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ОБЩА ВЕТЕРИНАРНА ПАТОЛОГИЯ

ПРЕДГОВОР

Настоящето издание е структурирано като учебник за студенти по 
ветеринарна медицина. Съдържанието на книгата напълно корелира с 
утвърдената учебна програма на дисциплината „Обща патология“, на 
ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет, Стара 
Загора. 

Отделните тематични единици дават възможности за запознаване 
с основни макро и микроскопски лезии при дегенеративни, 
некробиотични, възпалителни, регенеративно-приспособителни, 
циркулаторни, имунологични и неопластични изменения, водещи до 
съответните отклонения в здравния статус на организма. Това обезпечава 
изграждане на основни знания и приложението им при изучаване на 
специфичните болестни единици в специалната патологична анатомия.
Освен това, идея при създаване на настоящата книга беше не само 
отразяване на материята „Обща ветеринарна патология“ от гледна точка 
на нейния образователен характер за студенти по ветеринарна медицина, 
а и представянето и откъм страната на възможностите на нейната 
диагностична стойност във ветеринарномедицинската лабораторна и 
клинична практика. 

Предвид това се очаква книгата да намери ползотворен прием, както 
сред студенти, обучаващи се по ветеринарна медицина, така и сред колеги 
занимаващи се с диагностична и клинична ветеринарномедицинска 
практика.

За онагледяване на макро и микроскопските лезии в отделните 
тематични единици са използвани над 280 оригинални авторски снимки. 
Част от микроскопските снимки са направени върху препарати от фонда 
на хистотеката на катедра „Обща и клинична патология“ използвани в 
курса за практическо обучение на студентите.

Илюстрирането на представената материя се допълва и от 36 
графични изображения от други литературни източници, цитирани в 
обяснителния текст към тях.

Този учебник се издава с решение на Факултетния съвет (протокол 
№16/30.09.2013) в съответствие с утвърдения учебен план на 
Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет, Стара 
Загора, по предложение на катедра „Обща и клинична патология“ 
(протокол №75/20.09. 2013).
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благодарност на екипа на компанията «Сева Анимал Хелт България» 
ЕООД.
 Специално искам да благодаря на доц. д-р Димитър Стойков, 
дългогодишен ръководител на катедрата, за работата ни в колаборация, 
допринесла за моето изграждане и развитие като специалист в областта 
на ветеринарната патология. В този ред на мисли изказвам своята 
признателност към всички наши предшественици и ще завърша с 
думите на основателя на катедрата, немския *професор Курт Краузе 
(1894-1969), в доклада си за свършената от него работа преди да напусне 
България: „Дано тази история бъде продължена грижливо и вярно на 
намеренията на съставителя. Нека потомците ни да уважават, почитат и 
ценят миналото!”. 
 Дано сме се оказали верните продължители на завещанието на 
проф. Краузе. Дано създадената от проф. Краузе катедра винаги да е 
съпричастна не само към историята, но и към бъдещето на ветеринарната 
патология.
 
 Януари, 2014                                                                    д-р И. Динев, двмн
 Ст. Загора

 *проф. Курт Краузе през 1928 г. основава катедрата по „Обща и 
клинична патология на животните“ на Ветеринарномедицинския 
факултет, който тогава е седми по ред в състава на Софийския 
университет. До напущането му през 1934 г. негови основни задачи 
са изграждане на преподавателски кадри, учебна база и помагала за 
студентите.
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 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 1.1. Предмет, задачи и методи 
на общата патология
 Патологията е наука за изуча-
ване на болестта (от гр.: πάθος 
– страдание и   λογία -  наука) от 
молекулярен, биохимичен, функ-
ционален и морфологичен ас-
пект. 
 Промените в някои от тези ас-
пекти може да доведе до клинична 
проява на болест. Немския пато-
лог Rudolf Virchow (1821 – 1902) 
определя болестта като „живот 
при променени условия“. 
 „Езикът“ на патологията 
включва някои често използувани 
термини като: 
	 •	лезия - макроскопска или ми-
кроскопска промяна в тъканите в 
резултат на болестта;
	 •	етиология – обяснява причи-
ната за болестта;
	 •	патогенеза – обяснява меха-
низма на възникване на болестта;
	 •	 диагноза – морфологичната 
диагноза се определя от преобла-
даващата лезия в тъканта;
	 •	патолог – открива, означава и 
интерпритира лезиите.
 Необходимостта от изучава-
не на ветеринарна патология се 
свързва с необходимостта ветери-
нарния лекар да диагностицира, 
третира, предпазва и контролира 
болестите по животните. Ключът 
към тази функция е диагнозата. 
Ключът към диагнозата е способ-
ността да се разпознават лезиите 

