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СЕПСИС (SEPSIS) 

Сепсисът представлява комплекс от клинико-морфологични промени, които се 
развиват в сензибилизиран организъм. Той е събирателно понятие за всички общи 
бактериални инфекции, при които има постоянно или краткотрайно периодично 
постъпване на причинителите в кръвния ток (бактериемия), изразени общи и (или) 
местни морфологични увреждания и прогресиращо протичане при липса на 
тенденция към спонтанно оздравяване. Като форма на протичане на някои заразни 
болести сепсисът се наблюдава при антракса, хеморагичната септицемия, паратифа, 
червенката по свинете, инфекциозната анемия при конете, туберкулозата, сапа, 
бруцелозата и др. Сепсис означава гнилогръвие (от гр. saprotes – гниене), въпреки че 
рядко се причинява от гнилостни микроорганизми. Най-често сепсис се наблюдава 
при инфекции, дължащи се на гноеродни бактерии – стрептококи, стафилококи и 
пиогенни бактерии. В практиката често се използват понятията „бактериемия”, 
“виремия“ и „септичен“ шок. Те имат отношение към сепсиса, но се различават от 
него. Постъпването на бактерии в циркулиращата кръв без клинични прояви се 
нарича бактериемия. Тя е необходимо звено в патогенезата на сепсиса, но само 
нейната поява не е достатъчна за развитие на сепсис. Виремията представлява 
циркулация на свободни или вътреклетъчно локализирани вируси в кръвта. Тя 
никога не се свързва със сепсис. Септичният (ендотоксичен, токсиинфекциозен) шок 
е честа, но не е задължителна проява на сепсиса. Наблюдава се най-често при 
свръхостра и остра септицемия. Трябва да се има предвид обаче, че 
токсиинфекциозен шок може да се развие и без да има сепсис. Следователно не е 
правилно сепсис и септичен шок да се използват като синоними. За разлика от 
останалите инфекциозни заболявания сепсисът е полиетиологичен и може да се 
причинява от най-различни микроорганизми. Освен това се среща спорадично и не е 
инфекциозно заболяване в истинския смисъл на думата. При сепсиса няма строго 
определен инкубационен период, морфологичните увреждания и клиничните 
прояви са неспецифични по характер и освен това не се изработва имунитет. 
Необходимо условие за развитието на сепсис е проникване на вирулентни бактерии 
в организма. Мястото на проникването на патогенните микроорганизми се нарича 
входна врата на инфекцията или първичен афект. Входна врата на инфекцията може 
да бъде кожна рана, пъпната връв, матката, белите дробове и др. В регионалните 
лимфни възли се наблюдава остър прост или гноен лимфаденит, свързан с 
възпаление на лимфите съдове (лимфангит). В съединителната тъкан, локализирана 
по протежението на лимфните съдове се установява силен едем и пропиване с 
ексудат. Патохистологично се наблюдава гноен или негноен ендо- и перифлебит с 
тромбофлебит. Перилимфангитът се визуализира като червена ивица, идваща от 
септичното огнище към регионалните лимфни възли. В голяма част от случаите обаче 
не се установява входна врата на инфекцията (криптогенен сепсис), защото 
патогенните микроорганизми са попаднали в кръвообръщението, преминавайки 
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през лигавиците на храносмилателната, дихателната и пикочно-половата система. 
Обикновено на мястото на входната врата се развива гнойно възпаление. Така там се 
оформя първично септично огнище. От него постоянно или периодично в кръвта 
постъпват бактерии. Съществуват два възможни пътя на проникване на бактерии в 
кръвния ток: лимфогенен и тромбофлебитен. При лимфогенния път на 
разпространение от първичното септично огнище бактериите попадат с лимфния ток 
в лимфните съдове (лимфангит) и регионарните лимфни възли (лимфаденит). След 
като преодолеят „филтъра” на лимфните възли, причинителите попадат в големите 
лимфни пътища и чрез ductus thoracicus достигат кръвния ток. При тромбофлебитния 
път на разпространение бактериите инвазират венозните съдове в първичното 
септично огнище и предизвикват тромбофлебит. Образуваните тромби са богати на 
причинители, които могат да пренесат микроорганизмите до белите дробове. Тук те 
могат да предизвикат пневмония, която играе роля на вторично септично огнище. 
През белодробните капиляри бактериите преминават в лявата половина на сърцето 
и достигат системното кръвообращение. Понякога входната врата и септичното 
огнище не съвпадат. В такива случаи се говори за отдалечено септично огнище. 
Постъпването на патогенни микроорганизми в кръвообръщението води до 
специфични промени в сърдечно-съдовата, моноцитно-макрофагеалната, нервната 
система и паренхимните органи. Микроорганизмите и техните токсини предизвикват 
хемолиза на еритроцитите вследствие на което се установява хемосидероза и 
понижена съсирваемост на кръвта. Токсините повишават съдовата пропускливост 
което води до развитието на хеморагична диатеза и едем. Голяма част от 
причинителите се локализират в Далакът и лимфните възли и причиняват хиперемия, 
възпаление и активиране клетките на моноцитно-макрофагеалната система. В 
Далакът се отпуска гладката мускулатура на трабекулите и капсулата, което довежда 
до кръвонапълването му (септичен далак). В паренхимните органи и нервната 
система токсемията предизвиква силно изразени дистрофични изменения. 
Измененията засягат целия организъм и са причина за настъпването на смъртта. 
Според клинико -морфологичните признаци сепсисът се разделя на септицемия и 
пиемия. Нерядко е налице комбиниране признаците на септицемията и пиемията. В 
такива случаи става въпрос за септикопиемия. 

СЕПТИЦЕМИЯ (SEPTICAEMIA) 

Септицемията се характеризира с остро или свръхостро протичане. При нея 
първичното септично огнище може да е слабо изразено или да липсва. Не се 
наблюдават абсцеси във вътрешните органи. На преден план изпъкват общите 
явления. Обикновено трупното разлагане настъпва бързо. Наблюдават се тежки 
дегенеративно-некробиотични процеси в паренхимните органи, хеморагична 
диатеза, уголемяване на Далакът и лимфните възли. При външен оглед се установява 
тъмночервена несъсирена кръв и слабо изразено трупно вкочаняване . Около 
кръвоносните съдове се наблюдава силна имбибиция, вследствие на което интимата 
им и ендокарда са оцветени дифузно розово-червено. Склерата, видимите слузести 
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обвивки и едематозната подкожна съединителна тъкан са жълтеникави. По 
серозните покривки на паренхимните органи, перитонеума, пери, епикард и 
мукозата на червата има многобройни точковидни и ивичести кръвоизливи (Фиг. 1-
2). Далакът е винаги уголемен, понякога 2-3 пъти, с вишневочервена, мека или 
размазваща се пулпа, без ясно разграничаване на трабекулите и фоликулите 
(септичен далак). Патохистологично, в Далакът се установява кръвонапълване на 
синусите и голямо количество дифузно разпръснати левкоцити и сидероцити в 
пулпата. Регионалните лимфни възли на входната врата на инфекцията, а много 
често и възлите по трупа са уголемени, сочни и хиперемирани, понякога осеяни с 
кръвоизливи (Фиг. 3). Вследствие на токсемията, в черния дроб, бъбреците и 
миокарда се установява силна зърнеста и мастна дистрофия. Поради настъпилата 
сърдечна слабост се развива едем на белия дроб. При по-бавно протичане на 
септицемията, хеморагичната диатеза и дегенеративните процеси са по-слабо 
изразени. В такива случаи се развива хиперплазия на лимфната тъкан в Далакът и 
лимфните възли, които макроскопски са с плътна консистенция, а при разрез са сухи. 
Понякога се наблюдава септичен язвен тромбоендокардит, придружен с 
тромбоемболия. 

 

Фиг. 1. Септицемия. Петехиални кръвоизливи по косталната плевра при кон 
(оригинал). 
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Фиг. 2. Септицемия. Ивичести кръвоизливи по ендокарда при говедо (оригинал). 

 

Фиг. 3. Септицемия. Хеморагичен лимфаденит при свиня (оригинал).  
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ПИЕМИЯ (PYAEMIA) 

Пиемията се проявява с наличието на многобройни гнойни огнища (абсцеси) в 
различни органи (Фиг. 4). Абсцеси на големина от просено зърно до юмрук се 
наблюдават в белите дробове, черния дроб, Далакът, бъбреците, миокарда, кожата, 
подкожната тъкан, главния и гръбначния мозък и др. Често се установяват гноен 
артрит, перитонит, плеврит, перикардит и др. Пиемията се наблюдава при 
сравнително устойчиви индивиди.  

СЕПТИКОПИЕМИЯ (SEPTICOPYAEMIA) 

Септикопиемията има по-продължително, нерядко подостро и дори хронично 
протичане. За разлика от септицемията, на мястото на входната врата почти винаги 
се намира септично огнище. Преобладава разпространението на инфекцията чрез 
септични тромбоемболи, в резултат на което във вътрешните органи се образуват 
множествени метастатични гнойни огнища. При преминаването на гнойния 
възпалителен процес в серозните кухини се развиват емпием, гноен перикардит, 
перитонит, а в околните меки тъкани - флегмони (Фиг. 5-6). В ставите може да се 
наблюдава гноен артрит. Далакът обикновено е асептичен. В него могат да се 
установят инфаркти, понякога с вторично абсцедиране.  

 

Фиг. 5. Септикопиемия. Гноен плеврит при заек (оригинал). 
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Фиг. 6. Септикопиемия. Серозно - гноен асцит при кокошка (оригинал). 

В зависимост от входната врата на инфекцията се срещат следните видове сепсис: 

 Ранев сепсис (Wound sepsis) 

Наблюдава се вследствие увреждане на кожата, мукозите, при изгаряния, 
измръзвания и др. Септичната рана е зачервена, с набъбнали ръбове, инфилтрирани 
със серозно-фибринозен ексудат, покрита е с фибринозно-некротичен или гноен 
налеп, под който се вижда розово-червена гранулационна тъкан (Фиг. 7). Около 
раната тъканта е подута и зачервена, а регионалните лимфни възли са уголемени. 

 Следродилен (пуерперален) сепсис (Puerperal sepsis) 

Развива се след травматизиране и инфектиране на родилните пътища или матката 
при трудно раждане. Патологоанатомично се проявява като гноен или анаеробен 
метрит. Макроскопски, при гнойния метрит по серозата на матката се наблюдават 
множество кръвоизливи и фибринни обложения. Стената ѝ е удебелена, едематозна 
и лесно се разкъсва. В лумена се установява различно количество гноен ексудат. По 
лигавицата се наблюдават кръвоизливи, ерозии, язви и некрози. При 
некробацилозния метрит при кравите разрезната повърхност на маточната стена се 
състои от два слоя: външен - некротизирала лигавица и вътрешен слой - 
гранулационна тъкан. Границата между двата слоя представлява червена ивица с 
неравни очертания.  
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Фиг. 7. Ранев сепсис. Флегмон при куче (оригинал). 

 Пъпен (умбиликален) сепсис (Umbilical sepsis) 

Проявява се често при новородените животни (кончета, телета, по-рядко при агнета 
и прасета). Заразяването на животните става непосредствено след раждането 
(разкъсване на пъпните кръвоносни съдове). При кончетата в пъпната връв могат да 
не се открият промени отвън, но при отваряне на коремната кухина се наблюдават 
множество абсцеси около пъпа и вътрешните органи (пиосептицемия). При 
инфекция със стрептококи пъпната връв е удебелена вследствие на серозно-гнойна 
инфилтрация. В коремните органи се установяват множество абсцеси, а тазовите 
крайници са с гнойно-фибринозни артрити. Пъпната септицемия при телетата се 
предизвикват често от E. coli. Макроскопската находка е сходна със септикопиемията 
при кончетата. За характерен белег се смятат абсцесите в левия чернодробен дял. 
Омфалогенната септицемия при телетата и агнетата се причинява често от Bact. 
necrophorum (некробацилозен пъпен сепсис). Патологоанатомично се наблюдава 
тромбозиране на пъпните кръвоносни съдове, некроза на пъпната връв, черния и 
белия дроб. 

 Аспирационен сепсис (Aspiration sepsis) 

Проявява се най-често с развитието на гангренозна пневмония. Причината е 
погрешно орално аплициране на лекарствени средства със сонда. Гангренозните 
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огнища са тъмносиви - зеленикави на цвят, с назъбена периферия и неприятна 
миризма. Впоследствие те се сливат и се образуват и каверни, от които некротичната 
маса попада в бронхите. 

 Уросепсис (Urosepsis) 

Наблюдава се при животни, боледуващи от гноен пиелонефрит и цистит (най-често 
говеда). 

АНТРАКС (ANTHRAX, SPLENIC FEVER, CHARBON) 

Антраксът е остро септицемично заболяване, което се характеризира с тежка 
септицемия и серозно хеморагично-некротични промени в засегнатите органи. 
Заболяването се предизвиква от Bacillus anthracis. Антраксът е зооноза, но най-често 
боледуват овце, кози, говеда и коне. Птиците и хищниците са устойчиви на 
инфекцията. Предаването на заболяването става посредством контаминирана храна 
и вода, инхалация (wool sorter’s disease - човек), ранева инфекция (malignant 
carbuncle, pustula maligna), ваксинация и кръвосмучещи насекоми (Stomoxys 
calcitrans, Tabanus). Инкубационният период е 1-14 дни (при трансмисия с 
кръвосмучещи насекоми е 24-48 часа). Причинителят се размножава на входната 
врата на инфекцията, засяга регионалните лимфни възли и съдове (хеморагичен 
лимфаденит и лимфангит) и се дисеминира. Той предизвиква тежки поражения в 
кръвоносните съдове и септични промени в засегнатите органи (токсемия). Смъртта 
настъпва 12-36 часа след клиничната изява на заболяването. Точната причина за 
настъпването на смъртта е неясна. Токсините, асфиксията и хипогликемията са 
водещите фактори. Причината за смъртта при апоплектичната форма на антракс 
може да се дължи на дегенерацията на нервните клетки от токсина на причинителя. 
Причинителите спорулират след отваряне на труповете. Поради тoзи факт, при 
съмнение за антракс, отварянето на труповете се допуска като изключение. При 
свръхострата форма на заболяването животните могат да умрат без да са показали 
никакви симптоми приживе. При острата форма се установява повишаване на 
температурата, депресия, задух и отоци по гърдите, трупа и шията. При конете често 
се наблюдава количен пристъп. При свинете и кучетата се установява фарингит и 
оток в областта на шията. При птиците се наблюдава подуване на шията, гребена, 
обеците и главата, треска и конвулсии. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Апоплектична форма 

От тази форма боледуват предимно овце и кози. При външния оглед на трупа липсва 
следсмъртно вкочаняване. Промените са локализирани основно в главния мозък: 
установява се серозно-хеморагичен менингоенцефалит (Фиг. 8-9). Далакът не е 
уголемен. Патохистологично, в главния мозък се наблюдават множество 
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кръвоизливи, дистрофични процеси в ганглиевите клетки и слабо изразена 
левкоцитно-лимфоцитна инфилтрация, а във вътрешните органи - застойни процеси. 
В белия дроб и подкожната тъкан се установяват кръвоизливи. 

 

Фиг. 8. Антракс. Серозно-хеморагичен менингоенцефалит при овца (оригинал). 

Септицемична форма 

При външния оглед се установява силно подут труп със кървавопенести тъмни 
изтечения от естествените отвори. При наличие на хемолиза се наблюдават 
признаци на асфиксия. Загниването на трупа настъпва много бързо. Следсмъртно 
вкочаняване  липсва  или е много слабо изразено. Лигавиците са силно зачервени и 
хеморагични. Наблюдава се едем (тъмно жълтеникава желатинозна течност) и 
кръвоизливи в подкожната съединителна тъкан на вимето, препуциума, шията, 
глътката, гърдите и корема. След отваряне на трупа се установява тъмночервена, 
гъста, черна, лаковидна несъсирена кръв (поради настъпилата асфиксия) и мътна 
тъмночервена течност в коремната и гръдната кухина. Наблюдават се серозно-
хеморагични инфилтрати под перитонеума, плеврата, епикарда и около бъбреците. 
Скелетната мускулатура е омекнала, тъмно червена и осеяна с кръвоизливи. Далакът 
е 3-4 кратно уголемен, с опъната капсула (хиперемично -септичен далак). Пулпата му 
е тъмно-червена и мека, често по повърхността му се установяват разкъсвания.  



18  

  

 

Фиг. 9. Антракс. Петехиални кръвоизливи в мозъка на овца (оригинал). 

Патохистологично се наблюдава препълване на синусите и кръвоносните съдове с 
кръв, дистрофични изменения в клетките и левкоцитна инфилтрация. По серозите и 
мукозите на вътрешните органи се срещат многобройни петехиални кръвоизливи. 
Установява се хеморагичен гастроентерит. Черният дроб, бъбреците и сърцето са с 
признаци на паренхиматозна дистрофия. Белият дроб е едематозен или 
хеморагичен, а лимфните възли (особено мезентериалните) са със хеморагично-
некротичен лимфаденит. По разрезната им повърхност се установяват сухи, сиво-
кафяви некротични огнища. 

Локални форми на антракс 

При тях се развива огнищно хеморагично възпаление в определен орган, след което 
могат да се наблюдават и септични процеси. 

 Кожна форма (Malignant carbuncle, Pustula maligna) 

Кожната форма на антракс се наблюдава при човек. Тя представлява локално 
серозно-хеморагично възпаление на кожата. Макроскопски се установява 
розовочервена пустула с черен струпей на върха (некроза). Околните тъкани са силно 
зачервени и едематизирани, а регионалните лимфни възли са серозно-хеморагично 
възпалени (кожен антраксен карбункул). При говеда, коне и овце тази форма се 
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развива като ограничен серозно-хеморагичен оток без струпей. При свинете 
понякога могат да се наблюдават множествени проминиращи антраксни карбункули, 
които приличат на кръвоизливи. Подкожната тъкан е удебелена, пихтиеста и е 
пропита със серозно-хеморагичен ексудат. Патохистологично се установява 
хеморагично-некротично възпаление на кожата и подлежащите структури 

 Чревна форма  

Тя се проявява като дифузно или огнищно серозно-хеморагично възпаление на 
тънките или дебелите черва и регионален хеморагичен лимфаденит. Макроскопски, 
при дифузната форма се установява силно удебеляване стената на червата, 
многобройни кръвоизливи, хеморагични инфилтрати и малки некротични огнища. 
Кръвоизливи се наблюдават и по мезентериума, който е силно едематизиран. 
Субмукозата е силно удебелена, осеяна с петехиални кръвоизливи и некрози. 
Регионалните лимфни възли са увеличени, с тъмночервена разрезна повърхност и 
некрози с различна големина. Дифузната чревна форма се среща по-често при 
говедото и коня. Локалната форма се нарича антраксен карбункул. Това е червено - 
черно твърдо образувание, достигащо на големина от грахово зърно до кокоше яйце, 
покрито с фибринен налеп. Впоследствие, карбункулът може да некротизира и да 
отпадне, като на неговото място се образува язва с повдигнати ръбове. В стената на 
червото, мезентериума и регионалните лимфни възли се наблюдават същите 
промени както дифузната форма, но с по-слаб интензитет. Патохистологично, в 
началото се установява серозно-хеморагично възпаление, обхващащо всички чревни 
слоеве. Поради силно изразения едем, субмукозата е многократно удебелена. 
Лигавицата е дифузно инфилтрирана с еритроцити и левкоцити. Впоследствие, 
мукозата се пропива с фибрин и некротизира. В лимфните възли се наблюдава 
тромботизиране на кръвоносните съдове, кръвоизливи и некрози.  

 Белодробна форма 

Тази форма се среща предимно при млади свине. Характеризира се със серозно-
хеморагична пневмония, придружена понякога със серозно-хеморагичен плеврит. 
Бронхиалните лимфни възли са тъмночервени, уголемени, с малки некрози. В 
другите органи не се наблюдават промени. Белодробната форма се среща и при 
хора, обработващи вълна. 

 Фарингеална форма (Aнтраксна ангина) 

Протича като локално серозно-хеморагично възпаление на глътката и околните 
тъкани, без наличие на сепсис. Боледуват само свине. В повърхностния епител на 
тонзилите се развиват дистрофично -некротични процеси, а в дълбочина - серозно-
хеморагично възпаление. Впоследствие засегнатите тъкани некротизират, като 
некрозата се разпространява клиновиднo. При разрез тя се визуализира като сиво-
жълт или сиво-кафяв участък, обграден с демаркационна линия. Околните тъкани 
имат пихтиест вид и са пропити със серозно-хеморагични инфилтрати. Отокът може 
да се разпространи и да обхване шията и гърдите. По-рядко може да се засегне езика 
и небцето. В регионалните лимфни възли се наблюдава хеморагично-некротичен 
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лимфаденит. Фарингеалната форма на антракс протича обикновено добро-
качествено. Постепенно некротизиралите тъкани организират и склерозират. В някои 
случаи може да се установи само хеморагичен лимфаденит.  

  Метастатична форма 

При нея се засяга далакът и регионалните лимфни възли. В далака се наблюдават 
некрози, които повдигат капсулата му. Регионалните лимфни възли са с 
хеморагично-некротичен лимфаденит. 

 Атипични форми 

Атипичните форми на антракс са локални форми, при които не се наблюдава сепсис. 
В такива случаи причинителите се изолират само от засегнатите участъци. При конете 
могат да се наблюдават отоци в областта на корема, гръдния кош, крайниците и 
външните полови органи. Лезиите се локализират в областта на червата или 
фарингса. Спленомегалия не се установява. Антраксът при кучетата протича в 
свръхостра форма. Наблюдава се фарингит и оток в лицевата област. При птиците 
заболяването се проявява като хеморагичен ентерит. Кръвта е катранено-червена. 
Далакът е уголемен. Наблюдават се многобройни петехиални кръвоизливи по 
перитонеума и сърцето, а в перикардиалната торба се установява серофибринозен 
ексудат.  

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Хеморагична септицемия (остра форма): липса на кръвоизливи в 
едематозните тъкани и неуголемен далак. 

 Пироплазмидози: жълтеница, иктерус, липса на хеморагични 
инфилтрати. Далакът не е така силно уголемен. 

 Туберкулоза на тонзилите: наличие на бледи некрози със слабо 
изразена демаркация.  
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БОЛЕСТ НА АУЕСКИ  
(MORBUS AUJESZKY, PSEUDORABIES,  

INFECTIOUS BULBAR PARALYSIS, MAD ITCH) 

Болеста на Ауески, наречена още лъжлив бяс, е остро протичащо инфекциозно 
заболяване, предизвикващо се от вирус от семейство Herpes viruses. Заболяването 
протича с признаци на менингоенцефалит и травматични повреди на кожата. 
Боледуват бозайниците и някои видове птици. При възрастните свине болестта 
обикновено протича ензоотично, а при бозаещите прасета - с остър енцефалит. 
Начинът на предаване на инфекцията е алиментарен и аерогенен, но причинителят 
може да проникне в организма и чрез повредена кожа и лигавици, както и 
интраутеринно. Попаднал в организма, вирусът се разпространява лимфо-
хематогенно във всички тъкани и органи. При прасетата се наблюдават 
некоординирани движения и парализи. Преди настъпването на смъртта могат да се 
установят конвулсии, мускулен тремор и цялостна парализа. Сърбеж не се 
наблюдава. Смъртта настъпва до 12 часа след клиничната изява на болестта. 
Обикновено заболяват младите прасенца. При останалите животни (гв, кч, кт, ов, кн) 
се наблюдава силен сърбеж по кожата. Животните проявяват маниакално 
поведение, свързано със силно разчесване на засегнатия участък. Впоследствие се 
наблюдава парализа и смъртта настъпва в рамките на 6-48 часа. При някои случаи 
животните умират внезапно, без наличието на клинични признаци.  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Патологоанатомична находка при гв, кч, кт, ов, кн 

При външен оглед на трупа се наблюдават рани по кожата в резултат на разчесване, 
причинени от силния сърбеж приживе (Фиг. 10). Това са константни промени, които 
се локализират най-често в областта на главата (рядко на други участъци). На 
наранените места се установява едематизиране на подкожните тъкани и серозно-
хеморагично възпаление. При вторична инфекция се развива гноен дерматит. 
Понякога раните достигат до костите. При по-продължително боледуване може да се 
наблюдава конюнктивит, ринит, ларингит и фарингит. В белия дроб се установява 
едем или пневмония. Тънките черва са с катарално-хеморагичен до фибринозен 
ентерит. В паренхимните органи се наблюдава зърнеста дистрофия. Често се 
установяват некрози по тонзилите и фибринозни налепи по ларинкса, фаринкса и 
трахеята. Патохистологично, в ЦНС се наблюдават признаци на негноен 
енцефаломиелит. При свинята и кучето, в сивата и бялата мозъчна субстанция се 
установяват периваскуларни глиеви пролиферати, а при говедото - дегенерация на 
ганглиевите клетки, без клетъчно-реактивни процеси.  
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Фиг. 10. Болест на Ауески при куче. Разчесване на кожата в областта на главата. 
(оригинал). 

Патологоанатомична находка при свине 

При свинете липсва  сърбеж и рани по кожата. Патологоанатомичната находка 
зависи от възрастта на животните. 

При възрастни свине и прасета над 3 месечна възраст се наблюдава едем и 
инстерстициална пневмония. Впоследствие, поради намесата на вторични 
причинители, пневмонията преминава в катарална, гнойно-некротична или 
крупозна. Установява се катарален до дифтероиден ларингит и фарингит. 
Наблюдават се малки некрози по горните дихателни пътища, плеврата, епикарда, 
Далакът и бъбреците.  

При възрастните и бозаещите прасета се установяват язвено-некротични 
процеси по тонзилите, фарингса и ларингса. Наблюдава се ринит и аспирационна 
пневмония, която обикновено се усложнява с гангрена на белия дроб. Установява се 
катарален гастрит и ентерит. 

Бременните свине абортират. В абортиралите фетуси и новородените прасета се 
наблюдават признаци на сепсис. Установяват се кръвоизливи и дегенерация на 
паренхимните органи. В черния дроб, далака и белия дроб се срещат милиарни и 
субмилиарни сивожълтеникави некрози. Наблюдава се фибринозен перикардит и 
негноен енцефалит. Патохистологично, в абортиралите фетуси и новородените 



 23 

  

  

прасенца се установяват фокални некрози в черния дроб, далака и белия дроб. Те са 
овални, със силен кариорексис в центъра и без периферна клетъчно реактивна зона. 
Около кръвоносните съдове и в интерстициума на белия и черния дроб се 
наблюдава струпване на лимфоцити и плазматични клетки. В големия и малкия 
мозък се установява негноен енцефалит. Наблюдават се дистрофични процеси в 
ганглиевите клетки и невронофагия.  

Патологоанатомичната находка при прасета на възраст от 3-4 седмици до 2 
месечна възраст се смята за типична за заболяването. Признаците са подобни на 
абортиралите фетуси и новородените прасета, но се наблюдава много силен негноен 
енцефалит и ясно изразена интерстициална пневмония. Пневмонията е от лимфо-
хистиоцитарен тип, като промените се локализират предимно в интралобуларната, 
интерлобуларната, перибронхиалната съединителна тъкан и около кръвоносните 
съдове. Установява се катарален бронхит и ентерит. Некрозите в черния дроб, далака 
и белия дроб могат да липсват. Измененията в ЦНС (негноен енцефалит и 
менингоенцефалит) са най-характерни за болеста на Ауески при свинете, независимо 
от възрастта им. 

Диагнозата се поставя сравнително лесно при гв, кч, кт, ов и кн (рани от разчесване и 
нервни признаци). При свинете е необходимо изолиране и идентифициране на 
причинителя, тъй като клинико-морфологичното отдиференциране на заболяването 
от болести, протичащи със сходни признаци е трудно. 

БОЛЕСТ ОТ ОДРАСКВАНЕ НА КОТКА (CAT SCRATCH 
DISEASE, TEENY’S DISEASE, LYMPHORETICULOSIS, 

SUBACUTE REGIONAL LYMPHADENITIS) 

Това е остро протичаща зооноза, която се причинява от Bartonella henselae. Предава 
се на човек при одраскване от животно (обикновено представител на 
семейство котки, по-рядко от кучета). Заболяването е повсеместно разпространено, 
като се засягат предимно децата. Възприемчивостта сред хората е висока. Източници 
и резервоари на причинителя са най-често домашната котка и куче, като обикновено 
при тях инфекцията протича безсимптомно. Причинителят се локализира по езика и 
зъбите на котките и кучетата. Инфекцията постъпва през наранената кожа (облизване 
одраскване, ухапване). По-рядко заразяване може да настъпи след консумация 
на храна и вода, контаминирана от котка или куче. На входната врата на инфекцията 
се образува първичен афект. Впоследствие причинителите достигат до регионалните 
лимфни възли, където се размножават и предизвикват възпалителни процеси. 
Болестта протича с отпадналост, първичен афект на мястото на одраскване, 
регионарен лимфаденит, повишаване на телесната температура. Изходът е 
благоприятен. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Bartonella_henselae
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%BA_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8A%D0%B1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА  

Отначало се наблюдава зачервяване на кожата, което постепенно се превръща в 
мехурче и се разязвява. В повечето случаи заболяването завършва по този начин. 
След няколко дни се наблюдава засягане на регионалните лимфни възли, които се 
уголемяват и са болезнени. При половината от случаите те фистулират и в редки 
случаи се наблюдават усложнения. Впоследствие се развива грануломно възпаление. 
Прогнозата е добра. В редки случаи болестта може да протече протрахирано и да 
рецидивира. 

БРУЦЕЛОЗА (BRUCELLOSIS, BANG’S DISEASE, 
CONTAGIOUS ABORTION) 

Бруцелозата е предимно подостро, хронично или латентно заболяване по 
домашните и дивите животни и човека, причиняващо се от различни видове на род 
Brucella. Болестта се характеризира с аборти и интермитираща треска. При 
животните тя протича ензоотично, а при хората - спорадично. Заразяването при 
животните се осъществява орално или чрез пикочно-половата система. 
Проникналите в организма причинители достигат по лимфен път до регионалните 
лимфни възли. Когато бруцелите са в голямо количество и резистентността на 
организма е слаба, те се размножават, настъпва виремия и генерализация на 
инфекцията. Попаднали в тъканите, бруцелите водят до възпалителни процеси, 
които се характеризират първоначално с ексудативна тъканна реакция, която по-
късно се променя в продуктивна. Образуват се специфични грануломи (Bang’s 
granuloma), съставени от епителоидни, гигантски клетки и лимфоцити.  

БРУЦЕЛОЗА ПО ГОВЕДАТА (BRUCELLOSIS IN CATTLE) 

Основният признак на бруцелозата при говедата е абортът, който настъпва между 6-7 
месец на бременността. При абортиралите крави се наблюдават изменения в 
матката, плодните обвивки и абортирания плод. Матката е силно уголемена, 
последъкът e обикновено задържан, като между него и мукозата се установява 
мръсносива течност, примесена с белезникави парцалчета. Плодните обвивки са 
едематизирани (локално или дифузно) и приличат на жълтеникава пихтиеста маса. 
Хорионът около котиледоните е покрит с фибринозен налеп, а котиледоните са 
уголемени, хиперемирани или некротизирали. Карункулите са силно уголемени, 
мръсно червени, осеяни с кръвоизливи и покрити с кървавочервени налепи. При 
бременните и абортиралите крави се засягат млечната жлеза и регионалните 
лимфни възли. Наблюдават се интерстициален мастит и уголемяване на лимфните 
възли. Нерядко се установяват бурзити (предимно в карпалните стави) и абсцеси на 
тазовите крайници. Патохистологично, в плодните обвивки се наблюдава 
хиперемия, едем и кръвоизливи. Установява се гнойно-некротично възпаление на 
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хориона и некротизиране на въсите. След затихване на острите възпалителни 
процеси в матката се развива продуктивно възпаление. Наблюдава се пролиферация 
на хистиоцити и образуване на малки възелчета. Впоследствие се разраства 
съединителна тъкан и настъпва склероза. В интерстициалната тъкан на млечната 
жлеза се установява огнищна или дифузна пролиферация от лимфоцити и 
хистиоцити, както и дистрофично-некробиотични изменения. В надвименните 
лимфни възли се наблюдава пролиферация на епителоидни клетки и единични 
гигантски клетки от Лангхансов тип. В някои участъци могат да се наблюдават 
абсцеси и некрози.  

В абортираните фетуси най-често се установява картината на сепсис, но може и да 
липсват промени. Наблюдават се многобройни кръвоизливи по кожата, 
перитонеума, плеврата, серозите на органите, лигавицата на червата и пикочния 
канал. Установява се едем или серозно-хеморагично възпаление на подкожната 
съединителна тъкан. Далакът и лимфните възли са набъбнали или уголемени. 
Пъпната връв е едематозна. В черния дроб може да се установят жълто-червени 
некрози с неправилна форма, а в белия дроб - пневмонични участъци. При биците 
се наблюдават гнойно-некротични орхити и епидидимити. Семенниците и 
надсеменниците са уголемени. Скроталната торба е изпълнена със серозно-гноен 
ексудат, примесен с фибринни нишки. Вътрешната и страна е покрита с плътни, сухи, 
жълто-сиви налепи, а понякога се установяват и абсцеси. В семенниците могат да се 
наблюдават сиво-жълти казеозни огнища с различна големина и абсцеси. В някои 
случаи целият семенник може да некротизира и да плува в гнойна материя, 
обградена с капсула, а в други се установят продуктивни процеси. Тогава 
семенниците са силно уплътнени и сраснали със скроталната торба. 
Патохистологично се наблюдават дистрофично-некробиотични процеси, които 
завършват с разрастване на гранулационна тъкан и склероза. При болни от 
бруцелоза крави и бици промени могат да се установят още и в черния дроб, 
скелетната мускулатура, лимфните възли, далака, тонзилите, надбъбрека, панкреаса, 
мозъка, спиналните ганглии и др. Макроскопсската находка е плеоморфна и варира 
от гнойно-некротични реакции до възпалително продуктивни процеси. 

БРУЦЕЛОЗА ПО ОВЦЕТЕ (BRUCELLOSIS IN SHEEP) 

Патологоанатомичната находка в матката, плодните обвивки и абортиралите 
фетуси при овцете наподобяват тези при кравите. В матката не се развива дифузен 
гнойно-катарален ендометрит, а възпалението се локализира само около 
карункулите. След аборта, възпалението хронифицира и се развива в дифузен 
гнойно-некротичен ендометрит. Често се констатира интерстициален мастит. Освен 
половата система се засягат и органите, богати с ретикулоендотелни клетки - далак, 
лимфни възли и черен дроб. Патохистологично, в тях се установяват множество 
грануломи, съставени от хистиоцити, епителоидни и гигантски клетки. В бъбреците се 
наблюдава интерстициален нефрит. Могат да се установят бурзити и орхити, както 
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при говедото. При абортиралите фетуси се наблюдава едем и кръвоизливи в 
подкожната съединителна тъкан, уголемяване на далака и лимфните възли и 
множество милиарни некрози в черния дроб. 

БРУЦЕЛОЗА ПО СВИНЕТЕ (BRUCELLOSIS IN SWINE) 

Бруцелозата по свинете се проявява като хронично заболяване със засягане на 
половата и нервната система, аборти, орхити, артрити и многобройни абсцеси във 
вътрешните органи и подкожната съединителна тъкан. Морфологичната находка на 
заболяването показва голямо разнообразие. В едни случаи се наблюдават 
неспецифични ексудативно-дистрофично-некротични процеси, а в други - 
продуктивни реакции, водещи до развитие на характерните за заболяването 
бруцеломи. Хроничният развой на болестта се свързва с разрастване на специфична 
и гранулационна тъкан в поразените органи, която впоследствие фиброзира и 
склерозира. Бруцелозните аборти при свинете се появяват най-често между 40-ия и 
60-ия ден на бременността, както и в края на плодоносенето. След аборта рядко се 
задържа последъкът и не винаги се развива гнойно-катарален ендометрит. В едни 
случаи в маточната лигавица могат да се наблюдават абсцеси, а в други - плътни, 
сиво-белезникави блестящи възелчета (милиарна бруцелоза на матката). 
Патохистологично, възелчетата се състоят от епителоидни, гигантски клетки от 
Лангхансов тип и лимфоцити. Промените в плодните обвивки са значително по-слаби 
или могат да липсват, в сравнение с говедата. При абортираните фетуси се 
наблюдава зачервяване на кожата в областта на главата, шията, вентралните части на 
гърдите и вътрешната страна на крайниците до копитцата. По тези участъци се 
виждат многобройни точковидни кръвоизливи с виолетово-червен цвят. В отделните 
фетуси може да се установят хеморагични пихтиести подкожни инфилтрати в 
областта на гърдите. Черният дроб е хиперемиран. Далакът и лимфните възли са 
слабо уголемени. По кората на бъбреците, епикарда и капсулата на далака се 
наблюдават петехиални кръвоизливи. Патохистологично, плацентата е 
хиперемирана, едематизирана и хеморагична. На много места се установяват 
дистрофично-некротични процеси. В паренхимните органи на фетусите се наблюдава 
хиперемия, дистрофични процеси и кръвоизливи. Срещат се пролиферати, съставени 
от хистиоцити, примесени с левкоцити и лимфоцити. При нерезите се наблюдават 
орхити, епидидимити и везикулити. Семенниците са силно увеличени и с наличие на 
големи сиво-жълти некрози и абсцеси. Често се установяват серофибринозни или 
гнойни артрити, придружени с анкилоза и разрушаване на костите. Обикновено се 
засягат лакътната, колянната, тазобедрената и раменната става. Понякога се 
констатират гнойно-некротични спондилити. Характерно за бруцелозата при свинете 
е образуването на абсцеси в черния дроб, бъбреците, белия дроб, далака, 
семенниците, надбъбреците и в подкожните тъкани. Често се наблюдават промени в 
лимфните възли. Те са уголемени, структурата им е заличена вследствие развитието 
на хиперпластичните процеси. Патохистологично се наблюдава продуктивен 
лимфаденит, свързан с намножаване на хистиоцити, макрофаги, епителоидни и 
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гигантски клетки. Понякога, в лимфните възли се установява серозно-гноен 
лимфаденит и малки некротични огнища. 

БРУЦЕЛОЗА ПРИ КОНЕТЕ (BRUCELLOSIS IN HORSES) 

Бруцелозата по конете се характеризира с развитие на бурзити в областта на холката, 
тила и крайниците. Засегнатите бурзи са уголемени. Първоначално те са изпълнени с 
розово-червена течност, в която по-късно се появяват фибринни нишки и парцалчета. 
С хронифициране на заболяването в засегнатите огнища се развиват гнойно-
некротични процеси с отлагане на калциеви соли. Могат да се наблюдават 
тендовагинити, артрити, цистити, фиброза на яйчниците и др. В диференциалната 
диагноза трябва да се има предвид онхоцеркозата, при която в некротичната 
материя и около нея се срещат много от причинителите. 

БЯС (RABIES, LYSSA) 

Бесът е остра инфекциозна болест, която се причинява от Rabies virus (род Lyssavirus, 
сем. Rhabdoviridae). Заболяването се характеризира с тежки нервни смущения 
(възбуда, парези, парализи) и летален изход. Засягат се всички бозайници, 
включително и човека. Боледуват по-често хищниците, поради особеностите в техния 
начин на живот. Тревопасните и хората рядко могат да предадат инфекцията 
(затворен бяс). Птиците са много по-слабо възприемчиви. Болестта се предава чрез 
ухапване. По-рядко заразяване може да настъпи при замърсяване със слюнка на 
наранена кожа и лигавици, одраскване, перорално, аерогенно или интраутеринно. 
Поради строгия си невротропизъм вирусът се фиксира за нервните окончания и по 
нервен път се придвижва до ЦНС. Най-често се локализира в амоновия рог, малкия, 
продълговатия мозък и кората на главния мозък. Причинителят се размножава в 
цитоплазмата на нервните клетки, които дегенерират и се разпадат. Вторично 
вирусът се локализира и реплицира в слюнчените жлези, откъдето се отделя във 
външната среда. Заболяването протича бързо, ако раната от ухапване е дълбока и е в 
близост до главния и гръбначния мозък. Заболяването при кучето може да протече 
като буен, тих бяс или атипично. Буйният бяс протича през три последователни 
стадия: начален или меланхоличен, стадий на възбуда и паралитичен стадий. Целият 
развой на болестта при тази форма продължава 6-12 дни. При тихия бяс не се 
наблюдава стадий на възбуда. След първоначалните признаци веднага започват 
парализите. Развоят е кратък и завършва летално за няколко дни. Атипичните форми 
на заболяването се срещат много рядко. Те се проявяват като абортивна форма, 
завършваща с оздравяване или възвратна форма, която се характеризира с 
продължително боледуване с последователно засилване или отслабване на 
симптомите. 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Патологоанатомичните изменения при беса не са характерни. При външния оглед на 
трупа се наблюдава изтощение на животното и рани от ухапване. Конюнктивите и 
мукозата на устната кухина са цианотични. По езика и устната кухина се установяват 
ерозии. Кръвта е тъмночервена и слабо съсирена. Слюнчените жлези са уголемени и 
хиперемирани. Хранопроводът е разширен, а стомахът е празен, с чужди тела, 
ерозии и кръвоизливи по лигавицата (Фиг. 11). Тънките черва са с катарален ентерит. 
Ректумът е пълен с фекалии и е с разширени стени. Пикочният мехур е увеличен и 
пълен с урина. Специфичните за болестта промени сa локализирани в ЦНС. 
Наблюдава се хиперемия, оток и кръвоизливи на меките мозъчни обвивки. 
Цереброспинални и симпатикови ганглии са зачервени, набъбнали.  

 

Фиг. 11. Бяс при куче. Стомахът е празен, с удебелени гънки, а по лигавицата се 
наблюдават малки улцерации (оригинал). 

