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Дисертацията е написана на 189 стандартни машинописни страници и е онагледена с 
36 таблици и 27 фигури. Оформена е съобразно изискванията. Библиографската 
справка съдържа 289 автора, от които 285 са на латиница и 4 на кирилица. 
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 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ   

ЕРГ - електроретинография  

AOPP – advanced oxidation protein products (продукти на напреднало окисление на 
белтъците) 

MDA - malondialdehyde (малоново диалдехид)  

CAT- catalase (каталаза)  

FRAP - ferric reducing ability of plasma (общ желязоредуциращ капацитет на плазмата) 

GSH - glutathione (редуцирани нискомулекулни тиолови съединения)  

PCO - protein carbonyl groups (белтъчни карбонилни продукти) 

 



 

 

 

4 

СЪДЪРЖАНИЕ  

 

 

УВОД 5 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 5 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 5 

РЕЗУЛТАТИ  15 

ИЗВОДИ 32 

ПРИНОСИ  33 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 33 

ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА 33 

ENGLISH SUMMARY  34 

 



 

 

 

5 

 УВОД 

Катарактата е една от водещите причини за ослепяване както при хора, така и при 
кучета, съставяйки  33.4% от всички случаи на загуба на зрение. Заболяването е 
широко разпространено сред различни породи кучета, като старческата форма, 
засягаща популацията над 7 годишна възраст, представлява 14.10±8.96%.  

Наименованието произхожда от гръцката дума καταρράκτης и означава водопад. В 
миналото се е смятало, че катарактата е течност попаднала между лещата и ириса, с 
което сe нарушава зрението. В началото е бил използвал терминът glaucosis, 
означаващ замъгляване на зеничния отвор, но в по-късен етап е заместен от 
hypochyma (плътна течност зад ириса). Терминът катаракта се въвежда в употреба 50 
години преди новата ера от римляните.  

Медицинският термин „катаракта“ се дефинира като нефизиологично помътняване на 
лещените нишки и/или лещената капсула, независимо от етиологията. Характеризира 
се с локални или дифузни лещени или капсулни опацитати, което намалява 
способността на лещата да пропуска и фокусира светлината върху ретината.  

Разнообразни медикаментозни терапии са били разработвани през годините за 
лечение на катаракта в хуманната и ветеринарната медицина, но без особен ефект. 
Оказва се, че няма алтернативен метод за лечение на това заболяване, освен чрез 
хирургическа екстракция на лещата. Съвременният подход се свежда до 
интракапсулно разбиване на лещените маси с помощта на ултразвук и последваща 
аспирация - техниката за факоемулсификация. Независимо от нейната минимална 
инвазивност, тя все още е свързана с редица тежки усложнения, като факолитичен 
увеит, отслояване на ретината, пролабиране на стъкловидното тяло, глаукома, 
ендотелна дистрофия и др.  

Незадоволителният успех на медикаментозната терапия и усложненията от 
хирургическото лечение на катарактата при кучето ни насочиха към по-задълбочено 
проучване върху процеса на катарактогенеза, с цел разширяване на възможностите за 
профилактика и лекуване на това заболяване.  

Лещата е богат на протеини и липиди орган със специфична структура и 
метаболизъм, които предразполагат към оксидативно увреждане. Тясната анатомична 
и функционална връзка между нея и ретината дава възможност за разпространение на 
деструктивните процеси от едната към другата структура с потенциално фатални за 
окото последици. Именно този факт се оказа наш мотив за провеждане на настоящото 
проучване, с цел изясняване възникването на оксидативен стрес в процеса на 
катарактогенеза и настъпването на съпътстващо увреждане електрическата активност 
на ретината. 



 

 

 

6 

СОБСТВЕНИ   ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ   

Целта на дисертационния труд е да се изследва биоелектрическата активност на 
ретината и да се определят някои показатели на локален оксидативен стрес в 
камерната течност и лещата при кучета със спонтанна катаракта.  

За реализиране на целта бяха поставени следните задачи: 

1. Изготвяне на стандартен протокол за електроретинографско изследване с 
наличната апаратура и установяване на нормални стойности на амплитудата 
и имплицит тайма на вълните при здрави животни от 3 породи кучета. 

2. Извършване на електроретинографско изследване при кучета със спонтанна 
катаракта. 

3. Определяне на корелацията между зрелостта на катарактата и 
електрофизиологичната активност на ретината. 

4. Оперативно лекуване на кучета със спонтанна катаракта посредством 
факоемулсификация и изследване на някои параметри на оксидативен стрес в 
камерната течност и лещата на оперираните животни. 

5. Получаване на камерна течност и леща от офталмологично здрави кучета, 
след евтаназия, поради нелечими заболявания, и изследване показателите на 
оксидативен стрес в тях. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

2.1. ОПИТНИ ЖИВОТНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ГРУПИ 

Проучването бе проведено със 72 кучета, пациенти на Клиниката за дребни животни 
при ВМФ към Тракийски университет, гр. Стара Загора през периода септември 2015 
– юни 2017 година. Животните, включени в изследването бяха разделени в две 
основни групи – здрави и болни от катаракта. Всички те бяха подложени на подробен 
офталмологичен преглед по стандартен ред, включващ инспекция, палпация, фокално 
осветление и биомикроскопия чрез процепна лампа (Shin Nippon, Rexxam Co., Ltd.., 
Japan), флуоресцинова проба (Fluorescein paper, Haag-Streit Int., Switzerland) и 
индиректна офталмоскопия с офталмоскоп (GR-OPH2100, Germany) след 
разширяване на зеницата чрез локално накапване на phenylephrini hydrochloridi 
(Mydfrin®, S.A.Alcon, Belgium). От всички животни бяха получени кръвни проби и 
бяха изследвани рутинните хематологични параметри (хемоглобин, еритроцити, 
хематокрит, левкоцити, тромбоцити) чрез хематологичната система Exigo EOS Vet 
(Boule Diagnostics AB, Sweden) и биохимични показатели (калций, фосфор, общ 
белтък, кръвна захар, АСАТ, АЛАТ, урея, креатинин, алкална фосфатаза, амилаза, 
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холестерол, триглицериди, албумин), посредством химичен анализатор BS120 
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, China).  

Клиничните и лабораторни тестове ни послужиха за диференциране различните 
форми на катаракта и бяха критерии за включване или изключване на животните от 
изследването. В настоящото проучване бяха включени всички кучета със старческа 
катаракта. При наличие на данни за диабетна, токсична, травматична или 
инфекциозна катаракта, животните бяха изключени от изследването. 

Първата основна група включваше 50 броя кучета, които бяха, клинично и 
офталмологично здрави. Тя от своя страна бе подразделена на три подгрупи.  

Първата подгрупа включваше 14 бр. кучета от породата фараоново куче (брой на 
здравите очи n=28), като 10 бяха от женски и 4 от мъжки пол. Средната възраст на 
животните бе 13.2 ± 8.8 месеца (mean ± SD) и средното живо тегло 18.09 ± 3.24 кг 
(mean ± SD).  

Втората подгрупа обхващаше 26 бр. кучета от породата българско гонче (брой на 
здравите очи n=52), като 12 от тях бяха от женски, а 14 от мъжки пол. Кучетата бяха 
на средна възраст 47 ± 18.5 месеца (mean ± SD) и средно живо тегло  25.75 ± 4.6 кг 
(mean ± SD). 

Третата подгрупа включваше 10 бр. кучета от породата английски кокер шпаньол и 
нейните кръстоски, която бе обозначена като смесена порода (брой на здравите очи 
n=20), с 4 женски и 6 животни от мъжки пол. Средната възраст на животните бе 28 ± 
15.8 месеца (mean ± SD) и средното живо тегло 18.5 ± 8.6 кг (median ± SD).  

Всички здрави животни бяха подложени на електроретинографско изследване с цел 
определяне на нормални стойности за всяка подгрупа, с които да се сравнят 
параметрите, получени от болните животни. 

Втората основна група бе обособена от 22 кучета, които страдаха от катаракта 
(брой на засегнатите очи n=43), като 11 бяха женски и 11 мъжки, на средна възраст на 
животните 84.9 ± 41 месеца (mean ± SD) и средно тегло 14.8 ±10.9 кг (mean ± SD) и 
също  бяха подложени на електроретинографско изследванe. В нея бяха включени 
различни породи животни, но в сравнителния анализ относно 
електроретинографските показатели бяха включени само животните от породата 
кокер-шпаньол, тъй като те представляваха мнозинство от страдащите от катаракта 
породи. За контроли послужиха кучетата от породата кокер шпаньол, които не 
страдаха от заболявания на очите. 

