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Дисертацията е написана на 183 стандартни машинописни страници и е 
онагледена с 25 таблици и 48 фигури. Оформена е съобразно изисква-
нията. Библиографската справка съдържа 313 автора, от които 308 са на 
латиница и 5 – на кирилица. 

Дисертантът е асистент в катедра "Ветеринарна хирургия" на ВМФ при 
Тракийски университет, гр. Стара Загора. 

Основната част от изследванията са извършени в катедра "Ветеринарна 
хирургия", Клиниката за коне и Клиниката за дребни животни, а 
останалите в секция „Епидемиология, инфекциозни болести и преван-
тивна медицина” към катедра “Ветеринарна микробиология, инфек-
циозни и паразитни болести” и в секция „Патологична анатомия” към 
катедра “Обща и клинична патология” при ВМФ на ТрУ гр. Стара 
Загора. 

Номерацията на разделите, фигурите и таблиците в автореферата не 
съответстват на тези в дисертацията. 

 

Изказвам сърдечна благодарност на моето семейство за изключителната 
морална подкрепа. Искрени благодарности на колектива на катедра 
"Ветеринарна хирургия" към ВМФ и на колегите от всички звена, 
участвали в настоящите изследвания за неоценимата им помощ в 
процеса на разработване на дисертационния труд. 

 

 

 

 

Защитата ще се състои на ..................................... от ........................... часа  
във Ветеринарномедицински факултет, ТрУ – Стара Загора. 

 

 

Материалите по защитата на дисертацията са на разположение в Научен 
отдел на ВМФ и на уебсайта на Тракийския университет (www.uni-
sz.bg). 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗУВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ   

РУК – рецидивиращ увеит при конете 

CRALBP - cellular retinaldehyde-binding protein - клетъчен ретиналдехид 
свързващ протеин 

ERU – equine recurrent uveitis – рецидивиращ увеит при конете 

H37RA-mTB –  Mycobacterium tuberculosis strain – щам H37RA на 
Mycobactеrium tuberculosis 

IL-17 – интерлевкин 17 

RPMI – Roswell Park Memorial Institute medium – хранителна среда за 
клетъчни линии 
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I.  УВОД 

Увеитът е многолико заболяване, засягащо всички животински видове и 
човека. Познат от древни времена и криещ много неизвестности, 
налагащи по-задълбочени проучвания с нов подход, той продължава да 
бъде водеща причина за ослепяване при хора и животни и през 21-ви век 
(Dwyer and Gilger, 2005). 

Слепотата се възприема по различен начин от видовете. Липсата на 
зрително възприятие и ограничената представа за околния свят води до 
социално-битови несгоди при човека. Конят, като тревопасно животно, 
създадено да се предпазва от хищниците чрез бдителност и бягство, 
реагира бурно на действителността, в която изпада при загуба на зрение. 
За разлика от него, кучето не обвързва наличието на зрителен дефицит с 
опасност за живота си и се адаптира изключително добре към 
заобикалящия го свят с помощта на останалите сетива. 

Не само последиците от слепотата са различни при коня и кучето. 
Причините, развоят и механизмите при двата вида са колкото подобни, 
толкова и с видови особености. Конят например, страда от рецидивиращ 
увеит, но коя е причината за тази повторяемост и защо е присъща само 
за този животински вид, е неизвестно. Една от бактериалните зоонози – 
лептоспирозата, е широко разпространена както сред конете, така и сред 
кучетата. При първия вид тя е една от доказаните причини за реци-
дивиращ увеит и се съпътства често от очни признаци (Dwyer et al., 
1995), докато при втория вид, увеитът свързан с лептоспирозата е рядко 
срещан (Greenlee et al., 2004). Обратна е взаимовръзката между увеит и 
моноцитна ерлихиоза при кучета и коне. 

Независимо от първопричината, патоморфологичната характеристика на 
увеита при конят и кучето е твърде сходна. Интимните механизми, 
които стоят в основата на всички тези сходства и различия, все още са 
неразгадани. 

Това ни дава основание да потърсим отговор на някои от въпросите, 
свързани със заболеваемостта, етиологията и патогенезата на увеита при 
коня и кучето.   
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СОБСТВЕНИ   ИЗСЛЕДВАНИЯ 

ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ   

Целта на настоящия дисертационен труд бе да се проучи разпростране-
нието и ролята на някои етиопатогенетични фактори в развитието на 
рецидивиращия увеит при конете и увеита при кучета.  

Изпълнението на основната цел, заложена в дисертационния труд се 
осъществи чрез решаването на следните задачи: 

1. Обследване на няколко конеферми в Република България за устано-
вяване разпространението и характеристиката на заболяването сред 
конете у нас. 

2. Ретроспективен анализ на разпространението и характеристиките на 
увеита при кучета, приети за диагностика и лекуване в Клиниката за 
дребни животни към ВМФ за 7-годишен период (01.01.2007 – 
31.12.2013). 

3. Експериментално възпроизвеждане на РУК и изследване на локалните 
концентрации на цитокина IL-17 и ретиналния антиген CRALBP във 
връзка с патогенезата на увеита. 

4. Цитологичен и хистоморфологичен анализ на очни среди и тъканни 
проби от коне с експериментален РУК и кучета със спонтанен увеит. 

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

ІІІ. 1. КЛИНИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ НА КОНЕ 

В проучването бяха включени 590 коня от 28 конни бази в 9 региона на 
страната за периода 01.06.2012 – 31.10.2012 год (фиг. 1). При всички 
животни бе извършено офталмологично изследване по стандартен ред, 
включващ инспекция, палпация, фокално осветление и биомикроскопия  
с процепна лампа (Led Slit Lamp-XL1, Japan), флуоресцинова проба 
(Fluorescein paper, Haag-Streit Int., Switzerland) и индиректна 
офталмоскопия с офталмоскоп (GR-OPH2100, Germany) след разширя-
ване на зеницата чрез локално накапване на фенилефринов хидрохлорид 
(Mydfrin® 2.5%, Alcon Inc., USA). 
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Търново
  n=39

Ямбол
  n=41

 

Фиг. 1. Разпределение на обследваните популации коне по  
административни региони 

Установените отклонения от нормалните параметри на очните среди 
бяха регистрирани в специално изготвени от нас протоколи (фиг. 2). 

Критериите, според които приемахме животните за засегнати от 
рецидивиращ увеит, са дефинирани от Schwink (1992), а именно: 1) да са 
налице поне четири от следните клинични признаци – атрофия на 
corpora nigra, пигментиране на антериорната лещена капсула, синехии, 
ирисна фиброза или промяна в цвета, катаракта, луксация на лещата, 
опацитати в стъкловидното тяло, отслояване на ретината, перипапила-
рен цикатрикс, и 2) животното да е претърпяло поне два пристъпа на 
заболяването. 

Конете бяха разпределени според няколко отличителни белега, 
клинични показатели и етиологични фактори в две групи: болни и 
здрави. За установяване наличието на статистически достоверна 
взаимовръзка между заболеваемостта и показателите порода, възраст, 
пол, предназначение, място и начин на отглеждане, бе извършен chi-
square анализ и еднофакторен логистичен регресионен анализ. Стой-
ности на р<0.05 се считаха за статистически значими. 
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Фиг. 2.  Протокол за регистрация на включените в проучването коне. 
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III. 2. РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА УВЕИТ ПРИ КУЧЕТА 

В проучването бяха обхванати 329 кучета с офталмологични 
заболявания, пациенти на Клиниката за дребни животни към ВМФ при 
Тракийски Университет гр. Стара Загора за периода 01.01.2007 г. – 
31.12.2013 г. Като източник на информация бяха използвани болничните 
листове на животните. При кучета със системни заболявания манифес-
тирани с очни признаци, бяха използвани резултатите от извършваните 
рутинни хематологични и биохимични изследвания, както и сероло-
гични тестове за наличие на антитела на Ehrlichia canis (SNAP 4Dx Plus, 
Idexx Laboratories, USA). При съмнение за неопластичен процес бе 
извършвана тънкоигленна аспирационна биопсия и цитологично 
потвърждение наличието на туморни клетки в очните среди. 

