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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

US – Ултрасонография
2D US – Двуизмерна ултрасонография
3D US – Триизмерна ултрасонография
Doppler US – Доплерова ултрасонография
СТ – Компютърна ултрасонография
MRI – Магнитно-резонансна томография
Th – гръден прешлен
L – поясен прешлен
DV – дорзовентрален размер
LL – латеролатерален размер
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I. УВОД
Литературните данни, касаещи анатомичните особености на
черния дроб при заека са противоречиви. Съществуват две теории
относно принципа на лобираност на органа. Според първата (Barone,
1997), черният дроб при заека е изграден от пет анатомични дялове lobus hepatis dexter, lobus hepatis sinister lateralis, lobus hepatis sinister
medialis, lobus quadratus и lobus caudatus. Според втората (Vella and
Donnelly, 2004), броят на анатомичните дялове е шест, като десният
чернодробен дял е разделен на самостоятелна медиална и латерална
част.
Литературната аргументация относно разположението на lobus
quadratus при заека също е обект на противоречиви данни. До този
момент не е изяснена анатомичната локализация на този дял спрямо
жлъчния мехур. Анатомичен ориентир за локализацията на lobus
quadratus е жлъчният мехур. Някои автори описват lobus quadratus като
слабо развита структура, която не напуска очертанията на vesica fellea.
Според други lobus quadratus е част от lobus hepatis dexter. Според
други твърдения lobus quadratus проминира извън очертанията на
жлъчния мехур и е локализиран между lobus hepatis dexter и lobus
hepatis sinister medialis.
Що се отнася до жлъчния мехур, съществуват противоречиви
резултати относно неговите анатомични части. Тяхното тълкуване е
взаимствано от анатомичната терминология, използвана при другите
дребни домашни бозайници и човека.
Според някои изследователи притоците на v. portae и vv.
hepaticae, и разклоненията на aa. hepaticae са подобни на тези при
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човека. Според други автори съдовите мрежи в черния дроб при заека
наподобяват на тези при месоядните.
През последните години неинвазивните образни методи (US,
Doppler

US,

CT

и

MRI)

намират

широко

приложение

при

визуализацията на органите от regio abdominis cranialis, вкл. и черния
дроб при домашнитe бозайници. Литературните данни, касаещи
прижизнената анатомична визуализация на черния дроб при заека са
оскъдни. Поради това вниманието ни беше насочено към задълбочаване
изследванията

върху

прижизнената

анатомична

локализация

и

лобираност на черния дроб посредством образноанатомичните методи.
3D US се използва от една страна за проучване на анатомичните
особености на черния дроб при заека, а от друга разкрива възможности
за

използване

на

резултатите

като

анатомичен

модел

при

ксенопроучвания.
Цветната Doppler US е все още рядко използван метод за
проучване анатомичните особености на коремните органи при
домашните бозайници, вкл. и заека. Недостатъчните данни за
приложението на този метод при изследване на черния дроб при заека
във ветеринарномедицинската практика създават приоритет при US
анатомичното проучване на чернодробните съдове.
СТ намира приложение като образноанатомичен метод за
изледване на коремните органи при заека. Прижизнените СТ
анатомични особености на черния дроб се прилагат често като модел
при проучването на този орган при лагоморфните в съвременен
прижизнен аспект. Именно тези неоспорими факти ни мотивираха в
избора на образноанатомичните СТ протоколи.
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MRI представлява съвременен лъчево ненатоварващ метод за
анатомичната визуализация на органите от regio abdominis cranialis при
дребни бозайници. За разлика от СТ, при MRI, радиоактивното
облъчване на индивида е елиминирано, като същевременно са избегнати
артефактите, получени при инспирация и експирация.
Образноанатомичните

методи

намират

все

по-широко

приложение при неклиничните фундаментални изследвания, защото са
съобразени с принципите на хуманно отношение към животните. Те са
живото- и здраве щадящи методи, поради което евтаназията е
немислима и недопустима, в сравнение с класическите анатомични
изследвания.
Точната интепретация на анатомичните образи на черния дроб,
получени посредством гореописаните методи се осъществява чрез
предварително изследване на анатомичните характеристики на черния
дроб и спазвайки принципите на класическата дисекция.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на изследването е да се извърши сравнително проучване
между постморталните анатомични и прижизнените образноанатомични
(2D B-mode US, 3D US, цветна Doppler US, аксиална и спирална СТ,
MRI, контрастна радиография и корозионно изследване) особености на
черния дроб при заека.
За изпълнението на целта бяха поставени следните задачи:
1. Да се установи in situ анатомичната локализация на черния
дроб при заека, посредством анатомична дисекция, чиито резултати се
използват като морфологична база за тълкуване образноанатомичната
визуализация на черния дроб и жлъчния мехур.
7

2. Да се извърши сравнително проучване на нативните
анатомотопографски особености на черния дроб върху замразени
постмортални срезове в трансверзален, сагитален и дорзален аспект.
3. Да установим 2D US прижизнените и постмортални
анатомични особености на черния дроб.
4. Да се извърши сравнително хистосонографско изследване на
черния дроб.
5. Да проучим 3D US визуализацията на черния дроб чрез
панорамно представяне на органа и жлъчния мехур в трите ортогонални
равнини.
6. Да изследваме геометрията, топографията и треакторията на
чернодробните съдове, чрез метода на цветна Doppler US.
7. Да установим образноанатомичните особености на черния
дроб (в трите ортогонални равнини и сравняване) чрез аксиална СТ.
8. Да се извърши хеликално СТ изследване на черния дроб при
заека и да се представят числови данни за плътностните характеристики
на черния дроб.
9. Да се изследва черния дроб чрез трансверзално MRI
изследване и да се получи анатомична информация за органа чрез
вокселова матрична визуализация и магнетизация на биологичните
тъкани в Т2 доминирана секвенция.
10. Да се установят анатомичните съседства на черния дроб при
заека чрез дорзално MRI анатомично изследване в Т1 доминирана
секвенция и сагитално – в Т2 секвенция.
11. Да се извърши радиологично контрастно проучване на
топографията, локализацията и разклоненията на a. hepatica communis и
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a. hepatica propria, и да се определят радиографските стойности на
диаметъра им.
12. Да се изследват сравнително и морфометрично топографията
и разклоненията на v. portae, vv. hepaticae и ductus choledochus чрез
рентегновото им контрастиране и корозия със студенополимеризираща
пластмаса.

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
III. 1. МАТЕРИАЛ
В изследването бяха включени 160 полово зрели, клинично
здрави заека, на възраст 8 месеца, от породата Новозенландски бял, с
тегло от 2.8 kg до 3.2 kg. Животните бяха разпределени по брой и
методи, съгласно табл. 1.1 и табл. 1.2.
Табл. 1. 1. Схема на опитната част – метод и използвани животни
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8
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L

Хисто сонограф
ия

Методи

УС 2D

МА

Брой на използваните животни, в зависимост от приложените методи

90

Използвани съкращения:
МА - Макроскопско анатомично изследване:
L – локализация in situ
T – топография, изследвана върху замразени анатомични
срези
УС 2D - Ултрасонография
9

ХИ – хистологично изследване
УС - Ултрасонография
УС 3D - Ултрасонография
ПИИС УС–2D - Постмортално изследване на органите в
изотонична среда
ОИЖ - Образноанатомично изследвани животни
ОБИЖ - Общ брой изследвани животни
Табл 1. 2. Схема на опитната част – метод и използвани животни
Брой на използваните животни за корозионно и
контрастно анатомични изследвания
Анатомично корозионно

Анатомично рентгеново

изследване

контрастно изследване

Билиарни съдове - 10

Билиарни съдове - 10

Портални съдове - 10

Портални съдове - 10

Venae hepaticae - 10

Venae hepaticae - 10

Общ брой изследвани
животни

70

A. hepatica - 10

III. 2. МЕТОДИ
III. 2. 1. Класически анатомични
III. 2. 1. 1. Установяване in situ анатомичната локализация на
черния дроб при заека.
1. Позициониране на обекта в гръбно положение.
2. Отстраняване на кожата в областта на меката коремна стена,
отпрепариране на млечните жлези при женските индивиди и
препуциумът при мъжките.
4. Инцизия на меката коремна стена, надлъжно по linea mediana
ventralis, между proc. xiphoideus и тазовата симфиза.
5. Дясна и лява коса инцизия на меката коремна стена.
6. Отстраняване на omentum majus.
10

