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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

VEGF – съдово ендотелен растежен фактор  

ASAT (АСАТ) – аспартат-аминотрансфераза 

ALAT (АЛАТ) – аланин-аминотрансфераза 

pg/ml – пикограм на милилитър 

ng/g uCr – нанограм на грам уринарен креатинин 

MHz – мегахерц 

MCV – среден обем на еритроцитите  

MCH – съдържание на хемоглобин в еритроцита 

MCHC – концентрация на хемоглобин в еритроцитите 

RDW – девиация на еритроцитите 

PLT – тромбоцити 

Leu – левкоцити 

Eo – еозинофили 

M – миелоцити 

Mм – метамиелоцити 

St – пръчкоядрени неутрофили 

Seg – сегментоядрени неутрофили 

Lymph – лимфоцити 

Мо – моноцити 

АФ – алкарна фосфатаза 
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I. УВОД 

През последните години в световен мащаб се наблюдава изразена тенденция 

към рязко повишаване процента на неопластичните заболявания, спрямо общата забо-

леваемост. Тази тенденция е особено добре изразена в индустриално развитите страни 

и засяга в еднаква степен както хуманната, така и ветеринарната медицина. Според 

проучвания на Mark Morris Foundation Animal Health Survey, туморите са посочени 

като причина за смъртта на 23% от аутопсираните кучета, без значение на възрастта 

им. Допълнителни проучвания на същата фондация, проведени сред собствениците на 

домашни любимци през 2005г., посочват рака като първостепенен здравословен проб-

лем (41% от всички патологии), изпреварвайки всички други заболявания. Различни 

автори твърдят, че смъртността пряко или косвено свързана с раковите заболявания 

при кучета е между 15% и 45%. Тъй като онкологичните заболявания представляват 

сериозен медицински, социален и икономически проблем, научните проучвания свър-

зани с тях също бележат ръст. Особено ценни са изследванията, провеждани при спон-

танно възникнали неопластични състояния, тъй като те в повечето случаи имат по-

различен развой, в сравнение с опитно предизвиканите тумори или трансплантантите. 

Поради факта, че домашните любимци споделят жизнената среда на хората и поради 

сравнително по-бързото протичане на туморните заболявания при тях, проучванията 

на ветеринарните онколози могат да предоставят ценна информация, относно някои 

епидемиологични, етиологични и диагностични особености на общи за хора и животни 

форми на рак. 

Както в хуманната, така и във ветеринарната медицина се полагат големи уси-

лия за разработване на достоверни и надеждни методи за ранна прежизнена диагнос-

тика на туморните заболявания, като сериозни успехи са постигнати в проучването и 

използването на така наречените „туморни маркери” – белтъчни молекули, продуци-

рани в големи количества от туморните клетки. Подобен протеин е открития в края на 

миналия век съдово ендотелният растежен фактор (VEGF). 

Съдово ендотелният растежен фактор (VEGF) е гликопротеин, с мощна мито-

генна активност спрямо ендотелните клетки на кръвоносните съдове, повишава съдо-

вия пермеабилитет, подпомага макромолекулния трансваскуларен транспорт и стиму-

лира прорастването на нови кръвоносни съдове. VEGF почти не се открива в организма 

на здрави възрастни индивиди, но е много ранен и неизменно присъстващ фактор в 

туморната ангиогенеза, растежа, развитието и метастазирането при различни видове 

тумори. Той не спада към туморните маркери в тесния смисъл на думата, защото не е 

органно специфичен и не е свързан с определен вид тумор, VEGF е високо специфичен 

показател за наличие на неопластичен процес, тъй като се продуцира директно от ра-

ковите клетки в много ранен етап от онкогенезата и е един от най-мощните промотори 

на туморната прогресия. Инактивирането на съдово ендотелния растежен фактор води 

до забавяне и спиране развитието на някои видове рак. 
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II. СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

А. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящия дисертационен труд е да бъдат проведени комплексни 

сравнителни проучвания при кучета с едни от най-често срещаните онкологични забо-

лявания (кучешки лимфом, хемангиосарком на далака и карцином на млечната жлеза) 

за определяне значението на някои показатели като маркери в диагностиката им, чрез 

установяване на настъпилите клинични, параклинични (в кръв, урина и абдоминален 

пунктат), морфологични и ултрасонографски промени. Допълнение на основната цел 

е да бъде установено значението на съдово ендотелен растежен фактор (VEGF) като 

диагностичен и прогностичен маркер при кучета с посочените неопластични заболя-

вания. 

 

За осъществяване на целта си поставихме за изпълнение следните задачи:  

1. Определяне на породните, половите и възрастовите характеристики при 

кучета с неопластични заболявания. 

2. Провеждане на клинични изследвания при кучета с онкологични заболя-

вания.  

3. Провеждане на хематологични и биохимични изследвания при кучета с 

онкологични заболявания. 

4. Ултрасонографски изследвания при кучета с онкологични заболявания. 

5. Цитологично и патохистологично изследване на тумори при кучета. 

6. Изследване концентрацията на съдово ендотелен растежен фактор при ку-

чета с онкологични заболявания в: 

6.1. кръвна плазма; 

6.2. урина; 

6.3 перитонеален флуид  

 

 

 

Б. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1. Материал на изследването. 

Проучванията са проведени в периода 2007 ÷ 2016 г., като бяха включени 82 

кучета от 25 породи, на възраст между 3 и 16 години. Изследванията са проведени 

основно сред пациентите на клиниката за дребни животни към ВМФ на ТрУ, в общин-

ския приют за кучета в град Бургас, както и единични случаи в частни ветеринарни 

клиники в Пловдив и Бургас.  
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При изследването на съдово ендотелен растежен фактор в перитонеален 

флуид, се нуждаехме от контролни данни за сравнение на резултатите. Тъй като полу-

чаването на абдоминална течност от здрави кучета е невъзможно, създадохме допъл-

нителна група от неонкологично болни животни, при които имаше проявен перитоне-

ален излив. При част от животните свободната коремна течност бе с характеристиките 

на ексудат, а при останалите на трансудат. 

 

Кучетата в настоящото изследване бяха разделени на пет групи, както следва: 

 Контролна група, състояща се от десет клинично здрави кучета, 5 мъжки 

и 5 женски, на възраст между 4 и 11 години. 

 Първа група (кучета с лимфом), сформирана от 20 животни – 10 мъжки и 

10 женски, като 11 от кучетата бяха от едри и гигантски породи (9 едри и 2 гигантски), 

а 12 от животните бяха на възраст над 8 години. 

 Втора група (кучета с хемангиосарком на далака), бе съставена от 21 жи-

вотни, 10 мъжки и 11 женски, 17 кучета бяха от едрите и гигантските породи (13 едри 

и 4 гигантски), като 16 от животните бяха над 8 годишна възраст. 

 Трета група (кучета с карцином на млечната жлеза), съдържаше 19 кучета, 

16 от които бяха от дребни и средни породи (8 дребни и 8 средни), а 15 животни бяха 

на възраст над 8 години. 

 Четвърта група сформирахме от 12 кучета с различни нетуморни заболя-

вания, съпроводени с наличието на перитонеален излив. При шест от кучетата абдо-

миналният флуид беше трансудат, а при останалите шест - ексудат. Подробности за 

животните от четвърта са посочени в Таблица 1 и Таблица 2.  

 

 

Табл. 1. Порода, пол, възраст и диагноза, на кучетата от четвърта опитна група.  

Кучета с асцит 

Порода Пол Възраст в 

години 

Диагноза 

Безпородно мъжко 0.5 Дясностранна сърдечна  

недостатъчност 

Ротвайлер женско 9 Дясностранна сърдечна  

недостатъчност 

Немска овчарка мъжко 8.5 Дилативна кардиомиопатия 

Безпородно мъжко 10 Дирофилариоза 

Ротвайлер женско 9 Чернодробна недостатъчност 

Френски булдог женско 7 Чернодробна недостатъчност 
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Табл. 2. Порода, пол, възраст и диагноза, на кучетата от четвърта опитна група. 

Кучета с перитонит 

Порода Пол Възраст в 

години 

Диагноза 

Немска овчарка мъжко 3 Волвулус 

Немска овчарка женско 9 Пиометра 

Ягдтериер женско 8 Руптура на матката 

Доберман мъжко 12 Абсцес на простатната жлеза 

Стафордширски 

бултериер 

мъжко 6 Идиопатичен перитонит 

Безпородно мъжко 12 Перфорация на коремната стена  

 

2. Методи на изследване. 

2.1. Клинично изследване. 

След снемане на анамнезата, на всички животни бе извършен обстоен физика-

лен преглед, посредством рутинните методи за клинично изследване. 

 

2.2. Хематологично изследване  

Кръвни проби получихме след венепункция на v. cephalica antebrachii, изпол-

звайки EDTA като антикоагулант. Хематологичните показатели хемоглобин (g/L), хе-

матокрит (%), еритроцити (T/L), средна девиация на еритроцитите (RDW, %), левко-

цити (G/L), тромбоцити (G/L), среден обем на еритроцитите (MCV, fl), средно съдър-

жание на хемоглобин в един еритроцит (MCH, pg), средна концентрация на хемогло-

бин в еритроцитите (MCHC, g/L) бяха изследвани с автоматичен хематологични ана-

лизатори Mindray BC-2800 Vet (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd, 

China) и Exigo EOS-VET (Boule Medical AB, Sweden). Диференциалната кръвна кар-

тина на отделните класове левкоцити бе определена на кръвни разстилки, боядисани с 

Hemacolor® (rapid staining kit, Merck). 

 

2.3. Химично изследване на кръв 

Кръвни проби получихме след венепункция на v. cephalica antebrachii, изпол-

звайки хепарин като антикоагулант. Биохимичните показатели кръвна захар (mmol/L), 

ASAT (U/L), ALAT (U/L), общ билирубин (µmol/L), уреа (mmol/L), креатинин 
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(µmol/L), алкална фосфатаза (U/L), калций (mmol/L), фосфор (mmol/L) бяха опреде-

лени с тест на Biolabo Diagnostics (France), чрез автоматичен биохимичен анализатор 

“Mindray BS-120” – China.  

Общият белтък (g/L) и албуминът (g/L) бяха определени в дефибринирана 

кръв, с автоматичен биохимичен анализатор “Mindray BS-120” – China. Стойностите 

на глобулините (g/L) получихме като разлика, между стойностите на общия белтък и 

албумина, за всяко едно животно. 

Всички кръвни проби бяха изследвани непосредствено след получаването им. 