При 6 кучета бе извършено оперативно лекуване на катарактата посредством 
факоемулсификация, а очните им среди послужиха за определяне нивата на 
оксидативен стрес, както и за измерване на количествата на мед (Cu), цинк (Zn) и 
желязо (Fe). За контролни проби използвахме очни среди, получени незабавно от 6 
бр. кучета, подложени на евтаназия по причини, несвързани с очни заболявания. 
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2.2. ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФСКО (ЕРГ) ИЗСЛЕДВАНЕ 

2.2.1. Електроретинографско оборудване 

В нашето проучване използвахме ЕРГ апарат модел BPM200 ERG/VER 
(RetinoGraphics, Inc.,USA), чийто честотен диапазон на трептене е от 1 Hz до 65 Hz, а 
интензитетът на светлинно дразнене - от -30 dB до +5 dB (0 dB=2.75 cd.s/m2). 
Основните компоненти на апарата са:  ръчен светлинен дразнител,  който е лек, 
пълноцветен и чрез различни настройки може да се използва в широк диапазон 
тестове; референтен и заземяващ иглени електроди (Natus Neurology 
Incorporated,USA) и активен електрод модел ERG-Jet контактна леща (Nicolet 
Biomedicals, USA). Софтуерът на апарата обработваше моментално данните и те бяха 
визуализирани на компютър в графичен вид. 

2.2.2. Анестезиологичен протокол 

Процедурата бе извършена в затъмнен кабинет, който е специално пригоден за ЕРГ. 
За разширение на зениците бяха използвани очни капки phenylephrini hydrochloridi 
(Mydfrin ®, S.A.Alcon, Belgium), 4 пъти по 1 капка през 5-10 минути до видимо 
разширение на зениците. През времето за постигане на мидриаза животните бяха 
подготвени за анестезия. За премедикация на кучетата бе инжектиран подкожно 
atropinum sulfuricum (Atropin Sopharma 1 mg/ml.®, Софарма АД., България) в доза 0,02 
mg/kg., а 10 минути по-късно medetomidin hydrochlorid (Domitor ®, Orion Corporation, 
Finland) в доза 0,02 mg/kg приложен интрамускулно. Кучетата бяха въведени в 
анестезия чрез ketamin hydrochlorid (Anaket ®, Richter Pharma Ag, Austria) в доза 10 
mg/kg и diazepam (Diazepam Sopharma ®, Софарма АД, България) в доза 0,5 mg/kg, 
въведени венозно. След ендотрахeалната интубация, кучетата бяха поддържани с 
isofluran (Forane®, Abbott Laboratories Limited, United Kingdom) в концентрация 1.5 
Vol% (Marmor et al., 2009; Ekesten et al., 2013). Животните бяха поставени върху 
изолирана с дюшек маса. Дълбочината на анестезията бе поддържана константна през 
цялото време на изследването. Поддържаше се адекватна вентилация и оксигенация. 
Контролът върху тези функции се осъществяваше чрез интензивен мониторинг на 
дихателната и пулсова честота и сатурацията с помощта на пулсоксиметър. Дишането 
се подпомагаше чрез мануелно обдишване със 100% кислород при спад в дихателната 
честота под 8бр./минута или сатурация под 90%. Вътрешната телесна температура се 
измерваше през 10 минути и се поддържаше между 38 и 39°С чрез венозна инфузия 
на топъл физиологичен разтвор със скорост 10-15 ml/kg/h. 

2.2.3. Позиция на електродите 

Заземяващият електрод бе поставен в областта на външната protuberantia occipitalis, а 
референтният електрод - на 1 см от латералния очен ъгъл. Активният електрод, с 
форма на леща, бе поставен върху роговицата, като за по-плътен контакт с нея и 
подобряване на електропроводимостта използвахме по 2 капки Natrii chloridi 0.9% 
(Braun, Germany) (фиг. 1). Преди записването на всяко ЕРГ дразнене измервахме 
съпротивлението на трите електрода, за да се уверим, че са в добър контакт с тъканта. 
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Фиг. 1. Позиция на електродите. A - Активен електрод, с форма на леща, поставен на 

роговицата, R - Референтен електрод, поставен на 1 см от латералния очен ъгъл, G - Заземяващ 
електрод, поставен в областта на външната protuberantia occipitalis. 

 

2.2.4. Елекроретинографски протокол 

Протоколът, по който извършихме изследването е предложен от European College of 
Veterinary Ophthalmology (ECVO) през 2002, обновен през 2012 (Ekesten et al., 2013) и 
съдържа 19 отделни стъпки, които са показани на таблица 1.  

Таблица 1. Протокол за електроретинографско изследване и продължителност на всеки тест 
(Ekesten et al., 2013). 
 

Тест 
№ 

Вид на теста Интензитет на 
светлината (dB) 

Продължителност 
на теста (сек.) 

1 Единично дразнене на пръчици -25 dB 8 сек. 
2 Тъмнинна адаптация  240 сек. 
3 Единично дразнене на пръчици -25 dB 8 сек. 
4 Тъмнинна адаптация  240 сек. 
5 Единично дразнене на пръчици -25 dB 8 сек. 
6 Тъмнинна адаптация  240 сек. 
7 Единично дразнене на пръчици -25 dB 8 сек. 
8 Тъмнинна адаптация  240 сек. 
9 Единично дразнене на пръчици -25 dB 8 сек. 
10 Тъмнинна адаптация  240 сек. 
11 Единично дразнене на пръчици -25 dB 8 сек. 
12 Тъмнинна адаптация  2 сек. 
13 Стандартно смесено дразнене на 

пръчици и колбички 
0 dB 40 сек. 

14 Тъмнинна адаптация  30 сек. 
15 Високоинтензитетно смесено дразнене 

на пръчици и колбички 
+5 dB 80 сек, 

16 Светлинна адаптация  600 сек. 
17 Единично дразнен на колбичките 0 dB 8 сек. 
18 Светлинна адаптация  2 сек. 
19 Трепкащо дразнене на колбичките 0 dB  30 Hz 8 сек. 
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Тестът на единично дразнене по време на тъмнинната адаптация с продължителност 
20 мин. (SF dark) бе използван за изследване функцията на пръчиците и бе проведен в 
затъмнена среда чрез дразнене с бяла светлина, със сила на светене 0,01 или 0,02 
cd.s.m-2. През 4 минути се записваше отговора на ретината към светлинното дразнене, 
като софтуера на апарата осредняваше стойностите от 4-ри последователни теста и 
накрая образува изображение на отговора - вълната b. При този тест липсва вълната а.  

Тестът на смесено дразнене на пръчици и колбички (Std. R&C), бе извършен след 
тъмнинното адаптиране на пръчиците, при което се изследва стандартната смесена 
функция на пръчици и колбички в затъмнена среда, чрез дразнене с бяла светлина, с 
интензитет 3 cd.s.m-2. Амплитудите на вълните a и b бяха образувани като софтуера на 
апарата осредняваше стойностите от 4 теста.  

След това бе проверена смесената функция на пръчици и колбички при висок 
интензитет на светлината (Hi R&C), като в затъмнена среда бе използван максимален 
дразнител с бяла светлина и сила 10 cd.s.m-2. Софтуерът на апарата отново 
осредняваше стойностите от 4 теста и образува амплитудите на вълните a и b.  

Тестът SF light служи за оценяване функцията на пръчиците. Той бе извършен при 
светлинна адаптация с времетраене 10 минути. Използвана бе бяла светлина със сила 
на дразнене 3 cd.s.m-2. Софтуерът на апарата осредняваше стойностите от 4 теста и 
образува амплитудите на вълните а и b.  

Накрая  бе извършен тест за дразнене с трептяща светлина (Flicker response), като при 
светлинно адаптирано око се използва бяла светлина със сила на дразнене 3 cd.s.m-2 и 
честота на светлинната вълна 30 Hz. Амплитудата на вълната b, бе образувана след 
като софтуерът на апарата осредняваше стойностите от 4-ри теста. В този тест липсва 
вълната а (Ekesten et al. 2013). 

Средната продължителност на теста бе 33.38 минути на око. 