7. Изместване на сегментите на тънките и дебелите черва вляво и
извън коремната кухина.
8. Изследване топографското положение на черния дроб и
жлъчния мехур при заека в каудален аспект, след екстирпация на
стомаха.
9. Изследване лобираността на черния дроб при заека, след
неговата екстирпация.
10. Фотодокументиране на получените резултати чрез дигитална
камера Canon Legria HF R16E (Canon Inc. Japan).
11. Изследване на макрометричните размери на черния дроб латеролатерален (LL) и дорзовентрален (DV) размер, чрез електронен
шублер Powerfix Profi®, (Germany).
12. Статистическата обработка на данните (Statistica 8 - StatSoft
DELL, USA, 2013).
13. Представяне на средните стойности на двата метрични
показателя в графичен вид.
III. 2. 1. 2. Установяване топографското разположение на черния
дроб върху нативни, замразени постмортални срезове
III. 2. 1. 2. 1. Установяване топографското разположение на
черния дроб върху трансверзални срезове с дебелина 10 mm. Първият
анатомичен срез беше получен при нивото на Th8, а последният-при
нивото на L2.
III. 2. 1. 2. 2. Определяне топографията на черния дроб върху
сагитални срезове с дебелина 10 mm. Първите бяха получени при
равнината, спусната на 10 mm вляво и вдясно спрямо медианната
равнина, а последните - на 40 mm.
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III. 2. 1. 2. 3. Определяне топографията на чрения дроб върху
дорзални срезове с дебелина 15 mm. Първият беше получен при
равнината, спусната на 15 mm вентрално от гръбначния стълб, а
последният на 45 mm.
III. 2. 1. 3. Изготвяне на корозионни препарати от черен дроб
III. 2. 1. 3. 1. Изготвяне на корозионни препарати от жлъчен
мехур и жлъчни съдове.
1. Анатомично изследване топографията на черния дроб,
жлъчния мехур, ductus choledochus, стомаха и pars cranialis duodeni.
2. Поставяне на извита чревна клампа в pars cranialis duodeni, на
20 mm каудално от пилора.
3. Поставяне на хемостатик Москито върху pars abdominalis на
хранопровода и отстраняване на хранопровода в сегмента му, минаващ
върху margo dorsalis на черния дроб.
4. Eкстирпация на черен дроб, стомах и pars cranialis duodeni.
5. Поставяне на органите в мензура Simax 0,6/1,0 l (Чехия).
6. Промиване на органите на течаща вода за 30 min.
7. Надлъжна инцизия на антимезентериалната стена на pars
cranialis duodeni.
8. Анатомично изследване на papilla duodeni major.
9. Промиване със спринцовка и иглен накрайник 18 G на papilla
duodeni major с 5 ml физиологичен разтвор (0.9% NaCl, Balkanfarma).
10. Канюлиране на papilla duodeni major чрез апирогенна канюла
(PROBIO-силиконов карбид) с пореден номер 18 в ductus choledochus.
Панкреатичният канал не беше лигиран, поради отварянето му извън
устието на ductus choledochus.
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11. Инекция в papilla duodeni major на студенополимеризираща
пластмаса на акрилна основа (Дуракрил+, двукомпонентна, SpofaDental,
Chech Republic), по следната прескрипция:
-10 g жълт колорант (TS, DEUTEK S.A.) за тонираща система
беше прибавен към 30 g от прахообразния компонент Дуракрил+.
-30 g от втърдител Дуракрил+ беше прибавен към микстурата.
12. Въвеждане на 5 ml от получения хомогенизиран разтвор в
papilla duodeni major.
13. Изследваната група органи (черен дроб, стомах и pars
cranialis duodeni) бяха съхранявани при хладилни температури (+4C°) за
едно денонощие. Черният дроб беше отделен от стомаха и pars cranialis
duodeni.
14. Поставяне на черния дроб в поливинилов съд с решетъчно
дъно.
15. В мерителен PVC съд, с вместимост 7 l към 1.5 l вода
добавихме 3 l солна киселина (38% х. ч. HCL, МАРВИН ООД,
Димитровград) (съотн. 1: 2).
16. Поставяне на решетъчния съд в съда, съдържащ солна
киселина и вода за период от 48 h.
17. Промиване на корозионния препарат на слаба водна струя.
18. Фотодокументиране на получените резултати.
III. 2. 1. 3. 2. Получаване на корозионни макроскопски препарати
на v. portae и нейните клонове
Алгоритъм на изследването:
1. Анатомично изследване топографията на порталната вена, в
тази й част, която се намира в близост до панкреаса.
2. Канюлиране на порталната вена, каудално от панкреаса.
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3. Промиване на v. portae с физиологичен разтвор (0.9% NaCl,
Balkanfarma).
4. Лигиране на v. portae в сегмента Th13-L1.
5. Сециране на труповете в сегмента от Th13 до L4.
6. Въвеждане на Дуракрил+. Като оцветител беше използван 10 g
лилав колорант (TS, DEUTEK S.A.).
7. Въвеждане на 10 ml от получения хомогенизиран разтвор в
канюлата посредством спринцовка с вместимост 20 ml.
8. Поставяне на трупния сегмент при хладилна температура
(+4C°) за 24 h.
9. Останалите част от методологията на изследването съвпадат с
етапите, описани в IV. 2. 1. 3. 1.
10. Измерване диаметърът на порталната вена и нейните
разклонения, чрез електронен шублер Powerfix Profi®, (Germany).
11. Дескриптивен статистически анализ на резултатите (Statistica
8 - StatSoft DELL, USA, 2013).
12. Представяне на средните стойности на диаметъра на съдовете
в графичен вид.
III 2. 1. 3. 3. Изготвяне на корозионни макроскопски препарати от
vv. hepaticae
Анатомичен алгоритъм на изследването
1. Първите етапи от изследването са описани.
2. Изследване на локализацията на v. cava caudalis в сегмента от
Th10 до L3.
3. Канюлиране на каудалната куха вена на нивото на L2.
4. Промиване на съда с физиологичен разтвор (0.9% NaCl,
Balkanfarma).
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5. Едновременно бяха изпълнени със студенополимеризиращата
паста v. cava caudalis и ductus choledochus. За инекцията на v. cava
caudalis беше използван син оцветител, а за ductus choledochus – жълт.
6. Останалите етапи от изследването са вече описани.
7. Измерване диаметърът vv. hepaticae чрез електронен шублер
Powerfix Profi®, (Germany).
8. Дескриптивен статистически анализ на резултатите (Statistica 8
- StatSoft DELL, USA, 2013).
9. Представяне на средните стойности на диаметъра на съдовете
в графичен вид.
III. 2. 2. Класически хистологични
III. 2. 2. 1. Оцветяване с хематоксилин (по Erlich)-еозин
III. 2. 3. Образноанатомични методи
III. 2. 3. 1. Прижизнена 2D трансабдоминална US
III. 2. 3. 2. Постмортална 2D US в течна изотонична среда
III. 2. 3. 3. 2D US за хистосонографски анализ
III. 2. 3. 4. Прижизнена 3D трансабдоминална US
III. 2. 3. 5. Цветна Doppler US
III. 2. 3. 6. Аксиална СТ
III. 2. 3. 7. Хеликална CT
Статистически данните бяха обработени (Statistica 8 - StatSoft
DELL, USA, 2013). Дескриптивен статистически анализ на резултатите
беше извършен при P=95%.
Средните стойности на данните бяха представени графично.
III. 2. 3. 8. MRI томография
III. 2. 3. 9. Контрастна постмортална радиография на черен дроб
III. 2. 3. 9. 1. Контрастна радиография на чернодробните артерии
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След проведената анатомична дисекция, приложихме следния
алгоритъм:
1. Определяне топографията на интра- и екстраторакалната част
на коремната аорта и нейните клонове.
2. Промиване на aorta abdominalis с физиологичен разтвор (0.9%
NaCl, Balkanfarma)
3. Канюлиране на aorta abdominalis в сегмента Th12 - L1.
4. Лигиране на a. mesenterica cranialis, a. celiaca и aorta
abdominalis. Лигатурата на коремната аорта беше поставена в сегмента
от L1 до L3.
5. Получаване на Rö -позитивен разтвор, съдържащ 10 g
суспенсия ДК-БАР-МИЛВЕ - BaSO4 от 90 g, 30 g гипс и 100 ml вода.
6. Въвеждане на контрастната материя в aorta abdominalis в
коремната аорта.
7. Клампиране на коремната аорта при нивото на Th10 и L1.
8. Отпрепарирне на черния дроб.
9. Постмортална ангиография на aorta abdominalis и aa.
hepaticae.
10.

