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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ОП – остър панкреатит 

ОНП – остър некротичен панкреатит 

ОНХП – остър некротично-хеморагичен панкреатит 

ВТТ – вътрешна телесна температура 

ASAT – аспартат-аминотрансфераза 

ALAT – аланин-аминотрансфераза 

ALP – алкална фосфатаза 

Amyl – амилаза 

Lip – липаза 

PA – панкреатичната амилаза 

GLU – кръвна захар 

Fb – фибриноген 

CRP – С-реактивен протеин 

Lew – левкоцити 

НОК – Немско овчарско куче 

САО – Средно-азиатска овчарка 

ДВК – дисеминирана вътресъдова коагулация 

IL-6 – интерлевкин  

TNF – тумор некротизиращ фактор 

РСТ – прокалцитонин 

ОФП – острофазови протеини 

ОФО – острофазов отговор 

ФОС – фосфороорганични съединения 

PSTI – Pancreatic secretory trypsin inhibitor 

PAF – тромбоцит-активиращ фактор 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Ключовата роля на задстомашната жлеза в храносмилателния "конвейр" 

определя панкреатологията като един от най-важните раздели на съвремената 

гастроентерология. При своето възникване и развитие панкреатологията започва с 

описание на отделните симптоми, характерни за заболяванията на панкреаса, за да 

достигне до задълбочени фундаментални изследвания в колаборация с много други 

науки и дисциплини. Успешното развитие на панкреатологията изключително много 

зависи от доброто сътрудничество между клиницисти, физиолози и патолози. В този 

ред на мисли, цялостното изложение на проблема улеснява разбирането му. 

Познаването на патогенетичните механизми на панкреасните заболявания и техните 

усложнения е задължителен елемент и предпоставка за правилно и успешнно лечение 

на пациентите с такива заболявания. Лечебният подход и прогнозата зависят от 

правилната интерпретация на клиничните и лабораторни показатели и резултатите от 

проведените инструментални изследвания, съобразени с възможните патогенетични 

механизми. 

Заболяванията на панкреаса представляват разнообразна група от клинични и 

параклинични разстройства, които се описват като много често срещани при кучетата. 

От друга страна няма достатъчно ясна представа за степента на разпространение на 

тези заболявания, тъй като диференцирането им в повечето случаи е много трудно и 

много автори не могат да систематизират критериите за диагноза. 

През 20-ти век са създадени голям брой системи за класификация на 

панкреатичните разстройства. Тези системи са прекалено разнопосочни и са 

ориентирани според пристрастията на авторите (патологично, физиологично или 

клинично). От клинична гледна точка е най-подходящо, екзокринните заболявания на 

панкреаса (изключвайки неоплазиите), да бъдат класифицирани като функционални 

или като възпалителни. В над 80% от случаите панкреатита е бързо обратимо и лечимо 

състояние, рядко изискващо повече грижи от кратък период на аналгезия и кратък 

период на парентерални вливания. Интерес представляват по-малкия процент случаи, 

които развиват усложнения и с това представляват сериозно предизвикателство пред 

лекуващите специалисти. В този аспект е особено важна колаборацията между 

хирурзи, гастроентеролози, специалисти по образна диагностика и др. при 

диагностиката и лечението на заболяванията на панкреаса. 
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СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

I. Цел и задачи 

ЦЕЛТА на настоящите изследвания е да се извършат цялостни и задълбочени 

проучвания върху заболеваемостта, клиничните признаци и параклиничните промени 

настъпващи в организма на кучета с остър панкреатит, както и да се направят опити за 

оценка на диагностичната и прогностична стойност на някои от изследваните 

показатели. 

 

За осъществяване на целта си поставихме следните задачи: 

1. Скрининг на острите възпаления на панкреаса сред кучета, пациенти на 

„Клиника за дребни животни” към ВМФ на ТрУ и пациенти от партньорски  клиники, 

за установяване на възрастова, породна, полова и други зависимости. 

2. Изследване (проследяване в развой) на клиничните признаци при кучета със 

спонтанно възникнал остър панкреатит, с общи и специални методи на изследване. 

Проследяване промяната на основни хематологични и химични параметри, както и 

промяната на нивата на острофазовите белтъци (фибриноген и С-реактивен протеин) 

и корелацията им с нивата на органоспецифичните ензими. 

3. Изследване (проследяване в развой) на клиничните признаци при кучета с 

експериментално възпроизведен остър панкреатит, с общи и специални методи на 

изследване и съпоставянето им със здрави животни. Проследяване промяната на 

основни хематологични и химични параметри, както и промяната на нивата на 

острофазовите белтъци (фибриноген и С-реактивен протеин) и корелацията им с 

нивата на органоспецифичните ензими. 

4. Извършване на патоанатомични и патоморфологични изследвания на 

органи от кучета със спонтанно възникнал и експериментално възпроизведен остър 

панкреатит. 
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ІI. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1. МАТЕРИАЛ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

Представеният материал обхваща серия от научни изследвания, извършени в 

периода от 2005-2017 г., при кучета, които представяме в раздел резултати. 

Клиничните изследвания бяха проведени при кучета от всички възрасти и 

породи, пациенти на „Клиника дребни животни“ (КДЖ) при ВМФ – Тракийски 

университет, Стара Загора, частни ветеринарни клиники от Русе, Пловдив и Бургас и 

в общинските приюти за кучета в градовете Бургас, Русе и Стара Загора. Основната 

част от изследванията бяха осъществени в катедрите по „Вътрешни незаразни 

болести“, „Ветеринарна хирургия” и „Обща и клинична патология” към 

Ветеринарномедицински факултет. Лабораторните анализи бяха извършени в секция 

„Биохимия” към катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична 

химия”, Лабораторно-диагностичния център (ЛДЦ) към Ветеринарномедицински 

факултет при Тракийски университет, и в биохимичната лаборатория на 

Ветеринарномедицинският факултет в Милано. 

За изпълнение на целта и поставените задачи бяха използвани 120 кучета с 

предполагаем остър панкреатит, както и 12 клинично здрави кучета на които бе 

възпроизведен експериментален остър панкреатит. 

 

Задача 1. Скрининг на острите възпаления на панкреаса сред кучета, 

пациенти на „Клиника дребни животни” към ВМФ на ТрУ и пациенти от 

партньорски клиники, за установяване на възрастова, породна, полова и други 

зависимости. 

 

Опитни животни 

Във връзка с изпълнението на задача №1 бяха направени клинични 

изследвания, получени и обработени проби за хематологично, биохимично, 

патологоанатомично и/или хистологично изследване от 120 бр. кучета с 

предполагаеми спонтанни заболявания на панкреаса. 
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Като критерии за подбор на животните ни служиха данните от анамнезата, 

клиничните признаци (коремна болка, повръщане, диария, летаргия, анорексия), 

високите стойности на амилаза и анормални стойности на кръвната захар. В 

изследването бяха включвани животни отговарящи на определени критерии: 

1. Налични са един или повече от следните клинични признаци: 

 Анорексия 

 Повръщане 

 Диария 

 Дехидратация 

 Иктерус, и/или прояви на коремна болка по време на началното изследване. 

2. Извършена е аутопсия след като кучетата са умрели или евтаназирани. 

3. Резултати от лабораторните изследвания, кореспондиращи с диагнозата 

остър панкреатит. 

4. Наличие на патологоанатомични и/или хистологични находки, 

кореспондиращи с диагнозата остър панкреатит. 

 

В проучването бяха включени и кучета с данни за съпътстващи вторични 

системни усложнения настъпили в хода на острия панкреатит. 

Опитна постановка 

Първичните клинични изследвания и получаване на кръвни проби за 

хематологичен и биохимичен анализ бяха извършвани в момента на приемането на 

животните в клиниката. В същият момент бе определяна тяхната възраст, тегло, 

породна и полова принадлежност. Точното начало на заболяването не винаги можеше 

да бъде определено с абсолютна прецизност. Според нашата преценка и събраните 

анамнестични данни, по-голямата част от спонтанните случаи бяха представени за 

първичен медицински преглед между 72-ия и 96-ия час от началото на страданието. 

Вторични прегледи бяха извършвани ежедневно при повечето от животните. 

 

Задача 2. Изследване (проследяване в развой) на клиничните признаци при 

кучета със спонтанно възникнал остър панкреатит. Проследяване промяната на 

основни хематологични и химични параметри, както и промяната на нивата на 

острофазовите белтъци (фибриноген и С-реактивен протеин) и корелацията им с 

нивата на органоспецифичните ензими. 
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Опитни животни 

Във връзка с изпълнението на задача №2 бяха използвани 83 от животните от 

задача 1, разделени в две групи (А и В), в зависимост от изхода от заболяването. 

Опитна постановка 

В група А бяха включени 22 животни (с летален изход). При 12 от пациентите 

от тази група заболяването завърши със смърт в рамките на 48 часа след първичния 

преглед, а други 10 бяха евтаназирани на различен етап от развитието на заболяването 

поради твърде песимистична прогноза. На 18 животни от тази група бяха извършени 

патологоанатомични и патохистологични изследвания. Според патологоанатомичната 

диагноза група А беше разделена на четири подгрупи: 

1. А1 - Остър панкреатит (ОП) – n=7 

2. А2 - Остър некротичен панкреатит (ОНП) – n=6 

3. А3 - Остър некротично-хеморагичен панкреатит (ОНХП) – n=5 

4. А4 - Без патологоанатомично изследване – n=4 

 

В група В бяха включени 61 животни (с благоприятен изход). 

Останалите 37 животни използвани в изпълнението на задача №1 не бяха 

включени в изследването поради непотвърдена хистологично диагноза, предварително 

проведена терапия, диагностициране на друга патология или нежелание на стопаните 

за съдействие. 

 

Задача 3. Изследване (проследяване в развой) на клиничните признаци при 

кучета с експериментално възпроизведен остър панкреатит и съпоставянето им със 

здрави животни. Проследяване промяната на основни хематологични и химични 

параметри, както и промяната на нивата на острофазовите белтъци (фибриноген и 

С-реактивен протеин) и корелацията им с нивата на органоспецифичните ензими. 

Опитни животни 

Във връзка с изпълнението на задача №3 бяха използвани общо 12 клинично 

здрави кучета, мелези, от двата пола, на възраст между 4-5 години, с тегло от 13,5 до 

18 кг., осигурени от приюта на община Стара Загора. Те бяха разделени в две опитни 

групи (C и D) с по 6 броя кучета. В опитна група C предизвикахме остър панкреатит 

чрез поставяне на лигатури на ductus pancreaticus, а в група D остър панкреатит беше 

възпроизведен чрез въвеждане на олеинова киселина в ductus pancreaticus minor. 
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Опитна постановка 

Преди началото на експериментите всички животни бяха ваксинирани и 

третирани против ендо- и ектопаразити. В продължение на 14 дни бяха провеждани 

ежедневни клинични и периодични параклинични (кръв и урина) изследвания, които 

потвърдиха доброто им здравословно състояние. Бяха хранени със суха гранулирана 

храна съобразно вида и теглото им, като им бе осигурен неограничен достъп до 

питейна вода. 