 

2.4. Определяне на съдово ендотелен растежен фактор (VEGF) 

 

2.4.1. Определяне на VEGF в кръвна плазма 

За определяне плазмените нива на съдово ендотелен растежен фактор (VEGF) 

използвахме имунно-ензимен метод с Quantikine Canine VEGF – ELISA тест (R&D 

Systems, Inc, Catalog Number CAVE00). Кръвната плазма за определяне на VEGF бе 

получена след центрофугиране (5000 мин-1) за 30 минути на прясно получена хепари-

зирана кръв. Кръвната плазма се отделяше веднага след центрофугирането и впослед-

ствие се съхраняваше при -20oС до момента на изследването. 

 

2.4.2. Определяне на VEGF в урина 

За определяне стойностите на VEGF и креатинина в урина, използвахме пър-

вата сутрешна урина, центрофугирана (1000 мин-1 за 20 мин.) и замразяване на супер-

натанта при -20oС, до четири часа след получаването, както е описано от Hayward et 

all. (2008). Определяне съдържанието на VEGF в урината извършихме чрез имунно-

ензимен метод, използвайки Quantikine Canine VEGF – ELISA тест (R&D Systems, Inc, 

Catalog Number CAVE00).  

Съдържанието на креатинин (µmol/L) в урината бе определено чрез автомати-

чен биохимичен анализатор “Mindray BS-120” – China. Урината се разреждаше 1:20, 

получения резултат (в µmol/L) умножавахме по 20 и го конвертирахме в грам на литър 

(g/L). Концентрацията на съдово ендотелния растежен фактор в урината получена в 

pg/ml беше трансформирана в ng/L, приравнена към уринарната концентрация на кре-

атинина (g/L) и е представена като нанограм VEGF към грам креатинин (ng/g uCr). 

 

2.4.3. Определяне на VEGF в пунктат от коремна кухина 

Проби от абдоминалeн флуид получихме след пункция на коремната кухина, 

извършена по класическата методика за кучета. Веднага след пункцията получения 

пунктат се центрофугираше при 5000 мин-1 за 20 мин. Надутаечната течност се отде-

ляше и се съхраняваше при -20oС, до момента на изследването. Определяне съдържа-

нието на VEGF в пунктат от коремната кухина извършихме чрез имунно-ензимен ме-

тод, използвайки Quantikine Canine VEGF – ELISA тест (R&D Systems, Inc, Catalog 

Number CAVE00). 
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2.5. Ултрасонография 

Ултрасонографското изследване на пациентите извършихме с ултразвукови 

апарати Chison 600-VET с 3.5÷7 MHz конвексен трансдюсер и Mindray DC-6VET, с 

конвексен трансдюсер и работна честота 5.0 - 8.0 MHz, съобразявайки се с междуна-

родно приетите стандартите за позициониране на образа. При всички проведени ехог-

рафии, работихме на максимално най-високата възможна за случая честота на 

трансдюсера, като кучетата бяха позиционирани в гръбно-лежащо положение. Косме-

ната покривка на корема бе отстранена, давайки ни възможност за изследване през 

вентралната коремна стена. Съобразно стандартите за абдоминална ехография, всички 

коремни органи бяха сканирани в В-режим, в минимум две равнини: сагитално и тран-

сверзално. При необходимост от получаване на по-ясен и информативен образ, изпол-

звахме също коси и наклонени „разрези“. 

 

2.6. Цитологично и патохистологично изследване 

Материалът за цитологично изследване бе получен чрез тънкоиглена аспира-

ционна биопсия (извършена „на сляпо“ или под ехографски контрол) или отпечатъчни 

препарати след хирургическото отстраняване на тумора. След разстилането на клет-

ките върху добре почистено и обезмаслено предметно стъкло, те бяха фиксирани с по-

мощта на Merckofix spray (Merck, Darmstadt, Germany). 

За патохистологично изследване бяха взети проби от различни участъци на 

неопластичната формация. Материалите бяха фиксирани в 10% неутрален формалин 

и обработени рутинно (Dzhurov et al., 1989). Пробите бяха включени в парафинови 

блокчета, срязани на обикновен микротом (дебелина на срезовете 5 µm) и оцветени с 

хематоксилин-еозин (Х/Е). 

 

2.7. Статистически анализ 

За обработка на резултатите използвахме софтуерните продукти „Magellan™“ 

(Tecan), CurveExpert Professional (Hyams Development) и софтуерен продукт Statistica 

v. 6.1 (StatSoft Inc., 2002).  

Корелационният коефицент на Пиърсън бе изчислен чрез софтуерен продукт 

Minitab 18 (Minitab Company, Pennsylvania, USA). 

Граничните стойности за концентрация на VEGF в кръвна плазма (97.4 pg/ml) 

и урина (703.8 ng/g uCr) използвани в раздел „Резултати“, представляват медианата от 

стойностите на съдово ендотелен растежен фактор в кръв и урина при всички онколо-

гично болни кучета (n=60 за кръвна плазма и n=22 за урина). 

За определяне на средните стойности и стандартните грешки (±SEM) бяха из-

ползвани методите на дескриптивната статистика. Всички получени числени резул-

тати бяха обработени вариационностатистически чрез еднофакторен анализ – ANOVA 

на програмата: inerStat-a v1.3 for Windows, тест на Dunnett и представени като средно 

аритметично (SEM) и стандартна грешка (±SE). Статистическа достоверност на про-

мените в изследваните параметри бе дефинирана по следния начин: 
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p < 0.001 = екстремно висока (***) 

p < 0.01 = висока достоверност (**)   

p < 0.05 = слаба достоверност (*) 

p > 0.05 = не достоверно (ns) 

 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ 

Задача 1: Определяне на породни, полови и възрастови характеристики 

на кучета с неопластични заболявания. 

Разпределението на болните кучета от първа и втора група по отношение на 

пола им, не показваше превес на някой от половете. Съотношението мъжки/женски за 

първа група беше 10/10, а за втора група 10/11. В същото време, наблюдавахме ясно 

определени породни различия между трите групи. За първа група отчетохме, че 55.0% 

от кучетата (n=11) бяха от едри и гигантски породи, като 25% от болните животни 

(n=5) бяха от породата Ротвайлер. Във втора група имаше ясно изразена доминация на 

кучетата от едри и гигантски породи (80.9%, n=17), с най-много представители на по-

родите Ротвайлер (n=3) и Българско овчарско куче (n=3). В трета група преобладаваха 

кучета от дребни и средни породи (84.16%, n=16), като най-многобройни бяха предс-

тавителите от породата Болонка (n=5, 26.3%). Общо от трите групи най-многобройни 

бяха кучетата от породата Ротвайлер (n=9, 14.99%), следвани от Болонка (n=6, 9.99%) 

и Българско овчарско куче (n=4, 6.66%). 

В Таблица 3 е отбелязана средната възраст на животните от трите опитни 

групи. 

 

Табл. 3. Средна възраст на кучетата от трите опитни групи 

 I-ва група (с лим-

фом) 

II-ра група (с хе-

мангиосарком на 

далака) 

III-та група (с кар-

цином на млечната 

жлеза) 

Средна възраст в 

години 

(mean±SЕ) 

8.3±0.79 9.6±0.63 9.1±0.57 

 

Както е видимо от таблицата, средната възраст на включените в проучванията 

животни, варира в относително тесни граници. И при трите групи средната възраст бе 

над осем години, като най-ниска бе при първа опитна група (8.3±0.79), а най-висока 

при във втора опитна група (9.6±0.63). Общо 71.63% от всички опитни кучета (n=43) 

бяха на възраст над осем години. Тази тенденция бе най-добре проявена при трета 

опитна група, където 78.9% от животните (n=15) са над осем годишна възраст. При 

втора група, кучетата на възраст осем или повече години бяха 76.16% (n=16), а в първа 
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група техния брой бе 12 (60.0%). Най-ниската регистрирана от нас възраст при обслед-

ваните кучета бе 3 години, а най-високата – 16 години. 

 

Задача 2: Клинично изследване 

Данните от анамнезата и тези от клиничното изследване на болните животни 

показаха намален и капризен апетит, обща отпадналост, апатия, загуба на тегло, деп-

ресия, избледняване на лигавиците, фебрилитет при някои пациенти, повръщане, хро-

нична диария, полидипсия, полиурия, дисурия, наличие на хематурия, уголемяване на 

повърхостните лимфни възли (при I и III група), уголемяване на корема (при I и II 

група), поява на различно големи образувания по млечната жлеза (III група).  

От проведеното физикално изследване, бе установено, че при голяма част от 

кучетата, основните клинични показатели (температура, пулс, дихателни движения) 

бяха в границите на референтните стойности. 

Обобщените данни относно най-често наблюдаваните клинични признаци и 

честотата на тяхното проявяване са отразени в Таблица 4. 

 

Табл. 4: Клинични признаци и честота на проявяване при кучета с различни 

видове тумори - с лимфом (I група), с хемангиосарком на далака (II група) и с карци-

ном на млечната жлеза (III група). 

Клиничен признак Брой  

животни 

Про-

центи 

Особенности 

Анорексия n=37 60%  

Лимфаденопатия n=22  36.65% 17 от I група 

Образувания на млечната жлеза n=19 100% само в III група 

Лоша охраненост n=18 30%  

Бледи лигавици n=16 26.56%  

Иктерус  n=12 20%  

Намалена кожна еластичност n=10 16.66% 6 от II група 

Перитонеален излив n=9 15% 5 от II група 

Фебрилна/субфебрилна температура n=8  13% 4 от II група 

Повръщане n=8 13%  

Хронична диария n=5 8.3%  

Полидипсия/полиурия n=4 6.7%  
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При седемнадесет кучета (85%) от I група (с лимфом) повърхностните лимфни 

възли (мандибуларни, ретрофаренгиални, прескапуларни, аксиларни, поплитейни) 

бяха в различна степен уголемени, плътни, неболезнени, нетемперирани, гладки и под-

вижни. Само при пет кучета от II (с хемангиосарком на далака) и III (с карцином на 

млечната жлеза) група наблюдавахме промяна в част от повърхностните лимфни 

възли. 

При всички кучета от III-та група констатирахме различно големи (от 1.5 до 

>10 см.), единични или множествени образувания в млечната жлеза, като при три ку-

чета (15.78%) се наблюдаваше и повърхностно разязвяване и оток.  

 

При около 70% от кучетата, бяха засегнати каудалните млечни дялове. При 

четири от кучетата в групата (21.04%) установихме уголемяване на регионалните лим-

фни възли (повърхностни ингвинални и аксиларни). 

 

Задача 3: Хематологични и биохимични изследвания на кръв при кучета 

с онкологични заболявания. 

3.1. Хематологично изследване на кръв 

Изследванията върху промените в параметрите на червената и бяла кръвна 

картина при кучета с онкологични заболявания показаха значителни отклонения от 

стойностите на контролната група.  