За установяване наличието на статистически достоверна взаимовръзка 
между заболеваемостта и показателите порода, възраст и пол,  бе 
извършен еднофакторен логистичен регресионен анализ. Стойности на 
р<0.05 се считаха за статистически значими. 

III. 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА  РУК 

Експерименталната част от настоящия дисертационен труд беше 
проведена в катедра „Ветеринарна хирургия“ при ВМФ към Тракийски 
Университет гр. Стара Загора за периода 01.09.2012 – 28.02.2013 г. след 
получаване на разрешително № 45/13.06.2012 год. от Комисията по 
етика към животните при ТрУ. 

Опитната група беше сформирана от 6 клинично здрави, ваксинирани 
срещу тетанус коне, обезпаразитени с Vermitan® (Albendasol 33%; Ceva 
Sante Animale; France) в доза 3 деления/100 kg, включваща животни от 
двата пола на възраст от 3 до 15 години и телесно тегло от 200 до 300 
kg. Животните бяха настанени в индивидуални боксове (12 m²) с 
осигурен свободен достъп до вода, концентриран и груб фураж, необхо-
дими за техните ежедневни нужди. След изтичане на 14-дневен адап-
тационен период, на всяко животно бе извършен клиничен и офтал-
мологичен преглед за удостоверяване на изходния им здравен статус. 

Възпроизвеждането на увеит беше осъществено посредством подкожно 
инжектиране с цел сензибилизация на 50 mg антиген на топлинно убити 
Mycobacterium tuberculosis щам H37RA (H37RA-mTB), суспендиран в 
Freund’s adjuvant (Difco, Detroit, Missouri, MI). Повторно подкожно 
приложение на същата доза извършихме 1 седмица след първото. Една 
седмица след втората имунизация същият антиген бе въведен 
интравитреално в дясното око в доза 0.25 μg в 0.25 ml, а в лявото око 
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инжектирахме същото количество физиологичен разтвор (NaCl 0.9%, 
Актавис ЕАД, България) за контрола (Gilger et al., 2000). След 4 седмици 
бе извършено повторно интравитреално инжектиране по описания вече 
начин, което послужи за възпроизвеждане на рецидивиращия характер 
на заболяването. 

За осъществяване на интравитреалната инжекция бе извършена седация 
с детомидинов хидрохлорид в доза 0.01 mg/kg, IV (Domosedan®,10 
mg/mL, Pfizer Animal Health) и проводна анестезия на n. аuriculo-
palpebralis и n. supraorbitalis с 2 ml и 5 ml лидокаинов хидрохлорид 
(Lidocaine 2% inj. sol., Софарма АД, България). Конюнктивата бе 
обезболена чрез накапване на пропаракаин (Alcain 0.5% Alcon Inc., USA) 
и промита с 5% разтвор на йод-повидон (Betadine® 5% Sterile Opht. Prep 
Sol. Alcon Inc., USA). Очната ябълка бе фиксирана с хемостатични 
пинсети и през склерата на 10 mm от дорзолатералния лимбус беше 
въведена игла 27 G (Yi et al., 2008).  

Опитните животни бяха изследвани ежедневно за типичните прояви на 
РУК, а последователността на появяване и интензивността на признаци-
те бе документирана. Лекуване не бе провеждано. Конете бяха 
евтаназирани с T 61® (Intervet International, Holand ) 6 ml/50 kg IV след 
28 дни от повторното интравитреално инжектиране. Бяха получени 
течни и тъканни проби от очите им, които бяха подложени на имуно-
логични и хистопатологични изследвания, с цел характеризиране на 
очните патоимунологични изменения. 

III. 4. ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ КОНЕ С 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН УВЕИТ 

Камерната течност и стъкловидното тяло бяха аспирирани и 
центрофугирани при 4 °С за 20 min при 750×g. Супернатантите бяха 
замразени при –25 °С за последващо определяне концентрацииите на 
цитокина IL-17 и нивата на увеитогенен ретинален антиген CRALBP с 
ELISA китове SEA063Eq и  SEC776Hu Cloud-Clone Corp. USA и ЕLISA 
Sunrise Reader, оборудван с Magellan V3.11 software. Имунологичните 
изследвания бяха проведени в секция „Епидемиология, инфекциозни 
болести и превантивна медицина” към катедра “Ветеринарна микробио-
логия, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ гр. Стара Загора. 

III.4.1. Анализ на IL-17 в очни среди 

Използваният тест е едностъпков, “сандвич” ELISA. Ямките на плаката 
са натоварени с IL-17 специфично антитяло, а стандартите/пробите  се 
добавят към съответните ямки заедно с биотин-свързано антитяло, 
специфично за IL-17. Към всяка ямка се добавя авидин конюгиран с 
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пероксидаза от хрян (HRP) и се инкубира. След добавяне на тетраметил-
бензидинов субстрат (TMB), промяна в цвета настъпва само там, където 
се съдържа IL-17, биотин-свързаното антитяло и ензимно-свързан 
авидин. Ензимно-субстратната реакция се преустановява с прибавяне на 
разтвор на сярна киселина, а екстинкцията се определя при дължина на 
вълната 450 nm. Концентрацията на IL-17 в пробите се изчислява спрямо 
стандартна крива от различни концентрации на стандарта. 

Работните характеристики на кита бяха както следва: граница на 
откриваемост: 6 pg/ml; обхват: 15.625–1000 pg/ml; Прецизност в рамките 
на серията (повторяемост): CV<10%; междусерийна прецизност (възпро-
изводимост): CV<12%. 

III.4.2. Анализ на клетъчен ретиналдехид-свързващ протеин (cellular 
retinaldehyde-binding protein: CRALBP) в очни среди 

Използваният тест е едностъпков, “сандвич” ELISA. Ямките на плаката 
са натоварени със специфично за ретинал-свързващ протеин 1 (RLBP1) 
антитяло. Стандартите/пробите  се добавят към съответните ямки заедно 
с RLBP1-специфично биотин-свързано антитяло, авидин конюгиран с 
пероксидаза от хрян (HRP) и се инкубират. След добавяне на 
тетраметилбензидинов субстрат (TMB), промяна в цвета настъпва само 
там, където се съдържа RLBP1, биотин-свързано антитяло и ензимно-
свързан авидин. Реакцията се преустановява с прибавяне на разтвор на 
сярна киселина, а екстинкцията се определя при дължина на вълната 450 
nm. Концентрацията на RLBP1в пробите се изчислява спрямо стан-
дартна крива. 

Работните характеристики на кита бяха както следва: граница на 
откриваемост: 0.54 ng/ml; обхват: 1.56–100 ng/ml; прецизност в рамките 
на серията (повторяемост): CV<10%; междусерийна прецизност (възпро-
изводимост): CV<12% 

Разпределението на данните във всяка група бе проверявано с тест на 
Колмогоров-Смирнов. Концентрациите на IL-17 и CRALBP бяха 
сравнявани между групите посредством параметричен t-тест или 
непараметричен Mann-Whitney тест в зависимост от правилността на 
разпределение на данните. Степен на достоверност р<0.05 бе считана за 
статистически значима. 
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III. 5. ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ КОНЕ С 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН УВЕИТ  

От клетъчните утайки бяха приготвени разстилки след ресуспендиране с 
RPMI, и оцветяване с Haemacolor® (Merck, Darmstadt, Germany). 
Разстилките бяха анализирани по диференциален клетъчен състав чрез 
светлинно микроскопиране. За всеки клетъчен тип бе извършено 
степенуване на интензивността на клетъчния субстрат, като за степен 1+ 
бяха определяни натривки с единични клетки на зрително поле, 2+ - до 5 
клетки, 3+ до 10 клетки и 4+ – над 10 клетки на зрително поле (Wiggins 
et al., 2014). 

