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иЗПОЛЗвани сЪкраЩениЯ в 
ДисерТаЦиОнниЯ ТруД

3D - Триизмерен
ABV - Борна вирус при птици
ANOVA - Дисперсионен анализ
CT - Компютърна томография
FOV - Поле на изследване
L - Ляво
LCD - Течнокристален дисплей
LL - Латеролатерална проекция
MRI - Магнитно-резонансна томография
NAа - Анатомична номенклатура за птици (Nomina Anatomica Avium)
PDD - Провентрикуларна дилатационна болест
Rö - Рентгенография
VD - Вентродорзална проекция
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1. увОД

Домашният канар (Serinus canaria) произхожда от дивото канарче 
(Serinus serinus), обитаващо Канарските, Азорските острови и остров Ма-
дейра. Одомашняването и разпространението на канара датира от XV веки 
е свързано с испанските моряци завладели островите през 1473 – 1496 
година. Други автори посочват името на френския мореплавател Jean de 
Béthencourt, който през 1400 г. установява френска колония на Канарските 
острови. Италия също претендира да е първа в познаването на канарчето, 
тъй като в началото на XIV век генуезки мореплаватели посещават остро-
вите на разпространение на птиците. Вероятен мотив за доместикация на 
този вид е отглеждането му като птицa за компания, като мъжките индивиди 
са особено ценени заради характерното звукоиздаване т. нар. пеене.

Първите успешни опити за развъждане в изкуствена среда се преписват 
на испанските католически свещеници, а масовото отглеждане на канара 
като домашен любимец в Европа се свързва с Испания през XVII век и 
Италия през XVIII век. За повече от 500 години в домашни условия и чрез 
селекция от дивото канарче са създадени редица интересни нови породи, 
които се развъждат и отглеждат по света. Развъждането и селекцията на 
домашния канар се извършва в три основни категории: певчески, цветни и 
фигурни канари. Във връзка с мястото, което заемат домашните любимци в 
обществото и според статистиката, реализирана от FEDIAF (The European 
Pet Food Industry Federation, 2018 г.) декоративните птици са поставени 
на трето място в Европа след животински видове като кучето и котката, с 
обща численост от 50.2 милиона екземпляра. Най-голям брой декоративни 
птици се отглеждат в Италия, следвана от Турция, Франция и Испания. В 
България броят им е приблизително 45 хиляди екземпляра, като домашният 
канар заема приблизително половината. Важен факт в отчитането броя на 
декоративните птици е нарастващата им численост в ежегодното Световно 
изложение под егидата на С.О.М. (Confédération Ornithologique Mondiale). 
Според организаторите, изложените птици през 1960 г. са били 2535 ек-
земпляра, като през 2017 г. нарастват до 25953 екземпляра. На изложение-
то, проведено в Tours (Франция, 2011 г.) домашният канар представлява 
65.82% от броя на изложените птици, през 2014 г. в Бари (Италия) е 71.2%, 
а през 2017 г. в Алмерия (Испания) е 72.19%.

Широкото разпространение на домашния канар като птица за компания, 
отглеждана и развъждана в изкуствена среда, неминуемо е съпътствано 
от често срещана патология. Солидна част от заболяванията по канара 
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приоритетно засягат някои органи от храносмилателния апарат - стомах, 
тънко черво и черен дроб. В подкрепа, съществуват множество данни които 
показват нарастването на заболеваемостта на посочените органи, в т.ч. 
жлезистата част на стомаха (proventriculus gastris).

Разкриването на общите и частни закономерности в строежа на органите 
от храносмилателния апарат на домашното канарче, в частност pars glan-
dularis на стомаха е от съществена важност не само за еволюцията на вида, 
но и за развъдно-селективната дейност при усъвършенстването на стари и 
създаването на нови породи. От друга страна проучването и познаването 
на  уникалните морфофункционални особености на жлезистата част на 
стомаха на домашния канар дава възможност за разработването на нови 
ветеринарномедицински процедури в профилактиката и диагностиката на 
заболяванията на храносмилателния апарат, а така също и за поддържането 
на нормален здравен статус на птиците. В тази връзка, познаването на 
морфологичните особености на жлезистата част на стомаха при домашния 
канар, като орган с често срещана патология би било полезно за формиране 
на подходящи диети през различните сезони.

Обобщено, широкото разпространение на домашния канар, свързано от 
една страна с развъдно-селективната дейност по усъвършенстване на стари 
и създаване на нови породи, и от друга – с отглеждането на птицата като до-
машен любимец; често срещаната патология; оскъдните и/или разнопосоч-
ни литературни данни за възрастово анатомотопографско и морфометрично 
развитие на провентрикула, ни даде основание за това проучване.

Получените данни не биха били напълно актуални, ако не са поставени 
в светлината на съвременните образноанатомични методи за изследване. 
Съчетаването на чистите морфологични данни с тези получени чрез 
методите на образната анатомия, позволяват да се добие обобщена 
интерпретация на находките, която да послужи като по-добра основа за 
морфофункционален анализ и клиничен подход.
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2. ЦеЛ и ЗаДаЧи

Във връзка с особения интерес към морфологията, физиологията и 
патологията на домашния канар и неизяснените морфологични въпроси 
при този вид, ние си поставихме за ЦеЛ:

Да извършим възрастово морфологично проучване на жлезистата 
част на стомаха (proventriculusgastris) при домашния канар (Serinusca-
naria) като съпоставим данните с тези получени чрез някои методи на 
образната анатомия.

За осъществяване на тази цел си поставихме следните основни 
ЗаДаЧи:

1. Да се проучи възрастовата анатомия и нормотопография на proven-
triculus gastris чрез:

 1.1. Подбиране на експериментални птици и групирането им по 
възрасти.

 1.2. Определяне на живата маса за всяка от птиците.
 1.3. Извършване на макрометрично проучване на някои телесни 

параметри.
 1.4. Изследване на нативни анатомични препарати.
 1.5. Определяне на провентрикуларната маса при птиците на 

възраст 2 дни и 2 години.
 1.6. Органна макрометрия на жлезистата част на стомаха.
 1.7. Статистически анализ на резултатите от метричния анализ.
2. Да се установи хистоархитектониката на  провентрикуларната стена 

чрез:
 2.1. Светлинна микроскопия на органни хистопроби.
 2.2. Микрометрия на трайни хистологични препарати, изготвени 

от тотални трансверзални и надлъжни срезове на proventriculus gastris.
3. Да се проучат особеностите на провентрикуларната морфология 

чрез конвенционална торако-абдоминална рентгенография при отделните 
възрастови групи птици.

4. Да се проучи органната анатомия и регионалната нормотопография 
чрез компютърна томография и проспективна реконструкция.
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3. МаТериаЛ и МеТОДи

 3.1. МаТериаЛ
Обект на изследването са общо 28 бр. женски и мъжки птици от 

вида домашен канар (Serinus canaria) от порода Белгийска Малиноа 
Ватерслагер и от секцията на цветните канари, според Commissione Tecnica 
Nazionale Canarini di Colore, F.O.I., (2005), подбрани на случаен принцип и 
разпределени в пет възрастови групи (I – V), представени в таблица 1.

Табл. 1. Разпределение на домашните канари по групи

ГруПа
вЪЗрасТ на 

ПТиЦиТе
БрОй 

ПТиЦи 

I 2 дни 6

II 8 дни 6

III 30 дни 6

IV 2 години 6
V 1-3 години 4

ОБЩ БрОй 
иЗсЛеДвани 

ПТиЦи
28

Всички изследвани птици са с доказан произход*, като канарите 
от групи I – IV са клинично здрави, а тези от група V са пациенти на 
Клиниката за дребни животни към ВМФ, Тракийски университет – Стара 
Загора и са диагностицирани със заболявания без отношение към предмета 
на настоящото изследване. 

Отглеждането, изследването и/или доставката, а така също и 
евтаназирането на птиците е стриктно съобразено с действащото 
законодателство за защита и хуманно отношение**.

В хода на експеримента,птиците са евтаназирани съгласно Приложение 
№ 6 към чл. 28, ал. 4, т. 4 чрез пречупване на гръбначния стълб в областта 
на врата, като за птици до 250 g е без седация.



11

 3.2. МеТОДи
Експерименталните групи канари са разпределени по методи на 

изследване, съгласно таблица 2.

Табл. 2. Разпределение на групите домашни канари според методите на 
изследване 

МеТОДи
ГруПа

БрОй
иЗсЛеДвани

ПТиЦиI II III IV V

анатомични

Дисекция     не 24
Препариране     не 24
Трансверзални 
топографски 
срезове

не не не не  4

Хистологични     не 24
конвенционална Rö-графия не    не 18
компютърна томография не не не не  4

Тегловен     не 24
Метричен     не 24

*Птиците произхождат от Животновъден обект, притежаващ Удостоверение за 
регистрация № 6240-0810/13.05.2013 г., издадено от ОДБХ – Стара Загора. 

**изследването е извършено съгласно Разрешително за използване на живот-
ни в опити № 123, издадено на основание чл. 155, ал. 7 от ЗВД и становище на 
комисията по етика № 39/ 07.10.2015 г., неразделна част от разрешението;

Отглеждането на птиците е съобразено с таблица №10 от Приложение №4 към 
чл. 22, ал.1 на Наредба № 20/ 01.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и 
хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използ-
ването, отглеждането и/или доставката им, в сила от 01.01.2013 г. и обнародвана 
в ДВ. бр. 87 от 9 Ноември 2012 г.;

Придвижването на птиците е извършено със специализирана за целта транс-
портна клетка модел S.T.A. soluzioni (Italy) (area 16 000 cm2, capacity 24 650 cm3).
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  3.2.1. анатомични методи
   3.2.1.1. Дисекция
Общо 24 бр. домашни канара, включващи всички индивиди от I до 

IV група са подложени последователно на евтаназия, обезкървяване и 
дисекция.

Дисекцията е извършена след позициониране и фиксиране на трупа в 
гръбнолежащо положение, с последващо отстраняване на оперението в 
областта на гърди, мека коремна стена и тазови крайници.

Чрез медианна лонгитудинална инцизия на меката коремна стена и в 
топографските граници от margo caudalis на гръдната кост до клоаката е 
отворена общата телесна кухина.

В допълнение, гръдната кост е отстранена чрез напречно сециране 
на меката коремна стена, зад и успоредно на margo caudalis на гръдната 
кости последен чифт ребра. От напречния разрез и в краниална посока са 
направени един чифт парамедианни срезове, отстоящи на 10 mm от carina 
sterni.

   3.2.1.2. Препариране
След отваряне на общата телесна кухина е извършена in situ инспекция 

на жлезистата част на стомаха за проучване на макроскопската топографска 
анатомия на органа, последвано от екстирпация на стомаха с помощта 
на два трансверзални среза (краниален и каудален). Краниалният срез е 
направен на разстояние 10 mm пред junctura esophagoproventricularis, а 
каудалният – на 20 mm зад пилора през pars descendens на дуоденума.

След екстирпацията, стомахът на всяка птица е подготвен за добиване 
на органни хистопроби за светлинна микроскопия, както следва: при 6 бр. 
от изследваните птици (по 3 бр. за всяка от възрастовите групи II и III) 
органът е сециран лонгитудинално по протежение на дорзалната стена, а 
при 18 бр. птици (от групи I - IV) е извършено напречно сециране през 
най-големия диаметър на жлезистата част на стомаха. Така подготвени, ор-
ганите са подложени на промиване с изотоничен разтвор (Natrium Chloride, 
Actavis 0,9%), подсушени с филтърна хартия и фиксирани в 10% разтвор на 
неутрален формол (Merck, Darmstadt, Germany).

В хода протокола, находките са изследвани с помощта на стереомикроскоп 
МБС-10 (USSR) и са фотодокументирани с дигитална камера Nikon Coolpix 
S560 (Japan).
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   3.2.1.3. Трансверзални анатомотопографски  
   срезове

След евтаназия, птиците от V група са подложени на криоконсервация 
(замразяване) при -20о С за 48 часа. Замразените трупове са нарязани 
мануелно чрез последователни напречни срезове с дебелина от 5 mm и 
в топографските граници от margo caudalis на carina sterni до средата на 
гръдната кост (Фиг.1).