Получаване

на

рентгенографски

анатомични

данни,

представящи топографията, разклоненията и локализацията на aa.
hepaticae.
11. Получените резултати бяха експортирани и импортирани
през мрежата DICOM и външни USB устройства.
12. Интепретация на съдовите находки беше извършена в
съответствие с NAV (2012).
13. Измерване диаметърът на съдовете в полето на визуализация,
с точност до втория знак след десетичната запетая.
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14.

Статистическа

обработка

на

резултатите

(StatSoft®STATISTICA 7 - Dell Software, USA, 2013) и дескриптивен
анализ бяха извършени. Представяне на средните стойности на
диаметъра на чернодробните артерии в графичен вид.
III. 2. 3. 9. 2. Постмортална портография
След

като

проведохме

дисекция,

приложихме

следния

алгоритъм:
1. Анатомично обследване топографията на v. portae.
2. Канюлиране на порталната вена, каудално от панкреаса.
3. Поставяне на лигатура върху порталната вена, каудално от
панкреаса.
4. Получаване на Rö-позитивен разтвор (както горепосочения).
5. Въвеждане на контраста чрез канюлата.
6. Клампиране на порталната вена при нивото на L1
7. Отпрепариране на черния дроб, с цел да се получи подробен
контрастен анатомичен образ на порталните притоци.
8. Постмортална портография (чрез рентгенографски алгоритъм
за aa. hepaticae).
9. Измерване диаметърът на съдовете (както при aa. hepaticae).
11.

Статистическа

обработка

на

резултатите

(StatSoft®STATISTICA 7 - Dell Software, USA, 2013). Представяне на
средните стойности на диаметъра на съдовете в графичен вид.
III. 2. 3. 9. 3. Постмортална холангиография
След проведената анатомична дисекция, приложихме следния
алгоритъм:
1. Анатомично изследване топографията на жлъчния мехур,
ductus choledochus и ductus hepaticus communis.
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2. Анатомичен достъп до ductus choledochus през papilla duodeni
major (приложихме достъпа, описан при корозионния метод).
3. Получаване на Rö-позитивен разтвор.
4. Въвеждане на получения хомогенизиран разтвор.
5. Отпрепариране на черния дроб, стомаха и pars cranialis
duodeni.
6. Отделяне на черния дроб от стомаха и краниалната част на
дуоденума.
7. Постмортална визуализация на жлъчните канали (чрез
рентгенографски алгоритъм за aa. hepaticae).
8. Получаване на радиограми (бяха получени както при aa.
hepaticae).
9. Интерпретация на получените резултати, в съответствие с
NAV (2012).
IV. 2. 3. 9. 4. Постмортална флебография на черен дроб
След дисекцията, приложихме следния алгоритъм:
1. Анатомичен достъп до v. cava caudalis при нивото на L1.
2. Канюлиране на v. cava caudalis.
3. Получаване на Rö-позитивен разтвор.
4. Ретроградна инекция на контрастната материя в каудалната
куха вена (7 ml от контрастния хомогенат беше аплициран в канюлата).
5. Лигиране на v. cava caudalis.
6. Отпрепариране на черния дроб и v. cava caudalis.
7. Постмортална рентгенова анатомична визуализация на v. cava
caudalis и vv. hepaticae.
8. Измерване диаметърът на vv. hepaticae (както при aa.
hepaticae).
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9.

Статистическа

обработка

на

резултатите

(StatSoft®STATISTICA 7 - Dell Software, USA, 2013). Представяне на
средните стойности на диаметъра на съдовете в графичен вид.

IV. РЕЗУЛТАТИ
IV. 1. Макроскопски анатомични изследвания
При макроскопското анатомично изследване бeше установено,
разположението на черния дроб в regio abdominis cranialis. Lobus hepatis
dexter се установяваше краниално спрямо останалите дялове. Черният
дроб допираше лявата и дясната коремни стени (Фиг.1).

Фиг. 1. Десен латерален поглед на коремните органи при заек (след
отстраняване на omentum majus) (CR-краниално; CC-каудално; L-ляво;
D-дясно). (1) lobus hepatis dexter; (2) lobus caudatus; (3) porta hepatis; (4)
v. cava caudalis; (5) pars pylorica; (6) corpus ventriculi; (7) fundus
ventriculi; (8) pars cranialis duodeni; (9) ren sinister; (10) ren dexter; (11)
pars descendens duodeni; (12) pars ascendens duodeni; (13) colon
descendens; (13*) colon descendens et mesocolon descendens; (14) colon
ascendens; (15) caecum.
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Lobus hepatis dexter се установяваше краниално спрямо левите
дялове на черния дроб, като допираше дясната коремна стена и
покриваше lobus hepatis sinister medialis при facies diaphragmatica. Lobus
hepatis sinister medialis заемаше с по-малката си част медианно
положение, а с по-голямата - ляво и покриваше lobus hepatis sinister
lateralis при facies diaphragmatica. Lobus hepatis sinister lateralis
достигаше до лявата коремна стена (Фиг.2).

Фиг. 2. Краниовентрален поглед на коремните органи (след
отстраняване на omentum majus (CR-краниално; CC-каудално; L-ляво;
D-дясно). (1) diaphragma; (2) lig. coronarium hepatis et v. cava caudalis;
(3) lobus hepatis dexter; (4) lobus hepatis sinister medialis; (5) lobus hepatis
sinister lateralis; (6) pars cardiaca; (7) corpus ventriculi; (8) pars pylorica;
(9) lien; (10) ren sinsister; (11) pars ascendens duodeni; (12) jejunum; (13)
pars descendens duodeni.
Facies visceralis на Lobus hepatis sinister medialis и lobus hepatis
sinister lateralis притежаваха отпечатъци от частите на стомаха. Lobus
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hepatis sinister lateralis граничеше с pars cardiaca и дъното на стомаха, а
lobus hepatis dexter беше в непосредствена близост до пилора. Lobus
caudatus се установяваше дорзално спрямо останалите дялове на черния
дроб. Proc. papillaris образуваше педункулоподобна дорзомедианно
ориентирана структура (Фиг. 3).

Фиг. 3. Каудовентрален поглед на коремните органи (след отстраняване
на omentum majus (CR-краниално; CC-каудално; L-ляво; D-дясно). (1)
lobus hepatis dexter; (2) vesica fellea; (3) lobus quаdratus; (4) lobus hepatis
sinister medialis; (5) lobus hepatis sinister lateralis; (6) proc. papillaris; (7)
lobus caudatus; (8) oesophagus; (9) pars cardiaca et fundus ventriculi; (10)
corpus ventriculi; (11) pars pylorica; (12) curvatura ventriculi minor.
След екстирпацията на черния дроб бяха установени
анатомичните особености на органа извън коремната кухина. Facies
diaphragmatica беше конвексна, margo dorsalis беше притъпен, а margo
hepatis dexter, margo hepatis sinister и margo ventralis бяха изострени.
При дорзалния ръб се очертаваха контурите на sulcus venae cavae и
incisura oesophagea. Lobus hepatis dexter беше единен, а lobus hepatis
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sinister беше разделен на латерален и медиален дял. Lobus hepatis dexter
покриваше част от proc. papillaris, като последният беше видим
дорзално (Фиг. 4).