 

Патохистологично, в главния мозък и около кръвоносните съдове първоначално се 
наблюдава пролиферация на микроглиеви клетки, а впоследствие – и плазматични 
клетки. Успоредно с това се установява и пролиферация на глиеви клетки около 
дегенеративно - дистрофично увредени ганглиеви клетки (невронофагия). По този 
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начин микроскопски се образуват клетъчни струпвания, които се означават като 
„възелчета на беса“ Подобни изменения се наблюдават и в гръбначния мозък. 
Специфичността на възелчетата на беса се оспорва, тъй-като могат да бъдат открити 
и при други заболявания, протичащи с признаци на негноен енцефалит. За 
характерна находка се смятат т.нар. “телца на Негри'', които се локализират в 
цитоплазмата на ганглиевите клетки (от едно до двадесет на брой). Те имат сложна 
структура. Самото телце се оцветява добре с киселите бои в червено, а в него се 
наблюдават светли, неоцветени, подобни на вакуоли мехурчета, в които са включени 
базофилни зрънца във вид на розетка, черничев плод или са кръгли. Телцата на 
Негри се откриват най-много в амоновия рог, малкия мозък, кората на главния и 
продълговат мозък. Трябва да се има предвид, че те не се установяват във всички 
случаи на заболяване. При някои животни, в ганглиевите клетки или 
екстрацелуларно могат да се наблюдават единични или събрани на верижка 
“ацидофилни” зрънца (гранули). Те са безструктурни и се смята, че са една от 
началните фази от развитието на причинителите и формиране на телцата на Негри. В 
периферните нерви до мястото на ухапването се установяват възпалително-
дегенеративни процеси и мононуклеарни клетъчни пролиферати. Патохистологично, 
в черния дроб, бъбреците, слюнчените жлези и лимфните възли се установяват 
периваскуларни пролиферати от лимфоидни и плазматични клетки. Диагнозата се 
поставя комплексно. За лабораторна диагностика трябва да се изпрати главата на 
съмнително болното животно или части от амонов рог, малък и продълговат мозък, 
фиксирани във 90-100 % алкохол. Ако животното е умъртвено преди да са проявени 
клиничните признаци, за диагностика се изпраща целия труп. 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Нервна форма на гана при кучето - наличие на конюнктивит и 
ринит. В мозъка няма телца на Негри.  

 Заразен енцефаломиелит при коне - в мозъка не се установяват 
телца на Негри. 

 Болест на Ауески при кучето - има рани от разчесване на кожата. В 
мозъка не се откриват телца на Негри.  

 Заразен ларингоентерит при котките - наблюдава се катарален 
до фибринозен ларингит и ентерит. При здрави котки нормално могат 
да бъдат открити ацидофилни включения в ганглиевите клетки на 
амоновия рог.  
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ВЕЗИКУЛОЗЕН СТОМАТИТ ( STOMATITIS VESICULOSA, 
VESICULAR STOMATITIS) 

Везикулозният стоматит е ензоотично заболяване, която се предизвиква от вируси от 
сем. Rhabdoviridae. Болестта протича с формиране на везикули по муцуната, 
мукозата на устата, венеца на копитата и междукопитната цепка. Боледуват конете, 
говедата, свинете и някои диви животни. Заболяването е сезонно, тъй като се 
предава чрез мухи, комари и др. вектори, които го разпространяват. Вирусът се 
мултиплицира в комарите. Установени са няколко щама. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

След 48-72 часа от заразяването на животните, по муцуната, мукозата на устата, 
венеца на копитата и междукопитната цепка се наблюдават везикули (мехурчета, 
изпълнени с бистра течност) с диаметър от няколко милиметра до 3 см в диаметър. 
Впоследствие те се пукат и на тяхно място се появяват ерозии, които след една-две 
седмици заздравяват. В останалите органи (с изключение на хиперемия в черния 
дроб) не се установяват макроскопски промени. При свинете везикулите в устната 
кухина се срещат по-често в сравнение с междукопитната цепка. При говедото 
образуването на везикули на копитата и цицките на вимето е по-рядко в сравнение с 
шапа. Изходът на болестта е благоприятен. Като усложнение може да се развие 
миокардит. Патохистологично, отначало се наблюдава междуклетъчен едем в 
герминативния слой на епидермиса. Клетките претърпяват дистрофично-
некробиотични изменения. Впоследствие се оформят малки вакуоли, които 
постепенно се сливат и се оформят везикули. В долните слоеве на епидермиса и 
дермата се установява хиперемия на кръвоносните и лимфните съдове и 
кръвоизливи. В диференциално-диагностично отношение трябва да се имат предвид 
шапът, везикулозната екзантема при свинете, неспецифичният везикулозен стоматит 
и папулозният стоматит.  

ВИРУСНИ ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТИ  
(VIRAL ENCEPHALOMYELITIS) 

Вирусните енцефаломиелити представляват група заболявания по хората и 
животните, които се предизвикват от вируси на семейство Togaviridae (род Alphavirus 
и род Flavivirus. Понастоящем са известни над 300 вида вируси, от които 75 
предизвикват заболявания при животните и човека. Те формират отделни 
нозологични единици и се обединяват под това наименование главно поради близко 
или сходно клинично проявление. Всичките заболявания както при човека, така и 
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при животните протичат с треска, енцефалит, менингоенцефалит в комплекс или с 
преобладаване само на някои от тези симптоми. Понякога енцефаломиелитите могат 
да протекат и безсимптомно. По-важни от тях са:  

 Японския енцефалит (Ecephalitis japonica) 

 Източен конски енцефаломиелит (Eastern equine encephalomyelitis)  

 Западен енцефаломиелит по конете (Western equine encephalomyelitis) 

 Шотландски енцефаломиелит по овцете (Looping ill) 

 Кърлежов енцефалит (Encephalitis acarina)  

 Венецуелски енцефаломиелит (Encephalomyelitis Venezuelana) 

 Западно нилски енцефалит (West Nile encephalitis) 

 Енцефалит на долината Мърей (Murrey valley encephalitis) 

 Енцефалит повасан (Encephalitis povassan)  

 Енцефалит негиши (Encephalitis negichi)  

 Енцефалит Сент Луи (Encephalitis Saint Louis) 

При естествени условия всеки причинител е различно вирулентен за отделните 
видове бозайници, птици и човека. Възприемчивостта дори на един и същ вид, 
поставен при еднакви условия, се движи в много широки граници. В едни случаи 
болестта може да протече свръхостро, докато при други индивиди да бъде в лека, 
абортивна или безсимптомна (инапарентна) форма. Вирусът на западния 
енцефаломиелит предизвиква заболяване при естествено заразяване на коне, 
мулета, свине, птици, елени и хора. Изкуствено могат да се заразят телета, кози, 
млади мулета, пилета, гълъби, мишки, плъхове, морски свинчета и хамстери. Овцете 
и котките са възприемчиви. Източният енцефаломиелит освен изброените животни 
засяга още котката, овцете, пъдпъдъка и таралежа. Венецуелският тип на вируса 
засяга освен конете и хората още и овцете, козите, котките, кучетата, зайците, 
плъховете, мишките, морските свинчета и гълъбите. Вирусът на японския 
енцефаломиелит при естествени условия афектира конете, хората, свинете, говедата, 
овцете, маймуните, младите мулета, мишките, лалугерите и младите плъхове. При 
изкуствено заразяване заболяват почти всички домашни и много диви животни и 
птици. Вирусните енцефаломиелити могат да протекат в енцефалитна, медуларна 
или смесена форма. При всяко едно заболяване преобладава една от тези форми, но 
нерядко заедно с нея се наблюдават и останалите.  

Енцефалитната форма е характерна за американските типове вируси. При нея след 
поява на треска се проявяват и нервните симптоми. Най-често се наблюдава 
депресия, сънливост, парези и парализи, отколкото буйство. Болните животни са с 
понижена нервно-рефлекторна възбудимост. Наблюдават се манежни движения, 
тортиколис и слабост на задницата. Често се установяват парализи на езика, глътката, 
лицевите и очните мускули, вследствие на което погледът се изкривява, а ушите 
увисват. Зрението може да се загуби напълно. Дъвченето и гълтането са затруднени. 
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Животните се изпотяват, кожата на тялото им е с понижена чувствителност, а от 
устата изтича обилно количество слюнка. Видимите лигавици са иктерични и с 
множество петехиални кръвоизливи. Установява се обстипация на дебелите черва и 
задържане на урината при пълна липса на чревна перисталтика. При такова 
състояние болните животни падат или лягат на земята и след няколко часа или дни 
умират. Повишена възбудимост се наблюдава рядко. В тези случаи животните скачат 
и се блъскат в околните предмети, опитват се да хапят или проявяват повишена 
полова възбудимост.  

Енцефало-миелитната форма се наблюдава освен в Америка още в Европа и 
Япония, но значително по-рядко.  

Медуларната форма се характеризира с увреждане предимно на гръбначния мозък. 
При нея апетитът е запазен, но се наблюдават парализи на трупа и тазовите 
крайници. Освен това може да се парализира опашката, сфинктерите на пикочния 
мехур и ректумът, както и пенисът на мъжките животни и влагалището на женските. 
Чести са случаите на перманентна нимфомания. В някои случаи се наблюдава 
парализа на крупата и крайниците, при което животните лягат на земята, без да 
могат да станат повече и умират бързо. Смесената форма се наблюдава често в Азия 
и Европа и рядко в Америка. При нея се установяват едновременно признаци на 
енцефалитни и медуларни увреждания. Смъртността при вирусните енцефало-
миелити се движи между 50-70 %. Съществуват леки или атипични форми на 
болестта, при които леталитетът не надвишава 10-15 %. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Макроскопски се установяват кръвоизливи в подкожната съединителна тъкан, 
серозите и мукозите. Наблюдава се иктерус със различна интензивност, който 
обхваща всички серози, мукози и подкожната съединителна тъкан. Черният дроб е 
иктеричен, с мозаична структура, повишена плътност, намалени размери и заострени 
ръбове. Далакът е уголемен, а сърцето и бъбреците са с мастна дистрофия. Главният 
мозък е хиперемиран, като на отделни участъци се установяват отоци и петехиални 
кръвоизливи. Стомахът и червата са препълнени. Патохистологичните промени са 
най-характерни в мозъка и черния дроб. Наблюдават се кръвоизливи, 
периваскуларни лимфоцитни инфилтрации, фокално размекване на сивото вещество 
и дегенерация на нервните клетки (Фиг. 12). Най-често са засегнати обонятелният 
ствол, hiasma opticum и крушовидният дял на продълговатия мозък. В черния дроб се 
установява токсична чернодробна дистрофия, инфилтрация на клетки от 
ретикулоендотелната система и отлагане на пигмент в лобулите. В 
диференциалнодиагностично отношение трябва да се имат предвид бесът, 
пироплазмозите, ботулизмът, токсичните енцефаломиелити (отравяния с плесенясал 
фураж, детелинова и люцернова болест, отравяния с пелин), болестта на Ауески и др.  
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Фиг. 12. Патохистологична находка при вирусен енфаломиелит при кон. Хиперемия 
на капилярите, глиева дегенерация, мононуклеарна клетъчна инфилтрация. 

Оцветяване с хематоксилин/еозин (оригинал). 

ВИРУСНИ ХЕМОРАГИЧНИ ТРЕСКИ 
(VIRAL HAEMORRHAGIC FEVERS) 

Вирусните хеморагични трески представляват природно-огнищни зооантропонози. 
Те се локализират в географски райони, обитавани от топлокръвни животни, 
представляващи резервоар на инфекцията и от кръвосмучещите им преносители.  

КРИМСКО - КОНГОАНСКА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА   
(CRIMEAN - CONGO HAEMORRHAGIC FEVER) 

Кримско-Конгоанската хеморагична треска е трансмисивна природно-огнищна 
инфекция, която се причинява от вирус от сем. Bunyaviridae. Резервоар на заразата в 
природните огнища са зайци, таралежи и други диви животни. Преносители са 
кърлежи от род Hyaloma, паразитиращи върху зайци и птици (младите форми) и 
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коне, овце, говеда, кози (възрастните форми). Човек обикновено се заразява при 
ухапване от заразени кърлежи.  

При човека заболяването протича в три стадия: прехеморагичен, хеморагичен и 
реконвалесцентен. Наред с клиничните форми се наблюдават и случаи на 
безсимптомно протичане. 

Патологоанатомична находка 

Наблюдава се масова хеморагична диатеза: кожа, лигавици и серози, вътрешни 
органи. Кръвоизливите могат да бъдат с различна форма и големина. В телесните 
кухини се установява хеморагичен ексудат. В мозъчните обвивки и главния мозък се 
наблюдава венозна хиперемия, периваскуларни оток и кръвоизливи. В черния дроб 
и бъбреците се установяват огнищни дистрофично-некротични процеси.  

АРЖЕНТИНСКА И БОЛИВИЙСКА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА  
(ARGENTINE AND BOLIVIAN HAEMORRHAGIC FEVER) 

Аржентинска и боливийската хеморагична треска се предизвикват съответно от 
вирусите Junin и Machupo, родствени помежду си и с други представители на 
подгрупата Tacaribe на абовирусите. Естествен резервоар на заразата са мише-
видните гризачи. Най-характерната патологоанатомична находка са кръвоизливите. 
Установяват се още некрози в черния дроб и лимфните възли, както и миокардит.  

ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА ЛАСА (LASSA FEVER) 

Хеморагичната треска Lassa се причинява от Lassa-virus, отнасящ се към род 
Arenaviridae. Заболяването се среща в някои африкански страни (Нигерия, Либерия, 
Того, Сенегал и др.). Основен резервоар на заразата са дивите гризачи. Най-често 
боледуват хора, занимаващи се с добив на кожи. Експериментално се заразяват 
маймуни, морски свинчета, хамстери, мишки и плъхове. При патологоанатомичното 
изследване се наблюдават некрози в далака, бъбреците и черния дроб, миокардити, 
артериити и хориоменингити. Смъртността е 15-20 %. 

МАРБУРГСКА ВИРУСНА ТРЕСКА (MARBURG VIRUS DISEASE) 

Марбургската вирусна треска е наблюдавана за пръв път през 1967 г. в Марбург и 
Франкфурт, Германия при научни работници, имащи контакт с маймуните 
Cercopithecus aetiops. По-късно болестта е установена в Южна Африка, Кения и 
Зимбабве. Заболяването е зооноза. Освен маймуни и човека боледуват още 
морските свинчета и хамстерите.  
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Патологоанатомична находка 

Наблюдават се множествени фокални некрози, особено в черния дроб, лимфните 
тъкани, бъбреците, панкреаса, надбъбречните жлези и кожата. Установява се и 
негноен енцефалит. Смъртността е около 25 %. 

ВИРУСНА ТРЕСКА ЕБОЛА (EBOLA VIRUS DISEASE) 

За пръв път заболяването е наблюдавано в Заир и Судан през 1970 г. Заразяването 
става при контакт на човека с маймуните. Предаване може да се осъществи и от 
човек на човек чрез отделяните от болните изпражнения, урина, повърнати материи, 
както и при кръвни манипулации. Патологоанатомичната находка е сходна с 
Марбургската треска. Смъртността е 40-90 %. 

ГРИП ( INFLUENZA) 

Грипът е остро протичащо заболяване на човека и животните което се предизвиква 
от вируси принадлежащи към род Influenzavirus на сем. Orthomyxoviridae. 
Заболяването протича с кратък инкубационен период, висока контагиозност, 
катарално възпаление на лигавиците на горните дихателни пътища и токсико-
инфекциозни явления. Източник на инфекцията са болните животни, които отделят 
вируса със секретите на горните дихателни пътища и с капчиците при експлозивно 
издишане (кашлица, кихане, пръхтене). Касае се за типична аерогенна капчеста 
инфекция, която се благоприятства от оборно отглеждане на животните особено в 
тъмни, студени, лошо проветриви обори, пренаселеност, простуда, усилена 
експлоатация, недоимъчно хранене и др. За кратко време се засягат възприемчивите 
животински видове в селището или стопанството, като заболеваемостта е висока. За 
разпространението на заболяването съдействат събирането на животните на едно 
място по време на изложби, пазари, панаири, както и комплектуване на групи и 
стада с животни от различни селища и стопанства. Грипът при животните протича 
остро. При еднокопитните болестта започва с треска, която продължава 4-6 дни. 
Наблюдава се серозно носно изтечение, което бързо се засилва и преминава в серо-
муцинозно, заедно с което се проявява суха кашлица. Дишането е ускорено и 
затруднено. Постепенно кашлицата се засилва, става болезнена и глуха, а в белите 
дробове се констатират хрипове. Подчелюстните лимфни възли могат да бъдат 
увеличени и болезнени, но не абсцедират. При благоприятен развой болестта 
завършва с оздравяване, но се срещат и усложнения: развитие на пневмония, 
сърдечно-съдови смущения и смърт. Нерядко заболяването провокира появата на 
мит и аборти при бременните кобили (намеса на салмонели). При магаретата и 
мулетата усложненията с пневмонията са много по-чести (до 30 %) и нерядко изходът 
е летален. При свинете чистата вирусна инфекция протича в общи линии както при 
ендокопитните в инфлуенцоподобна форма и има благоприятен изход. Инфлуенцата 
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при птиците се характеризира със септицемия, застойни изменения, цианоза, 
пихтиести отоци и генерализирана хеморагична диатеза. Болестта протича остро, 
като се засягат почти всички видове домашни, синантропни и диви птици. При 
патиците се наблюдава остър конюнктивит с обилни изтечения, които довеждат до 
слепване на перата по главата. След 2-3 дни се установява подуване на 
инфраорбиталните синуси. Болните птици имат затруднено и свирещо дишане, 
цианоза на гребена, намаляване на подвижността и умират от асфиксия. При 
наличие в стадото на микоплазмена инфекция, салмонелоза и други условно 
патогенни инфекции болестта води до големи икономически загуби. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Инфлуенца при еднокопитните 

При еднокопитните лигавиците на горните дихателни пътища са хиперемирани, а 
епителът е десквамиран. В белите дробове се установява бронхиолит, перибронхит 
или оток. Лимфните възли са хиперпластични. При развитие на пневмония се 
откриват участъци със сиво-розов, сиво-червен или сив цвят. Понякога се наблюдава 
гломерулонефрит, дегенерация на сърцето и черния дроб.  

Инфлуенца при свинете 

Макроскопски се установява катарален конюнктивит и пенести изтечения от носа. 
Наблюдава се хиперемия на лигавиците на горните дихателни пътища, като бронхите 
и бронхиолите са изпълнени със слузест ексудат и клетъчен детрит. В апикалните и 
кардиалните дялове на белите дробове се наблюдава интерстициална пневмония. 
Ретрофарингеалните, шийните и белодробните лимфни възли са уголемени, 
едематизирани и хиперемирани. При протрахирани случаи се наблюдава серо-
фибринозен плеврит и сраствания на белия дроб с плеврата. При вторична 
контаминация с микроорганизми може да се установи катарално-гнойно, 
хеморагично или фибринозно възпаление. Често заболяването протича с катарален 
гастрит и ентерит, хиперемия и дистрофия на черния дроб.  

Инфлуенца при птиците 

Класическата (европейска) чума при птиците се причинява от вирус А, протича остро 
или свръхостро с висока смъртност – до 100 %. Този подтип на вируса се отличава с 
пантропност, висока вирулентност, реплицира се почти във всички тъкани, 
предизвиква бърза виремия и тежки промени в съдовете (хеморагична диатеза и 
ексудативни процеси). При външния оглед на трупа се наблюдават кръвоизливи по 
кожата, конюнктивите и видимите мукози. В областта на главата, под долната човка, 
шията, гърдите и по-рядко по краката се откриват пихтиести отоци. При птици, 
боледували по-дълго, може да се стигне до некрози, мумификация и крустозни 
образувания по гребена и менгушите. При секцията се наблюдават масови 
кръвоизливи, особено по серозите на вътрешните органи и мезентериума, както и в 



 37 

  

  

подкожната и междумускулната съединителна тъкан. В плевроперитонеалната и 
перикардиалната кухина често има серозен или серофибринозен ексудат. По 
мукозата на органите на храносмилателната система също може да се наблюдават 
кръвоизливи, като в жлезистия стомах те са подобни на кръвоизливите при 
псевдочумата. Тънките черва са с катарално или катарално-хеморагично възпаление. 
Мукозата на дуоденума е удебелена, понякога с ерозии и разязвявания. В 
паренхимните органи се наблюдават различни по сила дистрофични увреждания, а в 
черния дроб може да се установят малки некротични огнища. Далакът не е уголемен. 
Белият дроб е едематозен, а по мукозата на трахеята може да има кръвоизливи. При 
някои птици може да се наблюдава катарален ринит, катарален или катарално-
фибринозен трахеит и катарална пневмония. При носачките често се установява 
хеморагичен оофорит и яйчен перитонит. При свръхостро протичане, в мозъка се 
наблюдава хеморагичен менингит, обширни кръвоизливи и дистрофични промени в 
невроните. При протрахиран развой се установяват малки некротични огнища, 
разпръснати в сивото и бялото вещество и глиева пролиферация. Респираторната 
форма се среща по-често при малките пилета и протича със затруднено дишане, 
хрипове, слузести изтечения от носните отвори, конюнктивит и изоставане в 
развитието. При засягане на нервната система се наблюдават тремор, атаксия и 
парези. Наблюдават се с различен интензитет катарално възпаление на горните 
дихателни пътища и по-рядко белия дроб и въздушните торби. При усложнения 
може да се отложи фибринозен ексудат, особено в инфраорбиталните синуси. 

Чревната форма се среща рядко, засяга предимно по-възрастните птици и се 
проявява с угнетеност, анорексия и воднисто-слузеста диария. Патологоанатомично 
се установява остро катарално възпаление на гушата, жлезистия стомах и червата. 
Мукозата на тънките черва е хиперемирана, набъбнала, понякога с точковидни 
кръвоизливи. Чревното съдържание съдържа много слуз. По мукозата на дуоденума 
и жлезистия стомах може да се установят ерозии с различна големина, а на прехода 
между жлезистия и мускулния стомах - точковидни кръвоизливи. 

 Грипът при патетата (инфекциозен синузит, заразна хрема, заразен катар на 
дихателните пътища) е често срещано заболяване, което засяга птиците през първите 
седмици след излюпването. Протича предимно с респираторни смущения, 
конюнктивит, а при някои патета - с тремор и парализи на шията или крайниците. 
При остро протичане измененията са локализирани предимно в горните дихателни 
пътища. Носните отвори са зацапани или запушени от засъхнал слузесто-гноен 
ексудат, а инфраорбиталните синуси – едностранно или двустранно подути. 
Мукозата на носната кухина е отекла, зачервена и покрита със слуз, често примесена 
с фибринни парцалчета. Синусите са изпълнени с муцинозен или фибринозен 
ексудат, а при тежки случаи те и цялата носна кухина са обложени с фибринозни 
налепи. Наблюдава се също фибринозен трахеит, перикардит, аеросакулит и 
перихепатит. В паренхимните органи има дистрофични изменения. 
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С подобни промени - респираторни смущения, серо-муцинозни и фибринозни 
ринити и синузити и по-рядко пневмонии и аеросакулити протичат и грипните 
инфекции при пуйки, фазани, пъдпъдъци и др. 

Диференциалната диагноза на грипа при конете се налага по отношение на 
ринопневмонита, мита, заразната плевропневмония, вирусния артериит, инфекциите 
с адено, херпес, параинфлуенни вируси, а при свинете трябва да се има предвид 
ензоотичната пневмония. При птиците заболяването трябва да се отдиференцира от 
псевдочумата, а респираторните и чревните форми – от инфекциозния бронхит, 
респираторната микоплазмоза и реовирусните инфекции. При патетата трябва да се 
има предвид и вирусният хепатит, при който за характерна находка се смятат 
кръвоизливите и некрозите в черния дроб.  

ДЕРМАТОМИКОЗИ (DERMATOMYCOSES, 
TRICHOPHYTOSIS, RINGWORM, FAVUS, TINEA, 
SUPERFICIAL MYCOSES, DERMATOPHITOSIS) 

Дерматомикозите са инфекции на кожата и нейните производни, които се 
причиняват от дерматофитни гъбички (дерматофити). Боледуват голям брой 
животни. Понастоящем са известни 42 вида дерматофити. Животните и хората се 
заразяват от гъбички от род Microsporum и Trychophyton. Хората могат да бъдат 
инфектирани и от трети род - Epidermophyton. Животните могат да представляват 
резервоар на инфекциите при хората, а хората могат да предават заболяванията на 
животните. Гъбичките, които инфектират хората се означават като anthropophilic, 
докато видовете, атакуващи животните се означават като zoophilic. Съществува и 
трета група - geophilic, почвени сапрофити, които могат да заразят хора и животни. 
При хората, повърхностните микози се класифицират въз основа на анатомичната 
локализация и клиничната находка на заболяването. Тук се включват tinea pedis 
(„атлетична стъпка“), tinea cruris (eczema marinatum), ringworm (трихофития), tinea 
capitis (трихофития на скалпа), tinea favus (форма на tinea capitis със вид на пчелна 
пита), tinea unguitum (onchomycosis, трихофития на ноктите), tinea glabrosa (tinea 
circinata, tinea corporis, tinea umbilicata - трихофития на неокосмената кожа), tinea 
barbae (трихофития на брадата) и др. Други повърхностни кожни микози при хората 
са: tinea versicolor (причинител Malassezia furfur), tinea nigra (причинител Exophiala 
werneckii или Stenella araguata), black piedra (причинител Piedraia hortaia) и white 
piedra (причинител Trichosporon beigelii (T. cutaneum). Дерматомикозите се 
характеризират с растеж на причинителите около и във космите, stratum corneum на 
епидермиса на космените фоликули или ноктите. Тези инфекции не се 
разпространяват към дълбоките структури на кожата. Гъбичките изглеждат като 
септирани хифи или единични верижкоподобни артроспори, произхождащи от 
мицелната форма. In vitro те образуват микро и макроконидии, които се използват за 
тяхната идентификация. Гъбичките обикновено се визуализират лесно върху 



 39 

  

  

космите. Въз основа на растежа си, те се разделят на ectothrix dermatophytes 
(мицелът е вътре, а артроспорите се разполагат отвън на космите) и endotrix 
dermatophytes (мицелът и артроспорите се локализират вътре в космите). Всички 
животни се засягат от първия подтип. Източник на инфекцията са болните животни. 
Заразяването става чрез пряк и косвен контакт.  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Лезиите се ограничават около космите, ноктите, епидермиса и дермата. Гъбичките 
могат да растат във или на повърхността на роговия слой на ноктите. Растежът им 
много често води до слепване и опадане на космите, което се определя от вида на 
причинителя и гостоприемника. Могат да се наблюдават сухи, люспести или 
прахообразни крусти или космите могат да бъдат събрани на коричка, под която 
кожата е зачервена и кървяща. При трихофитията, пораженията представляват 
кръгли, обезкосмени петна, покрити със сивобелезникава крустозна материя. 
Лезиите нарастват радиално с оздравяване и израстване на нови косми в центъра. 
Така възникват характерни образувания с форма на пръстени. Често се наблюдават 
вторични бактериални инфекции на космените фоликули. При говедата типичните 
трихофитни лезии (сивобелезникави крустозни обезкосмени петна) са ограничени 
или дисеминирани по кожата на главата, шията и крупата. Тези образувания имат 
кръгла форма с грапави краища, диаметър 30 mm и изглеждат като зацапани с тесто 
(Фиг. 13). При някои животни се наблюдава сърбеж. Свинете и овцете боледуват 
рядко от трихофития. При конете могат да се наблюдават повърхностни или дълбоки 
поражения на кожата (обикновено започват от подмишницата и се разпространяват 
по туловището и крупата, след което обхващат шията, главата и крайниците). 
Наблюдават се кръгли петна от слепени и опадащи косми, след което се формират 
безкосмени сивобелезникави зони с размер около 30 mm. По-късно в обезкосмените 
участъци се появяват фини крусти и започва оздравяване. Дерматомикозите при 
кучето и котката протичат с подобни признаци, но обикновено са много упорити. 
Патохистологично, при оцветяване с хематоксилин-еозин се установява единствено 
удебеляване на роговия слой на кожата (stratum corneum). Специалните оцветявания 
(Bauer stain, PAS, Gridley fungus stain) се използват за визуализиране на гъбичките в 
засегнатите тъкани. При тежки случаи се наблюдава хипертрофия на епидермиса, 
свързана с хиперемия на съдовете и лимфоцитна инфилтрация в подлежащата 
дерма. При засягане на дълбоките слоеве се установява разрушаване на космените 
фоликули и възпалителни процеси в дермата. Гъбичките могат да се визуализират в 
космите и настърган материал от периферията на кожните поражения, просветлени с 
концентриран разтвор на натриева или калиева основа, наблюдавани под микроскоп 
при редуцирана светлина. При клинична диагностика на някои от повърхностните 
микози се използва ултравиолетово лъчение (Wood’s light).  
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Фиг. 13. Трихофития при теле (оригинал). 

ЗАРАЗНА АГАЛАКСИЯ ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ 
(CONTAGIOUS AGALACTIA OF GOATS AND SHEEPS) 

Заразната агалаксия е инфекциозно заболяване по овцете и козите, което се 
предизвиква от Мусорlasma agalactiae. Болестта протича с поражения във вимето, 
ставите и очите. Бременните животни абортират, а лактиращите прекъсват отделянето на 
мляко. Към естествена инфекция са възприемчиви овцете и козите независимо от пол, 
възраст и порода. По-чувствителни са бременните, лактиращите и новородените 
животни. Микоплазмите се излъчват с млякото, с изтечения от очите, ставите и половите 
пътища, с които се замърсява околната среда. Заразяването става алиментарно, през 
кожата и каналите на млечните папили. От входната врата причинителите се 
разпространяват лимфохематогенно и предизвикват септицемия. Те се локализират в 
различни органи и тъкани, което е свързано с възпалителна реакция. Във вимето се 
развива мастит и настъпва агалаксия. Възпалението в очите и ставите се свързват с 
гнойно-некротични процеси, поради развитието на вторична инфекция. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Болестта протича в остра, подостра и хронична форма. Острата форма се среща по-
често при новородените и бременните животни. Установява се треска, анорексия, 
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угнетеност и отоци в подкожната съединителна тъкан. Новородените умират в 
рамките на 3-4 дни, а някои от бременните животни абортират. Подострата форма 
протича с постепенно влошаване на общото състояние. Основно се засягат вимето, 
ставите и очите. В началото вимето е подуто, топло и болезнено, а впоследствие 
атрофира. Ставите са подути, зачервени и болезнени. Установява се гноен артрит, 
който с течение на времето води до деформация на ставите. При засягане на очите се 
наблюдава конюнктивит и кератит. Това се свързва със сълзотечение, светлобоязън и 
оток. Често по роговицата се образуват язви, вследствие на което зрението на 
животните се влошава. В отделни случаи се стига до изпадане на лещата и 
ослепяване. При хроничната форма признаците са по-слабо изразени. Животните 
измършавяват. Установяват се гнойни възпалителни процеси във вътрешните органи 
и скелетните мускули. Развоят е няколко месеца, а прогнозата е лоша. При смесената 
форма на болестта се наблюдава различно съчетание на предходните признаци. 
Мусорlasma agalactiae се свързва и с възникването на грануломатозен вулвовагинит 
при козите. Пораженията се състоят от множествени малки възелчета, съставени от 
лимфоцити и плазматични клетки локализирани в lamina propria и muscularis на 
влагалището и вулвата. Макроскопски, възелчетата проминират над мукозата, което 
определя терминологията на заболяването. 

ЗАРАЗНА ЕКТИМА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ  
(CONTAGIOUS ECTHYMA, ORF, SORE MOUTH) 

Заразната ектима е остро протичащо зооантропоноза, която се причинява от вирус, 
причислен към род Parapoxvirus на сем. Poxviridae. При естествени условия заболяват 
овце и кози от всички възрасти и породи, но най-възприемчиви и най-тежко 
боледуват агнета и ярета на възраст от 3 до 6 месеца. Човекът е слабо възприемчив и 
боледува в локална форма. При овцете и козите болестта протича с папуло-
везикулозен изрив по устните, главата, млечната жлеза, външните полови органи и 
по крайниците, а при човека - като локален пустулозен дерматит предимно по 
ръцете. Болестта започва спорадично и добива размери на ензоотия. 
Заболяваемостта е 10-90 %, а леталитета: 25-75%. Вирусът прониква през лигавиците 
или кожата на устните, краката или половите органи, размножава се в епителните 
клетки, където предизвиква пролиферативно-дегенеративни процесия. На 
засегнатите участъци се образуват мехурчета, които бързо се превръщат в пустули. 
Повърхностният епител бързо некротизира, отлага се фибрин и се развиват крусти. 
При намесата на вторична микрофлора се развиват некротични или гнойни процеси.  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Болестта протича в лабиална, подална и генитална форма. 
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Лабиална форма 

Наблюдава се най-често. Първоначално по ъглите на устата и устните се появяват 
ситни червени петънца, които бързо се превръщат във възелчета, мехурчета, пустули 
и крусти. При липса на инфекция, след опадането на крустите не се образуват 
цикатрикси. Подобни изменения могат да се установят още по ушите, клепачите, 
бузите и носните отвори. Измененията върху устните затрудняват храненето, 
вследствие на което настъпва изтощение. 

Подална форма 

При подалната форма, която може да се развие заедно с лабиалната или 
самостоятелно, се появяват подобни изменения в областта на венеца и копитната 
цепка на един или повече крайници. Обикновено се наблюдават вторични инфекции, 
при което се развива панарициум или некротичен пододерматит. Животните куцат, 
залежават се и умират.  

Генитална форма 

Генеталната форма се среща по-рядко. При нея се засягат вимето, перинеумът или 
вулвата, където се наблюдават подобни на лабиалната форма изменения, които 
бързо улцерират. При мъжките животни промените се локализират по препуциума 
или вътрешната повърхност на тазовите крайници. Нерядко заболяването се 
усложнява. 

ИНФЕКЦИОЗЕН ЛАРИНГОТРАХЕИТ ПРИ ПТИЦИТЕ  
(AVIAN INFECTIOUS LARYNGOTRAHEITIS) 

Инфекциозният ларинготрахеит е ензоотично вирусно заболяване, от което 
боледуват кокошки, фазани, пауни, пуйки, гъски, патици и яребици. Болестта протича 
с признаци на затруднено дишане, катарално-хеморагично възпаление на ларингса, 
трахеята и синусите и по-рядко с катарално-фибринозен конюнктивит. Обикновено 
се засягат птици на 1-5 месечна възраст, но могат да боледуват и по-възрастните 
индивиди. Вирусът на инфекциозния ларинготрахеит има ясно изразен тропизъм към 
епителните клетки на носната кухина, трахеята и конюнктивата. След заразяване той 
прониква и се размножава в тях и предизвиква възпалителни процеси. В началото на 
заболяването се наблюдава катарално възпаление, което впоследствие се развива в 
катарално-хеморагично и фибринозно-казеозно. Обикновено в протичането на 
болестта се намесва вторична микрофлора, което води до образуване на казеозни 
запушалки в ларингса. Птиците умират от асфиксия. 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Заболяването протича в ларинготрахеална и конюнктивална форма. 

Ларинготрахеална форма 

 Остра форма 

Макроскопски, по ларинкса и трахеята се наблюдава катарално-хеморагичен ексудат 
с кръвни съсиреци. Установяват се катарално-хеморагични изтечения от носните 
отвори. Подочните синуси и устната кухина са хиперемирани и с кръвоизливи. 

 Подостра форма 

По ларинкгса, трахеята, устната и носната кухина се наблюдава серофибринозен до 
фибринозно-казеозен ексудат. Той се отделя лесно от лигавицата, която е удебелена, 
зачервена, с петехиални кръвоизливи. В редки случаи се развива дифтероидно 
възпаление. Може да се наблюдава пневмония. 

Конюнктивална форма 

Обикновено от тази форма боледуват по-младите птици. Тя може да протече 
самостоятелно или в комбиниране с ларинго-трахеалната форма. По конюнктивата 
се наблюдава едем, кръвоизливи, хиперемия и серофибринозен ексудат. 
Обикновено долния клепач е едематизиран, а роговицата потъмняла.  

Патохистологично, в мукозата и субмукозата на ларингса и трахеята се наблюдава 
едем, кръвоизливи и инфилтрация с лимфоцити, хистиоцити и плазматични клетки. В 
някои от епителните клетки на лигавицата се установяват овални ацидофилни 
интрануклеарни включения, разположени предимно в периферията на ядрата. 

КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА (ВИБРИОЗА) 
(CAMPYLOBACTERIOSIS, VIBRIOSIS) 

Кампилобактериозата е зооантропоноза, която се причинява от представители на 
род Campylobacter. Патогенни за човека и животните са C. jejuni, C. coli, а понякога и 
C. fetus. При едрите и дребните преживни заболяването протича със спорадични или 
ензоотични аборти, временно или продължително безплодие, при птиците - с 
некротичен хепатит, а при човека, кучетата и котките - с диаричен синдром. Основен 
признак при животните е абортът. В началото се наблюдават неспецифични 
признаци: безплодие, нередовен полов цикъл, повторки и др. Абортите при кравите 
настъпват до 4-5-ия месец, а при при овцете - през втората половина на 
бременността. Те се установяват при нова инфекция и обикновено протичат без 
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усложнения. В засегнатите от стара инфекция стада аборти обикновено не се 
наблюдават. При птиците клиничните признаци са неспецифични.  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

При говедата и овцете изменения се наблюдават само в абортиралите плодове. 
При външният оглед на фетуси до 4-тия месец от бременността се установява 
подкожен едем, увеличаване на течностите в телесните кухини, едем на оментума и 
серозен перикардит. По серозата на стомаха, черния дроб и червата се отлага 
значително количество фибрин. Наблюдава се хепато- и спленомегалия. По далака се 
установяват инфаркти. Плацентата е силно едематизирана, с некрози по хориона и с 
фибринни обложения. В подкожната тъкан, епикарда и бъбреците на фетусите при 
овцете се срещат масови кръвоизливи, а в черния дроб - сивожълтеникави некрози. 
При птиците черният дроб е увеличен, с жълтеникав цвят и малки некротични 
огнища, които често се сливат. В хроничните случаи жлъчният мехур е увеличен, като 
на повърхността му се установяват множество некрози. Може да се наблюдава 
спленомегалия, ентерит, асцит и перикардит.  

КЛОСТРИДИЙНИ ИНФЕКЦИИ  
(CLOSTRIDIAL INFECTIONS) 

Микроорганизните от род Clostridium представляват спорулиращи анаеробни 
бактерии. Повечето от представителите са непатогенни и често се откриват в почвата 
и храносмилателния канал на животните и човека.  

БОТУЛИЗЪМ (BOTULISM) 

Ботулизмът е интоксикация, която се причинява от токсини на Cl. botulinum. 
Причинителят е подвижен токсинообразуващ и спорообразуващ анаероб. 
Установени са няколко типа клостридии, които отделят токсини с различна антигенна 
структура. Токсините притежават тропизъм към нервната система и са най-силната 
бактерийна отрова позната досега: за човек смъртоносната доза е 0.3 mg. Към 
заболяването са възприемчиви всички топлокръвни животни, включително птиците и 
човекът. По степен на възприемчивост животните се подреждат по следният начин: 
коне, птици, едри и дребни преживни, свине; особено чувствителни са норките. Cl. 
botulinum е широко разпространен. Спорите му се намират в храносмилателния 
канал на много бозайници и птици, в животинските трупове, в ларвите на мухи, в 
почвата, по растенията, плодовете и зеленчуците. Причинителите се размножават в 
трупове на гризачи, месоядни и птици, в недобре съхранен силаж, загнили картофи, 
развалени кухненски отпадъци, плесенясало сено и слама. Заболяването възниква 
при консумация на храни, съдържащи ботулиновия токсин. За отбелязване е, че не 
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всички животни, консумирали определен фураж, заболяват, тъй като не в цялата 
фуражна маса има токсин, а в отделни нейни участъци, където са попаднали спорите. 
Токсинът се резорбира през храносмилателния канал и достига хематогенно до 
мотоневроните на главния и гръбначния мозък, където блокира освобождаването на 
ацетилхолина в холинергичните нервни влакна. Увреждат се двигателните ядра на 
мозъчния ствол и предните рога на гръбначния мозък. Наличието на булбарни 
парализи свидетелствува и за засягане на продълговатия мозък. Поразява се 
сърдечната мускулатура - потиска се активността на АТФ в миокарда. Засягането на 
дихателния център и на каудалните черепномозъчни нерви води до остра дихателна 
недостатъчност и нарушения в гълтането. Наблюдават се парализи на мускулите в 
различни участъци на тялото, особено в областта на фаринкса, езика, крайниците и 
врата. Животните не могат да се хранят, главата клюмва и се наблюдават 
некоординирани движения. Смъртта настъпва вследствие асфиксия, при запазено 
съзнание.  

Патологоанатомична находка 

Патологоанатомичната находка е неспецифична. Наблюдава се застойна хиперемия 
на вътрешните органи, едем на белите дробове, червата са изпълнени с фекалии, а 
пикочният мехур - с урина. Трупното вкочанясване бързо изчезва. При човека освен 
тези признаци в мозъка се наблюдават кръвоизливи и дегенеративни изменения в 
стената на съдовете. Патохистологично се установява дегенерация на ганглиевите 
клетки, невронофагия, некрози, фокална глиева пролиферация и пролиферация на 
васкуларни ендотелни клетки. В миокарда се наблюдават дистрофично-
некробиотични процеси. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕН ОТОК (ГАЗОВА ГАНГРЕНА)  
(MALIGNANT OEDEMA, GAS GANGRENE, CLOSTRIDIAL WOUND INFECTION) 

Злокачественият оток представлява остро, фатално протичаща токсемия, която може 
да засегне няколко животински вида, като могат да боледуват животни от различна 
възраст. Обикновено болестта протича като ранева инфекция при коне, мулета, овце 
и свине. Могат да боледуват кучета и котки, а птиците се засягат много рядко. 
Заболяването се причинява от Clostridium septicum. Често то протича с намесата на 
други клостридии: Cl. chauvoei, Cl. perfringens, Cl. novyi, Cl. gigas, Cl. sporogenes и Cl. 
sordellii. Причинителите са широко разпространени в природата. За да възникне 
заболяване, те трябва да проникнат в тъканите: наранявания, кастрации, ваксинации, 
раждане и др., но е възможно и заразяване през храносмилателния тракт. Идеални 
условия за размножаване на анаеробите са наличието на ексудати и кръвни 
съсиреци. Попадайки в засегнатата мускулатура причинителите продуцират силни 
екзотоксини, които локално увреждат кръвоносните съдове (отоци, некрози) и 
попадайки в кръвообръщението предизвикват обща токсемия. Първи признаци на 
заболяването се проявяват 12-48 часа след инфекцията. Наблюдава се анорексия, 
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интоксикация, треска. Засегнатият участък бързо се увеличава, поради 
акумулирането на ексудат в подкожната и интрамускулната съединителна тъкан. 
Наблюдава се слабост в крайниците и куцота. При инфекция след раждането, вулвата 
и перинеалният регион са едематизирани. При кочовете, отоците първоначално се 
ограничават около главата („swollen head“), основно при Cl. novyi инфекция. Смъртта 
настъпва 24-48 часа след наблюдаваните клинични признаци. 