Получените срезове са номерирани, промити на течаща водна струя и 
фотодокументирани с дигитална камера Nikon Coolpix S560 (Japan).

Фиг. 1. Вентрална гръдна стена на домашен канар на възраст 2 
години с представени линии, през които са извършени трансверзални 
анатомотопографски срезове. 1-carina sterni; А-margo caudalis на гръдната 
кост; В-линия с отстояние 5 mm пред margo caudalis на гръдната кост; 
С-линия през средата на carina sterni. Линия=10 mm

Идентифицирането, обозначението и интерпретцията на находките, 
добити в резултат на анатомичните методи са извършени в хармония с 
принципите на класическата дисекция и в съответствие с NAА (1993).

  3.2.2. Хистологични методи. светлинна микроскопия 
Изследвани са общо 24 бр. домашни канара, принадлежащи на групи от 

I до IV, разпределени както следва:
 6 бр. птици (по 3 бр. за всяка от групи II и III) – добити са органни про-

би за тотални надлъжни хистосрези, вкл. преходните зони на провентрикула 
към хранопровода и мускулната част на стомаха.

 18 бр. птици (по 6 бр. за всяка от групи I и IV; по 3 бр. за всяка от групи 
II и III) – за подготовка на тотални напречни хистосрези през най-големия 
диаметър на жлезистата част на стомаха.
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Фиксираните за 24 – 36 h във 10% разтвор на неутрален формол (Merck, 
Darmstadt, Germany) органни биопроби (виж. Раздел 2.1.2) са промити на 
течаща водна струя за период от 5 - 6 часа, с последващо обезводняване 
във възходяща етанолова редица, просветляване в ксилен и включване в 
парафин (по Витанов и кол., 1995). С помощта на шейновиден микротом 
(Reichert, Austria) са изработени трайни хистосрези с дебелина до 6 µm.

Получените хистологични парафинови срезове са оцветени при следния 
протокол:

 Oцветяване с хематоксилин (по Erlich) – еозин 
Двукратно депарафиниране в ксилен (две кювети по 5 min); низходяща 

алкохолна редица (от абсолютен до 50o етилов алкохол по 4 – 5 min за всеки); 
промиване с вода (aqua fontana) за 5 min и оцветяване с хематоксилин (по 
Erlich) за 2 – 5 min; последващо промиване с вода за 15 - 20 min и оцветяване 
с еозин за няколко секунди (по Витанов и кол., 1995). 

След промиване с вода, подсушаване, обезводняване във възходяща 
алкохолна редица и просветляване в ксилен (две кювети по 2 – 3 min), 
хистосрезите са включени в ентелан за получаване на трайни микроскопски 
препарати (по Дяков и кол., 1989).

 Оцветяване по Van-Gieson
Хистологичната техника е извършена с набор за оцветяване на фирма 

Merck (Dermstadt, Germany), в чийто състав е включен разтвор „А“ по Wei-
gert (alcocholic hematoxylin solution), разтвор „В“ по Weigert (hydrochlorid 
acid iron solution) и Picrofuchsin. Работният разтвор на хематоксилин по 
Weigertе приготвен ex tempore чрез смесване на разтвори„А“ и „В“ в съот-
ношение 1:1. Техниката на оцветяване е извършена съгласно стандартен 
протокол, предложен от фирмата производител.

След двукратно депарафиниране в ксилен (две кювети по 5 min),  
хистологичните парафинови срези са последователно поставени в 
низходяща алкохолна редица (от абсолютен до 50o етилов алкохол по 4 – 
5 min за всеки); промити са с aqua fontana за 5 min и оцветени с железен 
хематоксилин по Weigert.

След промиванена течаща водна струя за време от 15 – 20 min, хис-
тологичните срези са подсушени и оцветени с пикрофуксин за 1 – 3 min, 
промитиса с aqua destillata, последвано от абсолютен алкохол за 2 – 3 s, 
ксилен и ентелан.

Проучването и микрофотодокументирането на трайните хистологични 
препарати е извършено със следното:

 Светлинен микроскоп (ZEISS Primo Star, Germany), камера (Progres, 
Capture 2.6 – JENOPTIK) и софтуер с анализираща програма (Soft Imaging 
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Sistem GmbH)
 Светлинен микроскоп (LEICA DM 1000 LED, Germany), камера (LEI-

CA DMC 2900) и софтуер с анализираща програма (Leica Application Suite, 
Version 4. 8. 0, Copyright © 2003-2015)

  3.2.3. Образноанатомични методи
   3.2.3.1. конвенционална рентгенография
     3.2.3.1.1. рентгенография без контрастно усилване
Използвани са общо 18 бр. птици, които по съвкупност включват всички 

индивиди от II, III и IV групи.
Птиците са изследвани без прилагане на седативи и/или анестетици, 

като са фиксирани мануелно и директно върху рентгенографска касета. За 
ръцете на оператора са използвани оловни ръкавици, едновременно със 
строго съблюдаване на изискванията за лична безопасност.

Птиците са фиксирани в две проекции, а именно:
 Латеролатерална проекция (LL-проекция) – дяснолежаща позиция 

на тялото с дорзално събрани крила и каудовентрално изпънати тазови 
крайници при максимално наслагване на ацетабулумите.

 вентродорзална проекция (VD-проекция) – гръбнолежаща позиция 
на тялото с латерално изпънати крила; тазови крайници - фиксирани в 
каудолатерална посока при максимално припокриване на carina sterni с 
гръбначния стълб.

Изследването е извършено в посочените LL- и VD- проекции със ста-
ционарен рентгенов апарат TUR 800 D-1 (Röntgenbelichtungsautomat– 
20029, Dresden) и при следния протокол: през равни интервали от 10 min са 
добити последователни рентгенографии при дистанция на фокус филма 80 
cm, напрежение 50 kV и експозиция 5 mAs; работа с една касета, DICOM 
3.0 съвместим, 50 кас./h; размер на касетите: 24х30 cm (14х17“) с размер 
на матрицата 2328х2928 pixels и 18х24 cm (14х17“) с размер на матрицата 
1728х2328 pixels; пространствена резолюция 10 pixels/mm; дълбочина на 
сканиране 20 bit/pixel; дълбочина след процесорна обработка 16 bit/pixel.

Находките са наблюдавани и обработени с дигитайзер iQ-CR ACE, 
съвместим с DICOM; OС: Windows XP; Софтуер: iQ-VIEW Version 2.7.0 
BETA INT EN 002R; Copyright © 2006-2011 IMAGE Information Systems Ltd.

     3.2.3.1.2. рентгенография с контрастно усилване
След нативна рентгенография, всяка от изследваните птици е подложена 

на контрастна рентгенография в LL- и VD- проекции.
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Подаването на Rö-позитивната материя е извършено при различен 
подход, а именно:

 При канарите от II експериментална група – 0.5 – 2.0ml 30% р-р на 
бариев сулфат (ДК-БАР-МИЛВЕ, България) е подаден чрез накапване в 
устоглътката, за провокиране на гълтателния рефлекс, при който канарчето 
би могло да поеме количество до 2.0 ml.

 При канарите от III и IV групи  – бавна инокулация на 30% р-р на 
бариев сулфат (ДК-БАР-МИЛВЕ, България) чрез сонда, въведена по 
анатомотопографския вектор устоглътка – гуша.

   3.2.3.2. компютърна томография (сТ)
Изследването обхваща V група птици, всяка от които е фиксирана 

в картонена кутия с размери 140/35/35 mm и позиционирана в коремно 
лежащо положение без прилагане на седация и/или анестизия. Птиците са 
изследвани от 2 до 4 часа след хранене.

CT изследвания са извършени с помощта на компютърен томограф 
Fidex 3-in-1, Animage (USA) при следните технически характеристики: 
филтър за обекти с минимален размер, стандартен алгоритъм за нативна и 
контрастна СТ, при пик на анодното напрежение 90 kV, анодна сила 0.100 
mAs, FOV – 8 cm, коефициент на увеличение от 1.82 до 2.5 и време на 
сканиране 56.5 sec.

Томографските срезове са получени в трансверзални равнини от върха 
на човката до края на опашката, с варираща дебелина от 0.16 до 0.2 mm, 
от които са подбрани срезове по претежение на дължината на carina sterni 
и в съответствие с трансверзалните анатомотопографски срезове (Фиг. 1).

След нативно (безконтрастно) СТ изследване на всяка от птиците 
е приложена рентгенопозитивна материя за контрастиране на 
храносмилателния апарат по протокол, еднотипен с този на контрастната 
рентгенография за III и IV групи.

Визуализацията и последващата реконструкция на СТ срезовете е 
извършена чрез софтуер: iQ-VIEW Version 2.7.0 BETA INT EN 002R; 
Copyright © 2005-2011 IMAGE Information Systems Ltd.

Идендифицирането и обозначението на образноанатомичните находките 
е в съответствие с NAА (1993).

  3.2.4. Тегловен метод
Изследвани са 24 бр. домашни канари, съответстващи по съвкупност на 

индивидите от I до IV групи и подложени на следния протокол:
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 Определяне на живата маса на всеки от общия 24 броя канари, непо-
средствено преди хранене.

 Определяне масата на провентрикула на 12 бр. птици (по 6 бр. за всяка 
от групите I и IV) след екстирпация на стомаха, съгласно протокол описан 
в т. 4.2.1.1 и т. 4.2.1.2 от този раздел.  Жлезистата част на стомаха е отде-
лена чрез два трансверзални разреза в областта на преходните зони към 
хранопровода, респ. вентрикул, последващо промит на течаща водна струя 
и подсушен с филтърна хартия.

За нуждите на тегловния метод е използвана електронна везна  „ADAM 
equipment”, модел AQT-200 (UK). Измерванията са извършени с точност 
d=0.01 g. Резултатите от тегловния анализ са представени в (g).

  3.2.5. Метрични методи
   3.2.5.1. Макрометричен метод
Възприет е макрометричен метод по Baldwin et al. (1931), приложен при 

24 бр. домашни канара, съотнесени към групи от I до IV.
На всички птици са измерени последователно и с точност до 0.01 mm, 

както следва:
 обща дължина на птицата (от човката до върха на опашката)
 дължина на тялото (от раменната става до клоаката)
 дължина на carina sterni
 дължина на жлезистата част на стомаха (между преходните зони към 

хранопровода, респ. вентрикула)
 максимален напречен диаметър на жлезистата част на стомаха
В хода на протокола е използвана милиметрова хартия, линия и елек-

тронен дигитален дебеломер (шублер) „Stainless hardened” с LCD дисплей, 
работещ със система за измерване „Linear capacitive measuring system”. Ре-
зултатите са представени в (mm).

   3.2.5.2. Микрометричен (хистометричен) метод
Изследването е извършено върху трайни хистологични препарати, 

изготвени от тотални трансверзални и надлъжни срезове на proventriculus  
gastris, оцветени с хематоксилин (по Erlich) – еозин, съгласно протокола 
описан в т. 4.2.2. от този раздел. 

При всички птици, съотнесени към I – IV група, са определени 
морфометрични показатели на провентрикуларните микроструктурни 
елементи, а именно:
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 обща дебелина на стената
 височина на gll. proventriculares profundae
 дебелина stratum longitudinale (вътрешен) на tunica muscularis
 дебелина на stratum circulare на tunica muscularis
 дебелина stratum longitudinale (външен) на tunica muscularis
 дебелина на tunica serosa
За всеки микроструктурен елемент са извършени по 10 бр. измервания 

за всяка птица. Резултатите са представени в (μm).

  3.2.6. статистическа обработка на данните
   3.2.6.1. Дескриптивна статистика
За анализ на данните от извършените макро- и микро- метрични 

измервания при домашния канар са използвани честотен анализ и 
стандартните методи на дескриптивната статистика в средата на  
STATISTICA 12, Stat Soft Inc. (2014). Получените резултати са представе-
ни като χ ±SD, където е χ стойността на средното аритметично на всеки 
изследван показател от извадката, а SD съответното стандартно отклонение. 
Направена е проверка за нормалност на разпределение на извадките при 
равнище на значимост р < 0.05 (по Велева, 2019).