 

3.1.1. Червена кръвна картина 

Получените резултати за стойностите на еритроцитите, хемоглобина и хема-

токрита са отразени в Таблица 5. 

 

Табл. 5: Промени в стойностите на хемоглобина (Hb), еритроцитите (Er) и хе-

матокрита (Hct) при кучета – контролни и опитни с различни видове тумори - с лимфом 

(I група), с хемангиосарком на далака (II група) и с карцином на млечната жлеза (III 

група). 

Група Hb (g/L), 

(mean±SЕ) 

Er (T/L), 

(mean±SЕ) 

Hct (%), 

(mean±SЕ) 

Контролна група 174.2±7.45 7.44±0.35 52.62±2.96 

I група 102.8±9.24** 4.49±0.39** 29.91±2.71** 

II група 103.47±8.85** 4.72±0.43** 29.85±2.29** 

III група 117.05±5.04** 5.40±0.36** 35.06±1.73** 

Степен на достоверност на разликите, спрямо контролната група: *р<0.05, 

**р<0.01;  
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От извършените измервания върху промените в количеството на хемоглобина 

бе установено, че изследваният показател и при трите опитни групи бе достоверно по-

нижен (р<0.01), спрямо нивата му при контролната група. Най-нисък Hb бе отчетен 

при кучетата с лимфосарком (I група) (102.8±9.24), като при 65% (n=13) от животните 

в тази група, той бе под 120.0 g/L, с най-ниска отчетена стойност – 23 g/L. Сравнително 

по-висок (117.05±5.04) бе хемоглобинът при кучета с тумори на млечната жлеза (III 

група). При 52.6% от животните от тази група (n=10) отчетохме стойности под 120.0 

g/L, като най-ниската нрегистрирана стойност бе 65 g/L. При втора опитна група (с 

хемангиосарком на далака) отклоненията в нивата на хемоглобина бяха най-добре из-

разени, като при 71.4% от кучетата (n=15) отчетохме стойности под 120.0 g/L. Същев-

ременно най-ниския отчетен резултат при тази група бе 45 g/L. 

При определяне степента на анемията (съгласно скалата на СЗО, 2008) бе ус-

тановено, че 63.3% (n=38) от всички опитни групи кучета, проявяват параклинични 

признаци на анемия, като 21.66% (n=13) от тях бяха с най-леката (първа) степен, 

21.66% (n=13) бяха с втора степен, 9.99% (n=6) бяха с трета степен и също толкова 

(9.99%, n=6) бяха с животозастрашаващата четвърта степен (Фиг. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Разпределение степента на анемия при опитните кучета с различни 

видове тумори - с лимфом (I група), с хемангиосарком на далака (II група) и с карци-

ном на млечната жлеза (III група). 

 

Нашите изследвания за определяне количеството на червените кръвни клетки 

показаха достоверно понижение на броя им. Регистрираните промени бяха наблюда-

вани и при трите опитни групи, като еритропенията бе най-добре изразена при първа 

и втора група (съответно 4.49±0.39 T/L и 4.72±0.43 T/L, р<0.01). При трета група също 

отчетохме достоверно понижаване на еритроцитите (5.40±0.36 T/L, р<0.01), спрямо 

контролните измервания (7.44±0.35 T/L, р<0.01). 
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Анализирайки данните за количествените промени на червените кръвни 

клетки (Фиг. 2) и при трите опитни групи е видно, че при 43 броя (71.64%) от всички 

включени в изследванията 60 болни кучета, се наблюдаваше понижаване на измерва-

ния показател. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо при 37 животни (61.64%) от трите опитни групи, наблюдавахме еднов-

ременно олигохромемия и еритропения, като успоредно с това бе регистрирана висо-

костепенна положителна корелация между стойностите на хемоглобина и еритроци-

тите (р<0.05). При първа група коефицентът на корелация (Hb:Er) бе +0.951, при втора 

група:+0.969 и при трета група бе +0.920. 

Само при едно куче от трета група констатирахме обратната тенденция на 

еритроцитоза. 

Аналогични бяха данните и за хематокрита. Понижаването му при първа, 

втора и трета група бе съответно 29.91±2.71% (р<0.01), 29.85±2.29%, р<0.01) и 

35.06±1.73% (р<0.01), спрямо стойностите на показателя при контролната група жи-

вотни – 52.62±2.96%. Общо 73.3% (n=44) от кучетата в трите групи бяха с понижен 

хематокрит. Тази промяна бе най-значителна при кучетата от първа група (80%, n=16), 

с най-ниска отчетена стойност на хематокрит – 11.2%. Във втора група най-ниската 

наблюдавана стойност бе 9.1%, като 76.16% (n=16) от кучетата в групата, бяха с нисък 

хематокрит. Промяната бе най-слабо изразена (63.13%, n=12) при трета група, където 

хематокритът се понижи до 22.9%. И при трите опитни групи установихме силно из-

разена, достоверна (р<0.05) положителна корелация между стойностите на хемогло-

бина и хематокрита. При първа група степента на корелация бе +0.972, при втора 

група: +0.991 и при трета група: +0.776. 

Фиг. 2. Процентно 

разпределение на куче-

тата с и без еритропения 

при трите опитни групи - 

с лимфом (I група), с хе-

мангиосарком на далака 

(II група) и с карцином на 

млечната жлеза (III 

група). 
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Еритроцитните индекси не показваха съществени отклонения и стойностите 

им гравитираха около граници на контролните измервания. Получените резултати за 

MCV, MCH, MCHC, RDW и PLT са посочени в Таблица 6. 

 

Табл. 6. Промени в еритроцитните индекси, девиацията на еритроцитите и ко-

личество на тромбоцитите при кучета – контролни и опитни с различни видове тумори 

- с лимфом (I група), с хемангиосарком на далака (II група) и с карцином на млечната 

жлеза (III група). 

Група MCV (fl),  MCH (pg),  MCHC (g/L),  RDW (%),  PLT (G/L),  

Контролна 

група 

69.17 

±1.28 

23.06 

±0.80 

351.7 

±3.50 

14.46 

±1.02 

302.5 

±23.96 

I група  
70.685 

±1.35 

22.38 

±0.84 

325.95 

±6.59** 

18.23 

±1.30** 

214.85 

±31.50** 

II група  
60.05 

±2.24** 

21.33 

±0.87** 

326.33 

±11.89** 

17.7 

±0.96** 

222.67 

±26.36** 

III група 
70.68 

±1.95 

21.74 

±1.42 

308.74 

±10.71** 

16.17 

±0.55 

184.95 

±23.42** 

Достоверност на разликите спрямо контролната група: *р<0.05,  **р<0.01;  

 

Еритроцитните индекси (MCV, MCH и MCHC) бяха промеменени достоверно 

(р<0,01) само във втора опитна група (кучета с хемангиосарком). При първа и трета 

група отчетохме достоверна промяна само в МСНС (g/L), докато MCV и MCH не по-

казваха значима разлика, спрямо контролната група. Средната девиация на еритроци-

тите (RDW, %) бе достоверно повишена при първа и втора група. При трета опитна 

група не отчетохме статистически значима промяна по отношение на този показател. 

 

При трите опитни групи наблюдавахме достоверно (р<0.01) намаляване броя 

на тромбоцитите (PLT), спрямо контролната група. Най-значително понижаването бе 

представено в трета група (184.95±23.42), а резултатите при първа и втора група бяха 

със сравнително малка разлика (214.85±31.50 и 222.67±26.36). Общо при 50% (n=30) 

от всички неопластично болни кучета констатирахме различна по тежест тромбоцито-

пения. В рамките на първа опитна група отчетохме най-много животни (n=12, 60.0%) 

с тромбоцитопения, като най-ниската отчетена стойност бе 27 G/L. При втора и трета 

група бе установено, че съответно 47.60% и 52.60% от кучетата в групите (n=10 и n=10) 

бяха с намалени нива на тромбоцитите. При едно животно от трета група хематоло-

гичният анализатор не установи наличие на тромбоцити (абсолютна тромбоцитопе-

ния). Тромбоцитоза наблюдавахме само при три кучета: едно в първа и две във втора 

опитна група. 
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3.1.2. Бяла кръвна картина 

Резултатите от изследването на левкоцитите и диференциалната кръвна кар-

тина са отразени в Таблица 7. 

 

Табл. 7. Промени в стойностите на левкоцитите и диференциална кръвна кар-

тина при кучета - контролни и опитни с различни видове тумори - с лимфом (I група), 

с хемангиосарком на далака (II група) и с карцином на млечната жлеза (III група). 

Достоверност на разликите спрямо контролната група: *р<0.05, **р<0.01. 

 

При 14.99% (n=9) от изследваните кучета от трите опитни групи наблюда-

вахме хиперлевкоцитоза, като тази промяна бе най-често срещана във втора група 

(n=5, 23.8%). 

От всички включени в изследванията животни, само при две (едно в първа и 

едно в трета група) наблюдавахме левкопения, със стойности на левкоцитите съот-

ветно 4.5 G/L и 4.7 G/L. 

Някои от левкоцитните класове на диференциалната кръвна картина също по-

казаха значително отклонения, в сравнение с контролната група. И при трите опитни 

групи бе налице достоверно понижаване на еозинофилите, като промените варираха в 

сравнително тесни граници – от 1.15%±0.31% (р<0.01) при I група (кучета с лимфом), 
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до 1.89%±0.32% (р<0.01) при III група (кучета с карцином на млечната жлеза), спрямо 

стойностите на показателя при контролната група – 9.9±2.34%. Повече от половина от 

всички неопластично болни кучета (n=37, 61.64%) бяха с понижени еозинофили, като 

при 23 от тях (38.31%) бе налице анеозинофилия. Тези промени бяха най-добре изра-

зени във втора група (кучета с хемангиосарком), в която при 14 кучета (66.64%) наб-

людавахме понижаване на еозинофилите, а при 52.78% от тях (n=11) констатирахме 

анеозинофилия. Еозинопения бе регистрирана при 66.0% от животните в първа група 

(n=13), като девет от тях (45.0%) бяха с анеозинофилия. Промените на еозинофилите 

бяха най-слабо проявени в трета група. Десет от кучетата в групата (52.6%) бяха с по-

нижаване на еозинофилите, а само три от тях (15.78%) бяха с анеозинофилия. При нито 

едно от изследваните животни не установихме повишаване броя на еозинофилите, 

спрямо контролните параметри на показателя. 

От изследванията върху промените в броя на неутрофилните левкоцити бе ус-

тановена разнопосочност на промените. И при трите групи наблюдавахме регенера-

тивно ядрено разместване до метамиелоцити (при I и II група) и миелоцити (при III 

група). 