Таблица 1. Хистологична скала за степенуване уврежданията на ретината и 
увеята (de Smet et al., 1993). 

 

Тъканни проби от ириса, цилиарното тяло и ретината бяха  фиксирани в 
10% неутрален формалин (Sigma-Aldrich)  и обработени по класическата 
патохистологична техника (Джуров и сътр., 1989; Дяков и сътр., 1989). 
След оформяне на срезове с дебелина 4 μm, те бяха оцветени рутинно с 
хематоксилин-еозин. Тъканните деструкции бяха подробно описани и 
класифицирани в 5 степени (таблица 1). Патохистологичните изслед-

Степен Описание 

0             Нормална ретинална морфология 
0.5  Нищожно възпаление, структурата на ретината е запазена 

 Възпалително-клетъчни инфилтрати в ретината без данни за 
деструкия или с увреждане на външния фоторецепторен слой в <1/4 
от ретината 

 Фокални негрануломатозни моноцитни инфилтрати в хориоидеята, 
цилиарното тяло и ретината 

1.0  Увреждане на външния фоторецепторен слой в ≥1/4 от ретината 
 Фокални зони на деструкция с липса на фоторецептори 
 Ретинални периваскуларни инфилтрати и моноцитни инфилтрати в 

стъкловидното тяло 
2.0  Увреждане до външния нуклеарен слой в ≥1/4 от ретината  

 Малко ексудативно отлепяне на ретината 
 Слаба до средна клетъчна инфилтрация на стъкловидното тяло 
 Формиране на грануломи в увеята и ретината 
 Оклузивен ретинален васкулит със серозно отслояване на ретината и 

загуба на фотореептори 
3.0  Увреждане до вътрешния нуклеарен слой в ≥1/4 от ретината  

 Загуба на ретиналната архитектура, обширно ексудативно отлепяне на 
ретината, средна до обилна клетъчна инфилтрация на стъкловидното 
тяло 

 Формиране на възелчета и субретинална неоваскуларизация 
4.0  Увреждане всички слоеве на ретината в ≥1/4 от нея 

 Пълно разрушаване структурата на ретината 
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вания бяха проведени в секция „Патологична анатомия” към катедра 
“Обща и клинична патология” при ВМФ на ТрУ гр. Стара Загора. 

Горепосочените изследвания бяха извършени и върху 12 здрави очи, 
получени веднага след умъртвяването на 6 коня от кланица, с цел създа-
ване на контролна група. 

Степента на клетъчна инфилтрация и степента на увео-ретинално 
увреждане бяха сравнявани между здрави и болни очи от една страна и 
между леви и десни очи с експериментален увеит посредством Wilcoxon 
Signed-Ranks Test. При фактор на достоверност р<0.05 разликата бе 
считана за статистически достоверна. 

III. 6. ЦИТОЛОГИЧНО И ПАТОХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ОЧНИ СРЕДИ И ТЪКАНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ КУЧЕТА СЪС 
СПОНТАНЕН УВЕИТ 

Камерна течност (0.5 ml) и стъкловидно тяло (0.5 ml) бяха аспирирани 
от кучета с факолитичен увеит и катаракта, непосредствено преди 
извършване на факоемулсификация, както и от кучета с увеит 
вследствие ерлихиоза, идиопатичен  и бактериен увеит. Парацентезата 
извършвахме с игла 25G на 1 mm пред дорзалния лимбус (12 часа). В 
стъкловидното тяло прониквахме с игла 25G въведена през склерата на 6 
mm дорзолатерално от лимбуса (14 часа). Пробите бяха центрофугирани 
за 10 min при 750×g. Супернатантите бяха отделени, а от утайките бяха 
приготвени разстилки, които след оцветяване с Haemacolor® (Merck, 
Darmstadt, Germany) бяха подложени на цитологичен анализ. За всеки 
клетъчен тип бе извършено степенуване интензивността на акумулиране 
на клетъчния субстрат, като за степен 1+ бяха определяни намазки с 
единични клетки на зрително поле, 2+ – до 5 клетки, 3+ до 10 клетки и 
4+ – над 10 клетки на зрително поле (Wiggins et al., 2014). 

Очите на кучета, страдащи от различни форми на увеит и евтaназирани 
или умрели поради други причини, бяха енуклеирани, фиксирани във 
формалин и включени в парафинови блокчета.  Впоследствие, те бяха 
подложени на хистологичен анализ. Тъканните деструкции бяха подроб-
но описани и класифицирани в 5 степени (таблица 1). 

III. 7. МЕТОДИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

На база на събраната първична информация са проведени  следните 
статистически анализи посредством компютърни програми Statistica® 
версия 7.0 (Stat Soft Inc., USA) и MedCalc версия 10.2.0.0 (MedCalc 
Software, Belgium).  
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• Дескриптивен статистически анализ – изчисляване на средно арит-
метично, разсейване на количествените признаци (стандартно отклоне-
ние, стандартна грешка); 

• Тест на Колмогоров-Смирнов – за проверка на нормалността на 
разпределение на извадката; 

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

• Хи квадрат анализ (chi square test) – за оценка на разликите при 
променливи  от два или повече класа (категории);  

• Eднофакторeн логистичeн  регресионен анализ – за определяне на 
предсказващи фактори и отношението на шансовете (Odds Ratio, OR) 
(силата на риска  за  отделните  рискови  фактори)  и  неговия  
доверителен  интервал (95% Confidence Interval - 95% CI)  

• Тест на Уилкоксон за две зависими извадки (Wilcoxon Signed-Ranks 
Test) – непараметричен тест за сравняване на количествените оценки 
на хистологичните находки. Последните са представени като медиана 
и интерквартилен размах (разлика между третия и първия квантил на 
вероятности). 

ІV. РЕЗУЛТАТИ 

IV. 1. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНОТО ОБСЛЕДВАНЕ НА КОНЕ 

От общия брой (590) изследвани конe, при 18 бр. (3.05%) установихме 
критериите, отговарящи на РУК. В проучването попаднаха животни от 
различни породи, като най-голям дял от прегледаните бе на български 
спортен кон (27.3%), без това да е свързано с най-висока заболяемост 
(1.86%).  Разпределението на болните спрямо здравите коне по породи е 
представено в таблица 2. 

Възрастовото, половото, регионалното разпространение, както и 
предназначението и начинът на отглеждане при болните и здравите 
животни е показано в таблица 3.  