   3.2.6.2. Дисперсионен анализ
За изследване на статистически значимите разлики между средните 

стойности на макро- и микро- метричните показатели при домашния 
канар, за различните контролни възрастови групи (2, 8, 30 ден и 2 годи-
ни) е използван многофакторен дисперсионен анализ ANOVA (Analysis 
of variance). Поради множеството изследвани показатели е приложен 
допълнителен критерий Post hoc с LSD тест (Least Significant Difference) 
при статистическа достоверност р < 0.05. Дисперсионният анализ е метод, 
чрез който се изследва, доколко е статистически значимо влиянието на 
даден фактор или група фактори върху изследваната величина (по Велева, 
2019; Петров и кол., 2000).

Всички изследвания, описани в настоящия раздел са извършени през 
периода 2015 – 2017 г. на територията на Катедрата по Ветеринарна 
анатомия, хистология и ембриология и Клиниката по дребни животни на 
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара 
Загора.
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4. реЗуЛТаТи
 4.1. анатомични 

  4.1.1. Дисекция и препариране (I група)

При канар на възраст 2 дни, жлезистата част на стомаха се разполага 
в краниодорзалната част от общата телесна кухина, вляво на медианната 
равнина (Фиг. 2). Надлъжната ос на pars glandularis е ориентирана 
каудoлатералнo и в посока към лявата ребрена стена. Краниалната 
анатомична граница на органа се определя от трансверзалната равнина през 
3-ти чифт ребра (трето междуребрие), непосредствено пред margo caudalis 
на гръдната кост. Началото на провентрикула се разполага в медианната 
равнина, като каудално продължение на бледочервения хранопровод. 
Каудалният сегмент на pars glandularis показва светъл жълтозелен цвят и 
преминава във ventriculus gastris чрез слабо изразено стеснение (isthmus 
gastris). 

При физиологично изпълване на жлезистият стомах, неговият каудален 
край се разширява и преминава просторно във вентрикула, в резултат 
на което isthmus gastris остава неясно оформен. Каудалната граница на 
провентрикула съвпада с напречната равнина през последния чифт ребра. 
Анатомотопографски, провентрикулът остава с по-голямата си част 
каудално от margo caudalis на гръдната кост, дорзално на левия чернодробен 
дял (Фиг. 3).

Жлезистата част на стомаха при домашен канар на възраст два дни 
е със светлокафяв цвят и форма на конус, с връх насочен краниално. 
Дорзолатералната повърхност на краниалната третина на органа е в 
съседство с левия бял дроб. По-голямата каудална част на провентрикула, 
латерално е в близост до лявата ребрената стена в областта на последните 
3(4) ребра. Върху дорзалната стена на pars glandularis се разполагат левият 
бъбрек и дорзокаудалната половина на далака. 

Слабинното черво е разположено дорзално и трансверзално, 
приблизително при средата на надлъжната ос на провентрикула (Фиг. 
2). Вентралната повърхност на pars glandularis е покрита от левият 
чернодробен дял, като каудомедиално, пред началото на дуоденума, 
се вмъква вентралната част на далака. Медиалната повърхност на 
провентрикула допира до десния лоб на черния дроб.
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Фиг. 2. Дисекция с вентрален изглед при домашен канар на възраст 2 
дни.1-esophagus (pars thoracica); 2-junctura esophagoproventricularis; 3-pro-
ventriculus gastris; 4-isthmus gastris; 5-ventriculus gastris; 6-duodenum (pars 
descendens); 7-duodenum (pars ascendens); 8-flexura duodenojejunalis; 9-lien; 
10-ileum; 11-diverticulum vitellinum, 12-pulmo. Линия=10 mm

Фиг. 3. Дисекция с ляв латерален  изглед при домашен канар на възраст 
2 дни.1-proventriculus gastris; 2-isthmus gastris; 3-ventriculus gastris; 4-di-
verticulum vitellinum; 5-rectum; 6-cloaca; 7-lobus hepaticus dexter; 8-carina 
sterni; 9-margo caudalis, 10-costa VII ; 11-pulmo sinister. Линия=10 mm

  4.1.2. Дисекция и препариране (II група)
Провентрикулът при домашен канар на възраст 8 дни е с относител-

но променливи размери и заема значителна част от лявата краниодорзална 
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половина на общата телесна кухина. Началото на провентрикула се то-
пографира медианно при трансверзалната равнина през 3(4) чифт ребра, 
съответстващо на средата от общата дължина на гръдния гребен (carina 
sterni). В каудална посока органът се ориентира вляво, като достига до 
напречната равнина, анатомично построена през последния чифт ребра. 
На 8-дневна възраст и в зависимост от функционалното напълване на 
стомаха, формата на proventriculus gastris варира от удължен конус до такъв 
с широка основа. Провентрикулът е със светлокафяв цвят, за разлика от 
краниално разположеният светлочервен хранопровод (Фиг. 4). 

Каудалният провентрикуларен разширен край показва светъл 
жълтозелен цвят и преминава без ясно стеснение (isthmus gastris) във вен-
трикула. Дорзалната и латералната повърхности на краниалната провен-
трикуларна половина са в съседство с левия бял дроб, като между тях се 
вмъкват гръдните въздушни торби. Каудалната половина от провентрикула 
латерално е в съседство с медиалната повърхност на лявата ребрената сте-
на, разделени от каудалната гръдна въздушна торба. Дорзалната стена на 
proventriculus gastris каудално допира до левият бъбрек и част от далака. 
Слабинното черво преминава дорзално и напречно на границата между 
провентрикул и вентрикул (Фиг. 5). Вентралната повърхност на жлезистия 
стомах е покрита от левия лоб на черния дроб, а медиалната – допира до 
десния чернодробен дял и каудомедиално до далака.

Фиг. 4. Дисекция с вентрален изглед при домашен канар на възраст 8 
дни. 1-junctura esophagoproventricularis; 2-proventriculus gastris,3-isthmus 
gastris; 4-ventriculus gastris; 5-duodenum (pars descendens); 6-duodenum (pars 
ascendens); 7-flexura duodenojejunalis;  8-ileum; 9-rectum; 10-cloaca; 11-di-
verticulum vitellinum; 12-pancreas; 13-ren; 14-syrinx; 15-pulmo; 16-costa VII. 
Линия=10 mm
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Фиг. 5. Дисекция с ляв латерален  изглед при домашен канар на възраст 
8 дни. 1-proventriculus gastris; 2-isthmus gastris; 3-ventriculus gastris; 4-duo-
denum (pars descendens); 5-ileum; 6-rectum, 7-cloaca; 8-diverticulum vitelli-
num; 9-pulmo. Линия=10 mm

  4.1.3. Дисекция и препариране (III група)
Рroventriculus gastris при канар на 30-дневна възраст е ляво 

позициониран и над дорзалната равнина, разполовяваща общата телесна 
кухина при средата на дорзовенталния диаметър. Анатомотопографски, 
провентрикулът се разполага в напречните равнини прокарани между 3 
чифт ребра (съвпадащо със средата на carina sterni) и 7 чифт ребра (Фиг. 
6). Органът показва форма на удължен конус, чието начало е разположено 
срединно и вентрално на 3 - 4 гръден прешлен, към които е прикрепен. 
Каудалната част на proventriculus gastris стои изключително вляво и 
при напречната анатомична равнина през последен чифт ребра, където 
посредством преходна зона преминава във ventriculus gastris.

In situ провентрикулът на 30-дневен канар е светлокафяв и видимо 
се отличава от краниално разположения светъл на цвят хранопровод. 
Каудалната граница между провентрикул и вентрикул е ясно изразена, 
вгъната вентрално и медиално, образувайки слабо стеснение (isthmus  
gastris). Макроскопски цветът се променя от светлокафяв до светъл жъл-
тозелен (Фиг. 7). Краниално с малка част от дорзалната и латералната си 
повърхност, провентрикулът допира до левия бял дроб. Каудално над дор-
залната му стена се разполагат левият бъбрек, полово незрелите ляв се-
менник при мъжките или ляв яйчник при женските индивиди, а така също 
и дорзалната половина на далака. Каудолатерално между провентрикула, 
левия бял дроб и ребрената стена, в областта на последните 2 - 3 ребра, се 
вмъква каудалната гръдна въздушна торба (Фиг. 6). В цялост, вентралната 
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повърхност на proventriculus gastris е обхваната от левия чернодробен дял, 
а дясната – допира до вентралната част на далака и десния лоб на черния 
дроб.

Фиг. 6. Дисекция с вентрален изглед при домашен канар на възраст 30 
дни. 1-proventriculus gastris; 2-isthmus gastris; 3-ventriculus gastris; 4-duode-
num (pars descendens); 5-ileum; 6-cecum; 7-rectum; 8-cloaca; 9-hepar (lobus 
hepaticus sinister); 10-hepar (lobus hepaticus dexter); 11-cor; 12-pulmo; 13-cos-
ta VII. Линия=10 mm

Фиг. 7. Дисекция с ляв латерален изглед на домашен канар на възраст 
30 дни. 1-proventriculus gastris; 2-isthmus gastris; 3-ventriculus gastris; 4-il-
eum; 5-cecum; 6-hepar (lobus hepaticus sinister); 7-pulmo; 8-costa VII; 9-carina 
sterni; 10-margo caudalis. Линия=10 mm
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  4.1.4. Дисекция и препариране (IV група)
Рroventriculus gastris при домашен канар на възраст 2 години показва 

форма, големина и топография сходни с тези на 30-дневна птица. In situ 
жлезистата част на стомаха при 2-годишен канар се позиционира вляво 
на медианната равнина, над средната дорзална равнина и в границите на 
напречните равнини между 3-7 ребро (Фиг. 8). Разположен изцяло в гръдната 
част на общата телесната кухина, proventriculus gastris показва формата на 
конус, чиято надлъжна ос е ориентирана ляволатерално в каудална посока. 
Началото на стомаха се позиционира сравнително медианно и над основата 
на сърцето. Гръдната част на хранопровода се установява дорзално на 
трахеята и неговият преход към провентрикула отстои на 4-6 mm каудално 
от гласовия орган (syrinx).

Гръдната част на хранопровода показва светлочервен до розов цвят. За 
разлика, серозната повърхност на провентрикула е тъмнокафяво оцветена. 
На границата между хранопровод и proventriculus gastris се забелязва светло 
белезникав участък с приблизителна дължина около 1 mm. Макроскопски, 
преходът на жлезиста към мускулестата част на стомаха се позиционира 
при последно ребро и е ясно забележим, формирайки isthmus gastris – до-
бре изразен на вентралната и медиалната стени и сравнително слабо – на 
дорзалната и латералната. В посочената преходна зона се наблюдава про-
мяна в цвета, който в посока от провентрикул към вентрикул преминава от 
тъмно кафяв в светло жълтозелен (Фиг. 8).