Сегментоядрените неутрофили бяха достоверно повишени (р<0.01) при втора 

(69±1.89%) и трета (74.63±1.15%) група, спрямо контролните определяния 

(56.5±2.66%). При кучетата с лимфом (I група) не бяха регистрирани достоверни про-

мени в измервания показател (р>0.05). 

Пръчкоядрените неутрофилни левкоцити бяха повишени (р<0.01) и при трите 

опитни групи, като съответните измерени стойности на показателя бяха 8.2±1.7%, 

8.05±1.29% и 5.73±0.69%, спрямо данните при контролната група – 3.9±0.77%. 

Неутрофилия бе установена при 43.32% от кучетата в трите групи (n=26). Про-

мяната бе най-добре проявена при III опитна група (кучета с карцином на млечната 

жлеза), където 57.86% от кучетата (n=11), бяха със завишени неутрофили. В тази група 

бе регистрирана и най-високата индивидуална стойност на измервания показател – 

97%. При първа група (кучета с лимфом), увеличаването на неутрофилните левкоцити 

бе наблюдавано при 6 кучета (30%), а във втора група при 9 животни (57.86%). Пони-

жаване на неутрофилите бе установено само при 7 кучета, като всички бяха от първа 

опитна група. Едно от тези животни бе и с най-ниската регистрирана стойност на не-

утрофилите – 8%.  

Промените в стойностите на лимфоцитите също не бяха еднотипни. При първа 

група констатирахме слабо, но достоверно (р<0.05) повишаване на лимфоцитите до 

29.15%±4.45%, спрямо контролните нива на показателя – 26.3±1.72. Осем от включе-

ните в групата кучета (40%) бяха с различна по степен лимфоцитоза, като най-високата 

измерена стойност на показателя в групата бе 92%. Само при две от кучетата (10%) в 

тази група наблюдавахме лимфопения. При втора и трета група бе регистрирана об-

ратна тенденция за намаляване на изследвания показател. Установеното понижаване 

на показателя бе достоверно (р<0.01) и високостепенно, с незначителни разлики между 

двете групи, съответно – 16.47±1.67% при кучетата с хемангиосарком (II група) и 
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13.42±1.46% при кучетата с карцином на млечната жлеза (III група), спрямо контрол-

ните нива – 26.3±1.72%. При втора група установихме, че понижаването на лимфоци-

тите засяга 33.32% от животните (n=7), като минималната отчетена стойност бе 3%. 

Само две животни (9.52%) от тази група демонстрираха нискостепенна лимфоцитоза, 

достигаща до 32%. В трета група понижаването на лимфоцитите бе най-добре изра-

зено, като засягаше 42.08% от кучетата (n=8). Най-ниската отчетена стойност бе 3%. 

При нито един от пациентите с карцином на млечната жлеза не бе наблюдавана лим-

фоцитоза.  

Общо десет животни (16.66%) от трите опитни групи бяха с лимфоцитоза, а 

почти два пъти повече (n=17, 28.32%) с лимфопения. 

Измененията при моноцитите бяха слабо изразени, като и при трите опитни 

групи бе наблюдавана тенденция към понижаването им, спрямо контролната група 

(4.86±0.77%). При първа и втора група моноцитопенията бе достоверно представена 

(р<0.01), съответно – 4.05±0.58% при кучетата с лимфом (I група) и 4.28±0.73% при 

кучетата с хемангиосарком (II група). Регистрираните стойности на моноцитите 

(4.37±0.64%) при кучетата с карцином на млечната жлеза бяха недостоверно понижени 

(р>0.05), спрямо нивата на показателя при контролната група.  

При 26.65% от всички изследвани кучета (n=16), наблюдавахме моноцитопе-

ния. Тя беше най-добре проявена при втора група, където засягаше 38.08% (n=8) от 

животните. В първа и трета група регистрирахме по четири животни с понижени стой-

ности на моноцитите, което представляваше 20% (при I група) и 21.04% (при II група) 

от всички пациенти включени в групите. И при трите опитни групи регистрирахме аб-

солютна моноцитопения (0%). Моноцитоза наблюдавахме само при едно куче от втора 

опитна група, което беше с 13% моноцити. 

 

3.2. Химично изследване на кръв 

3.2.1. Калций (Ca) и неорганичен фосфор (P) 

При извършените изследвания за промени в количествата на макроелемените 

калций и неорганичен фосфор (Табл. 8) бе установено повишаване на техните стой-

ности. 

И при трите опитни групи промените в нивата на калция варираха в сравни-

телно тесни граници. При кучетата с лимфом (I група) отчетените средни стойности 

на показателя бяха 2.78±0.16 mmol/L (р<0.01), спрямо данните при контролната група 

(2.53±0.09 mmol/L). Пет от кучетата в първа група (25%) бяха с повишени нива на кал-

ций, като максималната наблюдавана стойност бе 5.27 mmol/L. Същият брой животни 

обаче (n=5, 25%) бяха с хипокалцемия, достигаща до 2.01 mmol/L. . При кучетата с 

хемангиосарком (II група) средната стойност на калцият бе 2.71±0.09 mmol/L (р<0.01). 

Почти половината от кучетата в групата (n=9, 42.84%) бяха с повишени нива на 

калций, но те не надвишаваше 3.47 mmol/L. При значително по-малко животни от 

групата (n=5, 23.8%) отчетохме хипокалцемия, с най-ниска измерена стойност – 1.89 

mmol/L. 
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Табл. 8. Промени в стойностите на макроелемените калций и фосфор при ку-

чета - контролни и опитни с различни видове тумори - с лимфом (I група), с хеманги-

осарком на далака (II група) и с карцином на млечната жлеза (III група). 

 Ca, mmol/L P, mmol/L 

Контролна група 2.53±0.09 1.18±0.04 

I група 2.78±0.16** 1.16±0.07 

II група 2.71±0.09** 1.34±0.08** 

III група 2.67±0.06** 1.23±0.05* 

Достоверност на разликите спрямо контролната група: *р<0.05, **р<0.01. 

 

Подобни бяха и резултатите при кучетата с карцином на млечната жлеза (III 

група) в която измерените нива на Са бяха 2.67±0.06 mmol/L (р<0.01). При пет от ку-

четата в групата (26.3%) установихме повишени нива на показателя, като най-високата 

стойност бе 3.11 mmol/L. При 21.04% от животните (n=4) тенденцията беше за пони-

жаване на Са, с най-ниска отчетена стойност 2.05 mmol/L. 

Подобни, макар и по-слабо изразени бяха промените и по отношение количес-

твото на неорганичния фосфор. Само при седем (11.66%) от всички изследвани кучета 

бе регистрирано повишаване нивото на изследвания показател, а при други осем жи-

вотни (13.33%) наблюдавахме обратна тенденция на понижаване на стойностите. 

Средната стойност на фосфора при първа група (кучета с лимфом) (1.16±0.07 

mmol/L) бе недостоверно променена (р>0.05), в сравнение с контролните резултати 

(1.18±0.04 mmol/L). Само при едно животно (5%) от тази група бе наблюдавана хипер-

фосфатемия, а при 4 кучета (20%) бе регистрирана хипофосфатемия, като най-ниската 

измерена стойност на показателя бе 0.57 mmol/L. При II група (кучета с хемангиосар-

ком на далака) отчетохме най-високата средна стойност (1.34±0.08 mmol/L), при която 

имаше и достоверност на промяната (р<0.01), спрямо контролната група. Общо четири 

от кучетата в групата (19.04%) бяха с повишени нива на фосфора, с регистрирана пи-

кова стойност от 2.31 mmol/L. Само при едно животно (4.76%) от тази група наблюда-

вахме хипофосфатемия. Аналогични промени бяха установени и при кучетата с кар-

цином на млечната жлеза (III група), при които измерените средни стойности на пока-

зателя бяха 1.23±0.05 mmol/L, (р<0.05), спрямо контролните нива на Р. При две от ку-

четата (10.52%) бе налице хиперфосфатемия, с най-висока отчетена стойност 1.62 

mmol/L. Понижаване на фосфора при трета група наблюдавахме при 15.78% от живот-

ните (n=3), като най-ниската отчетена стойност беше 0.77 mmol/L. 

 

3.2.2. Общ белтък и белтъчни фракции 

Резултатите от изследването на общия белтък, албумина и глобулините са 

представени на Фигура 3. 
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Фиг. 3. Промени 

в стойностите на общия 

белтък, албумина и глобу-

лините при кучета - конт-

ролни и опитни с раз-

лични видове тумори - с 

лимфом (I група), с хеман-

гиосарком на далака (II 

група) и с карцином на 

млечната жлеза (III 

група). Достоверност на 

разликите спрямо конт-

ролната група: *р<0.05, 

**р<0.01. 

 

Количеството на общият белтък при първа група бе 68.96±3.14 g/L, което бе 

недостоверно повишено (р>0.05), спрямо нивата на показателя при контролната група 

(67.1±1.66 g/L). При втора и трета група повишението бе достоверно (р<0.01), като 

стойностите на изследвания показател бяха съответно – 70.65±2.76 g/L и 72.49±1.43 

g/L. 

Общо 21.66% от всички кучета (n=13) бяха с хиперпротеинемия. 

При първа група (кучета с лимфом) тази промяна засягаше 5 животни (25%), 

като най-високата отчетена стойност в групата бе 96 g/L. При втора група (кучета с 

хемангиосарком на далака) също се регистрираха пет случая (23.8%) на хиперпротеи-

немия, като максималната отчетена стойност бе 104 g/L. При трета група (кучета с 

карцином на млечната жлеза) само 15.78% от животните (n=3) бяха със завишаване на 

общия белтък. 

Само при седем (11.66%) от всички изследвани животни наблюдавахме хи-

попротеинемия, като това бяха животни основно от първа и втора група. 

Албуминът и в трите опитни групи показа тенденция към понижаване. От из-

мерените средни стойности на показателя (26.12±1.30 g/L) при кучетата с лимфом (I 

група), бе установено достоверно понижаване (р<0.01), спрямо контролната група 

(31.06±1.05 g/L). При 9 кучета от групата (45%) бе налице хипоалбуминемия, с най-

ниска стойност – 19.3 g/L. При кучетата с хемангиосарком на далака (II група) хипо-

албуминемията бе най-добре проявена, като средната стойност бе 24.13±0.94 g/L 

(р<0.01). Понижаване на албумина отчетохме при 61.88% от животните в групата 

(n=13), като тук бе и най-ниската регистрирана стойност за този показател – 17.2 g/L. 

При кучетата с карцином на млечната жлеза (III група) измерените нива на показателя 
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бяха 27.3±0.97 (р<0.01). При девет от кучетата в групата (47.34%) регистрирахме по-

нижаване на албумина, като най-ниския наблюдаван резултат беше 19.1 g/L. 