Патологоанатомична находка 

Кожата над засегнатите участъци еи студена, синкава и изглежда като пергамент. При 
разрез, тъканите са едематизирани, хеморагични и съдържат газови мехурчета (с 
изключение на инфекция, причинена с участие на Cl. novyi). При инфекция с Cl. 
welchii и Cl. sordelli се усеща миризма на граниво. Засегнатите мускули са тъмно-
червени и едематизирани. При заразяване след раждането стената на матката е 
едематизирана. Мукозата е удебелена, а в субсерозната тъкан може да се 
наблюдават отоци. При засягане на храносмилателния тракт стената на стомаха е 
удебелена и едематизирана. Субсерозните и субмукозните тъкани са едемати-
зирани, а мукозата е зачервена. Често се установява септицемия, придружена с 
хеморагична диатеза. Белите дробове са едематизирани. В телените кухини се 
съдържа известно количество серозно-хеморагична течност.  

ТЕТАНУС (TETANUS, LOCKJAW) 

Тетанусът е остра ранева, неконтагиозна и спорадична токсикоинфекция. 
Заболяването се характеризира с тетанични спазми на цялата мускулатура или на 
отделни мускулни групи и повишена рефлекторна възбудимост. Предизвиква се от 
токсина на Cl. tetani. При естествени условия най-възприемчиви са еднокопитните, 
следвани от дребните преживни, говедата и свинете. По-рядко боледуват кучета и 
котки. По-силно чувствителни са младите животни, особено агнетата. Човекът също е 
силно възприемчив. Спорите на причинителя са широко разпространени в почвата, 
която се контаминира чрез изпражненията на животните и хората заразоносители. 
Причинителят е нормален обитател на червата на много видове, животни и на 
човека. Поради това, най-силно контаминирани със спори са наторените с естествен 
тор градински почви и прахът в населените места. Тетанусът е ранева инфекция. За 
развитие на заболяването спорите трябва да попаднат в дълбоки и с размачкани 
тъкани рани - след кастрации, при недобре обработена пъпна връв, рани след 
подковаване, нестерилно аплициране на ваксини, огнестрелни наранявания и др. 
Инфекцията е по-честа при дълбоки замърсявания с пръст, наличност на 
травматизирани тъкани, при което се създават анаеробни условия за размножаване 
на причинителите. Водещ патогенен фактор е тетаноспазминът. Той има афинитет 
към нервната система, като засяга тежко гръбначния и продълговатия мозък, ствола 
и ретикуларната формация и води до тежки разстройства в нервно-мускулните 
синаптични връзки, като инхибира холинестеразата в мононевроните, повишава 
ацетилхолина, което води до засилване на аферентните импулси. В резултат на 
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външни дразнения - звукови, светлинни, обонятелни и други, се проявяват тетанични 
гърчове. Вследствие на честите гърчове и промени в мускулния тонус се установяват 
дихателни смущения и увреждане на сърдечно-съдовата система. Наблюдават се 
прогресиращи тетанични спазми на мускулатурата, които постепенно обхващат 
цялото тяло. Изпада третият клепач. Животните не могат да се хранят и са 
изплашени. Наблюдава се повишена нервно-рефлекторна възбудимост и стойка 
„магаре за рязане на дърва“. Смъртта настъпва поради парализа на дихателната 
мускулатура. Продължителността на заболяването е 3-5 дни при конете и говедата и 
3-4 дни при овцете. 

Патологоанатомична находка 

Патологоанатомичната находка на заболяването е неспецифична. Могат да се 
наблюдават признаци на асфиксия: забавяне съсирваемостта на кръвта, хиперемия и 
оток на белите дробове. Инфектираната рана не винаги може да се установи. 

УСТРЕЛ (GANGRAENA EMPHYSEMATOSA, BLACKLEG DISEASE, 
 BLACK QUARTER, QUARTER ILL, SYMPTOMATIC ANTHRAX) 

Устрелът е остро протичаща инфекциозна болест, която се характеризира клинико-
морфологично с хеморагично-некротичен миозит, придружен с газообразуване и 
признаци на токсемия. Заболяването протича предимно спорадично, но в някои 
области са наблюдавани и ензоотии. Причинителите се развиват добре в блатисти 
терени. Боледуват предимно младите говеда (най-силно възприемчиви от 6 месеца 
до 2 г.) и по-рядко овцете. Болестта се развива много бързо и смъртта настъпва в 
рамките на 24 - 56 часа. Причинител на заболяването е Clostridium chauvoei. 
Заразяването е предимно алиментарно, но може и да настъпи вследствие ранева 
инфекция (кастрация, стрижба при овцете) След попадане на причинителите в 
кръвообръщението, те се размножават и се локализират в мускулатурата. Засягат се 
основно големи мускулни групи, поради факта, че микроорганизмите се развиват 
добре при по-висока телесна температура. Важно условие за възникване на болестта 
са травмите на мускулатурата. В засегнатите участъци се развива хеморагично-
некротичен миозит. Размножаването на причинителите е свързано с отделяне на 
газове, откъдето и идва наименованието на болестта (“газова гангрена”, “шумящ 
карбункул”). Отделяните токсини водят до засягане на терморегулационния център и 
развитие на тежки дистрофични процеси във вътрешните органи. Смъртността 
нерядко достига 100%. Тя е вследствие усложненията от настъпилата токсемия. 
Клинично се наблюдава слабост на крайниците, анорексия, депресия. В областта на 
поразената мускулатура първоначално се установява подуване и болезненост, а 
впоследствие участъците стават безболезнени и студени.  
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Патологоанатомична находка 

При външен оглед се наблюдава силно подут труп и кървавопенести изтечения от 
естествените отвори. Може да се установи изпадане на ректума. Кожата над 
засегнатите места е суха, сиво-кафява и изтъняла, а при палпация се установява 
крепитация. Подкожната съединителна тъкан е силно едематизирана и осеяна с 
кръвоизливи. При разрез се наблюдават множество газови мехурчета и се долавя 
миризма на граниво. Сходни промени се установяват и в междумускулната 
съединителна тъкан. Засегнатите мускули са червено-черни на цвят и се открояват 
ясно от околната здрава тъкан (Фиг. 14). Те имат гъбоподобна структура, поради 
акумулирането на газове. В центъра тъканта е суха, а в периферията - едематизирана. 
Тъмният цвят се дължи на отделянето на железен сулфид, продукт на сероводорода 
и желязото от кръвта и мускулите. Регионалните лимфни възли са със серозно 
хеморагичен лимфаденит, кръвоизливи, некрози и множество газови мехурчета. 
Тези промени могат да се установят както в големите мускулни групи, така и в 
диафрагмата и езика.  

 

Фиг. 14. Устрел при говедо. Хеморагично-некротичен миозит (оригинал). 

 

В телесните кухини се установява розова течност, а серозните обвивки са осеяни с 
кръвоизливи. В черния дроб често се наблюдават големи жълти некрози, които често 
се сливат помежду си. Огнищата са шуплести, поради наличието на много газови 
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мехурчета в тях. Далакът не е увеличен. Понякога под капсулата му могат да се 
наблюдават множество газови мехурчета. В миокарда и бъбреците се наблюдават 
некрози с газообразуване. Белият дроб е едематозен. В някои случаи може да се 
установи фибринозно-хеморагичен перикардит, плеврит и ендокардит. При говедата 
може да се наблюдава и улцерозен клапанен ендокардит на дясната камера. По тези 
участъци може да се установи и тромбообразуване. По лигавицата на червата може 
да се наблюдава хиперемия или кръвоизливи. Патохистологично, първоначално се 
установява едем и кръвоизливи между мускулната тъкан. Впоследствие се развива 
восъковидна дистрофия и коагулационна некроза, отделят се газове, което води до 
разединяване на мускулните влакна. При следродилен устрел при кравите се засяга 
стената на вулвата и влагалището, които са силно едематизирани и осеяни с газови 
мехурчета. Трябва да се има предвид, че заболяването може да протече и в 
свръхостра форма, без наличието на типичните изменения в мускулатурата, а само с 
признаци на токсемия. 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Антракс: При антракса далакът е силно увеличен и няма газови 
мехурчета в междумускулната и подкожната съединителна тъкан (само 
хеморагични инфилтрати). 

 Злокачествен оток: Има входна врата на инфекцията (ранева 
инфекция), оток без газови мехурчета, липсват промени в сърцето и 
черния дроб. 

БРАДЗОТ (BRAXY, BRADSOT) 

Брадзотът е остро протичащо заразно заболяване по овцете, което се причинява от 
Cl. septicum. Боледуват предимно агнета и шилета. Заболяването се наблюдава през 
зимата. Заразяването е алиментарно, главно чрез пасенето на заскрежена трева. 
След попадане в абомазуса, причинителите се намножават бързо и освобождават 
токсини, които са причина за настъпването на смъртта. Предразполагаща роля могат 
да имат и опаразитяванията на стомашно-чревния канал. Клинично се наблюдава 
диспнея, депресия, признаци на коремна болка и диария. В повечето случаи 
признаци не се установяват. Смъртта настъпва за няколко часа.  

Патологоанатомична находка 

Заболяването се характеризира с признаци на хеморагичен абомазит и обща 
интоксикация. Макроскопски, обикновено се наблюдава подуване на трупа. 
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Подкожната съединителна тъкан (фаринкс, шия, гърди) е едематозна или 
хеморагично инфилтрирана и осеяна с газови мехурчета и кръвоизливи. Характерни 
са едематизирането и хеморагичното възпаление на сирищника. Стената му е 
удебелена, а мукозата - силно нагъната. Тя е тъмночервена, с тъмночервени 
кръвоизливи, които понякога се забелязват откъм серозата. На отделни места се 
установяват некрози, ерозии или хеморагично инфилтрирани язви. Черният дроб е с 
парехиматозна или мастна дистрофия. Бъбреците са хиперемирани и малко 
размекнати, далакът не е уголемен. По мукозата на тънките черва се установяват 
многобройни кръвоизливи и понякога язви.  

ЗАРАЗЕН НЕКРОТИЧЕН ХЕПАТИТ (INFECTIOUS NECROTIZING HEPATITIS) 

Заразният некротичен хепатит е остро инфекциозно заболяване, което се 
предизвиква от Cl. oedematiens, тип B. Болестта се характеризира с бързо протичане 
и появяване на некрози в черния дроб. Боледуват овце на възраст 2-4 години, 
предимно добре охранените. Говедата се засягат по-рядко. Заразният некротичен 
хепатит се свързва с уреждане на черния дроб от младите форми на чернодробния 
метил. Пораженията в черния дроб от паразитите представляват идеални условия за 
намножаването на причинителите. Те предизвикват локални некрози, а отделените 
токсини - до развитието на токсемия. Заболяването се среща най-често през есента и 
дъждовни меки зими. Поради факта, че смъртта настъпва за няколко часа 
обикновено липстват клинични признаци. В някои случаи може да се наблюдава 
депресия и респираторен дистрес 

Патологоанатомична находка 

Поради развитието на интензивни гнилостни процеси след настъпването на смъртта, 
се препоръчва аутопсията да се извършва върху пресни трупове. Заболяването се 
означава още и като “black disease”, поради бързото почерняване на одраната кожа. 
При външен оглед труповете са подути и се забелязват пенести червеникави 
изтечения от естествените отвори. Черният дроб е с признаци на тежка дистрофия. 
Предимно в диафрагмалните дялове се установяват характерни тъмночервени 
некрози, чийто център е започнал да пожълтява. Впоследствие некрозите стават 
сламеножълти, с неправилна форма и често с назъбена периферия (Фиг. 15). Те 
обикновено са групирани по 5-6, достигат големина от просено зърно до лешник и 
често са оградени с червен двор. Около некротичните участъци могат да се видят 
чернодробните метили. Трябва да се има предвид, че след започването на 
гнилостните процеси некрозите се визуализират трудно. При говедата, некротичните 
участъци са линеарни. Патохистологично, пресните некрози са ареактивни, докато 
около старите некротични участъци се наблюдава хиперемия, струпване на 
левкоцити и макрофаги. В естествените кухини се установява голямо количество 
серозно -хеморагичен ексудат. В перикардиалната торба могат да се наблюдават 
съсиреци. В сирищника се установява едем, кръвоизливи и зачервяване на мукозата. 
Червата, особено дванадесетопръстникът, са катарално до хеморагично възпалени. 
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Бъбреците са хиперемирани, а белите дробове - едематозни. Плеврата и 
диафрагмата са осеяни с кръвоизливи. 

 

Фиг. 15. Заразен некротичен хепатит. Некрози по черният дроб на овца (оригинал). 

ЕНТЕРОТОКСЕМИИ 

ЕНТЕРОТОКСЕМИЯ ТИП А  
(A ENTEROTOXAEMIA, YELLOW LAMB DISEASE) 

Ентеротоксемия тип А, означавана още като “yellow lamb disease” (жълта болест по 
агнетата), наблюдавана при агнета и телета се причинява от Cl. perfringens тип A. 
Болестта протича остро, с висока смъртност. Клинико морфологично се 
характеризира с иктерус, хемолитична анемия и хемоглобинурия. 

Патологоанатомичнa находка 

Наблюдава се иктерус, анемия, перикардиални ефузии, тъмно оцветени бъбреци и 
уголемен далак (Фиг. 16, Фиг. 17). При телетата причинителят предизвиква тимпания 
и абомазит. При кончета (заболяването е известно като колит X) ентеротоксемия А се 
характеризира с лошо миришещи изпражнения, профузна диария и дехидратация.  
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Фиг. 16. Ентеротоксемия тип А. Ясно изразен иктеричен оттенък на черния дроб 
(оригинал). 

 

Фиг. 17. Ентеротоксемия тип А. Множество кръвоизливи по епикарда (оригинал). 
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Освен многобройни кръвоизливи по вътрешните органи се наблюдават и некрози по 
колона. Cl. perfringens тип A се свързва още с чревни заболявания при кози, кучета и 
норки. Причинителят често се изолира при парвовироза по кучето. 

ЕНТЕРОТОКСЕМИЯ ТИП B  
(B ENTEROTOXAEMIA, LAMB DYSENTERY) 

Cl. perfringens тип B причинява ентеротоксемия при агнета, телета и жребчета. 
Боледуват млади животни (агнета не повече от 2 седмици след раждане, телета - до 
10 дни след раждане, и жребчета - в първите 2 дни след раждане). Синдромът при 
агнетата се означава още и като “lamb dysentery” (дизентерия по агнетата). При 
свръхостро протичане на заболяването не се наблюдават клинични признаци. 
Острата форма се характеризира с абдоминална болка, депресия и неохота за 
сукане. Могат да се наблюдават тъмно оцветени полутечни фекалии, често 
примесени с кръв. Смъртта настъпва обикновено 24 часа след поява на клиничните 
признаци.  

Патологоанатомичнa находка 

При свръхостро протичане на заболяването могат да се установят малки 
некротични парцалчета по чревната стена. При острата форма макроскопски се 
наблюдава зацапване задницата на животното с кръв. Основните промени се 
установяват в тънките черва. Наблюдава се хеморагичен ентерит, ерозии и язви (Фиг. 
18). Язвите са дълбоки, с тъмнокафява периферия и набъбнали ръбове. Те могат да 
доведат до срастване на чревните стени. В перитонеалната кухина се установява 
серозна или кърваво оцветена течност. Мезентериумът е едематозен, с кръвоизливи, 
а мезентериалните лимфни възли са увеличени 3-4 пъти. Далакът не е увеличен, а 
черния дроб е блед и трошлив. Миокардът е дистрофичен, а по епикарда и 
коронарния ръб на сърцето се наблюдават кръвоизливи. В перикардиалната кухина 
се установява голямо количество серозен или серозно-хеморагичен ексудат, 
примесен понякога с фибринни нишки. Бъбреците са омекнали. Cl. perfringens type B 
може да предизвика тежка дизентерия при телета до 10-дневна възраст след 
раждане, но заболяването не протича толкова фатално както при агнетата. 
Обикновено болестта се развива в рамките на 2-4 дни. Възстановяването е бавно и 
продължава 10-14 дни. Промените при телетата са сходни с агнетата. 

ЕНТЕРОТОКСЕМИЯ ТИП C  
(C ENTEROTOXAEMIA, STRUCK) 

Причинява се от Cl. perfringens, тип C. Боледуват предимно възрастни овце, но има 
описани случаи при бозаещи агнета, телета и прасета. При възрастните овце болестта 
е известна още и под наименованието „struck“ (удар), поради внезапното настъпване 
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Фиг. 18. Ентеротоксемия тип B. Kръвоизливи по вътрешните органи. (оригинал). 

 

на смъртта. Заболяването обикновено протича без клинични признаци. Рядко при 
някои индивиди може да се наблюдава абдоминална болка.  

Патологоанатомична находка 

Макроскопски, след секция на трупа се установява голямо количество жълто 
оцветена течност в коремната и перикардиалната кухина. Кръвоносните съдове на 
вътрешните органи са хиперемирани; могат да се наблюдават множество 
кръвоизливи. В тънките черва се установява хеморагичен ентерит и язви по мукозата. 
В паренхимни органи се наблюдават признаци на дистрофия. По черния дроб могат 
да се визуализират малки некрози и газови мехурчета (Фиг. 19). Бъбреците са 
хиперемирани, далака не е увеличен. Белият дроб е едематозен. Установяват се 
кръвоизливи по епикарда и мезентериума. В някои случаи в подкожната 
съединителна тъкан на мястото, където е лежало животното се наблюдава 
хеморагична инфилтрация и газови мехурчета. C ентеротоксемия може да се 
наблюдава и при бозаещи агнета, телета и прасета, обикновено няколко дни след 
раждането. Патологоанатомично се установява хиперемия на чревната мукоза и 
хеморагично чревно съдържание. 
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Фиг. 19. Ентеротоксемия тип C. Газови мехурчета под капсулата на черния дроб 
(оригинал). 

 

ЕНТЕРОТОКСЕМИЯ ТИП D 
(D ENTEROTOXAEMIA, PULPY KIDNEY, OVEREATING DISEASE) 

Cl. perfringens, тип D причинява ентеротоксемия при овце, кози и говеда. При 
агнетата за угояване и рядко при по-възрастните овце заболяването е познато под 
наименованието “Pulpy kidney disease” (размекнат бъбрек). Болестта протича с 
признаци на катарално-хеморагичен ентерит, размекване на бъбреците и 
интоксикация. Предразполагащи фактори за размножаване на клостридиите са 
прехранване на животните (overeаting disease) и състояния, водещи до стаза или 
запушване на храносмилателния тракт. Токсините на причинителя увеличават 
пермеабилитета на чревната мукоза и причиняват тежка токсемия, която силно 
уврежда на паренхимните органи. Поради бързото протичане на болестта клинични 
признаци може и да липстват. При някои животни може да се наблюдава диария, 
залитане и конвулсии. При по-продължителен развой животните странят от стадото, 
имат залитаща походка, извършват празни дъвкателни движения и са със 
хиперсаливация.  
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Патологоанатомична находка 

При започнали гнилостни процеси, патологоанатомичната находка обикновено е 
неясна. Тя зависи от възрастта на засегнатите животни, както и развоя на болестта. 
При агнетата признаците са по-характерна в сравнение с овцете. Обикновено 
труповете са подути, с пенести изтечения от естествените отвори и подкожни 
кръвоизливи. Може да се установи конгестия на абомазуса и червата. Червата са с 
хеморагичен ентерит (Фиг. 20). Мезентериумът е едематизиран, с кръвоизливи и 
хематоми. Лимфните възли са с прост лимфаденит. Най-характерни са промените в 
бъбреците. Те са уголемени, размекнати и висят като капки на уретерите (Фиг. 21). 
Състоянието може да се сбърка с постмортални промени и поради тази причина е 
желателно секцията да се направи непосредствено след настъпването на смъртта. 
Трябва да се има предвид, че бъбреците при възрастните овце и говеда могат и да не 
са размекнати. Перикардиалната торба е разширена и изпълнена със сламеножълта 
течност. По епикарда и ендокарда се наблюдават петехиални кръвоизливи (Фиг. 22). 
В коремната кухина се установява известно количество серозна течност (но не 
колкото при тип С ентеротоксемия). Черният дроб е дистрофичен, а белият дроб - 
едематозен. Далакът не е увеличен. В мозъка се набюдава симетрична 
енцефаломалация. При възрастните овце се установяват субсерозни кръвоизливи в 
дебелите черва и слабо изразен хеморагичен ентерит. Черният дроб е жълто-кафяв, 
а в белия дроб се установява едем. По лигавицата на трахеята и бронхите се 
наблюдават кръвоизливи; бронхиалните лимфни възли са уголемени. 

 

Фиг. 20. Ентеротоксемия тип D. Хеморагичен ентерит.  
Увеличаване на регионалните лимфни възли (оригинал). 



 57 

  

  

 

Фиг. 21. Ентеротоксемия тип D. Размекване на бъбрека (оригинал).   

 

Фиг. 22. Ентеротоксемия тип D. Кръвоизливи по епикарда (оригинал).   
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ПСЕВДОМЕМБРАНОЗЕН КОЛИТ  
(PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS) 

Cl. difficile и Cl. spiroforme причиняват инфекциозни заболявания при зайците, които 
се характеризират клинико-морфологично с диария и признаци на токсемия. 
Боледуват предимно животни на възраст 3-4 седмици, но заболяването може да 
засегне и възрастните индивиди. Смъртносттта при възрастните животни е 
обикновено спорадична, а при малките зайчета e 25-50 %. Предаването на 
инфекцията е по фекално-орален път.  

Патологоанатомична находка 

При клостридиоза, причинина от Cl. spiroforme, части от тънките черва, цекума и 
колона са разширени и съдържат газове, примесени с воднисто-кафява до 
зеленикаво-кафява материя. Често се наблюдават некрози по лигавицата, покрити с 
фибринозен ексудат (псевдомембрани). Патохистологично, в засегнатите участъци 
се наблюдава ексудация, едем и възпалително-клетъчни инфилтрати в проприята и 
мукозата и некрози по лигавицата на червата. Част от епителните клетки са 
десквамирани. Наблюдават се кръвоизливи и улцерации по лигавицата на цекума и 
едематозни процеси в субмукозата. Понякога в лумена на засегнатите черва се 
установява муцинозен ексудат. При инфекции, причинена от Cl. difficile се наблюдава 
тежък илеит и тифлит. Отначало се установяват фокални некрози в повърхностните 
участъци на лигавицата, които с течение на заболяването прогресират. Впоследствие, 
те се покриват с фибрин (псевдомембранозен колит).  

КОЛИБАКТЕРИОЗИ  
(COLIBACTERIOSIS, COLIBACILLOSIS) 

Колибактериозата е заболяване, което засяга предимно новородените животни и се 
характеризира с чревни, урогенитални, респираторни и гнойно-хирургически прояви, 
токсикоза и септицемия. 

КОЛИБАКТЕРИОЗА ПО ТЕЛЕТАТА 
(COLIBACTERIOSIS IN CALVES) 

Колибактериозата е остро инфекциозно заболяване по новородените телета (1-14 
ден от раждането). Заболяването протича с гастроентерит, обща токсикоза, 
дехидратация, сепсис и висока смъртност. Причинява се от патогенни серотипове на 
Е.соli. Болестта протича в три форми - колисептицемия, колитоксемия и 
ентеротоксемия. Начинът на заразяване на телетата е предимно чрез 
храносмилателната и дихателната система, но може да стане и интраутеринно, 
омфалогенно и чрез конюнктивата. Предразполагащи фактори за развитие на 
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болестта са грешки в храненето, неблагоприятни условия на отглеждане, 
недостатъчен коластрален имунитет, хиповитаминоза А и др.  

Колисептицемия 

При колисептицемия, микроорганизмите проникват в кръвообръщението. Следва 
бързо размножаване и развитие на менингоенцефалит, последван от колапс и смърт 
на животното. Е.соli се изолират винаги от засегнатите вътрешни органи, мозъка, 
менингите и костния мозък. Колисептицемията се наблюдава обикновено в първите 
4 дни след раждането. Заболяването протича в рамките на 24-96 часа. Установява се 
депресия, слабост, анорексия, тахикардия, повишаване на температурата, диария.  

Патологоанатомична находка 

При външния оглед на животното се установява силно дехидратиран труп, зацапана 
задница с редки жълто-зелени изпражнения и хлътнали очни ябълки. Кожата е с 
намалена еластичност. Лигавицата на фаринкса и основата на езика е зачервена, 
удебелена, покрита със слуз, с петехиални кръвоизливи и фибринни нишки. Търбухът 
и сирищника са разширени и изпълнени със съсирено мляко. На отделни сегменти в 
тънките черва и отчасти в дебелите се наблюдава катарално - хеморагичен ентерит. 
Често червата са изпълнени с неприятно миришещо съдържание и на места може да 
се установи инвагинация. Мезентериалните лимфни възли са уголемени, сочни и 
зачервени (Фиг. 23). Далакът не е увеличен. Черният дроб е хиперемиран. По епи- и 
ендокарда се наблюдават единични кръвоизливи, а в сърцето - хематоми по 
бикуспидалните клапи (Фиг. 24, Фиг. 25). Белият дроб е пъстър (червен - от 
хиперемично-хеморагичните процеси и светъл - от едематозните участъци), а в 
бъбреците се установява хиперемия на медулата. В мозъка и менингите се 
наблюдава хиперемия и едем. При по-леки случаи на заболяване животните могат 
да се възстановят, но причинителите могат да се локализират в ставите и мозъчните 
обвивки. В други случаи могат да се наблюдават абсцеси в черния дроб, белите 
дробове, бъбреците и сухожилията. Често се установява пневмония (Фиг. 26). 
Патохистологично, в паренхимните органи, надбъбреците и тимуса се наблюдават 
единични кръвоизливи и хиалинни тромби. В черния дроб се установява вакуолна 
или зърнеста дистрофия. 

Колитоксемия 

Колитоксемията се предизвиква от резорбция на отделените в червата ендотоксини 
на E.coli. Те постъпват в мезентериалните лимфни възли и преминават в 
кръвообръщението. При тези случаи E. coli се изолират от червата и мезентериалните 
лимфни възли, но не и от вътрешните органи. При засегнатите животни се установява 
субнормална температура, бледи лигавици, студена кожа, брадикардия, конвулсии,  
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Фиг. 23. Колибактериоза при теле. Уголемяване на мезентериалните  
лимфни възли (оригинал).   

 

Фиг. 24. Колибактериоза при теле. Кръвоизливи по епикарда (оригинал).   
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Фиг. 25. Колибактериоза при теле. Хематоми по бикуспидалните клапи (оригинал).   

 

Фиг. 26. Колибактериоза при теле. Бронхопневмония (оригинал).   
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кома. Диария не се наблюдава. Телетата обикновено умират 2-6 часа след 
клиничната изява на болестта.  

Патологоанатомична находка 

Макроскопската находка при колитоксемията е сходна с колисептицемията. 
Патологоанатомично тя се проявява с по-силно проявени съдови разстройства 
(кръвоизливи, хиперемия, едем) и дистрофични процеси във вътрешните органи 
(Фиг. 27). В сирищника се наблюдава силен едем на мукозата и субмукозата и 
ръждивокафяви точковидни кръвоизливи. В червата се установява силна хиперемия 
и кръвоизливи по мукозата. Мезентериалните лимфни възли са увеличени 1-3 пъти 
(от тях се изолират причинителите). Черният дроб е със зърнеста и мастна дистрофия 
(жълт, трошлив, Фиг. 28). По далака, белия дроб и менингите се установяват 
кръвоизливи, наподобаващи клиновидни хеморагични инфаркти (Фиг. 29, Фиг. 30). 
Бъбреците да едематозни и около тях се наблюдават кръвоизливи (Фиг. 31). 
Патохистологично, в паренхимните органи, мозъка, тимуса и надбъбреците се 
наблюдава хиперемия, едем, кръвоизливи, тромби. В черния дроб, бъбреците и 
сърцето се установява вакуолна и зърнеста дистрофия. 

 

Фиг. 27. Колитоксемия при теле. Кръвоизливи по косталната плевра (оригинал).   
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Фиг. 28. Колитоксемия при теле. Паренхиматозна дистрофия на черния дроб 
(оригинал).   

 

Фиг. 29. Колитоксемия при теле. Петехиални кръвоизливи в мозъка (оригинал).   
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Фиг. 30. Колитоксемия при теле. Кръвоизливи по далака (оригинал).   

 

Фиг. 31. Колитоксемия при теле. Едем на бъбреците (оригинал).   
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Колиентеротоксемия 

Колиентеротоксемията възниква след отделянето на ентеротоксин от намножилите 
се E.coli в червата. Причинителите се изолират само от червата и рядко от 
мезентериалните лимфни възли. Заболяването се наблюдава обикновено в първата 
седмица след раждането. Клинично се установяват воднисти или пастоподобни 
изпражнения с тебеширено бял или жълтеникав цвят. Понякога фекалното 
съдържание е примесено с кръв. Дефекацията е честа и задните части на животните 
са зацапани с неприятно миришещо съдържание. Животните са дехидратирани, 
неспокойни, с болки в областта на корема. Постепенно общото състояние се 
влошава. 

Патологоанатомична находка 

При тази форма, морфологичните изменения са незначителни и се откриват 
предимно в червата. Наблюдава се обилно отделяне на серозна течност, поради 
увеличената съдова пропускливост 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Диспепсия: протича леко в първите часове след раждането. 
Липстват септични промени.  

 Салмонелоза: боледуват телета над 10-15 дневна възраст. Далакът е 
хиперпластично уголемен, а в черния дроб се наблюдават некрози. 

 Диплококоза: боледуват телета от 3-120 дневна възраст. Наблюдава 
се уголемен гумоподобен далак и фибринозен плеврит. При подостро 
протичане се установява гастроентерит, пневмония и артрит, изолират 
се диплококи. 

 Пастьорелоза (септицемична форма): има хеморагична диатеза, 
далака не е уголемен, белите дробове са хиперемирани. Смъртта 
настъпва много бързо. Изолират се пастьорели. 
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КОЛИБАКТЕРИОЗА ПО ПРАСЕТАТА (COLIBACTERIOSIS IN PIGS) 

Колибактериозата по прасетата е остро ензоотично заболяване, което протича като 
колиентеротоксемия и по-рядко като колисептицемия. Клинично се наблюдава 
гастроентерит. От колибактериоза боледуват прасетата още в първите часове след 
раждането. Заразяването става чрез замърсеното виме на майката или постелята. 
Възможно и интраутеринно инфектиране, при което болестта настъпва много бързо. 
Патогенните колибактерии се намножават в тънките черва. Те не преминават 
чревната бариера (а само техните ендотоксини) - колиентеротоксемия. Коли-
септицемия се наблюдава по-рядко. Тя се характеризира с повече кръвоизливи и 
дифузна левкоцитна инфилтрация във вътрешните органи. Клинично се наблюдава 
диария, дехидратация и бърз развой. Някои животни умират без да показват 
клинични признаци 

Патологоанатомична находка 

При външния оглед се установяват дехидратирани трупове (хлътнали очни ябълки и 
загуба на кожна еластичност). При бързо протичане на заболяването (1-2 дни) 
съдържанието на червата е воднисто. Не се наблюдават промени, характерни за 
възпалителен процес. При по-бавно протичане се установява катарално-хеморагичен 
ентерит (Фиг. 32). Стомахът е пълен със съсирено мляко, а по лигавицата се 
установява слуз и кръвоизливи (Фиг. 33). Мезентериалните лимфни възли са 
хиперемирани и увеличени (Фиг. 34). Далакът е хиперемиран, но не уголемен. 
Черният дроб е със зърнеста или мастна дистрофия. В бъбреците се наблюдава 
хиперемия на медулата и точковидни кръвоизливи под капсулата. Сърцето е 
дилатирано, с кръвоизливи по епикарда. В белия дроб и мозъка се установява 
хиперемия. Колиентеротоксемия се наблюдава при по-бавен развой (5-6 дни). При 
тези случаи преобладава зърнестата дистрофия на паренхимните органи. В някои 
случаи колигастроентеритът се развива много бързо с признаци на колисептицемия 
и тогава се наблюдават повече кръвоизливи по серозните обвивки на органите, както 
и слабо уголемяване на далака и лимфните възли. При хронични метастатични 
форми могат да се установят гнойни артрити, засягащи най-често коленните стави, 
околоставната капсула и сухожилията. Могат да се наблюдават абсцеси и в черния 
дроб, бъбреците, мезентериалните и бронхиалните лимфни възли и мозъка. 
Патохистологично, в паренхимните органи се наблюдават паренхиматозна и 
мастна дистрофия, дистрофично-некробиотични процеси и понякога микронекрози. 
Могат да се установят още и хиперемия, по-рядко едем и кръвоизливи. Около 
дистрофично изменените кръвоносни съдове се наблюдава левкоцитна 
инфилтрация. В далака се установява хиперемия и кръвоизливи. В тънките черва се 
наблюдава хиперемия, едем, обикновено по-ясно проявени в субмукозата. Част от 
епителните клетки са десквамирани, като рядко се стига до некротизиране на 
покривният епител и върха на власинките. В проприята се установяват 
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инфилтративни или хиперпластични процеси. Хиперплазия може да се наблюдава и 
в мезентериалните лимфни възли.  

 

Фиг. 32. Колибактериоза при прасе. Катарално-хеморагичен ентерит (оригинал).   

 

Фиг. 33. Колибактериоза при прасе. Кръвоизливи по лигавицата на стомаха 
(оригинал).   
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Фиг. 34. Колибактериоза при прасе. Хиперемия и увеличаване на мезентериалните 
лимфни възли (оригинал).   

 

В мозъка се установява хиперемия, едем и по-рядко кръвоизливи. В интимата и 
медията на кръвоносните съдове се наблюдават дистрофични процеси, а около тях - 
често струпване на мононуклеарни клетки. 

ЕДЕМНА БОЛЕСТ ПО ПРАСЕТАТА (OEDEMA DISEASE IN PIGS) 

Едемната болест е бързо протичаща колитоксемия, възникваща наскоро след 
отбиването на прасетата. Болестта се проявява 1-2 седмици след отбиване на 
прасетата и протича свръхостро или остро. Обикновено боледуват най-здравите 
прасенца. При определени условия, след отбиване на животните започва 
намножаване на В-хемолитичните E. coli в храносмилателния канал. Те потискат 
развитието на останалите микроорганизмии и стават доминираща микрофлора 
(дисбактериоза). В-хемолитичните колибактерии обикновено достигат до 
мезентериалните лимфни възли, но много рядко попадат в кръвообръщението. Те 
отделят токсини, които се резорбират в червата, попадат в кръвта и предизвикват 
токсемия. Токсичните продукти причиняват увреждане на капилярите и по-малките 
кръвоносни съдове, в резултат на което тъканите се инфилтрират с много плазма и 
възникват отоци. Заболяваемостта е около 15 %, а смъртността 20-100 %. При 
свръхостро протичане не се наблюдават клинични признаци. При острата форма, 
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болестта протича с едем на клепачите, подкожната съединителна тъкан и коремните 
стени. Отоците в областта на фаринкса водят до афония, а при засягане на мозъка се 
наблюдават нервно-паралитични прояви (атаксия, парализи). Болестта протича 
бързо и животните умират 6-36 часа след показване на клиничните признаци.  

Патологоанатомична находка 

При външен оглед обикновено болните прасенца са с добра охраненост. Наблюдават 
се отоци в областта на клепачите, подкожната съединителна тъкан на главата, 
гърдите, ларинкса и фаринкса (Фиг. 35).  

 

Фиг. 35. Едемна болест при прасе. Оток на клепачите (оригинал).   

 

При разрез на кожата се установява, че подкожната съединителна тъкан е пихтиеста 
и желеподобна (Фиг. 36). Коремната кухина е изпълнена със сламеножълта или 
розова течност. Лигавицата на стомаха е дифузно зачервена, с кръвоизливи, а 
стената е пихтиеста със силен едем (от голямата кривина към хранопровода) (Фиг. 
37). Едематизирането на стената на стомаха може да е огнищно или дифузно. 
Тънките черва са катарално-хеморагично възпалени, с точковидни или по-големи 
кръвоизливи по мукозата. Стената на дебелите черва и цекума е едематизирана 
(Фиг. 38). Мезоколонът е отекъл,  пихтиест и удебелен,  а мезентериалните лимфни 
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Фиг. 36. Едемна болест при прасе. Оток на подкожната тъкан (оригинал).   

 

Фиг. 37. Едемна болест при прасе. Едематизиране стената на стомаха (оригинал).   
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Фиг. 38. Едемна болест при прасе. Едем на стената на цекума (оригинал).   

 

възли са хиперемирани (Фиг. 39). В белия дроб и мозъка се наблюдава хиперемия и 
оток. Патохистологично, в стомаха и червата се наблюдава катарално възпаление и 
хиперемия на съдовете. Субмукозата е силно едематизирана и инфилтрирана с 
лимфоцити и моноцити. Отокът може да обхване всичките слоеве на стомаха и 
червата. В стената на малките и средните кръвоносни съдове на всички органи 
(особено на храносмилателния тракт, мезентериалните лимфни възли и мозъка) се 
установява набъбване, вакуолна дистрофия, хиперхроматоза, кариолиза и 
кариорексис в клетките на интимата и медията. В главния мозък се наблюдава 
хиперемия и едем на меките мозъчни обвивки и мозъчното вещество. В ганглиевите 
клетки се установява тигролиза, вакуолизация и сбръчкване. Може да се наблюдава 
вакуолизация на мозъчното вещество и по-рядко – глиеви възелчета. Някои неврони 
атрофират. При подостро протичане се установяват огнищни некрози и 
енцефаломалация. При по-продължително протичане на заболяването, стените на 
кръвоносните съдове са с фибриноидна некроза, която се разглежда като характерна 
морфологична находка. Около съдовете се наблюдава едем и понякога 
пролиферация на адвентициални клетки. Установяват се тромбози, а в подострите 
случаи -  хиалинна дистрофия. 



72  

  

 

Фиг. 39. Едемна болест при прасе.  
Едем на мезоколона (оригинал).   

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

  Пастьорелоза (остра форма): наблюдават се отоци в областта на 
главата, далакът не е увеличен и липсват промени в червата. В белия 
дроб се установява крупозна пневмония с тенденция към 
некротизиране. В храносмилателния канал не се наблюдават 
едематозни процеси. 

 Солево отравяне: има подкожен едем в областта на корема, 
клепачите и главата, но не и в храносмилателния канал. За характерна 
находка се счита еозинофилният менингоенцефалит. 
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КОЛИБАКТЕРИОЗА ПО АГНЕТАТА  
(COLIBACTERIOSIS IN LAMBS) 

Колибактериозата се среща рядко при агнетата. Заболяването протича като 
септицемия. Някои животни показват нервни признаци. Заболяваемостта е ниска, но 
смъртността е почти винаги 100 %.  

КОЛИБАКТЕРИОЗА ПО ЗАЙЦИТЕ  
(COLIBACTERIOSIS IN RABBITS) 

Колибактериозата по зайците се характеризира клинико-морфологично с признаци 
на диария. Боледуват предимно новородените и отбитите зайчета. Заболяването се 
предизвиква от ентеропатогенни, ентеротоксигенни и ентероинвазивни E. coli. 
Колибактериозата обикновено протича с други заболявания като кокцидиоза, 
клостридиози, болест на Тайзер, мукоидна ентеропатия. Заболяването се предава по 
фекално-орален път. Предразполагащи фактори за появата на болестта са промяна в 
диетата, стрес, други чревни заболявания, използване на антибиотици и др. 
Причинителите отделят ентеротоксини, който водят до увеличаване на чревната 
секреция и хипермотилитет. Клиничната изява на болестта варира от мека преходна 
до профузна, водниста кървава диария. Неспецифичните признаци на заболяването 
включват треска, депресия, анорексия, загуба на тегло и смърт в рамките на 6-72 
часа.  

Патологоанатомична находка 

Макроскопски се наблюдава зацапване на околоаналната област с воднисти, лошо 
миришещи кафяво-жълти диарични изпражнения, понякога примесени с кръв и слуз 
(Фиг. 40). При секция на трупа се наблюдават кръвоизливи и едем в областта на 
цекума. Съдържанието му е изпълнено с водниста или слузеста кафява материя. 
Патохистологично се установяват кръвоизливи и оток на чревната стена, 
десквамация на епителни клетки и възпалителни инфилтрати в проприята и 
субмукозата. При бозаещите зайчета промените се локализират в тънките и дебелите 
черва, а при отбитите индивиди – в дисталната част на тънките и дебелите черва. В 
началото на заболяването не се наблюдават макроскопски изменения. Впоследствие 
(4-14 ден) се установява воднисто, неприятно миришещо съдържание в цекума, язви 
по лигавицата, конгестия и понякога субсерозни кръвоизливи. Мезентериалните 
лимфни възли са увеличени и сочни.  

Патохистологичната находка зависи от патогенноста на причинителите. На третия 
ден след инокулацията, ентеропатогенните колибактерии се прикрепват към 
чревните власинки и предизвикват десквамация на епителните клетки и вилозна 
атрофия. По този начин се редуцира абсорбционната повърхност на червата. 
Наблюдава се изпразване на муцинозното съдържание на чашковидните клетки, 
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хиперемия на кръвоносните съдове и оток в областта на lamina propria mucosae. С 
течение на времето промените се задълбочават. След 14-я ден от заболяването, 
колонизацията на червата от микроорганизмите се редуцира, между 28-35 ден 
изчезва и чревната функция се нормализира. Причинителите (ентеротоксигенните 
колибактерии) могат да бъдат доказани патохистологично в проприята на чревната 
лигавица. 

 

Фиг. 40. Колибактериоза при заек. Зацапване около ануса област с диарични 
изпражнения (оригинал).   