при живо или умряло животно. 
Необходимо е да се разбира тях-
ната патогенеза. За клиничната 
практика се налага да се правят 
рационални заключения и пре-
поръки за третиране, контрол и 
предпазване. Основни моменти 
касаещи собственика на животно-
то са икономически, ако се отнася 
за стопански животни или емо-
ционални, ако се касае за домаш-
ни любимци. Но основния мо-
мент касаещ ветеринарния лекар е 
диагнозата. 
 Общата ветеринарна патология 
изучава различните типове лезии, 
които имат общи характеристики 
и се групират в категории. Темите 
на общата патология включват ка-
тегориите от лезии асоциирани с:
	 •	дегенерации
	 •	некроза и апоптоза
	 •	циркулаторни нарушения
	 •	възпаления
	 •	регенеративноприспособи-
телни процеси
	 •	морфологични промени в ре-
зултат на имунен отговор
	 •	неоплазии и малформации
 Предмет на общата патология 
е изучаване на основните лезии и 
тяхната морфогенеза асоциирани 
с болестния процес с оглед при-
ложението им при проучване на 
специфичните болестни единици 
в специалната патология. 
 С термина морфогенеза се озна-
чава развитие на лезиите (струк-
турните промени) в динамика. 
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Специалната патология включва 
специфични болести на органите 
и системите. 
 Изследванията в областта на 
общата патология се реализират 
чрез методите на рутинните хис-
тологични и светлинно- и елек-
тронномикроскопски техники, 

имунохистохимични, ДНК и РНК 
анализи в биологичен материал и 
др. Методите на общата патоло-
гия имат решаваща диагностична 
стойност в областта на онкологич-
ните и някои др. заболявания ха-
рактеризиращи се чрез проява на 
стуктурно специфични лезии. 
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 2.1.6. Нуклеопротеидни деге-
нерации
 Този тип дегенерации се сре-
щат в случаи на отлагане на край-
ни или междинни продукти от 
обмяната на нуклеопротеидите 
в тъканите. Нуклеопротеидите 
представляват надмолекулни ком-
плекси между протеинова ком-
понента и нуклеинова киселина. 
Съставят основата на хроматина в 
ядрото на клетката, където влиза 
дезоксирибуноклеинова киселина 
(ДНК) и в немембранните цитоп-
лазмени органели с участието на 
рибонуклеинова киселина (РНК). 
Крайни продукти от обмяната 
на нуклеопротеидите са пикочна 
киселина и нейните соли (урати), 
които се образуват в разтворено 
състояние в кръвта и се отделят 
в урината. Предпоставка за поява 
на нуклеопротеидни дегенераци 
представляват състояния свърза-
ни с високи нива на пикочна ки-
селина в кръвта или патологични 
увреждания в тъканите. 
 Патоморфологични форми 
асоциирани с отлагане в тъка-
ните на крайни продукти от 
метаболизма на нуклеопроде-
идите. Крайни продукти от ме-
таболизма на нуклеопротеидите 
са пикочна киселина и урати при 
птици, влечуги, човек и маймуни 
и алантоин при всички останали 
бозайници. В морфологичен ас-
пект те водят до проява на  уратна 
диатеза, уратен инфаркт на бъбре-
ка и уратна импрегнация.