Общо при 51.65% от всички изследвани кучета (n=31), бе установена хипоал-

буминемия. Повишаване на албуминът (45 g/L) регистрирахме само при едно куче 

(1.67%) от първа опитна група. 

При извършените изследвания за промени в нивата на глобулините наблюда-

вахме ясно изразено повишаване на показателя и при трите опитни групи. Средната 

стойност на показателя при I група (42.85±3.21 g/L) бе достоверно повишена (р<0.01), 

спрямо контролната група (36.04±1.23). Девет от кучетата в групата (45%) бяха с хи-

перглобулинемия. Регистрираната максимална стойност за глобулините при кучетата 

от тази група бе 73.7 g/L. Повишаването на глобулините при втора група бе най-отчет-

ливо, достигайки средна стойност 46.52±3.09 g/L (р<0.01). В тази група регистрирахме 

дванадесет животни с повишен глобулин (57.12%), като най-високата отчетена стой-

ност беше 86.8 g/L. Средната стойност на показателя при трета група (45.19±1.91 g/L) 

също бе достоверно повишена (р<0.01), спрямо контролната група. При тази група от-

четохме, че 52.6% от животните (n=10) демонстрират хиперглобулинемия. 

Общо при 51.65% от всички кучета (n=31) включени в изследванията, бе наб-

людавано повишаване на глобулиновата фракция на общи белтък. Хипоглобулинемия 

регистрирахме само при 3 кучета (едно от първа и две от втора група), като най-нис-

ката отчетена стойност за глобулините бе 19.4 g/L. 

 

3.2.3. Изследване на Аспартатаминотрансфераза (АСАТ), Аланинаминотран-

сфераза (АЛАТ) и Алкална фосфатаза (АФ). 

Резултати от изследванията върху промените в ензимната активност на АСАТ, 

АЛАТ и АФ са отразени в Таблица 9. 

 

Табл. 9. Промени в стойностите на аспартатаминотрансферазата (АСАТ), ала-

нинаминотрансферазата (АЛАТ) и алкалната фосфатаза (АФ) при кучета – контролни 

и опитни с различни видове тумори - с лимфом (I група), с хемангиосарком на далака 

(II група) и с карцином на млечната жлеза (III група). 

Група АСАТ, U/L АЛАТ, U/L AФ, U/L 

Контролна 39.8±3.51 48.6±7.74 88.1±5,17 

I група 76.2±5.9** 142.05±24.53** 664.75±229.35** 

II група 107.09±14.39** 169.52±37.51** 1129.48±275.56** 

III група 58.79±6.31** 57.16±6.05 248.89±61.94** 

Достоверност на разликите спрямо контролната група: *р<0.05; **р<0.01 
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Аспартатаминотрансферазата беше достоверно повишена и при трите опитни 

групи. Общо петдесет (83.3%) от всички изследвани кучета бяха с повишени стой-

ности. При кучетата от II група (с хемангиосарком на далака) бяха регистрирани най-

високите стойности на изследвания показател (107.09±14.39 U/L), спрямо контролните 

определяния (39.8±3.51 U/L, р<0.01), като измереното пиково ниво бе 249 U/L. 

При кучетата с карцином на млечната жлеза (III група) промените в нивата на 

ASAT бяха най-слабо изявени (58.79±6.31 U/L, р<0.01), спрямо контролната група 

(39.8±3.51 U/L). Въпреки това, повишаване наблюдавахме при тринадесет (68.38%) от 

животните в групата. Максималната стойност на този показател в групата бе 101 U/L. 

Средната стойност на АСАТ при първа група (с лимфом) бе 76.2±5.9 U/L (р<0.01), като 

деветнадесет от кучетата в групата (95%) бяха със завишени нива на показателя. От 

друга страна, в групата не отчетохме резултат по-висок от 118 U/L.  

По-значителни отклонения наблюдавахме при измерванията на аланинами-

нотрансферазата, като и при трите групи, тя беше повишена в сравнение с контролната 

група. Общо при тридесет и осем от изследваните кучета (63.31%) констатирахме по-

вишаване на АЛАТ. Тенденциите в повишаването на аланинаминотрансферазата бяха 

сходни с тези при АСАТ. Най-съществено повишението бе отново при втора група 

(169.52±37.51), в сравнение с резултатите при контролната група кучета (48.6±7.74, 

р<0.01). Промените бяха регистрирани при 66.64% от животните (n=14). В тази група 

бе и най-високата отчетена стойност из между всички опитни кучета - 594 U/L. При 

кучетата с лимфом (I група) АЛАТ бе по-слабо повишена (142.05±24.53, р<0.01), като 

промените бяха наблюдавани при четиринадесет (70%) от животните в групата. Най-

високата отчетена стойност в тази група бе 477 U/L. Най-незначителни промените бяха 

при III група (кучета с карцином на млечната жлеза) (57.16±6.05), където въпреки наб-

людаваното повишаване в сравнение с контролната група (48.6±7.74), нямаше досто-

верност на промяната, тъй като само при десет от кучетата в групата (52.6%) бе регис-

трирано умерено повишение на ензимната активност.  

Анализирайки получените резултати, трябва да отбележим, че общо при три-

десет и шест от кучетата (59.98%) и от трите опитни групи, наблюдавахме едновре-

менно повишаване и на двата ензима (АСАТ и АЛАТ). При първа група паралелно 

повишаване отчетохме при четиринадесет животни (70%), при втора група - тринаде-

сет (61.88%) и при девет (47.34%) от кучетата в трета група.  

При тринадесет (21.66%) от изследваните животни от трите опитни групи наб-

людавахме повишаване само на аспартатаминотрансферазата, като разпределението 

по групи съответно бе: пет кучета (25%) в първа група, пет (23.8%) във втора група и 

три (15.78%) в трета група.  

Само при три (4.99%) от всички изследвани кучета (едно във втора и две в 

трета група) констатирахме повишаване само на аланинаминотрансферазата.  

Общо при петдесет и две (86.63%) от всички изследвани кучета, отчетохме 

самостоятелно (само на АСАТ или само на АЛАТ) или едновременно (и на двата ен-

зима) повишаване на чернодробните трансаминази (АСАТ и АЛАТ). 
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При всички шестдесет кучета (100%) от трите опитни групи бе установена по-

вишена ензимна активност на алкалната фосфатаза (АФ), макар и в различна степен, 

спрямо контролната нива на ензима (88.1±5.17 U/L). При I група (кучета с лимфом) 

средната отчетена стойност бе 664.75±229.35 U/L (р<0.01), като най-високият резултат 

в тази група бе 4238 U/L. При кучетата с хемангиосарком (II група) промените бяха 

най-добре изразени, като средните измерени нива на активността на ензима в групата 

достигна 1129.48±275.56 U/L. В тази група бе регистрирана и най-високата стойност 

на АФ - 4420 U/L. При кучетата с карцином на млечната жлеза (III група) промените в 

активността на АФ бяха най-слабо изразени. Средно измерените нива на показателя 

бяха 248.89±61.94 U/L (р<0.01), като пиковите стойности не превишаваха 1280 U/L.  

 

3.2.4. Общ билирубин 

Резултатите от изследването на общия билирубин са посочени на Фигура 4. 

Както е видно от графиката, общият билирубин при всички опитни групи изследвани 

животни бе повишен, спрямо контролните параметри (8.39±0.87 µmol/L). 

Общо при 58.31% от кучетата при трите опитни групи (n=35), изследваният 

показател бе над 8.5 µmol/L. При кучетата с лимфом (I група) регистрираните нива 

(10.89±1.11 µmol/L) бяха достоверно повишени (р<0.01), в сравнение с контролните 

измервания. Дванадесет от кучетата (60%) в първа група бяха с хипербилирубинемия, 

като най-високата отчетена стойност бе 24.55 µmol/L. Промените в изследвания пока-

зател бяха най-значителни при втора група (кучета с хемангиосарком), където отчете-

ните  стойности бяха 18.66±2.83 µmol/L (р<0.01). В тази група регистрирахме най-

много животни с хипербилирубинемия (n=16; 76.16%) и най-високия въобще отчетен 

резултат за общия билирубин – 46.72 µmol/L. 

 

 

Фиг. 4. Промени в 

стойностите на общия би-

лирубин при кучета - конт-

ролни и опитни с различни 

видове тумори - с лимфом (I 

група), с хемангиосарком 

на далака (II група) и с кар-

цином на млечната жлеза 

(III група). Достоверност на 

разликите спрямо контрол-

ната група: *р<0.05; 

**р<0.01 

 

Хипербилирубинемията при кучетата с карцином на млечната жлеза (III 

група) бе най-слабо проявена, като установените нива на показателя бяха 9.52±0.97 
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µmol/L (р<0.01). Само седем (36.82%) от кучетата в групата бяха с хипербилирубине-

мия, а най-високият отчетен резултат бе 25.9 µmol/L.  

 

3.2.5. Кръвна захар 

На Фигура 5 е са изобразени резултатите от изследването на кръвната захар. 

Както става видно от графиката, въпреки че при две от групите има статисти-

ческа достоверност на промените, в действителност измененията при този показател 

са минимални и разнопосочни. 

 

 

Фиг. 5. Промени в 

стойностите на кръвната за-

хар при кучета – контролни и 

опитни с различни видове 

тумори - с лимфом (I група), 

с хемангиосарком на далака 

(II група) и с карцином на 

млечната жлеза (III група). 

Достоверност на разликите 

спрямо контролната група: 

*р<0.05; **р<0.01 

 

 

При единадесет (18.33%) от всички изследвани кучета наблюдавахме повиша-

ване нивата на кръвната захар, а при 5% от кучетата (n=3) регистрирахме хипоглике-

мия. При първа група регистрираните нива на показателя бяха 6.46±0.9 mmol/L, 

p<0.01, спрямо данните при контролната група (5.37±0.2 mmol/L). При 30% от живот-

ните в тази група (n=6) наблюдавахме хипергликемия, като стойностите на кръвната 

захар достигнаха 21.5 mmol/L. Само при едно животно от тази група (5%) бе наблюда-

вано понижение на глюкозата – 2.15 mmol/L. 

При втора опитна група (кучета с хемангиосарком) наблюдавахме обратна 

тенденция, на статистически достоверно (p<0.01) понижаване на кръвната захар 

(4.71±0.3 mmol/L), в сравнение с контролните измервания (5.37±0.2 mmol/L). Мини-

малната регистрирана стойност бе 1.5 mmol/L. Три от кучетата в групата (14.28%) бяха 

със слабо повишена кръвна глюкоза с максимална стойност – 6.77 mmol/L. При куче-

тата с карцином на млечната жлеза (III група) измерените нива на глюкозата (5.07±0.33 

mmol/L) бяха статистически недостоверно понижени спрямо резултатите при контрол-

ната група. При 10.52% от кучетата в групата (n=2) отчетохме повишаване на кръвната 

захар до 9.51 mmol/L. В тази група не регистрирахме случай на хипогликемия. 
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3.2.6. Урея  

Получените резултати от изследването на промените в количествата на уреята 

са представени графично на Фигура 6. 