На 0-ия, 24-ия, 48-ия, 72-ия, и 96-ия час от началото на експериментите при 

всички животни бяха проведени хематологични, ехографски и клинични изследвания.  

Бяха изследвани в динамика промените в нивата на редица органоспецифични 

ензими (амилаза, креатинин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, 

алкална фосфатаза, панкреатична амилаза), острофазови протеини (фибриноген и С-

реактивен протеин) и кръвна захар. Проследени бяха промените в клиничния статус и 

кръвната картина на експерименталните животни. На 5-ия ден от началото на 

експериментите кучетата бяха евтаназирани, извършено бе патологоанатомично 

изследване, и бяха получени проби за хистологичен анализ. За извършване на 

евтаназиите бяха използвани тиопентал и калиев хлорид въведени последователно 

интравенозно. 

Получените резултати от изследванията проведени на 0-ия час бяха 

използвани като контролни стойности при статистическата обработка на резултатите 

от всички опитни групи. 

Експериментална процедура при опитна група C - предизвикване на 

остър панкреатит чрез лигиране на ductus pancreaticus. 

Експерименталният панкреатит беше предизвикан чрез лигиране на двата 

панкреатични канала. Интервенцията беше извършена под обща инхалационна 

анестезия. Премедикацията включваше atropini sulfas (“Ветпром”АД – България), 

приложен подкожно, в доза 0.02 mg/kg и 10 min след това мускулно инжектиране на 

acepromazini hydrohloridum (Combistress ,”Kela” – Белгия) в доза 0.2 mg/kg.м. 

Въвеждането се осъществяваше след още 20 min чрез венозно приложение на 

thiopentalum natrium (Thiopental VUAB, ”Slovakofarma” – Словакия), в доза 10 mg/kg, 

а поддържането – чрез 1,5-2 vol% halotane (Narcotan, ”Spofa” – Чехия) и приток на 

кислорода 2-2.5 l/min, постъпващи по дихателен кръг на Bain. По време на анестезията 
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се поддържаше венозен път с 0,9% natrii chloridum (“Трояфарм” – България), въвеждан 

със скорост 5-10 ml/kg/h. 

Оперативният достъп бе създаден чрез краниална медианна лапаротомия. 

Началната част на дуоденума беше изведена извън коремната кухина и беше изолирана 

от нахлуването на ново стомашно и дуоденално съдържание с помощта на чревни 

клампи. Дуоденотомията беше осъществена чрез линеален разрез на 

противоположната на панкреаса страна. През малката и голямата дуоденална папила 

бе извършено канюлиране на двата канала. Около изводните отвори на каналите бяха 

поставени лигатури чрез двуетажен (кесиен и диагонално кръстосан) шев от 

абсорбируем шевен материал polyglactin (Vicryl, Ethiocon Inc.) USP 4-0. 

Дуоденалната рана беше зашита чрез шев на Шмиден и непрекъснат шев на Ламбер 

чрез polyglyconate (Maxon, Dvis-Geck) UPS 2-0. Затварянето на коремната кухина беше 

извършено рутинно. 

Експериментална процедура при опитна група D - предизвикване на 

остър панкреатит чрез въвеждане на олеинова киселина в ductus pancreaticus 

minor. 

Експерименталният панкреатит беше предизвикан чрез въвеждане на 

олеинова киселина в ductus pancreaticus minor. Опитната постановка беше извършена 

под обща анестезия. Премедикацията включваше atropini sulfas (“Ветпром”АД – 

България), приложен подкожно, в доза 0.02 mg/kg и 10 min след това мускулно 

инжектиране на ксилазинов хидрохлорид (20 mg/ml Alfasan – Холандия) i.m. в доза 0.1 

mg/kg, а след още 10 мин беше инжектиран отново i.m. кетаминов хидрохлорид (100 

mg/ml Alfasan – Холандия) в доза 10 mg/kg. По време на анестезията се поддържаше 

венозен път с 0.9% natrii chloridum (“Трояфарм” – България), въвеждан със скорост 5-

10 ml/kg/h. 

Кучетата бяха поставени в гръбно лежащо положение и беше подготвено 

операционно поле, започващо от последните 2 ребра и включващо лявата и дясна fossa 

paralumbalis. Оперативният достъп бе създаден чрез краниална медианна 

лапаротомия. Началната част на дуоденума беше изведена извън коремната кухина и 

беше изолирана от нахлуването на ново стомашно и дуоденално съдържание с 

помощта на чревни клампи. Дуоденотомията беше осъществена чрез линеален разрез 

на противоположната на панкреаса страна. Най-напред определяхме 

местоположението на ductus pancreaticus minor, който се намира срещу flexura duodeni 
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primum, след което върху чревната стена бе направен надлъжен разрез (около 2см). 

През този разрез бе извършено канюлиране на канала с тъповърха игла. Около 

изводния отвор беше поставена двуетажна лигатура чрез кесиен и диагонално 

кръстосан шев от абсорбируем шевен материал polyglactin (Vicryl, Ethiocon Inc.) USP 

4-0. През иглата в канала беше въведена 0,5 ml/kg олеинова киселина (“Химтекс” ООД 

Димитровград). След изваждането на канюлата лигатурите бяха притегнати, а 

дуоденалната рана беше зашита чрез шев на Шмиден и непрекъснат шев на Ламбер 

чрез polyglyconate (Maxon, Dvis-Geck) UPS 2-0. Затварянето на коремната кухина беше 

извършено рутинно. 

 

Задача 4. Извършване на патоанатомични и патоморфологични изследвания 

на органи от кучета със спонтанно възникнал и експериментално възпроизведен 

остър панкреатит. 

Опитни животни 

Във връзка с изпълнението на задача №4 бяха извършени патологоанатомични 

изследвания, получени проби за тъканен анализ и извършени хистологични 

изследвания при 18 кучета със спонтанно възникнал остър панкреатит от група А, и 

при 12 кучета с експериментално възпроизведен остър панкреатит от групи C и D. 

Опитна постановка  

На част от животните (18 кучета) от група А, завършили летално или 

евтаназирани поради лоша прогноза, и на всички 12 животни от групи C и D, бе 

извършена аутопсия и получен материал за патоморфологично изследване от 

панкреас, дуоденум, стомах, черен дроб и бъбреци. 

 

2. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Клинично изследване. Клиничното изследване при всички животни включени 

в проучването (апетит, общо държание, движимост, сетивност, реактивност, 

повръщане, болка, дефекация и др.) беше извършвано по рутинните методи на 

клиничната диагностика. Степента на проява на отделните клинични признаци беше 

определяна чрез ординална рангова скала за оценка от 0 до 4 (Фиг.1). 

Ултрасонографските изследвания бяха извършвани в клиниката за дребни 

животни на ВМФ, с ехограф (Mindray DC-6 Vet – China) с мултичестотен 

микроконвексен трансдюсер (5-10 Мхц.) Изследването извършвахме от дясно на 
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медианната линия във вентро-трансверзална и вентро-лонгитудинална равнини, като 

животните бяха поставени в гръбно-лежащо положение. 

 

Фиг.1. Ординална рангова скала за оценка на клиничните признаци. 

 

Хематологични изследвания. Кръвните проби при всички опитни групи бяха 

получавани чрез пункция на v. cephalica antebrachii със стерилни игли – 20G. В 

стерилни епруветки с етилен-диамин-тетраацетат (EDTA) беше получавана по 1ml 

кръв за хематологичните изследвания. Хематологичните изследвания бяха правени в 

рамките на 1 час след получаването на кръвта с автоматичен анализатор (Shenzhen 

Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd, China). 

Химично изследване на кръв и плазма. За химичните изследвания (кръвна 

захар, амилаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, алкална 

фосфатаза, панкреатична амилаза и острофазови протеини), беше получавана по 10 ml 

кръв в хепаринизирани епруветки. Кръвта бе центрофугирана в рамките на 30 min от 

получаването на пробите (1 500g, 10 мин.), а плазмата беше отделяна веднага след 

центрофугирането. Стойностите на част от химичните показатели бяха определяни 

веднага след отделянето на плазмата с автоматичен биохимичен анализатор (Mindray 

BS-120, China). 

Екстремна

Силна

Умерена

Слаба

Липсва проява - 0
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Показателите аланинаминотрансфераза (ALAT, U/L) и 

аспартатаминотрансфераза (ASAT, U/L) определяхме колориметрично с тестове на 

Human Diagnostica GmbH, Germany. 

Урея - колориметрично с тест на Human Diagnostica, Germany, mmol/L 

Креатинин - колориметрично с тест на Human Diagnostica, Germany, µmol/L 

Алкалната фосфатаза (ALP, U/L) и липазата (Lip, U/L) и амилазата (Amyl, U/L) 

– колориметрично с тестове на Biolabo Diagnostics SA, France. 

Кръвна захар (Glu, mmol/L) – колориметрично с тестове на Chema Diagnostics, 

Italy. 

Панкреатичната амилаза (PA, U/L) определяхме с автоматичен анализатор 

(Reflotron Plus, Germany) и тестове на Roche Diagnostics Ltd, GB. 

Фибриногенът (Fb) също бе определян непосредствено след получаването на 

плазмата по нефелометричния метод на Podmore (Тодоров, 1975) в лабораторията на 

катедра Биохимия. 

Плазмата необходима за изследване на С-реактивния протеин (CRP) беше 

съхранявана при -20оС до извършване на измерванията. Определянето беше 

извършено чрез спектрофотометрия с microplate reader (HP) и видовоспецифични 

тестове на фирмата Tridelta Development Ltd, Ireland. 

Морфологични изследвания. За извършване на евтаназиите бяха използвани 

тиопентал и калиев хлорид въведени последователно интравенозно. След 

извършването на цялостни аутопсии бяха взети материали за хистологично 

изследване. Тъканните проби от панкреаса, бяха фиксирани в 10 %-ов неутрален 

формалдехид и след това бяха включeни в парафинови блокчета по класическа 

хистологична техника описана от Dzhurov et al. (1989) и Dyakov et al. (1989). Срезовете 

с дебелина 5µm бяха оцветявани с хематоксилин-еозин, съгласно методика описана от 

Dyakov et al. (1989). 