Съгласно получените резултати от проведения еднофакторен логистичен 
регресионен анализ, както породата (р=0.019), така и възрастта 
(р=0.0007) оказват статистически значимо влияние върху заболевае-
мостта от увеит (таблица 4). С най-голям риск са конете от породите 
акхал-текен (р=0.009), тежковоз (р=0.008) и арабска шагия (р=0.02).  
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Таблица 2. Разпределение на изследваните коне по породен признак 

Порода  Прегледани 
(n) 

%* Болни   
(n) 

%** 

Български спортен кон 161/590 27.29% 3/161 1.86% 
Източно-български кон 94/590 15.93% 1/94 1.06% 
Холщайнер 38/590 6.44% 1/38 2.63% 
Кръстоска 37/590 6.27% - - 
Арабска шагия 35/590 5.93% 3/35 8.57% 
Олденбург 28/590 4.75% - - 
Арабска чистокръвна 23/590 3.90% - - 
Хановер 23/590 3.90% 1/23 4.35% 
Тежковоз  19/590 3.22% 3/19 15.79% 
Рисиста 15/590 2.54% - - 
Тракинен 12/590 2.03% - - 
Плевенска 12/590 2.03% - - 
Хафлингер 11/590 1.86% 1/11 9.09% 
Дунавска 11/590 1.86% - - 
Шотландско пони 10/590 1.69% 1/10 10.00% 
Чистокръвна английска 10/590 1.69% - - 
KWPN 10/590 1.69% 1/10 10.00% 
Каракачанска 9/590 1.5% 1/9 11.11% 
Фризийска 6/590 1.23% - - 
SBS 4/590 0.68% - - 
Зангершайде 4/590 0.68% - - 
Андалус 3/590 0.51% - - 
Вестфален 3/590 0.51% - - 
BWP 3/590 0.51% - - 
Акхал-текен 3/590 0.51% 2/3 66.67% 
Мекеленбург 1/590 0.17% - - 
Великополска 1/590 0.17% - - 
Пинто 1/590 0.17% - - 
Канецо 1/590 0.17% - - 
Селфрансе 1/590 0.17% - - 

* - % от общия брой коне; ** - % от болните  коне, принадлежащи към съответ-
ната порода. 

 

Статистическият анализ показа, че възрастните коне имат 2.91 пъти по-
голям шанс  да се разболеят от  увеит в сравнение  с тези на  средна въз- 
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Таблица 3. Разпределение на изследваните коне по възраст, пол, 
предназначение, място и начин на отглеждане. 

 

Показател Прегледани (n) %* Болни  (n) %** 

Възраст  

0-5 год. 263/590 44.57% 2/263 0.76% 

6-15 год. 280/590 47.46% 11/280 3.93% 

16-30 год. 47/590 7.97% 5/47 10.64% 

Пол   

Кобили 316/590 53.56% 11/316 3.48% 

Жребци 212/590 35.93% 4/212 1.89% 

Кастрати 62/590 10.51% 3/62 4.84% 

Предназначение  

Спорт 397/590 67.29% 8/397 2.02% 

Любителска езда 93/590 15.76% 6/93 6.45% 

Разплод 96/590 16.27% 4/96 4.17% 

Работа 4/590 0.68% - - 

Място на отглеждане  

Стара Загора 139/590 23.56% 7/139 5.04% 

София 88/590 14.58% 3/88 3.41% 

Пловдив 79/590 13.39% 1/79 1.27% 

Смолян 70/590 11.86% 5/70 7.14% 

Бургас 54/590 9.15% - - 

Габрово 43/590 7.29% - - 

Ямбол 41/590 6.95% - - 

Плевен 39/590 6.61% - - 

Велико Търново 39/590 6.61% 2/39 5.13% 

Начин на отглеждане  

Боксово 500/590 85.00% 13/500 2.60% 

Свободно 90/590 15.00% 5/90 5.56% 

* - % от общия брой коне; ** - % от болните коне, принадлежащи към съответ-
ната група (възраст, пол, предназначение, място и начин на отглеждане); 

раст (р=0.05), докато при младите коне вероятността е приблизително 5 
пъти по-малка (р=0.03).  

Почти всички болни коне се намираха в хроничен стадий на забо-
ляването. Резултатите от проведеното офталмологично изследване на 
болните коне с установените клинични признаци са представени на 
фигура 2. 
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Таблица 4. Еднофакторен логистичен регресионен анализ на изследвани 
параметри при коне с РУК – резултати от обследване на 590 коне. 

Параметър OR OR (95% CI) P 

Порода p=0.019* 

Български спортен кон – – – 
Източно-български кон 0,5663 0,0581 - 5,5237 0,62 
Холщайнер 1,4234 0,1440 - 14,0752 0,76 
Арабска шагия 6,3838 1,3641 - 29,8753 0,02 
Хановер 2,3939 0,2384 - 24,0392 0,46 
Тежковоз  9,8750 1,8388 - 53,0335 0,008 
Рисиста 0,0000 0,0000 - 0,0000 0,99 
Тракинен 0,0000 0,0000 - 0,0000 0,99 
Плевенска 0,0000 0,0000 - 0,0000 0,99 
Хафлингер 4,7879 0,4592 - 49,9177 0,19 
Шотландско пони 5,8519 0,5521 - 62,0252 0,14 
KWPN 5,8519 0,5521 - 62,0252 0,14 
Каракачанска 6,5833 0,6142 - 70,5694 0,12 
Акхал-текен 52,6667 2,6273 - 1055,7323 0,009 

Възраст p=0.0007* 

0-5 год. 0,1874 0,0411 - 0,8536 0,03 
6-15 год. – – – 
16-30 год. 2,9113 0,9632 - 8,7988 0,05 

Пол   p=0.399* 

Кобили – – – 
Жребци 0,5332 0,1675 - 1,6973 0,29 
Кастрати 1,4099 0,3817 - 5,2080 0,61 

Предназначение  p=0.147* 

Спорт – – – 
Любителска езда 3,2612 1,1038 - 9,6351 0,03 
Разплод 2,1033 0,6200 - 7,1355 0,23 

Начин на отглеждане p=0.243* 

Боксово – – – 
Свободно 2,2036 0,7659 - 6,3404 0,14 

Място на отглеждане p=0.107* 

Стара Загора    
София 0,6655 0,1675 - 2,6447 0,56 
Пловдив 0,2418 0,0292 - 2,0020 0,19 
Смолян 1,4966 0,4570 - 4,9011 0,51 
Велико Търново 1,0193 0,2031 - 5,1159 0,98 
* степен на достоверност на влиянието на параметъра чрез Хи квадрат анализ; 
OR - съотношение на шансовете; CI – доверителен интервал.  
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Фиг. 2. Разпределение на наблюдаваните клинични признаци. 

При конете в терминален стадий на заболяването със съпътстващо 
ослепяване (72.2%), загубата на зрение се дължеше на: дифузен кератит 
– при 44.4 % от тях, катаракта – 27.8%, атрофия на булбуса – 27.8% или 
увреждане на ретината –  11.1% (фиг. 2). 

Причините за настъпване на заболяването бяха установени при 18 коня 
и са представени на фиг. 3. С най–голям дял като етиологичен фактор се 
отличава закритата механична травма (44.4%). 

IV. 2. РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕТРОСПЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА КУЧЕТА С УВЕИТ 

Проведеното ретроспективно проучване по болничните листове на КДЖ 
към ВМФ на ТрУ разкри, че за 7-годишния период са постъпили 329 
кучета с очни заболявания, от тях 82 (24.9%)  са били с диагноза увеит. 
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Фиг. 3. Разпределение на болните коне (n=18) по етиологичен фактор 

Младите животни (0-3 год.) най-често страдат от очни заболявания – 
58.97% (таблица 5). Резултатите от възрастовото разпределение на 
заболеваемостта от увеит сочат, че животните от тази категория (0-3 
год.) са засегнати значително по-слабо в сравнение с тези на средна 
възраст (4-7 год.) и възрастните (над 7 год.). При 48.07% от възрастните 
животни с очни заболявания е поставена диагнозата увеит. Половата 
принадлежност не оказва влияние върху заболеваемостта от увеит. 