КОЛИБАКТЕРИОЗА ПО ПТИЦИТЕ 
(COLIBACTERIOSIS IN POULTRY) 

Колибактериозата е ензоотична септична болест по малките пилета, пуйчета, патета 
и гъсета до 3-месечна възраст. Причинява се от колибактерии, патогенни за птиците. 
Основен източник на инфекцията са възрастните птици заразоносители, а също и 
замърсените предмети, храна и вода. 

 Патологоанатомичнa находка 

 При острата форма на болестта се наблюдават точковидни, понякога сливащи се 
кръвоизливи по всички вътрешни органи и лигавици. Мукозата на червата е 
катарално възпалена, хиперемирана и набъбнала. Черният дроб, бъбреците, далакът 
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и белите дробове са хиперемирани и увеличени. Установява се ексудат в коремната 
кухина и в перикардиалната торбичка. Понякога може да се установи възпаление на 
панкреаса. При хроничната форма се наблюдава фибринозен перикардит, 
перихепатит и възпаление на коремните въздушни торби. Те са набъбнали и покрити 
с жълтеникави обложения. 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

Болестта трябва да се разграничава от инфекциозния бронхит, респи-
раторната микоплазмоза, паратифа, пулорозата и авитаминоза А.  

 При инфекциозния бронхит се наблюдават изменения в слизестите 
обвивки на горните дихателни пътища - акумулация на лимфоидни и 
псевдоеозинофилни клетки в перибронхиалната и интерстициалната 
тъкан.  

 Респираторната микоплазмоза и колисептицемията се разграни-
чават трудно, тъй като често пъти протичат съвместно. Респираторната 
микоплазмоза се характеризира с бавно разпространение, ниска 
смъртност при възрастните птици, ринит, синузит, затруднено дишане, 
понижена носливост и слаби дистрофични изменения в паренхимните 
органи. За колисептицемията са характерни фибринозният пери- и 
епикардит, аеросакулитът, дистрофичните изменения в паренхимните 
органи и в нервната система. 

КОЛИГРАНУЛОМАТОЗА ПРИ ПТИЦИТЕ  
(COLIGRANULOMATOSIS IN POULTRY, HJÄRRE AND WRAMBY'S DISEASE ) 

Колигрануломатозата по птиците е заболяване, което се характеризира със 
злокачествени образувания, поразяващи предимно червата и черния дроб. Въз 
основа на начина на протичане и трансмисия, колигрануломатозата може да се 
причисли към инфекциозните заболявания с неизяснена етиология. Необходими са 
още проучванията, за да се потвърди или не ролята на Е.coli като единствен 
етиологичен агент. Боледуват подрастващите кокошки, пуйки, яребици, кеклици и 
пауни. При възрастните кокошки колигрануломатозата протича ендемично в 
хронична форма. Изкуствено заболяването може да се възпроизведе на ярки, пуйки, 
гълъби и бели мишки с материал от грануломите.  
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Патологоанатомична находка 

Грануломатозните разраствания са възли с различна големина, които са сходни с 
туберкулозните, особено при младите птици. Големината на лезиите е от просено 
зърно до кокоше яйце. Най-често тези образувания се локализират в черния дроб, 
слепите черва, далака, бъбреците, сърцето и белите дробове. По-рядко могат да се 
наблюдават по яйцепровода, костния мозък и по кожата. При разрез грануломите 
представляват капсулирани плътни, сиво-жълтеникави маси с некротичен център.  

Патохистологично, в зависимост от степента на развитие на грануломите и тяхната 
възраст както и от протичането на заболяването, се установяват гигантски клетки, 
хистиоцити, псевдоеозинофили и плазматични клетки. 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

Болестта трябва да се разграничава от туберкулозата, левкозата, 
Марековата болест и някои микоза. За разлика от туберкулозата, 
колигрануломите по черния дроб и червата са много по-големи, с 
белезникав цвят и кратерообразно вдлъбване. Малките грануломи и 
туберкулозните възелчета се отдиференцират културелно и 
патохистологично. 

КРИПТОКОКОЗА (CRYPTOCOCCOSIS) 

Криптококозата е подостро или хронично протичащо инфекциозно микотично 
заболяване, което се причинява от Cryptococcus neoformans (Torula histolytica). 
Болестта се характеризира с бавно, но прогресивно развиващи се възпалително-
некротични огнища по кожата, белите дробове, мозъка, менингите, костите, очите и 
други вътрешни органи. Боледуват хората, конете, кучетата, котките, говедата и 
други бозайници. Птиците са невъзприемчиви, въпреки че често са носители на 
заразата. При говедата криптококозата протича най-често с хроничен мастит и бавно 
прогресираща пневмония. При конете се засягат носът и белите дробове. При кучето 
могат да се наблюдават разнообразни клинични признаци, но най-често след 
първичното засягане на дихателната система се поразяват очите. Развива се 
грануломатозно възпаление, което обхваща носната лигавица, ноздрите, 
фронталните синуси, а понякога и менингите. При овцете заболяването протича с 
оток на клепачите, анорексия, кашлица, ринит и диспнея. 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Макроскопските промени при криптококозата при животните и човека 
представляват възпалително-некротични огнища. По носната лигавица най-често се 
наблюдават миксоматозни полипи. Промените в мозъка също имат миксоматозен 
характер, но рядко се наблюдават макроскопски. В засегнатите лимфни възли може 
да се наблюдава и казеозация. 

КУ ТРЕСКА (FEBRIS Q, Q FEVER) 

Ку треската представлява природо-огнищна зооантропоноза, която се причинява от 
Coxiella (Rickettsia) burnetti. При естествени условия най-често боледуват овцете, 
говедата и козите. По-рядко се засягат свине, коне, кучета, биволи и птици. Човекът е 
силно възприемчив. Резервоар на инфекцията в природата са много диви животни. 
Инфекцията се предава трансмисивно (кърлежи), аерогенно и алиментарно. След 
проникване на причинителите в организма, те се локализират и размножават във 
вътрешните органи, лимфните възли, а при бременните животни се засяга матката, 
плацентата и околоплодните течности. Патогенното действие на рикетсиите в острата 
фаза на заболяването се свързва с дистрофично-некробиотични процеси в клетките 
на ММС, след което следват пролиферативни и хипертрофични процеси (грануломно 
възпаление). При животните болестта протича с треска, ринит, аборти, 
бронхопневмония или безсимптомно, а при човека - като грипоподобно заболяване 
с пневмонични прояви и понякога изриви по кожата.  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Патологоанатомичната находка е разнообразна и непостоянна. При говедата се 
наблюдава уголемяване на черния дроб с множество тъмночервени огнища (2-5 мм) 
под капсулата му. В млечната жлеза и регионалните лимфни възли се установяват 
сивобелезникави възелчета (грануломи) с големина на пшенично зърно. При аборти 
се наблюдават ендометрити и мастити. При телетата може да се установи 
некротичен хепатит, ринит и бронхопневмония. В белия дроб и регионалните 
лимфни възли се наблюдават продуктивни процеси (възелчета). При овцете и 
козите се установява изоставане в растежа, ринит, бронхопневмония, мастит и 
артрит. Бременните животни абортират, а плодовете са с признаци на септицемия. 
При кучета са описани ентерити, пневмония и спленомегалия. Патохистологично, 
в засегнатите органи се наблюдава грануломно възпаление. През първоначалното 
развитие на процеса се установява струпване на левкоцити, лимфоцити и 
еритроцити. След това се появяват многоядрени клетки, лимфоцити, епителоидни и 
съединително тъканни клетки. В черния дроб се наблюдава паренхиматозна и 
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мастна дистрофия, а в бъбреците - вакуолна дистрофия на епителните клетки на 
каналчетата и продуктивен гломерулонефрит. 

ЛАЙМСКА БОЛЕСТ  
(LYME DISEASE, LYME BORRELIOSIS) 

Лаймската болест е трансмисивна зооантропоноза, която се причинява от Borrelia 
burgdorferi. Основен източник на инфекцията и резервоар на заразата в природата са 
кърлежи от род Ixodes (главно I. dammini, по-рядко I. pacificus и I. scapularis за 
Америка и I. ricinus за Европа). Причинителят е открит и при други видове кърлежи, 
както и сред инсекти, но тяхната роля в етиопатогенезата на болестта е неясна. Освен 
това, Borrelia burgdorferi е изолирана от кръвта на много диви животни (елени, 
сърни, миещи се мечки, мишевидни гризачи и птици), което се приема като 
показател за съществуване на природна огнищност. Заболяването се проявява с 
еритем и улцерации по кожата, поражения в очите, мускулни болки, ендокардити, 
хепатити и менингити. При кучето болестта протича безсимптомно. Заразяването 
става чрез ухапване от кърлежи и други кръвосмучещи насекоми заразоносители 
(облигатно-трансмисивна инфекция). На мястото на ухапване възниква възпалителен 
процес, който се разпространява в съседните участъци. Впоследствие причинителите 
се разпространяват в останалите органи, където предизвикват хронични 
възпалителни процеси. При кучетo, заболяването протича в три последователни 
стадия. През първия стадий се наблюдава зачервяване на кожата на мястото на 
ухапване от кърлежи, което се пренася на други места (Erythema migrans). Това 
продължава няколко седмици и обикновено протича безсимптомно. Вторият стадий 
продължава с месеци и се характеризира с поражения на сърцето, кожата, очите, 
мускулите, черния дроб, мозъка. През третия стадий се наблюдават кератити, 
некротизиращи кожни язви, артрити, парези на отделни мускулни групи, енцефалити 
и др. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Патологоанатомичната находка е неспецифична. Констатираните промени корелират 
със стадийността на заболяването. 

ЛАЙШМАНИОЗИ  (LEISHMANIASES) 

Лайшманиозите са природни, синантропни трансмисивни протозойни заболявания 
при човека, някои домашни и диви животни.  
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ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИОЗА (КАЛА- АЗАР, ДУМ-ДУМ ТРЕСКА) 
(VISCERAL LEISHMANIASIS) 

Причинител на болестта е Leishmania donovani. Срещат се няколко форми: 

Индийскa кала-азар (дум-дум треска)  

Боледуват деца и млади хора. При естествени условия кучетата не боледуват, 
въпреки, че експериментално могат да бъдат заразени. Инвазията се пренася от 
Phlebotomus argentipes. 

Китайскa кала-азар  

Боледуват главно деца. Кучетата играят роля на резервоар на инвазията. Пренасят се 
от видовете Ph. сhinensis и Ph. sergenti. 

Африканскa кала-азар  

Разпространенa е в Судан, Кения, Етиопия и др. Боледуват хора в млада възраст. 
Пренасят се от Ph. orientalis и Ph. martini. Кучетата при естествени условия не 
боледуват. 

Средиземноморскa кала-азар  

Боледуват предимно деца до 5 годишна възраст. Кучетата се инвазират във висока 
степен - до 40 %. Пренася се от Ph. рerniciosus, Ph. major, Ph. papatasil. 

Рускa кала-азар  

Разпространенa е в Таджикистан, Тюркменистан, Армения и Грузия. Освен при 
човека заболяването се среща при кучето и чакала. Пренася се от Ph. sergenti и Ph. 
аrkaplensis. 

Южноамериканска кала-азар 

 Разпространена е в Мексико, Салвадор, Колумбия, Венецуела, Бразилия, Аржентина 
и др. Боледуват всички възрастови групи, но се среща предимно при децата. 
Резервоар на инвазията са кучето и лисицата. Пренася се от Ph. intermedius, Ph. 
рanamensis, Ph. сruciatus.  

Освен човека и кучето с L. donovani могат да бъдат инвазирани конят, овцата, 
котката, маймуната, лабораторни животни и др. Флеботомусите живеят около 2 
седмици и летят далече от техните биотопи, но не по-високо от първия етаж на 
сградите. Това до голяма степен определя характера на заболяването. Висцералната 
лайшманиоза обикновено протича ендемично и по-рядко ензоотично. На мястото на 
ухапването от инвазираното насекомо след няколко дни или седмици се образува 
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малка сърбяща папула (първичен афект). Лайшманиите паразитират в клетките на 
ММС. Най-силно се засягат далакът, черният дроб и костният мозък.  

При кучето се наблюдава диария, общо отслабване, сплено- и хепатомегалия, 
анемия, алопеция, кожни улцерации по главата, ушите и врата (Фиг. 41-44). Болестта 
протича най-често хронично. При острата форма смъртността е висока. Хроничната 
форма може да продължи с години и завършва с оздравяване.  

 

Фиг. 41. Лайшманиоза при куче. Промени по кожата (оригинал).   

 

Фиг. 42. Лайшманиоза при куче. Уголемяване на далака (оригинал).   
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Фиг. 43. Лайшманиоза при куче. Интерстициален нефрит (оригинал).   

 

Фиг. 44. Лайшманиоза при куче. Дилатация на сърдечната мускулатура (оригинал).   
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КОЖНА ЛАЙШМАНИОЗА  (ОРИЕНТАЛСКА ЯЗВА)  
(CUTANEOUS LEISHMANIASIS) 

Причинител на кожната лайшманиоза е Leishmania tropica. Заболяването се предава 
предимно трансмисивно чрез насекоми от род Phlebotomus, а също и от 
кръвосмучещата муха Stomoxys calcitrans. Резервоар на инфекцията са гризачите. 
Човекът най-често се заразява при съжителство с болни кучета. Заразата се предава 
от кучето към човека и обратно. При кучето се наблюдава опадане на космите и 
образуване на червени папули по кожата около очите, ушите, носа и врата, а също и 
по пръстите на краката. Впоследствие се оформят плитки язви с гранулирано дъно и 
изпъкнали ръбове. При усложнение на възпалителния процес общото състояние на 
животните се влошава. Те отслабват и умират.  

АМЕРИКАНСКА (МУКОКУТАННА)  
ЛАЙШМАНИОЗА (MUCOCUTANEOUS LEISHMANIASIS) 

Причинител на заболяването е Leishmania braziliensis. Боледува предимно човекът, а 
също така кучета, котки и маймуни. Дивите гризачи играят роля на резервоар на 
инвазията. Касае се за ендемично протичащо заболяване. При кучето преобладава 
кожната форма с признаци, характерни за типична кожна лайшманиоза. Засягане на 
лигавиците и вътрешните органи не се наблюдава. 

ЛЕВКОЗИ (LEUKOSIS) 

Левкозите представляват първично заболяване на кръвообразуващата тъкан в 
съответните органи, което се манифестира с туморовидни разраствания, а нерядко и 
с появяване на незрели кръвни клетки в периферната кръв. В зависимост от 
клетъчния състав се срещат лимфоидна, миелоидна, хемоцитобластозна и 
ретикулозна левкоза. За разлика от неоплазиите, при левкозите клетъчната 
пролиферация започва едновременно в няколко органа. Следователно при тях не се 
появява първично огнище и после от него да се развият метастази, както е при 
злокачествените неоплазии. Освен това, при някои форми в кръвообръщението се 
появяват незрели кръвни клетки (левкемия), което не се наблюдава при туморите. 
Разрастването на неопластичните клетки в засегнатите органи може да бъде 
възловидно (туморовидна форма) или инфилтративно (саркоматозна форма). 
Етиологията и патогенезата на тези заболявания са недостатъчно изяснени. 

ЛЕВКОЗИ ПО ГОВЕДАТА (BOVINE LEUKOSIS) 

От левкози боледуват говеда от всички възрастови групи, включително и телетата. 
Най-често се наблюдава лимфоидната левкоза. При нея на първо място се засягат 
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тимусът и лимфните възли (мезентериални, ретрофарингеални, подколенни, 
надвименни и др.), после костният мозък и далакът, а по-рядко сърцето, мукозите на 
храносмилателните и половите органи, черният дроб, бъбреците, белият дроб, 
скелетната мускулатура и като изключение - кожата. В едни случаи левкозната тъкан 
се разраства огнищно, като в органите се образуват възли (туморовидна левкоза), а в 
други случаи - дифузно (инфилтративна левкоза). Левкозните изменения изглеждат 
като сиво-бяла сланинеста тъкан. Лимфните възли са силно уголемени, понякога 
достигат до няколко килограма. Разрезната им повърхност е сиво-бяла, сланинеста, 
изпъстрена с кръвоизливи и с мека консистенция. Далакът е силно уголемен. 
Разрезната му повърхност е зърниста, изпъстрена с многобройни сивобелезникави 
възелчета. В черния дроб се наблюдава дифузна или туморовидна форма на левкоза 
(Фиг. 45). В сърцето най-често се наблюдават изменения в мускулатурата на дясната 
камера (Фиг. 46).  

 

Фиг. 45. Левкоза при говедо. Огнищно засягане на черният дроб (оригинал).   

 

При туморовидната форма в миокарда се наблюдават сиво-бели саркомоподобни 
възли. В бъбреците най-често се среща възловидната форма на левкоза. Те са 
уголемени и в подкапсулата им се забелязват различни по големина сланинести  
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Фиг. 46.  Левкоза при говедо. Изменения на дясната камера на сърцето (оригинал).   

 

Фиг. 47.  Левкоза при говедо. Зясягане на сирищника (оригинал).   
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възли. Измененията в сирищника се локализират предимно в субмукозата. Стената 
му се удебелява значително, а мукозата се нагъва на дебели гънки и по нея се 
наблюдават кръвоизливи и язви (Фиг. 47). Често се засяга и матката, чиято стена е 
неколкократно удебелена, със сланинест вид и нагъната. По серозите, особено при 
перитонеума и оментума, лимфоидната левкоза се проявява с различни по големина 
сланинести възли, а при дифузната форма - серозите са надиплени като завеси. 
Патохистологично, в засегнатите тъкани и органи се наблюдава струпване на 
мономорфни клетъчни пролиферати, съставени от незрели лимфоидни клетки (Фиг. 
48). Лимфоидната левкоза при свинете се наблюдава сравнително рядко. Най-често 
се засягат лимфните възли, далакът и бъбреците. 

 

Фиг. 48. Левкоза при говедо. Патохистологична находка.  
Мономорфен клетъчен пролиферат в сърдечната мускулатура на говедо. 

 Оцветяване с хематоксилин-еозин (оригинал).   

Миелоидна левкоза (myeloid leukosis) 

Миелоидната левкоза се среща сравнително рядко при домашните животни. При 
тази форма жълтият костен мозък придобива шоколадов цвят със зеленикав оттенък, 
омеква и става слузест, подобен на гной. Когато левкозната тъкан премине върху 
надкостницата след разрушаването на костта, се образуват дифузни разраствания със 
зеленикав цвят. Патохистологично, в засегнатите органи се наблюдава разрастване 
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на миелоцити, миелобласти и еозинофили, на които се дължи зеленикавият оттенък 
на неопластичната тъкан. 

 Миелоцитоматоза (myelocytomatosis) 

Миелоцитоматозата се характеризира с образуването на възловидни или дифузни 
разраствания от промиелоцити и миелоцити. Измененията се локализират главно по 
костите на скелета, но могат да бъдат засегнати и някои вътрешни органи. 
Неопластичните разраствания имат зеленикав цвят, което се дължи на съдържанието 
на протопорфирин в клетките. Заболяването се среща по-често при свинете. 

ЛЕВКОЗИ ПО ПТИЦИТЕ (AVIAN LEUKOSIS) 

Лимфоидна левкоза (lymphoid leukosis) 

Лимфоидната левкоза е най-често срещаната форма на левкоза при птиците. Засягат 
се предимно черният дроб, далакът, бъбреците, сурцето, фабрициевата бурза, 
тимусът и по-слабо яйчниците и мукозата на стомаха и червата (Фиг. 49, Фиг. 50). 
Черният дроб е силно уголемен и нерядко заема цялото пространство от сърцето до 
клоаката. Цветът му е по-светъл, изглежда като напръскан със сиво-бели петна 
подобно на гранит. При възловидната форма в него се наблюдават саркомоподобни 
възли от грахово зърно до лешник. Далакът най-често е силно уголемен и достига на 
големина колкото яйце. Осеян е със сиво-бели възелчета, поради което има пъстър 
вид. Подобни са измененията в бъбреците. Яйчниците най-често са превърнати в 
сланинестоподобни образувания. Понякога се засяга кожата, като в нея се образуват 
големи (до 2-3 см) тумороподобни възли. Патохистологично, в засегнатите тъкани и 
органи се наблюдава струпване на мономорфни клетъчни пролиферати, съставени от 
незрели лимфоидни клетки. 

Миелоидна левкоза (myeloid leukosis) 

При миелоидната левкоза макроскопските изменения са подобни на измененията 
при лимфоидната левкоза, но за разлика от нея не се наблюдава такова силно 
уголемяване на органите. В зависимост от вида на клетъчните пролиферати тя се 
разделя на миелобластоза и миелоцитоматоза. 

Миелобластоза (myeloblastosis) 

При миелобластозата в периферната кръв се появяват ниско диференцирани клетки 
от миелобластната серия: миелобласти и единични промиелоцити. Наблюдава се 
анемия. Черният дроб е неколкократно уголемен, с вишневочервен цвят. В някои 
случаи по повърхността му се наблюдават сивобелезникави милиарни огнища. 
Далакът е също уголемен, с розово-кафяв до виолетов цвят. 
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Фиг. 49. Лимфоидна левкоза при птица. Изменения на органите в плевро-
перитонеалната кухина (оригинал).   

 

Фиг. 50. Лимфоидна левкоза при птица. Засягане на сърцето (оригинал).   
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Миелоцитоматоза (myelocytomatosis) 

При миелоцитоматозата във вътрешните oргани се наблюдават разраствания на 
миелоцити, а в периферната кръв се появяват миелоцити, промиелоцити и 
хемоцитобласти (Фиг. 51). Установява се анемия. Черният дроб е уголемен и осеян 
със сивобелезникави огнища. Такива промени могат да се установят и в бъбреците. 
По ребрата и костно-хрущялните им съединения се наблюдават субпериостални 
миелоцитомни разраствания. 

Хемоцитобластоза (hemocytoblastosis) 

При хемоцитобластозата в периферната кръв се появяват недиференцирани клетки: 
хемоцитобласти. Същият клетъчен състав се наблюдава и в черния дроб, далака, 
бъбреците, яйчниците и костния мозък. 

 

Фиг. 51. Миелоцитоматоза. Патохистологична находка. Струпване на миелоцити и 
миелобласти в черния дроб на птица. Оцветяване с хематоксилин-еозин (оригинал).   

Еритробластоза (erythroblastosis) 

Еритробластозата се среща сравнително рядко при птиците. Боледуват предимно 
млади индивиди на възраст 4-6 месеца. Заболяването се характеризира с 
пролиферация на незрели клетки от еритроидния ред (еритробласти). Те се 
наблюдават масово в периферната кръв. Макроскопски се установява анемия, асцит 



 89 

  

  

и пихтиести повлекла по органите и кръвоизливи. Черният дроб и далакът са 
уголемени, вишневочервени до сиво-червени на цвят. В някои случаи по 
повърхността на органите могат да се установят кръвоизливи и некрози. Бъбреците 
са слабо уголемени. Костният мозък е с желеподобна консистенция и червеникав 
цвят. Наблюдавана е и туморовидна форма на заболяването. 

ЛИМФОМ ПРИ КУЧЕТО И КОТКАТА  
(CANINE AND FELINE LYMPHOMA) 

Лимфомът е най-често срещания хематопоетичен тумор при кучето. Той пред-
ставлява 80-90 % от хематопоетичните тумори и 5-7 % от всички неоплазии при този 
животински вид. Обикновено боледуват животни на средна възраст, въпреки, че има 
описани случаи и при млади индивиди. Няма съобщения за полови предизпозиции, 
а най-често засегнатите породи са Шотландски Териер, Боксер, Басет, Булдог, 
Лабрадор и Сан Бернар. Лимфомите представляват 50-90 % от всички 
хематопоетични неоплазии при котката. Боледуват животни на възраст от 2-3 г. (FeLV 
позитивни) до 7 г. (FeLV негативни). Етиологията на туморите при кучето е 
многофакторна. При над 70 % от котките се изолира C тип FeLV. Процентът на 
изолирания вирус варира с анатомичната локализация на заболяването. 
Мултицентричната и медиастиналната форма на заболяването са вирус 
положителни, докато кожната и алиментарната форма са вирус негативни. Младите 
котки са по-често вирус позитивни, в сравнение с възрастните индивиди. Лимфомите 
при кучето и котката могат да бъдат класифицирани анатомично, морфологично и 
имунологично. Анатомично, те се класифицират на мултицентричен, медиастинален, 
алиментарен, кожен и екстранодален. При кучето съществуват няколко 
патохистологични класификации на лимфомите. Повечето от тях произхождат от B 
лимфоцитите. Не съществува връзка между имунотипизирането и морфологията им, 
въпреки, че Т-клетъчните лимфоми са с ниска или средна степен на злокачественост. 
При котката, повечето тимусни и мултицентрични лимфоми са Т-клетъчни, докато 
повечето алиментарни форми - B-клетъчни. При кучето, най-често се среща 
мултицентричната форма, а при котката - медиастиналната и алиментарната. 

Мултицентрична форма 

Наблюдава се генерализирана лимфаденопатия, която може да бъде свързана с 
хепатомегалия, засягане на костния мозък или други органи. Лимфните възли са 
уголемени и твърди (Фиг. 52).  

Медиастинална форма 

При тази форма се наблюдава медиастинална лимфаденопатия, със или без 
плеврални ефузии (Фиг. 53, Фиг. 54).  
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Фиг. 52. 
Мултицентричен 
лимфом при куче 
(оригинал). 

 

 

Фиг. 53.  Медиастинален лимфом при котка - постмортална находка (оригинал).   

Алиментарна форма 

Наблюдават се единични или множествени неопластични пролиферации в 
храносмилателния канал със или без мезентериална лимфаденопатия (Фиг. 55).  
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Фиг. 54. Рентгено-
логична находка на 
образуванието при 
същото животно 
(оригинал).   

 

Фиг. 55. Алиментарна форма на лимфом при куче (оригинал).   

Кожна форма 

Кожната форма може да бъде първична или вторична. Първичната форма включва: 

 Епителиотропичен лимфом (Mycosis fungoides) 

При тази форма неопластичните лимфоцити се локализират в епидермиса на кожата 
(Фиг. 56).  
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 Неепителиотропичен лимфом  

Това е по-агресивната форма. Характеризира се с бързо разпространение, като се 
засягат лимфните възли, органите в коремната кухина и костният мозък.  

 

Фиг. 56. Епителиотропичен кожен лимфом (оригинал). 

Екстранодални форми 

Термина екстранодален лимфом се използва за неоплазии, които се локализират на 
други места, извън досега описаните форми, като бъбреци, назофаринкс, очи и 
нервна система. 

 Бъбречна форма 

Тя се среща сравнително често при котките. Заболяването обикновено се развива 
двустранно.  

 Назофарингеална форма 

Наблюдават се носни изтечения и кихане. Впоследствие носните кости се 
деформират. 

 Очна и нервна форма 

Те могат да бъдат първични или да са част от мултицентричната форма. Очната 
форма се среща по-често при кучето. Нервната форма може да бъде едностранна 
или дифузна.  
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ЛЕВКЕМИЯ ПРИ КУЧЕТО И КОТКАТА (CANINE AND FELINE LEUKAEMIA) 

Термина левкемия се използва за хематопоетични тумори, които произлизат от 
костният мозък. Във връзка със степента на зрелост на туморните клетки, 
заболяването бива остро и хронично. Острите левкемии се свързват с неопластична 
трансформация и последваща пролиферация на ранните прекурсори на 
хематопоетичните клетки, докато хроничните форми - с неопластична 
трансформация на късните прекурсори. 

Лимфоидни и миелоидни левкемии при кучето и котката  
(canine and feline lymphoid and myeloid leukaemias) 

Левкемиите включени в тази група се разделят на: остра лимфобластична левкемия 
(ALL), хронична лимфоцитна левкемия (CLL), остра миелоидна лекемия (AML), 
хронична гранулоцитна левкемия (CGL) и миеломоноцитна левкемия (MML). Острите 
левкемии представляват < от 10 % от всички хематопоетични неоплазии при кучето. 
Съотношението ALL/AML е 3:1. Боледуват животни на възраст 1-12 години. 
Хроничните левкемии се срещат по-рядко при кучето, като боледуват предимно 
възрастните пациенти. Те се наблюдават по-често при котката и представляват 
приблизително една трета от хематопоетичните тумори при този вид. В зависимост 
от клетъчния тип, острите миелоидни левкемии могат да се разделят на: остра 
миелогенна левкемия без диференциация (AML), остра моноцитно монобластна 
левкемия (AMoL) и остра миеломоноцитна левкемия (AMML). При котката 
обикновено се засягат няколко хематопоетични линии. Понякога, неопластичните 
клетки се ограничават само в костния мозък и не се срещат в периферната кръв 
(алевкемична левкемия). 

ДРУГИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  
ПРИ КУЧЕТО И КОТКАТА 

Еозинофилна и базофилна левкемия (eosinophilic and basophilic leukaemia) 

Еозинофилната и базофилната левкемия са редки заболявания при кучето и котката.  

Мегакариобластична левкемия  (първична тромбоцитоза)   
(megakarioblastic leukaemia, primary thrombocytosis) 

Мегакариобластната левкемия се среща рядко при кучето и котката и се свързва с 
нарушения в тромбоцитите. Първичната тромбоцитоза се среща също рядко и се 
характеризира с много високи стойности на тромбоцитите, гигантски тромбоцити с 
ненормална гранулация и увеличаване броя на мегакариоцитите в костния мозък. 
Заболяването трябва да се отдиференцира от вторичната тромбоцитоза. 
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Еритроидни левкемии (erythroid leukaemias) 

Към тези заболявания се отнасят еритремната миелоза, еритролевкемията и 
polycythaemia vera. Еритремната миелоза се характеризира с излишна пролиферация 
на прекурсори на еритроцитите в костния мозък, тежка анемия, повишаване броя на 
циркулиращите кръвни клетки и средно до ясно изразена анизоцитоза. Polycytaemia 
vera е рядко срещано заболяване, което се манифестира с постоянно увеличаване на 
PCV (65-75 %). 

Миелодиспластични синдроми, прелевкемия  
        (myelodisplastic syndromes) 

Миелодиспластичните синдроми се свързват с нарушения в костния мозък, който е 
нормо- или хиперцелуларен, но не и неопластичен. Заболяванията се срещат 
сравнително често при котката (80 % FeLV позитивни) и по-рядко при кучето. 
Наблюдава се увеличаване броя на незрелите прекурсори на гранулоцитите. 
Промените в костния мозък могат да доведат до хематологични аномалии.  

Мултипленен миелом  (multiple myeloma) 

Мултипленния миелом представлява около 8 % от хематопоетичните тумори при 
кучето. Най-често боледуват възрастните животни, като не са отбелязани породни 
предиспозиции. Плазмоклетъчният миелом се среща много рядко при котката и 
представлява по малко от 1 % от хематопоетичните неоплазии при този животински 
вид.  

Мултипленният миелом произлиза от неопластичната трансформация на 
плазматичните клетки в костния мозък (Фиг. 57). Впоследствие туморните клетки 
чрез кръвта могат да инфилтрират периферните лимфоидни органи.  

 

 

Фиг. 57. Цитологична 
находка при мултипленен 
миелом. Аспират от костен 
мозък. Преобладават 
неопластичните плазма-
тични клетки (обилна 
цитоплазма и екс-
центрично разположено 
ядро). Оцветяване с 
Hemacolor

®
 (оригинал).   
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ЛЕПТОСПИРОЗИ (LEPTOSPIROSIS, WELL’S DISEASE, 
STUTTGARD DISEASE) 

Лептоспирозата е зооантропоноза, протичаща като токсикоинфекция. Причинител на 
болестта са представители на род Leptospira, от които най-често се срещат L. pomona 
(говеда и свине), L. canicula, L. icterohaemorrhagica (месоядни, свине), L. hyos, L. mitis 
(свине), L. pomona, L. canicola, L. icterohaemorrhagica, L. grippotyphosa (коне), L. 
pomona, L. grippotyphosa (овце), L. grippotyphosa (кози), L. canicula fever (хора). 
Заболяването протича с иктерус, хемоглобинурия, хеморагична диатеза, 
дистрофични процеси във вътрешните органи, аборти и интерстициален нефрит. 
Лептоспирите са широко разпространени в природата. Заразяването става най-често 
перорално. Основна е ролята на застойните води, замърсени с урина и секрети, в 
които лептоспирите се запазват сравнително дълго време. Заразяване е възможно и 
чрез лигавицата на пикочно-половия апарат, конюнктивите, кожата и 
трансплацентарно. Първичната репродукция на причинителите става в клетките на 
моноцитно-макрофагиалната система. Оттам лептоспирите попадат в кръвта 
(лептоспиремия) и вътрешните органи. След няколко дни причинителите изчезват от 
кръвта поради появата в нея на лептоспиролизини и се локализират предимно в 
бъбреците, надбъбреците и черния дроб. Те продължават да се размножават в 
каналчетата на бъбреците откъдето се отделят с урината. Патологията при 
заболяването се свързва с директното увреждане на тъканите от лептоспирите, както 
и от отделените ендотоксини, които водят до възпалително-дистрофични изменения 
в съдовия ендотел. Това обяснява повишената съдова пропускливост и 
хеморагичните прояви. Възникват вегетативни смущения, бъбречна недостатъчност, 
уремия, ацидоза и др. Иктеричният синдром се дължи на хемолизата на 
еритроцитите и увреждане на черния дроб.  

ЛЕПТОСПИРОЗА ПРИ ГОВЕДА, ОВЦЕ И КОНЕ 

А. Остра (септицемична) форма 

Заболяването протича с признаци на септицемия. Температурата се повишава, 
наблюдават се пехиални кръвоизливи по всички видими мукози, хемоглобинурия, 
иктерус и анемия. При лактиращите животни млечната секреция се редуцира, а 
млякото става воднисто. Могат да се наблюдават аборти. Смъртта настъпва в 
рамките на 2-7 дни.  

Патологоанатомична находка 

Наблюдава се оранжево-жълто оцветяване на кожата, мукозите и подкожната тъкан 
(иктерус) – Фиг. 58. По кожата се наблюдават сухи некрози (шия, гръб, кръст, уши). 



96  

  

Подкожната съединителна тъкан е жълточервена, едематозна и пихтиеста. 
Установява се едем на мезентериума, около лимфните възли, глътката и бъбреците. 
Кръвта е бледа, водниста и слабо съсирена. В коремна кухина се открива 
жълточервена бистра течност. Наблюдават се кръвоизливи по серози, мукози, 
обвивки на главния и гръбначния мозък, но най-вече около и по бъбреците (Фиг. 59, 
Фиг. 60). Далакът не е уголемен, но понякога е слабо хиперемиран. Лимфните възли 
са уголемени, сочни, с жълтеникава разрезна повърхност и точковидни кръвоизливи. 

Б. Хронична (бъбречна, аниктерична) форма  

Хроничната лептоспироза обикновено протича без клинична симптомология, иктерус 
и хемоглобинурия. Затова се нарича аниктерична форма. Могат да се установят 
аборти. Заболяването се доказва серологично. Причинителите могат да се отделят с 
урината до 2 месеца след възстановяването на животните. 

Патологоанатомична находка 

По кожата се наблюдават сухи некрози. При говедата и конете некрозите по кожата 
се локализират най-често в областта на главата, ушите и гърба, като най-често са 
симетрично разположени. Лимфните възли са плътни и сухи. Черният дроб е 
уголемен, с трошлива консистенция (Фиг. 61). Той е петнисто или дифузно 
жълтокафяв, с малки некрози по повърхността (които впоследствие организират). 
Миокардът е червеножълт и е с паренхиматозна дистрофия. Далакът не е уголемен. 
В белия дроб се установява едем (Фиг. 62).  

Съдържанието на стомаха е препълнено със сухи, сбити маси, а лигавицата е 
катарално - хеморагично възпалена. В червата се наблюдава катарален ентерит. 
Главният мозък и мозъчните обвивки са хиперемирани и хеморагични. В бъбреците 
се наблюдава интерстициален нефрит. Те са червенокафяви, трошливи, със сивобели 
възелчета под капсулата и в кората. Бременните говеда могат да абортират. В 
абортираните фетуси най-важните промени са нефрозата и интерстициалния нефрит.  

Патохистологично, в отделни участъци на черния дроб се наблюдават ареактивни 
некрози и жлъчни тромби на фона на вакуолна и слабо изразена мастна дистрофия. 
В лимфните възли се установява серозен до хиперпластичен лимфаденит. В сърцето 
се наблюдава зърнеста дистрофия, като някои от мускулните влакна могат да 
некротизират (ценкерова некроза). При подострите случаи в бъбреците се развива 
интерстициален нефрит. Пролифератите се състоят от лимфоцити, хистиоцити, 
единични левкоцити и плазматични клетки и могат да бъдат огнищни или дифузни. 
Лептоспирите могат да се визуализират чрез сребърна импрегнация в черния дроб и 
бъбреците, но на това не винаги може да се разчита в диагностиката на 
заболяването. 
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Фиг. 58. Остра форма на лептоспироза при овца. Иктерус на подкожната тъкан 
(оригинал).   

 

Фиг. 59. Остра форма на лептоспироза при овца. Кръвоизливи по сърцето (оригинал).   
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Фиг. 60. Остра форма на лептоспироза при овца. Кръвоизливи по бъбреците 
(оригинал).   

 

Фиг. 61. Хронична форма на лептоспироза при овца. Мастна дистрофия на черния 
дроб (оригинал).   
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Фиг. 62. Хронична форма на лептоспироза при овца. Оток на белите дробове 
(оригинал).   

ЛЕПТОСПИРОЗА ПРИ СВИНЕ 

А. Остра форма при възрастни свине 

Това е сравнително рядко срещана форма. Клинико-морфологично заболяването се 
характеризира с иктерус, хемоглобинурия, анемия, кръвоизливи по серозите на 
органите и лимфаденит. Септичните прояви са слабо изразени. 

Б. Остра форма при бозаещи прасета 

Среща се по-често в сравнение с възрастните индивиди. Клинико-морфологично 
болестта протича с диария, повръщане, отпадналост и нервни признаци. Установява 
се анемия, жълтеница и кръвоизливи по серозите и мукозите (особено около 
бъбреците). Далакът е слабо уголемен. Черният дроб е дистрофичен, петнисто - 
жълточервен. Бъбреците са с кръвоизливи и интерстициален нефрит. 

В. Хронична лептоспироза (възрастни свине) 

Може да протече в безсимптомна или абортивна форма 
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Безсимптомна (латентна форма) 

Бъбреците са увеличени. Под капсулата, в кората и сърцевината се установяват 
сивобели възелчета с големина 1-4 мм (интерстициален нефрит). Регионалните 
лимфни възли са едематизирани и слабо уголемени. Патохистологично, в 
бъбреците се наблюдава огнищно или дифузно струпване на лимфоцити, 
плазматични клетки и единични неутрофили. В бъбречните каналчета могат да се 
установят дистрофично-регенеративни процеси. Според някои изследователи 
регенеративно-хиперпластичните процеси на епителните клетки в бъбречните 
каналчета са характерни за свинете, в сравнение с останалите видове. При 
напреднали форми се стига до атрофия на гломерулите и разрастване на фиброзна 
тъка. 

Абортивна форма 

Бременните свине абортират 2-3 седмици преди раждане или раждат 
преждевременно живи и мъртви приплоди, без да показват клинични признаци. 
Абортираните фетуси са с пожълтели кожа и мукози. Черният дроб е дистрофичен, 
петнист, с некротични огнища. По бъбреците се наблюдават кръвоизливи и 
възелчета. Има ясно изразена хеморагична диатеза (особено мукозата на пикочния 
мехур и върха на сърцето). Далакът не е увеличен.  

Патохистологично, в черния дроб се наблюдава инфилтрация с левкоцити и 
некротични огнища. В бъбреците се установява интерстициален нефрит и 
дистрофично-некробиотични промени в епителните клетки на бъбречните 
каналчета.  

ЛЕПТОСПИРОЗА ПРИ КУЧЕТО 

Заболяването протича в свръхостра, остра и хронична форма. Свръхострата форма се 
среща при малки кученца. Тя се проявява като септицемия, развиваща се в рамките 
на 2-3 дни. Наблюдава се треска и ясно изразена хеморагична диатеза, но не винаги 
се установява иктерус. При острата форма се наблюдава треска, анемия, иктерус, 
диария, повръщане, дехидратация. При хроничната форма се поразяват бъбреците. 
Тя протича с прогресираща бъбречна дисфункция, която води до уремия. 

Остра (иктерична) форма 

Наблюдава се ясно изразен иктерус и многобройни кръвоизливи около бъбреците, 
серози, мукози, черва и пикочен мехур (Фиг. 63, Фиг. 64). В миокарда се наблюдават 
сивожълти участъци (огнищен миокардит - Фиг. 65). Далакът не е увеличен. Черният 
дроб е дистрофичен и жълточервен (Фиг. 66). Бъбреците са уголемени, сивожълти 
(Фиг. 67). 
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Фиг. 63. Остра форма на лептоспироза при куче. Иктерус на серозните обвивки 
(оригинал).   

 

Фиг. 64. Остра форма на лептоспироза при куче. Иктерус на мезентериума 
(оригинал).   
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Фиг. 65. Остра форма на лептоспироза при куче. Иктерус на сърцето (оригинал).   

 

Фиг. 66. Остра форма на лептоспироза при куче. Иктерус на стомаха. Дистрофия на 
черният дроб (оригинал).   
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Фиг. 67. Остра форма на лептоспироза при куче. Дистрофия и иктерус на бъбреците 
(оригинал).   

Хронична (аниктерична, щутгарска болест, тиф по кучето) форма 

Наблюдава се анемия, но не и жълтеница В устната кухина се установяват ерозии, 
язви и некрози (Фиг. 68). Лигавицата на стомаха е вишневочервена, а червата са 
хеморагични. В бъбреците се наблюдава хроничен интерстициален нефрит 
(сивобели възелчета, сраснала капсула с паренхима - Фиг. 69).  

 

Фиг. 68. Хронична 
лептоспироза при куче. 
Язви по езика (оригинал).   
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В лявото предсърдие има язвен париетален ендокардит (малките язви често са 
покрити с тромботични маси - Фиг. 70). Далакът не е увеличен. Лимфните възли са 
уголемени и зачервени.  

 

Фиг. 69. Хронична лептоспироза при куче. Хроничен интерстициален нефрит 
(оригинал).    

 

Фиг. 70. Хронична лептоспироза при куче. Язвен париетален ендокардит (оригинал).   
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Бабезиоза: жълтеницата е по-слаба, далакът е винаги уголемен. Ня-
ма интерстициален нефрит и некрози по кожата. 