2.2.5. Измерване на показателите на електроретинографията 

Върху графиката на ЕРГ (фиг. 2) се измерваха височините на вълните (амплитудите) 
в μV и тяхното времетраене от момента на дразнене до момента на най-висок връх на 
вълната, наречено имплицит тайм, в ms. Амплитудата на вълната a се измерваше от 
нулевата линия до най-ниската (отрицателна) точка в графиката. Амплитудата на 
вълната b се измерваше от най-ниската точка (върхът на вълната a) до следващата 
най-висока (положителна) точка в графиката. 

Имплицит таймът се измерваше от вертикалната линия, отбелязваща момента на 
дразнене, до вертикалът, разцепващ пика на съответните вълни, a и b. При теста за 
функцията на колбичките, посредством дразнене с трептяща светлина, амплитудата 
на вълната b се измерваше от основата до пика на вълната, a имплицит таймът - от 
началото на дразненето до съответня пик (Narfstrom et al., 2002; Marmor et al., 2008). 

За да се направи статистическа обработка са изчислени средните стойности и 
стандартните  отклонения на измерените амплитуда и имплицит тайм на вълните a и 
b. Тъй като при единичното дразнене на пръчиците по време на тъмнинната 
адаптация и трепкащото дразнене на колбичките по време на светлинната адаптация 
има само b вълна, a вълна не бе изчислявана при посочените тестове. 
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  Sf dark - тест 

 Std R&C - тест 

 Hi R&C - тест 
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 SF light 

  Flicker response 

Фиг. 2. Графично представяне на резултатите от ЕРГ, както и измерване на амплитудата и 
имплицит тайма на a и b вълните при различните тестове (оригинал). 

2.3. ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ 

Факоемулсификация и аспирация на лещата бе извършена с апарата PremiereTM  model 
DP1402-200 (Storz Instrument Company, St. Louis, MO, USA) под обща инхалационна 
анестезия на животните. Очната ябълка бе фиксирана с помощта на ситуационни 
шевове, така че роговицата да е в полето на операционния микроскоп YZ20T4 (66 
Vision Tech Co., Ltd., China). За вътреочна иригация бе използаван 500 ml разтвор на 
Ringer (Braun, Germany) с добавен 1 ml epinephrine HCL (Adrenaline Sopharma 1 
mg/ml.®, Софарма АД., България) с цел поддържане на хемостаза и мидриаза. 
Оперативният достъп през роговицата, бе извършен чрез 3 мм разрез с помощта на 
кератотом. Предната очна камера бе изпълнена с вискоеластичен гел (Viscoat®, 
S.A.Alcon, Belgium). Бе извършена кръгова капсулорексия на предната капсула на 
лещата, която бе последвана от факолитично разрушаване на лещеното ядро с 
промивка и аспирация за премахване на малките фрагменти от лещата. Разрезът на 
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роговицата бе затворен чрез атравматична игла и найлонов конец с дебелина 8/0 
(ETHILON ®, Ethicon, Belgium).    

2.4. ПРОБИ, ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС 

2.4.1. Проби от очни среди 

Проби бяха взети от камерната течност (0.5 ml) на болни от катаракта пациенти чрез 
парацентеза на роговицата преди факоемулсификационното отстраняване на лещата. 
Парацентезата извършвахме с игла 27G на 1 mm пред дорзалния лимбус (12 часа). 
Пробите бяха разпределени в епендорфови епруветки и замразени при −70 °C.  

От здрави очи на кучета, евтаназирани, поради други причини, бяха взети камерна 
течност и цели лещи. Лещите бяха внимателно промити със студена дестилирана вода 
и претеглени. След това, всяка от тях бе факофрагментирана и хомогенизирана в 
десетократен обем от леденостуден калиево-фосфатен буфер (pH 7.2) с добавка на 
калиев хлорид с портативен хомогенизатор (Tissue-Tearor 985370-14, BioSpec) 
неколкократно на 35,000 оборота за 30 s. Сместа бе центрофугирана на 12,000 rpm (25 
min), супернатантът бе разделен на порции и  съхраняван при −70 °C.  

Фрагментите от хомогенизираната леща по време на факоемулсификацията бяха 
събирани в 150 mL пластмасови контейнери. Големите фрагменти, след центрофу-
гиране, внимателно промиване със студена дестилирана вода и претегляне, бяха 
хомогенизирани по начина, описан по-горе. Супернатантът бе разделен на части и 
съхраняван при −70 °C.  

Разтворимият белтък в супернатанта бе определен по биуретовия метод. Всички 
резултати за лещения хомогенат са представени спрямо количеството белтък. 

2.4.2. Изследване на параметрите на липидно перокисление и антиоксидантна 
защита 

Пробите бяха изработени в лабораторията на катедрата по „Ветеринарна хирургия“. 

 Малонов диалдехид (MDA) – тиобарбитуров метод, който се основава на 
спектрофотометриране на продукта от свързване на една молекула малон-
диалдехид и 2 молекули 2-тиобарбитурова киселина (реакция на 
Кньовенагел) (Uchiyama and Michara, 1978; в модификация на Andreeva et al. 
1988).  

 Каталазна активност (CAT)  – по метода на Goth (1991), основаващ се на 
количествено определяне на степента на разграждане на субстрата водороден 
пероксид от ензима чрез спектрофотометриране на стабилен жълто оцветен 
комплекс между водородния пероксид и амониевия молибдат.  

 Общ желязо редуцираш антиоксидантен капацитет (FRA) – чрез метод, 
измерващ количествено степента на редукция на феритрипиридил-
триазиновия (FeIII – TPTZ) комплекс до феро-форма в силно кисела среда 
(Benzie & Strain, 1996).  

 Редуцирани нискомoлекулни тиолови съединения (GSH) – чрез 
взаимодействието на редуцираните тиоли с реагента на Елман след 
преципитиране на протеините и спектрофотометриране на полученото 
трайно жълто съединение.  
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2.4.3. Изследване на продуктите на окисление на протеините 

 Белтъчни карбонилни продукти (PCO) – определя се след дериватизация на 
белтъчните карбонилни групи  с 2,4 динитрофенилхидразин (DNPH), 
вследствие на което се образуват стабилни динитрофенилхидразони в 
количество, пропорционално на карбонилната концентрация (Mesquita et al. 
2014) Нивата на PCO се получават чрез измерване на 450 nm с помощта на 
моларния абсорбционен коефициент на карбонилните групи за условията на 
конкретната реакция (22308 M-1cm-1) и отчитане на разреждането. 

 Продукти на напреднало окисление на белтъците (AOPPs) – Протеините са 
чувствителни към оксидативен стрес, образувайки продукти на кръстосано 
свързване и дитирозин-съдържащи протеинови агрегати (Hanasand et al. 
2012) Абсорбцията на пробите се измерва на 340 nm и се изчислява спрямо 
стандартна крива от разтвори на хлорамин Т. Концентрациите на AOPP се 
дават като µmol хлорамин Т еквиваленти. 

2.4.4. Изследване  съдържанието на микроелементи в лещен хомогенат и камерна 
течност 

Съдържанието на мед, цинк и желязо в лещен хомогенат бе определено чрез атомно-
абсорбционна спектрофотометрия след течна минерализация на предварително 
претеглените проби със смес от 65% азотна киселина и 30% водороден пероксид. 
След престояване 12-24 часа, сместа се нагрява на пясъчна баня при ниска 
температура, като се следи пробата да не изкипи. След разтваряне на основната маса 
температурата се повишава и нагряването продължава до пълното обезцветяване и 
избистряне на разтвора. При намаляване на обема на разтвора се добавя 65% HNO3 и 
загряването продължава до пълна минерализация. След минерализация на пробата, 
разтворът се загрява, докато обемът му се редуцира до 2-3 ml. Този остатък се 
филтрира и прехвърля количествено в градуирана епруветка или мерителна колба от 
10 ml с дейонизирана вода. Атомната абсорбция се отчита на атомно-абсорбционен 
спектрофотометър Perkin Elmer, модел ANALYST 800 AA  SPEKTROMETER, за 
работа на пламък, графитна пещ. Изчисляването на концентрациите на 
микроелементите ставаше с помощта на калибровъчна права, при дължина на вълната 
за Cu – 324,8 nm,  Zn – 213,9 nm и Fe – 248,3 nm. Резултатите са в µmol/g прясна 
тъкан. Пробите бяха изработени в научноизследователската лаборатория към 
Тракийския университет в гр. Стара Загора. 