Както е видно от графиката и при трите опитни групи, нивата на измервания 

показател показваха отчетлива тенденция към повишаване. 

 

 

 

Фиг. 6. Промени в стой-

ностите на уреята при кучета – 

контролни и опитни с различни 

видове тумори - с лимфом (I 

група), с хемангиосарком на да-

лака (II група) и с карцином на 

млечната жлеза (III група). Дос-

товерност на разликите спрямо 

контролната група: *р<0.05; 

**р<0.01 

 

Близо четиридесет процента (39.98%) от всички включени в проучването ку-

чета (n=24) бяха със завишени стойности на урея. 

Повишаването на уреята бе най-добре изразено при кучетата с лимфом (I 

група), където средната стойност на показателя бе 12.72±2.53 mmol/L (p<0.01), като тя 

бе двойно по-висока в сравнение с контролната група (6.24±0.99 mmol/L). Най-висо-

ката отчетена стойност бе 48.6 mmol/L. Средните стойности на уреята при кучетата с 

хемангиосарком (II група) (10.88±1.82 mmol/L) също бяха достоверно повишени 

(p<0.01), спрямо контролната група. При дванадесет от животните в тази група 

(57.12%) наблюдавахме завишени нива, като най-високата регистрирана стойност 

беше 32.2 mmol/L. Промените при кучетата с карцином на млечната жлеза (III група) 

бяха най-слабо изразени - 7.7±2.78 mmol/L) и бяха статистически недостоверно пови-

шени (p>0.05) в сравнение с контролните измервания на показателя. 

 

3.2.7. Креатинин 

Данните за промените в стойностите на креатинина при трите опитни групи и 

контролната група са изобразени на Фигура 7. 
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Фиг. 7. Промени в стой-

ностите на креатинина при ку-

чета – контролни и опитни с раз-

лични видове тумори - с лимфом 

(I група), с хемангиосарком на 

далака (II група) и с карцином на 

млечната жлеза (III група). Дос-

товерност на разликите спрямо 

контролната група: *р<0.05; 

**р<0.01 

 

 

Както е видимо от графиката и при трите опитни групи се наблюдаваше раз-

личностепенно повишаване на креатинина спрямо контролната група. Средната стой-

ност на изследвания показател при I група (кучета с лимфом) бе 136.3±27.96 µmol/L, 

която бе достоверно повишена (р<0.05), в сравнение с контролната група (99.73±6.12). 

Най-високата отчетена стойност на показателя в групата бе 604 µmol/L. Средните стой-

ности на креатинина при II група (с хемангиосарком на далака) бяха най-високи, в 

сравнение с останалите опитни групи – 164.96±39.88 µmol/L (р<0.01). Максималната 

отчетена стойност на креатинина в тази група бе 718.6 µmol/L. 

При кучетата от III група (с карцином на млечната жлеза) бяха регистрирани 

най-слаби промени в изследвания показател. Измерената средна стойност бе 

125.03±34.17 µmol/L, но тя бе статистически недостоверно повишена (р>0.05), спрямо 

резултатите при контролната група животни. Независимо от това, в тази група регист-

рирахме най-висока стойност от всички измервания на креатинина – 733 µmol/L. 

Общо при шестнадесет кучета от трите опитни групи (26.66%) наблюдавахме 

завишени кръвни нива на креатинина.  

При единадесет кучета (18.33%) от всички шестдесет включени в опитните 

групи, отчетохме успоредно повишаване на уреята и креатинина. При първа група тази 

тенденция засягаше четири животни (20%), при втора група – пет (23.8%) и само две 

(10.52%) при трета опитна група. 

 

Задача 4: Ултрасонографски изследвания  

Находките от проведените ултразвукови изследвания при кучетата от трите 

опитни групи, варираха в зависимост от вида на туморите, локализацията, стадия му 

на развитие и наличието на метастази.  

При голяма част от животните от първа група, абдоминалната ехография не 

разкриваше съществени промени в размерите, контурите, локализацията и ехогеността 
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на вътрешните органи. При две от кучетата наблюдавахме засягане на далака, с разви-

тието на типичните за лимфом промени в ехоструктурата. Паренхимът на далака бе 

„порьозен“, изпълнен с множество малки, аехогенни лезии с неправилна форма и без 

дистално усилване на ултразвуковия лъч (Фиг. 8).  

 

 
Фиг. 8. Ехографски промени (А и Б) в паренхима на далака при куче с лимфом 

(I група). Легенда: S (Spleen) - далак, LK (Left Kidney) – ляв бъбрек. 

 

При други две от животните, установихме уголемяване само на мезентериал-

ните лимфни възли, без да констатираме промени в повърхостните лимфни възли. За-

сегнатите абдоминални лимфни възли (медиални илиачни, йеюнални, стомашни, пан-

креатодуоденални, далачни и др.) бяха с окръглена до овална форма, в различна степен 

уголемени (достигащи диаметър над 5 см.), подвижни, с гладки контури, добре отгра-

ничени от околните органи, с хомогенна структура и ехогенност, доближаваща се до 

тази на паренхимните органи (Фиг. 9А). 

 

 
Фиг. 9. Уголемен мезентериален лимфен възел при куче с лимфом (I група) 

(А и Б). Биопсия на мезентериален лимфен възел (В). 

 

Доплеровата ехография при изменените лимфни възли показваше наличие на 

богата кръвоносна мрежа и активно кръвоснабдяване (Фиг. 9Б). 

Съответно при тези кучета, диагнозата бе поставена след ултразвуково насо-

чена биопсия на мезентериален лимфен възел (Фиг. 9В). 
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Само при три от кучетата с лимфом, чрез ултразвуковото изследване открихме 

наличие на перитонеален излив. 

 

При кучетата от II-ра група (с хемангиосарком на далака), ехографските про-

мени се локализираха предимно в областта на далака. Размерите на слезката при от-

делните животни варираха от нормални, до силно увеличени. Далачната капсула бе с 

неравни и деформирани контури. Във вътрешността на органа при всички животни, се 

визуализираха един или повече участъка с вариращи размери (от 0.5 до над 7 см в ди-

аметър), с неравни контури, с нерязка отграниченост от околните тъкани и с хетеро-

генна ехогенност (Фиг. 10). 

 

 
Фиг. 10. Хемангиосарком на далака при куче от II група. А: малък тумор (0.83 

см) в опашната част на далака. Б: масивен тумор (>5 см.) на далака. 

 

При десет от кучетата (47.6 %) наблюдавахме уголемяване на лимфните възли 

в хилусната област на далака. Реагиралите хилусни лимфни възли бяха с размери 

между 0.5 и 2.2 см., гладки, хомогенни и хипоехогенни, спрямо далачния паренхим. 

При 23.8% от животните (n=5) констатирахме наличие на перитонеален излив 

(Фиг. 11А), визуализиращ се, като различен по количество аехогенен флуид. 

При наличие на кървене от туморната маса, в аехогенния флуид наблюдавахме 

множество малки, силно подвижни хиперехогенни обекти, обикновено заемащи далеч-

ната зона на полето.  

При две от кучетата ултрасонографското изследване разкри силно изразена 

хепатомегалия и наличие на различни по големина и форма хипо- и хетероехогенни 

лезии в чернодробния паренхим (Фиг. 11Б). 

 



26 

 

 
Фиг. 11. А: Хемангиосарком на далака при куче (II група) с наличие на пери-

тонеален излив (стрелка) и ляв бъбрек. Б: Хемангиосарком на далака (дебела стрелка) 

и метастатични лезии в черния дроб (тънка стрелка). Легенда: SP: далак, LK: ляв бъб-

рек, L: черен дроб. 

 

При кучета с тумори на млечната жлеза (III група) обикновено липсваха ха-

рактерни ехографски промени във вътрешните органи.  

 

 
Фиг. 12. А: Хетероехогенен тумор на млечната жлеза с минерализация 

(стрелки) и дистално засенчване. Б: Туморна маса в далака при същото животно, с кал-

цификати и засенчване (стрелки). 

 

Самите мамарни тумори се визуализираха като лезии с неправилна форма, не-

равни контури, смесена ехогенност и вариабилни размери. В туморната маса при че-

тири от кучета (21.04%) наблюдавахме наличие на минерализация, изобразяваща се 

като различно големи хиперехогенни обекти с характерно дистално засенчване (Фиг. 

12А). Само при едно от кучетата в трета опитна група констатирахме наличие на малко 

количество перитонеален флуид. При едно от тези четири животни заедно с тумора на 
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млечната жлеза, открихме и туморна маса в далака, също с признаци за минерализация 

(Фиг. 12Б). 

 

 

Задача 5: Цитологично и патохистологично изследване на тумори при ку-

чета. 

 

Цитологично, при лимфома наблюдавахме лимфоидни клетки, показващи 

признаци на анизоцитоза и анизокариоза (Фиг. 13). Цитоплазмата на клетките бе ос-

къдна, ядрата им бяха с овална или с неправилна форма. Еднообразието на клетъчната 

популация и липсата на значителна възпалителна реакция обосноваваше сравнително 

лесното поставяне на диагнозата. 

 

     

 

 

Хистологично, при лимфома беше установено разрастване на сравнително 

едри клетки от типа на лимфобластите (Фиг. 14). Цитоплазмата им бе оскъдна до 

средна по количество. Ядрата на клетките бяха с овална или с неправилна форма, а 

ядреният хроматин имаше зърнеста конфигурация. Освен неопластични лимфоидни 

клетки, наблюдавахме и други клетки, поради вторичното развитие на възпалителен 

процес. Стромата бе слабо развита. В някои от случаите в неопластичната маса наблю-

давахме кръвоизливи и некрози. 

 

Цитологично препаратите от хемангиосаркома на далака съдържаха малко ко-

личество клетъчни елементи и голямо количество кръв (Фиг. 15). При анапластичните 

хемангиосаркоми клетъчният атипизъм и плеоморфизъм бяха ясно изразени. Наблю-

Фиг. 13. Лимфом при куче. Еднооб-

разна клетъчна популация от нез-

рели лимфоидни клетки. Лимфог-

ландуларни телца (стрелки). Оцветя-

ване с Hemacolor®. Обектив 40 x. 