ЛИМФОЦИТАРЕН ХОРИОМЕНИНГИТ  
(LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS) 

Лимфоцитарният хориоменингит е природно-огнищна инфекция с вирусна 
етиология, засягаща човека, мишевидните гризачи, кучетата и др. Причинителят е 
вирус - Meningophilus choriomeningitis. Болестта обикновено протича протрахирано 
като менингит или менингоенцефалит и завършва най-често с пълно оздравяване. 
Заболяването е широко разпространено сред гризачи, кучета, свине и хамстери, 
които са резервоар на инфекцията. У нас се среща спорадично. Вирусът се отделя в 
околната среда предимно с урината и изпражненията на гризачите, с помощта на 
които става контаминирането на хранителните продукти и водата. Заразяването 
става алиментарно, по-рядко по въздушно-капков и трансмисивен път (ухапване от 
насекоми). Вирусът проявява афинитет предимно към централната нервна система - 
предизвиква лимфоцитарен хориоменингит и менингоенцефалит. Съществуват и 
безсимптомни форми на инфекцията. Лимфоцитарният хориоменингит може да 
протече и като грипоподобно заболяване. Заболяването има протрахиран ход, с 
периоди на подобрение и влошаване, с продължителен фебрилитет и синдром на 
менинго-радикулерно дразнене, но в крайна сметка завършва с оздравяване. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Установяват се хиперемия и едем на мозъчната тъкан. В нея и в меките мозъчни 
обвивки се наблюдава околосъдова и дифузна инфилтрация с лимфоцити, глиозни 
промени в мозъчната кора и по-рядко огнищни или дифузни процеси на 
демиелинизация в бялото мозъчно вещество. При тежко протичане се установяват 
възпалителни процеси в черния дроб, интерстициална пневмония и др. 

ЛИСТЕРИОЗА (LISTERIOSIS, CIRCLING DISEASE) 

Листериозата е зооантропоноза, която се причинява от Listeria monocytogenes. 
Заболяването се среща предимно при овце, говеда, кози, свине, зайци, птици, човек. 
Могат да боледуват още гризачи, лисици и кучета. При животните болестта протича с 
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признаци на септицемия, менингоенцефалит, придружен често с аборти. При човека 
листериозата е спорадична инфекция със септични, ангиозно-жлезни, менинго-
енцефалитни прояви и аборти. Проникналите през входната врата на инфекцията 
листерии започват да се размножават, преодоляват местните бариери, разсейват се 
лимфохематогенно и се локализират в местата за най-благоприятно развитие: мозък, 
бременна матка, млечна жлеза, вътрешни органи (черен дроб, бял дроб, бъбреци, 
сърце), където водят до възникването на огнищни възпалително-некротични огнища. 
При сравнително слабо устойчиви индивиди се стига до септицемични прояви. 
Заболяваемостта е около 10 %, а смъртността може да достигне до 100 %. При много 
животни в заразените стопанства листериозата протича латентно. 

ЛИСТЕРИОЗА ПРИ ОВЦЕ 

С най-голямо стопанско значение е листериозата по овцете. Заболяването може да 
протече в две форми - менингоенцефалитна и абортивна, като рядко в едно стадо 
могат да се срещат едновременно и двете форми. При новородените и младите 
животни болестта може да протече септицемично. 

А. Менингоенцефалитна форма 

Прижизнено животните показват нервни признаци, като въртене в кръг, спазми, 
парези, парализи. Наблюдава се анорексия. Засегнатите животни се въртят в кръг, 
откъдето идва другото наименование на болестта (circling disease). Установява се 
диспнея и панофталмит. Смъртта настъпва в рамките на 3-4 дни в резултат на 
белодробна недостатъчност. 

Патологоанатомична находка 

Макроскопски се наблюдава катарално - гноен ринит и конюнктивит. Установява се 
хиперемия и едем на мозъчните обвивки (Фиг. 71). Патохистологично, в мозъка се 
наблюдава типична находка на гнойно-некротичен, гнойно-абсцедиращ или огнищен 
грануломатозен енцефалит (Фиг. 72) Най-характерни промени се установяват в 
мозъчният ствол, продълговатия мозък и шийната част на гръбначният мозък. 
Констатира се възловидно или дифузно струпване на левкоцити и лимфоцити, 
некрози, коликвации и микроабсцеси. Обикновено няма ясно изразена микроглиева 
пролиферация, но при по-продължително боледуване могат да се установят глиеви 
възелчета. В засегнатите огнища се наблюдават дистрофични промени в ганглиевите 
клетки и нервните влакна. Мозъчните обвивки са хиперемирани и едематозни.  
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Б. Абортивна форма 

Проявява се с аборт и раждане на мъртви или нежизнеспособни агнета. 
Абортиралите овце обикновено не показват нервни признаци. Наблюдава се 
задържане на последъка и метрит. 

 Патологоанатомична находка 

По лигавицата на матката се откриват множество кръвоизливи, шоколадово-гноен 
ексудат и парчета плацента. Промените в плацентата се установяват само 
патохистологично: некроза на повърхностния епител и тромботизиране на съдовете. 
Абортиралите фетуси са с едем на подкожната съединителна тъкан в областта на 
главата, гърдите и корема. Черният дроб е с трошлива консистенция, дистрофичен, 
жълт, с некрози с големина от просено до лещено зърно. Сивобелезникави 
милиарни некрози се установяват още и по далака, белия дроб, бъбреците и 
епикарда. В главния мозък липсват промени. Патохистологично, в черния дроб се 
откриват ареактивни некрози. Те често са инфилтрирани с левкоцити и около тях 
могат да бъдат открити част от причинителите. По-рядко некротичните огнища се 
могат да се наблюдават в другите паренхимни органи.  

В. Септицемична форма 

Септицемичната форма на листериоза протича остро и се среща при новородени и 
подрастващи животни. Заболяването се характеризира клинично с треска, конюнк-
тивит, хеморагичен абомазит, ентерит и колит. По серозите и сърцето се наблюдават 
многобройни кръвоизливи. Далакът е хиперемиран и слабо уголемен. По повърх-
ността му се установяват кръвоизливи. По черния дроб има много некрози, а 
лигавицата на сирищника, тънките и дебелите черва е хиперемирана и хеморагична. 
Некротични огнища могат да се наблюдават и в лимфните възли, белия дроб, 
надбъбреците и мозъка. 

ЛИСТЕРИОЗА ПРИ ГОВЕДА 

Говедата боледуват от листериоза в енцефалитна или абортивна форма. 
Патологоанатомичната находка е както при овцете. При абортивната форма 
промените са предимно във фетусите. 

ЛИСТЕРИОЗА ПРИ КОНЕ И КУЧЕТА 

При конете и кучетата се засяга ЦНС. 
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Фиг. 71. Листериоза при овца. Хиперемия и едем на мозъчните обвивки (оригинал).   

 

Фиг. 72. Листериоза при овца. Гноен ецефалит. Оцветяване с хематоксилин-еозин 
(оригинал).   
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ЛИСТЕРИОЗА ПРИ СВИНЕ 

Малките прасета боледуват от остра септицемична или нервно-паралитична форма, 
а свинете - от хронична или инапарентна форма. Септицемичната форма се 
характеризира с ясно изразена хеморагична диатеза (далак, сърце, стомах, тънки и 
дебели черва). Наблюдава се остър гастроентероколит, с уголемяване и зачервяване 
на мезентериалните лимфни възли. Далакът е слабо уголемен. Белият дроб е 
едематозен, а под капсулата на черния дроб се наблюдават малки сивобелезникави 
некрози. Патохистологично, при нервно-паралитичната форма се установяват 
промени, характерни за гноен менингоенцефалит. В мозъчните обвивки се 
наблюдават кръвоизливи и инфилтрати с левкоцити и лимфоцити. При бързо 
протичане на заболяването промени в мозъка може да липстват, а при 
хронифициране се развива продуктивен енцефаломиелит. Листериозата при 
бременните свине протича с единични аборти или раждане на мъртви плодове.  

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Солево отравяне: има еозинофилен менингоенцефалит. 

 Ауески и нервна форма на чума: наличие на негноен енцефалит. 

 Едемна болест: в мозъка се установяват дистрофично-коликватив-
ни изменения. Не се наблюдава енцефалит. 

ЛИСТЕРИОЗА ПРИ ПТИЦИ 

Заболяването рядко се наблюдава самостоятелно. По-възприемчиви са възрастните 
индивиди. Патологоанатомично се установява серофибринозен перикардит и 
сивожълтеникави некрози с големина на лещено зърно главно по миокарда, по-
рядко по черния дроб и далака. Може да се наблюдава фибринозен перитонит и 
ентерит.  

МЕЛИОИДОЗА (MELIOIDOSIS) 

Мелиоидоза е инфекциозно заболяване, което се причинява от Pseudomonas 
pseudomallei. Боледуват различни видове домашни и диви животни, както и човека. 
Заболяването протича със засягане на белите дробове, лимфангит, куцота и парализа 
на крайниците. Мелиоидозата се означава още и като псевдосап, поради някои 
сходства с клиниката на сапа при еднокопитните. Към естествено заразяване са 
възприемчиви овце, кози, говеда, коне, свине, кучета, зайци, котки, маймуни, 
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плъхове, мишки и човека. На мястото на проникване на причинителя се появява 
първично възпалително огнище. След намножаването си той попада чрез 
кръвообращението във всички тъкани и органи, като предизвиква генерализирана 
инфекция, последвана от образуването на специфични изменения. Смъртта настъпва 
вследствие тежките последици от септицемията или от развиващата се 
интоксикация. Клиниката на мелиоидозата наподобява в общи линии картината на 
сапа при еднокопитните. Заболяването може да протече в остра, подостра и 
хронична форма. При остро протичане се установява повишаване на температурата, 
анорексия, затруднено дишане, гноен ринит и конюнктивит. Впоследствие (при 
подострата форма) се наблюдава уголемяване на някои повърхностни лимфни възли 
и кожни разязвявания. При хроничната форма се наблюдава куцота (артрити). При 
овцете, козите и свинете заболяването протича с признаци на пневмония, 
затруднено дишане, кашлица, артрити и парализи. Обикновено мелиоидозата 
продължава 1-4 седмици и най-често завършва със смърт. В същото време, може да 
се наблюдава и хронично развитие, което продължава месеци. Наблюдавани са 
спонтанни случаи на оздравяване при кози и хора. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧННА НАХОДКА 

За характерно за болестта се смята образуването на грануломатозни възли с 
казеозен център и абсцеси. Те се локализират в черния дроб, белите дробове, 
далака, лимфните възли, ставите и по-рядко в други вътрешни органи. Абсцесите в 
далака са с диаметър няколко милиметра, но изпъкват над повърхността на органа. В 
белите дробове се наблюдават малки множествени абсцеси и каверни. Често се 
установяват сраствания между белите дробове и плеврата (адхезивен плеврит). 
Абсцесите съдържат гнойна или казеозна материя с жълто-зелен цвят и при 
благоприятно протичане капсулират. Патохистологично, причинителите се 
локализират (под формата на колонии) в казеозния център на нодулите, 
заобиколени от грануломатозна тъкан. Гигантски клетки се срещат рядко, за разлика 
от развитието на гнойни процеси, особено в сливащите се възли. Мелиоидозата 
трябва да се отдиференцира от сапа, неинфекциозните ринити, пневмонии, артрити 
и лимфаденити. При човека диференциалната диагностика освен сапа включва още 
чума, холера, туларемия, едра шарка, грип, абсцеси, флегмони и др.  

НЕКРОБАЦИЛОЗА (NECROBACILLOSIS, 
NECROBACTERIOSIS) 

Некробацилозата е подостра или хронична заразна болест по всички видове 
домашни животни, която се причинява от Bact. necrophurum. Заболяването протича с 
язвено-некротични изменения по кожата и мукозите и некрози във вътрешните 
органи. Причинителят е условно патогенен анаеробен микроорганизъм. 
Патогенезата на заболяването е свързана с понижаване резистентността на 
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организма и травматизиране на кожата и лигавиците. Това създава условия за 
локално размножаване на причинителите. Bact. necrophurum предизвиква 
коагулационни некрози, която се разширяват в дълбочина и широчина. Често в 
засегнатите участъци се намесва вторична микрофлора, която довежда до 
усложняване в протичането на болестта (гнойно-некротични процеси). 
Некробацилозата може да се наблюдава и като усложнения на недоимъчни и 
инфекциозни заболявания. Боледуват предимно младите животни. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Макроскопските изменения по кожата и мукозите са еднотипни. Първоначално 
възникналите некрози представляват овални или с неправилна форма, сухи, плътни, 
сиво-жълти казеозни участъци, покрити с мръсно сиви струпеи. Те са ограничени от 
околността с червена реактивна зона и достигат размери 2-5 см в диаметър. 
Впоследствие, повърхностните некротични слоеве отпадат и се получават обширни 
разязвявания. При разрез се вижда, че некротичният процес се развива в дълбочина 
и може да достигне мускулатурата и костите. Участъците се ограничават чрез 
образуване на съединително тъканна капсула, след което настъпва цикатризиране.  

Патохистологично, в началото на процеса структурата на тъканта е запазена, като 
впоследствие засегнатият участък се превръща в безструктурна аморфна маса. 
Обикновено причинителите се локализират в периферията на некрозата, като се 
подреждат радиално спрямо централното огнище. С напредване на процеса, около 
некрозата се вижда широк демаркационен пояс от левкоцити, а периферно на него - 
разрастване на гранулационна тъкан. При оздравяване настъпва организация и 
цикатризиране на некротичното огнище. В случаите, когато некрозата е голяма, 
центъра и се разтапя и се оформя абсцес. 

Некробацилоза на копитата 

Боледуват предимно двукопитните. Заболяването започва със зачервяване и 
набъбване на кожата между копитата, след което настъпва рзязвяване, нагнояване и 
некротизиране. Процесът може да достигне до сухожилията, ставите и костите. В 
някои случаи се стига до изпадане на роговата капсула и развитие на септикопиемия. 

Гангренозен мокрец при конете 

Гангренозният мокрец при конете е заболяване, което се характеризира с 
образуване на флегмон в областта на бабковата става и метастатични некрози (най-
често в белите дробове). 
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Некробацилоза на устните при овце 

Заболяването се характеризира със зачервяване на кожата около устата и появяване 
на серозни мехурчета. Те изсъхват и се превръщат в струпеи, а под тях се развива 
прогресираща некроза. Некрозите постепенно се задълбочават и разширяват. 

 Дифтероид по телетата 

Заболяването се наблюдава при оборно отглеждане на телетата. Макроскопски, по 
мукозата на устната кухина се установяват матови, сиво-черни или сивожълтеникави 
сухи некротични огнища с различна форма и големина. Те се локализират по 
вътрешната стена на бузите, между бузите и венеца, по ръбовете и повърхността на 
езика, фаринкса и тонзилите. При разрез се установява, че некротичният процес 
върви в дълбочина, засяга мускулатурата и може да достигне до костите. Отначало, 
около некрозата се наблюдава демаркационна линия, по-късно се оформя капсула, 
некротичната маса изпада, образуват се дълбоки язви със сланинесто дъно, които 
постепенно цикатризират. С протрахиране на заболяването некрози се установяват и 
по други органи: далак, търбух, хранопровод, ларингс, носна лигавица, 
междукопитна цепка, мукоза на колона, бял дроб.  

Некробацилозен стоматит по прасетата 

От некробацилозен стоматит боледуват бозаещите прасета. Промените се 
локализират в устната кухина и са подобни на измененията при телетата. Освен 
некробацилозен стоматит при прасетата са описани некротичен ринит и некротичен 
ентерит. При некробацилозния стоматит пораженията са аналогични на дифтероида 
при телетата. Обикновено процесът се задълбочава, като обхваща дълбоките тъкани, 
образуват се флегмони, които деформират главата. Боледуват предимно младите 
прасенца. При възрастните индивиди некрозите са по-плитки и развоят на 
заболяването е по-благоприятен. 

Некробацилозен пъпен сепсис 

Заболяването се наблюдава при новородени телета и агнета и настъпва вследствие 
инфектиране на пъпната връв с причинителите след раждане. Установяват се 
некрози около пъпната връв, гнойно-фибринозен перитонит и некрози в черния 
дроб. 

Некробацилозен метрит 

Некробацилозният метрит се наблюдава след раждане и засяга влагалището и 
матката. Заболяването се установява често при животни с панарициум. 
Макроскопски се наблюдава силно уголемяване на матката. Лигавицата е удебелена, 
а по повърхността и се установява малко гноевидна течност и остатъци от 
некротизиралата плацента. При разрез вместо нормалната структура на органа се 
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установяват два пласта: вътрешен - казеозно некротичен слой с дебелина около 1 см, 
и външен - месовиден пласт, състоящ се от гранулационна тъкан. 
Патохистологично, кръвоносните съдове са тромбозирали, като стената им е 
възпалена или некротизирала в зависимост от стадия на заболяването. Около 
некротизиралата лигавица се наблюдава струпване на бактерии и левкоцити. 

Некробацилоза на вътрешните органи 

Обикновено не се придружава с изменения по кожата и мукозите. При тази форма по 
вътрешните органи (черен дроб, бял дроб, далак, миокард, бъбреци) и лигавицата на 
храносмилателния канал се наблюдават различни по големина некрози и язви (Фиг. 
73). Те са строго ограничени от околната тъкан. Обикновено заболяването протича 
доброкачествено и рядко завършва летално. Морфологичната находка на 
некротичните огнища е сходна с останалите форми.  

 

Фиг. 73. Некробацилоза 
при агне. Множество 
некрози по черния дроб 
(оригинал). 

ПАРАТУБЕРКУЛОЗА 
(PARATUBERCULOSIS, JOHNE’S DISEASE) 

Паратуберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което се причинява от M. 
paratuberculosis. Болестта протича със специфичен хроничен хиперпластичен ентерит 
и силно изтощение. Боледуват най-често говедата и по-рядко овцете, козите и други 
преживни животни. Коне и прасета се засягат инцидентно. Установени са случаи на 
заболяване при мишки, хамстери, плъхове и зайци. Начина на предаване на 
инфекцията е алиментарен. Причинителите водят до специфична пролиферация 
предимно на епителоидни клетки и по-малко гигантски клетки от Лангхансов тип. 
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Засяга се проприята, понякога субмукозата на червата, мезентериалните лифни 
възли и съдове. По този начин се поразява резорбционната способност на червата, 
което води до прогресираща диария. Заболяването се проявява предимно като 
стационарна инфекция. Отначало животните са със запазен апетит, но впоследствие 
се дехидратират, отслабват и изтощават. Космената покривка е разрошена. Въпреки, 
че има периоди на подобрение, животните прогресиращо слабеят и умират.  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

При външен оглед на трупа се установява силно изтощение. Наблюдава се анемия, а 
подкожната съединителна тъкан на места е пихтиеста и едематозна. При секцията се 
установява забележимо удебеляване на тънкото черво по цялата му дължина или на 
отделни сегменти. Субсерозните и мезентериалните лимфни съдове са уголемени, 
сочни и едематозни и се очертават като дебели разклонени върви. Мезентериалните 
лимфни възли са уголемени, едематозни, с мека консистенция и сиво-бяла 
сланинеста повърхност. Най-характерните изменения се наблюдават в чревната 
мукоза, която е удебелена от 5 до 20 пъти, с дебели надлъжни и напречни гънки. 
Картината наподобява кората на мозъчните полукълба или руното на каракулско 
агне. По върха на гънките на мукозата се вижда дифузно зачервяване и многобройни 
точковидни кръвоизливи, а в основата - малки субмилиарни, гъсто разположени 
възелчета. Лимфните фоликули и пайеровите плаки обикновено не са изменени. При 
силно удебеляване и нагъване на лигавицата чревният просвет е силно стеснен и 
през него едва може да се прокара молив. Некрози и язви по изменената мукоза не 
се наблюдават. При засягане на сирищника, мукозата е дифузно зачервена, а гънките 
са едематизирани. В отделни случаи се наблюдават изменения по лигавицата на 
пикочния мехур, подобни на промените в червата. При аутопсия на положително 
реагирали на серологични реакции говеда, но без клинични признаци (латентна 
форма) в повечето случаи не се установява удебеляване на червата, а само признаци 
на катарален ентерит. Патологоанатомичната находка при овцете е сходна с 
говедото, но е по-слабо проявлена. Патохистологично, в засегнатите чревни 
участъци се наблюдава хиперпластичен ентерит (Фиг. 74). В проприята на червата, 
между власинките се установява пролиферация на епителоидни клетки и единични 
клетки от Лангхансов тип. Между тях се наблюдават лимфоцити, хистиоцити и 
еозинофили. Клетъчните пролиферати водят до бухалкоподобно разширяване 
върховете на чревните власинки. Особеност на възпалителната реакция е, че липства 
казеозация и калцификация, което се свързва със слабата токсичност на 
причинителите. Диагнозата, при наличието на изменения на червата и 
мезентериалните лимфни възли, които са доста характерни, не е трудна.  

В диференциално-диагностично отношение трябва да се има предвид обикновеният 
хроничен продуктивен ентерит, при който удебеляването и нагъването на мукозата 
не са така силни и няма продуктивни процеси в мезентериалните лимфни съдове и 
възли.  
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Фиг. 74. Паратуберкулоза при говедо. Патохистологична находка. Хиперпластичен 
ентерит. Оцветяване с хематоксилин-еозин (оригинал).   

ПАСТЬОРЕЛОЗА (ХЕМОРАГИЧНА СЕПТИЦЕМИЯ) 
(PASTEURELLOSIS, HEMORRAGIC SEPTICAEMIA, 

STOCKJARDS DISEASE) 

Пастьорелозата е остро протичащо инфекциозно заболяване, което се предизвиква 
от микроорганизми, принадлежащи към род Pasteurella. Болестта протича с 
хеморагична диатеза, отоци в подкожната и междумускулната съединителна тъкан и 
крупозно-некротизираща плевропневмония. Боледуват домашните и дивите 
преживни животни, свине, птици и лабораторните животни. Засягат се животни на 
всякаква възраст, но най-характерни морфологични изменения се наблюдават при 
възрастните индивиди. Пастьорелите са микроорганизми, които нормално обитават 
лигавиците на храносмилателната и дихателната система (сапрофити). При нормални 
условия, те не предизвикват заболявания. При понижаване резистентността на 
организма, започват масово да се размножават, стават патогенни и водят до 
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развитие на болестен процес. Обикновено заболяването протича свръхостро 
(септицемия), но при слабо вирулентни щамове продължава няколко дни и се 
развива като крупозна пневмония. Патогенното действие на причинителите се дължи 
на отделяните от тях ендотоксини, които увреждат стените на малките кръвоносни 
съдове. Много често в развоя на болестта се намесват вторични микроорганизми, 
които допълнително усложняват морфологичната находка (усложнени форми). При 
силно вирулентни причинители и слабо резистентни животни заболяването протича 
в свръхостра форма. При нея смъртта настъпва в рамките на 10-24 часа. Клинично се 
наблюдава висока температура, изтощение, диария и сърдечна слабост. Установяват 
се петехиални кръвоизливи по серозните мембрани и други органи. Във вентралната 
шийна област и гърдите могат да се наблюдават подкожни отоци. При по-слаба 
вирулентност на причинителите болестта протича в остра форма. При нея, освен 
кръвоизливи се наблюдава крупозна пневмония и серофибринозно възпаление на 
лигавиците на храносмилателния тракт. При слабо вирулентни щамове се развива 
хронично заболяване. При нея причинителите се локализират в някои органи (черен 
дроб), където предизвикват некрози.  

ПАСТЬОРЕЛОЗА ПРИ ГОВЕДАТА (PASTEURELLOSIS IN CATTLES) 

Пастьорелозата при говедата протича в свръхостра (едематозна) и остра (гръдна) 
форма. Заболяването е известно още с наименованието гърлица. 

Патологоанатомична находка 

 Свръхостра форма 

При външен оглед на трупа се наблюдават отоци в областта на главата, шията, ануса 
и половите органи. Едематизираните тъкани са пихтиести, светложълти и при разрез 
изтича серозно-хеморагична течност. Понякога отоците в областта на езика са 
толкова силни, че той излиза извън устата и по него се наблюдават тъмночервени 
отпечатъци от зъбите. След секция на трупа се установяват признаци на септицемия. 
Наблюдават се многобройни точковидни кръвоизливи по мукозите и серозите 
(особено горни дихателни пътища и плевра). Лимфните възли в областта на главата 
са набъбнали, сочни и зачервени. В черния дроб, бъбреците и сърцето се установяват 
дистрофични процеси. В телесните кухини се наблюдава кървавочервена течност. 
Сирищникът и тънките черва са катарално-хеморагично възпалени. Далакът не е 
увеличен. 

 Остра форма 

Наблюдава се крупозно-некротизираща пневмония в стадий на червена хепатизация 
и фибринозен плеврит. За характерен белег на болестта се смята склонността към 
бързо некротизиране на белодробната тъкан (бързо тромботизиране на 
кръвоносните съдове от отделените ендотоксини). Некрозите са с назъбени краища 
и са големи от грахово зърно до юмрук. В некротичните участъци често се образуват 
секвестри, заградени с гнойна материя и съединително-тъканна капсула. Бронхиал-
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ните и медиастиналните лимфни възли са уголемени, зачервени и осеяни с 
кръвоизливи. Пневмонията обикновено се придружава със серофибринозен плеврит, 
катарално-хеморагичен гастроентерит и дистрофични процеси в паренхимните 
органи. Септицемичните процеси при тази форма са слабо застъпени или липстват. 
Далакът не е увеличен. 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Антракс: има ясно изразена хеморагична диатеза. Далакът е уве-
личен, установява се хеморагично-некротичен лимфаденит. 

 Заразна плевропневмония: наблюдава се ясна мраморираност на б-
елия дроб, липсва септицемия. 

 Отравяне с дъбова шума: установява се едем на белия дроб, икте-
рус и хеморагичен гастроентерит. 

ПАСТЬОРЕЛОЗА ПРИ ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ  
(PASTEURELLOSIS IN SMALL RUMINANTS) 

Морфологичните изменения на пастьорелозата при овцете и козите са както при 
говедото. При младите животни заболяването протича остро, а при възрастните - 
подостро или хронично. 

Патологоанатомична находка 

 Остра форма 

Наблюдават се кръвоизливи по серозите, мукозите, подкожната съединителна и 
мускулната тъкан. Установяват се отоци в областта на главата. Лимфните възли са с 
катарален лимфаденит и понякога с кръвоизливи. Далакът не е увеличен или е леко 
хиперемиран. Патохистологично се наблюдават некрози в черния дроб, а в 
останалите органи - левкоцитна инфилтрация, тромбози и емболи в кръвоносните 
съдове. 

 Хронична форма 

В белия дроб се наблюдава крупозна пневмония с тенденция към абсцедиране в 
стадий на сиво-жълта хепатизация и лизис. Висцералната и париеталната плевра са 
сраснали помежду си (фибринозен плеврит). Често инфекцията в белия дроб се 
усложнява от гноеродни микроорганизми. 
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Антракс: има силно уголемен далак и хеморагични отоци. 

 Анаеробни инфекции: отоците са придружени с газови мехурчета. 

 Бабезиоза: наблюдава се иктерус и спленомегалия. 

 Псевдотуберкулоза: некрозите в белия дроб са жълтозеленикави и 
имат концентричен строеж. 

 Заразна плевропневмония: при нея липсва септицемия. 

ПАСТЬОРЕЛОЗА ПРИ СВИНЕТЕ (PASTEURELLOSIS IN SWINE) 

Пастьорелозата (огненицата) при свинете е инфекциозно заболяване, което се 
характеризира с крупозно-некротизираща пневмония и възпалителни отоци в 
областта на глътката, шията и гърдите. Болестта протича предимно спорадично в 
остра или хронична форма. В развоя на заболяването често се намесват други 
патогени, които замъгляват морфологичната находка. 

Патологоанатомична находка 

 Остра форма 

Наблюдават се серозни отоци в областта на глътката, шията и гърдите. Установяват се 
многобройни кръвоизливи под кожата, междумускулната тъкан, серозите на 
органите и мукозите. Паренхимните органи са хиперемирани. В белия дроб се 
наблюдава хиперемия и едем. В храносмилателната система се установява остър 
гастроентерит и хиперемия на мезентериалните лимфни възли. Далакът не е 
увеличен. 

 Хронична форма 

Налице е крупозно-некротизираща пневмония и фибринозен плеврит. 
Мраморираността на белия дроб е ясно изразена (плътни сиво-червени, сиво-бели и 
тъмнокафяви участъци). Некрозите в белодробната тъкан могат да достигнат до 
големина на човешки юмрук, а с напредване на процеса - да се капсулират. Често 
центърът на по-големите некрози се разтапя или се образуват секвестри. Плеврата е 
покрита с фибринозни налепи и може да срасне с епикарда. Понякога се установява 
катарално-хеморагичен гастроентерит. 
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Антраксна ангина: отоците са хеморагични, наблюдава се хемо-
рагичен лимфаденит, а тонзилите са некротизирали. 

 Чума: далакът не е уголемен, а има хеморагични инфаркти. Мезен-
териалните лимфни възли са с хеморагичен лимфаденит. В дебелите 
черва се наблюдават кръгли дифтероидни налепи (бутони) и крате-
роподобни язви. 

 Паратиф: установява се дифузен ентерит и уголемен далак. 

 Ензоотична пневмония и инфлуенца: наблюдава се бронхопнев-
мония.  

ПАСТЬОРЕЛОЗА ПРИ ЗАЙЦИТЕ (PASTEURELLOSIS IN RABBITS) 

Пастьорелозата при зайците е инфекциозно заболяване, което се предизвиква от 
Pasteurella cuniculiseptica (Bact. lepisepticum). Причинителят е факултативно 
патогенна бактерия, която се локализира в горните дихателни пътища. Заболяването 
е сезонно: проявява се при рязка промяна на времето. Заболяваемостта през лятото 
е около 20%, есента достига 50-60%, като през зимата се редуцира. През зимата 
смъртността може да се увеличи при наличие на резки температурни колебания. 
Заразяването става основно по въздушно-капков път. Клиничните признаци са 
разнообразни и включват ринит, конюнктивит, тортиколис, дерматит и улцерации по 
кожата и оток на подкожната тъкан, орхит, вагинит и безплодие. Най-често се 
наблюдава ензоотична пневмония, докато абсцесите се установяват при по-
възрастните индивиди.  

Патологоанатомична находка 

 Остра форма 

Хеморагичната диатеза е ясно изразена. Установява се хиперемия, оток на белите 
дробове и крупозно-некротизираща плевроневмония (Фиг. 75). В повечето случаи се 
наблюдават плеврити и перикардити със сраствания.  

В гръдната кухина се установява хеморагичен ексудат. В коремната кухина се 
наблюдава хеморагичен ексудат (Фиг. 76). При някои животни се установят абсцеси, 
локализирани по различни участъци на тялото. 
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Фиг. 75. Остра форма на пастьорелоза при заек. Крупозна пневмония (оригинал).   

 

 

Фиг. 76. Остра форма на пастьорелоза при заек. Хеморагичен ексудат в гръдната 
кухина (оригинал).   
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 Подостра форма 

При тази форма промени се установяват основно в гръдната кухина. Наблюдава се 
изпълване на трахеята и бронхите със слузесто-гноен ексудат (Фиг. 77). В белите 
дробове се откриват множество сивожълти огнища, които се локализират предимно 
в апикалните дялове.  

В някои случаи те се сливат и засягат няколко белодробни дяла. В други случаи се 
откриват белодробни абсцеси и плеврит (Фиг. 78). Промените в коремната кухина са 
същите както както при острото протичане на болестта. 

  Хронична форма 

Измененията се локализират основно в носната кухина. Лигавицата е силно 
хиперемирана и цианотична. Наблюдават се брадавичести разраствания, ерозии и 
язви. При гнойно възпаление се установява жълтозеленав секрет. Около носа се 
формират засъхнали корички от секрета (Фиг. 79).  

При усложнения се наблюдава перитонит (Фиг. 80). Черният дроб и бъбреците са с 
светло-кафяви с трошлива консистенция (паренхиматозна дистрофия).  

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

Пастьорелозата при зайците трябва да се диференцира от псевдоту-
берколузата, пневмомикозата и стронгилидната пневмония. Поло-
жителната бактериологична находка не е показател за поставяне на 
окончателна диагноза. Необходимо е изолираните причинители да се 
изпитат биологично относно тяхната вирулентност върху опитни 
животни. 

 

ПАСТЬОРЕЛОЗА (ХОЛЕРА) ПРИ ПТИЦИТЕ  
(AVIAN CHOLERA, FOWL CHOLERA) 

Холерата при птиците е инфекциозна болест, която се причинява от Pasteurella 
multocida (Pasteurella aviseptica). Заболяването протича с признаци на септицемия и 
възпалително-некротични процеси във вътрешните органи. Боледуват всички 
домашни и диви птици. Заболяването се предава чрез пряк и непряк контакт. 
Съществува продължително заразоносителство. Болестта протича в свръхостра, остра 
и хронична форма. Причинителите попадат по мукозата на устната кухина и носните 
пътища, след което бързо се намножават и проникват в организма. Инфекция може 
да се получи и чрез нарушение в целостта на кожата (кълване). Само попадналите в 
тъканите патогенни щамове предизвикват заболяване.  



122  

  

 

Фиг. 77. Подостра форма на пастьорелоза при заек. Акумулация на гноен ексудат в 
гръдната кухина (оригинал).   

 

Фиг. 78. Подостра форма на пастьорелоза при заек. Фибринозен плеврит (оригинал).   



 123 

  

  

 

Фиг. 79. Хронична форма на пастьорелоза при заек. Катарално-гноен ринит 
(оригинал).   

 

Фиг. 80. Хронична форма на пастьорелоза при заек.  
Фибринозен перитонит (оригинал).   
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При свръхостро протичане на заболяването птиците умират за няколко часа без да 
показват клинични признаци. Острата форма продължава няколко дни. Клинично се 
наблюдава диария (често кървава), цианоза на гребена и менгушите, треска, 
депресия, жажда и диспнея. Могат да се установят изтечения от носните отвори и 
клюна. Птиците са сънливи, изпадат в кома и умират.  

При хроничната форма се наблюдава едематизиране на менгушите, ринит и синузит. 
Може да се установи уголемяване на ставите. При инфекция на средното ухо се 
наблюдава тортиколис.  

Патологоанатомична находка 

 Свръхостра форма 

Поради бързото настъпване на смъртта патологоанатомичната находка е негативна 
или слабо изразена. По епикарда се наблюдават единични точковидни кръвоизливи. 
В перикардиалната кухина се установява малко серофибринозен ексудат. По черния 
дроб се наблюдават единични, едва забележими некрози, а лигавицата на 
дуоденума е зачервена, с единични точковидни кръвоизливи. 

 Остра форма 

Наблюдават се многобройни точковидни кръвоизливи по серози, мукози, коремни 
тлъстини, под гръдната кост, горни дихателни пътища. Сърцето изглежда като 
опръскано с кръв (Фиг. 81). Установява се серофибринозен перикардит. Белият дроб 
е с крупозна пневмония в стадий на червена хепатизация (тъмночервен, сочен, 
плътен). Черният дроб е уголемен, с жълтокафяв цвят и многобройни субмилиарни и 
милиарни некрози (Фиг. 82).  

Далакът е леко увеличен, набъбнал, с малиненочервена пулпа и субмилиарни 
некрози под капсулата. Дуоденумът е хеморагичен и изпълнен със слизестожълто 
съдържание (Фиг. 83). Бъбреците са хиперемирани, меки, с единични кръвоизливи и 
субмилиарни некрози. Мукозата на жлезистия стомах е зачервена. В костния мозък 
се наблюдават субмилиарни некрози. 

 Подостра форма 

Патологоанатомичната находка е както острата форма, но признаците са по-силно 
проявени. Некрозите по далака и черния дроб са по-големи (достигат до лещено 
зърно). В белия дроб крупозната пневмония е в стадий на сива хепатизация. 
Наблюдава се фибринозен плеврит и катарално-хеморагичен ентерит. 

 Хронична форма 

Протича в разнообразни форми (гнойно-фибринозно възпаление на носната кухина, 
оток и гнойно-казеозно възпаление на менгушите, големи казеозно-некротични 
огнища в белия и черния дроб, гнойно-фибринозни артрити, фибринозно-казеозно 
възпаление на bursa sternalis, артрити, засягане на костите на черепа, очната ябълка 
и др.  
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Фиг. 81. Остра форма на холера при птица. Кръвоизливи по сърцето (оригинал).   

 

Фиг. 82. Остра форма на холера при птица. Множество милиарни некрози по черния 
дроб (оригинал).   



126  

  

 

Фиг. 83. Остра форма на холера при птица. Хеморагичен дуоденит (оригинал).   

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Остър тиф: Бронзово-зелен черен дроб (с единично големи 
некрози), остро катарално-хеморагично възпаление на целия храно-
смилателен тракт, далакът е увеличен 2-3 пъти, липсва серофибринозен 
перикардит и крупозна пневмония. 

 Хроничен тиф: има изменения в храносмилателния тракт, яйчници, 
тестиси. 

ПСЕВДОТУБЕРКУЛОЗА (PSEUDOTUBERCULOSIS) 

Псевдотуберкулозата е зооноза, която се предизвиква от Yersinia pseudotuberculosis. 
Заболяването протича като чревна инфекция с полиморфна изява, наподобяваща в 
много отношения туберкулозата Боледуват почти всички домашни, много диви 
животни и човек. Резервоар на инфекцията са синантропните гризачи. Начинът на 
заразяване е фекално-орален. Клиничната картина на болестта е разнообразна или 
може да липства. При засягане на белия дроб се наблюдават слузесто гноен ринит, 
кашлица, задух. При засягане на бъбреците животните показват признаци на 
пиелонефрит. При някои животни се наблюдава уголемяване на повърхностните 
лимфни възли, от които впоследствие изтича зелена гнойна материя.  
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Макроскопски, в много от вътрешните органи (черен дроб, бял дроб, бъбреци, 
млечна жлеза, далак и др.) се наблюдават сивобелезникави възли (казеозно-
некротични или гнойно-некротични огнища). Те са с големина около грахово зърно, 
но могат и да се сливат помежду си. По-старите огнища капсулират, като в центъра на 
капсулата се намира казеозна ронлива маса с концентричен строеж. В белите 
дробове може да се наблюдава бронхопневмония. Гнойно-некротични огнища се 
срещат и по мукозата на червата (могат да достигнат до мускулния слой на мукозата). 
Бременните животни могат да абортират, като при тях промените в плацентата и 
фетуса са аналогични. Патохистологично, абсцесите съдържат казеозно-некротична 
материя, заобиколена от плътна фиброзна капсула. Понякога в казеозната маса 
могат да се отложат калциеви соли. В периферията на патологичните огнища 
обикновено преобладават еозинофилите. Установяват се и епителоидни клетки, 
неутрофили, лимфоцити и плазматични клетки. Гнойната материя съдържа много 
бактерии.  

ПСЕВДОЧУМА ПРИ ПТИЦИТЕ (PSEUDOPESTIS AVIUM, 
NEWCASTLE DISEASE) 

Псевдочумата по птиците (Newcastle disease) е остро протичащо вирусно заболяване 
по птиците, което клинико-морфологично се характеризира със септицемично-
токсични прояви. Причинява се от Paramyxovirus. Боледуват домашните и дивите 
птици. Заболяването е зооноза. Най-чувствителни са кокошките и папагалите, а 
водоплаващите птици са устойчиви. Установена е възрастова и породна устойчивост. 
При птиците, вирусът прониква през лигавиците, постъпва в кръвообръщението и 
предизвиква виремия. Патогенното действие на причинителя се свързва с увреждане 
стените на кръвоносните съдове, което води до хиперемия, кръвоизливи, тромбози, 
оток и възпалително-некротични процеси. Клинично, острата форма се характери-
зира с тежко общо състояние, цианоза на гребена и менгушите, диария, повишение 
на температурата и смърт до края на третото денонощие. Тя се наблюдава най-често 
при пилетата. Подострото протичане е съпроводено с по-слабо изразени общи 
признаци, ларинго-трахеит с инспираторен задух, ринит, конюнктивит, енцефа-
ломиелит, парези, парализи, опистотонус, тортиколис, диария, отслабване, смърт. В 
редки случаи се наблюдава оздравяване или протичане на заболяването в лека 
атипична форма. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Свръхостра форма 

Смъртта може да настъпи много бързо и да липсват макроскопски изменения. 
Наблюдават се кръвоизливи по перикарда, горните дихателни пътища, 
мезентериума, под плевроперитонеалната сероза и мазнините на мускулния стомах. 

Остра форма 

Труповете са с добра охраненост. Гребенът и менгушите са тъмно-червени и осеяни с 
кръвоизливи. При тази форма кръвоизливи и промени се наблюдават от клоаката до 
човката. Установява се катарален конюнктивит и ринит (слизести изтечения от 
носните отвори). По лигавицата на устната кухина, назофаринкса и началото на 
хранопровода се наблюдават сивобели кълбовидни налепи (на големина от просено 
до лещено зърно). Патохистологично, те се състоят от десквамирани епителни 
клетки, лимфоцити, левкоцити и серозен ексудат. Установяват се кръвоизливи на 
границата хранопровод - жлезист стомах и жлезист-мускулест стомах. В тънките, 
дебелите и слепите черва се наблюдават кръвоизливи и дифтероидно възпаление. 
За по-характерни се смятат дифтероидните налепи в дебелите черва (приличат на 
тиквени семки). По клоаката се наблюдават кръвоизливи и тричевидни налепи. 
Далакът не е увеличен. В главния мозък се установява негноен енцефалит. Черният 
дроб и бъбреците са хиперемирани. Белият дроб е хиперемиран или едематозен. 

Подостра форма 

Птиците са силно изтощени. Наблюдават се пихтиести отоци в подкожната 
съединителна тъкан на главата, шията и гърдите. Горните дихателни пътища са с 
катарално възпаление. В плевроперитонеалната кухина, перикарда и въздушните 
торби се установява серофибринозен ексудат. Рядко се наблюдават кръвоизливи по 
мукозата на жлезистия стомах. 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Класическа чума: Хеморагичната диатеза е по-добре изразена в 
подкожната, междумускулната съединителна тъкан и серозните об-
вивки на органите, докато кръвоизливи в червата се наблюдават рядко. 
Тук има дифтероидно-некротични псевдомембрани в устната кухина и 
червата. Често обаче се наблюдават некрози в черния дроб, каквито 
няма при псевдочумата. 