Съдържанието на мед, цинк и желязо в камерна течност бе определено с 
колориметрични китове (Fortress Diagnostics, Ireland). 

2.5. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

На база на събраната първична информация са проведени следните статистически 
анализи посредством компютърни програми Statistica® 68 версия 7.0 (Stat Soft Inc., 
USA) и MedCalc версия 10.2.0.0 (MedCalc Software, Belgium): 

 Дескриптивен статистически анализ – изчисляване на средно 
аритметично, медиана, показатели за разсейване на количествените признаци 
(стандартно отклонение, стандартна грешка, минимални и максимални 
стойности); 
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 Тест на Колмогоров-Смирнов – за нормалността на разпределение на 
извадката; 

 Еднофакторен дисперсионен анализ – чрез параметрични (ANOVA) или 
непараметрични (Mann-Whitney) тестове в зависимост от разпределението на 
извадката; 

 Reference Value Advisor модулът към Microsoft Excel (Geffré et al., 2011) бе 
използвана за анализ на референтните граници на стойностите от тестовете. 
Изпозвахме  и предложеното от Американската Асоциация по Ветеринарна 
Клинична Патология (American Society for Veterinary Clinical Pathology - 
ASVСP) ръководство за определяне на референтните интервали (RI) във 
ветеринарната медицина (Friedrichs et al., 2012). Съгласно неговите 
инструкции при извадки с големина 40-120 с неравномерно (не Гаусово) 
разпределение се препоръчва да се използва робастен метод с 90% 
доверителни интервали за долни и горни граници.  

 Рангови корелационни анализи по Spearman и Kendall, определящи 
взаимовръзката между две непараметрични променливи. 

4. РЕЗУЛТАТИ  

4.1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО 
ИЗГОТВЕН СТАНДАРТЕН ПРОТОКОЛ И РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ ПРИ 
РАЗЛИЧНИ ПОРОДИ КУЧЕТА 

4.1.1. Резултати от електроретинографското изследване при животни от 
породата фараоново куче 

4.1.1.1. Резултати за имплицит тайма на a- и b- вълните 

Имплицит таймът на b-вълната в хода на теста чрез единично дразнене по време на 
тъмнинната адаптация (SF dark) показва плавно забавяне от 57.15 ms в началото на 
теста до 60.68 ms на 8-ма минута, като след това се ускорява до 58.29 ms на 20-та 
минута.  При тестовете за смесено дразнене на пръчици и колбички при нисък (Std 
R&C) и висок (Hi R&C) интензитет на светлината а-вълната има слабо забавяне на 
времето за поява от 14.64 ms до 15.5 ms, докато при b-вълната не се наблюдават 
изменения. При последвалия тест за оценяване функцията на пръчиците (SF light), 
който бе извършен след 10 минутна светлинна адаптация, имплицит таймът на a-
вълната не показа съществена промяна, но b-вълната се ускорява от 35.61 ms до 32.31 
ms (фиг. 3).  

4.1.1.2. Резултати за амплитудите на a- и b-вълните 

Резултатите за амплитудата на b-вълната при единичното дразнене на пръчиците през 
тъмнинната адаптация (SF dark) показва слабо повишаване от началната стойност 
25.69 μV на 0-та минута на теста до 34.97 μV на 20-та минута. Амплитудата на а-
вълната при стандартното (Std. R&C) и високо (Hi R&C) интензивно смесено 
дразнене на пръчици и колбички по време на тъмнинната адаптация показва 
повишение от 43.36 μV до 47.15 μV, докато при  b-вълната се наблюдава понижение 
височината на амплитудата от 113 μV до 98.5 μV (фиг. 4). След проведените 
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математически изчисления установихме отношение на а\b вълните. При Std. R&C 
теста то е сравнително високо- 1:2.6, докато при Hi R&C теста то спада до 1:2.1.  
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Фиг. 3. Стойности на имплицит тайма на a- и b-вълните при групата на фараоновите кучета 
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Фиг. 4. Стойности на амплитудата на а- и b-вълните при групата на фараоновите кучета 

 

При последвалия тест за оценяване функцията на пръчиците (SF light) амплитудите на 
a- и b-вълните имат съотношение 1:1.99.  
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4.1.2. Резултати от електроретинографското изследване при кучета от породата 
българско гонче 

4.1.2.1 Резултати за имплицит тайма на a- и b- вълната. 

Имплицит таймът на вълната b при теста за единично дразнене по време на 20 
минутната тъмнинната адаптация (SF dark) показва плавно забавяне от 59.0 ms на 0-
вата минута до 61.0 ms на 8-та минута, като тази стойност се запазва и през теста на 
12-та минута, но след това се ускорява слабо до 60.5 ms в края на теста. При теста за 
смесено дразнене на пръчици и колбички, имплицит таймът на а- и b-вълните показва 
близки стойности при тестовете с нисък (Std R&C) и висок (Hi R&C) интензитет на 
светлинния дразнител. При следващия тест за оценяване функцията на пръчиците (SF 
light), след 10 минутната светлинната адаптация, имплицит таймът на a-вълната е 
слабо забавена от 14.0 ms до 15 ms, a b-вълната ускорява своите стойности от 33.0 ms 
до 30.5 ms (фиг. 5).  
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Фиг. 5.  Стойности на имплицит тайма на a- и b-вълните при групата българско гонче 

 

4.1.2.2. Резултати за амплитудите на a- и b- вълната 

Резултатите за амплитудата на b-вълната при единичното дразнене на пръчиците през 
тъмнинната адаптация (SF dark) показва силно и постоянно повишаване на 
показателите от 31.1 μV в началото на теста до 51.9 μV на 20-та минута. Аплитудита 
на а-вълната при стандартно (Std R&C) и високо (Hi R&C) интензивно смесено 
дразнене на пръчици и колбички през тъмнинната адаптация показва също 
повишаване на стойностите от 63.8 μV до 85.4 μV. Същото явление се наблюдава и 
при амплитудата на b-вълната, като тя нараства от 116.0 μV до 127.5 μV (фиг. 6). 
Отношението на стойностите на амплитудите на двете вълни  при стандартното 
интензивно смесено дразнене е 1:1.81, докато при следващия Hi R&C тест е 1:1.49. 
При проведения след светлинна адаптация SF light тест, съотношението на а\b 
вълните бе изчислено на 1:1.4.  
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Фиг. 6. Стойности на амплитудата на a- и b- вълните при кучета от породата българско гонче 

 

4.1.3. Резултати от електроретинографското изследване при животни от групата 
на смесената порода кучета 

4.1.3.1 Резултати за имплицит тайма на a- и b- вълните 

Имплицит таймът на вълната b в продължение на теста чрез единично дразнене по 
време на 20 минутната тъмнинната адаптация (SF dark) показва слабо ускоряване от 
56.34 ms в началото на теста до 52.24 ms на 16-та минута, като след това се 
наблюдава забавяне за времето на поява на вълната до 55.42 ms на 20-та минута.  

При теста за смесено дразнене на пръчици  и колбички чрез нисък (Std R&C) и висок 
(Hi R&C) светлинен интензитет при тъмнинна адаптация а-вълната има леко 
ускоряване от 13.5 ms до 12.57 ms. За вълната b също се установява по-бърза проява 
от 29.6 ms на 27.8 ms (фиг. 7). При последвалия тест за оценяване функцията на 
пръчиците (SF light), извършен след светлинна адаптация с времетраене 10 минути, 
имплицит таймът на a-вълната има стойности близки до тези получени в предходния 
тест, докато при b-вълната се наблюдава леко забавяне от 27.8 ms до 28.4 ms.  