Анатомотопографски върху дорзолатералната повърхност на 
провентрикула, в неговата краниална част, се разполага левият бял дроб. 
Между двата органа се вмъква краниалната гръдна въздушна торба. Junc-
tura esophagoproventricularis е прикрипена за вентралната повърхност 
на 3 - 4 торакален прешлен. Медиално на жлезистата част на стомаха се 
разполага десният чернодробен лоб и далака. Каудално върху дорзална 
повърхност на провентрикула се намира част от далака, левият яйчник и 
яйцепровод при женските птици, съответно левият семенник при мъжките 
(Фиг. 9). Вентрално proventriculus gastris е покрит от левият лоб на черният 
дроб. Каудолатерално между провентрикула и ребрената стена, в областта 
на последните 2 - 3 ребра, се разполага каудалната гръдна въздушна торба, 
ясно видимо при дисекция с лява вентролатерална инспекция на телесната 
кухина.
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Фиг. 8. Дисекция с вентрален изглед при домашен канар на 2 години. 
1-junctura esophagoproventricularis; 2-proventriculus gastris; 3-isthmus gastris; 
4-ventriculus gastris; 5-duodenum (pars descendens); 6-ileum; 7-rectum; 8-clo-
aca; 9-hepar (lobus hepaticus sinister); 10-hepar (lobus hepaticus dexter); 11-
cor; 12-pulmo. Линия=10 mm

Фиг. 9. Дисекция с ляволатерален изглед при домашен канарна възраст 
2 години. 1-proventriculus gastris; 2-isthmus gastris; 3-ventriculus gastris; 
4-ansa jejunales; 5-ileum; 6-cloaca; 7-ovarium; 8-hepar (lobus hepaticus sinis-
ter); 9-pulmo; 10-carina sterni; 11-margo caudalis; 12-costa VII. Линия=10 mm
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  4.1.5. Луминална анатомия на рroventriculus gastris
По протежение на вътрешната повърхност на junctura esophagoproven-

tricularis, лигавицата формира 6 - 7 лонгитудинални plicae proventriculi 
с бледорозов цвят. Така също в каудалната жлезна част се наблюдават 
сравнително къси надлъжни лигавични гънки, които продължават в zona 
intermedia gastris (Фиг. 10).

Площта между хранопровода и прехода към вентрикула, означена като 
regio glandularis, нормално е покрита със светъл на цвят секрет, продукт 
на призматичния епител на лигавицата. Regio glandularis е бледо розова и с 
релефна повърхност от papillae proventriculi. Папилите са по-високи и показват 
по-голяма гъстота в областта на краниалната и средната третина на regio glan-
dularis, в сравнение с каудалната. Всяка папила е обхваната от концентрични 
rugae proventriculi, между които се разполагат sulci proventriculi. При върха 
на всяка папила се намират отвори на главните изводни канали на gll. pro-
ventriculares profundae, които се наблюдават сравнително ясно под стереоми-
кроскоп (Фиг. 11). Каудално провентрикуларната лигавица преминава рязко 
в тази на преходната зона (zona intermedia gastris). Границата между двете 
части се определя от неравна напречна гънка, вдадена към лумена на органа, 
по-добре оформена на вентралната и медиалната повърхности. Лигавицата 
на zona intermedia gastris е без папили, покрита с плътна кутикула и образува 
надлъжни широки и напречни къси гънки, разделени от плитки бразди. 
Надлъжните гънки в междинната зона, краниално преминават в гънките на 
провентрикула, а каудално – в тези на вентрикула (Фиг. 10).

Фиг. 10. Луминална повърхност на стомах при домашен канар на възраст 
30 дни. 1-esophаgus; 2-junctura esophagoproventricularis; 3-regio glandularis; 
4-zona intermedia gastris; 5-ventriculus gastris; 6-pars pylorica gastris; 7- plicae 
proventriculi. Линия=10 mm
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Фиг. 11. Обзорна стереоскопия на луминална повърхност на proventric-
ulus gastris при домашен канар на възраст 2 години. 1-papillae proventriculi; 
2-papillae proventriculi с ductus excretorius на gll. proventriculares profundi. 
Линия=1 mm

  4.1.6. Трансверзални анатомични срези
        4.1.6.1. Трансверзален анатомичен срез при 
         margo caudalis на гръдната кост (Фиг.1, линия а)
При напречен анатомичен срез в трансверзалната равнина през 

каудалния ръб на гръдната кост, рroventriculus gastris се разполага в лявата 
дорзална четвъртина на телесната кухина (Фиг. 12). Вентрално се нами-
рат части от гръдните въздушни торби и краниалната стена на вентрику-
ла (m. crassus cranioventralis). Вентромедиално на рroventriculus gastris 
се позиционира част от стената на пилорната област на стомаха и pars 
descendensна дуоденума.

Непосредствено под ventriculus gastris се разполага каудалната част на 
lobus hepaticus sinister. Вентрално и вдясно, lobus hepaticus dexter покрива 
pars descendens на дуоденума, като висцералната му повърхност  допира до 
дорзално разположените ansa jejunales. До дясната стена на провентрикула 
допира далака, a до дорзалната стена – част от илеума и левия яйчник 
при женски птици. Дорзално и под предния край на синсакрума в общата 
телесна кухина се разполагат бъбреците (Фиг. 12).



28

Фиг. 12. Трансверзален анатомичен срез при margo caudalis на гръдната 
кост при домашен канар на 2 години. Каудален изглед. L-ляво; 1-proven-
triculus gastris; 2-ventriculus gastris; 3-duodenum (pars descendens); 4-hepar 
(lobus hepaticus sinister); 5-hepar (lobus hepaticus dexter); 6-lien; 7-ileum; 
8-ovarium sinistrum; 9-ansa jejunales; 10-sacci pneumatici; 11-ren; 12-synsa-
crum; 13-margo caudalis;14-carina sterni. Линия=10 mm

   4.1.6.2. Трансверзален анатомичен срез на 
   5 mm краниално от margo caudalis на 
   гръдната кост (Фиг. 1, линия в)
При напречен анатомичен срез на 5 mm краниално от margo caudalis на 

гръдната кост се наблюдава лява дорзолатерална позиция на провентрикула 
(Фиг. 13). Избраната трансверзална равнина маркира средата от общата 
провентрикуларна дължина. 

На получения топографския срез е видно, че дорзално от proventriculus  
gastris лежат части от слабинното черво, вмъкнати между провентрикула 
и левия бъбрек. Вентрално proventriculus gastris е в плътен контакт с lobus 
hepaticus sinister, латерално – с лявата ребрена стена, а медиално допира 
сравнително просторно до десния дял на черния дроб и до малка част от 
далака (фиг. 13).
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Фиг. 13. Трансверзален анатомичен срез на 5 mm краниално от mar-
go caudalis на гръдната кост при домашен канар на 2 години. Краниален 
изглед. L-ляво; 1-proventriculus gastris; 2-hepar (lobus hepaticus sinister); 
3-hepar (lobus hepaticus dexter); 4-lien; 5-ileum; 6-ansa jejunales; 7-ren; 8-ver-
tebra thoracica; 9-carina sterni. Линия=10 mm

   4.1.6.3. Трансверзален анатомичен срез при 
   средата от общата дължина на carina sterni  

   (Фиг. 1, линия C)
 
Напречната равнина преминаваща прeз средата на гръдния гребен, 

съвпада с началото на провентрикула (Фиг. 14). На топографския срез pro-
ventriculus gastris  заема лява дорзолатерална позиция. Неговата начална 
част се разполага приблизително в медианната равнина и дорзално на 
сърцето. 

Левият дял на черния дроб се намира вентрално на провентрикула, 
между сърцето (вдясно) и белия дроб (вляво). Десният дял на черния дроб 
допира до цялата медиална повърхност на proventriculus gastris. Лявата 
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стена на жлезистата част на стомаха съседства просторно с белия дроб, 
като между тях се вмъкват sacci pneumatici.

Фиг. 14. Трансверзален анатомичен срез при средата на carina sterni при 
домашен канар на 2 години. Краниален изглед.  L-ляво; 1-proventriculus gas-
tris; 2-hepar (lobus hepaticus sinister); 3-hepar (lobus hepaticus dexter); 4-cor; 
5-pulmo; 6-vertebra thoracica; 7-carina sterni; 8-sacci pneumatici. Линия=10 
mm

 4.2. Хистологични резултати
Стената на жлезистата част на стомаха при домашния канар е изградена 

от 4 слоя, подредени от лумена към външната повърхност както следва: 
лигавица, подлигавица, мускулатура и сероза (Фиг. 15). От своя страна ли-
гавицата е изградена от епителен лист, същинска част и мускулен лист. В 
същинската част се разполагат повърхностните провентрикуларни жлези, 
а в подлежащата подлигавица – дълбоките провентрикуларни жлези. Мус-
кулатурата е структурирана във вътрешен и външен надлъжен и среден 
пръстеновиден слой. Различията в хистологичните структури на стената 
на провентрикула при изследваните възрастови групи домашни канари се 
наблюдава главно в хистометричните показатели на микроструктурните 
елементи. 



31

Фиг. 15. Светлинна микроскопия на напречен срез през стената на 
провентрикула при домашния канар на възраст 2 години. 1-lumen; 2-lamina 
epithelialis mucosae; 3-lamina propria mucosae; 4-gll. proventriculares superfi-
cialis; 5-gll. proventriculres profundae; 6-ductus excretorius (вторичен); 7-duc-
tus excretorius (главен); 8-tunica muscularis (stratum longitudinale); 9-tunica 
muscularis (stratum circulare); 10-tunica serosa. Oцветяване с хематоксилин 
(по Erlich) –еозин. Линия=200 µm

Tunica mucosa proventriculi при канара се състои от епителен лист (lami-
na epithelialis mucosae), същинска част (lamina propria mucosae) и мускулен 
лист (lamina muscularis mucosae) (Фиг. 16).

Lamina epithelialis mucosae е изграден от еднослоен призматичен епител 
(epitheliocytus columnaris) с варираща височина (Фиг. 17). В областта на 
браздите около папилите и повърхностните провентрикуларни жлези, 
епителните клетки приемат кубовидна форма.

Призматичните епителни клетки покриващи гънките са разположени 
под остър ъгъл спрямо базалната пластинка и са насочени с анималния си 
полюс към лумена. Ядрата на епителните клетки имат променлива форма 
от овална до яйцевидна и вариабилно се разполагат между базалната и 
централната част на клетката. 
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При многократното вгъване на епителния лист към проприята се 
формират повърхностните прости тубулозни жлези (gll. proventriculares su-
perficialis) обхванати от хлабава съединителна тъкан. Клетките оформящи 
повърхностните жлези варират от ниско призматични до кубовидни с овал-
ни ядра. Призматичните клетки от епитела при върха на папилите навлизат 
и покриват първичните и вторични изводни канали на дълбоките провен-
трикуларни жлези.

Lamina propria mucosae е структурирана от хлабава съединителна тъкан 
с преобладаване на колагенните влакна (Фиг. 16). Наблюдават се кръвонос-
ни капиляри с еритроцити и лимфоцитни струпвания. Проприята обхваща 
добре оформените повърхностни провентрикуларни жлези и основните 
(първични) изводни канали на дълбоките провентрикуларни жлези.

Lamina muscularis mucosae е неясен и представен от единични 
гладкомускулни клетки дифузно разпръснати в проприята около върха на 
дълбоките провентрикуларни жлези.

Фиг. 16. Светлинна микроскопия на напречен срез през стената на 
провентрикула при домашния канар на възраст 2 години. 1-lumen; 2-lamina 
epithelialis mucosae; 3-lamina propria mucosae; 4-gll. proventriculares superfi-
cialis; 5-gll. proventriculres profundae; 6-ductus excretorius (вторичен); 7-duc-
tus excretorius (главен). Oцветяване по Van-Gieson. Линия=100µm
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Фиг. 17. Светлинна микроскопия на напречен срез на провентрикуларната 
лигавица при домашния канар на възраст 2 години. 1-lumen; 2-epitheliocy-
tus columnaris; 3-sulci proventriculi; 4-lamina propria mucosae; 5-gll. proven-
triculres superficiales; 6-rugae proventriculi. Oцветяване с хематоксилин (по 
Erlich) –еозин. Линия=30µm 

Тela submucosa е най-солидният по размери слой от провентрикуларната 
стена (Фиг. 18). Основна структурна единица на tela submucosa са дълбоките 
провентрикуларни жлези, структурирани като сложни тубулозни (gll. 
proventriculares profundae) с крушовидна, торбовидна или неправилна 
закръглена форма на жлезните дялове. Всеки дял на жлезите е обхванат 
от тънък слой колагенови и единични еластични влакна, които навлизат 
по септите към лумена на жлезните дялове, представляващи стената на 
жлезните тубули.