 Холера: Има кръвоизливи по епикарда и под гръдната кост. 
Установява се крупозна пневмония и субмилиарни некрози в черния 
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дроб и далака. Липсват дифтероидни мембрани в червата и устната ку-
хина.  

 Остър тиф: Далакът е увеличен, наблюдава се бронзовозелен че-
рен дроб със субмилиарни некрози, червата са дифузно катарално 
възпалени. 

 Авитаминоза А: Установяват се налепи по хранопровода (хиперпла-
зия на епитела), има ксерофталмия и кератомалация, липсват промени 
във вътрешните органи. 

ПСЕВДОШАРКА (PSEUDOPOX) 

Псевдошарката е заразна болест по кравите, коята се причинява от Parapoxvirus. 
Заболяването се среща ензоотично и протича с шаркоподобен изрив само в областта 
на млечната жлеза, след което следва бързо оздравяване. Предава се на човека, при 
който се развиват т.нар. „възли на дояча”. Човекът се заразява от болните крави при 
доенето (пряк контакт) и по-рядко при консумация на сурово мляко.  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

При животните вирусът остава локализиран на „входната врата” на инфекцията 
(вимето), като предизвиква едематизиране и петнисто зачервяване на кожата. След 
това се оформят папули, които потъмняват и се превръщат в пустули и крусти. 
Крустите бързо опадат, без да се образуват цикатриси. По отделните цицки на 
вимето може да се открият процеси в различен етап на развитие. При допълнително 
травматизиране на млечната жлеза се наблюдават усложнения - абсцеси, задържане 
на млякото и мастити.  

САЛМОНЕЛОЗА (ПАРАТИФ)  
(SALMONELLOSIS, PARATYPHOID) 

Салмонелозите са инфекциозни заболявания по животните и човека, които се 
предизвикват от бактерии от род Salmonella. При младите животни заболяването 
протича ензоотично, с висока смъртност и се характеризира с признаци на 
септицемия, остър или хроничен ентерит със засягане на вътрешните органи. При 
възрастните животни болестта протича спорадично. Бременните кобили и овце 
абортират (салмонелозни аборти). От салмонелоза боледуват и птиците (паратиф, 
тиф-пулуроза). Болестта е опасна зооноза. Патогенезата на заболяването зависи 
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както от патогенността на етиологичния агент, така и от реактивността на макро-
организма. Входната врата на причинителя са лигавиците на храносмилателния 
канал, конюнктивите и белите дробове. Първичното намножаване на бактериите 
става предимно в тънките черва. Салмонелите отделят токсини, които увреждат 
кръвоносните съдове и тъканите. Това води до кръвоизливи и възпалително 
некротични процеси. Причинителите предизвикват и хиперпластични процеси в 
органите на ММС (далак, лимфни възли, черен дроб, костен мозък). 
Хронифицирането на заболяването е свързано с възпалително - некротични процеси 
в лимфните фоликули на червата, чревната лигавица и паренхимните органи. При 
салмонелозата се наблюдава често бактерионосителство и бактериоотделителство. 
При неблагоприятни условия бактерионосителството е причина за възникване на 
автоинфекции или усложнения на други заразни заболявания. При свръхостро 
протичане се наблюдава септицемия. Смъртта настъпва в рамките на 24-48 часа. 
Острата форма на болестта се свързва с висока температура, загуба на апетит, 
диария, прогресивно слабеене и дехидратация. Животните умират за 2-3 дни. При 
тези, които оцелеят, се установяват полиартрити. При прасета (понякога и телета) 
може да се наблюдава хроничен ентерит, протичащ с упорита диария, интермитира 
треска и изтощение. 

САЛМОНЕЛОЗА ПО ТЕЛЕТАТА (SALMONELLOSIS IN CALVES) 

 От салмонелоза боледуват телета на възраст 2-6 седмици. Заболяването протича 
остро и хронично, но има описана и септицемична форма. Като етиологичен агент 
най-често се посочва Salmonella enteritidis. 

Патологоанатомична находка 

 Остра форма 

Острата форма на заболяването протича с признаци на септицемия.  

Наблюдават се единични кръвоизливи по мукозите и серозите. Черният дроб, 
бъбреците и миокарда са с паренхиматозна дистрофия. Далакът е тъмночервен, 
уголемен (хиперемично-септичен). Основните изменения се локализират в 
храносмилателния канал. В червата се установява катарално-хеморагичен ентерит. 
Мезентериалните лимфни възли са хиперемирани и увеличени. В някои случаи по 
повърхността им се наблюдават кръвоизливи. 

 Хронична форма 

По серозите и мукозите се наблюдават многобройни точковидни и ивичести 
кръвоизливи. В черния дроб се установява паренхиматозна или мастна дистрофия и 
малки сивожълтеникави некрози. Бъбреците са хиперемирани, понякога с 
интерстициален нефрит и единични кръвоизливи. Далакът може да бъде увеличен 
до 3-4 пъти. Пулпата му е вишневочервена, разрезната повърхност - зърниста (си-
вобели възелчета, некрози, инфаркти), а консистенцията: твърдо-еластична (хипер-
пластичен далак). С напредване на болестта паратифните възелчета могат да се 
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установят и в лимфните възли, костния мозък и бъбреците. При хроничната форма на 
заболяването в черния дроб може да настъпи организация на некрозите и 
паратифните възелчета. По този начин се развива т.нар. хипертрофична паратифна 
цироза. В началото на заболяването, в тънките черва се наблюдава катарално-
хеморагичен ентерит (воднисто съдържание с неприятна миризма). Лимфните възли 
са уголемени и зачервени, а пайеровите плаки - набъбнали. Впоследствие се развива 
фибринозно възпаление, което минава във фибринозно-некротично (дифтероидно) - 
Фиг. 84. Образуват се дебели дифтероидни налепи, които трудно се отделят от 
лумена на червата (отделянето става със загуба на тъкан). Често заболяването 
протича с усложнение на микроорганизми от род Pasteurella. При тези случаи, в 
белия дроб се наблюдава крупозно некротизираща пневмония или белодробни 
абсцеси, серофибринозен плеврит и перикардит. При хронично развитие на процеса 
се установява организация на засегнатите участъци. Белодробната тъкан има 
месовидна структура със сиво-червен цвят, а бронхите са притиснали от 
разрасналата се съединителна тъкан. Често се наблюдава срастване на листовете на 
плеврата и перикарда. 

Патохистологично, в далака и черния дроб се наблюдават т. нар. „паратифни 
възелчета“, които се състоят от хистиоцити, единични лимфоцити и левкоцити (Фиг. 
85). Те притискат околните здрави тъкани, които постепенно атрофират и 
некротизират. Впоследствие, центърът на възелчетата некротизира. В артериите и 
венулите се установява ендартериит и ендофлебит. В черния дроб освен 
паратифните възелчета се наблюдават и неспецифични (прости) некрози. Те са в 
резултат от действието на бактериалните токсини и представляват коагулационно 
токсични огнища без клетъчно реактивна зона. Впоследствие около тях се установява 
пролиферация от клетки на ММС, а във вътрешността им мигрират левкоцити. В 
интерлобуларната съединителна тъкан и около кръвоносните съдове се наблюдава 
струпване на лимфоцити, хистиоцити и плазматични клетки.  

При хронифициране на заболяването, паратифните възелчета и некрозите 
постепенно се организират и заместват от съединителна тъкан (хипертрофична 
паратифна цироза). Освен на посочените места, паратифни възелчета могат да се 
наблюдават и в лимфните възли, костния мозък и бъбреците. В тънките черва се 
установяват дифузни хиперпластични процеси в лимфните фоликули и пайеровите 
плаки. Хиперпластични процеси се наблюдават и в лимфните възли. 
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Фиг. 84. Хронична салмонелоза при теле. Дифтероиден колит (оригинал).   

 

Фиг. 85. Паратифни възелчета и некрози в черния дроб на теле. Оцветяване с 
хематоксилин-еозин (оригинал).   
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Колибактериоза: далакът не е увеличен. Наблюдава се гастроен-
терит, хематоми по бикуспидалните клапи, хиперемия на медуларната 
част на бъбреците. 

 Пастьорелоза: наличие на крупозно-некротизираща пневмония, се-
рофибринозен плеврит и отоци в областта на глътката. Далакът не е 
увеличен. В черния дроб и далака няма паратифни възелчета и нек-
рози. 

 Коронавирусен ентерит: наблюдава се тревисто съдържание в 
червата и силно изтъняване на чревната стена. 

 Туберкулозни и паразитни възелчета: имат характерна микро-
скопска находка. 

САЛМОНЕЛОЗА ПРИ СВИНЕТЕ (SALMONELLOSIS IN SWINE) 

Паратифът при свинете протича с признаци на септицемия и остър или хроничен 
ентероколит. Заболяването се причинява главно от S. cholerae suis, и по-рядко от S. 
typhi suis и S. typhimurium. Боледуват най-често прасета на възраст 2-4 м. и наскоро 
отбитите, а при свине над 6 м. болестта протича като усложнение от развитието на 
друго първично заболяване. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Остра (септицемична форма) 

При външния оглед на кожата се наблюдава петнисто или дифузно зачервяване  
(с течение на времето петната стават светлочервени до тъмнорозови) (Фиг. 86). Това 
се установява най-добре в областта на корема и вътрешната страна на крайниците. 
След отваряне на трупа се наблюдават множество кръвоизливи по серозите и 
мукозите. Далакът е с тъмночервен цвят и е уголемен (Фиг. 87). Черният дроб и 
бъбреците са хиперемирани и хеморагични. По илеума, цекума и началото на колона 
се установява остро катарално-хеморагично възпаление с набъбване на лимфните 
фоликули. Лигавицата на стомаха е хиперемирана, с множество ерозии и 
кръвоизливи. Мезентериалните лимфни възли са уголемени и зачервени. 
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Фиг. 86. Остра форма на салмонелоза при прасе. Посиняване на ушите (оригинал).   

 

Фиг. 87. Остра форма на салмонелоза при прасе. Уголемяване на далака (оригинал).   
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Хронична форма 

Труповете са умрелите животни са кахектични. По кожата се наблюдават виолетово-
кафяви струпеи. По илеума, цекума и началото на колона се установяват 
дифтероидни налепи и язви (Фиг. 88). Лимфните фоликули и пайеровите плаки са 
хиперплазирали и се издигат над чревната мукоза. Впоследствие те некротизират и 
на мястото се оформят дифтероидни налепи. Дифтероидното възпаление обхваща и 
околната лигавица и е най-добре проявено около илеоцекалната клапа. Налепите са 
сиво-жълти, жълто-зелени или жълто кафяви, с плоска форма и са здраво прилепени 
към чревната мукоза. Впоследствие те изпадат и се оформят язви, покрити с 
казеозно-некротична маса, които с напредване на процеса се организират и 
цикатризират. Язвите имат неправилна форма, плоско дъно и са оградени от 
хиперемиран двор. При протрахиране на заболяването, дифтероидните налепи са 
обширни и могат да обхванат цялата мукоза на колона и цекума. Дъното на 
стомашната мукоза е зачервено, с кръвоизливи, некрози, язви. Мезентериалните 
лимфни възли са уголемени и зачервени (Фиг. 89). Лимфните съдове са вървовидно 
удебелени.  

Далакът е увеличен 3-4 пъти (хиперпластичен), черният дроб е хиперемиран, със 
сиво-кафяви петна на повърхността. По повърхността му могат да се установят 
единични овални огнища (паратифни възелчета и некрози), които се забелязват 
трудно, паради факта, че центърът им е мътножълт, а периферията – червеникава. В 
белия дроб се наблюдава крупозна пневмония или бронхопневмония (най-често 
като усложнение с микроорганизми от род Pasteurella). Бъбреците са хиперемирани 
и хеморагични. При усложнение с микроорганизми от род Pasteurella може да се 
наблюдава серофибринозен плеврит и перикардит.  

Патохистологично, в далака се наблюдават кръвоизливи, остър спленит и дифузна 
хиперплазия. В черния дроб се установяват некрози и паратифни възелчета (както 
паратифа при телетата). Особеното при прасетата е, че некрозите са коагулационни и 
ареактивни, като в тях често се наблюдава струпване на еритроцити. В бъбреците се 
наблюдават кръвоизливи, бактериални емболи, рядко паратифни възелчета и 
признаци на гломерулонефрит.  

В червата се установява огнищно или дифузно струпване на хистиоцити, които с 
течение на времето некротизират и се оформят фоликулни язви, обградени от 
здравата тъкан с левкоцитен вал. В мозъка се наблюдават кръвоизливи и 
лимфоцитни инфилтрати. 
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Фиг. 88. Хронична форма на салмонелоза при прасе. Ограничено дифтероидно 
възпаление на червата (оригинал).   

 

Фиг. 89. Хронична форма на салмонелоза при прасе. Уголемяване и зачервяване на 
мезентериалните лимфни възли (оригинал).   
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Червенка: при червенка се наблюдава зачервяване (хиперемия) на 
кожата, хиперемия на вътрешните органи и фундусната част на стомаха 
Липсват промени в червата. 

 Пастьорелоза: установяват се отоци в областта на главата, далакът 
е неувеличен и липсват промени в червата. В белия дроб се наблюдава 
крупозна пневмония с тенденция към некротизиране. 

 Болест на Ауески: наличие на енцефалит, катарален бронхит, гаст-
рит, неувеличен далак. Липсват промени в червата. 

 Чума по свинете: далакът не е уголемен, а има хеморагични ин-
фаркти. Мезентериалните лимфни възли са с хеморагичен лимфаденит. 
В дебелите черва се наблюдават кръгли дифтероидни налепи (бутони) и 
кратероподобни язви. 

 Трансмисивен гастроентерит (ТГЕ): има остър катарален гастроен-
терит с кръвоизливи по лигавицата. Далакът не е уголемен. Боледуват 
най-тежко прасета на възраст 10-15 дни, а смъртността достига 100 %. 

 Дизентерия по свинете: при дизентерията далакът не е уголемен. 
Налепите в дебелите черва се отделят лесно (тричевидни налепи). 

САЛМОНЕЛОЗНИ АБОРТИ  (SALMONELLA ABORTIONS) 

Салмонелозни аборти се наблюдават най-често при кобилите и овцете. Те се 
характеризират с аборти или раждане на мъртви и нежизнеспособни плодове. 

САЛМОНЕЛОЗНИ АБОРТИ ПРИ КОБИЛИТЕ  
(SALMONELLA ABORTIONS IN МАRES) 

Салмонелозните аборти при кобилите се предизвикват от S. abortus equi. Те 
настъпват в късна бременност. Промени се наблюдават в плодните обвивки и 
фетусите. В плацентата се установява катарално-хеморагичен плацентит, некрози и 
язви. Плодните обвивки са хиперемирани, едематозни, с множество кръвоизливи и 
хематоми. Макроскопски, при фетусите се наблюдава иктерус и кръвоизливи в 
подкожната тъкан. В черния дроб и бъбреците се установяват дистрофични процеси. 
Далакът е уголемен. Има ясна хеморагична диатеза по серози и мукози (сепсис). 
Лимфните възли са уголемени, сочни и хиперемирани. 
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САЛМОНЕЛОЗНИ АБОРТИ ПРИ ОВЦЕТЕ  
(SALMONELLA ABORTIONS IN SHEEPS) 

За разлика от кобилите, бременните овце не абортират винаги, а раждат 
нежиснеспособни приплоди. Подробни изследвания в тази насока са извършвани от 
В. Желев и А. Джуров. Според авторите, морфологичната находка при фетусите 
корелира с възрастта им. При фетуси на възраст 4-5 месеца те установяват 
трансудат в коремната кухита и подкожен едем (частичен или тотален). Черният дроб 
е с трошлива консистенция, а мезентериалните лимфни възли са зачервени и 
уголемени. По серозата на органите в гръдната кухина се наблюдават множество 
кръвоизливи. Според изследователите патологоанатомичната находка при агнета, 
умрели 4-5 часа след раждането е подобна, както измененията във фетусите. 
Далакът е уголемен. Лимфните възли са уголемени и зачервени. Черният дроб е с 
паренхиматозна или мастна дистрофия, осеян с множество субмилиарни некрози. 
Наблюдава се катарално-хеморагичен руминит и ентерит. Белият дроб е 
хиперемиран, а по епикарда и плеврата има петехиални кръвоизливи. При отделни 
фетуси могат да се наблюдават паратифни възелчета и некрози в черния дроб. 

САЛМОНЕЛОЗА ПРИ ПТИЦИТЕ (SALMONELLOSIS IN POULTRY,  
FOWL PARATYPHOID ) 

 Паратифа при птиците протича с признаци на септицемия и дистрофични процеси 
във вътрешните органи. Боледуват обикновено малките и подрастващи пилета, 
патета и гъсета. Етиологично заболяването се свързва със S. typhimurium, S. 
enteritidis, S. anatum и др. Все още има спорове относно патогенезата на 
салмонелозите при птиците. Повечето от изследователите са на мнение, че 
причинителите стават патогенни при определени обстоятелства (понижена 
резистентност на организма). Те отделят токсини, които увреждат кръвоносните 
съдове и вътрешните органи.  

Патологоанатомична находка 

Не е установена съществена разлика в патологоанатомичната находка при 
салмонелоза, причинена от различните видове салмонели. 

 Остра форма 

Младите птици са изтощени и дехидратирани. Наблюдава се остър катарално-
хеморагичен ентерит. Черния дроб е с бронзовозелен цвят, с малки некрози под 
капсулата. Жлъчният мехур е силно уголемен, а стената му е едематизирана. Далакът 
е уголемен и под капсулата му се виждат малки сивобелезникави некрози. Описани 
са и отоци в областта на подкожната тъкан в областта на главата и артрити. Често се 
наблюдава възпаление на белите дробове със серофибринозен плеврит. 

 Хронична форма 
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По мукозата на дебелите черва се наблюдават множество некрози и язви. По 
повърността на отделни участъци или дифузно има отложени фибринни налепи 
(фибринозно-дифтероидно възпаление). Далакът е уголемен, а сърцето е отпуснато. 
Понякога по повърността на миокарда се наблюдават малки некрози, а в 
перикардиалната торба - серофибринозен ексудат. При хроничните случаи се 
установява асцит, чернодробна цироза, възпаление на яйчника и яйцепровода. 
Яйчните фоликули се сбръчкват и деформират, като понякога съдържането на 
фоликула се излива в коремната кухина (яйчен перитонит). 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Аспергилоза: наличие на възелчета със слоеста структура в белия 
дроб и въздушните торби. Има характерна патохистологична находка. 

 Кокцидиоза: наличие на ооцисти по мукозата на червата. Няма уго-
лемяване на далака и некрози в черния дроб. 

 Тиф: трудна диференциална диагноза. Наложително е изолиране и 
идентифициране на етиологичния агент.  

ТИФ - ПУЛОРОЗА ПРИ ПТИЦИТЕ (TYPHUS - PULLOROSIS IN POULTRY) 

Тиф - пулорозата е остра инфекциозна болест при птиците, която се причинява от S. 
gallinarum и S. pullorum. При възрастните птици заболяването се нарича тиф, а при 
пилетата - пулороза. Заболяването протича с възпалително-дистрофични промени в 
червата и черния дроб. Причинителите попадат в организма алиментарно или 
аерогенно. При малките пилета салмонелите се намират в нерезорбирания яйчен 
жълтък. От там, те попадат в кръвта (септицемия). Предпочитани места за 
размножаване на S. pullorum са сърцето, черния дроб, жлъчния мехур, далака, 
бъбреците, яйчниа и ставите. При възрастните птици причинителите се локализират 
предимно в яйчника и по-рядко – в черния дроб. Те периодично се отделят чрез 
жълтъка в чревния канал. От засегнатите яйчни фоликули се излюпват заразени яйца. 
Малките пилета умират от септицемия.  
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Пулороза - патологоанатомична находка 

Когато пилетата са излюпени от заразени със S. pullorum яйца, те обикновено умират 
до 3-4 ден след излюпването. При тези случаи, след секция се наблюдава катарален 
до катарално-хеморагичен ентерит. Далакът е слабо уголемен, тъмновиолетов, а 
черния дроб петнистожълт, трошлив (зърнеста и мастна дистрофия). Наблюдава се и 
нерезорбиран яйчен жълтък, който се оцветява сивозеленикаво (Фиг. 90). При по-
продължително боледуване (8-12 дни) патологоанатомичната находка е по-
характерна. Около клоаката се наблюдават тебеширено-бели засъхнали фекални 
маси. В червата се установява дифузен катарално - хеморагичен ентерит. Далакът е 
увеличен 3-4 пъти. Черният дроб е дистрофичен, петнистожълт, с кръвоизливи и 
милиарни некротични огнища. Някои от тях достигат на големина до лещено зърно. 
Патохистологично се установява, че повечето са възпалително-некротични огнища 
с пролиферация на хистиоцити, между които се забелязват единични левкоцити. 
Жлъчният мехур е уголемен. Бъбреците са уголемени, а уретерите са изпълнени с 
уратни соли. По сърцето, белия дроб и мускулестия стомах се наблюдават 
проминиращи сланинести саркомоподобни огнища с големина до лещено зърно 
(Фиг. 91, Фиг. 92). Може да се установи и засягане на ставите (синовит на 
тибиометатарзалните стави). При по-големи птици яйчните фоликули са 
атрофирали, цистозни, с жълта пелена и висят на дръжки. Наблюдава се 
серофибринозен яйчен перитонит (Фиг. 93), а в семенниците - дистрофично-
некробиотични процеси, които водят до удебеляване на tunica albuginea. По 
миокарда се наблюдават сланинести саркомоподобни некротични огнища.  

Тиф - патологоанатомична находка 

Тифът протича в остра, подостра и по-рядко в хронична форма. 

 Остра форма 

Острата форма настъпва след 3-4 дневно боледуване. Гребенът и менгушите на 
засегнатите птици са анемични. В червата се наблюдава катарално-хеморагичен 
ентерит. Черният дроб е дистрофичен и уголемен. Той с глинесто-зелен цвят, който 
преминава е бронзовозелен скоро след отварянето на трупа. По повърхността му се 
наблюдават кръвоизливи и единични субмилиарни некрози. Далакът е хиперемиран 
и уголемен 3-4 пъти. 

 Подостра форма 

Червата са с катарално-фибринозен ентерит. Черният дроб е дистрофичен, а по 
повърхността му се наблюдават повече некрози (Фиг. 94). Далакът е увеличен 3-4 
пъти, хиперпластичен, с набъбнала бяла пулпа (Фиг. 95). Бъбреците са 
хиперемирани, петнистожълти, с уратни кристали в уретерите. По епикарда се 
наблюдават единични точковидни кръвоизливи. Установява се серозен перикардит. 
По миокарда, белия дроб и мускулестия стомах се наблюдават сланинести 
саркомоподобни огнища (възпалително-некротични огнища при които първоначално 
възникналата  некроза  се инфилтрира с  хистиоцити и лимфоцити; впоследствие 
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Фиг. 90. Пулороза при пиле. Нерезорбиране на яйчния жълтък (оригинал).   

 

Фиг. 91. Пулороза при пиле. Саркомоподобни възелчета по сърцето (оригинал).   
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Фиг. 92. Пулороза при пиле. Саркомоподобни възелчета по белите дробове 
(оригинал).   

 

Фиг. 93. Пулороза при пиле. Серозно-фибринозен перитонит (оригинал).   



 143 

  

  

 

Фиг. 94. Подостра форма на тиф при птица. Некрози по черния дроб (оригинал).   

 

Фиг. 95. Подостра форма на тиф при птица. Уголемяване на далака (оригинал).   
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настъпва организация). В слепите и дебели черва се установяват фибринозни и 
дифтероидни налепи и големи разязвявания (Фиг. 96). 

 Хронична форма 

Наблюдават се големи некрози в паренхимните органи (Фиг. 97). Яйчниците са 
хеморагични, дистрофични и кистозни (яйчни перитонити). По семенниците се 
наблюдават некрози и удебеляване на tunica albuginea. 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Холера: при холерата хеморагичната диатеза е по-силна, има кру-
позна пневмония, субмилиарни некрози в черния дроб. Далакът е само 
хиперемиран, има хеморагичен дуоденит. 

 Псевдочума: има налепи в устната кухина, кръвоизливи на грани-
цата между хранопровода и жлезистия стомах и жлезистия и 
мускулестия стомах. Далакът не е увеличен и няма промени в черния 
дроб 

 Колибактериоза: наличие на уголемен, плътен далак. Черният дроб 
е жълто-сив. Наблюдават се фибринозни артрити и полисерозити. 

 Кокцидиоза: наличие на кръв около клоаката, хеморагичен ентерит 
в засегнатите участъци, ооцисти на кокцидии (микроскопски). 

САП (MALLEUS, GLANDERS, FARCY) 

Сапът е хронично протичащо инфекциозно заболяване, което се предизвиква от Bact. 
mallei. Болестта протича с образуване на специфични грануломи (сапни възелчета) в 
лимфните възли и съдове, по кожата, лигавиците на горните дихателни пътища и 
белия дроб. Боледуват предимно еднокопитните, но се зарязяват също камилите, 
тигрите и лъвовете. От сап боледува и човека. Проникналият през лигавицата или 
наранената кожа причинител достига до регионалните лимфни възли, където се 
оформя първичният афект (сапен гранулом). Следва септицемия и локализация на 
причинителите в белите дробове, лигавиците на горните дихателни пътища, някои 
вътрешни органи и регионалните им лимфни възли. На посочените места се 
образуват сапни възелчета, които се капсулират (скрит сап) или се образуват гнойно -
възпалителни огнища с разязвявания (явен сап). Организмът реагира с алергична 
реакция, която в отделни случаи може да доведе до фиброзиране на измененията, а 
при острите форми: до гнойно -некротично разпадане. Острата форма на болестта се  
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Фиг. 96. Подостра форма на тиф при птица. Дифтероидно възпаление на слепите 
черва (оригинал).   

 

Фиг. 97. Хронична форма на тиф при птица. Множество некрози  
по черния дроб (оригинал).   
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наблюдава при магаретата и мулетата и рядко при конете. Тя се развива като 
септицемия. Хроничната форма протича различно, в зависимост от локализацията на 
патологичните огнища. При белодробната форма се установява хронична кашлица и 
пневмония. При засягане на носната мукоза могат да се наблюдават гнойни 
маслоподобни носни изтечения. При кожния сап се установяват язви, покрити с 
гнойна материя. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Патохистологично, възпалителният процес се характеризира с образуване на 
специфични грануломи (сапни възелчета). Те могат да бъдат предимно ексудативни 
и предимно продуктивни. Предимно ексудативните сапни възелчета се развиват 
отначало като ограничено серофибринозно възпаление със струпване на много 
неутрофили. Впоследствие настъпва централна некроза, а в периферията на 
огнищата се струпват епителоидни и гигантски клетки (при ексудативните сапни 
възли пролиферацията е слаба или липства). Около възелчетата се развива 
гранулационна тъкан, която с течение на времето фиброзира. Предимно 
продуктивните сапни възелчета са с големина от просено до лещено зърно. Те се 
образуват от епителоидни и гигантски клетки от Лангхансов тип, между които има 
левкоцити. В центъра на възелчетата се струпват левкоцити, повечето от които са в 
стадий на кариорексис. Впослествие в некротичния център настъпва коликвация, 
следва калцификация и образуване на фиброзна капсула, която с течение на времето 
хиалинизира. Първите сапни възелчета се появяват в белия дроб и прилежащите 
лимфни възли. След белия дроб най-често се засягат далакът, кожата, носната 
мукоза и регионалните лимфни възли. 

Сапът на белия дроб се проявява първоначално с образуването на малки сапни 
възелчета, разпръснати дифузно. Те са сивожълтеникави, едва забележими и 
обградени с червен двор. Впоследствие постепенно нарастват и се сливат помежду 
си, като образуват големи възли на големина от лешник до орех. В центъра на 
възлите се появява некроза, която непрекъснато се разширява, а в средата настъпва 
прогресираща коликвация. По-големите сапни възли изглеждат като тъмночервени 
пневмонични огнища. Сапната пневмония започва като ацинозно-нодозна, но се 
разширява и най-често има лобуларен или лобарен характер (Фиг. 98). Макро-
скопски, измененията наподобяват гнойно-катаралната пневмония. Пневмоничните 
участъци са с тъмночервен или сиво-жълт цвят. Те са плътни и в тях се виждат 
пръснати многобройни сиво-жълти гнойно-некротични огнища на големина от 
просено до грахово зърно. Лимфните възли са уголемени и осеяни със сапни 
възелчета. 

Сапът на носната кухина се развива предимно в горната третина на носната 
преграда. Възпалението има предимно ексудативен характер. Сапните възелчета 
представляват сивожълтеникави милиарни образувания, които постепенно 
нарастват, конгломерират се, а след това епителът над тях некротизира и се оформят 
язви с гранулирано сланинесто дъно. Процесът може да се разшири и да обхване 
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голяма част от мукозата, която наподобява структурата на географска карта. 
Впоследствие на мястото на язвите се образуват цикатриси, които са характерни със 
своята звездовидна форма.  

 

Фиг. 98. Сап при кон. Бронхопневмония. Оцветяване с хематоксилин-еозин 
(оригинал).   

Сапът на кожата се среща най-често по устните, по гърба на носа, гърдите и 
бабките на крайниците. Наблюдават се полукълбовидни възли с големина до грахово 
зърно или лешник. Характерно за сапните кожни възли е, че се появяват по хода на 
лимфните възли и се нареждат един след друг като броеница. Впоследствие 
настъпва гнойно-некротично разтапяне и се образуват язви с изпъкнали ръбове и 
сланинесто зърнисто дъно, покрито с тричевидни некротични маси. Понякога 
процесът напредва до дифузно възпаление в подкожната съединителна тъкан 
(флегмонозен сап на кожата).  

Сапът на далака се характеризира с единични възли с големина на орех.  

Сапът на вътрешните органи се проявява с изменения, подобни на промените в 
далака.  

Сапът може да засегне и костите (специфичен остеомиелит) и регионалните лимфни 
възли на засегнатите органи. 
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Паразитни възелчета: при разрез показват слоест строеж, съдър-
жанието им лесно изпада и на мястото им остава гладка съединително-
тъканна капсула. При сапните възелчета отделянето на съдържанието 
не е възможно напълно и по стените на капсулата остават некротични 
маси, които придават грапав вид на вътрешната повърхност. 

 Микотичните възелчета в бронхите: те са жълто-кафяви и при 
разрез се установява, че представляват бронхиол или бронх, изпълнен с 
меко и влажно съдържание. Освен това, обикновено при микозите 
белодробните лимфни възли не са засегнати. 

 Епизоотичен лимфангит: язвите изглеждат по-плоски, а дъното им 
е покрито с тричевидни налепи. 

СИН ЕЗИК  (BLUETONGUE DISEASE) 

Синият език е неконтагиозно заразно заболяване по домашните и диви преживни 
животни което се предава чрез кръвосмучещи насекоми (мокреци). Предизвиква се 
от Bluetongue virus (BTV). Болестта се характеризира с природна огнищност и 
изразена лятно-есенна сезонност, свързана с циркулацията на вируса в 
кръвосмучещите насекоми. Благоприятни фактори за разпространяване на 
заболяването са наличието на блата, язовири, реки, езера и обилни валежи. Болестта 
протича с треска, отичане и посиняване на езика, поражения по крайниците и 
мукозата на носната празнина и храносмилателния тракт, а при говедата - 
безсимптомно. При острата форма (характерна за овцете) се наблюдава хиперемия и 
оток по кожата на муцуната, устните, бузите, носа и глътката (понякога и по ушите). 
От устата изтича пенеста слюнка, а от носа - слузесто изтечение. По лигавиците на 
устата, носа и конюктивите се появяват кръвоизливи. Постепенно цветът на езика се 
изменя в черно до червено-син, откъдето идва наименованието на болестта. 
Смъртността може да достигне 50%. Подострата форма се наблюдава при овцете от 
ендемичните райони и при говедата. При овцете тя се характеризира с по-
бавно протичане и по-слабо изразени признаци. Смъртността достига до 5%. 
Безсимптомната форма е характерна само за говедата, козите и дивите преживни 
животни. Наблюдава се преходна треска, като единичен брой бременни животни 
могат да абортират или да родят уродливи приплоди. 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Пораженията при синия език са свързани с размножаването на вируса в ендотелните 
клетки и се характеризират с оток, хиперемия, кръвоизливи и инфаркти. Установява 
се обширен едем на подкожната тъкан в областта на главата и врата. Около устата се 
наблюдават хиперемия, едем, цианоза и множество кръвоизливи, особено в 
областта на муцуната, езика и бузите с ерозии и улцерации на епитела. Сходни 
промени могат да се установяват около зъбите, твърдото небце, венците, 
хранопровода, книжката и търбуха. Кръвоизливи и некрози могат да се наблюдават в 
напречно набраздената мускулатура и миокарда, особено по папиларните мускули 
на лявата камера. Сходни кръвоизливи могат да се срещнат и в аортата и други 
големи артерии. Лимфните възли и далакът са хиперемирани и хеморагични. В 
областта на копитата се установява ламинит. Венечният ръб, междукопитната цепка 
са отекли и с ивичести кръвоизливи. При бременни крави и овце вируса преминава 
плацентарната бариера и може да доведе до развитието на тежки церебрални 
аномалии на плодовете. Степента на пораженията зависи от етапа на бременността. 
При овце на 40-60 и крави на 60-120 дневна бременност е установена тежка 
некротизираща енцефалопатия на плодовете, която след раждане се манифестира с 
хидроцефалия. При по-късна бременност се наблюдават фокални церебрални 
некрози. При фетуси от овце, експериментално заразени с вируса на 100-я ден от 
бременността се наблюдава освен церебрални аномалии и ретинална дисплазия.  

СТАФИЛОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ  
(STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS) 

Въпреки, че са известни много представители от това семейство, само няколко от тях 
са способни да предизвикат заболявания при животните и хората. При почти всички 
животински видове стафилококовите инфекции се свързват с гнойни възпалителни 
процеси на различни органи и тъкани, особено кожата, млечната жлеза, белите 
дробове, ставите и матката. Най-важните патогенни стафилококи са: S. aureus, S. 
intermedius и S. hyicus. При хората S. aureus причинява септицемия, тежка 
некротизираща и гнойна пневмония, ендокардити, инфекции на горните дихателни 
пътища, подкожни абсцеси, целулити, ентероколити и токсичен шок. Освен това той 
може да доведе до хранителни интоксикации. При животните S. aureus се свързва с 
гнойни възпаления на кожата (пиодермия, фурункулоза, импетиго), които често са 
дисиминирани (Фиг. 99). Един такъв пример е т.нар. кърлежова пиемия при овцете, 
генерализирана стафилококоза при агнетата, която се разпространява от кърлежа 
Ixodes ricinus. Заболяването протича с дисеминирани абсцеси и полиартрити.  
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Фиг. 99. Стафилококов фоликулит при куче (оригинал).   

БОТРИОМИКОЗА (BOTRYOMYCOSIS) 

Ботриомикозата е хронично пиогрануломатозно възпаление, което се причинява 
предимно от стафилококи (S. aureus). Заболяването се среща при говеда, овце, коне, 
кучета, котки, свине, а вероятно и при други животински видове. 

Патологоанатомична находка 

Най-често се засягат подкожните тъкани, въпреки, че могат да се наблюдават лезии 
при почти всички органи. При говедата може да се засегне млечната жлеза 
(грануломатозен стафилококов мастит), а при конете - основата на след-
кастрационната рана. Макроскопски, лезиите се състоят от множествени плътни 
възли, чиято гнойна сърцевина съдържа бели пясъковидни гранули. 
Патохистологично, в центъра се наблюдават неутрофилни левкоцити, заобиколени 
от гранулационна тъкан, съдържаща епителоидни клетки, лимфоцити, плазматични 
клетки и рядко многоядрени гигантски клетки. Около гранулационната тъкан се 
намира фиброзна съединителнотъканна капсула. В центъра на лезията под формата 
на розетки се локализират причинителите (Splendore-Hoeppli material), които 
приличат на актиномикозни и актинобацилозни формации, но показват по-слаба 
тенденция към образуване на пръчковидни структури в периферията. 
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СТАФИЛОКОКОВ МАСТИТ ПО ГОВЕДАТА 
(STAPHYLOCOCCAL MASTITIS IN CATTLE) 

Стафилококовият мастит по говедата може да протече като хронична инфекция в 
резултат на ботриомикоза (остър гангренозен мастит), като остро гнойно възпаление 
или клинично незабележима инфекция. S. aureus може да причини също мастити 
при овце, кози, свине и коне. 

ЕКСУДАТИВЕН ЕПИДЕРМИТ ПРИ СВИНЕТЕ  
(EXUDATIVE EPIDERMITIS, GREASY PIG DISEASE) 

Ексудативният епидермит е eнзоотично, остро протичащо заболяване по прасетата, 
което се характеризира с ексудативна възпалителна реакция на кожата, 
хиперсекреция на себореен ексудат, липса на сърбеж и дехидратация. Заболяването 
се предизвиква от Staphуlococcus hyicus. Най-чувствителни са прасета на възраст от 1 
до 10 седмична възраст. Заразяването става през кожата, като това се улеснява при 
нарушаване на нейната цялост, вследствие действието на фактори като 
пренаселеност, наранявания от ухапвания или твърди предмети, повишена 
влажност, ниска хигиена и др. Първоначално се наблюдават фокални ерозии в 
зърнистия слой на кожата. Впоследствие, пораженията обхващат космените 
фоликули при което се развива гноен фоликулит. Над поразените участъци се 
наблюдава натрупване на мазен ексудат, вследствие хиперсекреция на мастните 
жлези. Скоро се развиват тежки епидермални некрози и язви по кожата, които се 
увеличават и сливат. В резултат на дехидратацията се развиват дегенеративни 
процеси в епителните клетки на бъбреците. Смъртта настъпва вследствие 
дехидратация, загуба на серумни протеини и електролити. Леталитетът при 
сукалчетата може да достигне 90%. При по-възрастните прасета заболяването има 
сравнително доброкачествен развой, но засегнатите животни оздравяват бавно и 
изостават в растежа и развитието си. 

Патологоанатомична находка 

Труповете са дехидратирани. Кожата в засегнатите участъци е с тъмен цвят, покрита 
огнищно или дифузно с червено-кафяви петна, люспи или струпеи. Първоначално, 
измененията се констатират в областта на очите, ушите и врата, като постепенно се 
засяга корема и други части на тялото. Повърхността на тялото се покрива с “мазен” 
ексудат и кожата добива черен цвят. Рилото, езика, венечният ръб и петките са 
изпъстрени с мехурчета, ерозии и язви. При хронични случаи могат да се наблюдават 
и дерматити. По бъбречните папили и уретерите могат да се установят клетъчни 
отломки. При някои прасета се наблюдава пиелонефрит. Лимфните възли, 
дрениращи поразените кожни участъци са уголемени. Морфологичната находка е 
обикновено достатъчна за поставяне на диагноза. При някои случаи се налага 
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изолиране и идентифициране на причинителите. В диференциално-диагностично 
отношение трябва да се има впредвид основно крастата по свинете.  

СТАФИЛОКОКОЗА ПРИ ЗАЙЦИТЕ (STAPHYLOCOCCOSIS IN RABBITS) 

Стафилококозата е заболяване, което се характеризира клинико-морфологично с 
образуване на абсцеси по кожата, вътрешните органи и септицемични прояви. 
Причинители са микроорганизми от род Staphylococus. Te са нормални обитатели на 
кожата и лигавиците при здравите животни. Възникването на заболяването се дължи 
на преминаване на микроорганизмите през повредената кожа и лигавици. 
Инкубационният стадий е от 3 до 5 дни. При малките зайчета се наблюдават малки 
абсцеси. Заболяването прогресира и смъртта настъпва след няколко дни. При 
зайкините се засягат млечните жлези (гноен мастит). Поради болка, те не допускат 
зайчетата да бозаят. Впоследствие абсцесите се отварят и се образуват бавно 
зарастващи рани. 

Патологоанатомична находка 

При свръхострото протичане на болестта се наблюдава септицемия. При острата и 
подострата форма се установяват абсцеси по кожата (пиодермия), млечната жлеза 
(гнойно-абсцедиращ мастит) и вътрешните органи (сърце, бял дроб, черен дроб, 
далак, тестиси, стави, кости).  

СТАФИЛОКОКОЗА ПРИ ПТИЦИТЕ (STAPHYLOCOCCOSIS IN POULTRY) 

Стафилококозата е заболяване по птиците се характеризира с гнойно възпаление на 
ставите. Болестта се причинява от S. pyogenes aureus и S. pyogenes citreus. От 
стафилококоза боледуват най-често патиците и гъските, по-рядко кокошките, пуйките 
и гълъбите. Пилетата и подрастващите птици са по-възприемчиви в сравнение с 
възрастните. Най-често заразяването се осъществява след нараняване. При остро 
протичане, боледуването продължава от 2 до 6 дни и завършва най-често със смърт. 
Наблюдават се диария, потиснатост, липса на апетит, отичане на ставите. Хроничната 
форма се проявява с куцота, отичане на ставите, като птиците стоят неподвижно или 
неохотно и бавно се движат и повечето лежат върху краката си. Най-често са 
поразени скакателните стави. Отначало се наблюдава само оток на ставите, а 
впоследствие - флуктуация и темпериране. Заболелите птици умират след 2-3, а 
понякога и повече седмици. 

Патологоанатомична находка 

При острото протичане на болестта се наблюдават серозни артрити, катарално 
възпаление на червата, хиперемия и дегенеративни процеси в паренхимните органи. 
При хроничната форма в скакателните стави се установяват фибрин, гнойно-казеозни 
образувания, а в по-късните стадии - анкилоза. 
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ДРУГИ СТАФИЛОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ  
(OTHER STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS) 

S. epidermidis причинява абсцеси и други гнойни раневи възпалителни процеси. S. 
intermedius е чест обитател на кожата и назофарингса при месоядните. При кучето 
той може да причини пиодермия, отит, конюнктивит и мастит.  

СТРЕПТОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ  
(STREPTOCOCCAL INFECTIONS) 

Значимостта на стрептококовите инфекции при хора и животни нарастна особено 
през последните десетилетия поради широкото използване на антибиотиците. Освен 
при специфични заболявания, стрептококите често се изолират от рани, отити, 
артрити, пневмонии, лимфаденити и др. 