Статистически анализ. Получените числени резултати бяха обработени 

вариационно-статистически чрез еднофакторен анализ – Anova на програмата 

(Statistica for Windows, Stat Soft Inc., USA 1993). Всички данни са представени като 

средна стойност ± стандартната грешка (Mean ± SEM) и стандартното отклонение 

(SD). Статистическата достоверност на промените в изследваните параметри беше 

определена чрез LSD тест при ниво на значимост P < 0.05. 
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В групите А и В е изследвано разпределението на независимите променливи. 

Разликите между непрекъснатите променливи са анализирани с непараметричен тест 

на Mann-Whithney, между категорийните променливи с тест на Пиърсън. 

За целите на логистичния регресионен анализ, избраните непрекъснати 

променливи бяха превърнати в категорийни (дихотомни) променливи. Подходящите 

прагови стойности бяха определени с помощта на работните характеристики на 

класификаторите (receiver operator curve analysis, ROC analysis). 

Връзката между индивидуалните данни на пациентите, клиничните и 

лабораторни параметри е оценена чрез логистичен регресионен анализ със софтуер 

MedCalc software v. 10.2.0.0 (Белгия). Количествено, ефектът на индивидуалните 

фактори върху смъртността е представен чрез отношение на шансовете Odds ratios 

(OR) и 95% доверителни интервали. 

Всички променливи, показали статистически значима връзка с изхода от 

заболяването, бяха включени в стъпаловиден многофакторен регресионен модел. 

Способността на предсказания от модела изход да разграничи живите от умрелите е 

показан чрез площта под ROC (area under a ROC curve, AUC). Тя приема стойности от 

0,5 – никакво разграничение на действителни от недействителни случаи, до 1,0 – 

перфектно разграничение; т.е. колкото по-голяма е AUC, толкова по-добър е 

изследвания класификатор. AUC се интерпретира като процент от всички възможни 

случаи, за които моделът дава по-голяма вероятност за действителния, отколкото за 

обратния на него резултат. 

 

III. РЕЗУЛТАТИ  

 
Задача 1. Скрининг на острите възпаления на панкреаса сред кучета, 

пациенти на „Клиника дребни животни” към ВМФ на ТрУ и пациенти от 

партньорски клиники, за установяване на възрастова, породна, полова и други 

зависимости. 

Във връзка с изпълнението на задача №1, в периода от 2005 до 2017 г. бяха 

направени клинични изследвания и бяха получени и обработени проби за 

хематологично, биохимично, патологично и/или хистологично изследване от 120 бр. 

кучета с предполагаеми спонтанни заболявания на панкреаса. От тях 83 отговаряха на 

критериите за категорично поставяне на диагноза остър панкреатит и бяха включени в  
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Табл. 1. Честота на проявление на ОП при кучета по породи. 

Порода Клиничн

и случаи 

n=83 

Група А 

(неоцелели) 

 

n=22 

Група В 

(оцелели) 

 

n=61 

Смесена 14 7 7 

Немска овчарка 12 5 7 

Доберман 6 3 3 

Ротвайлер 5 2 3 

Дакел 5 2 3 

Дратхаар 3 - 3 

Пинчер 3 - 3 

Йоркширски териер 3 - 3 

Самоед 2 - 2 

Кокер спаньол 2 - 2 

Шпиц 2 1 1 

Пекинез 2 - 2 

Болонка 2 - 2 

Лабрадор 2 - 2 

Френски булдог 2 - 2 

Средноазиатска овчарка 2 - 2 

Пит-бул териер 1 - 1 

Американски гол териер 1 - 1 

Ягдтериер 1 - 1 

Бултериер 1 - 1 

Стафордширски териер 1 - 1 

Дого Аржентино 1 - 1 

Шарпей 1 - 1 

Английски булдог 1 - 1 

Шотландска овчарка 1 1 - 

Чихуахуа 1 - 1 

Курцхаар 1 - 1 

Кане-корсо 1 - 1 

Биигъл 1 - 1 

Голдън ретриивър 1 - 1 

Пойнтер 1 - 1 

Шнауцер 1 1 - 

 

групите за по-нататъшни изследвания. Останалите 37 кучета не бяха включени в 

изследването поради непотвърдена хистологично диагноза, предварително проведена 

терапия, диагностициране на друга патология, непълни медицински данни или 

нежелание на стопаните за съдействие. 

Средната възраст на всички кучета бе 5,7 години (диапазон от 1 до 12 

години). Най-голям процент от заболелите от ОП кучета (16,87% /14бр./) бяха на 5 



 

17 

 

годишна възраст, следвани от четири годишните (12% /10бр./). В хода на изследването 

бяха регистрирани само две животни на възраст под 1 година, и едно на възраст 12г. В 

групата попаднаха представители на 31 породи кучета (Табл. 1). Най-много бяха 

представителите от породата НОК (n = 12) - 14,5% от всички диагностицирани с ОП 

чистопородни кучета. След тях по численост се нарежда групата на териерите (8) – 

9,6%, Доберман пинчер (6) – 7,2%, Ротвайлер и Дакел с по 5 представителя. По 3 кучета 

имаше от породите Дратхаар и Пинчер. По две кучета от породите Самоед, Английски 

кокершпаньол, Шпиц, Пекинез, Болонка, Лабрадор, Френски булдог и САО. По един 

представител имаше от породите Дого Аржентино, Шарпей, Английски булдог, 

Чихуахуа, Курцхаар, Кане корсо, Биигъл, Голдън ретриивър, Пойнтер, Шотландска 

овчарка и Шнауцер. Останалите 14 кучета бяха кръстоски или смесени породи. 

Успоредно с породната зависимост, нашите изследвания показаха и полова 

диференциация. Установеното от нас полово разпределение в групата беше 48 към 35 

в полза на женските кучета (57,83%). 

Установена беше и значителна разлика в броят на заболелите кучета в 

зависимост от тяхната големина. Разпределението е съответно: едри породи кучета 

(над 25 кg.) – 40 (48%), средни породи кучета (от 11 до 25кg.) – 23 (28%) и дребни 

породи кучета (до 11 кg.) – 20 (24%). 

От всички селектирани 83 кучета, 61 оздравяха, а останалите 22 завършиха 

летално или бяха евтаназирани по медицински причини, свързани с усложнения в 

резултат на острия панкреатит. Общият процент на смъртност в групата бе 26,5%. 

 

Задача 2. Изследване (проследяване в развой) на клиничните признаци при 

кучета със спонтанно възникнал остър панкреатит, с общи и специални методи на 

изследване. Проследяване промяната на основни хематологични и химични 

параметри, както и промяната на нивата на острофазовите белтъци (фибриноген и 

С-реактивен протеин) и корелацията им с нивата на органоспецифичните ензими.. 

От анамнестичните данни на пациентите със спонтанен ОП бе установено, че 

едни от най-ранните и най-често проявени клинични признаци са повръщане, понижен 

или липсващ апетит (анорексия/арексия) и летаргия. Повръщането беше най-често 

описвания клиничен симптом. Собствениците на изследваните кучета в повечето 

случаи го описваха като многократно и обилно, провокиращо се почти веднага след 

прием на храна или вода. 
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Водещите клинични признаци при кучета със спонтанен ОП, установени по 

време на изследването и потвърдени анамнестично са посочени в Табл.2. 

От обобщените данни при клиничното изследване на кучетата от двете групи 

(А + В) беше установено наличие на анорексия и летаргия при 100% от извадката. 

Според ординалната рангова скала за оценка на тежестта (Фиг.5 от материал и методи) 

средната стойност на анорексията при група А бе 3.7, с минимална отчетена стойност 

2 и максимална 4. При група В средната стойност бе 2.3, с минимум 1 и максимум 4. 

Разликата в степента на анорексия между двете групи бе статистически достоверна 

(р<0.001). 

 

Таблица 2. Клинични признаци при кучета със спонтанен ОП, Гр. А с летален изход, 

гр. В – оздравели. 

Клинични симптоми Група А (n =22) Група В (n =61) 

 n % n % 

Анорексия 22 100 61 100 

Повръщане 20 91 54 88 

Летаргия 22 100 61 100 

Болка 15 68 42 67 

Диария 10 45 15 24 

 

Подобна статистически достоверна разлика между двете групи (р<0.001) бе 

установена и при изследването на степента на летаргия. При група А средната 

установена стойност бе 3.2 (минимум 2, максимум 4), докато при група В средната 

установена стойност бе 1.9 (минимум 1, максимум 4). 

Признаци на коремна болка бяха установени при 15 кучета от група А, което 

съставляваше 68% от групата и при 42 кучета (67%) от група В. Повръщане бе 

констатирано при 91% от животните в група А и при 88% от кучетата в група В. 

Установеният процент на животните с диария бе по-нисък, съответно 45% при група 

А и 24% при група В. При определянето степента на проява на показателите коремна 

болка, повръщане и диария, не бяха установени статистически достоверни разлики 

между двете опитни групи. Въпреки това бе регистрирана голяма разлика в процентите 

на животните с диария (21%) в полза на групата на неоцелелите (група А). 
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Резултатите от хематологичното и биохимично изследване показаха 

категорично повишение (спрямо контролните стойности) на всички изследвани 

органоспецифични ензими, на левкоцитите и на острофазовите протеини (Табл. 3). 

Средната стойност на общата амилаза при група А бе 4731,2 ± 637,12 U/L, при най-

висока отчетена стойност 9470 U/L. При едно от животните този показател бе в 

границите на нормата – 581 U/L, при 10 (45%) е в интервала между 1500 и 4500 U/L, а 

при останалите 11 (50%) е над 4500 U/L. При животните от група В средната 

установена стойност на показателя обща амилаза бе 2293 ± 253 U/L. Най-високата 

отчетена стойност в тази група бе 9126 U/L, а най-ниската – 257 U/L. При 25 от 

животните в група В (41%), стойностите на общата амилаза бяха по-малки от 1500 U/L, 

при 27 (44%) – в интервала между 1500 и 4500 U/L, и само при 9 животни (15%) – бяха 

отчетени стойности над 4500 U/L. Разликата в стойностите на този показател между 

контролната група и двете опитни групи, както и между опитните групи, бе с много 

висока статистическа достоверност (р<0.001) (Табл. 3). 

Много висока статистическа достоверност бе установена и при разликата в 

стойностите на показателя панкреатична амилаза (р<0.001) (Табл. 3). Средната 

стойност на този показател при група А бе 3779,5 ± 503,99 U/L. Най-високата отчетена 

стойност бе 7921 U/L, а най-ниската – 449 U/L. При 12 от кучетата (54%) тя бе между 

1000 и 4500 U/L, а при 9 – над 4500 U/L (41%). 

При животните от група В средната установена стойност на показателя 

панкреатична амилаза бе 1972 ± 233 U/L. Най-високата отчетена стойност в тази група 

бе 8097 U/L, а най-ниската – 198 U/L. При 25 от животните в група В (41%) общата 

амилаза бе по-малко от 1000 U/L, при 28 (46%) – в интервала между 1000 и 4500 U/L 

и само при 8 животни (13%) – над 4500 U/L (Фиг.2). 