Фиг. 14. Лимфом при куче от I 

група. Хистологична находка - 

лимфобласти. Оцветяване с Хема-

токсилин/Еозин. Обектив 20 x. 
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давахме и признаци на остър и хроничен кръвоизлив. Неопластичните клетки бяха пле-

оморфни, варирайки по форма от вретеновидни до звездовидни. Цитоплазмата на клет-

ките бе базофилна, а клетъчните граници неясни. Понякога в цитоплазмата им се наб-

людаваха малки вакуоли. Туморните клетки имаха високо ядрено/цитоплазмено съот-

ношение, овални ядра със грубозърнест хроматин и изпъкнали ядърца. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Хистологичната картина при хемангиосаркома бе зависима от диференцира-

ността на туморите (Фиг. 16). При диференцираните форми наблюдавахме овоидно, 

вретеновидни клетки с различна степен на диференциация. Те образуваха неправилни 

лумени на съдове, които бяха изпълнени с кръв.  

 

Цитологично при карциномите на млечната жлеза наблюдавахме клетъчен 

плеоморфизъм. Клетките бяха многоъгълни до овални, понякога клетъчните граници 

бяха неясно диференцирани, а ядрата овални, често пъти и хиперхромни. Наблюда-

вахме умерена до тежка анизокариоза и анизоцитоза (Фиг. 17).  

 

Фиг. 15. Хемангиосарком на далака 

при куче. Цитологична находка - 

анизокариоза, анизоцитоза и нали-

чие на малки вакуоли в цитоплаз-

мата. Оцветяване по Гимза. 

Фиг. 16. Хемангиосарком на далака при 

куче. Хистологична находка - плейо-

морфни клетки, формирайки непра-

вилни кръвоностни съдове изпълнени с 

кръв. Оцветяване хематоксилин-еозин. 
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Хистологичната картина представляваше плътно разположени, предимно пле-

оморфни клетки, показващи тенденция към инфилтративен растеж. Наблюдавахме 

многостенни клетки с яйцевидни или везикулозни ядра и леко ацидофилна цитоплазма 

(Фиг. 18). 

 

 

Задача 6. Изследване концентрацията на съдово ендотелен растежен фак-

тор (VEGF) при кучета с онкологични заболявания. 

 

6.1. Определяне на съдово ендотелен растежен фактор в кръвна плазма. 

Плазмените концентрации на съдово ендотелен растежен фактор (VEGF) и 

при трите опитни групи бяха значително и достоверно повишени, спрямо контролната 

група (Табл. 10). 

Най-значително повишение бе регистрирано при първа опитна група (кучета 

с лимфом) - 137.24 ±33.58 pg/ml, (p<0.05), спрямо контролните определяния 

(36.79±5.72). Максималната отчетена стойност в групата бе 763.15 pg/ml. Общо при 

60% от животните в групата (n=12), плазменните нива на VEGF бяха над 97.4 pg/ml. 

 

Табл. 10. Промени в плазмени концентрации на VEGF при кучета – контролни 

и опитни с различни видове тумори - с лимфом (I група), с хемангиосарком на далака 

(II група) и с карцином на млечната жлеза (III група). 

 Контролна група I група II група III група 

VEGF, 

pg/ml 

36.79 

±5.72 

137.24 

±33.58** 

110.85 

±19.87** 

115.64 

±12.26 ** 

Достоверност на разликите спрямо контролната група: *р<0.05, **р<0.01;  

 

Фиг. 17. Цитологична находка при солиден 

карцином на млечната жлеза при куче от III 

група. Анизоцитоза, анизокариоза. Оцветя-

ване по Giemsa. 

Фиг. 18. Патохистологична находка при 

карцином на млечната жлеза. Плътно раз-

положени неопластични клетки. Липса на 

ацинарни структури. Оцветяване с Х/Е. 
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При кучетата с хемангиосарком на далака (II група) също установихме досто-

верно нарастване (p<0.01) на плазмените концентрации на VEGF, но те бяха с най-

ниски нива в сравнение с останалите две опитни групи - 110.85±19.87 pg/ml. Най-ви-

соката регистрирана стойност в групата бе 480.8 pg/ml, като при 7 животни (33.32%) 

нивата на изследвания показател бяха по-високи от 97.4 pg/ml. 

Средната стойност на съдово ендотелен растежен фактор в кръвта на кучетата 

от трета опитна група (с карцином на млечната жлеза) бе незначително по-висока, 

спрямо тази при втора група. Плазмените концентрации на измервания показател 

(115.64±12.26 pg/ml) бяха достоверно повишени (p<0.01), спрямо резултатите при кон-

тролната група (36.79±5.72 pg/ml). Най-високата отчетена стойност на VEGF при III 

група бе 146.71 pg/ml, като при 52.6% от кучетата (n=10), регистрирахме нива на пока-

зателя над 97.4 pg/ml.  

Общо при 48.31% (n=29) от кучетата в трите опитни групи нивата на VEGF 

бяха над 97.4 pg/ml. 

 

 

6.2. Определяне на съдово ендотелен растежен фактор (VEGF) в урина. 

За определянето на VEGF в урината използвахме метода за изследване на пър-

вата сутрешна урина на животните. Поради техническите трудности при работа с ре-

ални пациенти, това изследване обхвана около 70% от кучета в контролната група и 

около 1/3 от животните във всяка опитна група. Заради разликите в степента на диуре-

зата при различните животни (поради физиологични или патологични причини), за 

достоверното определяне на съдово ендотелен растежен фактор в урината бе необхо-

димо изследване на уринарния креатинин и приравняването на VEGF в нанограми, към 

един грам екстрадиран креатинин. Получената стойност изразихме в нанограм VEGF 

към грам уринарен креатинин (ng/g uCr).  

Установените от нас стойности при здрави и болни кучета са посочени в Таб-

лица 11. 

 

Нивата на съдово ендотелен растежен фактор в урината на здрави кучета, съ-

отнесени към грам уринарен креатинин варираха в сравнително много тесни граници: 

от 196.67 ÷ 414.58 (ng/g uCr), като средната стойност бе 310.11±28.11 VEGF (ng/g uCr). 

Както е видно от таблицата, при опитните групи средното съдържание на 

VEGF (ng/g uCr) в урината на онкологично болни кучета бе от два до четири пъти по-

високо в сравнение със стойността напоказателя при контролната група. 

 

При кучета с лимфом (първа опитна група) отчетената средна стойност на 

VEGF (712.42±233.85 ng/g uCr), бе статистически недостоверно променена, всравне-

ние с контролните нива – 310.11±28.11. Най-високото измерено ниво на показателя в 

тази група бе 1596.23 (ng/g uCr). 
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Табл. 11. Промени в концентрацията (корегирана спрямо уринарен креати-

нин) на VEGF в урината на кучета - контролни и опитни с различни видове тумори - с 

лимфом (I група), с хемангиосарком на далака (II група) и с карцином на млечната 

жлеза (III група). 

 Контролна 

група (n=7) 

I група  

(n=6) 

II група 

(n=8) 

III група 

(n=8) 

VEGF, 

 ng/g uCr 

310.11  

± 28.11 

712.42  

± 233.85 

 1223.50  

± 262.33** 

 1053.92  

± 311.63* 

Достоверност на разликите спрямо контролната група: *р<0.05,  **р<0.01; 

 

 

При кучетата от втора група (с хемангиосарком на далака) бе наблюдавано 

най-драстично повишаване на показателя, като средните стойности бяха 1223.5±262.33 

ng/g uCr, (р<0.01). В тази група регистрирахме и абсолютния пик на съдово ендотелен 

растежен фактор в урината – 2656.47 (ng/g uCr). При шест (75%) от общо осем изслед-

вани по този показател кучета, уринарните нива на VEGF бяха над 703.8 ng/g uCr. 

Сходна тенденция се регистрира и при трета опитна група (кучета с карцином 

на млечната жлеза), където средните нива на съдово ендотелния растежен фактор бяха 

1053.92±311.63 ng/g uCr, (р<0.05). Най-високата стойност в групата бе 2285.4 ng/g uCr, 

а 37.5% (n=3) от кучетата бяха с уринарен VEGF над 703.8 ng/g uCr. 

 

 

Интересни резултати наблюдавахме и когато за всяка група (контролна и 

трите опитни групи) съпоставихме измерените стойности на съдово ендотелен расте-

жен фактор в кръвна плазма, спрямо тоталното и стандартизираното към уринарния 

креатинин количество на VEGF в урината. Резултатите от това сравнение са посочени 

в Таблица 12. 

 

И при трите опитни групи кучета наблюдавахме достоверна, положителна ко-

релация между абсолютната стойност на съдово ендотелен растежен фактор в урината 

и коригираните спрямо екскретирания креатинин нива. При първа група коефицентът 

на корелация на Пиърсън бе r=+0.922 (p=0.003), при втора група r=+0.772 (p=0.025) и 

r=+0.946 (p=0.000) за трета група. 
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Табл. 12. Промени в концентрациите на съдово ендотелен растежен фактор в 

кръвната плазма (КПл, pg/ml), урината (У, абсолютна стойност, pg/ml) и урината, стан-

дартизирана към уринарния креатинин (УСт, ng/g uCr) при кучета – контролни и 

опитни с различни видове тумори - с лимфом (I група), с хемангиосарком на далака (II 

група) и с карцином на млечната жлеза (III група). 

 Контролна 

група 

(n=7) 

I група 

(n=6) 

II група 

(n=8) 

III група 

(n=8) 

Кръвна плазма (КПл), 

VEGF (pg/ml)  

42.13 

±7.37 

113.35 

±16.48 

154.85 

±48.46 

104.31 

±12.45 

Урина – абсолютна 

стойност (У), VEGF 

pg/ml 

175.44 

±19.87*** 

501.29 

±220.96ns 

1125.83 

±326.67* 

885.31 

±296.83 * 

Урина – стандартизи-

рана (УСт), VEGF 

ng/g uCr 

310.11 

±28.11*** 

712.42 

±233.85* 

1223.50 

±262.33** 

1053.92 

±311.63** 

Достоверност на разликите между кръвна плазма и абсолютна стойност в 

урина (КПл/У) и кръвна плазма и урина, стандартизирана към уринарен креатинин 

(КПл/УСт): ns – липсва достоверност, *р<0.05, **р<0.01, ***p<0.001  

 

 

6.3. Определяне на съдово ендотелен растежен фактор в перитонеален флуид. 

 

При девет кучета (14.99%) от трите опитни групи установихме наличие на раз-

личен по количество абдоминален флуид, от който също взехме проби за определяне 

на съдово ендотелен растежен фактор. Пет от кучетата с перитонеален излив бяха от 

втора опитна група (кучета с хемангиосарком на далака), три бяха от първа група (лим-

фосарком) и само едно животно от трета опитна група (карцином на млечната жлеза). 

Като база за сравнение използвахме проби от абдоминален флуид, получени от двана-

десет неонкологично болни кучета, с проявен абдоминален излив. Шест от тези проби 

бяха с характеристиките на трансудат и шест от пробите бяха с характеристики на ек-

судат. Получените резултати са отразени в Таблица 13. 