4.1.3.2. Резултати за амплитудите на a и b вълната 

Резултатите за амплитудата на b-вълната при единичното дразнене на пръчиците през  
тъмнинната адаптация (SF dark) показва плавно повишаване от 32.15 μV в началото 
на теста до 47.83 μV на 20-та минута. Амплитудата на вълната а при стандартно (Std 
R&C) и високо (Hi R&C) интензивно смесено дразнене на пръчици и колбички през 
тъмнинната адаптация показва силно повишаване от 86.57 μV до 121.96 μV, докато 
при b-вълната това повишаване е по-слабо изразено от 131.49 μV до 135.84 μV (фиг. 
8).  Съотношението на а-вълната към b-вълната при  Std R&C теста е 1:1.52, докато 
при Hi R&C то е по-ниско, 1:1.11. През теста проведен след светлинна адаптация 
съотношението а към b-вълна е 1:1.38. 
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Фиг. 7. Стойности на имплицит тайма на a- и b-вълните при групата на смесената порода 
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Фиг. 8. Стойности на амплитудата на a- и b-вълните при групата на смесената порода 

 

4.1.4. Резултати от сравнителния анализ на електроретинографските параметри 
между трите групи здрави кучета 

4.1.4.1. Резултати от сравняването на имплицит тайма на а- и b-вълните при SF 
dark, Std. R&C, Hi R&C, SF light,  Flicker response тест между групите на 
фараоновото куче, българското гонче и смесената порода кучета 

Проведения статистически анализ чрез Mann-Whitney test, показа липсата на 
достоверни разлики между трите групи здрави кучета единствено по отношение 
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стойностите на параметрите на 0-та минута от SF dark теста. При всички останали 
тестове се установяват достоверни разлики между групата на смесената порода 
кучета и тази на българското гонче. Подобни са резултатите и между групата на 
смесената порода и фараоновите кучета (фиг. 9 и 10). Сравнението между чистокръв-
ните породи, българско гонче и фараоново куче, показаха статистически достоверни 
разлики на а-вълната при Std R&C теста, на а- и b-вълните при Hi R&C теста и на b-
вълната при SF light теста. При останалите тестове не се наблюдава достоверност.  

 

Фиг. 9. Сравнение имплицит тайма на b-вълната между трите групи различни породи здрави 
кучета. a -достоверност между групата на смесените породи и групата на българското гонче; b 

- достоверност между групата на българското гонче и групата на фараоновите кучета; c- 
достоверност между групата на фараоново куче и групата на смесените породи. 

 

 
Фиг. 10. Сравнение стойностите на имплицит тайма на a- и b-вълните между трите групи 

различни породи здрави кучета. a -достоверност между групата на смесената порода и групата 
на българското гонче; b - достоверност между групата на българското гонче и групата на 

фараоновите кучета; c- достоверност между групата на фараоново куче и групата на смесената 
порода. 
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Имплицит таймът при българското гонче за SF dark теста е най-продължителен. По 
принцип, по-удължен имплицит тайм в съчетание с понижаване в амплитудата на в-
вълната е характерен признак за наличие на ретинални дегенерации (Drazek, et al., 
2016), но в нашето изследване животните бяха с нормално зрение и очни дъна, 
поради което приемаме стойностите като референтни за породата българско гонче. 

4.1.4.2. Резултати от сравняването на амплитудата на а-и b-вълните при SF dark, 
Std. R&C, Hi R&C, SF light,  Flicker response тест между групите на фараоновото 
куче, българското гонче и смесената порода кучета 

Проведения статистически анализ чрез Mann-Whitney test, показа липсата достоверни 
разлики на b-вълната при трите групи здрави кучета за следните тестове: SF dark 0-ва, 
20-та минута, Std R&C, Hi R&C и SF light тестовете (фиг. 11 и 12).  

 

Фиг. 11. Разлика в стойностите на амплитудата на b- вълната между трите групи различни 
породи здрави кучета. a -достоверност между групата на смесената порода и групата на 
българското гонче; b - достоверност между групата на българското гонче и групата на 

фараоновите кучета; c- достоверност между групата на фараоново куче и групата на смесената 
порода. 

Резултатите при сравнението между групата на смесената порода и българското гонче 
показаха достоверни разлики в стойностите на а-вълната при Std R&C и Hi R&C тест, 
както и на b-вълната при Flicker response теста. Сравнявайки резултатите между 
групата на смесената порода и фараоновите кучета, се установиха достоверни 
разлики в стойностите на b-вълната единствено при Flicker response теста. Вълната а 
при тези две групи има достоверно различни стойности и при трите теста, в които е 
налична. Сравнението между чистопородните групи кучета, фараонови и българско 
гонче, показва достоверни разлики в амплитудата на а-вълната за трите теста в която 
тя се установява. Вълната b има достоверна разлика при теста SF dark, 4-та, 8-ма, 12-
та и 16-та минута.  
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Фиг. 12. Разлика в стойностите на амплитудата на a- и b- вълните между трите групи различни 
породи здрави кучета. a -достоверност между групата на смесените породи и групата на 
българското гонче; b - достоверност между групата на българското гонче и групата на 

фараоновите кучета; c- достоверност между групата на фараоново куче и групата на смесените 
породи. 

Множество изследователи докладват големи междупородни разлики в ЕРГ 
параметрите. Според Itoh et al. (2013) амплитудите на вълните са по-ниски при здрави 
кучета от породата ши-тсу, в сравнение с тези при здрави бигъли след стимулация с 
едни и същи интензитети на светлинните дразнители. При условие, че всички 
останали фактори, влияещи на ЕРГ са уеднаквени, Sussadee et al. (2015) също 
регистрират значителни междупородни разлики в отделните стойности на ЕРГ 
показателите, сравнявайки четири породи кучета – лабрадор ретривър, пудел, 
тайландски риджбек и тайландско бенку. 

Най-ниски  стойности на амплитудата на а- и b-вълните регистрирахме при групата на 
фараоновите кучета при всички тестове. Norma et al (2008) са правили подобно 
сравнение между няколко породи кучета. Породата голдън ретривър при тяхното 
изследване показва най-ниски стойности на амплитудата на вълните. При тази 
порода, черепът има широка форма, а муцуната е заострена. Приликата в екстериора 
на фараоновите кучета в нашето изследването и на голдън ретривър в изследването 
на Norman et al (2008) ни дава основание да смятаме, че амплитудата на вълната е 
възможно да зависи от формата и размера на черепа.  

Всъщност, причината за голямото разнообразие в стойностите на електроретино-
графските показатели сред отделните породи кучета все още не е известна. 
Предполага се, че породните различия при ЕРГ може да се дължат на разлики във 
волтажа на електроретинографския сигнал, в зависимост до голяма степен от 
конформацията на черепа  (Ekestein B., 2013) или разлики в плътността и 
разпределението на фоторецепторите в ретините при отделните породи. 
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4.2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ 
КУЧЕТА СЪС СПОНТАННА КАТАРАКТА 

За ефекта на катарактата върху ЕРГ се съобщава в няколко изследвания. Chiu et al. 
(2009) докладват, че 27% от изследваните кучета с катаракта, подложени на ЕРГ имат 
в определена степен прогресираща ретинална дисфунция.  

Двадесет и две кучета с катаракта отговаряха на първоначално определените 
критерии и бяха включени в групата на болните животни. Те принадлежаха към 
различни породи (фиг. 13).  

Най-голям брой животни с катаракта принадлежаха към породата английски кокер 
шпаньол, поради което бе извършен сравнителен анализ в електроретинографските 
показатели между болни и здрави животни от тази порода.   

 

Фиг. 13. Процентно разпределение на породите страдащи от катаракта. 

Английският кокер шпаньол (АКШ) е порода, която е предразположена към 
множество очни заболявания, като първичната катаракта, перзистиращата зенична 
мембрана, прогресивната ретинална атрофия са само част от тях (Genetics Committee, 
2015). 

4.2.1. Резултати от имплицит тайма на a- и b- вълната в групата кучета от 
породата английски кокер шпаньол, страдащи от катаракта 

Резултатите на имплицит тайма на b-вълната по време на теста за единично дразнене 
на пръчиците през тъмнинна адаптация (SF dark) показаха силно забавяне от 12.25 ms 
в началото на теста до 27.56 ms на 16-та минута, а след това времето за поява се 
ускорява до 20.47 ms в края. При теста за смесено дразнене на пръчици и колбички 
при нисък (Std. R&C) и висок (Hi R&C) интензитет на светлината a-вълната поддържа 
еднакви времена за поява в рамките на 8.27 ms и 8.78 ms, докато b-вълната забавя 
своята поява от 16.47 ms до 19.77 ms. При следващия тест за оценяване функцията на 
пръчиците (SF light), след 10 минутна светлинна адаптация, имплицит таймът на a-
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вълната показа слабо се забързва до 6.22 ms от 8.78 ms. Подобно явление се 
наблюдава и при b-вълните, достигаща до 11.77 ms от 19.77 ms (фиг. 14).  
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Фиг. 14. Стойности на имплицит тайма на a- и b-вълните при групата на английски кокер 
шпаньол, страдащи от катаракта 

Goes et al. (2015) докладват за стойности на имплицит тайма на b-вълната през SF 
dark теста, 61.7 ms, докато при нашите изследвания времето за този тест е 21.6 ms. 
Safatle et al., (2010A) също извършва електроретинографии на заболели от катаракта 
животни, като неговите стойности са 65.04 ms за b-вълната при SF dark теста. С 
напредване на изследването, максималният имплицит тайм на b-вълната при нашите 
кучета показаха стойности 19.77 ms. и са отново по-ниски в сравнение с  Goes et al., 
(2015), при които стойността е била 31.0 ms., а при Safatle et al., (2010А) достига до 
36.25 ms. Времето за поява на вълната „b“ при теста SF light, в нашите изследвания е 
отново с най-ниски стойности в сравнение с останалите две проучвания, съответно 
27.9 ms при Goes et al., (2015), 31.38 ms при Safatle et al., (2010A) и 11.17 ms при нас.  