Съотношението обща амилаза/панкреатична амилаза бе 1.25 при група А, и 

1.16 при група В. При контролните животни това съотношение бе 2.50, като разликата 

бе с висока статистическа достоверност (р<0.001) спрямо опитните групи. Между 

двете групи не бе установена статистически достоверна разлика в стойностите. 

При опитна група А бяха регистрирани много високи, статистически 

достоверни (р<0.001) коефициенти на положителна корелация между показателите 

обща амилаза и панкреатична амилаза от една страна и стойностите на липаза, AlP, 

ASAT и ALAT (Табл. 4). При същата опитна група установихме статистически 

достоверна отрицателна корелация (р<0.05) между горните показатели и показателя 
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болка. При опитна група В общата амилаза и панкреатичната амилаза показаха 

статистически достоверна положителна корелация (р<0.001) с показателите липаза и 

левкоцити, и (р<0.05) с показателите кръвна захар и ASAT (само за обща амилаза) 

(Табл. 4). 

 

Таблица 3. Стойности на хематологичните показатели и корелационни 

коефициенти между опитни групи А и В, при кучета със спонтанен ОП. (*стойности 

по Kaneko et al., 2008). 

Статистическа достоверност на опитните групи спрямо контролната: 

aр<0.001; b<0.01 

 

Много висока статистическа достоверност (р<0.001) бе отчетена за показателя 

липаза, въпреки че установените стойности варираха в широки граници. При група А 

бяха отчетени нива от 235 U/L до 3475 U/L. Средната стойност за групата бе 1623 ± 

203 U/L, като при 10 от животните (45%) параметрите на показателя бяха над 1500 U/L. 

При група В отчетената средна стойност на липазата бе значително по-ниска – 1031 ± 

93 U/L (Фиг.3), с вариации от 122 U/L до 3369 U/L. Процентът на кучетата от група В 

Показател 
р Контрола (n 

=12) 
Група А (n =22) Група В (n =61) 

Обща 

амилаза 
<0.001 668.0 ± 53.34 U/L 4731.2 ± 637.12 

U/La 
2293 ± 253 U/La 

Панкреатич

на амил. 
<0.001 266.92 ± 23.87 

U/L 

3779.5 ± 503.99 

U/La 
1972 ± 233 U/La 

Липаза <0.001 13 - 200 U/L* 1623 ± 203 U/L 1031 ± 93 U/L 

Глюкоза 
n.s. 4.33 ± 0.23 

mmol/L 

14.25 ± 2.14 

mmol/La 

7.16 ± 0.55 

mmol/Lb 

Левкоцити <0.001 9.91 ± 0.9 G/L 21.49 ± 2.64 G/La 13.78  ± 0.86 G/Lb 

Алкална 

фосфатаза 
<0.001 86.5 ± 14.62 U/L 

3954.5 ± 563 U/La 348.6 ± 30.3 U/Lb 

Фибриноген <0.001 2.94 ± 0.23 g/L 7.00 ± 0.34 g/La 4.97  ± 0.24 g/La 

CRP 
<0.01 16.05 ± 0.7 µg/ml 135.45 ± 4.18 

µg/mla 

106.56 ± 6.55 

µg/mla 

ASAT 
<0.001 20.78 ± 1.35 U/L 228.3 ± 17.51 

U/La 
155.8 ± 9.03 U/La 

ALAT <0.001 26.05 ± 3.05 U/L 422.5 ± 46.7 U/La 128.32 ± 6.31 U/La 

Урея 
n.s. 2.83 ± 0.67 

mmol/L* 

19.59 ± 2.19 

mmol/L 

17.04 ± 1.27 

mmol/L 

Креатинин 
n.s. 76.21 ± 2.83 171.05 ± 21.06 

mmol/La 

143.87 ± 10.93 

mmol/La 
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с нива на липазата над 1500 U/L бе едва 19.7, което е повече от два пъти по-малко в 

сравнение с група А. 

 

Таблица 4. Корелационни коефициенти (на Пиърсън или Спиърман) на обща 

и панкреатична амилаза, и останалите параметри при групи A и B. (*P<0.05; 

**P<0.01; ***P<0.001) 

Параметър 

Група А Група В 

Обща 

амилаза 

Панкреатич

на амилаза 

Обща 

амилаза 

Панкреатич

на амилаза 

Липаза 0,690*** 0,706*** 0,702*** 0,711*** 

Глюкоза — — 0,281* 0,270* 

Левкоцити — — 0,527*** 0,531*** 

Алкална фосфатаза 0,747*** 0,751*** — — 

Фибриноген — — — — 

CRP — — — — 

ASAT 0,692*** 0,716*** 0,256* — 

ALAT 0,867*** 0,864*** — — 

Урея — — — — 

Креатинин — — — — 

Болка -0,496* -0,480* — — 

 

 

 

Фигура 2. Процентно разпределение на стойностите на показателя 

панкреатична амилаза в опитни групи А и В 
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Фигура 3. Средни стойности на амилаза, панкреатична амилаза и липаза при 

кучета със спонтанен панкреатит от опитни групи А и В 

 

Категорично повишение спрямо контролните стойности (р<0.001) бе 

наблюдавано и в стойностите на глюкозата в кръвта на животните от група А – 14.25 

± 2.14 mmol/L (Фиг. 4). Най-високата отчетена стойност бе 30.8 mmol/L, а най-ниската 

– 4.2 mmol/L. При 12 от случаите в тази група (55%) глюкозата бе над 8 mmol/L, докато 

при останалите 10 (45%) бе между 4.2 и 6.8 mmol/L. При група В също бе установена 

статистически достоверно повишение на нивата (р<0.01), макар че не установихме 

подобни високи стойностите на глюкозата в кръвта. Средната стойност в тази група бе 

7.16 ± 0,55 mmol/L. Най-високата отчетена стойност бе 24 mmol/L, а най-ниската – 2.5 

mmol/L. Броят на животните с нива на глюкоза в кръвта над 8 mmol/L бе 16 (26%), 

отново над два пъти по-малко в сравнение с опитна група А. При 14 животни от тази 

група (23%) установихме понижение на нивата на глюкозата в кръвта под долната 

референтна граница за вида (4.4 mmol/L). При останалите 31 животни (51%) 

глюкозните нива бяха в интервала от 4.4 до 7.5 mmol/L. Между двете опитни групи не 

бе установена статистически достоверна разлика. 
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Фигура 4. Средни стойности на кръвната захар (mmol/L) и левкоцитите (G/L) 

при кучета със спонтанен панкреатит от опитни групи А и В. 

 

Значително повишение бе установено в общият брой на левкоцитите при 

опитна група А (р<0.001) (Фиг. 4). Средната отчетена стойност бе 21.49 ± 2.64 G/L, с 

максимално ниво – 58.3 G/L и минимално – 7.0 G/L. При 13 от кучетата (>59%) 

левкоцитите бяха над 17 G/L. При опитна група В (р<0.01) средната отчетена стойност 

бе в границите на физиологичната норма за вида (4 – 15.5 G/L) – 13.78 ± 0.86 G/L, с 

максимум – 34.8 G/L и минимум – 4.9 G/L. Броят на животните от тази група с 

левкоцити над 17 G/L бе 16 (26%). Установената разлика в стойностите на левкоцитите 

между двете групи бе с висока статистическа достоверност (р<0.001). 

Статистически достоверна разлика между двете опитни групи (р<0.001), както 

и спрямо контолната група: сътветно (р<0.001) – за група А и (р<0.01) – за група В, бе 

установена и при нивата на алкална фосфатаза в кръвта. При 100% от животните от 

група А бе отчетено повишение, в по-голямата си част значително. Нещо повече, при 

норма 66 ± 36 U/L (Kaneko et al., 2008), едва 5 животни от групата (<23%) имаха 

стойности на АlР по-малки от 1000 U/L. Средната стойност за групата бе 3954.5 ± 563 

U/L, при максимална отчетена стойност 9327 U/L и минимална 228 U/L. При опитна 

група В също бе отчетено увеличение на средната стойност на АlР – 348.6 ± 30.3 U/L, 
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но тези стойности далеч не бяха толкова екстремни. Максималната отчетена стойност 

за групата бе 1012 U/L, а минималната 46 U/L. Само при едно животно от група В 

(1.6%), бе отчетена стойност на АlР над 1000 U/L (Табл. 3). 

Стойностите на маркерите на възпалителната реакция – фибриноген и С-

реактивен протеин също бяха достоверно повишени. Средната стойност на 

фибриногена за група А бе 7.00 ± 0.34 g/L, при норма 2.0 – 4.0 g/L (Kaneko et al., 2008.). 

Максималната отчетена стойност бе 9.47 g/L, а минималната 4.07 g/L. Средната 

отчетена стойност на показателя за група В бе 4.97 ± 0.24 g/L, с максимум 9.7 g/L и 

минимум 1,6 g/L. В тази група бе установено, че при 5 кучета (8.2%) стойностите на 

фибриногена бяха в границите на референтните за вида. В група А не бяха установени 

нормални стойности. Разликата в стойностите на показателя между двете опитни 

групи и спрямо контролната бе статистически достоверна – (р<0.001). 

По-ниска статистическа достоверност (р<0.01) установихме между опитните 

групи по отношение разликата в стойностите на CRP (Табл. 3). Спрямо контролната 

група обаче, статистическата достоверност и за двете групи бе висока – (р<0.001). За 

група А средната стойност на показателя бе 135.45  ± 4.18 µg/ml, а максималната 

стойност – 174.8 µg/ml. Минималната отчетена стойност в рамките на групата бе 96.6 

µg/ml. При група В средната отчетена стойност на CRP бе 106.56 ± 6.55 µg/ml. В тази 

група нямаше пациент с нормални стойности на изследвания показател, но за разлика 

от група А, най-ниската отчетена стойност – 32.8 µg/ml бе само два пъти над горната 

референтна граница. Най-високата установена от нас стойност на CRP в група В (238 

µg/ml) бе по-висока от максималната стойност за група А. Въпреки това в група В 

„само“ 56% от кучетата (34 бр.) имаха стойности на CRP по-високи от 100 µg/ml, 

докато за група А този процент бе 95 (21 от 22 животни). 

При изследването на чернодробните трансаминази (ASAT и ALAT) бяха 

установени съществени, статистически достоверни (p<0.001) различия и между двете 

опитни групи, и спрямо контролната група (Табл. 3). Средната стойност на ASAT при 

опитна група А бе 228.3± 17,51 U/L, а при опитна група В – 155.8 ± 9.03 U/L. При 

представител на група А бе отчетена максималната стойност за показателя (374 U/L). 