 Уратна диатеза (Diathesis 
urica). Означава се още като ури-
коза (uricosis) или подагра. Тер-
минът подагра в буквален превод 
означава болки в крака (от гр. 
podos – крак и agra – прихващане, 
т.е. болка след прихващане на кра-
ка). Уратната диатеза е характерна 
проява на нуклеопротеидна деге-
нерация при птици и човек. При 
птиците се среща под формите 
уратен артрит висцерална диатеза.
 Уратен артрит (Arthritis urica). 
Характеризира се с отлагане на 
соли на пикочната киселина око-
ло ставните капсули, сухожилия 
и сухожилни влагалища предим-
но на краката, които започват да 
кристализират. Кристалите пре-
дизвикват дегенеративнонекро-
биотични изменения в засегнати-
те тъкани, които са предпоставка 
за развитие на реактивен възпа-
лителен процес. Последствията са 
натрупване на детритна материя с 
характерен сивобелезникав цвят и 
рохкава консистенция около коя-
то се разраства съединителна тъ-
кан. Тази материя води до образу-
ване на т. н. уратни (подагрични) 
възли или tophi urici, от гр. tophos – 
вулканична пръст. Клинически се 
проявява с изразен възпалителен 
оток на ставите, темперираност и 
болезненост. Възникналите лезии 
предразполагат към образуване 
на т. н. гранулом тип „чуждо тяло“ 
в структурта на който участвуват 
и съотвения тип гигантски клетки 
и фиброзна тъкан.
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 При птиците най – често засег-
нати са тарзалните и метатарзал-
ните стави (фиг 2-21). 

 В случаи на подагра при човек, 
освен ставите, подобни възли мо-
гат да се наблюдават и по кожата, 
ушната раковина, междумускул-
ната съединителна тъкан, пери-
карда и на др. места.
 Висцерална диатеза (Diathesis 
visceralis). Нарича се още висце-
рална подагра. Среща се при раз-
лични видове стопански и диви 
птици. Особено предразположени 
са новоизлюпени пилета и гъски. 
Характеризира се с дифузни урат-
ни отложения по серозните по-
кривки на плевроперитонеалната 
кухина – перикардиум, перито-
неум, чернодробна капсула, меж-
думускулна съединителна тъкан, 
както и с изпълване на бъбречни-

те каналчета и уретерите с урати. 
Серозните покривки изглеждат 
като посипани с плътна, подобна 

на гипс материя 
(фиг 2-22). Бъбре-
ците са уголеме-
ни, изпъстрени от 
сивобелезникави 
ивици, предста-
вляващи изпълне-
ните каналчета с 
урати. Уретерите са 
различно разши-
рени, чийто лумен 
е зает от уплътне-
но съдържание от 
уратни соли. Ми-
кроскопски се ус-
тановява, че урат-
ните отложения 

са локализирани преди всичко в 
събирателните изводни каналчета 
на бъбреците (фиг 2-23). Обик-
новено са във вид на игловидни 
кристали сред некротизирала бъ-
бречна тъкан понякога заобиколе-
ни от чуждотелни гигантски клет-
ки (фиг 2-24).
 Появата на подагра се свърз-
ва с високи протеинови нива или 
готварска сол (NaCl) в дажбата, 
периоди на лишаване от вода, не-
доимък на вит. А и др. Счита се, 
че най – вече протеините от жи-
вотински произход включени в 
състава на диетата на животните, 
случаи на микотоксикози, както 
наличието на увреждания от въз-
палителен или дегенеративен тип 

Фиг 2-21. Уратен артрит, петел. Дифузни интраартикулярни 
и подкожни уратни отложения в метатарзалната област.
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Фиг 2-22. Висцерална диатеза, пиле. Дифузни, плътни, урат-
ни отложения върху висцералните серозни покривки.