Фиг. 4. Черен дроб от заек (краниален поглед). (1) lobus hepatis dexter;
(2) lobus hepatis sinister medialis; (3) v. cava caudalis и sulcus venae cave;
(4) lobus hepatis sinister lateralis; (5) proc. caudatus (отметнат на ляво);
(6) impressio renalis; (7) proc. papillaris; (8) incisura oesophagea; (9) lig.
coronarium.
Каудалният изглед на черния дроб при домашния заек показваше
неговия лобиран характер. Органът притежаваше пет ясно обособени
дяла - lobus hepatis dexter, lobus caudatus, lobus quadratus, lobus hepatis
sinister lateralis и lobus hepatis sinister medialis. Facies visceralis беше
конкавна и неправилна (Фиг. 5).
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Фиг. 5. Черен дроб при заек (каудален изглед). (1) proc. caudatus; (2)
impressio renalis; (3) lobus caudatus; (4) proc. papillaris; (5) lobus hepatis
sinister lateralis; (6) lobus hepatis sinister medialis; (7) lobus quadratus; (8)
vesica fellea; (9) ductus cysticus; (10) porta hepatis; (11) lobus hepatis
dexter.
LL размерът на proc. caudatus беше по-голям - 56.50 mm, спрямо
същия, отчетен при proc. papillaris - 45.67 mm. DV размерът на proc.
caudatus беше по-голям (41.50 mm) от този на proc. papillaris (31.67
mm). Макрометричните измерения на lobus hepatis sinister lateralis бяха
с най-високи стойности, като неговият LL размер показваше 51.83 mm, а
DV размерът - 76.67 mm. Lobus hepatis sinister medialis беше по-малък от
латералния ляв дял, като средните стойности на LL размера му бяха
46.33 mm, а на DV - 62.00 mm. Спрямо lobus hepatis sinister lateralis и
lobus hepatis sinister medialis, lobus hepatis dexter беше с междинни
средни стойности на DV размера си - 71. 50 mm, а неговият LL размер
беше с най-ниски стойности - 36.33 mm. Lobus quadratus беше наймалък, като средните стойности на LL размера му бяха 28.50 mm, а DV
достигаше до 23.67 mm.
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LL размера на collum vesicaе felleaе беше 4.50 mm. Corpus vesicae
felleae беше с най-голяма стойност - 10.67 mm, а LL размерът на fundus
vesicae felleae беше 7.83 mm (Фиг. 6).

Фиг. 6. Средни стойности на LL и DV размера (mm) на черен дроб при
заек. (PP) proc. papillaris; (PC) proc. caudatus; (LHSL) lobus hepatis
sinister lateralis; (LHSM) lobus hepatis sinister medialis; (LHD) lobus
hepatis dexter; (LQ) lobus quadratus; (VF) vesica fellea; (LL);
латеролатерален размер; (DV) дорзовентрален размер.
При постморталното анатомично изследване на замразени
трансверзални срезове (10 mm), при нивото на Th8 беше установено, че
черният дроб е разположен в regio abdominis cranialis, между двете
ребрени дъги и достига regio xiphoidea. Дорзалният ръб на органа беше
разположен напречно спрямо медианната равнина. Краниално от органа
се установяваха частите на диафрагмата. V. cava caudalis се намираше в
близост до десния дорзален чернодробен ръб, а хранопроводът беше
разположен в ляво и дорзално. Lobus hepatis dexter беше единен, а lobus
hepatis sinister се разделяше на латерална и медиална част. Vesica fellea
не достигаше вентралния чернодробен ръб и притежаваше три
анатомични части – дъно, тяло и шийка. Lobus quadratus беше слабо
развит (Фиг.7).
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Фиг.7. Трансверзален замразен анатомичен срез на regio abdominis
cranialis при заек (L-ляво; D-дясно). (1) Th8; (2) lobus hepatis dexter; (3)
fundus vesicae felleae; (4) corpus vesicae felleae; (5) collum vesicae felleae;
(6) ляв клон на v. portae; (7) lobus hepatis sinister medialis; (8) lobus
hepatis sinister lateralis; (9) pulmo sinister; (10) oesophagus; (11) v. cava
caudalis; (12) aorta abdominalis; (13) m. transversus abdominis; (14) mm.
obliquus externus et internus abdominis; (15) diaphragma; (16) pulmo
dexter, (17) v. azygos dextra.
При нивото на Th9 чернодробните дялове бяха ясно дефинирани,
поради наличието на обособени фисури между тях. Vesica fellea се
намираше в непосредствена близост до медианната равнина, като
медиално от него се установи част от lobus quаdratus. Lobus caudatus
беше изграден от два самостоятелни анатомични изръстъка, които бяха
противоположно насочени (ляво ориентиран proc. papillaris и дясно
насочен proc. caudatus) (Фиг. 8).
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Фиг. 8. Трансверзален анатомичен срез на regio abdominis cranialis (Lляво; D-дясно). (1) Th9; (2) proc. papillaris; (3) lobus caudatus; (4) proc.
caudatus; (5) lobus hepatis dexter; (6) vesica fellea; (7) ductus cysticus; (8)
ductus hepaticus sinister; (9) lobus hepatis sinister medialis; (10) ляв клон
на порталната вена; (11) lobus hepatis sinister lateralis; (12) oesophagus;
(13) v. cava caudalis; (14) aorta abdominalis; (15) lobus quаdratus; (16) m.
transversus abdominis.
При нивото на Th10 бeше установен анатомичния контакт на
черния дроб с частите на стомаха. Дорзално от левите чернодробни
дялове бяха латералните леви части на стомаха и хранопроводът. Corpus
ventriculi изместваше краниално lobus hepatis dexter и допираше lobus
hepatis sinister medialis близо до медианната равнина. Lobus caudatus
граничеше с corpus ventriculi (Фиг. 9).
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Фиг. 9. Трансверзален анатомичен срез на regio abdominis cranialis (Lляво; D-дясно). (1) Th10; (2) lobus caudatus; (3) corpus ventriculi; (4) lobus
hepatis sinister medialis; (5) lobus hepatis sinister lateralis; (6) fundus
ventriculi; (7) oesophagus; (8) v. cava caudalis; (9) aorta abdominalis; (10)
мастна тъкан; (11) m. transversus abdominis; (12) lobus hepatis dexter.
При нивото на L1 proc. caudatus притежаваше анатомичен
контакт с десния бъбрек. Дорзалните части от lobus hepatis dexter и lobus
caudatus бяха видими. Вентрално сe наблюдаваха сегменти от тънките
черва, colon ascendens и colon transversum (Фиг. 10).
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Фиг. 10. Трансверзален анатомичен срез на regio abdominis cranialis (Lляво; D-дясно). (1) L1; (2) ren dexter; (3) lobus hepatis dexter; (4)
duodenum; (5) colon ascendens; (6) ileum; (7) colon transversum; (8) v.
portae; (9) v. cava caudalis; (10) pancreas; (11) caecum; (12) corpus
ventriculi; (13) fundus ventriculi; (14) aorta abdominalis; (15) jejunum.
Сагитално, при нивото на равнината, спусната на 10 mm вляво,
lobus hepatis sinister medialis се установявашe краниално спрямо lobus
hepatis sinister lateralis и го покривашe при facies diaphragmatica. Proc.
papillaris беше разположен каудодорзално от левите дялове на черния
дроб. Вентралният чернодробен ръб достигаше коремна стена.
Каудално от органа бяха установени слезката, левият бъбрек, сегменти
от тънките и дебелите черва (Фиг. 11).
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Фиг. 11. Сагитален анатомичен срез на cavum abdominis при нивото на
равнината, спусната на 10 mm в ляво (D-дорзално; V-вентрално). (1)
diaphragma, (2) lobus hepatis sinister medialis; (3) lobus hepatis sinister
lateralis; (4) proc. papillaris; (5) lien; (6) jejunum; (7) caecum, (8) ren
sinister.
Сагитално при нивото на равнината, спусната на 20 mm вляво,
lobus hepatis sinister medialis се установяваше каудално от диафрагмата.
Той покриваше lobus hepatis sinister lateralis при facies diaphragmatica.
Lobus hepatis sinister lateralis допираше каудално до fundus et corpus
ventriculi, а proc. papillaris се установяваше дорзално спрямо fundus
ventriculi (Фиг. 12).
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Фиг. 12. Сагитален анатомичен срез на cavum abdominis при нивото на
равнината, спусната на 20 mm в ляво (D-дорзално; V-вентрално). (1)
diaphragma; (2) lobus hepatis sinister medialis; (3) lobus hepatis sinister
lateralis; (4) proc. papillaris; (5) fundus ventriculi; (6) corpus ventriculi; (7)
lien; (8) jejunum; (9) caecum; (10) duodenum; (11) colon ascendens; (12) ren
sinister
Сагитално при нивото на равнината, спусната на 10 mm в дясно,
беше установено, че lobus hepatis dexter е краниално разположен спрямо
останалите дялове на черния дроб. Между lobus hepatis dexter и lobus
caudatus оставаха локализирани дъното и тялото на стомаха. Lobus
hepatis dexter достигаше facies parietalis на стомаха. Proc. caudatus беше
установен каудално спрямо fundus ventriculi и дорзално от pars cranialis
duodeni, и colon ascendens. Каудално той контактуваше с десния бъбрек.
Proc. papillaris покриваше дорзалните части на стомаха и допираше
дорзално до мускулите на гръбначния стълб (Фиг. 13).