Най-ниска стойност (24 U/L) бе установена в група В. Средната стойност на ALAT при 

опитна група А бе 422.5 ± 46.7 U/L, с вариации от 73 до 792 U/L. При опитна група В 

стойностите на показателя варираха в диапазона от 26 до 318 U/L, а средната стойност 

бе 128.32 ± 6.31 U/L. 
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Повишение спрямо контролните стойности беше отчетено и в плазмените 

нива на бъбречните показатели урея и креатинин (Табл. 3). По-категорично беше 

повишението при представителите на опитна група А, но между двете групи не 

установихме статистически достоверна разлика. Средната стойност на плазмените 

нива на урея при група А бе 19.59 ± 2.19 mmol/L, а при група В – 17.04 ± 1.27 mmol/L. 

Плазмените нива на креатинина бяха съответно 171.05 ± 21.06 mmol/L – опитна група 

А и 143.87 ± 10.93 mmol/L – опитна група В. 

Ултрасонографската находка при животните от двете опитни групи бе твърде 

разнообразна, но най-често срещаното отклонение бе дифузното увеличаване на 

размера на панкреаса и намаляване на общата му ехогенност (Фиг.5). 

 

 

Фигура 5. Увеличен панкреас с намалена ехогенност при куче с остър 

панкреатит (Опитна група В). 

 

Успоредно с увеличаването, в голяма част от случаите установихме 

замъгляване на делчестата структура на жлезата и наличие на субкапсуларен оток, 

визуализиращ се като хипоехогенна зона около панкреасният паренхим (Фиг.6). 
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Фигура 6. Субкапсуларен оток на панкреаса и увеличена ехогенност на 

перипанкреасните структури при куче с остър панкреатит (Опитна група В). 

 

 

Фигура 7. Хетероехогенен панкреас при куче с остър панкреатит (Опитна 

група А). 

 

При някои от животните (предимно от опитна група А) във вътрешността на 

жлезата установихме различни по размер хипоехогенни зони под формата на „тъмно 
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петно”. В други случаи бе наблюдавана нееднородна структура, съчетаваща 

ехонегативни деструктивни участъци и хиперехогенни участъци на съхранен 

паренхим (Фиг.7). 

 

 

Фигура 8. Перипанкреатична течна колекция при куче с остър панкреатит 

(Опитна група А). 

 

 

Фигура 9. Течна колекция между далака и левия бъбрек при куче с остър 

панкреатит (Опитна група В). 
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Друга много често регистрирана находка бе наличието на свободна течност в 

перитонеалната кухина, визуализираща се като анехогенни зони с променлива 

локализация (Фиг.8). 

Оскъдни течни колекции бяха установени и ретроперитонеално, най-често 

пред краниалния полюс на левия бъбрек (Фиг.9). 

 

 

Фигура 10. Отлагане на калциеви соли (осапунване) в мастните тъкани около 

панкреаса при куче с остър панкреатит (Опитна група А). 

 

Около панкреаса бяха установени хиперехогенни зони с различна форма и 

големина, отговарящи на перипанкреасни калцификати и сраствания. „Капсулата“ на 

панкреаса също бе хиперехогенна в почти 100% от изследванията (Фиг.10). 

При по-голямата част от животните от опитна група А бяха установени 

отклонения от нормалната ехографска структура и на други органи в коремната 

кухина. Най-често това бяха промени на бъбречния (Фиг.11) и чернодробния паренхим 

(Фиг.12). 
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Фигура 11. Бъбрек с неправилна ехоструктура при куче с остър панкреатит 

(Опитна група А). 

 

 

Фигура 12. Дифузно увеличена ехогенност на черния дроб при куче с остър 

панкреатит (Опитна група А). 
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Кортикалната част на бъбреците бе с повишена ехогенност и хиперехотенни 

точковидни участъци в областта на бъбречните пирамиди. Пиелонът в някои от 

случаите бе с увеличени размери и неправилна форма. Промените на чернодробният 

паренхим се изразяваха в заобляне на ръбовете на чернодробните дялове и общо 

повишаване или намаляване на ехогенността на целият орган. Размерът на жлъчният 

мехур бе увеличен при почти 100% от кучетата от двете опитни групи. 

Възпалението на стената на жлъчният мехур бе визуализирано ехографски 

като хипоехогенна зона, разделяща го от чернодробният паренхим (Фиг.13). 

 

 

Фигура 13. Намалена ехогенност и удебеляване на стената на жлъчния мехур 

при куче с остър панкреатит (Опитна група А). 

 

Друга обичайна находка за опитна група А, макар и не толкова честа, бяха 

псевдокисти и абсцеси в паренхима на панкреаса (Фиг.14). 

Подобни промени на коремните органи не бяха установени при опитна група 

В. При двете опитни групи бяха установени и атония или хипотония на чревния 

конволут, изразяващи се в липса или намален брой на перисталтични вълни за минута. 

Стените на тънките черва и най-вече на двандесетопръстника изглеждаха нагънати 

(гофрирани) при по-голямата част от изследваните животни (Фиг.15). 
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Фигура 14. Псевдокиста на панкреаса при куче с остър панкреатит (Опитна 

група А). 

 

 

Фигура 15. Атония на тънките черва при куче с остър панкреатит (Опитна 

група В). 
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Задача 3. Изследване (проследяване в развой) на клиничните признаци при 

кучета с експериментално възпроизведен остър панкреатит, с общи и специални 

методи на изследване и съпоставянето им със здрави животни. Проследяване 

промяната на основни хематологични и химични параметри, както и промяната на 

нивата на острофазовите белтъци (фибриноген и С-реактивен протеин) и 

корелацията им с нивата на органоспецифичните ензими. 

 

На 24-ия час след началото на експериментите 5 от шестте животни от опитна 

група С и всички 6 животни от опитна група D бяха с намален апетит. Според 

ординалната рангова скала за оценка на тежестта (Фиг.1 от материал и методи) 

средната стойност на анорексията при група С на 24-ия час бе 1, а при група D – 3. До 

края на експеримента процентът на анорексия при двете групи остана 100, със степени 

съответно 2 и 3. Разликата в степента на анорексия на всички часове, спрямо нулевия 

при двете групи бе статистически достоверна (р<0.001). Не установихме 

статистически достоверна разлика между двете опитни групи (Табл. 5). 

През цялото време в хода на експериментите всички животни от двете опитни 

групи приемаха вода с желание, независимо от факта че това в повечето случаи 

провокираше повръщане. Между двете групи не бяха установени различия в 

процентите и степента на проява на повръщането. На 24-ия час от началото на 

експериментите 50% от животните проявяваха повръщане независимо от приема на 

вода и храна. Средната степен на проява на този етап беше 1 (р<0.05 за опитна група 

С, и р<0.01 за опитна група D). От 48-ия час до края на експериментите 100% от 

животните от двете опитни групи демонстрираха вомитус, предимно от 2-ра степен 

(р<0.001) (Табл. 5). 

По отношение на физическата активност, известни различия между двете 

групи имаше единствено на 24-ия час. Две от шестте животни включени в група D, не 

показваха отклонения от нормалното си поведение на този етап. През цялото останало 

време на експериментите, всички 12 кучета демонстрираха адинамия и летаргия. 

Степента на летаргия гравитираше около 2 през цялото време на експерименталните 

постановки. Промяната при всички животни, спрямо 0-ия час бе с висока 

статистическа достоверност (р<0.001). 

Прояви на коремна болка бяха установени при около 50% от животните от 

група С и при 67% от група D на 24-ия час (Табл. 5). Регистрирано бе прогресивно 
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увеличение, което на 48-я час достигна 100%. Болката бе по-добре проявена при 

дълбока палпация в предната част на корема, под ребрената дъга. По време на 

изследванията не установихме прояви на мускулна защита. Силата на болевата 

реакция беше определена от нас като 1-ва степен на 24-ия и 96-ия час и 2-ра степен на 

48-ия и 72-ия час. Статистическата достоверност при опитна група С спрямо 0-ия час 

бе р<0.05 на 24-ия час и р<0.001 през останалото време. При опитна група D тя бе 

р<0.01 в хода на целия експеримент. Между двете групи не бяха установени 

статистически достоверни разлики (р>0.05) (Табл.5). 

 

Таблица 5. Клинични признаци – статистическа достоверност спрямо 0-ия час 

и степен на тяхната проява по часове, групи и проценти при кучета с експериментален 

ОП. a - p<0.05; b - p<0.01; c - p<0.001 

Клинични 

симптоми 
0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

Опитна 

група (n=6) 
C D C D C D C D C D 

Анорексия 0 0 83/1c 100/3c 100/2c 100/3c 100/2c 100/3c 100/2c 100/3c 

Повръщане 0 0 50/1a 50/1b 100/2c 100/2c 100/2c 100/1c 100/2c 100/2c 

Летаргия 0 0 100/2c 83/2c 100/2c 100/2c 100/2c 100/2c 100/2c 100/2c 

Болка 0 0 50/1a 67/1b 100/2c 67/2b 100/2c 100/2b 83/1c 100/1b 

Диария 0 0 50/1 67/1a 83/2b 83/1b 67/1a 83/1b 17/2 50/1 

 

Установеният процент на животните с диария на 24-ия час беше същият, 

съответно 50% при група С и 67% при група D. На 48-ия час се покачи до 83% при 

двете групи, след което отчетохме тенденция за намаляване до 17% при група С на 96-

ия час от началото на експеримента. На същият час при опитна група D бе отчетен спад 

до 50%. Статистическата достоверност на промените спрямо 0-ия час варираше от 

р<0.05 до р<0.01 до 72-ия час (Табл.5). Между групите не установихме статистически 

достоверни разлики. Миризмата на изпражненията бе неприятна, а цветът варираше от 

предимно ахоличен за група С до различни нюанси на червено-кафяво при група D. До 

края на опитите изпражненията при повечето от животните останаха силно миришещи, 

размекнати, обемисти, с наличие на несмлени хранителни частици. При повечето 

отчитания степента на диария беше определяна като 1-ва (Табл.5). 

През цялото време на експеримента вътрешната телесна температура остана в 

границите на нормата при всички кучета от двете опитни групи (38 – 39оС). Не 
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установихме промяна и в броя на дихателните движения, за разлика от пулсовата 

честота, която през по голямата част от времето бе с наднормени стойности или се 

задържаше в горните граници на нормата. И при трите показателя не отчетохме 

статистически достоверна промяна за опитна група С (Табл.6). 