Фиг 2-23. Уратни оложения в събирателните изводни ка-
налчета, образуващи „уратни цилиндри“ в бъбреците на 
пиле (стрелката).

са сред най–често предразполага-
щите фактори за поява на уратна 
диатеза.
  Уратен инфаркт (Infarctus 
uricus). Характеризира се с огра-

ничено отлагане на урати във вид 
на радиерно разположени жъл-
тобелезникави ивици в медулар-
ната зона на бъбрека (фиг 2-25). 
Микроскопски се установява из-



38

Фиг 2-24. Реакция гранулом тип „чуждо тяло“ спрямо урат-
ни преципитати (стрелката), бъбрек, пиле.  

Фиг 2-25. Уратни инфаркти. Отлагане на урати във вид на 
радиерно разположени жълтобелезникави ивици в меду-
ларната зона на бъбреци при прасета.

пълване на правите изводни ка-
налчета с уратни соли. Среща се 
обикновено през първата седмица 
след раждане при свине. Обясня-
ва се с рязко повишаване концен-
трацията на пикочна киселина в 
кръвта, което е свързано с настъп-

ващото преустройство на метабо-
литните процеси през този пери-
од, случаи на дехидратация и др.  
 Уратна импрегнация (уратна 
инкрустация). Представлява от-
лагане на уратни соли в некроти-
зирала тъкан, която е в контакт с 



39

урина. Среща се в 
случаи на пиелоне-
фрити и цистити, 
когато съответните 
участъци в бъбреч-
ното легенче или 
мукозата на пикоч-
ния мехур, претър-
пяли възпалително 
некротични изме-
нения се импрег-
нират със соли на 
пикочна киселина.
 Патоморфоло-
гични форми асо-
циирани с отлага-
не в тъканите на 
междинни проду-
кти от метаболизма на нукле-
опродеидите. В случаи на нукле-
опротеидна дегенерация може да 
настъпи отлагане на някои меж-
динни продукти на протеиновия 
метаболизъм като гуанин и ксан-
тин. Отлагане на гуанин може да 
се наблюдава в ставите на крайни-
ците и мускулатурата при свине и 
се нарича гуанинова подагра.
 Отлагане на ксантин е описано 
в бъбреци, далак и черен дроб при 
говеда. В тези случаи ксантина се 
открива като двойно пречупващи 
светлината жълтеникави криста-
ли намиращи се в цитоплазмата на 
макрофаги. Състоянията  се озна-
чават като ксантиноза (xantinosis), 
(фиг 2-26). 
 Изходът в случаи на нукле-
опротеидни дегенерации обикно-

вено е неблагоприятен. Уратните 
отложения в органите и техните 
серозни покривки водят до дис-
функция. Проявите на уратен 
артрит при птиците са свързани 
с куцота и неподвижност, воде-
щи до изтощение на организма и 
смърт.

 2.1.7. Гликопротеидни (муци-
нозни/ мукоидни) дегенерации 
 Като гликопротеидни дегене-
рации се означават състоянията 
на свръхмерно отлагане на гли-
копротеиди или превръщане на 
тъкани в слузеста материя (слузна 
дегенерация). Гликопротеидите 
представляват комплексни съе-
динения между протеинови и по-
лизахаридни компоненти. Поли-
захаридите от своя страна биват 

Фиг 2-26. Xantinosis. Двойно пречупващи светлината жъл-
теникави кристали намиращи се циплазмата на макрофаги, 
далак, теле.
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мацерация, 113
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метастаза, 80, 257
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миелоидни тумори, 332
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неврофиброма, 328
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остеомалация, 72, 75
остеосаркома, 322, 323
папилома, 333, 334
паракератоза, 23, 336
патологични пигментации, 42
перианална аденома, 341
плазматични клетки, 27, 221, 226
плоскоепителен карцином, 335, 
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пневмонокониози, 43, 44 
пневмоносклероза, 44
подагра, 35, 36, 39
полипи, 233
препуциални камъни, 89
прозоплазия, 42
псевдоконкременти, 88, 89
псевдомеланин, 53
псевдомембранозно възпаление, 
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рабдомиома, 317
рабдомиосаркома, 317 
рахит, 72, 73
реакция на Артюс, 276
регенерация, 26, 108, 254
резорбтивно втлъстяване, 66
сагов далак, 31
сапно възелче, 237
саркоид, 294, 312
саркома, 302, 309
свободни псевдоконкременти, 89
секвестър, 108
сенилна амилойдоза, 34
серотонин, 183, 188, 196, 266
сидероза, 44
силикоза, 44, 245
скирозни тумори, 301
слузна дегенерация, 39
смесени безоари, 90
смесени тумори, 300