Фиг. 13. Сагитален анатомичен срез на cavum abdominis при нивото на
равнината, спусната на 10 mm в дясно (D-дорзално; V-вентрално). (1)
lobus hepatis dexter; (2) fundus ventriculi; (3) corpus ventriculi; (4) proc.
papillaris; (5) proc. caudatus; (6) pars cranialis duodeni; (7) хаустрална
част на colon ascendens; (8) caecum; (9) vesica urinaria; (10) мастна
тъкан; (11) ren dexter; (12) ileum.
При нивото на сагиталната равнина, спусната на 20 mm в дясно
lobus hepatis dexter беше краниално разположен спрямо останалите
дялове на черния дроб. Lobus hepatis sinister medialis беше покрит
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частично от lobus quаdratus. Vesica fellea беше с кръгла форма и не
достигаше вентралния чернодробен ръб. Lobus hepatis sinister medialis
беше локализиран краниално спрямо corpus ventriculi. Lobus caudatus
допираше до мускулатурата в съседство с гръбначния стълб (Фиг. 14).

Фиг. 14. Сагитален анатомичен срез на cavum abdominis при нивото на
равнината, спусната на 20 mm в дясно (D-дорзално; V-вентрално). (1)
diaphragma; (2) lobus hepatis dexter; (3) lobus hepatis sinister medialis; (4)
lobus quаdratus; (5) vesica fellea; (6) lobus caudatus; (7) corpus ventriculi;
(8) v. cava caudalis; (9) duodenum; (10) ileum; (11) caecum; (12) colon
ascendens; (13) jejunum.
При нивото на дорзалната равнина, локализирана на 15 mm
вентрално от гръбначния стълб беше установена дорзалната част на
lobus hepatis sinister, а в дясно и латерално – на lobus hepatis dexter.
Facies visceralis на lobus hepatis sinister допираше до pars cardiaca и
fundus ventriculi. Lobus hepatis dexter беше разположен вентрално
спрямо мускулите на гръбначния стълб (Фиг. 15).
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Фиг. 15. Дорзален анатомичен срез на regio abdominis локализиран на
15 mm вентрално от гръбначния стълб (CR краниално; CC-каудално; Lляво; D-дясно). (1) diaphragma; (2) lobus hepatis sinister; (3) lobus hepatis
dexter; (4) pars cardiaca et fundus ventriculi; (5) aorta abdominalis et v.
cava caudalis; (6) colon descendens.
При нивото на дорзалната равнина, локализирана на 30 mm
вентрално от гръбначния стълб lobus hepatis dexter се разполагаше
краниално спрямо lobus hepatis sinister medialis и достигаше каудално до
pars pylorica. Lobus hepatis sinister lateralis оставаше каудално спрямо
lobus hepatis sinister medialis и допираше до corpus ventriculi. Lobus
hepatis sinister lateralis беше установен краниално спрямо corpus
ventriculi и pars pylorica. Lobus caudatus покриваше отдясно и латерално
pars pylorica, а каудално допираше до десния бъбрек и pars cranialis
duodeni (Фиг. 16).
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Фиг. 16. Дорзален анатомичен срез на regio abdominis локализиран на
30 mm вентрално от гръбначния стълб (CR краниално; CC-каудално; Lляво; D-дясно). (1) lobus hepatis dexter; (2) lobus hepatis sinister medialis;
(3) lobus hepatis sinister lateralis; (4) lobus caudatus; (5) corpus ventriculi;
(6) pars pylorica; (7) ren dexter; (8) ren sinister; (9) colon ascendens; (10)
duodenum; (11) colon ascendens; (12) caecum; (13) jejunum.
При нивото на дорзалната равнина, локализирана на 45 mm
вентрално от гръбначния стълб беше установено, че lobus hepatis dexter
е в една и съща дорзална равнина с левия дял на черния дроб. Lobus
hepatis dexter граничеше с pars pylorica. Lobus hepatis sinister допираше
до fundus et corpus ventriculi (Фиг. 17).

Фиг. 17. Дорзален анатомичен срез на regio abdominis локализиран на
45 mm вентрално от гръбначния стълб (CR краниално; CC-каудално; Lляво; D-дясно). (1) lobus hepatis dexter; (2) lobus hepatis sinister; (3)
fundus et corpus ventriculi; (4) pars pylorica; (5) caecum; (6) colon
ascendens; (7) ileum; (8) lien; (9) colon ascendens; (10) colon descendens;
(11) ansae jejunales.
IV. 2. Образноанатомични изследвания
IV. 2. 1. 2D US анатомично изследване
Черният дроб при заека беше визуализиран като ехогенна
структура

със

сравнително

по-нисък

ехогенитет

от

съседните

мекотъканни находки. Контурите му бяха правилни и се намираха в
непосредствен контакт с хиперехогенната диафрагма. Чернодробният
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паренхим показваше хетерогенен ехогенитет. Жлъчният мехур беше
визуализиран като надлъжна овална находка, изпълнена с анехогенно
съдържание, а стената му беше хипоехогенна спрямо чернодробния
паренхим. Образът на фиброзната чернодробна капсула се сливаше от
части с този на диафрагмата. V. portae беше визуализирана като рязко
отграничима надлъжна находка, с широк лумен и хиперехогенни стени
спрямо трансверзално ориентираните vv. hepaticae (Фиг. 18).

Фиг. 18. 2D US анатомичен образ на черен дроб при заек
(мултичестотен микроконвексен трансдюсер - 7 MHz; B-mode). L-ляво,
D-дясно. (1) dipahragma; (2) capsula fibrosa; (3) клон на v. portae; (4)
lobus hepatis sinistеr; (5) lobus hepatis dexter; (6) vesica fellea.
Vesica fellea беше визуализирана като овална мекотъканна
находка, изпълнена с анехогенно съдържание, разположена в дясната
част на черния дроб. Контурите на черния дроб бяха гладки, като
образът на lobus hepatis sinister беше рязко отграничен от очертанията
на lobus hepatis dexter. В лявата половина на черния дроб, паренхимът
показваше по-висока степен на хетерогенност с елементи на зърнистост
спрямо дясната (Фиг. 19).
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Фиг. 19. 2D US образ на черен дроб (мултичестотен микроконвексен
трансдюсер - 7 MHz; B-mode). L-ляво, D-дясно. (1) capsula fibrosa; (2)
vesica fellea; (3) lobus hepatis sinister; (4) lobus hepatis dexter.
Сагиталният 2D US образ на lobus caudatus го представяше като
рязко