Таблица 5. Разпределение на изследваните кучета с очни заболявания и с увеит 
по възраст и пол 

Показател: Брой с очни 
заболявания  

(n=329) 

%* С увеит  
(n=82) 

%** %*** 

Възраст  
0-3 год. 194/329 58,97 25/82 30,48 12,89 
4-7 год. 83/329 25,23 32/82 39,04 39,02 
над 7 год. 52/329 15,80 25/82 30,48 48,07 

Пол  
Мъжки 178/329 54,10 49/82 59,76 27,53 
Женски  151/329 45,90 33/82 40,24 21,86 

% от общия брой кучета с очни заболявания; ** - % от общия брой кучета с 
увеит; *** - % от броя кучета с очни заболявания, принадлежащи към съответ-
ната група (възраст, пол). 

Разпределението на болните животни по породи е представено в таблица 
6. Най-голям брой 32 (9.73%) засегнати от очни заболявания са кучета 
от породата пекинез, като 9 от тях (28.13%) са с увеит. Други породи, 
често страдащи от очни заболявания са шар-пей (9.12 %), смесена 
порода (8.21%), немска овчарка (7.06%) и кокер шпаньол (6.14%). 
Увеитът е бил най-честата диагноза сред очните заболявания, регист-
рирани за съответната порода, при болонка (75%), дратхар  (62.5%), 
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боксер (50%) и лабрадор (40%). Много висока заболяемост от увеит 
(100%) се установи при породите курцхар, барак, бигъл и дог, но 
тяхната представителност в общата група с очни заболявания е много 
ниска (под 1%). 

Таблица 6. Разпределение на изследваните кучета с очни заболявания и с увеит 
по породен признак 

Порода  Брой с очни 
заболявания 

(n=329) 

%* Брой кучета 
с увеит  
(n=82) 

%** %*** 

Пекинез  32/329 9,73 9/82 10,98 28,13 
Шар-пей 30/329 9,12 3/82 3,66 10,00 
Смесена  27/329 8,21 6/82 7,32 22,22 
Немска овчарка 23/329 7,06 4/82 4,88 17,39 
Кокер шпанол 20/329 6,14 8/82 9,76 40,00 
Чау-чау  18/329 5,53 2/82 2,44 11,11 
Френски булдог 14/329 4,30 1/82 1,22 7,14 
Англ. Булдог 13/329 3,99 – – – 
Мопс  12/329 3,68 2/82 2,44 16,67 
Ротвайлер  11/329 3,38 2/82 2,44 18,18 
Пинчер  10/329 3,07 4/82 4,88 40,00 
Пойнтер  9/329 2,76 2/82 2,44 22,22 
Хъски  9/329 2,76 6/82 7,32 66,67 
Дратхар  8/329 2,46 5/82 6,10 62,50 
Болонка  8/329 2,46 6/82 7,32 75,00 
Йоркшир териер 8/329 2,46 2/82 2,44 25,00 
Кавказка овчарка 7/329 2,15 1/82 1,22 14,29 
БОК 7/329 2,15 1/82 1,22 14,29 
Шпиц  6/329 1,84 – – – 
Голдън ретривър 6/329 1,84 2/82 2,44 33,33 
Гонче  6/329 1,84 2/82 2,44 33,33 
Сан Бернар 6/329 1,84 – – – 
Лабрадор  5/329 1,53 2/82 2,44 40,00 
Неапол. мастиф 5/329 1,53 – – – 
Боксер  4/329 1,23 2/82 2,44 50,00 
Питбул 4/329 1,23 1/82 1,22 25,00 
Други (породи с 
дял под 1%)  

21/329 5,71 9/82 10,98 42,86 

* - % от общия брой кучета с очни заболявания; ** - % от общия брой кучета с 
увеит; *** - % от броя кучета с очни заболявания, принадлежащи към съответ-
ната порода. 

Съгласно получените резултати от проведения еднофакторен логистичен 
регресионен анализ, както породата (р=0.004), така и възрастта 
(р<0.0001) оказват много съществено влияние върху заболеваемостта от 
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увеит (таблица 7). С най-голям риск са кучетата от породите болонка 
(р=0.02) и хъски (р=0.04). Статистическото проучване показва, че 
кучетата на средна възраст имат 4.37 пъти по-голям шанс да се 
разболеят от увеит в сравнение с младите, а при възрастните тази 
възможност е 6 пъти по-голяма (р<0.001). 

Таблица 7. Еднофакторен логистичен регресионен анализ на порода, възраст и 
пол при кучета с увеит – резултати при 329 кучета с очни заболявания. 

Параметър   OR OR (95% CI) P 

Порода p=0.004* 

Пекинез  – – – 
Шар-пей 0,2738 0,0663 - 1,1309 0,07 
Смесена  0,7302 0,2220 - 2,4011 0,60 
Немска овчарка 0,5380 0,1430 - 2,0247 0,36 
Кокер шпанол 1,7037 0,5231 - 5,5487 0,38 
Чау-чау  0,3007 0,0574 - 1,5741 0,15 
Френски булдог 0,1966 0,0223 - 1,7305 0,14 
Мопс  0,5111 0,0931 - 2,8051 0,44 
Ротвайлер  0,5679 0,1022 - 3,1559 0,52 
Пинчер  1,7037 0,3873 - 7,4947 0,48 
Пойнтер  0,7302 0,1268 - 4,2029 0,72 

Хъски  5,1111 1,0467 - 24,9578 0,04 
Дратхар  4,2593 0,8382 - 21,6443 0,08 

Болонка  7,6667 1,2978 - 45,2905 0,02 
Йоркшир териер 5,1111 0,4108 - 63,5980 0,20 
Кавказка овчарка 0,4259 0,0448 - 4,0530 0,46 
БОК 0,3651 0,0392 - 3,4039 0,37 
Голдън ретривър 1,2778 0,1981 - 8,2423 0,79 
Гонче  1,2778 0,1981 - 8,2423 0,79 
Лабрадор  1,7037 0,2428 - 11,9524 0,59 
Боксер  2,5556 0,3111 - 20,9959 0,38 
Питбул 0,8519 0,0780 - 9,3043 0,89 

Възраст p<0.0001* 

0-3 год. – – – 

4-7 год. 4,3741 2,3844 - 8,0241 P < 0,001 
над 7 год. 6,0089 3,0082 - 12,0030 P < 0,001 

Пол p=0.29* 

Мъжки – – – 
Женски  0,7363 0,4434 - 1,2225 0,24 

* степен на достоверност на влиянието на параметъра чрез Хи квадрат анализ; 
OR - съотношение на шансовете; CI – доверителен интервал.  
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Фиг. 4. Разпределение на наблюдаваните клинични признаци при кучета с увеит. 
 

Наблюдаваните клинични признаци и честотата на проявяване са 
представени на фиг. 4. В повечето случаи бяха засегнати и двете очи 
(при 38 от 82 бр. кучета – 46.34%). Водещите клинични признаци са 
положителен тиндалов ефект (56.09%), зачервяване на конюнктивата 
(51.22%), миоза (47.56%) и загуба на зрение (46.34%).  

Разпределението на животните по етиологичен фактор (фиг. 5) показа, 
че най-голям дял заема факолитичният увеит, който бе установен при 35 
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кучета (42.68%). Идиопатичният увеит също засяга значителна част от 
болните животни (39.02%).  
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Фиг. 5. Разпределение на болните от увеит кучета (n=82) по етиологичен фактор 

IV. 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО 
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РУК 

IV.3.1. Последователност на поява и характеристика на клиничните 
признаци 

На 7-я ден след подкожното приложение на 50 mg H37RA-mTB антиген, 
суспендиран в Freund’s adjuvant (Difco, Detroit, Missouri, MI) при  всички 
опитни коне установихме дифузен, болезнен, флуктуиращ оток на 
мястото на инжектиране в дясна шийна област. Такъв оток 
наблюдавахме и в лява шийна област отново на 7-я ден след повторното 
подкожно приложение на 50 mg H37RA-mTB антиген. 