Стойностите на на VEGF в кръвната плазма между здрави кучета (контролна 

група) и тези с асцит или с перитонит, не показаха статистически значими разлики. 

Плазмените концентрации на съдово ендотелен растежен фактор при онкологично 

болни кучета с перитонеален излив (n=9), бяха екстремно по-високи, отколкото при 

контролните животни (р<0.001) и значително превишаваха стойностите при кучетата 

с асцит (р<0.01) и с перитонит (р<0.05). 
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Табл. 13. Промени в концентрациите на съдово ендотелния растежен фактор 

(VEGF) в кръвната плазма и в абдоминален флуид при кучета – контролна група (К), 

кучета с асцит (А), кучета с перитонит (П) и онкологично болни (О) кучета с тумора-

социиран абдоминален излив. 

 

 

Контролна 

група (К) 

Кучета с 

асцит, (А), 

n=6 

Кучета с 

перитонит, 

(П), n=6 

Онкологично 

болни кучета, 

(О), n=9 

VEGF в кръвна 

плазма, pg/ml 

36.79 

±5.72 

57.92 

±2.88 

 

76.98 

±7.24 

 

173.50 

±40.9 

 

Достоверност, Р  К/А: ns К/П: ns 

А/П: ns 

К/О: <0.001 

А/О: <0.01 

П/О: <0.05 

VEGF в абдоминален 

флуид, pg/ml 

 190.70 

±34.35 

1449.81 

±365.42 

 

1993.13 

±202.56 

 

Достоверност, Р   А/П: <0.01 А/О: <0.001 

П/О: ns 

ns – липсва достоверност 

 

Стойностите на VEGF в трансудат бяха най-ниски – 190.70±34.35 pg/ml. Ни-

вата на съдово ендотелния растежен фактор в трансудат се колебаеха от 132.77 до 

229.88 pg/ml и само при едно от кучетата достигна до 345.07 pg/ml. Средната стойност 

на съдово ендотелен растежен фактор в ексудат (1449.81±365.42 pg/ml) бе значително 

по-висока, спрямо тази при трансудат (р<0.01). Най-ниското измерено ниво на VEGF 

бе 294.7 pg/ml, а най-високото – 2500.0 pg/ml. 

 

При онкологично болните кучета с туморасоцииран перитонеален излив ре-

гистрирахме най-високите нива на съдово ендотелен растежен фактор – 

1993.13±202.56 pg/ml., като отчетохме и наличието на екстремно висока достоверност 

на промяната спрямо трансудат (p<0.001). Въпреки че, туморасоциираният флуид бе 

със значително по-високи нива (≈ 30%) на съдово ендотелен растежен фактор спрямо 

ексудата, не отчетохме статистическа значимост на тази разлика (ns). В същото време, 

най-ниската измерена стойност на VEGF в пунктат при кучететата с туморасоцииран 

абдоминален излив бе 1185 pg/ml, а при пет от всички девет кучета (55.55%) нивата на 

VEGF в абдоминалния флуид бяха над средната стойност за групата ( над 2000 pg/ml). 
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VI. ИЗВОДИ 

 

1. Неопластичните заболявания (лимфом, хемангиосарком на далака и кар-

цином на млечната жлеза) предизвикват сериозни и трайни промени в хематологич-

ните кръвни параметри: олигохромемия, еритропения, понижен хематокрит, тром-

боцитопения и левкоцитоза.  

2. Кучетата с лимфом са с по-силно изразени промени в червената и бяла 

кръвна картина, в сравнение с кучетата с хемангиосарком и мамарен карцином. 

3. При кучета с лимфом и хемангиосарком на далака се установяват пови-

шени плазменни стойности на АСАТ, АЛАТ, АФ, урея и креатинин.  

4. Хемангиосаркомът на далака протича с по-тежка бъбречна и особено чер-

нодробна дисфункция. 

5. Карциномите на млечната жлеза протичат с най-слабо изразени промени в 

хематологичните показатели, спрямо тези, установени при лимфом и далачен хеман-

гиосарком. 

6. Специфични находки при ехографско изследване на кучета с лимфом са 

наличието на аехогенни нодули в далака, при кучета с хемангиосарком – хетероехо-

генни далачни лезии и хеморагичен абдоминален излив, наличие на калцификати при 

кучета с карцином на млечната жлеза. 

7. При кучета с лимфом, хемангиосарком на далака и карцином на млечната 

жлеза се установяват високи стойности на VEGF в кръвна плазма, урина и абдомина-

лен пунктат.  

8. Високите плазменни нива на VEGF при кучета с тумори (лимфом, хеман-

гиосарком на далака и карцином на млечната жлеза) са съпроводени със сериозни от-

клонения в червената и бяла кръвна картина и с данни за чернодробна и/или бъбречна 

дисфункция. 

9. Стойности над 2000 pg/ml на съдово ендотелен растежен фактор в абдоми-

нален пунктат са показателни за неопластичен произход на ефузията. 

10. При кучета с лимфом, хемангиосарком на далака и карцином на млечната 

жлеза високите нива на VEGF в кръвта се съпровождат с 6÷10 кратно повишаване на 

стойностите му в урината. 

 

 

 

VII. ПРИНОСИ 

 

Оригинални приноси 

1. За първи път в национален мащаб са осъществени комплексни проучвания 

(клинични, параклинични, ехографски, патохистологични) едновременно при три вида 

тумори при кучета и се изнасят сравнителни епидемиологични данни за лимфом, хе-

мангиосарком на далака и карцином на млечната жлеза. 
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2. Извършени са първите ветеринарномедицински проучвания в България 

върху участието на съдово ендотелен растежен фактор в онкогенезата. 

3. За първи път в литературата се изнасят данни за значението на уринарния 

VEGF, като маркер за наличие на неопластичен процес при кучета с тумори незася-

гащи отделителната система. 

4. За първи път в световен мащаб се установява достоверна положителна ко-

релация между абсолютното съдържание на VEGF в урина, измерено в pg/ml и стой-

ностите на VEGF (ng/g Cr), стандартизирани към уринарен креатинин. 

 

Потвърдителни приноси 

1. Настоящите проучвания потвърждават настъпващите морфологични про-

мени в кръвта при кучета с онкологични заболявания.  

2. Нашите изследвания потвърждават настъпващите при кучета с онкологични 

заболявания промени в химичните показатели на кръвта – повишена чернодробна ен-

зимна активност, повишени нива на урея, креатинин и глобулини. 

3. Наблюдаваните от нас патологоанатомични и хистологични изменения при 

кучета с лимфом, хемангиосарком на далака и карцином на млечната жлеза са анало-

гични с данните изнесени в литературните източници. 

4. Резултатите от проведените проучвания съвпадат с данните, че плазмените 

нива на свободно циркулиращия съдово ендотелен растежен фактор (VEGF) се пови-

шават при кучета страдащи от лимфом, хемангиосарком на далака и карцином на млеч-

ната жлеза. 

 

 

VIII. ПРЕПОРЪКИ  

 

1. Задължително изследване хематологичните показатели на кръвта (хемогло-

бин, еритроцити, хематокрит и левкоцити), като важна стъпка в диагностиката на он-

кологичните заболявания при кучета. 

2. Изследването на химичните показатели на кръвта може да даде информация 

за директно или индиректно въвличане на вътрешните органи в патологичния процес. 

3. Максимално използване възможностите на ехографията като лесен, бърз и 

безопасен образен метод на изследване, за доказване/изключване наличието на метас-

тази, както и за получаване на биопсични проби за патохистологично изследване. 

4. Препоръчваме патохистологично изследване за окончателно потвържда-

ване на онкологичните заболявания. 

5. Изследването на съдово ендотелен растежен фактор в кръв, урина, абдоми-

нален или плеврален флуид дава ценна диагностична и прогностична информация при 

туморно болни пациенти. 

6. Препоръчваме изследване на VEGF в урината, като неинвазивна алтерна-

тива за определяне нивата на съдово ендотелен растежен фактор в организма. 
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X. ABSTRACT 

 

Over the last decades the number of cases of neoplastic diseases has been steadily 

increasing and as of right now tumors are a major medical problem surpassing all other 

pathologies. The medical efforts are aimed at finding efficient ways of therapy as well as 

ways for early diagnosing. 

Comparative studies have been conducted in dogs with some of the most common 

oncological diseases (canine lymphoma, splenic hemangiosarcoma and mammry gland 

carcinoma) can be conducted so that the meaning of some indicators such as markers in their 

diagnose can be identified by looking at the clinical , paraclinic (in blood plasma, urine and 

the abdominal punctate), morphological and ultrasonographic changes. The importance of 

vascular endothelial growth factor (VEGF) as a diagnostic and prognostic marker in dogs 

with the mentioned neoplastic diseases has been identified The studies took place in the 

period of 2007-2016 and there were 82 dogs involved which came from 25 breed and at ages 

from 3 to 16 years. The clinical reaches were conducted using the routine methods. The 

ultrasonographic examinations and measurements were conducted according to the 

standards. The hematological and chemical researches involved red and white blood cells, 

hemoglobin, hematocrit, erythrocyte indices, ed cell distribution width (RDW), differential 

blood count, platelets, total protein, albumin, globulin, calcium, phosphorus, urea, kreatinine, 

aspartate aminotransferase (ASAT), alanine aminotansferase (ALAT), alkaline phosphatase 

(AP), glucose and total bilirubin. In all dogs, the type of tumor was established using 

cytological and histopathological studies. The values of the vascular endothelial growth 

factor (VEGF) were determined using ELISA in the blood plasma, urine and peritoneal fluid. 

The conducted studies showed that the neoplastic diseases (canine lymphoma, 

splenic hemangiosarcoma and mammry gland carcinoma) cause serious and long lasting 

problems in the hematologic blood parameters (oligochromemia, erythropenia, decreased 

hematocrit, thrombocytopenia, leukocytosis) as well as higher plasma values на ASAT, 

ALAT, AP, urea and creatinine. Ultrasound with the options for targeted biopsy and 

aspiration significantl shortens the diagnostic process. The results of cytological and 
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histopathological studies did not differ from the known ones in the literature. In cancer dogs, 

plasma VEGF levels were three to four times higher than the control group. 

The high values of VEGF in the blood plasma and urine can be used as biomarkers 

for the presence of neoplastic disease in dogs, and the high concentration of vascular 

endothelial growth factor in the peritoneal punctate could signify neoplastic origin of the 

effusion. For the first time concentrations of VEGF were found in the urine of dogs with 

oncological dieases with tumors not affecting the urinary system. The examination of VEGF 

in the urine may be non-invasive alternative that could be used to determine the levels of 

vascular endothelial growth factor in the organism. 