дефинирана

акустична

структура,

с

добре

очертани

хиперехогенни граници. Чернодробният паренхим беше хипоехогенен, в
сравнение с капсулата. Надясно и вентрално lobus caudatus беше рязко
отграничен от хиперехогенните линеарни контури на pars cranialis
duodeni (Фиг. 20).
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Фиг. 20. Сагитален 2D US образ на lobus caudatus (мултичестотен
микроконвексен трансдюцер - 7 MHz; B-mode). L-ляво, D-дясно. (1)
lobus caudatus; (2) lobus hepatis dexter; (3) pars cranialis duodeni.
Черният дроб се установяваше каудално от диафрагмата и
краниално спрямо далака. Черният дроб беше с хипоехогенен спрямо
далака и с умерен интензитет. Зърнистостта на чернодробния паренхим
беше по- фина от тази на далака. В черния дроб се установяваха
единични участъци с надлъжни хиперехогенни линеарни находки (Фиг.
21).
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Фиг. 21. 2D US образ на черен дроб при заек (сагитална секция,
мултичестотен микроконвексен трансдюцер - 7 MHz; B-mode). L-ляво,
D-дясно. (1) diaphragma et capsula fibrosa; (2) hepar; (3) lien.
При 2D US изследване на черен дроб в течна изотонична среда.
Ехогенитетът на паренхима беше хетерогенен и с умерен
интензитет и с отчетливи граници. Чернодробната капсула беше
хиперехогенна спрямо паренхима. V. portae се визуализираше като
надлъжна находка с хиперехогенни стени. Жлъчнитите съдове бяха
наблюдавани непосредствено до порталните притоци като тънки
анехогенни тубуларни структури, без видими стени и с неправилен ход.
Образът на жлъчният мехур беше овален, като хиперехогенната му
стена контурираше неговите очертания. (Фиг. 22).
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Фиг. 22. 2D US образ на черен дроб в изотонична среда (трансверзална
секция, мултичестотен микроконвексен трансдюсер - 7 MHz; B-mode).
L-ляво, D-дясно. (1) изотонична среда; (2) capsula fibrosa; (3)
чернодробен паренхим; (4) ductuli biliferi; (5) v. portae.
IV. 2. 2. Сравнителен хистосонографски анализ на черен дроб
при заек
Хистологичното проучване на паренхима от черен дроб при заек
предостави данни за неговата микроструктура, както в делчестото
пространство, така и перилобуларно. Паренхимът беше съставен от
чернодробни клетки (хепатоцити) под формата на чернодробни плочки.
Централно беше наблюдавана v. centralis, като спрямо нея хепатоцитите
бяха разположени неправилно радиерно. Между обособените от тях
чернодробни плочки се установяваха цепковидни пространства с
различна форма и големина (синусоидни междувенозни капиляри).
Последните се вливаха в централната вена на всяко делче и разделяха
хепатоцитните плочки (Фиг. 23).
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Фиг. 23. Микрофотография на разрезната повърхност от черен
дроб на заек. (1) v. centralis; (2) синусоиден междувенозен капиляр; (3)
хепатоцити. Хематоксилин/Еозин. Линия = 50 μm.
US структурата на черния дроб беше финозърниста и беше в
нюансите

на

Тъмносивото

тъмносивия
нюансиране

цвят,

съобразно

определяше

сиво-бялата

ниската

(хипоехогенитет) на чернодробния паренхим (Фиг. 24).
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скала.

акустичност

Фиг.24. 2D US образ на черен дроб при заек (мултичестотен
микроконвексен трансдюсер - 7 MHz; B-mode). (L-ляво; D-дясно). (1)
capsula fibrosa; (2) паренхим; (3) ductuli biliferi; (4) pars cranialis
duodeni; (бели стрелки) diaphragma.
Чернодробната
капсула
при
заека
изпращаше
съединителнотъканни

прослойки

към

паренхима.

Чернодробните

делчета бяха очертани, поради наличието перилобуларна съединителна
тъкан. Радиерните чернодробни плочки около централната вена, която
беше от безмускулен тип, достигаха периферно почти до границите на
делчетата и интерлобуларните триади. В разположените по ъглите на
делчето пространства бяха локализирани чернодробните триади,
изградени от разклоненията на порталната вена, чернодробната артерия
и жлъчното каналче. В перилобуларната съединителна тъкан беше
установена перилобуларната вена. Границите на делчетата бяха
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определени от локализацията на триадите и централната вена във всяко
делче (Фиг. 25).

Фиг.25. Микрофотография на разрезната повърхност от черен дроб на
заек. (1) междуделчеста съединителна тъкан; (2) v. interlobularis; (3) a.
perilobularis; (4) v. centralis. Хематоксилин/Еозин. Линия = 135 μm.
2D US образ на черния дроб представляваше съвкупност от
тъкани с различни морфологични характеристики. Чернодробният
паренхим беше визуализиран като финозърниста структура и показваше
хетерогенен ехогенитет, чиито цветови израз, съобразно сиво-бялата
скала беше от светло - до тъмносив. Съединителнотъканните прослойки
бяха сепарирани хеперехогенни находки с линеарни очертания (Фиг.
26).
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Фиг.26. 2D US образ на черен дроб (мултичестотен микроконвексен
трансдюсер - 7 MHz; B-mode). (L-ляво; D-дясно). (1) чернодробен
паренхим; (2) съединителнотъканни прослойки; (3) жлъчен мехур.
IV. 2. 3. 3D US анатомично изследване
3D US образът на черния дроб при заека го представяше като
мекотъканна находка с висока акустична, изградена от две симетрични
половини. Релефът на чернодробните контури беше равен, без наличие
на локални изпъквания. US структурата на lobus hepatis dexter и lobus
hepatis sinister беше финозърниста, като на отделни места се
нарушаваше от преминаващите притоци на v. portae и жлъчните канали.
Вляво и латерално беше установен lobus hepatis sinister lateralis, като
неговият образ се покриваше частично от lobus hepatis sinister medialis.
Lobus hepatis dexter се визуализираше като единна структура. Vesica
fellea беше надлъжно овална находка, чиито стени бяха хиперехогенни
и гладки, без наличие на неравности. Жлъчният мехур не достигаше до
вентралния чернодробен ръб. Дорзално от него беше установен
интрахепаталния ход на порталната вена. Нейният образ беше цялостен
и константен при инспирация и експирация. Порталната вена
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притежаваше хиперехогенни и ясно видими гладки стени, които
очертаваха широк анехогенен лумен. В близост до порталните притоци
се визуализираха жлъчните съдове, лишени от видими стени. В
състояние на покой, хиперехогенната диафрагма беше ясно дефинирана
спрямо capsula fibrosa (Фиг. 27).

Фиг. 27. 3D US образ на черен дроб при заек (3D обемен конвексен
трансдюсер - 7.5 MHz). L – ляво, D – дясно. (1) diaphragma et capsula
fibrosa; (2) lobus hepatis sinister lateralis; (3) lobus hepatis sinister
medialis; (4) lobus hepatis dexter; (5) vesica fellea; (6) ductuli biliferi; (7)
десен клон на v. portae.
Vesica fellea беше представена като надлъжна овална
мекотъканна находка между lobus hepatis sinister medialis и lobus hepatis
dexter. Жлъчният мехур беше изграден от ясно дефинирани фундусна
част, тяло, инфундибулум и шийка. Той беше изпълнен с анехогенно
съдържание, като неговите контури бяха гладки и хиперехогенни
спрямо чернодробния паренхим. След collum vesicae felleae следваше
ductus cysticus, чийто ход беше извит и проминиращ спрямо
чернодробната повърхност (Фиг. 28).
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Фиг. 28. 3D US образ на черен дроб (трансверзална секция, 3D обемен
конвексен трансдюсер - 7.5 MHz). L – ляво, D – дясно. (1) diaphragma et
capsula fibrosa; (2) lobus hepatis sinister; (3) lobus hepatis dexter; (4)
fundus vesicae felleae; (5) corpus vesicae felleae; (6) infundibulum vesicae
felleae; (7) ductus cysticus.
Чернодробният релеф на симетрично разположените lobus
hepatis sinister и lobus hepatis dexter беше гладък и непрекъснат. Capsula
fibrosa беше визуализирана като линеарна хиперехогенна находка
спрямо чернодробния паренхим. Porta hepatis се наблюдаваше като
локално хиперехогенно изпъкване спрямо гладкия, хомогенен релеф на
черния дроб. В дясно от porta hepatis оставаше vesica fellea, чиито образ
беше елипсовиден (Фиг. 29).
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Фиг. 29. 3D US образ на черен дроб (сагитална секция, обемен 3D
конвексен трансдюсер - 7.5 MHz). L – ляво, D – дясно. (1) capsula
fibrosa; (2) lobus hepatis sinister; (3) lobus hepatis dexter; (4) vesica fellea;
(5) porta hepatis; (6) pars cranialais duodeni.
Жлъчният мехур демонстрираше три анатомични части. Fundus
vesicae felleae преминаваше без рязка граница в corpus vesicae felleae.
Контурите на жлъчния мехур бяха хиперехогенни и се визуализираха
като локални изпъквания върху гладкия и хомогенен релеф на facies
visceralis. Corpus vesicae felleae завършваше с ясно обособено доразално
стеснение - collum vesicae felleae, което притежаваше дистално
фуниевидно разширение - infundibulum vesicae felleae. Дорзално collum
vesicae felleae продължаваше в ductus cysticus. Жлъчният мехур беше
цилиндрична US свободна зона, чиито стени бяха ясно очертани, гладки
и акустични. Контурите на vesica fellea не проминираха извън
очертанията на черния дроб (Фиг. 30).
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Фиг. 30. 3D US образ на жлъчен мехур (коса секция, обемен 3D
конвексен трансдюсер - 7.5 MHz). L – ляво, D – дясно. (1) diaphragma et
capsula fibrosa; (2) fundus vesicae felleae; (3) corpus vesicae felleae; (4)
infundibulum vesicae felleae et collum vesicae felleae; (5) ductus cysticus.
IV. 2. 3. Цветно Doppler US анатомично изследване
Артериалната геометрия на aorta abdominalis при нивото на
черния дроб показваше елонгиран скоростен профил на кръвотока, със
склонност

към турбулентност. Кръвотокът

в

aorta abdominalis

притежаваше перманентен характер. Анатомичните очертания на
коремната аорта бяха равномерни, а кръвният ток беше центрипетален.
Коремната

аорта

показваше

ниска

степен

на

резистентност.