Първото интравитреално инжектиране провокира остър двустранен 
увеит, който постепенно заглъхна. В рамките на 12 часа след повторното 
интравитреално приложение на същия антиген в доза 0.25 μg в 0.25 ml в 
дясното око при всички коне се разви остър увеит, започващ с гнойни 
изтечения, блефароспазъм, конюнктивална инекция, помътняване на 
роговицата, положителен Тиндалов ефект и миоза. От 24-я до 48-я час 
след интравитреалното приложение на 0.25 ml балансиран солеви 
разтвор в лявото око отново наблюдавахме признаци на остър увеит.  

Единствено при кон №4 не регистрирахме промени в лявото око. През 
следващите дни острата фаза на увеит протече много бурно, съпрово-
дена с треска, анорексия и угнетеност.   

Фотофобия наблюдавахме през първите 3 дни на дясното око, а при 
лявото този клиничен признак регистрирахме от 2-я до 5-я ден. Блефа-
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роспазмът (фиг. 6) бе най-силно изразен в първите 2 дни на дясното око 
и на 4 ден на лявото. Най-постоянни признаци в острата фаза се явяват 
гнойните изтечения и зачервяване на конюнктивата, като при дясното 
око се наблюдаваха от първи до 6-и ден, а при лявото: от 2-и до 6-и ден. 
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Фиг. 6. Динамика на развитието на някои клинични признаци в острата фаза при 
коне с експериментално предизвикан РУК (n=6). Данните са представени като 

процент на засегнатите очи (100%: наличие на признака при всички 6 коня; 0%: 
отсъствие на признака). 
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На 3-я ден и при двете очи при всички животни вече имаше тиндалов 
ефект, докато дълбоката васкуларизация се проявяваше по-късно – след 
4-я ден. Сходна е динамиката в появяване на фибрин в предна очна 
камера и оток на роговицата. Тези признаци се проявяваха почти 
веднага, достигаха своя пик на трети ден, след което интезитетът им 
намаляваше. Хипопионът (фиг. 6) бе късен признак. Началото му бе 
след 2-3-и ден, като плавно достигаше пикови стойности на 6-и ден. 
Миозата бе най-силно проявена между 2-я и 4-я ден. Помътняване на 
стъкловидното тяло установихме само на дясно око при половината от 
експерименталните коне. Статистически достоверни разлики в клинич-
ната проява между ляво и дясно око бяха установени само през първия 
ден относно фотофобия, блефароспазъм, гнойни изтечения, зачервяване 
на конюнктивата и миоза и на петия ден по отношение на хипопион. 
Промени в задния очен сегмент не бяха регистрирани поради невъзмож-
ност за просветляване на вътреочните среди. Възпалителната реакция 
заглъхна постепенно при всички коне след 5-6-и ден, без да е била 
прилагана терапия. При две от опитните животни (кон № 1 и  кон № 3) 
на 14-я ден наблюдавахме признаци на ламинит. Същите остри клинич-
ни признаци, със същата динамика, време за поява и заглъхване бяха 
регистрирани след първото интравитреално инжектиране, поради което 
няма да бъдат повторно описани. 

На 28-я ден от второто интравитреално инжектиране, клиничните приз-
наци установени при всички коне бяха характерни за хроничната фаза на 
заболяването, а именно: дълбока васкуларизация, левкома, предни или 
задни синехии, катаракта и загуба на зрението, без да има нарушения в 
общото състояние на животните.    

IV.3.2. Концентрации на IL-17 в очните среди на коне с 
експериментален увеит 

Съдържанието на IL-17 значително се повишава в пробите от 
експериментален увеит спрямо контролите, както в камерната течност 
(p<0,001), така и в стъкловидното тяло (p<0,01) (фиг.7).   
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Фиг. 7. Сравнителен анализ на съдържанието на IL-17 (pg/ml) в камерна течност 
и стъкловидно тяло от очи на здрави коне и коне с увеит. Стойностите са 

представени като средно аритметично и стандартно отклонение (n=12). 

Сравнителният анализ на концентрациите на този цитокин между ляво и 
дясно око разкрива, че промените не са статистически достоверни.  

IV.3.3. Стойности на CRALBP в очните среди на коне с 
експериментален увеит 

По отношение на концентрацията на CRALBP в очните среди (фиг. 8), 
разликите между контролната група и тази с увеит бяха с изключително 
висока степен на достоверност. 
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Фиг. 8. Сравнителен анализ на съдържанието на CRALBP (ng/ml) в камерна теч-
ност и стъкловидно тяло от очи на здрави коне и коне с увеит. Стойностите са 

представени като средно аритметично и стандартно отклонение (n=12). 
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IV.3.4. Описание и класификация на цитологичните и патохисто-
логичните промени при експериментален увеит при коне 

Цитологична находка. Във всички контролни проби бе установен 
хомогенен фон без клетъчен състав. Пробите от болните очи показаха в 
различна степен мононуклеарна клетъчна инфилтрация. В камерната 
течност макрофагите доминираха пред останалите мононуклеарни 
клетки (фиг. 9). Преобладаващият клетъчен вид в стъкловидното тяло 
бяха лимфоцити, често се срещаха още макрофаги и лимфобласти 
(фиг.10).  

 

Фиг. 9. Цитонамазка от утайка на камерна течност от око с експериментален 
увеит. Наблюдават се множество еритроцити и шест макрофага (стрелка).  

 

Фиг. 10. Цитонамазка от стъкловидно тяло на око с експериментален увеит. 
Преобладават лимфобластите (бяла стрелка), наблюдават се лимфоцити (черна 

стрелка) и клетъчен детрит (астерикс).  

Нямаше значителна разлика в клетъчния състав на камерната течност и 
на стъкловидното тяло между левите и десните очи (фиг. 11). Срещаха 
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се единични неутрофили, често с дегенеративни промени и доста по-
рядко еозинофили. В някои проби изобилстваха еритроцитите, както и 
клетъчни отломки, оцветяващи се в червено-виолетов цвят. 
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Фиг. 11. Цитологична оценка на клетъчния състав на леви и десни очи  
от коне с експериментален увеит. Ly: лимфоцити, Maf: мононуклеарни клетки, 

Neu: неутрофили , Er: еритроцити 

Патохистологична находка. При хистологичното изследване на 
тъканни проби от болните от увеит коне бяха установени значителни 
структурни увреждания на съдовата обвивка и ретината, които се разли-
чаваха драстично от очните проби, получени от здрави животни.  

Наблюдаваните промени бяха характерни за хронично лимфоцитно 
пролиферативно възпаление. Най-често срещаните патологични откло-
нения бяха: хиперемия на кръвоносните съдове с ограничени или 
обширни кръвоизливи, неоваскуларизация, локални или дифузни моно-
нуклеарни инфилтрати, засягащи както ретината (фиг.12), така и 
хориоидеята, цилиарното тяло и ириса (фиг. 13), ексудативно отслоява-
не на ретината и разрушаване структурата и подреждането на ретинал-
ните слоеве. 



 

 

 

29 

 

Фиг. 12. Хистологична находка на ретина от око с експериментален увеит. 
Тотално разрушаване структурата на ретината. Дифузни лимфоцитни 
пролиферати (къси стрелки) и дифузни кръвоизливи (дълги стрелки) 

 

Фиг. 13. Хистологична находка на цилиарно тяло и ирис от око с 
експериментален увеит. Хиперемия, кръвоизливи и главно локално 

инфилтриране с мононуклеарни клетки 

За всяко око бе определена степента на тъканна деструкция на съдовата 
обвивка и ретината по 5-степенната скала на de Smet et al., (1993) (фиг. 
14). 
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Фиг. 14. Степен на тъканно разрушаване на ляво и дясно око при коне с 
екпериментален увеит (индивидуална оценка и средна оценка като медиана и 
интерквартилен размах), определени по скалата на de Smet et al., (1993) върху 

хистологични срезове на ретина и увея. 