4.2.2. Резултати за амплитудите на a- и b- вълната в групата кучета от породата 
английски кокер шпаньол, страдащи от катаракта 

Резултатите за амплитудата на b-вълната при единичното дразнене на пръчиците през 
тъмнинната адаптация (SF dark) показва силно и постоянно повишаване от 6.94 μV на 
0-ва минута до 28.11  μV на 20-та минута. Амплитудата на вълната а при стандартно 
(Std R&C) и високо (Hi R&C) интензивно смесено дразнене на пръчици и колбички 
през тъмнинната адаптация показва слабо повишаване на стойностите от 32.88 μV до 
43.86 μV. При b-вълната също се установи минимално увеличение на стойностите от 
54.15 μV до 56.44 μV. Отношението на а-вълната към b-вълната за теста  Std R&C е 
1:1.65, докато при Hi R&C теста то е по-ниско, 1:1.29 (фиг. 15).  

През светлинния SF light тест това a\b съотношение показва най-високи стройности, 
1:1.92. 
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Фиг. 15. Стойности на амплитудата на a- и b-вълните при групата на английски кокер шпаньол, 
страдащи от катаракта 

 

Safatle et al., (2010A) при извършване на статистически анализ не установяват 
достоверност при сравнение на здравите и болните от катаракта кучета от породата 
кокер шпаньол. Макар техните стойности да са близки до амплитудата на b-вълната 
при SF dark теста, съответно 12.88 µV при тяхното изследване и 16.5 µV при нашето 
проучване. Голяма е разликата с резултатите на Goes et al., (2015), при които 
амплитудата на b-вълната при SF dark теста е 98.1 µV. Още по големи са разликите в 
амплитудата на b-вълната при Hi R&C теста в сравнение с нашите, съответно 173.4 
µV спрямо 56.44 µV в нашето проучване. Safatle et al., (2010A) докладва, за още по-
ниски стойности 24.16 µV на вълната „b“.  При SF light теста нашите резултати 5.50 
µV отново са близки до тези получени при Safatle et al., (2010A), при които b-вълната 
има амплитуда 8.36 µV.   

4.2.3. Резултати от сравняването на електроретинографските параметри при 
кучета от породата английски кокер шпаньол, страдащи от катаракта и такива 
със здрави очи 

Резултатите от сравняването на имплицит тайма на кучетата от групата на английски 
кокер шпаньол, страдащи от катаракта и такива със здрави очи са показани на фиг. 16 
и 17. При тях статистически достоверно ускоряване в появата на b-вълната при 
кучетата с катаракта се установи през фазата на тъмнинна адаптация на 0, 12 и 20 
минута. При останалите тестове не бяха установени достоверни разлики.  

За разлика от сравнителния анализ на имплицит тайма, където достоверните разлики 
са малко на брой, резултатите от сравнението в амплитудите на а- и b-вълните между 
кучета, страдащи от катаракта и такива със здрави очи от породата английски кокер 
шпаньол, показаха статистически достоверно понижаване на амплитудата в групата с 
катаракта при всички тестове проведени в скотопичната и фотопичната фаза (фиг. 18 
и 19).  
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Фиг. 16. Сравняване на имплицит тайма на b-вълната на кучета от породата  английски кокер 
шпаньол, страдащи от катаракта и такива със здрави очи. Р - достоверни разлики. 

 

Фиг. 17. Сравняване на имплицит тайма на а- и b-вълната на кучета от породата  английски 
кокер шпаньол, страдащи от катаракта и такива със здрави очи 

Подобни промени са докладвани и от други изследователи на 
електроретинографските отговори при катарактата, засягаща кокер-шпаньоли (Safatle 
et al., 2010A), пудели (Safatle et al., 2010B), ласа-апсо (Goes et al., 2015). Тези автори 
провеждат електроретинографските изследвания на кучета с катаракта само със 
седация, като получените резултати са много по-високи от нашите. 
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Фиг. 18. Сравняване  амплитудите на а- и в-вълните между кучета, страдащи от катаракта и 
такива със здрави очи от породата  английски кокер шпаньол. Р - достоверни разлики. 

 

Фиг. 19. Сравняване  амплитудите на а- и в-вълните между кучета, страдащи от катаракта и 
такива със здрави очи от породата  английски кокер шпаньол Р - достоверни разлики. 
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4.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОРЕЛАЦИОННИЯ АНАЛИЗ МЕЖДУ ЗРЕЛОСТТА НА 
КАТАРАКТАТА И ФУНКЦИЯТА НА РЕТИНАТА 

На фиг. 20. е представено разпределението на зрелостта на катарактата и засегнатите 
очи. При някои от пациентите се комбинираха различни форми на катаракта на 
различните очи. 

Проведения корелационен анализ показа, че амплитудата на b-вълната през 
тъмнинната фаза разкрива статистически достоверна обратно пропорционална 
зависимост между нея и зрелостта на катарактата, т.е. с нарастване на зрелостта на 
катарактата се понижава амплитудата на вълната. Тази зависимост е със 
статистическа достоверност при SF dark теста на 0, 4, 12 и 16-та минута. Подобна е 
взаимовръзката между имплицит тайма и зрелостта на катарактата при b-вълната през 
скотопичната фаза съответно на 0 и 4-та минута. 
 

 

Фиг. 20. Процентно разпределение на зрелостта на катаракта. 

 

Имплицит таймът на а-вълната се увеличава с напредване на зрелостта на катарактата 
единствено при Std R&C теста през тъмнинната фаза. 

4.4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ОКСИДАТИВЕН 
СТРЕС В КАМЕРНАТА ТЕЧНОСТ И ЛЕЩАТА НА КУЧЕТА СЪС 
СПОНТАННА КАТАРАКТА И СРАВНЯВАНЕТО ИМ СЪС ЗДРАВИ ОЧНИ 
СРЕДИ 

4.4.1. Резултати от показателите на оксидативния стрес, измерени в камерната 
течност на кучета с и без катаракта. 

След проведения сравнителен анализ се установи, че има достоверни разлики в 
количеството на малондиалдехида, протеиновите кабонили, продуктите на 
напреднало окисление на протеините и редуцирания глутатион. Стойностите са 
показани в таблица 2. Количеството на малондиалдехида в камерната течност при 
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здрави очи има стойности, които са 2.2 пъти по-ниски в сравнение с камерната 
течност на очи с наличие на катаракта. Продуктите на напреднало окисление на 
протеините в камерната течност на кучета с катаракта показват стойности 3 пъти по-
високи от тези в камерни течности от здрави очи. Протеиновите карбонили в 
контролните камерни течности имат параметри, които са 6.8 пъти по-ниски от тези в 
камерната течност на животни, страдащи от катаракта.  Количеството на редуцирания 
глутатион в очните среди също показва статистически достоверни разлики и има 
стойности 2.6 пъти по-високи при здрави очи в сравнение с такива, засегнати от 
катаракта. При останалите антиоксиданти не се наблюдават статистически 
достоверни разлики между болни и здрави очи. 

Таблица 2. Параметри на оксидантната и антиоксидантната системи в камерната течност при 
кучета с и без катаракта, показани като mean ± SD. MDA- малондиалдехид, PCO- протеинови 
карбонили, AOPP- продукти на напреднало окисление на протеините, CAT- каталазна 
активност, GSH- редуциран глутатион, FRA-А- желязо редуциращ капацитет на камерната 
течност.  