 

Таблица 6. Клинични показатели при кучета с експериментално предизвикан 

ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал (Група С) и чрез въвеждане на 

олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). b - p<0.01 

Клинични 

показатели 
0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

Опитна 

група 
C D C D C D C D C D 

ВТТ 38,4 38,8 38,7 38,5 38,6 38,9 38,5 38,7 38,5 38,8 

Пулс 71 107 92 155b 94 145 104 136 107 119 

ДД 22 26 26 38 24 28 27 28 26 27 

 

Таблица 7. Хематологични и биохимични показатели при кучета с 

експериментално предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал 

(Група С) и чрез въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 

ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001 

 

 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

C 

n:6 

D 

n:6 
C n: 6 D n: 6 C n: 6 D n: 6 C n: 6 D n: 6 C n: 6 D n: 6 

P Amil 307,2 226.7 5480,3 3773.0 c 10496 c 4793.0 c 6288,5a 3894.0 c 3339,7 3949.0c 

Amil 815,8 520.2 8960,5 b 4861.0 c 14911 c 6430.5 c 7923,7a 5144.7 c 4141,8 5040.3c 

Glu 3,7 5.0 2,7 a 4.4 2,5 b 4.7 2,9 6.4 c 3,2 5.0 

ALAT 22,9 29.2 30,2 44.900 93,1 31.4 279,2 a 52.5 459,6 c 87.1 c 

ASAT 17,7 23.8 31,0 86.2 c 84,5 77.4 c 189,2 c 100.8 c 142,2 c 131.80c 

AP 131,3 41.7 684,5 115.40 1483,0 282.30 3988,8a 770.1 c 4030,2a 924.5 c 

CRP 17,4 14.7 131,7 c 144.4 c 123,9 c 144.80 c 112.2 c 126,4 c 111,9 c 125.0 c 

Fibr 2,3 3.6 3,9 c 6.2 c 4,3 c 7.5 c 3,9 c 8.1 c 3,1 a 7.4 c 

Lew 12,1 7,7 24,8c 22,7c 21,3b 19,18 c 21,2b 20,22 c 19,2 18,62 c 
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При група D в хода на експерименталната процедура не установихме 

достоверни промени в пулсовата честота и честотата на дихателните движения. 

Статистически достоверно (р<0.01) повишение спрямо началните стойности бе 

регистрирано единствено при изследването на пулсовата честота на 24-ия час от 

началото на опита – 155 min-1. Всички отчетените стойности на клиничните показатели 

(пулс, ВТТ и ДД ) при двете опитни групи са отразени в Таблица №6. 

От биохимичните и хематологични анализи (Табл.7) се установи значително 

увеличаване (р<0,001) на серумните нива на общата и на панкреатичната амилаза и 

при двете опитни групи. Най-високи стойности при двата показателя бяха отчетени на 

48-ия час. На 72-ия и 96-ия час бе отчетено понижаване на нивата им, но разликата 

спрямо 0-ия час остана статистически значима (Фиг. 16 и 17). 

Най-високата отчетена стойност за общата амилаза бе 28326 U/L, а на 

панкреатичната – 24600 U/L, при едно и също животно от опитна група С, на 48-ия час 

от началото на експеримента. При опитна група D, максималните отчетени стойности 

бяха значително по-ниски: 8109 U/L на общата амилаза и 6321 U/L на панкреатичната 

амилаза. 

 

Фигура 16. Стойности на общата амилаза (U/L) при кучета с експериментално 

предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал (Група С) и чрез 

въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 
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Фигура 17. Стойности на панкреатичната амилаза (U/L) при кучета с 

експериментално предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал 

(Група С) и чрез въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 

 

Точно на противоположния полюс бяха промените в нивата на кръвната захар. 

Установена бе трайна тенденция към понижаване на стойностите, като статистически 

значими промени, спрямо нулевия час при опитна група С (р<0,05 и р<0,01) бяха 

отчетени на 24-ия и 48-ия час, съответно – 2.7 и 2.5 mmol/L (Табл. 7 и Фиг. 18). Най-

ниска стойност – 2.15 mmol/L беше отчетена на 48-ия час от началото на опита. При 

опитна група D стойностите на кръвната захар останаха в референтните граници за 

вида през целият опит. Краткотрайно статистически достоверно (р < 0,001) повишение 

на нивата бе установено на 72-ия час – 6.4 mmol/L. Най-високата индивидуална 

отчетена стойност (7.18 mmol/L) беше установена на същия час. 

За стойностите на този показател беше установена статистически достоверна 

разлика (р < 0,05) между двете опитни групи. 

Промените в стойностите на левкоцитите са отразени в таблица 7 и фигура 19. 

Изходните стойности на белите кръвни клетки при опитна група С варираха от 7,8 до 

16,5 G/L, със средна стойност на нулевия час – 12,1 ± 1.25 G/L. В хода на експеримента 

техният брой се повиши и на 24-ия час след поставянето на лигатурите бе наблюдавано 

статистически достоверно повишение (р<0.001), след което броят им постепенно 

започна да намалява. Все пак статистически достоверно повишение имаше и на 48-ия 
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и 72-ия час (р<0.01). Най-висока средна стойност бе отчетена на 24-ия час (24,8 ± 2,09 

G/L), а най-високата установена индивидуална стойност бе 32,8 G/L.  

 

 

Фигура 18. Стойности на кръвната захар при кучета с експериментално 

предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал (Група С) и чрез 

въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 

 

 

 

Фигура 19. Стойности на левкоцитите в кръвта при кучета с експериментално 

предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал (Група С) и чрез 

въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 
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При опитна група D наблюдавахме същата тенденция. Изходните стойности 

варираха от 6.3 до 9.3 G/L, със средна стойност на нулевия час 7.72 ± 0.29 G/L. На 24-

ия час след началото на опита беше отчетено статистически достоверно повишение 

(р<0.001) спрямо нулевия час. В интервала 48 – 96-ия час бе установено плавно 

понижаване на стойностите, но изследваният показател остана достоверно повишен 

(р<0.001) до края на експеримента. Най-висока средна стойност беше отчетена на 24-

ия час (22,65 ± 1,16 G/L), а най-високата установена индивидуална стойност бе 29,7 

G/L, отчетена на 72-ия час.  

Нивото на острофазовите протеини беше силно повлияно от настъпилото 

асептично възпаление (Табл.7 и Фиг. 20). Изходните стойности на CRP при опитна 

група С варираха между 11,3 и 21,3 g/ml, при средна стойност на нулевия час 

17,4±1.09 g/ml. Най-високата отчетена стойност в хода на проучването беше 152,6 

g/ml (установена на 24-ия час). Средните стойности се повишиха статистически 

достоверно спрямо нулевия час (р<0,001) още на 24-ия час след поставянето на 

лигатурите. Високите нива на CRP (р<0,001) останаха постоянни до края на 

експеримента, като максималните стойности, установени на 24-ия час бяха почти осем 

пъти по-високи от тези в предоперативния период – 131,7±6,86 g/ml. 

 

Фигура 20. Стойности на CRP при кучета с експериментално предизвикан ОП 

чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал (Група С) и чрез въвеждане на 

олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 
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При опитна група D изходните стойности на CRP бяха между 13,1 и 17,8 

g/ml, при средна стойност на нулевия час 14.7±1.16 g/ml. Най-високата отчетена 

стойност в хода на проучването беше 164,3 g/ml (установена на 48-ия час), а най-

високата средна стойност – 144,8 g/ml, също на 48-ия час. Високите нива на CRP 

(р<0,001) и при тази група останаха постоянни до края на експеримента. 

 

Фигура 21. Плазмени нива на фибриногена (g/L) при кучета с 

експериментално предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал 

(Група С) и чрез въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 

 

Аналогична динамика бе установена и в плазмената концентрация на 

фибриногена (Табл. 7 и Фиг. 21). Изходните нива за опитна група С бяха между 1,76 и 

2,99 g/L, със средна стойност на нулевия час 2,32±0,19 g/L. Достоверно повишаване 

(р<0.001) в нивата на изследвания показател, спрямо нулевия час бе наблюдавано на 

24-ия час след хирургическата интервенция, като до края на експеримента 

количествата му бяха приблизително 3 пъти по-високи в сравнение с изходните. Най-

високата отчетена стойност бе 4,91 g/L (на 48-ия час), а най-високата средна стойност 

също бе отчетена на 48-ия час – 4,32±0,14 g/L. След този час нивата започнаха да се 

понижават, но останаха статистически достоверно увеличени (р<0.05) и на 96-ия час. 

Установените изходни нива на фибриногена при опитна група D бяха между 

2,76 и 4,15 g/L, със средна стойност на нулевия час 3,57±0,46 g/L. Достоверно 

повишаване в стойностите му (р<0.001) спрямо нулевия час бе наблюдавано също още 
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на 24-ия час от началото на опита, като най-високата средна стойност беше отчетена 

на 72-ия час – 8,12± 0,7 g/L. Най-високата индивидуална стойност отново бе отчетена 

на 72-ия час – 9,43 g/L. При тази група статистическата достоверност (р<0.001) се 

запази до края на експеримента. Установена бе статистически достоверна разлика 

(р<0.001) в стойностите на този показател между двете опитни групи. 

Стойностите на ASAT и ALAT поддържаха тенденция на плавно и 

непрекъснато повишаване по време на целия опит при двете опитни групи (Табл. 7 и 

Фиг. 22и 23). Най-високата средна стойност за ASAT при опитна група С (189.20 U/L) 

беше отчетена на 72-ия час от началото на експеримента. Статистически достоверна 

промяна (р<0,001) спрямо изходните стойности бе наблюдавана на 72-ия и 96-ия час. 

Най-високият индивидуален резултат за тази група (386 U/L), бе установен отново на 

72-рия час. 

 

 

Фигура 22. Плазмени нива на ASAT (U/L) при кучета с експериментално 

предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал (Група С) и чрез 

въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 

 

Най-високата средна стойност за ASAT при опитна група D (131.8 U/L) беше 

отчетена на 96-ия час от началото на експеримента. Статистически достоверна 

промяна (р<0,001) спрямо изходните стойности при тази група бе установена още на 
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24-ия час и остана такава до края на експеримента. Най-високият индивидуален 

резултат за групата (173,6 U/L), бе регистриран на 96-ия час. 

Повишена активност на ALAT бе по-отчетливо изразена при опитна група С 

(Фиг. 23). Статистически достоверна промяна спрямо изходните стойности бе 

установена на 72-ия (р<0,05) и 96-ия (р<0,001) час. Най-високата средна стойност беше 

отчетена на 96-ия час – 459,6 U/L, с най-висок индивидуален резултат – 573 U/L отново 

на същия час. 