 

IV.3.4. Резултати от цитологичното и патохистологичното изслед-
ване на очни среди и тъкани от кучета със спонтанен увеит 

Цитологично изследване. Цитологично изследване извършихме на 
цитонамазки от камерна течност и стъкловидно тяло от 2 кучета с 
факолитичен увеит (фиг. 15), едно куче с ерлихиозен увеит, куче с 
идиопатичен увеит (и едно куче с бактериен увеит (фиг. 16).  

 

Фиг. 15.  Цитонамазка от стъкловидно тяло на куче с факолитичен увеит. 
Наличие на множество лимфоцити (черни стрелки) и макрофаги (бели стрелки). 
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Фиг. 16. Цитонамазка от стъкловидно тяло на куче с бактериен увеит. Дифузна 
неутрофилна инфилтрация (стрелка) и клетъчен детрит (астерикс).  

 

Клетъчната инфилтрация при осемте очи с факолитичен, идиопатичен и 
ерлихиозен увеит бе степенувана по скалата на Wiggins (фиг. 17). Мно-
жество еритроцити бяха установени само в случаите на идиопатичен 
увеит с хифема. Преобладаващият клетъчен вид бе на мононуклеарните 
клетки с превес на лимфоцитите както в камерната течност, така и в 
стъкловидното тяло (фиг. 15), което контрастира с находката при 
бактериен увеит с преобладаване на неутрофилите и в двете очни среди 
(фиг. 16).  
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Фиг. 17. Цитологична оценка на клетъчния състав на очи от кучета с увеит 
(n=8). Ly: лимфоцити, Maf: мононуклеарни клетки, Neu: неутрофили,  

Er: еритроцити. 
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Патохистологично изследване. На патохистологично изследване 
подложихме срезове от 4 очи на кучета с презряла хронична катаракта, 
умрели или евтаназирани по други причини и за сравнение едно 
енуклеирано око с бактериен увеит. Патохистологична оценка на 
интензивността на тъканната деструкция бе извършена на тъканните 
срезове от очите с факолитичен увеит по скалата на de Smet et al. (1993).  

Кучетата с резорбтивна презряла катаракта показаха средно по интен-
зивност негнойно възпаление на увеалния тракт, характеризиращо се с 
пролиферация на лимфоцити и плазматични клетки, главно в 
антериорната увеална строма. Този тип хронично лимфоцитно-
плазматично възпаление е характерно и за идиопатичните форми на 
увеит, което е основание те да се причисляват към автоимунния тип 
реакции на увеята.  

Ретиналната деструкция е слабо изразена (фиг. 18), за разлика от 
хроничния рецидивиращ увеит при конете, но се наблюдаваха фокално 
или дифузно отлепяне (фиг. 19). Патохистологичната находка се 
различаваше съществено от тази, установена при бактериен увеит, който 
се съпровождаше от изразена неутрофилна инфилтрация на целия 
увеален тракт, хиперемия на съдовете и отоци. 

         0,75 (0,5-1,0)                                         1,0 (0,75-1,0)

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

0 1 2

1

2

3

4

5

ляво око

дясно око

куче 1

куче 2

куче 3

куче 4

M (IQ) 0,75 (0,5 - 1,0)                                         1,0 (0,75 - 1,0) 

 

Фиг. 18. Степен на тъканно разрушаване на очите от кучета с хронична презряла 
катаракта (индивидуална оценка и средна оценка като медиана и интер-
квартилен размах), определени по скалата на de Smet et al., (1993) върху 

хистологични срезове на ретина и увея 
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Фиг. 19. Ретина от куче с хронична презряла катаракта. Нарушена 
архитектоника на ретиналните слоеве (астерикс). Фокално отслояване на 

ретината (стрелка). Оцветяване с H&E, 10х. 

 

В заключение, увеитът при коня и кучето може да се предизвика от 
голям брой разнородни етиологични фактори, но с различна честота 
при двата вида. Докато конят страда главно от рецидивиращ увеит, 
който се индуцира предимно от закрита механична травма, лептоспи-
роза и ринопневмонит, при кучето заболяването е монофазно с основни 
причинители катаракта, травма и ерлихиоза, а много от случаите са 
идиопатични. 

Клиничната картина и при двата вида е богата и типична, като 
хроничната фаза е свързана с трайни нарушения в очните структури и 
ослепяване. 

И при двата вида увеитът има имунно-медииран характер, но различни 
молекулярни механизми, антигени, цитокини и имунни пътища 
участват в патогенезата на РУК и увеита при кучето. В потвържде-
ние на имунната природа на заболяването е породното предразполо-
жение и при двата вида и преобладаващата лимфоцитно-моноцитна 
клетъчна пролиферация в засегнатите очи, както и добрият лечебен 
ефект от имуносупресивни средства. 

Специално при конете експериментално се установява, че CRALBP е 
увеитогенен антиген, който вероятно се освобождава по пътя на 
епитопното разпространение и индуцира Th-17 медииран имунен от-
говор, като предизвиканото автоимунно възпаление е с рецидивиращ 
характер. 
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Имунните механизми за развитието на увеит при кучето все още не са 
разкрити и се нуждаят от продължаващи изследвания. 

Видовите различия в протичането на увеита вероятно поне отчасти 
се дължат на видови различия в стабилността на кръвно-очните 
бариери, стабилността им при провокация от различни агенти, както 
и генетично обусловената видова реактивност, тъй като нарушената 
цялост на бариерите винаги е начало на всяка форма на увеит.     

V. ИЗВОДИ 

1. Разпространението на РУК сред изследваната популация животни у 
нас е 3.05%, като два пъти по-често боледуват свободно пасищно 
отглежданите коне. Най-засегнатите породи са: тежковози, арабска 
шагия, каракачански, шотландско пони, KWPN и хафлингер. Рискът 
за заболяване на коне над 16 години е висок, докато при кончета под 
5 години е минимален. Не се установява връзка на заболяването с 
пола, предназначението, района на отглеждане. 

2. Преобладава хроничната форма на РУК с типичните клинични 
признаци. Рецидивиращият увеит води до ослепяване при 72.2% от 
случаите. Установена е пряка връзка с 3 етиологични фактора – 
закрита механична травма на окото, лептоспироза, ринопневмонит. 

3. Острата фаза на експерименталния увеит при конете протича с 
типичните за спонтанен остър пристъп на РУК признаци, като 
треска, анорексия, угнетеност, гнойни очни изтечения, блефароспа-
зъм, конюнктивална инекция, помътняване на роговицата и 
положителен Тиндалов ефект, които заглъхват за 6 дни без лекуване. 
В 33.3% острият експериментален увеит се съпътства от ламинит, 
който се появява на 14-я ден от индуцирането. 

4. Хроничната фаза на експериментален увеит се демонстрира  с 
признаци, характерни за хроничен РУК, като дълбока васкулариза-
ция, левкома, предни и задни синехии, катаракта и ослепяване.  

5. Експерименталният увеит при конете води до значително повиша-
ване нивата на IL-17 и CRALBP във вътреочните среди – камерна 
течност и стъкловидно тяло. Няма разлика в стойностите на IL-17 и 
CRALBP между ляво око (провокатор травма) и дясно око (прово-
катор инфекциозен причинител). 

6. Хроничният експериментален увеит при коня се характеризира с 
локална или дифузна мононуклеарна клетъчна инфилтрация в 
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антериорния и постериорния отдел на увеалния тракт, силно изразена 
деструкция на ретината и ексудативно отслояване. 