Ламинарните течения на кръвотока губеха паралелността си със стената
и се превръщаха в нестабилни (турбулентни). Те се визуализираха като
вихрови структури в близост до съдовата стена. Цветовият профил на
кръвотока варираше от синята към червената цветова гама (Фиг. 31).
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Фиг. 31. Цветен Doppler US образ на aorta abdominalis в близост до
черния дроб при заек (цветен и пулсов Доплеров трансдюсер - 7.5 MHz).
L – ляво; D – дясно. (1) стомах; (2) черен дроб; (3) тънкочревни гънки;
(4) aorta abdominalis.
Цветовият профил на жлъчният ток превалираше в червената
цветова гама, като преобладаваше тъмночервеният цвят, което беше
белег за ниска скорост. В областта на corpus et fundus vesicae felleae бяха
установени отделни флуидни компоненти, с произволна посока. Те
дефинираха участък със завишена скоростна компонента. Цветовия
профил на жлъчния ток очертаваше анатомичните части на мехура.
Най-стеснените участъци, маркиращи треакторията на жлъчния ток бяха
infundibulum et collum vesicae felleae и ductus cysticus (Фиг. 32).
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Фиг. 32. Цветно Doppler US представяне на vesica fellea (сагитална
секция, цветен и пулсов Доплеров трансдюсер - 7.5 MHz). L – ляво; D –
дясно. (1) diaphragma et capsula fibrosa; (2) fundus vesicae felleae; (3)
corpus vesicae felleae; (4) infundibulum et collum vesicae felleae; (5) ductus
cysticus.
Профилът на кръвотока във vv. hepaticae и v. portae беше
параболичен, като най-висока бе скоростта му по съдовата ос, а найниска в периферията (пристенно). Порталните съдове се наблюдаваха в
дълбочина, като къси сегменти и притежаваха нелинеен ход, като
кръвотокът им беше кодиран интрахепатално, а посоката му хепатопетална

(насочена

към

черния

дроб).

Хепаталните

вени

демонстрираха вълни с посока, отдалечаваща се от трансдюсера.
Цветното кодиране на кръвотока им беше в синьо и определяше неговия
диастолен характер, а посоката му беше хепатофугална (напускаше
черния дроб). VV. hepaticae бяха с праволинеен ход и притежаваха
интрахепатална анатомична локализация (Фиг. 33).
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Фиг. 33. Цветен Doppler US образ на vv. hepaticae и v. portae (цветен и
пулсов Доплеров трансдюсер - 7.5 MHz). L – ляво; D – дясно. (1) lobus
hepatis sinister; (2) v. hepatica; (3) v. portae; (4) capsula fibrosa et
diaphragma.
IV. 2. 4. СТ анатомично изследване на черен дроб при заек
При аксиалното СТ анатомично изследване на черният дроб при
нивото на Th7 беше установено, че органът е разположен в regio
abdominis cranialis между arcus costalis dextra et sinistra, като допира до
вентралната корeмна стена. Черният дроб беше визуализиран като
масивна хетерогенна нормоатенуирана мекотъканна находка с ясно
дефинирани ръбове. Lobus hepatis dexter беше представен като единна
структура, а lobus hepatis sinister беше разделен на латерален и медиален
дял. Липсваше отчетлива граница между lobus hepatis sinister medialis et
lateralis и lobus hepatis dexter. Върху дорзалният ръб на lobus hepatis
dexter беше установен хиперденсния образ на задната куха вена, спрямо
черния дроб. В ляво и дорзално от органа, непосредствено под тялото на
прешлена беше наблюдавана хиператенуираната коремна аорта. При
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левия дорзален чернодробен ръб беше видим хиперденсният образ на
хранопровода (Фиг. 34).

Фиг. 34. Аксиален СТ образ на regio abdominis cranialis при заек
(коремна позиция). L – ляво; D – дясно. (1) Th7; (2) aorta abdominalis; (3)
v. azygos dextra; (4) oesophagus; (5) v. cava caudalis; (6) lobus hepatis
dexter; (7) lobus hepatis sinister medialis; (8) lobus hepatis sinister lateralis;
(9); pulmo sinister (10) pulmo dexter.
При нивото на Th8 беше установено, че дорзалният чернодробен
ръб

е

трансверзално

ориентиран

спрямо

медианната

равнина.

Мекотъканна граница между lobus hepatis sinister lateralis et medialis и
lobus hepatis dexter не беше добре дефинирана.
При нивото на Th9 беше установен непосредствения анатомичен
контакт на черния дроб с fundus ventriculi. Lobus hepatis sinister medialis
беше визуализиран вентрално от левите хетерогенни (с хиподенсни и
хиперденсни участъци) части на стомаха. Lobus hepatis dexter беше
единен, като при дорзалния му ръб се установяваше задната куха вена.
Десният приток на v. portae и a. hepatica бяха неправилни хиподенсни
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находки. А. hepatica се визуализираше отдясно спрямо порталните
разклонения (Фиг. 35).

Фиг. 35. Аксиален СТ образ на regio abdominis cranialis (гръбна
позиция). L – ляво; D – дясно. (1) Th9; (2) aorta abdominalis; (3) vena
cava caudalis; (4) fundus ventriculi; (5) десен приток на v. portae; (6) a.
hepatica; (7) lobus hepatis dexter; (8) lobus hepatis sinister medialis.
Сагиталното анатомично СТ изследване на regio abdominis, при
равнината, спусната на 10 mm в дясно от медианната равнина lobus
hepatis dexter беше локализиран краниално спрямо останалите дялове на
черния дроб. Той се визуализираше като единна нормоатенуирана
мекотъканна находка, дефинирана спрямо lobus hepatis sinister medialis
и lobus caudatus. Отчетлива граница между lobus hepatis sinister medialis
и lobus hepatis dexter не беше установена. Между lobus hepatis dexter и
lobus caudatus, беше разположен fundus ventriculi. Proc caudatus
показваше интермедиерен денситет. Той беше установен каудодорзално
спрямо fundus ventriculi и дорзално от pars cranialis duodeni, и цекума.
Анатомичният контакт между proc. caudatus и десния бъбрек беше
визуализиран. Нормоденсният образ на proc. papillaris покриваше
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дорзалните хиподенсни части на стомаха и беше противоположно
ориентиран спрямо proc. caudatus (Фиг. 36).

