


доц. д-р Радостин Стефанов Симеонов
катедра „Обща и клинична патология на животните“

Ветеринарномедицински факултет
Тракийски Университет

Стара Загора

ВЕТЕРИНАРНА 
ОНКОЛОГИЯ

Първо издание

Стара Загора

2017



ВЕТЕРИНАРНА ОНКОЛОГИЯ
Първо издание

© доц. д-р Радостин Стефанов Симеонов, автор, 2017 

Рецензенти:

проф. д.в.м.н. Стойчо Димитров Стоев 

проф. д.в.м.н. Динко Недев Динев

Изданието е защитено чрез закона за авторското право. Никаква част 
от книгата не може да бъде продуцирана, издавана в подправен вид или 
превръщана в друга форма (електронна, фотокопирна или др.) без писмено 
потвърдено съгласие на автора.

ISBN 978-619-7251-09-8

ДЪГА ПЛЮС, Стара Загора, предпечат и печат, www.dagaplus.com

Камелия Димитрова, корица

Стара Загора, 2017



3

ВЪВЕДЕНИЕ

Посвещава се на моето семейство!

Онкологията е една от най-важните и актуални области в хуманната и 
ветеринарната медицина. През последните години се забелязва своеобразен 
бум в разпространението на онкологичните заболявания, както при хората, 
така и при животните. Съвременните изследвания в редица престижни 
ветеринарни университети и клиники показват по категоричен начин, че 
неопластичните заболявания са една от основните причини за смъртността 
при дребните животни. Следователно голяма част от пациентите на 
ветеринарните лекари са с онкологични заболявания. Напоследък в световен 
мащаб се наблюдава значителен прогрес в развитието на ветеринарната 
онкология. Въведоха се нови методи за диагностика и лекуване на туморите, 
които бяха немислими в близкото минало. Това от своя страна доведе до 
увеличаване продължителността и подобряване качеството на живота на 
пациентите с неопластични заболявания. 

Учебникът „Ветеринарна онкология’’ се издава с разрешение на Факултетния 
съвет (Протокол № 10/19.12.2016 г.) в съответствие с утвърдения учебен 
план на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет, 
Стара Загора, по предложение на катедра „Обща и клинична патология на 
животните“ (Протокол № 93/7.11.2016 г.). В него са описани познатите до 
момента неопластични заболявания при дребните животни. Изданието е 
разделено на обща и специална част. В общата част се разглеждат въпросите 
свързани с канцерогенезата, туморната биология, патология, диагностика 
и лекуване на туморите. В специалната част неопластичните процеси се 
разглеждат по системи. Изяснява се  локализацията и находката при различни 
онкологични заболявания, като същевременно е обърнато внимание на 
биологичното поведение  и прогнозата. Направена е и диференциална 
диагноза с други, сходно протичащи заболявания. 

Изданието е предназначено за студентите по ветеринарна медицина и 
практикуващите ветеринарните лекари като помагало в тяхната ежедневна 
клинична дейност. 

    Радостин Симеонов
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