 

Фигура 23. Плазмени нива на ALAT (U/L) при кучета с експериментално 

предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал (Група С) и чрез 

въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 

 

Статистически достоверно увеличение (р<0,001) в плазмените нива на ALAT 

при опитна група D беше установено единствено на 96-ия час от началото на опита. На 

този етап бяха отчетени и максималните средна и индивидуални стойности, съответно 

87 U/L и 111,3 U/L. Установената разлика (р<0,001) в максималните средни стойности 

на двете опитни групи бе повече от 5 пъти в полза на опитна група С. 

По аналогичен начин се промениха и средните стойности на АР, достигайки 

най-високото си ниво при двете опитни групи на 96-ия час от началото на 

експерименталните постановки (Табл. 7 и Фиг. 24). При опитна група С максималната 

средна стойност бе 4030.2 U/L, а статистически достоверна промяна (р<0.05), спрямо 
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0-ия час бе отчетена на 72-ия и 96-ия час. Най-високата индивидуална стойност бе 

достигната на 72-ия час – 10560 U/L. При опитна група D максималната средна 

стойност бе 924.5 U/L, а статистически достоверна промяна (р<0.001), спрямо нулевия 

час бе отчетена също на 72-ия и 96-ия час от началото на експеримента. Най-високата 

индивидуална стойност при тази група беше отчетена на 96-ия час – 1254,4 U/L 

 

Фигура 24. Плазмени нива на AlP (U/L) при кучета с експериментално 

предизвикан ОП чрез поставяне на лигатури на панкреатичния канал (Група С) и чрез 

въвеждане на олеинова киселина в панкреатичния канал (Група D). 

 

При статистическата обработка на получените резултати беше установена 

много висока корелационна зависимост между нивата на общата и панкреатична 

амилаза с останалите хематологични и клинични показатели при двете опитни групи. 

В стойностите на кръвната захар бе налице много висока отрицателна корелационна 

зависимост с повечето от изследваните параметри при опитна група С. При опитна 

група D статистически достоверна корелация на кръвната захар бе установена със 

стойностите на алкална фосфатаза и фибриноген (p<0.01). Регистрираните в хода на 

нашето изследване корелационни коефициенти между стойностите на кръвната захар, 

общата и панкреатичната амилаза и останалите изследвани параметри при двете 

опитни групи са представени в таблица 8. 
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Таблица 8. Корелационни коефициенти (на Пиърсън или Спиърман) на 

глюкоза, обща и панкреатична амилаза и останалите параметри при опитни групи C и 

D (*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001, ****P<0.0001) 

Параметър 

Група C Група D 

Обща 

амилаза 

Панкреат

ична 

амилаза 

Глюкоза Обща 

амилаза 

Панкреат

ична 

амилаза 

Глюкоз

а 

Глюкоза -0,635*** -0,568*** — — — — 

Левкоцити 0,578*** 0,547*** -0,517** 0,866**** 0,848**** — 

Алк. фосфатаза — —  0,440** 0,500** 0,486** 

Фибриноген 0,718**** 0,617*** -0,604*** 0,786**** 0,794**** 0,471** 

CRP 
0,635**** 0,588*** -

0,687**** 

0,865**** 0,888**** — 

ASAT — 0,386* — 0,699**** 0,729**** — 

ALAT — — — — 0,339* — 

Креатинин -0,553*** -0,559*** 0,623**** -0,329* — — 

Болка 0,555*** 0,540*** -0,392* 0,770**** 0,798**** — 

Анорексия 0,571*** 0,573*** -0,465** 0,811**** 0,797**** — 

Диария 0,434** 0,443** -0,444** 0,609*** 0,639**** — 

Летаргия 0,434**** 0,693**** -0,605*** 0,837**** 0,823**** — 

Повръщане 0,546*** 0,649**** — 0,709**** 0,783**** — 

 

Проведените ултрасонографски изследвания на 24-ия и 48-ия час показаха 

намалена обща ехогенност на панкреаса при двете опитни групи. При животните от 

опитна група D освен промяната в ехогенността беше отбелязано и дифузно 

увеличаване на размера на жлезата (Фиг. 25). Панкреасът изглеждаше едематизиран, с 

неправилни граници и нехомогенна ехотекстура. 

              

Фигура 25. Намалена обща ехогенност и дифузно увеличаване на размера на 

панкреаса. 
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На 72-ия час дифузно увеличаване на панкреаса беше отчетено и при кучетата 

от група С. Картината вече бе хетерогенна поради наличието на множествени 

хипоехогенни зони във вътрешността на органа. Стената на дванадесетопръстника бе 

увеличена поради удебеляване на мукозата и субмукозата, които бяха с намалена 

ехогенност и при двете опитни групи (Фиг. 26). 

 

 

Фигура 26. Намалена ехогенност и удебеляване на мукозата и субмукозата на 

дванадесетопръстника. 

 

Перисталтиката на тънките черва бе забавена, дори липсваща при част от 

животните. Чревният лумен бе увеличен, изпълнен с анехогенно съдържание. С 

напредване на експеримента (72-ия – 96-ия час) в панкреасния паренхим се появиха 

анехогенни линии, наподобяващи венозни разклонения, които непрестанно се 

увеличаваха, придавайки на панкреаса лобуларен вид. Под капсулата при някои от 

животните се появи анехогенно пространство, което заличаваше границите на органа. 

При други кучета, във вътрешността на жлезата установихме различни по размер 

хипоехогенни зони под формата на „тъмно петно“ (Фиг. 27). 

При всички животни на фона на тези ехонегативни участъци се открояваха 

хиперехогенни участъци на съхранен паренхим. При всички животните от опитна 

група С установихме увеличаване на размера на жлъчния мехур. При част от 

животните от двете опитни групи установихме повишена ехогенност и удебеляване на 
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дуктус холедохус. На 96-ия час освен промените в паренхима на панкреаса и 

уплътняването на перипанкреатичните тъкани, се визуализираха и мезентериални 

лимфни възли, като хипоехогенни овални структури в непосредствена близост до 

панкреаса. 

 

 

Фигура 27. Хипоехогенни зони под формата на „тъмно петно“ в панкреаса. 

 

 

 

Задача 4. Извършване на патоанатомични и патоморфологични изследвания 

на органи от кучета със спонтанно възникнал и експериментално възпроизведен 

остър панкреатит. 

 

При анализа на аутопсиите на животните от група А установихме, че при 

повечето от животните от тази група кръвта е с тъмен цвят и лоша съсирваемост. В 

коремната кухина при голяма част от случаите имаше течност богата на мастни и 

кървави капчици. Жлезата беше с променен обем и плътност и имаше пъстър вид. При 

разрез тази пъстрота изпъкваше още по-силно, като пропитите от кръв зони имаха 

тъмночервен цвят и заобикаляха островчета от запазена (неимбибирана с кръв) тъкан. 

Установихме некротични участъци по повърхността на черния дроб и панкреаса, който 
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беше срастнал с околните тъкани (Фиг. 28). Перитонеума при част от животните също 

бе засегнат и изглеждаше като напръскан с вар или с капки от лоена свещ. 

 

 

Фигура 28. Остър некротично-хеморагичен панкреатит при куче (Опитна 

група А). 

 

При 72% от извършените аутопсии (13 от аутопсираните животни) бе 

установено наличие на перипанкреатична некроза. 

При аутопсирането на опитните животни от група С установихме, че в 

панкреаса доминира картината на възпалителен оток. Важна особеност на 

патологоанатомичната находка бе мозаичната картина на увреждането на ацинарните 

структури: огнища на ацинусна некроза и разединяване се редуваха със зони с 

нормална структура. Оточните участъци имаха сиво-белезникав цвят, а паренхима бе 

с твърда консистенция (Фиг. 29 и 30). 

И при тази опитна група установихме увеличен обем и плътност на 

задстомашната жлеза. При разрез паренхимът изглеждаше пъстър, но в сравнение с 

опитна група А пъстротата беше по-слабо изразена. Отново установихме зони с червен 

цвят които се редуваха с участъци от съхранен паренхим. 
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Фигура 29. Възпалителен оток на панкреаса при куче с експериментален 

остър панкреатит (Опитна група С) 

 

 

Фигура 30. Сиво-белезникав цвят и твърда консистенция на панкреаса и 

възпалителен оток на дуоденума при куче с експериментален остър панкреатит 

(опитна група С) 
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Фигура 31. Дванадесетопръстник и панкреас при куче с експериментален 

остър панкреатит (опитна група D) 

 

Патологоанатомичното изследване при опитна група D установи увеличен 

обем и плътност и пъстър вид на задстомашната жлеза. В панкреаса отново 

доминираше картината на възпалителен оток. Каналчестата структура на жлезата и 

прилежащите и участъци от паренхима имаха светъл вид, изглеждаха като “сварени” 

и бяха с твърда консистенция. Оточните участъци имаха сиво-белезникав цвят, а 

останалата част от паренхима бе с червен цвят (Фиг. 31). Забелязваха се и участъци от 

паренхима с пихтиеста структура и тъмночервен цвят. 

Хистологичното изследване на взетите тъканни проби от кучетата от опитна 

група А показа наличие на некротични участъци с неутрофилна и моноцитна 

инфилтрация. В паренхима на панкреаса бяха установени мастни гранули и малки 

калцификати. Интерлобуларните интерстициални пространства и субкапсуларната 

зона бяха разширени. Установени бяха и фибринни отлагания в интерстициалната 

тъкан. При хистологичното изследване на черния дроб бе наблюдавана хиперемия на 

капсулата, некротични изменения и фиброза. Освен това бяха установени хиперемия 

на жлъчния мехур, дегенеративни изменения по епитела на дуктус холедохус, 

хиперплазия на мезентериалните лимфни възли и лимфните възли на панкреаса, 
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моноцитна инфилтрация в дуоденума и йеюнума, хеморагии в съединителната тъкан 

и некрози в перипанкреатичните мастни тъкани (Фиг. 32). 

Патологоанатомична диагноза: некроза на панкреаса, интерлобуларна 

фиброза, хеморагичен лимфаденит и некротичен перихепатит. 

 

Фигура 32. Силно разрастване на интерстициалната съединителна тъкан и 

атрофия на ацинозните структури на панкреаса при куче със спонтанен остър 

панкреатит (Опитна група А). 40x, оцветяване с хематоксилин еозин (х-е). 

 

 

Фигура 33. Хиперемия на кръвоносните съдове и едематизиране на 

интерстициалната съединителна тъкан при куче с експериментален остър панкреатит 

(Опитна група D). 40 x, оцветяване с хематоксилин еозин (х-е). 
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Хистологичното изследване на взетите тъканни проби от кучетата от опитна 

група С показа наличие на некротични участъци с неутрофилна и моноцитна 

инфилтрация, фиброза на интерстициалната тъкан, мастни гранули и малки 

калцификати в панкреаса. Наблюдавани бяха и хиперплазия на мезентериалните 

лимфни възли и лимфните възли на панкреаса, моноцитна инфилтрация в дуоденума 

и йеюнума, хеморагии в съединителната тъкан и некрози в мастната тъкан. 