МИТ ПРИ КОНЕТЕ (STRANGLES, ADENITIS EQUORUM) 

Митът при конете представлява инфекция на горните дихателни пътища, свързана с 
гноен лимфаденит. Заболяването се причинява от Streptococcus equi. Боледуват най-
често младите коне, отглеждани в тесни пространства. Наблюдава се треска, 
слузесто-гнойни изтечения от носните отвори, конюнктивит и оток в областта на 
фарингса, който води до инспираторен задух (откъдето идва английското 
наименование на болестта: strangles - задушавам се). Субмаксиларните лимфни 
възли са уголемени, темперирани и скоро абсцедират, като отделят голямо 
количество кремоподобна жълтеникава гнойна материя. При своевременно 
лекуване, настъпва възстановяване, но при някои коне инфекцията се 
разпространява към други лимфни възли или навлиза в кръвната циркулация. При 
такива случаи се наблюдават абсцеси в други органи, като най-често се засягат 
белите дробове, бъбреците, черният дроб, далакът и по-рядко - мозъкът.  

Патологоанатомична находка 

Микроорганизмите, които преминават лигавицата на горните дихателни пътища 
водят до остро възпаление на съседните структури, особено лимфните възли, където 
се формират абсцеси. Някои абсцеси могат да се капсулират, но по-често се 
разкъсват, като съдържанието им попада в устната кухина, фаринкса или през кожата 
в интермандибуларното пространство. Наблюдава се катарално-гноен ринит и 
фарингит, често с формиране на малки абсцеси в областта на фаринкса и мекото 
небце. Метастатични абсцеси могат да бъдат открити в белите дробове, черния дроб, 
бъбреците, далака и понякога в мозъка. Понякога може да се наблюдават признаци 
на септицемия. Абсцесите в ретрофарингеалната област могат да доведат до емпием 
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на въздушните торби. Като усложнение на заболяването може да се наблюдава 
Purpura hemorrhagica (големи подкожни отоци и кръвоизливи в асоциация със 
септични емболи в кръвоносните съдове на засегнатите органи). 

СТРЕПТОКОКОВИ МАСТИТИ (STREPTOCOCCAL MASTITIS) 

Streptococcus agalactiae е най-честият причинител на стрептококови мастити при 
кравите. Счита се, че се касае за перманентна инфекция. При хронифициране на 
заболяването се наблюдава фиброзиране на млечната жлеза. Други стрептококи, 
имащи отношение към мастити при кравите са S. uberis, S. dysgalactiae, S. fecalis, S. 
zooepidermicus. При някои случаи се изолира и S. pyogenes (който е човешки тип). S. 
uberis се свързва с по-леки, предимно хронични възпалителни процеси.  

СТРЕПТОКОКОВИ УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ  
(STREPTOCOCCAL UROGENITAL INFECTIONS) 

Стрептококите често предизвикват вагинити, цервицити и ендометрити. В някои 
случаи са отговорни за възникване на плацентити и аборти. Най-често се изолират S. 
zooepidermicus при конете и S. canis при кучето. Стрептококите могат да предизвикат 
още орхити, уретрити и пиелонефрити. Макроскопската находка се свързва с гнойно 
възпаление.  

СТРЕПТОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ ПО СВИНЕТЕ  
(STREPTOCOCCUS SUIS INFECTIONS) 

Стрептококовите инфекции по свинете са спорадични до ензоотично протичащи 
заболявания, които се причиняват от представители на Streptococcus spp. (най-често 
Streptococcus suis). Болестта засяга свине от различна възраст, но най-често се среща 
при прасета бозайничета. Боледуват спорадично и други животински видове (гв, ов, 
кз, кн, кч). Заболяването е и зооноза. Обикновено се разболяват хора, имащи досег с 
болни животни или техни продукти. При човека болестта протича най-често като 
менингит. Предразполагащи фактори са нехигиеничните условия на отглеждане, 
непълноценното хранене, пренаселеността или вторични инфекции. Септицемичната 
форма на заболяването засяга прасенцата през първите дни от живота им. 
Характеризира се с депресия, треска, петнисти зачервявания по кожата, посиняване 
на ушите и смърт за часове. При наскоро родилите свине майки може да се 
наблюдава треска, изтичане на жълтеникав гъст ексудат от външните полови органи 
и смърт в рамките на 1 – 2 денонощия, като резултат от пуерперална септицемия. 
Подострото протичане се характеризира с разнообразни признаци. Често се 
констатират случаи на менингит, ендо и перикардити, артрити, тендовагинити и 
миозити, бронхопневмонии, ентерити, локален или генерализиран кожен екзантем. 
Засегнатите бременни животни абортират през втората половина на бремеността, 
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като се развива метрит и атрофичен мастит. При хроничните форми, признаците са в 
резултат от по-протрахирания развой на инфекцията, като на базата на отслабване и 
изтощение се стига до летален изход. Стрептококовият лимфаденит представлява 
гнойна инфекция с или без тенденция към генерализация. Най-често боледуват 
прасетата от отбиване до 6 месечна възраст, а също и нерезите. Заболяването се 
характеризира с умерена треска и формиране на абсцеси в областта на главата, 
шията, лакътната става, крупата и др., които са лесно установими визуално и 
палпаторно. При пункция, в зависимост от стадия на развитие на инфекцията от 
абсцесите изтича обилно количество тъмночервена течност или сивобелезникав 
гноен ексудат. 

Патологоанатомична находка 

Наблюдава се зачервяване на кожата и умерена лимфаденопатия. При внезапно 
умрелите прасета се установява хиперемия на мозъка и мозъчните обвивки (Фиг. 
100). Патохистологично се наблюдава гнойно-фибринозен менингит. При 
септицемичната форма на заболяване може да се установи слабо уголемяване на 
далака и петехиални кръвоизливи по бъбреците или други органи.  

 

Фиг. 100. Стрептококоза при прасе. Хиперемия на мозъка и мозъчните обвивки 
(оригинал).   
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При полиартрити се наблюдава уголемяване на ставите, които при разрез съдържат 
мътна синовиална течност. Могат да се установят признаци на бронхопневмония. 
При хронично протичане на заболяването се наблюдават ендокардити (обикновено 
се засяга митралната клапа), миокардити или гнойно-фибринозни до фиброзни 
перикардити (Фиг. 101).  

 

Фиг. 101. Стрептококов ендокардит при прасе (оригинал).   

 

ЛИМФАДЕНИТ НА ШИЙНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ ПРИ СВИНЕ  
(CERVICAL LYMPHADENITIS IN SWINE) 

Стрептококите могат да предизвикат лимфаденити на шийните лимфни възли при 
свинете. Най-често се изолират стрептококи от група D (по Lancefied group), които се 
означават още и като S. porcinus. Други причинители, които се изолират при тази 
патология са: Steptococcus group P, U, V, G, Corynebacterium pyogenes, Pasteurella 
multocida, Staphylococcus aureus.  
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СТРЕПТОКОКОВИ МЕНИНГИТИ И АРТРИТИ ПРИ СВИНЕ  
(STREPTOCOCCAL MENINGITIS AND ARTHRITIS IN SWINE) 

При млади свине специфични стрептококови инфекции могат да се предизвикат от 
Streptococcus suis. Бактериите се локализират в орофарингеалната област и 
предаването на инфекцията става по орален или респираторен път. Ново-
възникналите инфекции могат да протекат субклинично или да доведат до локален 
фарингит и ларингит. При някои млади прасета, особено при студено време може да 
се наблюдава септицемия, в резултат на намножаване на причинителите в 
менингите и костите водейки до фибринозно-гнойни менингити и полиартрити (Фиг. 
102). Може да се наблюдава гнойна бронхопневмония и ендокардит. 

 

Фиг. 102. Стрептококов артрит при прасе (оригинал).   

СТРЕПТОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ ПО НОВОРОДЕНИТЕ  
(NEONATAL STREPTOCOCCAL INFECTIONS) 

Стрептококовите инфекции са особено опасни при новородените деца и повечето 
новородени домашни животни, особено кончета, телета, агнета и прасета. 
Обикновено се касае за пъпна инфекция. Макроскопската находка се свързва с 
поява на гнойни полиартрити и менингити, но често при агнета причинителите се 
изолират от ендокарда, бъбреците и очите. Обикновено, стрептококите, изолирани 
при новородените не са патогенни за възрастните животни.  
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ПНЕВМОКОКOВИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ 
(PNEUMOCOCCAL INFECTIONS IN ANIMALS) 

Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumonia) e най-честият причинител на 
лобарна пневмония при хората. Инфекцията е ендемична, като много хора са 
заразоносители. Патологоанатомичната находка се свързва с менингити, 
перикардити, артрити, отити и абсцеси. Streptococcus pneumonia може да причини 
още септицемия и мастити при кравите, овцете козите.  

ТОКСОПЛАЗМОЗА (TOXOPLASMOSIS) 

Токсоплазмозата е протозойно природно-огнищно, предимно хронично протичащо 
заболяване, което се предизвиква от Toxoplasma gondii. Болестта протича с тежки 
нарушения във функциите на нервната система и възпалителни процеси във 
вътрешните органи. Токсоплазмозата е една от най-опасните антропозоонози. Освен 
човек, боледуват говеда, овце, свине, кучета, котки, зайци, гризачи и др. Засягат се 
също кокошки, патици, гълъби, глухари и др. Причинителят има факултативен 
двугостоприемников цикъл на развитие. У нас краен гостоприемник е котката, а 
междинен - почти всички животни. Токсоплазмите са вътреклетъчни паразити, които 
се размножават в клетките на органите и ММС, но може да се намират и свободно, 
извън клетките в междуклетъчното вещество, в телесните течности, в кръвта, 
лимфата и почти във всички вътрешни органи. При своето размножаване в клетките 
токсоплазмите ги разрушават и инвазират нови клетки. При домашните животни 
заболяването протича в три форми: остра, подостра и хронична. Острата форма се 
характеризира с треска, конюнктивит, миокардит, хепатит, менингоенцефалит, 
пневмония и обикновено завършва със смърт. При подострата форма се наблюдава 
оток на мозъка, засягане на очите, и аборти при бременните животни. При 
хроничната форма се установяват същите изменения както при другите форми, но по 
слабо изразени или липсват. 

Патологоанатомична находка 

При острата форма при говедата се наблюдава посиняване на кожата в областта на 
ушите, подчелюстното пространство и коремната стена. При говеда, кучета и зайци с 
нервни признаци се установява хиперемия и едематизиране на менингите, 
помътняване на твърдата мозъчна обвивка и кръвоизливи. Макроскопски, в мозъка 
могат и да не се установят промени. В други случаи се наблюдават, единични или 
множествени дисеминирани сиво-белезникави възелчета или размекнати огнища, с 
кръвоизливи около тях. Те се локализират предимно в сивата мозъчна субстанция на 
хемисферите и малкия мозък в близост с мозъчните камери. Течността в мозъчните 
камери е увеличена, с наличие на токсоплазми в нея. При подострата форма при 
говедото може да се наблюдава дистрофия на миокарда, течност в бронхите и 
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трахеята. Лимфните възли са уголемени, зачервени и сочни. Установява се 
катарално-хеморагичен абомазит. По мукозата на сирищника и червата има 
кръвоизливи и понякога катарално-хеморагично-улцерозен абомазит, катарална или 
фибринозна пневмония, дистрофия и некрози в черния дроб, катарално-язвен 
тифлит, колит и проктит. При някои индивиди се засягат бъбреците. 
Патохистологично, в мозъчните обвивки се установява грануломатозен 
лептоменингит. Наблюдават се грануломи, съставени от хистиоцити, лимфоцити и 
плазматични клетки, сред които има и доста еозинофилни левкоцити. Центърът им е 
некротичен, а в околността се откриват интрацелуларно или свободно лежащи 
токсоплазми и цисти. В мозъчната тъкан се наблюдават различни изменения в 
зависимост от стадия на развитие на паразитите. В мукозата на червата, далака, 
черния дроб, миокарда, лимфните възли и други органи се откриват трофозоити и 
псевдоцисти. При овцете се наблюдават подобни изменения. При кучетата най-
характерни промени има в черния дроб. Той е уголемен, червено-кафяв, с иктеричен 
оттенък. По повърхността му се наблюдават едва забележими до некрози с големина 
на главичка на топлийка. При кокошките се наблюдава кахексия, асцит, катарален 
или хеморагичен ентерит. В плевроперитонеалната кухина се установява розово-
червена течност. Черният дроб е уголемен, с бледокафяв цвят и с многобройни 
сивожълтеникави милиарни некрози. Далакът е силно уголемен, хиперемиран и 
също има милиарни некрози. Белият дроб е хиперемиран. В мозъчната тъкан се 
откриват некротични огнища, глиеви пролиферати и коликвативни процеси. При 
гълъбите се наблюдава енцефаломиелит, конюнктивит, слепота, перикардит и 
хепатит.  

ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ  
(TRANSMISSIBLE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES) 

Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (TSE) са невродегенеративни 
заболявания, които обикновено протичат без клинични признаци, прогресират с 
течение на времето и завършват летално. Тук се включва спoнгиформна 
енцефалопатия по говедата (BSE - Bovine spongiform encephalopathy, “Mad cow”), 
скрейпи (Scrapie) по овцете, трансмисивна енцефалопатия по норките (ТМЕ - 
Transmissible mink encephalopathy), спонгиформна енцефалопатия при котките (FSE - 
feline spongiform encephalopathy), хронично слабеене по елените и лосовете (CWD - 
Chronic wasting disease), а също и някои заболявания по хората - Creutzfeld-Jakobs 
disease, Gerstman-Strausler-Scheinker syndrome, Fatal familial insomnia, Kuru u Alpers 
syndrome. TSE се причиняват от приони. Заболяванията имат много дълъг 
инкубационен период - месеци, години до десетилетия. ТМЕ има най-краткият 
инкубационен период, който е 6-12 месеца, докато скрейпи, BSE, FSE и CWD 
обикновено се проявяват след 2 или повече години в естествените си 
гостоприемници. Патогенезата на заболяванията все още не е достатъчно проучена. 
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Предполага се, че след проникване на причинителите през храносмилателния тракт 
те се разнасят лимфохематогенно и попадат във всички лимфни органи. По-късно по 
кръвен или по нервен път достигат ЦНС, където причиняват характерните лезии. 
След експериментална перорална инфекция прионите са били доказани в главния и 
гръбначния мозък, ретината и илеума, но не и кръвта, млякото и мускулите на 
болните животни. Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии са коварни, бавно 
прогресиращи заболявания. При повечето случаи клиничните признаци са 
неврологични (промени в поведението, атаксия и хипер реактивност към 
определени дразнители). Понякога може да се наблюдава сърбеж по кожата. BSE се 
наблюдава при говеда на възраст 3-8 години. Болните животни показват загуба на 
моторен контрол, деменция и парализа. Един от първите клинични симптоми е 
страхът, който животните изпитват при преминаване през тесни пространства. 
Постепенно се проявява схванатост, повишена нервно-рефлекторна възбудимост и 
депресия. Често се установяват и произволни движения - мускулни потрепервания и 
миоклонии. При голяма част от болните животни се наблюдава атаксия при 
движение и хиперметрия. Понякога се установява агресия към човека при среща в 
ограничени пространства. Именно този признак е дал основание за популярното 
наименование на заболяването („луда крава”). При лактиращи животни се 
установява рязко спадане на млечната секреция, въпреки, че апетитът на животните 
е запазен. Други автори са наблюдавали скърцане със зъби, упорито чесане на 
главата, шията и плешката, внезапно трепване на ушите и непрекъсната промяна на 
позицията на тялото, провокираща се от външни дразнения. Понякога се установяват 
и автономни дисфункции - нарушено преживяне, брадикардия и нарушен сърдечен 
ритъм. Впоследствие животните губят от теглото си, състоянието им се влошава, 
явяват се парези и парализи, след което следва бавна и мъчителна смърт. При 
наличие на клинични признаци състоянието на животните рязко се влошава и те 
умират в рамките от няколко седмици до месеци. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Макроскопската находка е неспецифична. Животните, които умират или са 
евтаназирани в ранните стадии на заболяването обикновено са в добро общо 
състояние. С прогресиране на процеса може да се установи отслабване и следи от 
разчесване по кожата. При CWD може да се наблюдава мегаезофагус и 
аспирационна пневмония. Патохистологичните изследвания показват, че се касае 
за дегенеративен, а не за възпалителен процес. Пораженията обикновено (макар и 
не винаги) са двустранно симетрични. Микроскопски се установява вакуолизация в 
мозъчните ядра, дегенеративни промени в сивото мозъчно вещество (спонгиформна 
дегенерация) и различни степени на астроцитоза. При атипично протичаща BSE, 
някои случаи на скрейпи и CWD могат да се визуализират амилоидни плаки, но те 
обикновено не се срещат при други прионни заболявания. 
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 ТРЕСКА ОТ ДОЛИНАТА РИФТ   
(HEPATITIS ENZOOTICA,  

RIFT VALLEY FEVER) 

Треската от долината Рифт е остро протичащо трансмисивно заболяване по овцете, 
козите, говедата, плъховете, мишките и човека, което се причинява от вирус от сем. 
Bunyaviridae. Заболяването протича с висока температура, храносмилателни 
разстройства, некротичен хепатит, слузесто-гноен ринит и аборти. Преносители на 
заразата са комари. При овцете и козите заболяването протича свръхостро, остро и 
подостро. Свръхострото протичане се характеризира с внезапно настъпване на 
смъртта, без появата на каквито и да било признаци.  

Острата форма се характеризира с треска, влошено общо състояние, сърдечна 
недостатъчност и слузесто-гноен ринит. Тя обикновено завършва със смърт в първите 
няколко дни от началото на заболяването.  

При подострото протичане се наблюдава треска, анорексия, отслабване и 
залежаване. Често се установяват колични болки, повръщане, хеморагична диария и 
гнойни изтечения от носа. Бременните овце обикновено абортират. При част от 
бременните овце и кози абортът е единственият клиничен признак на болестта. 
Смъртността при възрастните овце и кози е 20 - 50 %, а при подрастващите 95-100 %. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Най-характерните изменения при преживните животни са множествените малки 
некрози по черния дроб. Понякога те са толкова много, че границите между 
чернодробните лобули не се забелязват. Целият орган е жълтеникаво оцветен. 
Патохистологично, в ядрата на чернодробните клетки се установяват ацидофилни 
включения. В лимфните възли се наблюдават множество кръвоизливи. Кръвоизливи 
се срещат още и по епикарда и ендокарда, както и на различни места по чревната 
лигавица. 

ТРИХИНЕЛОЗА  
(TRICHINELOSIS, TRICHINOSIS) 

Трихинелозата е широко разпространена хелминтозооноза, засягаща скелетната 
мускулатура предимно при месоядните и всеядните домашни и диви животни и 
човека. Заболяването се причинява от Trichinella spiralis, T. natriva, T. nelsoni и T. 
pseudospiralis. Разпространители на инвазията са предимно домашните и дивите 
месоядни и всеядни бозайници. Основен момент в епизоотологията на 
трихинелозите са мускулните трихинели поради продължителното им запазване в 
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гостоприемниците и възможността за предаване между тях през хищничество, 
канибализъм, трупоядство или консумация на месо от инвазирани животни. 
Чревната трихинелоза няма особено епизоотологично значение, тъй като чревните 
трихини живеят кратко време и рядко инвазията може да се предаде в този стадий 
на развитие. В природата (природни огнища) инвазията се разпространява предимно 
от лисицата, вълка, чакала, дивата свиня и гризачите, които в някои случаи са 
опаразитени 70-90 %. В стопанствата (синантропните огнища) трихинелозата се 
разпространява чрез свинете, кучетата, котките и гризачите. Често между двата вида 
огнища се осъществява обмяна на инвазията, за което допринасят главно 
мишевидните гризачи.  

Основен източник на инвазиране на домашната свиня могат да бъдат кухненските 
или кланичните отпадъци, съдържащи мускулни трихинели, канибализмът между 
трихинелозни свине или изяждането на опаразитени мишевидни гризачи.  

Човекът се инвазира при консумацията на сурово или недостатъчно обработено месо 
от домашни и диви свине, мечки и др. Степента на разпространението на 
трихинелозата сред населението тясно зависи от кулинарните навици и начина на 
контрол върху свинските трупове.  

Човекът е краен и междинен гостоприемник, но той практически не разпространява 
инвазията, тъй като по естествен начин няма как да я предаде на другите животни. 
Чревните трихинели причиняват възпаление на чревната лигавица. Мускулните 
трихинели предизвикват кръвоизливи, възпалителни и дегенеративни изменения в 
мускулните влакна. Трихинелите отделят токсични секрети и екскрети, които играят 
роля на алергени, сензибилизирайки организма на опаразитените животни. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Патологоанатомичната диагностика се основава на трихинелоскопирането на проби 
от напречнонабраздени мускули. Най-сигурно трихинелите се откриват в 
мускулатура от диафрагма, междуребрени мускули, език, фаринкс, масетери и др. 
(Фиг. 103). Късчета с големина на оризово зърно се притискат между компресорни 
или между две предметни стъкла и се изследват под микроскоп.  

Постмортално мускулните трихинели могат да се докажат чрез смилане на 
мускулатурата в изкуствен стомашен сок. 
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Фиг. 103. Трихинелоза при дива котка. Трихинелоскопиране.  
Микроскопска находка (оригинал).   

ТУБЕРКУЛОЗА (TUBERCULOSIS) 

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване при животните и човека, което 
се причинява от Mycobacterium tuberculosis. Понастоящем са известни следните 
типове микобактерии: 

 M. tuberculosis (човешки тип; предизвиква заболяване при хора и животни) 

 M. bovis (говежди тип; предизвиква заболяване при хора и животни) 

 M. avium (птичи тип; предизвиква заболяване при птици и някои животни 
(свине и коне) 

 M. marinum (студенокръвен тип; предизвиква заболяване при студено-
кръвни животни) 

 M. microti (предизвиква заболяване само при полевката)  

Човека може да се зарази от човешкия, говеждия и по-рядко от птичия тип, говедото 
– от говеждия, птичия и човешкия, а свинята – от говеждия, птичия и човешкия тип. 
Заразяването на животните става основно аерогенно и алиментарно и рядко 



164  

  

трансплацентарно. На мястото на попадане в организма (входна врата на 
инфекцията) туберкулозните бактерии обикновено пораждат възпалителна реакция 
(първичен афект). Успоредно с това се засягат и регионалните лимфни възли и 
лимфни съдове. Първичният афект, лимфаденитът и лимфангитът взети заедно се 
наричат пълен първичен комплекс. Тогава, когато не се открие първичният афект (а е 
налице лимфаденит и лимфангит), се говори за непълен първичен комплекс. В 
случаите, когато първичния афект се наблюдава едновременно в няколко органа и 
регионалните им лимфни възли се касае за за комбиниран първичен комплекс. 
Последващото развитие на заболяването зависи от реактивността на организма. 
Първоначалното огнище може да се ликвидира и да се стигне до оздравяване. По-
често обаче, то се инактивира чрез капсулиране, но причинителите остават 
жизненоспособни. Тогава когато резистентността на макроорганизма се понижи, се 
създава възможност за лимфохематогенно дисиминиране на причинителите и 
оформяне на нови туберкулозни огнища на други места в организма. В този случай се 
касае за ранна генерализация. Ранната генерализация може да се развие в остра 
милиарна или хронична (протрахирана) туберкулоза. Описаният период от 
развитието на туберкулозата се нарича период на първична туберкулоза. През този 
период организмът се среща за пръв път с причинителя и няма изграден имунитет 
срещу него. Освен това, при първичната туберкулоза много силно се засяга лимфната 
система, в която се развива предимно ексудативна тъканна реакция. Когато 
първичната туберкулоза се развие в организъм, който вече е прекарал инфекцията 
(т.е. вече е имунен), тогава говорим за навлизане в периода на вторичната 
туберкулоза. Вторичната туберкулоза може да възникне и чрез реинфекция. На 
практика при домашните животни периода на вторичната туберкулоза се наблюдава 
само при говедото. Тя се проявява в две форми: хронична органна туберкулоза и 
късна генерализация. Основната проява на възпалителната реакция при 
туберкулозата е туберкулът. Той представлява малко (милиарно или субмилиарно) 
плътно възелче. В зависимост от реактивността на организма спрямо причинителите 
той може да бъде от предимно продуктивен (най-често) или предимно ексудативен 
клетъчен тип. Патохистологично, предимно продуктивният туберкул е съставен 
основно от епителоидни клетки и малък брой гигантски клетки от Лангхансов тип. 
Между тях и в периферията на възелчето се струпват лимфоцити (Фиг. 104). С 
течение на времето центърът на огнището некротизира (казеозна некроза), в него 
започва да се отлагат калциеви соли (калцификация), а в периферията се развива 
гранулационна тъкан, от която се оформя капсула (капсулация). Успоредно с 
развитието на туберкулозното възелче, микроорганизмите попадат лимфогенно в 
околните тъкани и там възникват нови (резорбтивни) туберкули. При протрахиране 
на заболяването, патологичният процес може се развие инфилтративно 
(инфилтративна туберкулоза). Ако при инфилтративния растеж се оформят 
гъбовидни структури, тогава говорим за развитие на фунгозна форма на туберкулоза. 
Патохистологично, се наблюдават сливащи се туберкулозни възелчета, обградени 
от съединително-тъканна капсула и обикновено в центъра им липства казеозация. 
При развитието на процеса в мукозата и субмукозата, казеозната маса изпада в 
лумена на органа и по този начин се оформят язви. В някои случаи казеозната маса 
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може да се разтопи и да се превърне в гноеподобна материя. След изтичане на 
некротичната маса се оформят кухини (каверни). Впоследствие, туберкулозното 
огнище може напълно да се организира, цикатризира, калцифицира и дори да 
петрифицира.  

 

Фиг. 104. Туберкулоза – продуктивна форма. Епителоидни клетки, гигантски клетки 
от Лангхансов тип и лимфоцити. Патохистологична находка. Оцветяване с 

хематоксилин-еозин (оригинал).   

 

Предимно ексудативните туберкулозни възелчета се развиват дифузно и рядко 
огнищно. При тази форма, тъканта се пропива с ексудат и некротизира (казеозна 
некроза). В ексудата и около некрозата се струпват много левкоцити и лимфоцити. В 
периферията на по-старите огнища се появяват епителоидни и единични гигантски 
клетки от Лангхансов тип. Този тип туберкулоза се наблюдава при първичните 
туберкулозни огнища при младите животни. Впоследствие, организацията на 
огнището става чрез калцификация и капсулация. Протичането на туберкулозата 
зависи както от резистентността на макроорганизма, така и от засегнатия животински 
вид. Например, при конете, които са устойчиви на инфекция се наблюдава предимно 
продуктивна форма на туберкулоза, без казеозация и калцификация, докато при 
силно чувствителни животни (зайци, маймуни), преобладават предимно 
ексудативните процеси. Освен това, при младите индивиди туберкулозата протича с 
бурна тъканна реакция, докато при възрастните животни тя най-често се развива 
бавно. 
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ТУБЕРКУЛОЗА ПРИ ГОВЕДОТО (TUBERCULOSIS IN CATTLE) 

Туберкулозата при говедото започва най-често с образуването на първичен комплекс 
в белия дроб, червата, а при телетата - и в черния дроб. Първичният афект в белия 
дроб представлява едно или няколко туберкулозни огнища на големина от грахово 
зърно до ябълка. Централната част на огнището е обикновено казеозирала и отчести 
калцифицирала. В по-старите огнища калцификацията е напреднала и е обградена 
със съединително тъканна капсула. Патохистологично, при пресните огнища се 
наблюдава предимно ексудативна тъканна реакция. В ексудата се установяват 
левкоцити и лимфоцити, а в периферните зони - епителоидни и гигантски клетки от 
Лангхансов тип. Впоследствие се наблюдава казеозация и калцификация. 
Бронхиалните лимфни възли обикновено са силно увеличени. При разрез могат да се 
видят единични, сиво-бели възелчета с централна казеозация, многобройни 
туберкули от лещено до грахово зърно (дифузна казеозация), като понякога има 
радиално насочени към хилуса казеозни ивици (лъчиста казеозация). При слабо 
уголемени лимфни възли се установяват единични, сивобелезникави възелчета с 
централна казеозация. В някои случаи в един и същ лимфен възел могат да се 
наблюдават смесени форми. Патохистологично, обикновено се установява 
ексудативна тъканна реакция. В центъра се наблюдава казеозация, а в периферията 
на огнището – струпване на епителоидни и гигантски клетки. При засягане на 
храносмилателната система, първични изменения се наблюдават предимно в 
тонзилите и червата. Промените в тонзилите се установяват само патохистологично. 
В червата се засяга лигавицата и се образуват възелчета и язви. Поразяват се и 
мезентериалните лимфни възли. При трансплацентарно заразяване на телетата се 
наблюдават промени в черния дроб или прилежащите лимфни възли. При 
прогресивно развитие на заболяването често се развива ранна генерализация, при 
която възникват многобройни туберкулозни огнища в различни органи. Ранната 
генерализация протича в две форми: остра милиарна туберкулоза и хронична 
(протрахирана) генерализация. 

Острата милиарна туберкулоза се проявява с многобройни дифузно разпръснати 
матовосиви милиарни възелчета в засегнатите органи. Патохистологично се 
наблюдават милиарни ексудативни или продуктивни туберкулозни възелчета. По-
често се среща протрахираната ранна генерализация, при която се установяват 
единични туберкули с големина от лещено зърно до лешник, пръснати из целия 
орган. Центърът на огнищата е частично или изцяло казеозирал. При по-старите 
огнища се наблюдава калцификация. Силно се засягат и регионалните лимфни възли. 
При едровъзлеста форма на хроничната ранна генерализация туберкулозните 
огнища се локализират най-често в белия, черния дроб и бъбреците. Големината им 
е от лешник до юмрук, като в един орган могат да се локализират няколко огнища. 
Установява се казеозация, калцификация и капсулация. Огнищата имат различна 
степен на развитие, поради това, че се образуват по различно време. 

Когато първичните туберкулозни огнища, след като са заглъхнали, отново се 
активизират и в резултат на суперинфекция се появяват нови огнища, туберкулозният 
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процес преминава от първична във вторична туберкулоза. При вторичната 
туберкулоза организмът притежава придобита специфична невъзприемчивост 
(имунитет), въз връзка с което тъканната реакция е предимно продуктивна, а 
процесът се разпространява интраканаликуларно. Хроничната органна туберку-
лоза при говедото се наблюдава най-често в белия дроб и по-рядко във вимето, 
матката, серозните покривки, бъбреците и др. Тя се характеризира с бавно хронично 
протичане, интраканално разпространение, предимно продуктивна тъканна реакция, 
отсъствие на пресни изменения в регионалните лимфни възли и силно капсулиране 
на огнищата. Хроничната белодробна туберкулоза се проявява в ацинозна, 
ацинозно-нодозна, лобуларна и лобарна форма. Патохистологично се наблюдава 
казеозна некроза, обхващаща един или повече ацинуса. Около некротичната 
материя се установява струпване на епителоидни, гигантски клетки и лимфоцити и 
слабо развита съединително тъканна капсула. Чрез сливане на малките огнища 
възниква лобуларната форма, а при засягане на целият белодробен дял – лобарната. 
При хроничната белодробна туберкулоза се образуват кухини (каверни). Те биват два 
вида: каверни, образувани вследствие на разтапяне и бронхоектатични каверни. 
Първите се образуват чрез размекване на казеозната маса, която се изхвърля през 
бронхите. Каверните могат да единични или да са свързани помежду си. Стената им 
е изградена от новообразувана съединителна тъкан, по вътрешната повърхност на 
която се намират епителоидни и гигантски клетки. Често каверните могат да бъдат 
лобулирани. Бронхоектатичните каверни се образуват чрез натиск на втечнената 
казеозна маса върху стената на бронхите, което води до разширения с различен 
диаметър. Туберкули с големина от просено до грахово зърно могат да се 
наблюдават и по лигавицата на трахеята. След своето образуване те некротизират и 
се превръщат в язви с изпъкнала периферия. В белодробните лимфни възли няма 
пресни туберкулозни огнища, а са налице предимно стари изменения от първичната 
туберкулоза. В млечната жлеза, хроничната туберкулоза се проявява като 
специфичен продуктивен лобуларно-инфилтративен мастит. Отначало се появяват 
малки сланинести възелчета, в които липсва казеозация, и картината наподобява 
неспецифичен мастит. По-късно процесът добива дифузен характер и тогава в по-
големите огнища се установява казеозация във вид на жълтеникави ивици или 
милиарни огнища. Хроничната органна туберкулоза може да засегне още половата 
система, серозите, червата, мозъка и др. При поразяване на серозите могат да се 
наблюдават кръгло-овални възелчета, които достигат на големина до грахово зърно. 
Тази форма се нарича перлена (бисерна) туберкулоза). При нея не се наблюдават 
промени в регионалните лимфни възли и серозата не е удебелена. При изостряне на 
процеса от хроничната органна туберкулоза може да се развие късна генера-
лизация. Тя се проявява като остра милиарна туберкулоза или дифузни казеозни 
процеси. Вторичната остра милиарна туберкулоза наподобява същата форма 
при ранната генерализация. От късно генерализационните форми по-често се срещат 
лобуларната казеозна пневмония, казеозният мастит и казеозният серозит. Те се 
развиват бързо и имат ексудативен характер. При лобуларната казеозна 
пневмония разрезната повърхност на белите дробове е суха, със сивожълт цвят и на 
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места с кръвоизливи. Впоследствие целият лобул казеозира и около поразената 
тъкан се открива тъмночервена перифокална зона. Патохистологично се установява 
ексудативна фибринозна пневмония с тенденция към бързо некротизиране. 
Белодробните лимфни възли са уголемени, с дифузна казеозация. При казеозния 
мастит млечната жлеза се покрива със фибринозен ексудат, който бързо 
казеозира. Повърхността на органа е пъстра. Процесът може да обхване и цялата 
млечна жлеза. Казеозният серозит представлява дифузно, фибринозно възпаление 
на серозата, която се удебелява значително и некротизира. Разрезната повърхност е 
пъстра: казеозно-некротични участъци, хиперемия на съдовете и остатъци от 
гранулационна тъкан. Регионалните лимфни възли са дифузно казеозирали. 

ТУБЕРКУЛОЗА ПО СВИНЕТЕ (TUBERCULOSIS IN SWINE) 

Туберкулозата при свинете може да се причини от говеждия и птичия тип на 
туберкулозната микобактерия. Предаването на инфекцията е предимно орално. 
Патогенезата на заболяването е както говедото. При свинете вторична туберкулоза 
се наблюдава по изключение при възрастни животни. Морфологичната изява на 
заболяването зависи от вида на причинителя. При заразяване с говеждия тип 
микобактерии, първичните туберкулозни изменения се откриват в тонзилите, 
задглътъчните лимфни възли, червата и мезентериалните лимфни възли. Промените 
не се различават по своята морфология от туберкулозата по говедото. Тонзилите са 
осеяни с малки туберкули, които казеозират и се превръщат в язви. В червата 
първичният комплекс е най-често непълен. В лимфните възли се наблюдава 
предимно дифузна казеозация. Поради сравнително краткотрайния живот на 
свинята се установява предимно първична туберкулоза и много рядко ранна 
генерализация. При ранната генерализация може да се засегне белият дроб, 
далакът, черният дроб, бъбреците, серозите и половите органи. Лимфните възли са 
уголемени, с множество туберкулозни възелчета и дифузна казеозация. При 
заразяване на свинете от птичия тип микобактерии, първичните туберкулозни 
изменения се локализират главно в храносмилателния канал и са от непълен 
първичен комплекс. Характерно за туберкулозния процес, причинен от птичия тип е, 
че се развива в интерстициума на органите при отсъствие на казеозация, 
калцификация и капсулация (Фиг. 105). Само в големи и стари туберкулозни огнища 
може да се появи слаба централна казеозация. Патохистологично, туберкулозните 
изменения при свинете трудно се различават, тъй като морфологичната находка 
наподобява интерстициално възпаление. В черния дроб се наблюдават сивобели 
сланинести възелчета с неправилна форма и големина от лещено до грахово зърно. 
Те нямат ясна граница с околната тъкан и добре се виждат излизащите от тях 
инфилтративни повлекла, които се загубват в околността. Картината наподобява 
паразитерен хепатит. В интерлобуларната съединителна тъкан се установява 
пролиферация на епителоидни и гигантски клетки, между които има лимфоцити. 
Пролифератите притискат чернодробната тъкан и могат да доведат до натискна 
атрофия и цироза. Подобни са измененията и в другите органи. Често такива 
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изменения се установяват в бъбреците, където под капсулата се виждат сланинести 
възелчета от просено до грахово зърно без казеозация и калцификация, 
наподобяващи картината на интерстициален негноен нефрит. 

 

Фиг. 105. Туберкулоза при свиня – птичи тип. Черен дроб. Патохистологична находка. 
Оцветяване с хематоксилин-еозин (оригинал).   

ТУБЕРКУЛОЗА ПРИ КОНЕТЕ (TUBERCULOSIS IN HORSES) 

Конете са устойчиви на заболяването и боледуват рядко. Заразяването е предимно 
алиментарно. Патогенезата на заболяването е както говедото. При конете се развива 
предимно продуктивна тъканна реакция, при липса на казеозация и калцификация. 
Макроскопски, туберкулозните възли имат сланинест, саркомоподобен вид. 

ТУБЕРКУЛОЗА ПРИ МЕСОЯДНИТЕ (TUBERCULOSIS IN CARNIVORES) 

Котките са чувствителни към говеждия и устойчиви към човешкия тип микобактерии. 
Кучетата са възприемчиви и към двата вида. Начинът на предаване на инфекцията 
при котките е предимно алиментарен, а при кучето - алиментарен и аерогенен. 
Патогенезата на заболяването е както при говедото. Туберкулозните процеси при 
месоядните са предимно продуктивни. Лезиите имат саркомоподобен вид, което 
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често води до затруднение в диагностиката (Фиг. 106). Казеозация и калцификация 
не се наблюдава, но големите възли се размекват. В зависимост от развитието на 
процеса, туберкулозата протича от безсимптомност до голямо разнообразие в 
клиничната картина. Среща се белодробна, абдоминална, жлезиста, кожна, костна, 
очна и генерализирана туберкулоза. Особено характерни за месоядните се смятат 
ексудативните плеврити и перитонити. Патохистологичната находка се различава 
от останалите животни. Туберкулите при месоядните са изградени от неспецифична 
гранулационна тъкан, в която са разраснали хистиоцити и малко гигантски клетки от 
лангхансов тип. Казеозация не се наблюдава, а само централно размекване 
(млечнобяла гноевидна материя).  

 

Фиг. 106. Туберкулоза при куче. Множество саркомоподобни възли и ексудативна 
тъканна реакция (оригинал).    

ТУБЕРКУЛОЗА ПО ПТИЦИТЕ (TUBERCULOSIS IN POULTRY) 

От туберкулоза боледуват както домашните, така и дивите птици, а водоплаващите 
се засягат по-рядко. Заразяването става през храносмилателната система. Поради 
отсъствието на лимфни възли при птиците, причинителите се разсейват лимфо-
хематогенно из целия организъм, като засягат всички органи: черен и бял дроб, 
далак, бъбреци, черва, серозни покривки, костен мозък и сърце. Туберкулозните 
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изменения при птиците представляват сиво-белезникави възелчета с големина от 
просено зърно до яйце. Големите възли се получават при сливането на няколко 
туберкулозни огнища (конгломератни туберкули).  

Патологоанатомична находка 

Макроскопската находка показва голям полиморфизъм. Постепенно се засягат 
всички органи, при което се откриват изменения, различни по степен на развитие, 
външен вид и размери (Фиг. 107, Фиг. 108). При разрез, в големите туберкулозни 
възли се открива сиво-жълта, сирениста казеозна материя. При секцията на черния 
дроб се установяват големи възли, а той е уголемен 2-3 пъти.  

 

Фиг. 107. Туберкулоза при кокошка - субсерозни възли (оригинал).   

Далакът, белият дроб и бъбреците са също уголемени, а по повърхността им и в 
дълбочина се откриват различни по големина възли. В костите често се наблюдава 
туберкулозен остеомиелит във вид на сивожълтеникави туберкулозни възелчета с 
размери до лещено зърно. Туберкулозните изменения в храносмилателната система 
се локализират предимно в тънките и слепите черва. Възлите нарастват към 
серозата, разкъсват мускулатурата и се развиват субсерозно. Поради тази причина, 
при външния оглед чревните туберкули се забелязват ясно като тумороподобни 
субсерозни образувания. Те могат да достигат размери от грахово зърно до яйце. 
Впоследствие, когато некротичният процес достигне мукозата, тя също некротизира, 
казеозната маса изпада и се образуват язви.  
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Фиг. 108. Туберкулоза при кокошка. Множество възли по вътрешните органи 
(оригинал).   

 

Патохистологично, строежът на туберкулите при птиците показва някои особе-
ности. Първоначално, около причинителите се образуват възелчета от епителоидни 
клетки, а в периферията се струпват лимфоцити. Епителоидните клетки при птиците, 
за разлика от бозайниците имат вретеновидна форма и се разполагат радиално към 
центъра на възелчето (Фиг. 109).  

По-късно в центъра настъпва казеозна некроза и чак тогава в периферията на 
огнищата могат да се открият гигантски клетки, които са от чуждотелен тип (Фиг. 
110). Впоследсствие около туберкулозното възелче настъпва капсулация, но рядко се 
наблюдава калцификация. Освен това, в казеозната маса, цитоплазмата на 
епителоидните и гигантските клетки се откриват много от причинителите.  
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Фиг. 109. Туберкулоза при кокошка - начална фаза. Патохистологична находка. 
Оцветяване с хематоксилин-еозин (оригинал).   

 

Фиг. 110. Туберкулоза при кокошка - късна фаза. Патохистологична находка. 
Оцветяване с хематоксилин-еозин (оригинал).   
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Аспергилоза: в белия дроб се наблюдават белезникави овални въ-
зелчета с характерен слоест строеж около казеозно-некротичен 
размекнат център. При дифузно протичане такива възелчета могат да се 
установят и по стените на въздушните торби, плеврата, перитонеума, а 
при хронифициране: в черния дроб, далака и серозата на червата. 
Черният дроб и далакът не се уголемяват както при туберкулозата. 
Освен това в костния мозък липсват изменения.  