В повечето случаи между периферната част на съседни жлезни дялове 
се наблюдават артериоли от различен калибър. Отделни артериоли се 
разполагат надлъжно на стената на органа, а други се насочват между 
дяловете и в посока към лумена на proventriculus gastris. В дълбоките про-
вентрикуларни жлези се формират три типа изводни канали – първичен 
(основен), вторичен (централен) и третичен. Всеки дял съдържа множество 
тубули. Групи от няколко тубули се обединяват и образуват къси третични 
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канали, разположени радиерно около вторичния канал, в който дренират. 
Тубулите на жлезните дялове са покрити със секреторен (жлезен) кубовиден 
епител (epitheliocytus oxynticopepticus) с централно или базално разполо-
жено овално ядро. Съседни кубовидни секреторни клетки преобладаващо 
допират една до друга, но се наблюдават и такива без съседства. Първич-
ните и вторичните изводни канали са покрити от еднослоен призматичен 
епител с базално разположени ядра, който навлиза от епителния лист. При 
домашния канар отделните жлезни дялове на дълбоките провентрикуларни 
жлези се свързват с вторичните си канали и оформят общ основен или 
първичен изводен канал, който се отваря при върха на папилата. При върха 
на всяка папила обичайно се отварят повече от един първичен канал.

Фиг. 18. Светлинна микроскопия на напречен срез през стената на 
провентрикула при домашен канар на възраст 2 години. 1-lumen; 2-lamina 
epithelialis mucosae; 3-lamina propria mucosae; 4-gll. proventriculares superfi-
cialis; 5-gll. proventriculres profundae; 6-ductus excretorius (вторичен); 7-duc-
tus excretorius (главен); 8-tunica muscularis (stratum longitudinale); 9-tunica 
muscularis (stratum circulare); 10-tunica serosa. Oцветяване по Van-Gieson. 
Линия=200 µm

Гладкомускулните клетки от tunica muscularis на стената на жлезистата 
част на стомаха имат различна ориентация и са структурирани в три 
отделни мускулни слоя – средно развит вътрешен (надлъжен) слой, солидно 
представен среден (пръстеновиден) и слаб външен (надлъжен) слой. 
Последният е непостоянен, прекъснат и на места косо разположен (Фиг. 19).

Вътрешният надлъжен мускулен слой (stratum longitudinale) е образуван 
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от надлъжно разположени гладкомускулни клетки. Той обхваща външно 
дълбоките провентрикуларни жлези и междудяловите артериални съдове. 
Неговата дебелина е неравномерна, като най-добре е обособен в областта 
между основата на съседни жлезни дялове а най-слаб при средата на 
основата на жлезните дялове.

Средният пръстеновиден мускулен слой (stratum circulare) е най-добре 
развития от трите мускулни листа. Plexus nervosus myentericus се разполага 
между средния и външния мускулен слой там където се наблюдава или 
между пръстеновидния мускулен слой и серозата.

Външният надлъжен мускулен слой (stratum longitudinale) е най-сла-
бо развит в сравнение с останалите мускулни слоеве. Той е непостоянен и 
прекъснат. При надлъжен и напречен тотален хистологичен срез, не се ло-
кализира по цялата дължина на стената. На определени места мускулните 
клетки не са ориентирани строго надлъжно, а косо, поради което не се ви-
зуализират при напречни и надлъжни тотални хистосрези по цялата стена.

Тunica serosa е изградена от уплътнена съединителна тъкан, покрита 
с мезотел (Фиг. 19). Покрива провентрикула и свързва началото му с 3 - 4 
гръден прешлен. Под серозата се разполагат големи кръвоносни съдове и 
plexus nervosus myentericus.

Фиг. 19. Светлинна микроскопия на напречен срез през стената на 
провентрикула при домашния канар на възраст 2 години. 1-gll. proven-
triculres profundae; 2-epitheliocytus oxynticopepticus; 3-артериола; 4-tunica 
muscularis (stratum longitudinale); 5-tunica muscularis (stratum circulare); 
6-tunica muscularis (stratum longitudinale); 7-plexus nervosus myentericus; 
8-tunica serosa. Oцветяване с хематоксилин (по Erlich) – еозин. Линия=50 
µm
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Междинната зона zona intermedia gastris представлява къс фрагмент 
между жлезистата и мускулната част на стомаха при домашния канар. 
Хистологичната структура на прехода се характеризира с липсата на 
дълбоките провентрикуларни жлези и наличието на кутикула (cuticula 
gastris), която представлява втвърдения секрет на жлезите, разположени 
в lamina propria mucosae.  Под кутикулата се разполага lamina epithelialis 
mucosae на лигавицата, образувана от ниски призматични епителни клетки. 
Мускулния слой и серозата са продължение на тези от провентрикула, след 
което преминават в стената на мускулната част на стомаха (Фиг. 20).

Фиг. 20. Светлинна микроскопия на надлъжен срез през стената на 
zona intermedia gastris на стомаха при домашния канар на възраст 30 дни. 
1-lumen; 2-lamina epithelialis mucosae; 3-lamina propria mucosae; 4-gll. pro-
ventriculares superficialis; 5-gll. proventriculres profundae; 6-gll. ventricu-
lares; 7-cuticula gastris; 8-tunica muscularis (stratum longitudinale); 9-tunica 
muscularis (stratum circulare); 10-артериола; 11-m. crassus cranioventralis. 
Oцветяване с хематоксилин (по Erlich)–еозин. Линия=200 µm

 4.3. Образноанатомични резултати
  4.3.1. конвенционална рентгенография
   4.3.1.1. рентгенография без контрастно 
   усилване
При Rö-графия във VD-проекция на канари от II възрастова група, 

коремната част от общата телесна кухина нормоанатомично се визуализира 
като сравнително хомогенна сянка с яйцевидна форма, маркирана 
краниолатерално и двустранно от лентовидните сенки на каудалния чифт 
гръдни въздушни торби (Фиг. 21).
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При 8-дневни канари, отделните части на органния конгломерат, 
изпълващ коремната кухина са трудно отличими. Всред тях, мускулната 
част на стомаха се откроява по характерните точковидни изображения на 
гритовите частици. Proventriculus gastris не се визуализира ясно, поради 
припокриване с lobus hepaticus sinister.

Лявата каудална гръдна въздушна торба е сравнително редуцирана по 
размер, поради латералното вдаване на лявата провентрикуларна стена. Във 
VD-проекция, липсва находка от типа „пясъчен часовник“, която се образу-
ва между сърцето (краниално) и черния дроб с провентрикула (каудално).

Фиг. 21. Нативна рентгенография във VD-проекция при домашен канар 
на възраст 8 дни. L-ляво; 1-proventriculus gastris; 2-ventriculus gastris; 3-clo-
aca; 4-cor; 5-lobus hepaticus dexter; 6-lobus hepaticus sinister; 7-sacci pneu-
matici; 8-acetabulum. Линия=10 mm

При 30-дневна възраст и при възраст 2 години находката е сходна (Фиг. 22, 
Фиг. 23). Жлезистата част на стомаха не се откроява убедително. Вентрикулът 
се отличава ясно, поради силната сянка на съдържащия се в него грит. 
Образноанатомично и в рамките на органния конгломерат, се диференцират 
черен дроб, сърце и черва, допълнително подчертани от въздушните 
торби. При изследване във VD-проекцията се визуализира фигуративно 
изображение на „пясъчен часовник“, рентгенографски образувано между 
сърцето и черният дроб. Proventriculus gastris се топографира вляво и при 
каудолатералната част на посоченото изображение, като образноанатомично 
се припокрива с левия чернодробен дял, а латерално се очертава рязко от 
сянката на левите гръдни въздушни торби.
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Фиг. 22. Нативна рентгенография във VD-проекция при домашен 
канар на възраст 30 дни. L-ляво; 1-proventriculus gastris; 2-ventriculus gas-
tris; 3-cloaca; 4-cor; 5-lobus hepaticus dexter; 6-lobus heaticus sinister; 7-sacci 
pneumatici; 8-carina sterni; 9-os coracoideum; 10-acetabulum. Линия=10 mm

Фиг. 23. Нативна рентгенография във VD-проекция при домашен канар 
на възраст 2 години. L-ляво; 1-proventriculus gastris; 2-ventriculus gastris; 
3-cloaca; 4-cor; 5-hepar (lobus hepaticus dexter); 6-sacci pneumatici; 7-carina 
sterni; 8-os coracoideum; 9-acetabulum. Линия=10 mm 
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Изборът на нативна рентгенография в LL-проекция не дава ясен образ 
на pars glandularis на стомаха при 8-дневен канар (Фиг. 24). За неговата 
топография може да се съди чрез позоваване на основни анатомични 
ориентири – margo caudalis на гръдната кост, гръбначен стълб и по 
изразения рентгенографски образ на мускулната част на стомаха. 

В тази връзка, proventriculus gastris образноанатомично се позиционира 
в областта на средната дорзална равнинаи зад вентродорзалния диаметър 
свързващ margo caudalis на гръдната кост с гръбначния стълб.

Фиг. 24. Нативна рентгенография в LL-проекция при домашен канар на 
възраст 8 дни. 1-proventriculus gastris; 2-ventriculus gastris; 3-cor; 4-hepar; 
5-margo caudalis на гръдната кост; 6-pulmo; 7-cloaca. Линия=10 mm

Нативна рентгенография в LL-проекция при 30-дневни канари разкрива 
жлезистата част на стомаха като слаба сянка, с неоткроена линиираност на 
стената,над средната дорзална равнина (Фиг. 25). 

Краниовентрално на провентрикула е позиционирано сърцето, а 
вентрално – черният дроб. Каудовентрално от pars glandularis на стомаха 
и в коремната част на общата телесна кухина се разполага вентрикула с 
неговото съдържание.

Дорзокраниално в телесната кухина, под гръбначния стълб и на фона на 
гръдните въздушни торби, се позиционира белия дроб, чиято визуализация 
е слаба и хетерогенна. Част от дорзалната стена на провентрикула е рязко 
очертана от каудалните гръдни въздушни торби.
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Фиг. 25. Нативна рентгенография в LL-проекция при домашен канар на 
възраст 30 дни. 1-proventriculus gastris; 2-ventriculus gastris; 3-cor; 4-hepar; 
5-pulmo; 6-sacci pneumatici; 7-carina sterni; 8-margo caudalis; 9-os coracoi-
deum; 10-acetabulum. Линия=10 mm

Нативна рентгенография в LL-проекция при домашен канар на възраст 
2 години дава изразена визуализация на провентрикула и съседните му 
органи (Фиг. 26). Жлезистата част на стомаха се наблюдава като слаба 
сянка със сравнително ясно линиирана дорзална стена над средата на 
вентродорзалния диаметър между margo caudalis на гръдната кост и 
еxtremitas cranialis synsacri, дорзално на черния дроб и краниодорзално на 
вентрикула. 

Дорзокраниално, началният сегмент на pars glandularis на стомаха, 
образноанатомично, допира до хетерогенната структура на белия дроб, а 
краниовентрално – до плътната сянка на сърцето.

При мъжки индивиди, в непосредствена близост до дорзалната 
провентрикуларна стена и на фона на гръдните въздушни торби се 
визуализират тестисите.
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Фиг. 26. Нативна рентгенография в LL-проекция на 2-годишен мъжки 
канар. 1-proventriculus gastris; 2-ventriculus gastris; 3-cloaca; 4-cor; 5-hepar; 
6-testis; 7-pulmo; 8-sacci pneumatici; 9-carina sterni; 10-margo caudalis; 11-os 
coracoideum; 12-acetabulum. Линия=10 mm

   4.3.1.2. контрастна рентгенография
При Rö-графско изследване на 8 дневни канари въвVD-проекция, pro-

ventriculus gastris се очертава като конусовидно разширение позиционирано 
в краниолатералната част на общата телесна кухина и вляво по отношение 
на медианната равнина (Фиг. 27). Липсва ясно изразена краниална грани-
ца на органа. Неговото начало, представляващо каудално продължение на 
хранопровода, е разположено в медианната равнина. Нормоанатомично, 
по своя каудолатерален ход proventriculus gastris се разширява силно, като 
неговата латерална граница следва паралелен ход по отношение на левия 
чернодробен ръб.

