрествено след раждане агресия и канибализъм. 

 

 

5. ИЗВОДИ 

 

5.1 При проведените от нас изследвания на бременни кучета 

обща извадка, такива с физиологична и патологина бременност 

установявахме развитие на нормоцитна нормохромна анемия. 

Еритропения регистрирахме от 33-35-и ден, олигохромемия от 44-46-и 

ден, а хемоглобинът бе леко под нормата (в границите между 114,2 и 

116,9 g/l) едва на 58-63-и ден и то при животните от всички групи с по-

голям (нормален) брой фетуси. Разликите между отделните 

гестационни периоди бяха статистически значими (p<0,05; p<0,01). 

Тези промени бяха най-силно изразени при групата с физиологична 

бременност. 

5.2 Броят на фетусите оказва най-съществено влияние върху 

стойностите на хематокрит, еритроцити и хемоглобин. На 58-63-и ден 

ние установявахме статистически достоверни разлики между 

подгрупите с различен брой фетуси (p<0,01) в рамките на една група. 

Промените в стойностите на посочените показатели бяха по-

незначителни при животните с малък брой фетуси. 

5.3 При сравняване на стойностите на средно съдържание на 

хемоглобин в един еритроцит (MCH), средно съдържание на 

хемоглобин в еритроцитите (MCHC), абсолютна ширина на 

разпределение на червените кръвни клетки (RDWa) ние установявахме 
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недостоверни колебания през бременността, така също и разлики 

между кучета с физиологично и патологично  протекла бременност.  

5.4 Въпреки, че броят на тромбоцитите бележеше огромни 

индивидуални колебания при по-голяма част от групите динамичните 

промени в хода на бременността бяха достоверни. Най-високи 

стойности отчетохме при кучета с нормална бременност на 58-63 ден, 

когато най-отчетливо (но не достоверно) се различаваха от тези при 

животните с патологична бременност. 

5.5 С напредване на бременността установявахме достоверно 

увеличение на общия брой левкоцити и неутрофили. Средните 

стойности обаче се запазваха в рамките на нормата. По отношение на 

динамиката на отделните класове – моноцити, лифоцити и еозинофили 

в началато на бременността установявахме лек спад, последвано от 

увеличение в рамките на реферетните стойности. 

5.6 При проведените от нас изследвания ние установявахме 

високи, в горната референтна граница, дори малко над нея стойности 

на общия калций. Известно намаление регистрирахме на 58-63-и ден 

при патологична бременност. Нивата на фосфор и магнезий оставаха 

стабилни, в рамките на нормата, през всички групи и периоди на 

изследване. 

5.7 По отношение на общ белтък и албумин по време на 

бременност  първоначално отчитахме увеличаване на стойностите им 

на  22-25-и ден от бременността, а след това спад в края й. При първия 

показател в преобладаващата част от случаите с напредване на 

бременността промените бяха достоверни. 

5.8 Ние откривахме големи индивидуални колебания при 

стойностите на общ билирубин, ASAT, ALAT, креатинин, урея, γ–

глутамилтрансфераза, лактатдехидрогеназа, алкална фосфатаза. При 

отделни животни резултати бяха значитено над горната референтна 

граница. Тази зависимост бе по-изразена при групите с патологична 

бременност и по-голям брой фетуси. 

5.9 В нашето изследване по време на бременност установявахме 

стабилни нива на глюкоза, със стойности в рамките на нормата и по-

близо до горната граница. Изразена хипогликемия откривахме при 

отделни животни от групата с патологична бременност в дните преди 

раждане, често намиращи се в терминален стадий.  

5.10 Установените от нас патологични процеси при бременните 

кучета бяха свързани с намалена функционална активност на жълтите 

тела. В тези случаи регистрирахме големи индивидуални отклонения в 

стойностите на прогестерона, приближаващи понякога базални нива.  

5.11 При проведеното от нас изследване на агресивно майчино 

поведение при кучетата, ние не открихме конкретни зависимости 

между изследваните кръвни показатели и поведенческите отклонения. 
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Съществуването на агресивно майчино поведение свързваме по-скоро с 

условията на външната среда и породни особености. 

 

6. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

 

6.1 При провеждане на хематологични изследвания при кучета по 

време на бременноста, след втората й половина нормално би трябвало 

да се очаква наличие на нормоцитна нормохромна анемия. 