стеатоза, 61, 62
строма на тумора, 300
суха гангрена, 103
сърдечна тромбоза, 155
телца на Bollinger, 97
телца на Negri, 97
тератология, 354
тератоми, 352
тонзиларни камъни, 89
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трихобезоари, 89
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туберкул, 234
туморен паренхим, 300
туморна прогресия, 297
уратен артрит, 35, 39
уратен инфаркт, 35, 37
уратна диатеза, 35, 37
уратна импрегнация, 35, 38
урикоза, 35
уролитиаза, 84
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феритин, 46, 47
фибриноидна некроза, 107
фиброаденома, 340
фибробласти, 101, 149, 207, 228
фибролейомиома, 316
фиброма, 302, 348
фибросаркома, 308, 309
фимоза, 364
фистула, 109
фитобезоари, 89
флегмон, 144, 209
формалинов пигмент, 53
фурункул, 210
халикоза, 44
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хемангиома, 318
хемангиоперицитома, 311
хемангиосаркома, 318, 319
хематини, 46, 53
хематоидин, 53
хемин, 53
хемолитична жълтеница, 49
хемомелазма, 53
хемомеланин, 53
хеморагия, 114, 259
хемостаза, 114, 145, 188
хемотаксис, 179, 181, 207, 228
хемофусцин, 57
хепатална жълтеница, 50
хермафродитизъм, 365
хетероложни тумори, 301
хетеротопия, 354, 355
хиалиноза, 23, 24, 27
хидропична дегенерация, 15, 16
хидропична коликвация, 15, 16

хиперкератоза, 19, 334
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хиперкалцемия, 75, 79
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хиперплазия, 75, 233, 241
хипертрофия, 73, 114, 241, 243
хипокалциноза, 72
хипокератоза, 20, 22
хипоплазия, 253, 289, 354
хистамин, 130, 174, 179, 266
холестатична жълтеница, 49, 51
хомоложни тумори, 301
хондрома, 322, 324
хондросаркома, 322, 324
ценкерова некроза, 25, 288
цероид, 57, 58 
цироза, 32, 50, 62, 137, 233
шванома, 327
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abrachia, 356
abscessus, 204, 207
acanthosis nigricans, 56
acardia, 359
acardius amorphous, 356
acrania, 356
adactilia, 356
adhaesia, 216
akne, 209
algor mortis, 112
amelia, 356
anencephalia, 356, 358
aneurisma, 119, 150
angina pectoris, 118
anophtalmus, 359
aphtha, 201