Proventriculus gastris е отделен от лявата ребрена стена чрез слабата 
сянка на каудалната лява гръдна въздушна торба. Назад, провентрикулът 
преминава широко в мускулната част на стомаха чрез неясно стеснение 
съответстващо на каудалната анатомична граница на органа. Последната 
съвпада с  напречната равнина прекарана непосредствено по предния ръб 
на двата ацетабулума.
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Фиг. 27. Контрастна рентгенография във VD- проекция при домашен 
канар на възраст 8 дни. L-ляво;1-esophagus (pars thoracica); 2-proventricu-
lusgastris; 3-ventriculus gastris; 4-ansa jejunales; 5-cloaca, 6-cor; 7-hepar (lobus 
hepaticus dexter); 8-sacci pneumatici. Линия=10 mm

При канарите на възраст 30 дни и 2 години, провентрикулът се разполага 
в гръдната част на общата телесна кухина и вляво на медианната равнина 
(Фиг. 28, Фиг. 29). Като продължение на хранопровода, началната част на 
pars glandularis на стомаха заема медианна позиция към средата на carina 
sterni. 

При птиците от двете посочени възрасти, кoнтрастната материя ясно 
очертава конусовидна форма на органа с надлъжно линииран каудолатерален 
топографски ход. Латералната анатомична граница на proventriculus gastris 
паралелно следва левият чернодробен ръб, без проминация.

Латерално, провентрикулът е отделен от ребрената стена чрез 
слабата сянка на гръдните въздушни торби, а неговата каудална граница 
съвпада с напречната анатомична равнина лежаща непосредствено пред 
ацетабулумите.
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Фиг. 28. Контрастна рентгенография във VD-проекция при домашен 
канар на възраст 30 дни. L–ляво; 1-esophagus (pars thoracica); 2-proventricu-
lusgastris; 3-ventriculus gastris; 4-ansa duodinalis; 5-flexura dudenojejunalis; 
6-cloaca; 7-cor; 8-hepar (lobus hepaticus dexter); 9-sacci pneumatici; 10-carina 
sterni; 11-os coracoideum. Линия=10 mm

Фиг. 29. Контрастна рентгенография във VD-проекция при домашен 
канар на възраст 2 години. L–ляво; 1-esophagus (pars thoracica); 2-proven-
triculusgastris; 3-ventriculus gastris; 4-ansa duodinalis; 5-cloaca; 6-cor; 7-hepar 
(lobus hepaticus dexter); 8-carina sterni; 9-sacci pneumatici; 10-os coracoide-
um. Линия=10 mm
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Контрастна Rö-графия в LL-проекция при 8-дневен канар, показва плътна 
и рязко ограничена сянка на жлезистата част на стомаха, позиционирана в 
средната част на общата телесна кухина и над средната дорзална равнина 
на тялото (Фиг. 30). Надлъжната ос на органа следва кранио-каудален ход, 
ориентиран успоредно на гръбначния стълб.

Краниалната анатомична граница на pars glandularis преминава през 
точката на пресичане на две перпендикулярни една на друга линии, а 
именно: надлъжна – разполовяваща дорзалната половина на гръдната част 
на общата телесна кухина и напречна – преминаваща непосредствено пред 
и успоредно на margo caudalis на гръдната кост. Каудалната анатомична 
граница съвпада с напречната равнина прокарана през двата ацетабулума.

При LL-проекция с апликация на рентгенопозитивна материя, 
провентрикулът се визуализира като анатомична структура с удължена 
елипсовидна форма, топографски съседстваща с черния дроб и тънкото 
черво. Дорзално и към средата на надлъжната ос на жлезистия стомах, се 
позиционират ansa jejunales на фона на гръдните въздушни торби.

Фиг. 30. Контрастна рентгенография в LL-проекция при домашен канар 
на възраст 8 дни. 1-esophagus (pars thoracica); 2-proventriculusgastris; 3-ven-
triculus gastris; 4-ansa duodenalis; 5-ansa jejunales; 6-cloaca; 7-cor; 8-hepar; 
9-margo caudalis. Линия=10 mm
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При 30-дневни птици, контрастната рентгенография в LL-проекция 
визуализира proventriculus gastris като орган с удължена вретеновидна 
форма, позициониран над средната дорзална равнина на тялото (Фиг. 
31). Надлъжната ос на жлезистия стомах е слабо вентрокаудално 
насочена. Краниалната анатомична граница на proventriculus gastris се 
определя от напречната равнина, построена през средата на carina ster-
ni, а каудалната – от напречната равнина преминаваща непосредствено 
зад margo caudalis на гръдната кост. Вентрално на него остава черният 
дроб, а дорзално – контрастират ansae jejunales на фона на гръдните 
въздушни торби.

Фиг. 31. Kонтрастна рентгенография в LL-проекция при домашен ка-
нар на възраст 30 дни. 1-esophagus (pars thoracica); 2-proventriculusgastris; 
3-ventriculus gastris; 4-ansa duodenalis; 5-ansae jejunales; 6-cor; 7-hepar; 
8-pulmo; 9-sacci pneumatici; 10-carina sterni; 11-margo caudalis; 12-os cora-
coideum; 13-acetabulum. Линия=10 mm

При контрастна рентгенография в LL-проекция при канари на възраст 2 
години, жлезистата част на стомаха се позиционира над средната дорзална 
равнина на тялото (Фиг. 32). Органът се визуализира с форма на конус, 
чиято надлъжната ос е успоредна на гръбначния стълб.

Краниалната анатомична граница на pars glandularis се установява при 
нивото между дорзална и средна третина на трансверзалната равнина, 
преминаваща непосредствено зад средата на carina sterni. Каудалнaта 
граница на органа съвпада с анатомичната линията, свързваща margo cau-
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dalis на гръдната кост с ацетабулума.
Образноанатомично се визуализират следните органни съседства на 

proventriculus gastris: вентрално – черен дроб, краниовентрално – сърце, 
каудовентрално – вентрикул, а дорзално – тънкото черво. При мъжки птици 
в близост до дорзалната стена на провентрикула се разполагат тестисите, 
рентгенографски подчертани от каудалните гръдни въздушни торби.

Фиг. 32. Контрастна рентгенография в LL-проекция на 2-годишен 
мъжки канар.1-esophagus (pars thoracica); 2-proventriculusgastris; 3-ventricu-
lus gastris; 4-ansa duodenalis; 5-cloaca; 6-cor; 7-hepar; 8-testis; 9-pulmo; 10-ca-
rina sterni; 11-margo caudalis; 12-acetabulum; 13-os coracoideum. Линия=10 
mm

Приложихме резултатите от макрометричните изследвания на 
напречния диаметър на провентрикула и дължината на гръдната кост върху 
рентгенограма от контрастна рентгенография в LL-проекция при домашни 
канари на възраст 2 години. Съпоставихме стойностите от измерванията 
на напречния диаметър на провентрикула (линия В) към стойността на 
дължината на гръдният гребен (линия А) (Фиг. 33). Получената стойност 
<0.30 е коефициент, който определя границата на нормоанатомичен 
напречен диаметър на жлезистата част на стомаха при домашния канар.
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Фиг. 33. Контрастна рентгенография на домашен канар на възраст 2 
години в LL-проекция с обозначени линии на измерване. А-carina sterni; 
В-най-голям напречендиаметър на провентрикула. Линия=10mm

  4.3.2. компютърна томография без/с 
  контрастно усилване 
При трансверзалнa СТ на ниво margo caudalis на гръдната кост 

при канари от V-тагрупа и без увеличаване на структурната атенуация 
с високоплътностен абсорбционен материал, proventriculus gastris се 
визуализиракато мекотъканна хиподенсна находка без ясна линеираност от 
компактната маса на общия органен конгломерат в телесната кухина (Фиг. 
34). 

Дорзално и ляволатерално, провентрикуларната позиция се очертава от 
аденсния силует на sacci pneumatici. Последният дава възможност да се 
открои непосредствената анатомична близост между лявата гръдна стена 
и proventriculus gastris. 

Вентрално на провентрикула се наблюдава ventricus gastris, чието съ-
държимо е хетерогенно и хиперденсно.



48

Фиг. 34. Трансверзална безконтрастна томография при margo cauda-
lis на гръдната кост (виж Фиг.1, линия А). L-ляво; 1-proventriculus gastris; 
2-ventriculus gastris; 3-duodenum (pars descendens); 4-hepar (lobus hepaticus 
sinister); 5-hepar (lobus hepaticus dexter); 6-ansa jejunales; 7-sacci pneumatici; 
8-ren; 9-carina sterni; 10-synsacrum. Линия=10 mm

След перорална инокулация на 30% р-р на бариев сулфат е постигнато 
увеличаване на структурната атенуация на органите от храносмилателната 
система, в т.ч. proventriculus gastris (Фиг. 35). Образноанатомично, про-
вентрикулът се разкрива с ляволатерална позиция и показва подчертана 
хиперденсна линеираност.

Дорзално между proventriculus gastris и sacci pneumatici се вмъква 
хиподенсната находка на слабинното черво. Дясната провентрикуларна 
стена допира просторно до мекотъканната структура на далака, а 
вентралната – до ventriculus gastris, чиято луминална атенуация варира в 
зависимост от дажбата на канара, от степента на препълване със стомашно 
съдържимо и от скоростта на елиминиране на контрастната материя.
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Фиг. 35. Трансверзална контрастна томография при margo caudalis на 
гръдната кост (виж Фиг. 1, линия А). L-ляво; 1-proventriculus gastris; 2-ven-
triculus gastris; 3-duodenum (pars descendens); 4-hepar (lobus hepaticus sinis-
ter); 5-hepar (lobus hepaticus dexter); 6-ansa jejunales; 7-ileum; 8-lien; 9-ren; 
10-carina sterni; 11-sacci pneumatici; 12-synsacrum. Линия=10 mm

Напречно безконтрастно СТ сканиране през подбрана равнина, отстояща 
на 5 mm краниално от margo caudalis на гръдната кост, визуализира 
ляволежаща анатомична позиция на proventriculus gastris, но находката е 
неясно отличима от общия мекотъканен овал на органите в телесната кухина 
(Фиг. 36). Контрастното СТ сканиране увеличава значително степента на 
атенуация на органа и позволява неговото ясно открояване (Фиг. 37).

Дорзалната стена на провентрикула като изразено хиперденсна, от една 
страна, а от друга – подчертаната аденсност на sacci pneumatici, подпомагат 
визуализирането на дорзалното анатомично съседство на proventriculus 
gastris, а именно – слабинното черво. Последното остава хиподенсно на 
фона на неговите топографски съседства.

Дясномедиално на жлезистата част на стомаха се наблюдава 
хомогенната паренхимна структура на далака, допълнително подчертана 
от хиперденсната провентрикуларна стена.
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Фиг. 36. Трансверзална безконтрастна томография през равнина на 5 
mm краниално от margo caudalis на гръдната кост (виж Фиг. 1, линия В). 
L-ляво; 1-proventriculus gastris; 2-hepar (lobus hepaticus sinister); 3- hepar (lo-
bus hepaticus dexter); 4-lien; 5-ansa jejunales; 6-sacci pneumatici; 7-ren; 8-ca-
rina sterni; 9-vertebra thoracica. Линия=10 mm

Фиг. 37. Трансверзална контрастнатомография на 5 mm краниално от 
margo caudalis на гръдната кост (виж Фиг. 1, линия В). L-ляво; 1-proven-
triculus gastris; 2-hepar (lobus hepaticus sinister); 3-hepar (lobus hepaticus dex-
ter); 4-lien; 5-ansa jejunales; 6-ileum; 7-sacci pneumatici; 8-pulmo; 9-vertebra 
thoracica; 10-carina sterni. Линия=10 mm
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Трансверзално нативно СТ сканиране при средата от общата дължина 
на carina sterni не позволява ясно образноанатомично дефиниране на pro-
ventriculus gastris в общия органен конгломерат (Фиг. 38). Контрастната 
томография отчетливо показва силно дорзомедиално изместване в 
топографската позиция на органа (Фиг. 39).