7. Увеитът представлява 24.9% от очните заболявания при кучето, като 
водеща причина за него е катарактата. 

8. Породите кучета най-често страдащи от очни заболявания са: 
пекинез (9.73%), шар-пей (9.12%), смесена (8.21%) и немско овчар-
ско куче (7.06%). Породите с най-широко разпространение на увеит 
сред очните заболявания са: болонка (75%), хъски (66.67%), дратхар 
(62.50%) и боксер (50%). Болонките са 7.67 пъти по-предразпо-
ложени от останалите, а при кучета от породата хъски вероятността 
да заболеят от увеит е 5.11 пъти повече. Кучета над 7 години страдат 
6 пъти повече в сравнение с останалите възрастови групи. 

9. Най-често срещаните клинични признаци на увеита при кучето са: 
тиндалов ефект (56.09%), зачервяване на конюнктивата (51.22%) и 
миоза (47.56%). Заболяването води до загуба на зрението при 46.34% 
от изследваните животни. 

10. Факолитичният, идиопатичният и ерлихиозният увеит при кучето се 
характеризират от лимфоцитно-моноцитна клетъчна инфилтрация 
главно в антериорния увеален сегмент, слабо изразена ретинална 
деструкция, фокално или дифузно отлепяне на ретината. 

VI.  ПРИНОСИ 

VI. 1. ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ 

1. Установено беше, че рецидивиращият увеит засяга 3.05% от конете в 
България, като боледуват най-често свободно пасищно отглеждани 
коне от тежковозните породи, арабска шагия и каракачанска, без 
полово предразположение, но с явен превес при конете над 16-
годишна възраст. 

2. Увеитът съставя 24.9% от очните заболявания при кучето. С висока 
заболеваемост се отличават възрастните животни от породите 
болонка, дратхар, боксер и лабрадор, като основната причина е 
автоимунното възпаление на увеалния тракт, вследствие катаракта 
или неустановен етиологичен агент, както и ерлихиозата. 

3. При сензибилизиран кон, както инфекциозният агент, така  и очната 
травма се явяват равностойни провокатори на увеит. 
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4. Наличието на високи конентрации на IL-17 в очните среди при 
експериментален увеит доказва ролята на Тh17 клетъчен субтип в 
развитието на РУК. 

VI. 2. ПОТВЪРДИТЕЛНИ ПРИНОСИ 

1. Установяването на ретиналния антиген CRALBP в имунно 
привилегированите очни среди стъкловидно тяло и камерна течност 
доказва автоимунната природа на рецидивиращия увеит при конете. 

2. При конете, по подобие на хората, CRALBP се явява силен увеито-
генен антиген. 

3.  Наличието на ретиналния автоантиген CRALBP в камерната течност 
и стъкловидното тяло без участието му при експерименталното 
възпроизвеждане на увеита подкрепя хипотезата за епитопното 
разпространение, като водещ молекулярен механизъм в развитието 
на РУК. 

4. Факолитичният, идиопатичният и ерлихиозният увеит протичат с 
характерните за хронично имунно-медиирано възпаление морфоло-
гични изменения в увеалния тракт и ретината. 

VII.  ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

1. Предвид сериозните последици от протрахирането на увеита и 
автоимунния му характер и при коне и при кучета, основната цел при 
лекуването трябва да бъде насочено към модулация на имунния 
отговор и дългосрочно подтискане на активното възпаление, чрез 
имуносупресивни агенти.  

2. Етиологичните агенти на увеита при коня и кучето са разнообразни, 
но независимо от тях незабавно трябва да се подтисне острата 
възпалителна реакция на окото, за да се спре тъканната му 
деструкция, тъй като функционалното възстановяване на окото е 
силно ограничено. 

3. При кучета с билатерален увеит е уместно да се извършва 
серологично изследване за Ehrlichia canis инфекция. 

4. При съмнение за очен лимфосарком цитологичното изследване на 
камерната течност е с добра диагностична стойност. 
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IX. ENGLISH SUMMARY 

The aim of the present dissertation was to investigate the prevalence of equine 
recurrent uveitis (ERU) and uveitis in dogs, and the role of some 
etiopathogenetic factors. For this purpose, a survey was conducted in several 
equine farms in Bulgaria to establish the prevalence and specific features of 
the disease among horse population in the country. A retrospective analysis 
on the incidence and features of uveitis among dogs, referred for examination 
at the Small Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Stara Zagora 
over a 7-year period was also performed. Equine recurrent uveitis was 
experimentally reproduced and local concentrations of immunocompetent 
cells, cytokines and auto antigens involved in uveitis pathogenesis were 
assayed in aqueous humour and vitreous body. Cytological and 
histomorphological analysis of eye fluids and eye tissues from horses with 
experimental equine recurrent uveitis and dogs with uveitis were performed. 
On the basis of all investigations, the following results were obtained: 1) The 
prevalence of ERU among the Bulgarian equine population was 3.05%, with 
twice more frequent affection of horses, reared freely on pastures. The most 
affected breeds were: heavy draught horses, the Shagya-Arabian breed, 
Karakachan breed, Shetland pony, KWPN and Haflinger breeds. The risk for 
ERU was high for horses older than 16 years of age, while in those < 5 years 
of age – negligible. No association between ERU and horse gender, purpose 
and region of rearing was established.  2) The chronic form of ERU with its 
typical clinical signs was more common. Recurrent uveitis results in blindness 
in 72.2% of cases. Direct relationship with three etiological factors was 
proved: close mechanical trauma of the eye, leptospirosis and 
rhinopneumonitis; 3). The acute stage of experimental  ERU was accompa-
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nied with the specific clinical signs of the acute bout of the disease: fever, 
anorexia, depression, purulent eye discharge, blepharospasm, red eye, corneal 
opacities and positive Tyndall effect, which resolved within 6 days without 
treatment. In 33.3% of cases, acute experimental  ERU was accompanied by 
laminitis which appeared 14 days after the challenge. 4) The clinical signs in 
the chronic stage of ERU were deep vascularisation, leukoma, anterior and 
posterior synechiae, cataract and blindness. 5) Experimental ERU resulted in 
substantially increased IL-17 and CRALBP concentrations in intraocular 
media – aqueous humour and vitreous body. There was no difference between 
IL-17 and CRALBP levels in left eye (induced by trauma) and right eye 
(infectious agent). 6) The chronic ERU was characterised with local or 
diffuse mononuclear cell infiltration in the anterior and posterior uveal tract 
compartments, strong destruction of the retina and exudative retinal 
detachment. 7) The proportion of uveitis among canine ophthalmologic 
diseases  was 24.9% with cataract as leading cause. 8) Dog breeds most 
commonly affected with ophthalmologic diseases were Pekingese (9.73%), 
Shar-Pei (9.12%), mixed breed dogs (8.21%) and German Shepherds 
(7.06%). The dog breeds with highest share of uveitis among all eye disorders 
were Bolognese (75%), Husky (66.67%), Drathaar (62.50%) and Boxer 
(50%). Bologneses were at 7.67 times higher risk to develop uveitis, while the 
odds ratio of Huskies was 5.11. Dogs older than 7 years of age were affected 
6 times more frequently than the other age groups. 9) The commonest clinical 
signs in dogs with uveitis were positive Tyndall effect (56.09%), red eye 
(51.22%) and miosis (47.56%). The disease resulted in loss of vision in 
46.34% of surveyed dogs. 10) Phacolytic, idiopathic and Ehrlichia uveitis in 
dogs were distinguished with lymphocytic monocytic cell infiltration, mainly 
in the anterior uveal segment, poor retinal destruction, focal or diffuse retinal 
detachment. 

Key words: equine recurrent uveitis, IL-17, CRALBP, prevalence, pathoge-
nesis, horses, dogs 

 

 