apodia, 356
apoplexia, 140
argyrosis, 45
arteriolitis, 89
arteriosclerosis, 68
arthrolithiasis, 88
ascites, 175
astrocytoma, 325
atherosclerosis, 67
atrophia cyanotica hepatis, 135
atrophia fusca, 58, 135
autolysis, 113
bulla, 201
calcificatio asteroidеs, 76
calcificatio scutulata, 78
calculi biliares, 86
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calculi salivares, 86
calculi urinarii, 82
cellulitis, 204
cephalopagus, 355
cheiloschisis, 360
chloasma uterinum, 55
cholelithiasis, 86
chromatolysis, 98
chromatopycnosis, 98
chrysiasis, 45
cicatrix, 108, 255
cirrhosis cardiaca hepatis, 137
claudicatio intermittens, 118
coagulatio sanguinis postmortalis, 112
cor pulmonalae, 120
cruor sanguinis, 160
crusta lardacea, 160
cyanosis, 132, 135
cyclopia, 359
diabetes mellitus, 34, 70
diathesis haemorrhagica, 139
dicephalus, 355
dilatatio, 244, 246
diprosopus, 355
ecchymoses, 140
ectopia cordis, 359
elephantiasis, 170
empyema, 206
encephalomalacia, 125
enterolithiasis, 87
ependymoma, 326
ephelides, 55
epidermitis serosa, 201
epulis, 311
erithrophagia, 45
fibroxanthoma, 69
gangraena emphysematosa, 105
glucosuria, 69
granuloma tularensae, 237

haemarthrosis, 145
haematocele, 145
haematoma, 140
haematoperitoneum, 144
haematophthalmus, 145
haematoporphynuria, 54
haematosalpinx, 145
haematuria, 140
haemoglobinaemia, 45
haemoglobinuria, 45
haemolisis, 45
haemopericardium, 144
haemoperitoneum, 144
haemoptoe, 140
haemorrhagia per arrosionem, 138
haemorrhagia per diapedesin, 139
haemosiderosis, 46
haemothorax, 144
halisteresis, 74
hepar crocatum, 62
hepar muscatum, 136
hepar muscatum inversum, 137
hydrarthrosis, 175
hydrocele, 175
hydrocephalus, 175
hydromyelus, 175
hydronephrosis, 84
hydropericardium, 175
hydrops, 175
hydrothorax, 175
hyperchromatosis, 96
hyperinosis, 151
hypermelanosis, 55
hypomelanosis, 55
hypostasis sanguinis postmortalis, 112
ichthyosis congenita, 20
induratio fusca pulmonum, 47, 135
infiltratio lipomatosa, 64
inflammatio apostematosa, 64
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karyolisis, 95
karyopycnosis, 95
karyorrhexis, 96
keloid, 255
limbus, 45
lithiasis, 80
lithogenesis, 87
lithotherion, 78
livores mortis, 112
macula tendinea, 200
melanosis maculosa, 56
meningocele, 359
metrorrhagia, 140
microencephalus, 357
microgiria, 357
microphtalmus, 359
mutilatio, 110
myxoedema, 27, 42
naevus pigmentosus, 55
nephrolithiasis, 82
nephrosclerosis amyloidotica, 34
obesitas, 58
odontolithiasis, 88
ompalopagus, 355
ossificatio, 80, 109
оsteodystrophia fibrosa, 75
osteohaemochromatosis, 54
otorrhagia, 140
palatoschisis, 360
pallor mortis, 112
pancreatolithiasis, 87
papula, 200
pericarditis serosa, 199
peritonitis serosa, 199
perodactilia, 356
petechiae, 140
petrificatio, 78, 109
phlebolitis, 89
plasmolysis, 96
plasmopicnosis, 79

plasmorrhexis, 97
pleuritis serosa, 189
polidactilia, 356
polipodia, 356
polydipsia, 69
polyuria, 69
porphyria, 54
pseudoarthrosis, 259
pseudohypertrophia, 244
pustula, 209
putreficatio, 113
pyelonephritis, 209
pyometra, 206
ramolitio rubra, 129
restitutio, 254
rhinorrhagia, 140 
rigor mortis, 112
roseola, 200
saturnismus, 45
schistosoma reflexum, 356
sclerosis fusca pulmonum, 135
signa mortis, 112
spina bifida, 358
status cribrosus, 98
struma colloides, 17
substitutio, 255
suffusio, 140
sugillatio, 140
sympodia, 356
syndactilia, 356
synechia, 213
thoracopagus, 355
tigrolysis, 98
tigropycnosis, 98
tophi urici, 35
urolithiasis, 84
vesicula, 201
vibices, 140
xantelasma, 69
xantinosis, 39