 

Групи Параметър  

Здрави очи n Очи с катаракта n 
P 

MDA (µmol/l) 1.980  ± 0.712 7 4.454  ± 3.757 7 0.018087 
PCO (µmol/l) 4.058  ± 3.211 9 27.661  ± 19.735 8 0.001457 
AOPP (µmol/l) 1.037  ± 0.449 9 3.066  ± 1.737 8 0.009332 
CAT (kU/l) 12.629  ± 3.942 7 16.147  ± 3.075 7 0.110224 
GSH (mmol/l) 0.399  ± 0.231 7 0.152  ± 0.190 8 0.010897 
FRA-A (mmol/l) 0.593  ± 0.346 7 0.320  ± 0.159 7 0.063920 

 

Използването на протеиновите карбонилни групи като биомаркер на оксидативния 
стрес има своите предимства в сравнение с  измерването на липидните оксидативни 
продукти, поради тяхното сравнително ранно образуване и относителна стабилност 
на карбонилатните протеини.  

Продуктите на напреднало протеиново окисление (АОРР) са нов маркер на 
протеиновата оксидация, които от скоро са привлекли вниманието на 
изследователите. Те се формират по време на оксидативния стрес, благодарение на 
действията на хлоринатните оксиданти, основно хипохлоридна киселина и хлорамини 
(продукти на миелопероксидазата в активните неутрофили). Повишените нива на 
протеинова оксидация, също са обвързани с катарактогенезата. Катарактата при 
хората води до високи серумни нива на AOPP и РСО, в сравнение със здрави 
пациенти (Chang, et al., 2013). В нашето изследване нивата на АОРР и протеиновите 
карбонили в очния анализатор бяха повишени в камерната течност на кучета с 
катаракта, показвайки наличието на увреждане на протеините от оксидацията при 
старческа катаракта.  

Значителните количества на карбонилни групи се формират вследствие гликирането 
на лещените протеини (Patil, et al., 2016). 
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4.4.2. Резултати от показателите на оксидативния стрес, измерени в лещен 
хомогенат на кучета с и без катаракта 

Стойностите на оксидантите и антиоксидантите в лещен хомогенат са показани на 
таблица 3. В здравите лещи нивото на малондиалдехидът е 17.6 пъти по-ниски в 
сравнение с очите, страдащи от катаракта. От антиоксидантите в лещения хомогенат, 
статистическа достоверност се установи при стойностите на редуцирания глутатион и 
желязо редуциращия капацитет на лещата. Стойностите и на двата показателя са 2 
пъти по-ниски в очи с катаракта в сравнение със здравите.  

Таблица 3. Параметри на оксидантната и антиоксидантната системи в лещен хомогенат при 
кучета с и без катаракта, показани като mean ± SD. MDA- малондиалдехид, PCO- протеинови 
карбонили, AOPP- продукти на напреднало окисление на протеините, CAT- каталазна 
активност, GSH- редуциран глутатион, FRA-L- желязо редуциращ капацитет на лещата. 

Група Параметър 

Здрави очи n Очи с катаракта n 
P 

MDA (µmol/g протеин) 0.047  ± 0.028 7 0.825  ± 0.504 6 0.0017 
PCO (µmol/g протеин) 2.206  ± 1.936 7 1.510  ± 2.133 10 1.0 
AOPP (µmol/g протеин) 3.387  ± 2.858 7 4.356  ± 2.545 10 0.24156 
CAT (kU/g протеин) 3.333  ± 1.793 7 4.343  ± 2.942 10 0.55818 
GSH (mmol/mg протеин) 41.329  ± 12.117 7 20.787  ± 8.851 10 0.00341 
FRA-L (mmol/mg протеин) 7.019  ± 1.596 7 3.344  ± 2.316 10 0.00628 

 

Chang et al. (2013) и Kaur et al. (2016) откриват, че развитието на катарактата е 
свързано със системен оксидативен стрес, базирано на серумните нива на MDA при 
кучета и хора (Madany, 2016). Повишената концентрация на MDA в леща от 
старческата катаракта, без липсата на баланс в липидната редокс система, са 
докладвани при хора (Miric, et al., 2013). Нашите резултатите показват данни за 
локална липидна пероксидация при кучета с катаракта, тъй като MDA нивата бяха 
високи, както в камерната течност, така и в лещата. Липидната пероксидация е 
особено деструктивна поради това, че тя развива самовъзпроизвеждаща се верижна 
реакция (Crnogaj, et al., 2010).  

Редуцираният глутатион (GSH) е основен свободен тиол при повечето живи клетки и 
е включен в множество биологични процеси, като детоксикирането на ксенобиотици, 
премахването на хидропероксидите и поддържане на оксидативния статус на 
сулфхидрилните протеини. Той е важен антиоксидант в тъканите при животните. При 
нашите и чужди  изследвания са установени ниските му нива при напреднали стадии 
на катаракта (Kisic et al., 2012; Miric et al., 2013). Това може да е в резултат на 
процеси, като намаления му синтез с напредване на възрастта или повишеното му 
оксидативно използване срещу токсични субстанции. 

Тоталният антиоксидантен капацитет на камерната течност не показва промяна 
между здрави и катарактани очи, докато желязо-редуциращият капацитет в лещата 
(FRAL) e значимо по-малък в сравнение здравите кучета. Серумните нива на тоталния 
антиоксидантен статус, са били докладвани от Katta et al., (2013), като те са 
установили достоверен спад при хора с катаракта спрямо здрави контроли. Kisic et al. 
(2013) са открили високите нива на FRAL при пациенти с начална катаракта в 
сравнение със зряла такава. Подобни са и нашите резултати за намаления желязо-
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реуциращ капацитет в лещи с катаракта спрямо здрави, което кореспондира и с 
ниските нива на GSH. 

4.4.3. Резултати от съдържанието на мед, цинк и желязо в камерната течност на 
кучета с и без катаракта 

Резултатите, относно нивата на металите в очи, засегнати от катаракта са 
противоречиви между отделните научни доклади. Съдържанието на цинк и мед в 
човешки лещи е било високо при зряла катаракта (Dawczynski et al., 2002), докато 
Rajkumar et al. (2013) констатират намаление на тези два минерала и Mn-SOD 
активност. В очи с катаракта това може би се дължи на дефицита на минерални ко-
фактори, които са отговорни за активирането на антиоксидантните ензими.  

Статистическият анализ в нашето изследване показа достоверни разлики между двете 
групи единствено по отношение на  желязото. Наблюдават се 1.8 пъти по-високи 
стойности в здравите очи в сравнение с тези, болни от катаракта. Останалите 
параметри не се променят съществено и са показани на таблица 4. 

Таблица 4. Стойности на мед (Cu), цинк (Zn) и желязо (Fe) в камерната течност на очи от 
здрави кучета и такива, страдащи от катаракта. Представени са като mean ± SD.   

Група Параметър 

Здрави очи n Очи с катаракта n 
P 

Cu (µmol/l) 6.355  ± 3.034 6 5.445  ± 1.968 8 0.897279 
Zn (µmol/l) 58.017  ± 15.052 6 40.088  ± 28.266 8 0.196707 
Fe (µmol/l) 52.983  ± 19.171 6 28.300  ± 10.782 8 0.014172 

 

Aydin et al. (2005) проучва нивата на желязо, цинк и мед в камерната течност и 
серума на недиабетно болни и диабетни хора, като търси връзка с развитието на 
катаракта. Единствено за нивата на мед в лещата при диабетни хора е установена 
значителна разлика в сравнение със здрави, като не са установени промени в нивата 
на Fe, Zn и Cu в камерната течност и серума. 

4.4.4. Резултати от съдържанието на мед, цинк и желязо в лещен хомогенат на 
кучета с и без катаракта. 

Според Goralska et al. (2014) ниските нива на кислород стимулират лещените 
епителни клетки да задържат цитозолното желязо и така повишават възможността му 
да индуцира формиране на РКВ в лещата. Концентрацията на желязо е тясно свързана 
с неговия транспорт, посредством протеините трансферин и феритин. Техните нива 
също се променят в околоочните тъкани по време на катаракта и други очни 
заболявания (Garcia-Castineiras, 2010). 