Фиг. 38. Трансверзална безконтрастна томография при средата на ca-
rina sterni (виж Фиг. 1, линия С). L-ляво; 1-proventriculus gastris; 2-cor; 3-he-
par (lobus hepaticus sinister); 4-hepar (lobus hepaticus dexter); 5-pulmo; 6-sacci 
pneumatici; 7-vertebra thoracica; 8-carina sterni. Линия=10 mm
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Фиг. 39. Трансверзална контрастнатомография при средата на carina 
sterni (виж Фиг. 1, линия С). L-ляво; 1-proventriculus gastris; 2-cor; 3-hepar 
(lobus hepaticus dexter); 4-pulmo; 5-sacci pneumatici; 6-vertebra thoracica; 
7-carina sterni. Линия=10 mm

Отчетеното препозициониране на proventriculus gastris при средата на 
carina sterni, свързано с промяна в топографската локация от ляволатерал-
но към срединно положение, значително отдалечава органа от анатомич-
ната му близост с лявата гръдна стена, наблюдавано при нивото на margo 
caudalis на гръдната кост, а така също и на 5 mm пред него. При описаното 
органно взаимоотношение при нивото на средата от общата дължина на 
carina sterni, дорзолатерално между гръдната стена и proventriculus gastris 
остава аденсния силует на sacci pneumatici. Mежду последните и гръдната 
стена се вмъква слабо абсорбционната структура на левия бял дроб. 
Дяснолатерално провентрикулът съседства с мекотъканната находка на lo-
bus hepaticus dexter, а вентрално – със сърцето.

  4.3.3. Проспективна сТ реконструкция
При СТ реконструкцията на образите, добити от контрастната 

томография, proventriculus gastris се наблюдава вляво и над средата 
на вентродорзалния диаметър на общата телесна кухина (Фиг. 39). 
Провентрикуларното начало започва с медианен плавен преход от 
хранопровода и в равнината непосредствено зад средата на общата дължина 
на carina sterni. Каудално proventriculus gastris следва ляволатерален ход 
и показва удължена конусовидна форма, като достига до анатомичната 
линия свързваща margo caudalis на гръдната кост с ацетабулума (Фиг. 40, 
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Фиг. 41). Поставен в посочените анатомични граници, реконструкцията 
на органа ясно визуализира в ляволатерален изглед някои от органните 
съседства на провентрикула, а именно: каудовентрално – ventriculus gastris 
и каудодорзално – ansae jejunales (Фиг. 40).

Фиг. 40. Проспективна СТ реконструкция. Ляволатерален изглед. 
1-esophagus (pars thoracica); 2-proventriculus gastris; 3-ventriculus gastris; 
4-ansa duodenalis; 5-ansae jejunales; 6-trochanter femuris (acetabulum); 7-ca-
rina sterni; 8-margo caudalis. Линия=10 mm

Фиг. 41. Проспективна СТ реконструкция. Вентрален изглед. L-ляво; 
1-esophagus (pars thoracica); 2-proventriculus gastris; 3-ventriculus gastris; 
4-duodenum (pars descendens); 5-duodenum (pars ascendens); 6-flexura duode-
nojejunalis; 7-ileum; 8-carina sterni. Линия=10 mm
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 4.4. Морфометрични резултати
  4.4.1. Тегловни
   4.4.1.1. Жива маса
Възрастовото развитие на живата маса при домашния канар, показва 

нарастване от 2.72 g на втория ден от постнаталната онтогенеза до 27.63 
g до навършване на две години или прираст от 10.16 пъти за целият на-
блюдаван период (Табл. 3). Прави впечатление интензивното нарастване 
на живата маса в периода до навършване на възраст осем дни със отчете-
на средна стойност от 13.33 g или увеличение 4.9 пъти спрямо предход-
ния период. На осми ден птиците достигат  приблизително 50% от живата 
маса на възрастен индивид. Видно е, че в следващите етапи от развитието 
на живата маса, растежа се забавя. За възрастовият период от осем дни 
до тридесет дни е 1.5 пъти, а от тридесет дни до две години е 1.38 пъти. 
Статистическият анализ чрез LSD теста показва, че разликите в средните 
стойности на живата маса и за четирите контролни групи е статистически 
значима при р < 0.05.

   4.4.1.2. абсолютна и относителна 
   провентрикуларна маса
Средната стойност на абсолютната провентрикуларна маса при 

домашен канар на възраст два дни е 0.06 g, а на възраст две години от пост-
наталната онтогенеза е 0.18 g, т.е. установено е статистически достоверно 
увеличение (р < 0.05) приблизително три пъти (Табл. 3). Относителната 
маса на провентрикула представлява 2.21% от живата маса при индивиди 
на възраст два дни, след което намаля на 0.65% на възраст две години.

  4.4.2. Метрични
   4.4.2.1. Макрометричен
      4.4.2.1.1. Обща дължина на домашния канар
Общата дължина при изследваните възрастовите групи птици варира 

както следва: на възраст два дни е 38.92 mm, на осем дневна възраст е 68.73 
mm, следвайки период от достоверно различно (р < 0.05) в сравнение с 
предходните две възрасти, интензивно нарастване до тридесет дневна въз-
раст със средна стойност 140.13 mm (Табл. 3). При възрастните индивиди 
на две години общата дължина на птиците е 140.96 mm, или във възрас-
товия период от два дни до две години, общата дължина статистически 
значимо нараства 3.62 пъти (р < 0.05).

      4.4.2.1.2. Дължина на тялото
При проследяване нарастването дължината на тялото при домашния 

канар за възрастовия период от два дни със стойност 19.52 mm до възраст 
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две години със стойност 45.40 mm, показва увеличение 2.33 пъти (Табл. 
3). Прави впечатление същественото нарастване до осем дневна възраст 
със стойност 37.25 mm и тридесет дневна възраст със стойност 42.12 mm. 
Според LSD теста разликите в средните стойности на дължината на тялото 
и за четирите контролни периода е статистически значима при р < 0.05.

       4.4.2.1.3. Дължина на гръдния гребен
Дължината на грeбена на гръдната кост (carina sterni) e от съществено 

значение като маркер при анатомичното, рентгенографското и СТ 
изследване на жлезистата част на стомаха при домашния канар, особено 
при възрастни индивиди. Гребена на гръдната кост нараства от 5.65 mm на 
възраст два дни до 19.00 mm на възраст две години (Табл. 3). Увеличението 
за целия проучван период е 3.36 пъти, което е статистически значимо (р 
< 0.05). Достоверни са разликите в средните стойности на дължината на 
гръдния гребен между вторият и тридесетият ден, както и между осмият и 
тридесетият ден на нарастване, като най-значимо е нарастването за периода 
от осем дневна възраст със стойност 9.45 mm до 17.97 mm на тридесет 
дневна възраст, което е 1.9 пъти (Табл. 3).

       4.4.2.1.4. Провентрикуларна дължина
Дължината на провентрикула при домашен канар на възраст два дни от 

средна стойност 7.99 mm доказано значимо (р < 0.05) нараства до средна 
стойност 12.41 mm на възраст две години, което е 1.55 пъти за целия отчетен 
период (Табл. 3). Дължината на жлезистата част на стомаха при домашен 
канар на възраст два дни представлява 64.38% от тази на възраст две годи-
ни. По-интензивното достоверно нарастване на провентрикуларната дъл-
жина е отчетено във възрастовия период от втори до осми ден – 1.4 пъти, 
и статистически доказано по-слабо, съответно във възрастовите периоди 
между осем и тридесет дни – 1.09 пъти и тридесет дни до две години – 1.01 
пъти.

       4.4.2.1.5. Провентрикуларен диаметър
Средните стойности на максимално измерения провентрикуларен 

диаметър варира при изследваните възрастови групи домашни канари. В 
периода между 2 и 8 дневна възраст, диаметърът значимо нараства от 4.26 
mm до 5.29 mm (р < 0.05). В следващия отчетен период на възраст триде-
сет дни стойностите показват намаляване на диаметъра до 4.91 mm. При 
възрастните индивиди на две години отново се наблюдава статистически 
значимо нарастване на средната стойност на диаметъра на 5.55 mm (Табл. 
3). Обобщено, нарастването на средните стойности на максимално измере-
ния диаметър на провентрикула при домашния канар от възраст два дни до 
две години е 1.3 пъти.
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Табл. 3. Особености във възрастовото развитие на някои 
макроморфометрични показатели при домашен канар

*n=220

възраст
2 дни 8 дни 30 дни 2 години

Жива маса /g/ 2.72±0.21
а

13.33±0.97
а

20.09±1.79
а

27.63±2.56
а

Обща дължина 
/mm/

38.92±2.11
 аbc

68.73±4.33
аbc

140.13±6.45
аb

140.96±8.43
аc

Тяло дължина 
/mm/

19.52±0.75
а

37.25±3.32
а

42.12±1.56
а

45.40±2.49
а

Гръден гребен 
дължина /mm/

5.65±0.50
аcd

9.45±1.62
аb

17.97±0.98
аbc

19.00±0.86
аbd

Провентрикул 
дължина /mm/

7.99±0.91
аcd

11.22±0.98 
аbcd

12.28±0.60
аbc

12.41±0.76
аbd

Провентрикул 
диаметър /mm/

4.26±0.51
аb

5.29±0.61
а

4.91±0.53 5.55±0.66
аb

Провентрикул 
маса /g/

0.06±0.01
а - - 0.18±0.01

а

a,b,с,dРазличните буквени означения по редове представят статистически 
достоверните разлики между средните стойности на макроморфометричните 
показатели за съответните контролни възрастови групи при равнище на значимост 
р < 0.05

* Брой на измерванията за изследваните показатели

   4.4.2.2. Микрометрични (хистометрични)
Стената на жлезистата част (proventriculus gastris) на стомаха при до-

машния канар е изградена на принципа на слоестите органи от 4 слоя, под-
редени от лумена към външната повърхност както следва:

 лигавица (tunica mucosa proventriculi) с епителен лист (lamina epithe-
lialis mucosae), същинска част на лигавицата (lamina propria mucosae) и 
мускулен лист (lamina muscularis mucosae)

 подлигавица с дълбоки жлези (tela (tunica) submucosa с gll. proven-
triculares profundae)

 мускулен слой (tunica muscularis) с вътрешен надлъжен, среден 
пръстеновиден (stratum circulare) и външен надлъжен слой (stratum longi-
tudinale)
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 сероза (tunica serosa)
Получените хистометрични резултати от възрастовото изследване на 

провентрикула са предствени в таблица 4.

       4.4.2.2.1. Обща дебелина на стената
Средните стойности, определящи общата дебелина на стената на про-

вентрикула, статистически значимо (р < 0.05) прогресивносе променят от 
498.35 μm на възраст два дни, 635.65 μm на осем дни, 822.04 μm и 956.49 
μm на възраст две години, което цялостно нарастване представлява 1.92 
пъти (Табл. 4).

       4.4.2.2.2. височина на 
      gll. proventriculares profundae
Дълбоките жлези представляват основната част на субмукoзата и най-

същественият дял от стената на провентрикула при домашният канар. 
Увеличаването на височината на дълбоките жлези, доказано прогресивно (р 
< 0.05) се променя от 369.98 μm на възраст два дни, 436.24 μm на осем дни, 
584.07 μm на тридесет дни и 651.41 μm на две години, което нарастване за 
целият наблюдаван период е 1.76 пъти (Табл. 4). 

Като относителен дял от дебелината на цялата стена при изследваните 
възрасти, промяната е както следва: на два дни 74.24%, на осем дни 68.62%, 
на тридесет дни 71.05% и на две години е 68.1% .