6.2 Броят на плодовете по време на бременността при кучка 

оказва по-съществено влияние върху хематологичните и биохимичните 

показатели на кръвта в сравнение с поредността на бременността. 

6.3  При кучета по време на бременност е нормално броя на 

левкоцитите да бъде в горната граница, дори би могло да се установи 

лека левкоцитоза. 

6.4 При патологично протичаща бременност по-съществени 

отклонения от нормата биха могли да се открият при ASAT, ALAT, 

креатинин, урея, GGT, лактатдехидрогеназа, АР. 

6.5 Драстичното намаляване на нивата на кръвната захар при 

бременни кучета е показателно за сериозни нарушения в хомеостазата 

и за животозастрашващо състояние, както за майката така и за фетусите 

(новородените). 

 

7. ПРИНОСИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

7.1 Оригинални приноси 

 

7.1.1 По-малкия брой фетуси при кучки е свързано с по-

незначително намаляване на хематокрит, еритроцити и хемоглобин по 

време на бременността. 

7.1.2 В края на бременността съществуват статистически 

достоверни разлики при стойностите на хематокрит, еритроцити и 

хемоглобин между кучета с малък и нормален брой фетуси (p<0,01).  

7.1.3 При кучета с патологична бременност съществува 

достоверна разлика между животните малък и нормален брой фетуси 

по отношение стойностите на ASAT. 

7.1.4 При проследяване кръвните нива на урея индивидуалните 

отклонения са по-значителни при кучета с по-голям (нормален) брой 

фетуси в сравнение с тези износващи малък брой плодове. 
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7.2 Потвърдителни приноси 

 

7.2.1  Бременността при кучката се свързва с развитие на 

нормоцитно нормохромна анемия.  

7.2.2 По времена бременност броят на тромбоцитите достига своя 

максимум в края й, на 58-63-и ден. В сравнение с еструса 

увеличаването на този показател е статистически значимо.  

7.2.3 При бременни животни установявахме достоверно 

увеличение на общия брой левкоцити и неутрофили. Средните 

стойности обаче се запазваха в рамките на нормата. 

7.2.4 При проведените от нас изследвания ние установихме, че 

намаление на нивата на общия калций се регистрира на 58-63-и ден от 

бременността.  

7.2.5 При бременните животни първоначално съществува 

увеличаване на общия белтък и албумина на  22-25-и ден, а след това 

спад в края й. В повечето случаи динамичните промени са достоверни. 

7.2.6 Патологичното протичане на бременността често е 

съпроводено с хипофункция на жълтото тяло. Не е задължително това 

да доведе до пълен аборт. 

7.2.7 По отношение на динамиката на отделните класове 

левкоцити – моноцити, лифоцити и еозинофили в началато на 

бременността съществува  спад, последвано от увеличение в рамките 

на реферетните стойности. 
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VII. Summary 

 
 

“ Research studies about the dynamic changes and importance of blood parameters in bitches 

during pregnancy“ 

Author: Tsvetelina Ivanova 

 

The aim of the present work was to perform a series tests of blood parameters in pregnant bitches 

and to determine their dynamics, starting from estrous to the end of the first week after birth. 

Studies were carried out during the period 2015-2018 year. A total of 107 female dogs from 22 

breeds were included in the various experiments. 

A general clinical diagnostic examination was performed according to the gynecological 

examination plan. We paid special attention to determining the body condition score. Ultrasound 

examinations were performed using transabdominal sonography. In the obtained blood samples 

we determined the levels of progesterone. Haematological tests were performed with an 

automatic hematology analyzer Exigo Eos Vet (Boule Medical AB, Sweden). We determined 

HCT, (%,PCV), Er, (T/L), HGB, (g/l), MCV, (f/l), MCH, (pg), MCHC, (g/l), RDW, (%),RDWa, 

(fl), PLT, (109/l), MPV, (fl), WBC, (109/l), LYM (109/l), MO, (109/l), NEU, (109/l), EOS (109/l), 

LYM, (%), MO, (%), NEUT (%) и EOS, (%). Biochemical blood tests were performed with an 

automatic biochemical analyzer (Mindray BS-120, China). We examenated the following 

parameters:Ca, (mmol/L), P, (mmol/L), Mg, (mmol/L), TP, (g/L), Glu, (mmol/L), BIL,  (µmol/l), 

ASAT, (U/L), ALAT, (U/L), Urea, (mmol/L), Crea, (µmol/L), (GGT, U/I),  LDH, (U/I), AP, 

(U/L), ALB, (g/L). 