Хистологичното изследване на взетите тъканни проби от кучетата от опитна 

група D показа хиперемия на кръвоносните съдове и едематизиране на 

интерстициалната съединителна тъкан, наличие на некротични участъци с 

неутрофилна и моноцитна инфилтрация, фиброза на интерстициалната тъкан, мастни 

гранули и малки калцификати в панкреаса (Фиг. 33). Хиперемия на жлъчния мехур, 

дегенеративни изменения по епитела на дуктус холедохус, хиперплазия на 

мезентериалните лимфни възли и лимфните възли на панкреаса, моноцитна 

инфилтрация в дуоденума и йеюнума и хеморагии в съединителната тъкан. 

Патологоанатомична диагноза: хеморагично-некротичен панкреатит, 

интерлобуларна фиброза, хеморагичен лимфаденит и перихепатит. 
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IV. ИЗВОДИ 

1.Острият панкреатит при кучета (индуциран и спонтанен) протича с 

летаргия, анорексия, повръщане, диария и коремна болка. 

2.Острият панкреатит при кучетата проявява породна, възрастова и полова 

зависимост. 

3.Ехографското изследване на панкреаса е важна, надеждна, неинвазивна 

процедура с висока диагностична стойност 

4.Комплексното въздействие върху организма на поредица от 

етиопатогенетични и терапевтични фактори при болни с ОП довеждат до белтъчно-

енергийна недостатъчност и модифицират специфично острофазовия отговор, 

резултиращ в селективно нарастване на някои ОФП. 

5.Фибриноген и CRP завишават абнормално стойностите си при почти всички 

случаи и са ценен диагностичен маркер за поставяне на диагнозата ОП и най вече за 

разграничаване на оточната от некротичната форма, поради което смятаме, че те 

трябва да влязат в арсенала на диагностичните тестове. 

6.От изследваните острофазови протеини с най-голяма диагностична и 

диференциално-диагностична стойност е CRP. Съществува корелативна зависимост 

между завишените стойности на CRP и тежестта на заболяването. Нарастване на 

нивото му до 100-

докато нива по-  

7.При остър панкреатит структурните и функционалните промени в 

клетъчните и тъканните елементи са от фазов характер, а водещият морфологичен 

компонент в неговото развитие е декомплексирането на ацинарните панкреатоцити и 

появата на некротични огнища. Степента на разрушителните явления в паренхима и 

стромата на органа съответства на тежестта на клиничната картина. 

8.При спонтанен остър панкреатит тежестта на протичане и изхода от 

заболяването зависят в голяма степен от структурните и функционални промени както 

в самата задстомашна жлеза, така и в непряко свързани с нея органи и системи (сърце, 

бъбреци, черен дроб, НС). 

9.Проявата на хипо, хипергликемия и/или хиперлевкоцитоза в хода на острия 

панкреатит е лош прогностичен белег. 

10.Паралелно на клиничните находки се покачват серумните нива на общата 

и панкреатичната амилаза и органоспецифичните ензими 
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V. ПРИНОСИ 

А. ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ 

1.За първи път в национален мащаб се осъществяват скринингови проучвания, 

относно честотата на разпространение на ОП сред кучета и се установяват специфични 

възрастова, породна, полова и други зависимости. 

2.За първи път се провеждат сравнителни проучвания на спонтанно възникнал 

и експериментално предизвикан ОП. 

3.За първи път се предлага определяне на съотношението между обща амилаза 

и панкреатична амилаза като индикатор на панкреасно увреждане. 

4.За първи път в национален мащаб се осъществяват задълбочени ехографски 

изследвания на кучета със спонтанен и с експериментален ОП. 

 

Б. ПОТВЪРДИТЕЛНИ ПРИНОСИ 

1.Настоящите проучвания потвърждават установените клинични, 

параклинични и патоморфологични признаци на протичане на спонтанния ОП при 

кучета. 

2.Потвърждава се диагностичната и прогностична стойност на 

възпалителните маркери (CRP, фибриноген и левкоцити) при спонтанен и 

експериментално предизвикан ОП при кучета. 

3.Нашите изследвания потвърдиха твърденията, че в патологичният процес 

биват включени редица парапанкреатични тъкани и органи и панкреатогенната 

интоксикация, развиваща се в резултат на освобождаване на панкреатични ензими, 

проинфламаторни цитокини и продукти на автолиза в кръвта и лимфата, причинява 

развитието на сърдечна, белодробна, чернодробна и бъбречна недостатъчност, които 

могат да доведат до летален изход. 

4.Установява се високостепенна корелация между нивата на кръвната захар и 

некротичните промени в паренхима на панкреаса. 

 

VI. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

1. Ехографското изследване на панкреаса е важна, неинвазивна процедура с 

висока диагностична стойност, която трябва да се провежда при всички случаи когато 

се предполага патологично състояние на панкреаса. 
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2. Извършването на серийни ехографски прегледи може да бъде изключително 

полезно за проследяване реакцията на пациента към проведената терапия и за оценка 

на необходимостта от допълнителни лечебни мероприятия. 

3. При диагностициране на пациенти с ОП трябва да се има в предвид, че 

предшестващи или съпътстващи клинични състояния или предишни епизоди на 

панкреатит могат да променят ултразвуковия вид на панкреаса. Възстановяването или 

предварително проведено лечение също биха могли да променят болестния процес 

преди да се получи диагностично потвърждение. 

4. Уповаването само на клиничните признаци не е достатъчно за поставяне на 

точна диагноза и прогнозиране на развоя на ОП. За целта е необходимо да се направи 

комплексна оценка на резултатите от клиничното, параклиничното и образното 

изследване на пациента. 

5. Установените от нас стойности на общата и панкреатична амилаза ни дават 

основание да препоръчаме изследването на амилазата като добър диагностичен тест, 

служещ както за поставяне на диагнозата, така и за проследяване на ОП. При 

диагностициране на повишени нива на общата амилаза винаги трябва да се прави 

диференциране с хиперамилаземия от друг произход, и стойностите на този 

лабораторен показател да се интерпретират заедно със стойностите на панкреатичната 

амилаза. 

6. Стойностите на амилазата трябва да се интерпретира заедно с отчитане на 

общото състояние на пациента. Тежкото общо състояние при ниски стойности на 

амилаза може да бъде показател, че жлезата е тотално поразена и няма орган който да 

продуцира фермента. 

7. Повишените нива на чернодробните ензими (ALP, ALAT и ASAT) в хода на 

ОП могат да бъдат индикатори за билиарна етиология или за ангажиране на билиарния 

тракт в патологичният процес и изследването за наличие на билиарна патология трябва 

да има приоритет за да не забавя лечението. 

8. За целите на диагностиката и прогнозиране на развоя на ОП е необходимо 

да се следят нивата на кръвната захар, органоспецифичните ензими (ALP, ALAT, 

ASAT, Urea, Crea, Amyl) и маркерите на възпалителния отговор. 

9. Нашето становище е, че високите стойности на кръвната захар в хода на ОП 

биха могли да бъдат използвани като прогностичен показател за тежестта на 

патологичния процес и вероятността за наличие на некрози в тъканта на панкреаса. 
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10. Тъй като стойностите на CRP са сравнително стабилни, реагират по-рано 

и не се влияят от външни фактори, количественото определяне на CRP е диагностично 

средство, даващо ценна информация относно наличието на инфекция, възпаление или 

травма. 

11. Установената съществена разлика в стойностите на фибриногена между 

групата на оцелелите и тази на неоцелелите кучета, е показател че фибриногенът би 

могъл да бъде използван като диагностичен и прогностичен маркер при ОП. 
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55 

 

VIII. ENGLISH SUMMARY 

Despite the numerous studies have been conducted worldwide on the problems of 

pancreatic pathology, the diagnosis of pancreatitis is still a challenge for the clinician. The 

study of the structure of endogenous intoxication in acute pancreatitis, in particular the 

presence of pancreatic necrosis, is increasingly attracting the attention of specialists. The 

accumulation in tissues of biological fluids and endotoxins in extremely high concentrations 

leads to the development of severe microcirculatory and metabolic disorders. As a result, 

multiple organ failure syndrome occurs, determining failure in the outcome of suffering. 

Traditional biochemical methods do not provide complete information on the important 

characteristics of metabolic changes during the treatment of acute pancreatitis, which requires 

the development of new methods, as well as the improvement of imaging diagnostic methods 

to achieve better results in diagnosis, prognosis and therapy. 

The aim of the present study was to perform comprehensive and in-depth clinical 

and experimental studies of the incidence, clinical signs and haematological changes in dogs 

with acute pancreatitis, as well as attempts to evaluate the diagnostic and prognostic value of 

some of the parameters studied. For the purpose of the experiment, we used 12 mixed breed 

dogs, and clinical studies on spontaneously occurring acute pancreatitis were performed in 

dogs of all ages and breeds, patients of the Small Animal Clinic at the Trakia University, 

private veterinary clinics from Rousse, Plovdiv and Burgas and dogs from the municipal dog 

shelters in the cities of Burgas, Rousse and Stara Zagora. 

Based on the results obtained, we could summarize the following: 

1. Acute pancreatitis can be caused by ligation of the pancreatic ducts as well as by 

introducing oleic acid into them. 

2. When acute pancreatitis occurs, the structural and functional changes in the 

cellular and tissue elements are of a phase character, and the leading morphological 

component in its development is the decomplexation of acinar pancreatocytes and the 

appearance of necrotic foci. The degree of destructive effects in the parenchyma and organ 

stroma is consistent with the severity of the clinical manifestation. 

3. The most sensitive to the disease of acute pancreatic inflammation are dogs of 

middle and over middle age of mixed breeds and German Shepherd Dog. 

4. The highest mortality was recorded in the Doberman and in mixed breed dogs. 

5. Fibrinogen and CRP abnormally increase their values in almost all cases and 

appear to be a valuable diagnostic marker for the diagnosis of AP and, above all, for 
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distinguishing the edema from the necrotic form, which is why we believe that they should 

be included in the arsenal of diagnostic tests. Of the acute phase proteins tested, CRP has the 

highest diagnostic and differential diagnostic value. There is a correlative relationship 

between CRP elevation and disease severity. Increasing its level to 100-120 µg/ml is typical 

for mild to moderate clinical forms, while levels higher than 120 µg/ml are typical for severe 

AP cases. 

6. Pancreatic ultrasound examination is an important, reliable, non-invasive 

procedure with high diagnostic value. 

 

Key words: Acute pancreatitis, dog, breed predisposition, prognostic markers, 

acute-phase proteins, amylase, blood glucose. 

 



 

 

 