 Саркомни и аденокарциномните възли в червата: нямат централна 
казеозация и имат хомогенна структура. При неопластичните възли не 
се образуват язви и псевдодивертикули с връзка към лумена на 
червото. Обикновено в другите органи не се установяват изменения . 

 Колигрануломатоза: наличие на големи, често конгломератни 
сиво-жълти възли в черния дроб, далака, червата и рядко в белия дроб 
и кожата. При тях също настъпва централна некроза с размекване, но тя 
не прилича на казеозация. Освен възли в стената и мукозата на червата, 
се появяват и плоски, копчевидни, овални, тъмнокафяви плаки, които 
бързо некротизират, изпадат и се оформят плитки язви. При колигра-
нуломатозата не се засяга костният мозък, нито едновременно почти 
всички органи, както при туберкулозата. 

ТУЛАРЕМИЯ (TULAREMIA, PAHVANT VALLEY PLAGUE, 
RABBIT FEVER, DEER FLY FEVER, OHARA’S FEVER) 

Туларемията е природо-огнищна зооантропоноза, която се причинява от Francisella 
tularensis. Основен източник на инфекцията са дивите животни и птици и заразените 
домашни животни. Предаването на болестта става трансмисивно (кърлежи, бълхи, 
въшки, комари, табаниди и др.). След проникване в организма, причинителите се 
локализират в регионалните лимфни възли. Оттам хематогенно се разнасят из целия 
организъм (септицемия) и се локализират вторично в лимфните възли и 
паренхимните органи. В засегнатите органи се развиват възпалително-некротични 
процеси. Заболяването е актуално за хората, дивите зайци и гризачи, но може да се 
наблюдава при кучета, коне, овце, примати и др. При животните туларемията може 
да протече остро, с признаци на хеморагична септицемия или хронично - с абсцеси в 
черния дроб, далака и прогресираща кахексия. При човека болестта протича като 
токсикоза и лимфаденити (бубони) с различна локализация. 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

При острата форма на заболяването се наблюдава хеморагична диатеза, 
увеличаване на далака и възпалително-некротични огнища във вътрешните органи и 
лимфните възли. Засягането на лимфните възли е типично за човека (локална и 
генерализирана форми). При хроничната форма на болестта, труповете са 
кахектични. Наблюдават се множество абсцеси по лимфните възли и вътрешните 
органи (от главичка на топлийка до няколко сантиметра в диаметър). При овцете 
може да се установи пневмония и некрози в подкожната тъкан. При човека в 
лимфните възли и вътрешните органи (далак, черен дроб, бъбреци, бял дроб) се 
наблюдават бледо-жълтеникави възелчета (грануломи). В белите дробове може да 
се установи неспецифична пневмония, със или без засягане на плеврата.  

ХЛАМИДИОЗИ (CHLAMYDIOSIS) 

Хламидиозите са инфекциозни заболявания, които протичат с разнообразна 
симптомология. Засяга се дихателната, храносмилателната и нервната система. В 
много случаи се поразяват ставите и мозъка. Установяват се ендометрити, вагинити, 
аборти и раждане на нежизнеспособни плодове. Заболяването се предизвиква от 
хламидии, които паразитират и се размножават вътреклетъчно. Боледуват говеда, 
овце, кози, свине, птици. Начинът на предаване на инфекцията е аерогенно, 
алиментарно и през конюнктивата. 

ОРНИТОЗА (ORNITHOSIS, PSITTACOSIS, CHLAMIDYOSIS) 

Орнитозата (пситакоза, хламидиоза) е зооантропоноза, от която боледуват птиците и 
човекът. Причинител на заболяването е Chlamydia psittaci. Причинителите проникват 
през дихателната или храносмилателната система, но има данни и за 
трансовариална инфекция. Организмите се локализират в епителните клетки на 
белите дробове, въздушните торби и перикардиалната торба като елементарни 
телца, познати като Levinthal-Cole-Lillie (LCL) bodies. Елементарните телца, попаднали 
в клетките стават все по-големи и оформят плаки. Впоследствие, големите телца се 
разделят на по-малки, попадат в кръвта и се локализират във вътрешните органи. 
Това води до възпалително-дегенеративно-некротични процеси. Пситакозата при 
човека протича като грипоподобно заболяване или интерстициална пневмония, 
съпроводена с поражения на храносмилателната, сърдечно-съдовата и нервната 
система. Наблюдава се треска, главоболие, фарингит и суха, непродуктивна кашлица. 
Впоследствие се установява сънливост и делириум. След 2-3 седмици може да 
настъпи възстановяване. Смъртността достига до 20 %. При птиците признаците са 
неспецифични. Болестта протича с конюнктивити, затруднения в дишането, кахексия, 
ентерити и парализи. При гълъбите заболяваемостта е висока, докато смъртността е 
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ниска. Най-често боледуват младите индивиди. Наблюдава се диария, изтечения от 
носа и серозен конюнктивит. При папагалите се установява притъпяване на 
сетивността и кървава диария.  

Патологоанатомична находка 

 Орнитоза при човекa 

При човек се наблюдава огнищна пневмония, ограничена в интерстициалната тъкан 
и алвеоларните стени. Установява се десквамация на епителните клетки и 
отделянето им под формата на клъбца в алвеолите. В тях могат да се установят 
елементарни телца. Наблюдават се и мононуклеарни инфилтрати в алвеоларните 
септи. Могат да бъдат установени фокални некрози в черния дроб и далака. В 
бъбреците и сърцето често се наблюдават мононуклеарни инфилтрати. В мозъка се 
установява хиперемия, едем и кръвоизливи. В ретикулоендотелните клетки на 
далака и черния дроб могат да се наблюдават елементарни телца.  

 Орнитоза при птиците 

Остра форма. При папагалите, по кожата на гърдите и крайниците се наблюдават 
множествени сини петна. Труповете са изтощени. Установява се катарално-гноен 
ринит и конюнктивит. В перикардиалната, плевроперитонеалната кухина и въздуш-
ните торби се наблюдава фибринозен или фибринозно-гноен ексудат, който варира 
по количество. Черният дроб е уголемен, с трошлива консистенция и жълтеникав 
оттенък. Често под капсулата му се наблюдават малки некрози, кръвоизливи и 
фибринни повлекла.  

Далакът е уголемен, с малки некрози по повърхността. Огнищни некрози могат да се 
установят и по слузестите обвивки на червата, серозите и панкреаса. Бъбреците са 
набъбнали и трошливи. Латентната инфекция протича само с уголемяване на далака. 
Патохистологично, в засегнатите органи се наблюдава пролиферация на 
мононуклеарни клетки, кръвоизливи и възпалително-дистрофични процеси.  

Хронична форма. Хроничната форма на заболяването засяга възрастните птици. 
Черния дроб е хиперемиран, със заобленни ръбове. Далакът е уголемен. По 
повърхността на черния дроб и далака могат да се наблюдават малки некрози и 
кръвоизливи. Установява се катарален ентерит, фибринозен аеросакулит и серозит. 
Пуйките боледуват хронично или латентно. Наблюдава се удебеляване и 
помътняване на слузестите обвивки на въздушните торби (аеросакулит). В 
перикардиалната и плевроперитонеалната кухина има отложен серофибринозен 
ексудат. Далакът и черният дроб са уголемени, с множество малки огнищни некрози. 
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Респираторна микоплазмоза: засягат се горните дихателни пътища, 
въздушните торби и белите дробове. Няма некрози по черния дроб и 
далака. 

 Колисептицемия: установяват се фибринозни обложения по орга-
ните. Няма некрози по черния дроб и далака. 

 Холера: наблюдава се силна хеморагична диатеза, дуоденит и не-
уголемен далак. 

 

ХЛАМИДИОЗА ПО ГОВЕДАТА (CHLAMYDIOSIS IN CATTLE) 

Хламиодиозата по говедата е заболяване, което при биците протича безсимптомно и 
хронично, а при кравите с масови аборти.  

Патологоанатомична находка 

При абортиралите крави се наблюдава гнойно-катарален или ихорозен 
ендометрит и множество кръвоизливи по маточната лигавица. Плодните обвивки са 
едематозни и осеяни с некротични огнища. Абортиралите фетуси показват 
признаци на септицемия. Подкожната тъкан е едематизирана, а по кожата се 
установяват многобройни кръвоизливи. В телесните кухини се наблюдава голямо 
количество течност (сламено-жълта или кървавочервена). Установяват се масови 
точковидни кръвоизливи по сърцето, плеврата, тимуса, капсулата на бъбреците, 
лимфните възли и далака. Черният дроб е уголемен. По повърхността му често се 
наблюдават малки сиво-жълто-зелени некротични огнища. При протрахиране на 
заболяването в засегнатите органи се установяват хронични възпалителни процеси, 
съпроводени със съединително тъканни разраствания. При биците заболяването 
протича безсимптомно и хронично. Могат да се наблюдават огнищни възпалителни 
процеси на половите органи (главно орхити) и уретрити. Хламидиозата при 
телетата протича с промени в дихателната, храносмилателната и нервната 
система. Най-често боледуват телета до 6-месечна възраст. Заболяването 
обикновено започва със засягане на дихателната система. Наблюдава се 
едематизиране на лигавицата на носната кухина и трахеята. По повърхността й се 
откриват множество точковидни кръвоизливи. Може да се развие и 
кератоконюнктивит, което да доведе до помътняване на очите. При много телета се 
установяват серозни или серофибринозни артрити, синовити и тендовагинити. 
Обикновено се засягат големите стави, като нерядко процесът е тотален. При телета 
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над едномесечна възраст се наблюдава слузесто-гнойна пневмония. При 
протрахиране на болестта пневмонията преминава в гнойно-абсцедираща форма и 
се развива адхезивен плеврит. Може да се наблюдава възпаление на 
храносмилателния канал, което протича в различни форми. Далакът не е уголемен. 
Черният дроб и далакът са с паренхиматозна дистрофия.  

Патохистологично, при абортиралите крави се установява дистрофия и 
некротизиране на епителните клетки в матката. Плодните обвивки са едемати-
зирани. Фетусите са с множество дистрофично-некробиотични процеси в парен-
химните органи. В мозъка се установяват различна по интензивност възпалителни 
процеси. Наблюдава се активизиране и хиперплазия на клетките на ММС. 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Параинфлуенца 

 Аденовирусна пневмония 

От тези заболявания боледуват по-малки телета. Пневмониите са от 
интерстициален тип и се наблюдават характерни интрануклеарни 
включения. 

ХЛАМИДИОЗА ПРИ СВИНЕТЕ (CHLAMYDIOSIS IN SWINE) 

Хламидиозата при свинете протича с различна симптомология, но понякога могат и 
да не се наблюдават признаци на заболяване. Боледуват животни от всички 
възрасти. При майките се наблюдават аборти. Те засягат 30-50 % от животните, като 
около половината прасенца умират няколко седмици след раждането.  

Патологоанатомична находка 

При абортиралите фетуси се наблюдават оток на подкожната съединителна тъкан 
и цианоза на кожата. В гръдната и коремната кухина се установява сламеножълта 
течност, примесена понякога с фибринни нишки. Белият дроб е едематозен. По 
черния дроб и бъбреците се наблюдават точковидни кръвоизливи на фона на общата 
им хиперемия. В стомаха и червата се установява катарално възпаление. 
Заболяването може да обхване и здравите прасенца. Те се заразяват алиментарно 
или аерогенно. При тях болестта протича като пневмония и гастроентерит. При 
външен оглед на труповете се наблюдава оток на главата и подкожната 
съединителна тъкан. По главата и зад тила се установяват ивичести кръвоизливи. 
Първоначално, пневмоничните участъци се локализират в апикалните и сърдечните 
белодробни дялове, но впоследствие процеса се дисеминира. В черния дроб се 
развива паренхиматозна или мастна дистрофия. Лимфните възли са уголемени, 
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сочни и зачервени. В храносмилателния канал се наблюдава катарално възпаление. 
Далакът е слабо уголемен, с единични кръвоизливи под капсулата. Установява се 
хиперемия на мозъчните кръвоносни съдове. Патохистологично, в паренхимните 
органи се наблюдава паренхиматозна и мастна дистрофия, често примесена с малки 
кръвоизливи. В белия дроб се установява разширение на капилярите и лимфоцитно-
хистиоцитни пролиферати в интерстициалната съединителна тъкан (интерстициална 
пневмония). В мозъка се наблюдават дистрофични, а по лигавицата на храносмила-
телния тракт: катарално-десквамативни процеси. За най-характерна морфологична 
находка на болестта се смятат лимфоцитно-хистиоцитните пролиферати в черния 
дроб, бъбреците, миокарда и белия дроб. В засегнатите органи могат да се открият 
елементарни телца, които да насочат към поставяне на диагнозата. 

ХЛАМИДИОЗА ПРИ ОВЦЕТЕ (CHLAMYDIOSIS IN SHEEP) 

Хламидиозата при овцете е спорадично или ензоотично протичащо инфекциозно 
заболяване, което се характериозира с аборти и раждане на нежизненоспособни 
агнета. Бременните овце обикновено абортират в края на бременността. Причи-
нителите се намножават в плацентата и плодните обвивки, след което попадат в 
плода. Там те предизвикват възпалително-некротични процеси. Бременните живот-
ни обикновено не показват клинични признаци, но понякога могат да се наблюдават 
слизесто-гнойни изтечения от външните полови органи. 

Патологоанатомична находка 

Плацентата е едематизирана и осеяна с кръвоизливи и малки некрози. Коти-
ледоните са тъмночервени и са некротизирали. По кожата и подкожната тъкан на 
фетусите се наблюдават множество точковидни кръвоизливи. Подкожната тъкан е 
силно едематизирана. В телесните кухини се установява жълто-червена течност. 
Далакът е слабо уголемен, а в черния дроб се наблюдават сиво-жълти некрози.  

Патохистологично, в черния дроб и далака се установяват множество некротични 
огнища. Наблюдават се лимфоцитно-хистиоцитни пролиферати в черния и белия 
дроб. 

ЧЕРВЕНКА (ERYSIPELAS, RHUSIOPATHIA) 

Червенката е ензоотична и спорадична инфекциозна болест, която протича с 
еритеми и некрози по кожата, артрити и ендокардити. От червенка боледуват 
свинете и по-рядко други домашни и диви бозайници и птици. При хората болестта 
протича като локална инфекция и е известна с наименованието еризипелоид. При 
птиците заболяването протича доброкачествено. 
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ЧЕРВЕНКА ПРИ СВИНЕ (SWINE ERYSIPELAS, RHUSIOPATHIA SUUM) 

При естествени условия заболяват обикновено свине от 3 до 12 месеца, като най-
възприемчиви са прасетата на възраст 4-6 месеца. Заразяването става чрез 
храносмилателния тракт и нарушената цялост на кожата. Установено е, че и 
насекомите могат да бъдат разпространители на заболяването. Широко е 
разпространено бактерионосителството. След понижаване резистентността на 
организма, бактериите попадат в кръвната циркулация чрез тонзилите или чревната 
лигавица. Настъпва бактериемия и интоксикация. Резистентността на организма 
отслабва и се развива септицемия. При септицемичната форма на заболяването 
освободените от причинителя токсини водят до хиперемия на кожата и кръвоизливи 
по различни отдели на храносмилателния тракт. При някои случаи 
микроорганизмите се локализират по кожата и довеждат до тромбоза на малките 
кръвоносни съдове (некроза). Микроорганизмите могат също да се локализират в 
ставите и сърдечната мускулатура и да причинят хронични патологични процеси 
(серофибринозни артрити и верукозни ендокардити). Инкубационният период на 
заболяването е 1-7 дни. Заболеваемостта може да е слаба, но смъртността достига 
до 75%. При свръхострата форма на болестта обикновено не се наблюдават клинични 
признаци. При острата форма се установява повишаване на температурата, 
анорексия, летаргия, констипация или диария. По кожата се наблюдават червени 
петна, които с течение на времето избледняват. При засягане на ставите се 
установява куцота, а при поразяване на сърдечната мускулатура: цианоза и диспнея.  

Патологоанатомична находка 

 Свръхостра форма (бяла червенка) 

Тази форма протича много бързо: от няколко часа до 1-2 дни. Характерни изменения 
не се наблюдават. Установяват се малки петехиални кръвоизливи по серозите и 
мукозите, хиперемия и едем на белия дроб. 

 Остра (септицемична) форма  

Първоначално по кожата се наблюдава петнисто зачервяване (хиперемия на 
съдовете). Впоследствие петната посиняват и конфлуират помежду си. При 
протрахиране на болестта се установяват везикули и крусти по кожата в областта на 
ушите, корема, гърдите, шията и крайниците. В телесните кухини се наблюдава 
сламеножълта течност, примесена с фибринни нишки. Вътрешните органи (черен 
дроб, бъбреци, сърце) са силно зачервени, като понякога могат да се установят 
кръвоизливи на повърхността им. Далакът е слабо уголемен (хиперемия). Черният 
дроб е хиперемиран или дегенеративно изменен, бъбреците са слабо уголемени, а в 
белия дроб се наблюдава хиперемия или едем. Лимфните възли са уголемени, сочни 
и зачервени - прост лимфаденит. Лигавицата в областта на пилора на стомаха е 
зачервена и покрита с гъста, лепкава, трудно отделяща се слуз (Фиг. 111). Понякога 
по повърхността и могат да се установят малки некрози. Границата между 
изменената и здравата мукоза е очевадна. 
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Фиг. 111. Червенка при прасе - остра форма. Лигавицата на стомаха е зачервена и 
покрита с гъста, лепкава, трудно отделяща се слуз.  (оригинал).   

 

Фиг. 112. Червенка при прасе - хронична форма. Тромбоендокардит (оригинал).   
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 Подостра (уртикарична) форма  

Тази форма се нарича още и уртикарична, поради факта, че промените се 
локализират по кожата и са подобни на измененията при копривната треска 
(уртикария). Тя протича доброкачествено (в рамките на 10-12 дни) и завършва с 
оздравяване или хронифициране. По кожата в областта на корема, бедрата и гърдите 
се наблюдават ромбовидни, квадратни или правоъгълни, червено -виолетови, 
проминиращи над повърхността изриви (серозен дерматит с локален оток и 
хиперемия). Те изпъкват 1-3 сантиметра над околната кожа. Впоследствие се 
образуват везикули, които скоро се пукат, изсъхват и се превръщат в люспи. При 
подострата форма на заболяване промени във вътрешните органи не се наблюдават.  

  Хронична форма 

Ендокардит. Червенковият ендокардит засяга предимно бикуспидалните и по-рядко 
трикуспидалните и полулунните клапи на аортата и белодробната артерия (Фиг. 112). 
Първоначално върху клапите се появяват фибринни обложения. Те се отделят лесно 
и под тях се вижда разязвения ендокард. Впоследствие се отлагат тромботични маси, 
процеса напредва и води до образуване на карфиолоподобни образувания по 
клапите. Често откъснатите тромботични маси са причина за образуване на 
анемични инфаркти (бъбреци, далак). 

 Артрит. Засягат се предимно тазобедрената, карпалната, колянната и тарзалната 
става. Ставите са силно подути и изпълнени със серо-фибринозен ексудат. В много 
случаи се наблюдава фиброзиране и удебеляване на ставните капсули и разязвяване 
на хрущялните ставни повърхности. Впоследствие се стига до деформация (arthritis 
deformans) и анкилоза на ставите (arthritis ankylopoetica). Обикновено артритът се 
развива успоредно с ендокардита, което показва връзката му с алергизирането на 
организма, но може да се прояви и самостоятелно.  

Некрози по кожата. Това са сухи гангрени, които засягат кожата на гърба, плешките, 
ушите и опашката. Некротичните изменения представляват плътни, сиво-черни или 
черни струпеи, които могат да изпаднат и да се стигне до оголване на подкожната 
сланина. 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Чума по свинете (остра форма): при чумата далакът не е увеличен, 
няма прост лимфаденит. По кожата се наблюдават кръвоизливи, а не 
екзантем. Бъбреците са бледи и по повърхността им се локализират 
множество петехиални кръвоизливи. Лимфните възли са с хеморагичен 
лимфаденит, а по ръбовете на далака се наблюдават хеморагични 
инфаркти. 
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 Пастьорелоза (остра форма): далакът не е увеличен. Наблюдава 
се оток в междучелюстното пространство, глътка и шия, а при засягане 
на гръдната кухина: крупозно-некротизираща пневмония. 

 Паратиф (остра форма): при острия паратиф, Далакът е силно 
увеличен. Наблюдава се ясно изразен гастроентерит и паратифни възел-
чета в черния дроб. След настъпването на смъртта по кожата се 
установяват розово-червени петна, докато петната при червенката са 
вишневочервени. 

 Антракс: при свинете антраксът протича с хеморагично некротичен 
тонзилит и некрози в ретрофарингеалните лимфни възли. 

 Стрептококов ендокардит: доказва се с микробиологично. 

 Слънчев и топлинен удар: наблюдава се хиперемия на главния мо-
зък и едем на белия дроб. 

ЧУМА  (PESTIS) 

Чумата представлява остро протичаща зооноза, която се причинява от Yersinia pestis. 
Заболяването се характеризира с природна огнищност. Боледуват хора, камили, 
котки и много видове гризачи. Възприемчиви са още маймуни, чакали, лисици, 
порове, къртици и невестулки. Заболяванията при хора и домашни животни са 
свързани най-често с епизоотии по гризачите и други диви животни. При развитие на 
епизоотии при животните и на епидемии при хората главни преносители на заразата 
са различни кръвосмучещи насекоми. Чумата протича в бубонна, септицемична и 
белодробна форма. Бубонната форма се характеризира със засягане на лимфните 
възли. Заболяването започва с влошено общо състояние, анорексия, отпадналост и 
трудна подвижност. При засягане на лимфните възли на крайниците се наблюдава 
куцота. Повечето подкожни лимфни възли са увеличени, темперирани и болезнени. 
Отокът винаги обхваща и съединителната тъкан, около лимфните възли. Болестта 
продължава от няколко дни до 2-3 седмици и завършва със смърт, оздравяване или 
преминава в септицемична или белодробна форма. Септицемичната и 
белодробната форма на болестта могат да протекат остро, подостро или хронично. 
При острата форма се наблюдава треска и влошаване на общото състояние. 
Установява се кашлица и оток на белите дробове. От ноздрите изтича ексудат, 
примесен с кръв. Бременните животни абортират. Животните треперят, агонизират и 
умират. При подострото протичане признаците са подобни, но по-слабо изразени. 
Заболяването продължава 1-2 седмици, като може да се изостри и да завърши със 
смърт или постепенно да настъпи подобрение и оздравяване. При хроничната форма 
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се наблюдава ремитираща треска с висока температура и често променящо се общо 
състояние. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Макроскопски при всички форми на болетта се наблюдават конгломерати от 
сраснали, със синкаво-виолетов цвят лимфни възли (бубони), заобиколени с кървава 
течност, която бързо се желира. Лимфните възли са с хеморагично-некротичен 
лимфаденит. При засягане на белия дроб се наблюдава огнищна или лобарна 
пневмония. Рядко се установяват плеврити. При септичната форма се наблюдава 
уголемяване на черния дроб и далака, хиперемия на белите дробове и множество 
кръвоизливи по слузестите и серозните обвивки, менингите и мозъка. Патохис-
тологично се установява клетъчна инфилтрация, оток и некрози във всички слоеве 
на стените на кръвоносните съдове. Във вътрешните органи се наблюдават 
дистрофично-некротични промени. 

ШАП  (APHTHAE EPIZOOTICAE,  
FOOTH AND MOUTH DISEASE) 

Шапът е остра вирусна контагиозна болест по двукопитните животни, която протича с 
образуване на специфични мехурчета (афти), изпълнени със серозна течност по 
мукозата на устната кухина, кожата на вимето и междукопитната цепка. При някои 
животни се засяга само сърдечната мускулатура (миокардиопатична форма). Най-
често боледуват говедата и свинете, и по-рядко овцете и козите. От шап се засягат и 
дивите двукопитни животни и като изключение месоядните, птиците и човека. 
Вирусът се причислява към епителотропичните вируси от група Picornaviridae. 
Понастоящем са известни 7 различни серотипове (O, A, C, SAT-1, SAT-2, SAT-3, и ASIA-
1) и 61 вирусни субтипове. Вирусът на шапа има ясно изразена дермотропност. 
Първоначално, той се размножава по лигавицата на устната кухина или кожата, 
където се формират първичните афти. След това той се разпространява хематогенно 
и възникват вторичните афти. Бременните животни абортират или раждат приплоди 
с признаци на шап. Заболяването започва с висока температура, анорексия, депресия 
и редуциране на млечната секреция. След спукване на везикулите в устната кухина 
се наблюдават множество язви с неправилни ръбове. Установява се хиперсаливация. 
Впоследствие се наблюдават афти и на други участъци по тялото (най-вече между 
копитата, около венечния ръб, кожата на вимето, вулвата, ануса и конюнктивата). 
При вторична контаминация с микроорганизми, на посочените места се установяват 
възпалителни процеси. Често се наблюдават мастити и аборти при бременните 
животни.  
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА 

Най-характерният признак на заболяването са афтите по кутанните мукози и 
кожата. Това са мехурчетата с овална или продълговата форма, изпъкващи 
полукълбовидно над повърхността, с големина от лещено зърно до яйце. Афтите са 
изпълнени с бистра или слабо жълтеникава течност, която впоследствие може да 
стане жълто-червена, тъмночервена или мътна. След няколко часа те се пукат и се 
откриват плитки ерозии със зачервено дъно. Ерозираната повърхност се покрива с 
жълто-кафява коричка и след това настъпва бързо регенерация на епитела. При 
усложнение с вторична инфекция се развива дълбоко гнойно-фибринозно 
възпаление, което може да стигне до мускулните слоеве и се получават дълбоки 
язви. В такива случаи настъпва цикатризиране. Особено тежки са вторичните 
инфекции на крайниците, защото процесът прониква под копитния рог което води до 
неговото изпадане. Патохистологично, началните процеси започват в дълбоките 
слоеве на епидермиса. Епителните клетки претърпяват постепенно вакуолна и 
ретикуларна дистрофия. С увеличаването на ексудата те се разединяват, некро-
тизират и разпадат (балонираща коликвация). Образувалите се микроскопични 
мехурчета се сливат и се оформя макроскопски видимат афта. Дъното на афтата се 
ограничава от хиперемираният stratum papillare, който е инфилтриран с левкоцити и 
покрито с остатъци от stratum germinativum. Покрива на афтата се състои от stratum 
granulosum, lucidum и mortificatum, които са издигнати и откроени от събралият се в 
stratum spinosum ексудат. В основата, покрива на афтите и в ексудата се откриват 
еозинофилни зрънца. След спукване на афтите, ерозията бързо се възстановява от 
разрастване на епителната тъкан. Впоследствие се образува леко вдлъбване и 
депигментация по кожата. Процесът може да се усложни и задълбочи с участието на 
вторична микрофлора. При такива случаи се стига до дълбоко гнойно-фибринозно 
възпаление на подлежашите тъкани. Обикновено, афтите се локализират по 
мукозата на устната кухина, предстомашията, между копитата, около венечния ръб, 
кожата на вимето, вулвата, ануса и конюнктивата. При свинете могат да се 
наблюдават и по зурлата, където могат да достигнат големи размери. В млечната 
жлеза, освен афти по кожата, често се развива мастит и галактофорит. При 
предварително влошено общо състояние афтозната форма на шапа може да има 
неблагоприятен развой. Заболяването може да протече и в злокачествена форма с 
висока смъртност (до 40-50%). В такива случаи афтозните изменения са слабо 
изразени. При злокачествения шап се различават две форми: септицемична и 
апоплектична. Септицемичната форма се среща при телета, които умират след 1-2 
дни с признаци на тежка септицемия, остър гастроентерит и паренхиматозна 
дистрофия на вътрешните органи. При апоплектичната форма, патологичните 
процеси се развиват в сърцето и често настъпва внезапна смърт. Тази форма се 
среща при говеда, телета, свине и кози. Макроскопски в миокарда, особено в лявата 
камера и интервентрикуларната преграда, се забелязват единични или многобройни 
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сиво-бели или сиво-жълти ивици и точици или по-големи петна, придаващи пъстър 
вид на разрезната повърхност (тигрово сърце). Подобни изменения се наблюдават 
понякога и в скелетната мускулатура (тазобедрената, раменно-лакътната, дъвкател-
ната, в езика и др.). Патохистологично, отначало се развиват дистрофично-
некробиотични, последвани от клетъчно-реактивни процеси. Миокардиопатичната 
форма на заболяването може да се наблюдава и при животни, почти излекувани от 
афтозните поражения. При такива случаи, смъртта настъпва внезапно. При отделни 
животни, болни от злокачествен шап могат да се наблюдават и тежки промени в 
паренхимните органи, жлезите с вътрешна секреция и нервната система. При 
вторична инфекция се установяват усложнения.  

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Везикулозен стоматит: измененията са локализирани само в 
устната кухина. Боледуват не само двукопитните, но и конете.  

 Мукозна болест: наблюдават се ерозии по мукозата на устната 
кухина, езика, венците, устните, бузите и твърдото небце. Ерозии и язви 
се откриват също в търбуха, книжката и сирищника. При мукозната 
болест няма афти и не се наблюдават изменения в междукопитната 
цепка, млечната жлеза и перинеума. 

 Неспецифичен стоматит: при него липсват афти по краката и 
вимето. 

ШАРКА (VARIOLA, POX) 

Шарката е остра вирусна болест по животните и човека, която протича с шаркови 
изриви (папули) по кожата и по-рядко по мукозата на храносмилателната система и 
горните дихателни пътища. Причинителят на болестта се причинява към групата 
Poxviridae. 

ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ (VARIOLA OVINA, SHEEP POX) 

Шарката по овцете протича най-често с генерализиран кожен вариолен екзантем и 
тежки общи признаци. Изрива се локализира по кожата, мукозата на органите на 
храносмилателната и дихателната система. 
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Патологоанатомична находка 

Промените по кожата протичат в следната последователност: 

1) Розеоли (Stadium erythematosum) 

Розеолите представляват светло розови до червеникави петънца, които личат добре 
по обезкосмената кожа. Приживе, при натиск, петната избледняват. Макроскопски, 
те имат обикновено кръгла форма. Първоначално се напипват като леки удебеления 
по кожата, след което се превръщат в тъмнорозово-червени плътни участъци. 
Патохистологично, розеолите представляват ограничено ексудативно възпаление 
на епидермиса и кориума. Епидермисът се удебелява поради увеличаване броя на 
клетките в stratum mortificatum. В долните слоеве на епидермиса се наблюдават 
дистрофични процеси. 

2) Папули (Stadium papulosum) 

Папулите представляват ограничено плътно удебеляване (подутина) на кожата със 
сиво-червен цвят, различна големина и най-често с кръгла форма. За повечето 
папули е характерно, че развитието на възпалителните и пролиферативните процеси 
в дермата и епидермиса се прекъсва от настъпването на некроза. В зависимост от 
това папулите се делят на некротизиращи и ненекротизиращи (без появяване на 
некроза). 

Некротизиращи папули 

 Пеликулирани папули (Papulae pelliculatae) 

Те са най-често срещаните папули при шарковия изрив (90%). Представляват овални 
или продълговати, средно от 0,5 до 1 см в диаметър, изпъкващи леховидно 2-3 mm 
над кожата образувания. Първоначално са тъмночервени до виолетови, после 
постепенно избледняват и стават сивожълтеникави и матови. Повърхността им е 
леко набръчкана, понеже епидермисът е некротизирал и лесно се отделя като ципа 
(pelicula). Патохистологично, пеликулираната папула представлява серозно-
клетъчно възпаление на кориума, придружено с пролиферативни процеси в 
епидермиса. Пролиферативните процеси се дължат на увеличаване на клетките в 
stratum corneum, където се наблюдава хипер и паракератоза. В stratum spinosum и 
stratum granulosum клетките претърпяват хидропична и вакуолна дистрофия, във 
връзка с което се оформят многокамерни кухини, изпълнени със серозно-клетъчен 
ексудат и клетъчни отломки. В папиларния слой на кориума се наблюдава силна 
клетъчна инфилтрация. В инфилтрата преобладават макрофагите, лимфоцитите и 
левкоцитите. В голяма част от макрофагите и лимфоцитите се наблюдават 
еозинофилни включения, наречени cellules claveleuses, които имат диагностично 
значение. Впоследствие, в основата на папулата настъпва некроза, прииждането на 
серозния ексудат се прекратява и епидермисът, а после и цялата папула изсъхва и се 
превръщат в струпей (Stadium dessicationes). Под некрозата се разраства нова 
съединителна тъкан, която изтиква нагоре струпея и той отпада (Stadium 
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decrustosum), а едновременно под струпея епидермисът концентрично се 
възстановява. 

 Рано некротизиращи (сплеснати) папули (Papulae compresse) 

Началното им развитие не се различава от пеликулираните папули. Некрозата при 
тях настъпва много рано, в резултат на което те остават плоски, ниски, с гладка 
повърхност и остри ръбове (повечето са слабо хлътнали централно). Патохис-
тологично не се различават от пеликулираните папули. 

 Везикулирани папули (papulae vesiculatae) 

Това са папулите, които се срещат при шарката при говедата, свинете, козите и 
човека. При овцете те се наблюдават сравнително рядко в края на епизотията (2-3%). 
Везикулираните папули са сравнително малки (4-10 mm в диаметър) и изпъкват 
полусферично над повърхността (1,5-2 mm). Отначало са гладки, изопнати, със 
сивобелезникав цвят и съдържат малко жълтеникава серозна течност. По-късно 
везикулите стават сивожълтеникави, матови, повяхват, изсъхват и се превръщат в 
крусти. Морфологично, строежът им е подобен на везикулираните папули. При тях 
некрозата в основата на папулата настъпва значително по-късно, вследствие на което 
образуваните в епидермиса многокамерни кухини се увеличават по размери, 
конфлуират и така се оформят видимите мехурчета. Патохистологично, везикулата 
представлява многокамерно мехурче, покрито само от stratum corneum, а основата 
се дава от хиперплазиралия stratum granulosum. 

Ненекротизиращи папули 

 Верукоидни папули (Papulae verrucoideae) 

При тях не настъпва дермална некроза. Макроскопски те приличат на конусоновидни 
брадавици, достигат 10-12 mm в диаметър в основата и се издигат над повърхността 
около 1-2 mm, рядко до 4-5 mm. Те са с цвета на околната кожа, сухи, плътни и 
изглеждат като удебеления на кожата, посипани с тричевидни люспи. 
Патохистологично се установява силно удебеляване на епидермиса вследствие на 
значителна хиперплазия на stratum spinosum, хипер- и паракератоза. Ексудативните 
процеси в дермата са слаби и поради това не се образуват коликвативни празнини. 
Възпалителните процеси в кориума са също слабо изразени. Установява се слаба 
пролиферация на хистиоцити и лимфоцити, главно около космените влагалища, 
жлезите и кръвоносните съдове на папиларния слой. Верукоидните папули се 
образуват главно в резултат на хиперплазия на епидермиса, който повърхностно 
некротизира и се лющи. Впоследствие настъпва пълно възстановяване на кожата, без 
папулата да оставя следа. 

 Уртикоидни папули (Papulae urticoideae) 

Уртикоидните папули са също некротизиращи папули, които се срещат много рядко. 
Те приличат на копривен изрив. След своето образуване не претърпяват дермална 
некроза и дистрофичните промени в епидермиса са незначителни. Пато-
хистологично, при уртикоидните папули се наблюдава лек серозен дерматит и слаба 
клетъчна пролиферация на епидермиса. Дистрофичните процеси са съвсем слаби. 
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Поради това тези папули се разнасят бързо, без да оставят следа по кожата. Освен по 
кожата, при шарката по овцете се наблюдават изменения в горните дихателни 
пътища, храносмилателната система и вътрешните органи. Най-често се засяга 
белият дроб, където се развива продуктивна бронхопневмония. Отначало по 
повърхността на органа се забелязват малки сиво-бели петънца с кръгла или 
многоъгълна форма, с хиперемичен двор. По-късно те се превръщат във възли (от 
бобово зърно до лешник), изпъкващи полусферично над околността. Те са плътни, 
сиво-бели и приличат на туморовидни разраствания. Патохистологично се 
наблюдава пролиферация на мезенхимни и епителни клетъчни елементи и 
измененията наподобяват интерстициална пневмония. В мезенхимните клетки могат 
да се установят ацидофилни включения (cellules claveleuses). Според акад. Ксенофонт 
Иванов, тази пневмония е характерна само за шарката при овцете и той я нарича 
Bronchopneumonia mesenchymoepithelialis. По лигавицата на носната кухина се 
наблюдават сивобелезникави вариолозни плаки. Такива плаки се установяват и по 
мукозата на ларинкса и трахеята. Патохистологично, вариолозните плаки 
представляват инфилтрация на макрофаги, лимфоцити и гранулоцити в проприята на 
лигавицата. По езика се забелязват сиво-бели полусферични възелчета на големина 
от просено до лещено зърно. В предстомашията, по кутанната мукоза се наблюдават 
кръгли папулоподобни възелчета с големина от лещено до грахово зърно и с 
диаметър от 5 до 10 mm. По повърхността на черния дроб, бъбреците и по серозите 
на останалите коремни органи се установяват сивобелезникави овални възелчета. 
Патохистологично, те се състоят от хистиоцити и лимфоцити.  

ШАРКА ПО КОЗИТЕ (VARIOLA CAPRARUM, GOAT POX) 

Шарката по козите се среща рядко и протича доброкачествено. Изривите се 
локализират по главно по кожата на вимето (цицките). При генерализиране на 
заболяването, вариолозния екзантем се локализира около главата, гърдите, ануса и 
вулвата. При козите могат да се наблюдават везикули и пустули. 

ШАРКА ПО ГОВЕДАТА (VARIOLA BOVUM, COW POX) 

Шарката по говедата се проявява с локални изриви по кожата и вимето. Наблюдават 
се повече везикулирани папули с големина от грахово до бобено зърно. Понякога те 
могат да се превърнат в пустули. Рядко се установява генерализиране на 
заболяването. 

ШАРКА ПО СВИНЕТЕ (VARIOLA SUUM, SWINE POX) 

От шарка боледуват предимно младите прасета. Шарковият изрив се наблюдава на 
места, където кожата е по-тънка: ушите, веждите, устните, корема и вътрешната 
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повърхност на краката. Отначало по кожата се появяват червени петънца (розеоли), 
които се превръщат в папули и везикули с големина 4-5 mm. По-късно те изсъхват, 
превръщат се в сиво-кафяви крусти и изпадат. Понякога се наблюдават изменения в 
носната кухина, трахеята, бронхите и стомашната мукоза. Бременните свине могат да 
абортират.  

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Kожни екзантеми при хроничен паратиф, ензоотична бронхо-
пневмония и чума по свинете: изривите нямат стадийно развитие както 
при шарката и не се образуват везикули. Във вътрешните органи се 
намират характерни изменения.  

 Паракератоза: по кожата предимно на корема, гърдите и вът-
решната страна на краката се появяват зачервяване и малки възелчета, 
а по-късно крусти с тъмнокафяв цвят. 

 Pityriasis rosea (петнист корем): изисква лабораторна верифи-
кация. 

ШАРКА ПО КОНЕТЕ (VARIOLA EQUORUM, HORSE POX) 

Протича с шарков изрив в областта на устата. Наблюдават се предимно везикули. 
Една част от тях се пукат и се получават ерозии, а друга част се превръщат в пустули. 
Впоследствие се образуват язви, които цикатризират. 

ШАРКА ПО ПТИЦИТЕ (VARIOLA AVIUM, FOWL POX) 

Шарката (шаркодифтерит) по птиците представлява остра заразна болест, която 
протича с поява на брадавицоподобни изриви по кожата и псевдомембрани в 
устната кухина, фаринкса, носната кухина, горните дихателни пътища и 
конюнктивите. Болестта може да протече в 3 форми: кожна: с шарков екзантем, 
дифтеритна: с поражение само на лигавицата и смесена форма.  

Кожният екзантем засяга гребена, менгушите, основата на човката и по-слабо 
оперените части: по шията, около клоаката, по вътрешната повърхност на бедрата и 
крилата. Наблюдават се плътни, сиво-червени или сиво-бели брадавицоподобни 
удебеления с големина от лещено до грахово зърно. С течение на времето 
възелчетата стават тъмнокафяви, изсъхват и се превръщат в струпеи, след отпадането 
на които не остават белези. Често брадавицоподобните изменения се сливат и 
образуват големи конгломератни нараствания на главата. Патохистологично се 
наблюдават силно изразени пролиферативни процеси в епидермиса и слаби 
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възпалителни процеси в дермата на кожата. В някои от пролифериралите клетки се 
намират т.нар. телца на Болингер, които се смятат за специфични за заболяването.  

При дифтеритната форма измененията се появяват главно в мукозата на устната 
кухина, фаринкса, ларинкса, началото на трахеята и хранопровода, мукозата на 
гушата и очите. Отначало се наблюдават малки изриви като жълто-бели петънца, 
които се разширяват и се превръщат в плоски или пъпковидни сиво-бели тричевидни 
налепи. По-горните им слоеве лесно се разкъсват и отстраняват, а когато изцяло се 
отлепят, отдолу се разкрива червена ерозия. Тези налепи се образуват при 
разрастване на епитела на мукозата, но и тук, както при кожните изменения 
възпалителният процес в субмукозата е слабо изразен. В клетъчните пролиферата се 
наблюдават телцата на Болингер.  

При смесената форма се наблюдават едновременно псевдомембранозни налепи и 
кожен екзантем. Освен посочените изменения по кожата, при шарката при птиците 
може да се наблюдава изтощение, оток на белите дробове, кръвоизливи по ларингса 
и трахеята, дистрофични процеси по вътрешните органи и др. 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

 Kожни екзантеми при хроничен паратиф, ензоотична бронхо-
пневмония и чума по свинете: изривите нямат стадийно развитие както 
при шарката и не се образуват везикули. Във вътрешните органи се 
намират характерни изменения.  

 Паракератоза: по кожата предимно на корема, гърдите и вътреш-
ната страна на краката се появяват зачервяване и малки възелчета, а по-
късно крусти с тъмнокафяв цвят. 

 Pityriasis rosea (петнист корем): изисква лабораторна верифи-
кация. 
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