The studies were conducted over six periods, including the time from estrus, pregnancy and up to 

the first week after birth. During the first period, the general health status, the course of estrus, 

ovulation and the appropriate time for insemination were determined. During the second, third, 

fourth and fifth periods, the general status of the animals was examined, the pregnancy was 

established and its course was monitored. In the case of non-pregnant bitches, the general status 

was taken and a gynecological examination was performed. 

After birth, the mother's condition was monitored - health status, lactation, possibly agalactia and 

pathological abnormalities in maternal care - lack of aggression. Only in part from animal studies 

were conducted in all six periods. In the other dogs, information about the clinical development 

and the course of the unexamined periods was received from their owners. The main criteria for 

assigning the animals to a certain group were the course of pregnancy and registration of 

clinically detectable abnormalities. On this basis, the animals were divided into the following 

several groups. First, a group with a normal pregnancy, animals with a pathological pregnancy, as 

well as a group of non-pregnant bitches. Depending on the number of fetuses animals with small 

and normal litter size were separated. According to the parity, bitches were divided into four 

groups: primiparous, and multiparous in the second. 
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In our studies of dogs, we found the development of normocytic normochromic anemia during 

pregnancy. We registered erythropenia from day 33-35, oligochromemia from day 44-46, and 

hemoglobin was slightly below normal level (in the range between 114.2 and 116.9 g / l) only on 

day 58-63, especially  in animals of all groups with a higher (normal) number of fetuses. The 

differences between the different gestational periods were statistically significant (p <0.05; p 

<0.01). These changes were most pronounced in the physiological pregnancy group. 

The number of fetuses has the most significant influence on the values of hematocrit, erythrocytes 

and hemoglobin. On day 58-63, we found statistically significant differences between subgroups 

with different number of fetuses (p <0.01) within one group. The changes in the values of these 

indicators were less significant in animals with a small number of fetuses. 

When comparing the values of mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular 

hemoglobin concentration (MCHC), red cell distribution width (RDWa) we found unreliable 

fluctuations during pregnancy, as well as differences between dogs with physiological and 

pathological pregnancy. 

Although the platelet count was highly individualized, in most groups the dynamic changes 

during pregnancy were significant. The highest values were reported in dogs with a normal 

pregnancy at 58-63 days, when they most clearly (but not reliably) differed from those in animals 

with a pathological pregnancy. 

As the pregnancy progressed, we found a significant increase in the total number of leukocytes 

and neutrophils. However, the average values remained within the norm. Regarding the dynamics 

of the individual classes - monocytes, lymphocytes and eosinophils in early pregnancy, we found 

a slight decrease, followed by an increase within the reference values. 

In our studies, we found high values in the upper reference range, even slightly above it, of total 

calcium. We registered a certain decrease on the 58th-63rd day in pathological pregnancy. 

Phosphorus and magnesium levels remained stable, within normal ranges, throughout all study 

groups and periods. 

With regard to total protein and albumin during pregnancy, we initially reported an increase in 

their values on the 22-25th day of pregnancy, and then a decrease at the end of it. In the first 

indicator in the majority of cases with the progress of pregnancy, the changes were significant. 

We found large individual fluctuations in the values of total bilirubin, ASAT, ALAT, creatinine, 

urea, gamma-glutamyltransferase, lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase. In individual 

animals, results were significantly above the upper reference range. This dependence was more 

pronounced in the groups with pathological pregnancies and a higher number of fetuses. 

In our study during pregnancy, we found stable glucose levels, with values within the normal 

range and closer to the upper limit. Severe hypoglycaemia was detected in individual animals of 

the group with abnormal pregnancies in the days before birth, often in the terminal stage. 

The pathological processes we found in pregnant dogs were associated with reduced functional 

activity of the corpus luteum. In these cases we recorded large individual deviations in 

progesterone values, sometimes approaching basal levels. 

The object of this material was to monitor certain hematological and biochemical parameters in 

the bitch, their specifics in relation to pregnancy. In general, similar studies in our country, under 

our conditions and animals have not been conducted. Information in Bulgarian about them is 

limited. Its promotion would be of interest to both veterinary practitioners and pet owners. 
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