  4.4.2.2.3. вътрешен надлъжен мускулен  
  слой (stratum longitudinale)

Вътрешният надлъжен мускулен слой на провентрикула обхваща дъната 
на отделните дялове на дълбоките жлези. Той участва в осигуряването на 
подвижността не само органа, но и в отделянето на секрета от дълбоките 
жлези в лумена на органа. Резултатите от измерванията на дебелината 
на този слой, показват статистически значимо нарастване (р < 0.05) в 
първите дни от развитието на индивидите от 16.43 μm на възраст два дни 
или 3.3% от цялата стена до 22.44 μm при осем дневна възраст, което е 
3.53% от стената. В следващите два периода се наблюдава статистически 
доказана регресия (р < 0.05) в сравнение с предходните периоди в средните 
стойности на вътрешния надлъжен мускулен слой или 18.76 μm на възраст 
тридесет дни, което е 2.28% от стената и 15.62 μm при индивидите на две 
години или 1.63% от цялата стена (Табл. 4).
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   4.4.2.2.4. среден пръстеновиден мускулен 
   слой (stratum circulare)
Средният пръстеновиден мускулен слой представлява най-значителна-

та част, сравнен с вътрешният и външен надлъжен мускулен слой на tunica 
muscularis. Както и при вътрешният мускулен надлъжен слой, промяната в 
стойностите за дебелината му са статистически доказано най-динамични в 
първите дни след излюпването, при което нараства от 24.27 μm навъзраст 
два дни до 37.88 μm на възраст осем дни (Табл. 4). За този отчетен период 
нарастването е 1.56 пъти. Заеманата част на този слой от общата дебелина 
на стената е 4.87% при възраст два дни след което нараства на 5.95% 
при възраст осем дни. Следва статистически значимо забавяне в темпа 
на нарастване на дебелината на 27.93 μm при възраст тридесет дни или 
3.4% от стената и връщане до приблизително първоначалните стойности, а 
именно 24.15 μm, което е 2.52% от дебелината на стената (Табл. 4).

   4.4.2.2.5. външен надлъжен мускулен слой 
   (stratum longitudinale)
Външният надлъжен мускулен слой статистически доказано не показва 

някакви съществени промени при различните възрастови групи, като дебе-
лината му приблизително се запазва. При стойности от 7.67 μm на два дни 
следва леко намаление на 6.77 μm при осем дни и възтановяване приблизи-
телно към изходните стойности 7.75 μm на тридесет дни и 7.68 μm на две 
години (Табл. 4). 

   4.4.2.2.6. сероза (tunica serosa)
Серозата е най-външния слой от морфологичната структура на про-

вентрикуларната стена. Както външния надлъжен мускулен слой, така и 
серозата, не променя значимо (р < 0.05) стойностите на дебелината си през 
различните възрастови периоди, при което се наблюдава запазване на едно 
постоянство (Табл. 4). Изключение прави средната стойност на дебелината 
на серозата на възраст два дни, която доказано статистически се различва 
от останалите контролни възрасти и от 4.31 μm намалява на 3.58 μm на 
осем дни и 3.25 μm на тридесет дни, след което леко се увеличава на 3.54 
μm на възраст две години.
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Табл. 4. Възрастови особености в развитието нанякои 
микроморфометрични показателина жлезистата част на стомахапри 
домашен канар

*n=240

възраст
2дни 8дни 30дни 2год

стена - обща 
дебелина /μm/

498.35±153.3
а

635.65±219.98
а

822.04±284.26
а

956.49±218.83
а

Жлези дълбоки-
височина /μm/
gll. proventricula-
res profundae

369.98±107.28
а

436.24±147.49
а

584.07±184.53
а

651.41±148.80
а

вътрешен 
надлъжен 
мускулен слой-
дебелина /μm/
 stratum longitu-
dinale

16.43±11.52
а

22.44±17.71
аb

18.76±14.81
ns

15.62±14.12
b

среден 
пръстеновиден 
мускулен слой-
дебелина /μm/
stratum circulare

24.27±12.86
а

37.88±16.74
аb

27.93±13.69
b

24.15±12.76
b

външен 
надлъжен 
мускулен слой-
дебелина /μm/
stratum longitu-
dinale

7.67±3.17
ns

6.77±3.6
ns

7.75±3.09
ns

7.68±3.98
ns

сероза-дебелина 
/μm/
tunica serosa

4.31±2.49
а

3.58±1.53
а

3.25±1.12
а

3.54±1.38
а

a,bРазличните буквени означения по редове представят статистически 
достоверните разлики между средните стойности на микроморфометричните 
показатели за съответните контролни възрастови групи при равнище на значимост 
р < 0.05

ns  Статистически незначими разлики (p > 0.05)

*  Брой на измерванията за изследваните показатели
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5. иЗвОДи 
1. Pars glandularis на стомаха при домашния канар е конусовиден по форма и 

разположен в лявата краниална четвъртина на общата телесна кухина.
2. Анатомичната позиция на proventriculus gastris при домашния канар е 

независима от възрастта и се топографира между трансверзалните равнини 
преминаващи през 3 – 7 ребро.

3. Pars glandularis на стомаха при домашен канар над 8-днeвна възраст, 
съотнесен към гръдната кост, се топографира между напречните равнини през 
средата на carina sterni и непосредствено зад margo caudalis.

4. Дължината на carina sterni е 19.00 mm при всички половозрели домашни 
канари.

5. Zona intermedia gastris при домашния канар представлява силно нагънат, 
сравнително къс сегмент, покрит от плътна cuticula gastris.

6. Хистоструктурата на провентрикуларната стена при домашния канар показва 
четирислойна архитектоника.

7. Gll. proventriculares profundae при домашния канарса мултилобуларни и 
позиционирани в tela submucosa.

8. Stratum circulare нараства като абсолютна и относителна стойност от 24.27 
μm (4.87%) при 2-дневни птици до 37.88 μm (5.95%) при 8-дневни. Вътрешният 
stratum longitudinale показва нарастване от 16.43 μm на възраст 2 дни, респ. заема 
3.3% от общата дебелина на стената, и достига до 22.44 μm на 8 дневна възраст, 
респ. 3.53% от стената. През периодите на възраст до 30 дни и съответно 2 години 
се наблюдава статистически доказана регресия (р < 0.05) на средните стойности на 
двата слоя.

9. Външния stratum longitudinale на провентрикуларната tunica muscularis при 
домашния канар е непостоянен, прекъснат и на места косоразположен.

10. През постинкубационната онтогенеза, живата маса на канара нараства из-
ключително интензивно и в стойности от 2.72 g при 2-дневни до 13.33 g 8-дневни 
птици, респ. достига до 50% от живата маса на израсналия индивид.

11. Относителната маса на proventriculus gastris при домашния канар, показва 
сравнително високи стойности през цялата постнатална онтогенеза, а именно: 
2.21% на възраст 2 дни и 0.65% при птици на 2 години.

12. Рентгенография във VD-проекцията при канари на възраст съответно 30 дни 
и 2 години, визуализира фигуративно изображение тип „пясъчен часовник“, образ-
ноанатомично формирано в краниокаудална секвенция между сърцето, черния дроб 
и pars glandularis на стомаха.

13. Като маркер в дефинирането на нормоанатомичен провентрикул при 
израснал домашен канар, приемаме граничен коефициент <0.30, постигнат в 
резултат от съпоставянето на стойностите на напречния диаметър на proventriculus 
gastris към дължината на сarina sterni.
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14. Конвенционалната рентгенография и СТ с апликиране на контрастна мате-
рия потвърждават находката от класическата макроскопска анатомия на pars glan-
dularis.

6. сПравка За ПринОсиТе на 
ДисерТаЦиОнниЯ ТруД

ОриГинаЛни ПринОси
1. Статистически значимото достоверно нарастване (р < 0.05) на stratum cir-

culare и вътрешният stratum longitudinale на провентрикуларната tunica muscularis 
при домашния канар, в ранната постнатална възраст, когато достигат абсолютен 
и относителен максимален пик на дебелина при 8-дневни птици, внася нови 
данни в морфофункционалната характеристика на proventriculus gastris, респ. 
храносмилателния канал в цялост.

2. In vivo прилагане на неинвазивните образноанатомични методи за изследване 
(конвенционална рентгенография и СТ) на proventriculus gastris при домашен канар 
в анатомичната и диагностичната практика, с успех могат да се базират на carina 
sterni и margo caudalis на гръдната кост, като основни маркери за визуализация на 
органа.

3. Прилагането на контрастна рентгенография в LL-проекция, уповано на 
граничен коефициент <0.30 за определяне на нормоанатомичните размери на pars 
glandularis, намираме за полезен подход при перманентен мониторингов контрол 
на PDD в развъдната дейност и клиничната практика.

4. При рентгенография във VD-проекция, описаната образна визуализация 
тип „пясъчен часовник“, следва да се възприема като маркер за нормоанатомична 
топография на proventriculus gastris в общата телесна кухина на канари след 
30-дневна възраст.

ПОТвЪрДиТеЛни ПринОси с еЛеМенТи 
на ОриГинаЛнОсТ
1. За първи път са проучени възрастовите особености на форма, големина и 

анатомотопографско разположение с органни взаимовръзки на proventriculus gas-
tris при домашния канар, с което се допринасят данни към вече известното за 
жлезистата част на стомаха при клас Aves.

2. Морфофункционално, установеното интензивно нарастване на живата маса на 
домашния канар до навършване на 8-дневна възраст е съпроводено със сравнително 
силно нарастване на proventriculus gastris.  

3. Конвенционалната рентгенография и СТ с апликиране на контрастна материя 
са приемлив избор за in vivo изследване на proventriculus gastris.
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8. SUMMARY

The wide distribution of the domestic canary bird (Serinus canaria), associ-
ated with the breeding selection activity and its raising as a companion bird, as 
well the common pathology and last but not the least the scarce and divergent 
data about the morphological and imaging features of pars glandularis of the ca-
nary bird’s stomach provoked us for the present study. The aim, which we have 
posed was to conduct age-related morphological investigation of the glandular 
part of the stomach (proventriculus gastris) in the domestic canary bird (Serinus 
canaria), comparing the data with those, obtained via some methods of the Im-
aging anatomy.

Twenty-eight domestic canary birds, aged from two days to three years, 
distributed in five groups are examined with anatomical, histological, imaging 
anatomical and morphometric methods of investigation. The results from mor-
phometry are statistically analyzed and processed. 

During the post-hatching period, the body weight of the bird increases ex-
tremely intensive, as the diapason of the values is from 2.72 g in two days old 
birds to 13.33 g in eight days old birds, as it reached respectively to 50% from 
the body weight in the adult birds. The relative weight of proventriculus gastris 
of domestic canary bird, demonstrates high values during the whole post-hatch-
ing pеriod: 2.21% in birds at two days of age and 0.65% in two years old birds. 
The values, resulted from the macrometric measurements of the studied param-
eters, increased statistically significantly till age of two years, except the proven-
tricular diameter.

The anatomical study of proventriculus gastris in the domestic canary bird 
showed that the organ is with conical shape and is situated in the left cranial 
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quarter of the coelomic cavity. Its topographic borders are marked by the trans-
versal planes through 3th - 7th ribs, irrespective of the age. 

The histological structure of the proventricular wall in the domestic canary 
bird is characterized with four layers architectonic, as gll. proventriculares 
profundae are multilobular, found in tela submucosa, and the external stratum 
longitudinale of tunica muscularis is not constant, it is interrupted and in some 
parts is situated obliquely. The statistical significant increasing (р < 0.05) of stra-
tum circulare and the inner stratum longitudinale of the proventricular tunica 
muscularis in the domestic canary bird, is admitted in the early postnatal age, 
when they reached absolute and relative maximal peak of the thickness in eight 
days old birds.

As a result of our investigations we resume that the contrasted roentgenog-
raphy and CT with prospective reconstruction are acceptable opportunity for in 
vivoanatomical study of proventriculus gastris in the domestic canary bird. The 
found reontegonagraphic imaging visualization as “hourglass” in VD projection, 
should be accepted as a marker for norm anatomical topography of proventricu-
lus gastris in the coelomic cavity in canary birds after thirty days of age. In the 
clinical context we find as useful and recommendable the application of the Rö 
coefficient <0.30 for norm anatomic to define the transverse diameter of pars 
glandularis.

 