Таблица. 5. Стойности на мед (Cu), цинк (Zn) и желязо (Fe) в лещен хомогенат на очи от 
здрави кучета и такива, страдащи от катаракта. Представени са като mean ± SD.   

Група Параметър 

Здрави очи n Очи с катаракта n 
P 

Cu (µmol/g свежа тъкан) 0.0252  ± 0.0039 6 0.0223  ± 0.0037 6 0.423340 
Zn (µmol/ g свежа тъкан) 0.1415  ± 0.0095 6 0.1414  ± 0.0123 6 0.872780 
Fe (µmol/ g свежа тъкан) 0.4586  ± 0.0497 6 0.5332  ± 0.0321 6 0.037374 
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Проведената статистическа обработка на резултатите показа достоверни разлики само 
в желязото, което бе значително по-високо в превес на болните от катаракта очи. При 
останалите два параметъра, мед и цинк, не се установиха достоверни статистически 
разлики. Техните цифрови изражения са представени в таблица 5. 

Нивата на свободното Fe2+ са строго регулирани и подържани в ниски граници, 
благодарение на феритина, който преобразува желязото в цитоплазмата и ядрото на 
клетките в нетоксична форма (Marchitti et al., 2011). Култури от епителни клетки на 
лещата от куче, са способни да синтезират и отделят церулоплазмин. При 
физиологични условия, той повишава трансформирането на  желязото в стабилния 
протеин феритин. В условия, в които железните йони са над нормата, се прекъсва 
превръщането им във феритин, което корелира с повишените нива на желязо. Този 
ефект показва важната роля на феритина и трансферина в метаболизма на желязото в 
лещата (Harned, et al., 2006).   

5. ИЗВОДИ 

1. Стойностите на електроретинографските показатели  се различават съществено 
между различните породи здрави кучета.  

2. Електроретинограмите при породата фараоново куче се отличаваха с най-ниска 
амплитуда на а-и b-вълните, както през скотопичната, така и през фотопичната 
фаза на изследване, което лесно може да се изтълкува погрешно като признак на 
ретинално заболяване. 

3. Катарактата води до промяна в електрическата активност на ретината, изразяваща 
се в ускоряване времето за поява на в-вълната при дразнене с единичен проблясък 
слаба светлина през тъмнинната адаптация и понижаване в амплитудата на а- и b-
вълните при всички тестове, освен  единично дразнене със силен дразнител през 
светлата фаза.  

4. С нарастване на зрелостта на катарактата се намалява амплитудата и времето за 
появата на b-вълната през скотопичната фаза. Вълната а, по-слабо се влияе от 
зрелостта на катарактата, което означава, че колбичките са по-устойчивите 
фоторецептори към биохимичните промени в окото при катаракта. 

5. Малондиалдехидът нараства повече от двукратно в очните среди на кучета с 
катаракта в сравнение със здрави животни, което показва усилено липидно 
перокисление. 

6. При катаракта лещата и камерната течност са обект на интензивна  протеинова 
пероксидация, доказателство за което са високите концентрации на маркерите на 
този процес в очните среди. 

7. Количеството на  редуциран глутатион в окото при катаракта е трикратно по-
ниско в сравнение със здравите очи, доказващо недостатъчна антиоксидантна 
защита при това заболяване. 

8. Катарактата се съпровожда от промяна в метаболизма на желязото, чиито 
концентрации намаляват в камерната течност, а се увеличават в лещения 
хомогенат. 
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6. ПРИНОСИ 

ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ 

1. Установени са нормални стойности на електроретинографски показатели  за три 
породни групи клинично и офталмологично здрави кучета (фараоново куче, 
българско гонче и английски кокер шпаньол с негови кръстоски) по стандартен 
протокол. 

2. Доказано е, че електрическата активност на ретината е в директна негативна 
корелация със зрелостта на катарактата. 

3. Доказано е, че катарактата нарушава окислително-редукционните  процеси в 
лещата и камерната течност, с превес на липидното и протеиново перокисление, 
което се съпътства от недостиг в антиоксидантната защита на окото.  

ПОТВЪРДИТЕЛНИ ПРИНОСИ 

1. Утвърдена е методика за електроретинографско изследване на кучета по 
международно признат протокол. 

2. Предложена е схема за анестезия, която e безопасна за възрастни и рискови 
пациенти и осигурява неподвижност и центриране на очната ябълка с оглед 
извършване на благонадеждна електроретинографска процедура. 

7. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА  

1. Породните различия в нормалните стойности на електроретино¬графските 
параметри изискват използване на референтни стойности за всяка отделна 
порода, с оглед диагностика на различни заболявания на ретината. 

2. С узряване на катарактата напредват дегенеративните процеси в ретината, което 
компрометира резултата след оперативната екстракция на лещата. Поради това 
препоръчваме оперативното лекуване на катарактата да се предприема във фазата 
на незрялост. 
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9. ENGLISH SUMMARY 

Cataract is one of the leading causes of blindness in humans and dogs. It is widespread 
among different breeds of dogs. The term cataract is of Greek origin and means “waterfall”. 
As a medical term, cataract was defined as every abnormal opacity of the lens, regardless of 
the etiology. Various drug therapies have been developed over the years to treat cataract in 
human and veterinary medicine, but without satisfactory effect. Alternative method of 
treating the disease is through surgical extraction of the lens. The modern approach is 
intracapacular breakdown of lens masses by ultrasound and subsequent aspiration - 
phacoemulsification technique. Despite its minimal invasiveness, it is still associated with a 
number of serious complications, such as phacolytic uveitis, retinal detachment, glaucoma, 
endothelial dystrophy and so on. The failure of drug therapy and the complications of 
surgical cataract treatment in the dog have led us to a more in-depth study of the 
cataractogenesis process in order to expand the possibilities for prevention and cure of this 
disease. The aim of the present study was to investigate the bioelectrical activity of the 
retina and to measure some indicators of local oxidative stress in the aqueous humour and 
lenses of dogs with spontaneous age-related cataracts. For this purpose, we have prepared a 
standard study protocol for the available electroretinographic equipment and have 
established normal values for the amplitude and implicit time of the waves in healthy 
animals from 3 different breeds of dogs. Our results revealed statistically significant 
differences between values from Pharaoh hound dogs, Bulgarian hound dogs and English 
cocker spaniels. We have performed electroretinography in dogs suffering from cataract and 
compared the data with values from healthy animals. The results revealed statistically 
differences in wave’s amplitudes with lower values in affected dogs. A correlation analysis 
was performed that demonstrated that cataracts lead to changes in the electrical activity of 
the retina manifested with shortening the implicit time of b-wave in single flash tests with 
low light intensity during dark adaptation and a decrease in the amplitude of the a- and b-
waves in all tests except single flash with a strong stimulus during the light phase. After a 
surgical extraction of cataractous lenses, we have measured the amount of malondialdehyde 
(MDA), advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyl groups (PCO), 
ferric reducing ability (FRA), glutathione (GSH), catalase (CAT) and trace minerals in the 
lens and aqueous humour and compared the values with those obtained from healthy dogs. 
The results revealed that the MDA was 2.2 times lower in aqueous humor and 17.6 times 
lower in lens in heathy dogs compared with those affected by cataracts. The amount of 
AOPP was 3 times lower and PCO was 6.8 times lower only in the aqueous humour of 
healthy eyes. The quantity of the antioxidant GSH was 2.6 times higher in aqueous humour 
and 2 times higher in lens from healthy eyes compared to those with cataract. FRA of lenses 
was 2 times higher in healthy eyes. The results regarding trace minerals (Cu, Zn, Fe) in the 
eye showed 1.8 times higher values of Fe in aqueous humour from healthy eyes and 
statistically lower amount of Fe in the lens. In conclusion, canine senile cataract leads to 
disturbance in bioelectrical activity of the retina; oxidative stress is a key process occurring 
during formation of lens opacification. 

Key words:  malondialdehyde, advanced oxidation protein products, protein carbonyl 
groups, ferric reducing ability of plasma, glutatathione, catalase, electroretinography, canine 
senile cataract 


	1. Породните различия в нормалните стойности на електроретино¬графските параметри изискват използване на референтни стойности за всяка отделна порода, с оглед диагностика на различни заболявания на ретината.
	2. С узряване на катарактата напредват дегенеративните процеси в ретината, което компрометира резултата след оперативната екстракция на лещата. Поради това препоръчваме оперативното лекуване на катарактата да се предприема във фазата на незрялост.