Фиг. 36. Сагитален СТ образ на cavum abdominis при равнината,
спусната на 10 mm в дясно. CR – краниално, CC – каудално, D –
дорзално, V – вентрално. (1) diaphragma; (2) lobus hepatis dexter; (3)
lobus hepatis sinister medialis; (4) lobus caudatus; (4*) proc. papillaris;
(4**) proc. caudatus; (5) fundus ventriculi с перитонеум; (6) ren dexter; (7)
caecum; (8) ileum; (9) colon ascendens; (10) duodenum; (11) jejunum.
При сагиталната равнина, спусната на 20 mm в дясно, образът на
lobus hepatis dexter беше нормоденсен и разположен каудално спрямо
релативно хиподенсната диафрагма. Lobus hepatis dexter покриваше
lobus hepatis sinister medialis при facies diaphragmatica. Мекотъканната
граница за тяхното отграничаване беше коса хиподенсна линеарна
ивица. Нормоатенуираният СТ образ на lobus caudatus се покриваше
частично от този на lobus hepatis dexter и се установяваше каудално от
него. Lobus caudatus беше установен дорзално спрямо останалите
дялове на черния дроб и показваше близък денситет до този на
мускулатурата около гръбначния стълб. Краниалният полюс на
релативно

хиподенсния

десен

бъбрек

допираше

частично

нормоатенуирания lobus caudatus и се покриваше от него (Фиг. 37).
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Фиг. 37. Сагитален СТ образ на cavum abdominis при нивото на
равнината, спусната на 20 mm в дясно. CR – краниално, CC – каудално,
D – дорзално, V – вентрално. (1) diaphragma; (2) lobus hepatis dexter; (3)
lobus hepatis sinister medialis; (4) lobus caudatus; (5) ren dexter; (6)
duodenum; (7) caecum; (8) jejunum.
При дорзалното СТ анатомично изследване на regio abdominis
при дорзалната равнина, спусната на 15 mm вентрално от гръбначния
стълб, нормоденсните хетерогенни образи на lobus hepatis dexter и lobus
hepatis sinister бяха визуализирани като билатерално локализирани
находки. Вляво от медианната равнина беше установена дорзалната част
на lobus hepatis sinister, а в дясно - дорзалната част на lobus hepatis
dexter. Левият и десният дял на черния дроб бяха каудално
локализирани спрямо релативно хиподенсната диафрагма. Lobus hepatis
sinister допираше до fundus ventriculi при facies visceralis. Десният
чернодробен дял беше единен и нормоатенуиран спрямо хиподенсния
corpus ventriculi и изоденсният спрячо черния дроб fundus ventriculi.
Lobus

caudatus

каудално

притежаваше

анатомичен

контакт

краниалния полюс на релативно хиподесния десен бъбрек (Фиг. 38).
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Фиг. 38. Дорзален (коронарен) СТ образ на regio abdominis, при нивото
на равнината, спусната на 15 mm вентрално от гръбначния стълб. CR –
краниално, CC – каудално, L- ляво; D - дясно. (1) diaphragma; (2) lobus
hepatis sinister lateralis; (3) lobus hepatis sinister medialis; (4) lobus hepatis
dexter; (5) proc. caudatus; (6) fundus ventriculi; (7) corpus ventriculi; (8) ren
dexter; (9) caecum; (10) duodenum; (11) ren sinister; (12) colon ascendens;
(13) colon descendens; (14) jejunum.
При дорзалната равнина, минаваща на 30 mm вентрално от
гръбначния стълб интермедиерният денситетен образ на v. cava caudalis
беше наблюдаван при дорзалния ръб на lobus hepatis dexter.
При дорзалното СТ изследване при равнината, спусната на 45
mm вентрално от гръбначния стълб, нормоатенуираният мекотъканен
образ на lobus hepatis dexter се визуализираше краниално спрямо
останалите дялове на черния дроб. Lobus hepatis sinister medialis
покриваше lobus hepatis sinister lateralis при facies diaphragmatica. Lobus
hepatis sinister lateralis се покриваше частично от fundus et corpus
ventriculi. При margo dorsalis беше визуализирана коремната част на
хранопровода, като релативно хиподесна структура, спрямо дорзалния
чернодробен ръб (Фиг. 49).
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Фиг. 49. Дорзален (коронарен) СТ анатомичен образ на regio abdominis,
при равнината, спусната на 45 mm вентрално от гръбначния стълб. (1)
oesophagus; (2) diaphragma; (3) lobus hepatis dexter; (4) lobus caudatus;
(5) lobus hepatis sinister medialis; (6) proc. caudatus; (7) lobus hepatis
sinister lateralis; (8) ren dexter; (9) fundus ventriculi; (10) corpus ventriculi;
(11) ren sinister; (12) colon descendens; (13) duodenum; (14) caecum; (15)
jejunum.
При хеликалното СТ изследване на regio abdominis cranialis при
Th7 черният дроб беше нюансиран в сиво и беше с ясно дефинирани
ръбове. Анатомична граница между lobus hepatis medialis, lobus hepatis
sinister lateralis и десния дял на черния дроб не беше установена. Върху
левия дорзален чернодробен ръб беше локализиран хиператенуираният
хранопровод, а върху десния - хиперденсната v. cava caudalis (Фиг. 50).
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Фиг. 50. СТ образ на regio abdominis cranialis при заек. (L - ляво, D –
дясно). (коремно позициониране). (1) pulmo sinister; (2) aorta
abdominalis; (3) Th7; (4) pulmo dexter; (5) v. cava caudalis; (6) lobus
hepatis dexter; (7) sternum; (8) lobus hepatis sinister medialis; (9) lobus
hepatis sinister lateralis; (10) oesophagus.
При изследване през Th8, черният дроб беше визуализиран като
анатомична находка с висока резолюция. Lobus hepatis dexter, lobus
hepatis sinister medialis и lobus hepatis sinister lateralis бяха ясно
дефинирани.

Vesica

fellea

беше

надлъжна,

елипсовидна

и

хипоатенуирана мекотъканна находка. Контурите му не напускаха СТ
очертанията на черния дроб. Образът на черния дроб при нивото на Th8
показа, че органните ръбове бяха ясно дефинирани, като margo dorsalis
беше релативно хипердесен спрямо контурите на диафрагмата (Фиг.
51).
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Фиг. 51. СТ образ на regio abdominis cranialis, при завишени стойности
на мекотъканния прозорец (W). (L - ляво, D – дясно). (коремно
позициониране). (1) Th8; (2) aorta abdominalis; (3) oesophagus; (4) v. cava
caudalis; (5) diaphragma; (стрелки) - margo dorsalis; (6) vesica fellea; (7)
lobus hepatis dexter; (8) lobus hepatis sinister medialis; (9) fissura
inetrlobaris; (10) lobus hepatis sinister lateralis.
При трансверзалното скениране в сегмента от Th12 до Th13 беше
установен анатомичният контакт между черния дроб и стомаха. Десният
чернодробен дял беше дефинирана нормоатенуирана структура спрямо
хетерогенните (хиподенсните и хиперденсни участъци) части на
стомаха. Вентрално от lobus hepatis dexter оставаше pars cranialis
duodeni. При дорзалният ръб на lobus hepatis dexter се установяваше
нормоатенуираният образ на v. cava caudalis. Proc. papillaris беше
ориентиран наляво и медиално и допираше стомаха при curvatura
ventriculi minor (Фиг. 52 и Фиг. 53).
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Фиг. 52. СТ образ на regio abdominis cranialis. (L - ляво, D – дясно).
(коремно позициониране). (1) Th12; (2) fundus ventriculi; (3) corpus
ventriculi; (4) pars pylorica; (5) jejunum; (6) pars cranialis duodeni; (7)
colon ascendens; (8) lobus hepatis dexter; (9) aorta abdominalis; (10) v. cava
caudalis; (11) proc. papillaris; (12) lobus caudatus et impressio renalis.

Фиг. 53. СТ образ на regio abdominis cranialis. (L - ляво, D – дясно).
(гръбно позициониране). (1) Th13; (2) fundus ventriculi; (3) corpus
ventriculi; (4) pars pylorica; (5) jejunum; (6) colon ascendens; (7) pars
cranialis duodeni; (8) lobus hepatis dexter; (9) lobus caudatus; (10) aorta
abdominalis; (11) proc. papillaris.
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При нивото на L1 proc. papillaris беше ясно дефиниран спрямо
релативно хиподенсния панкреас. Lobus hepatis dexter допираше
вентрално до сляпото черво и colon ascendens и се визуализираше като
нормоденсна структура с дефинирани контури. Наляво от десния дял
беше представен нормоатенуираният corpus ventriculi. До каудалните
части на lobus hepatis dexter и lobus caudatus беше установен бъбрекът
(Фиг. 54).

Фиг. 54. СТ образ на regio abdominis cranialis (L - ляво, D – дясно).
(коремно позициониране). (1) L1; (2) fundus ventriculi; (3) corpus
ventriculi; (4) lien; (5) jejunum; (6) lobus hepatis dexter и lobus caudatus;
(7) proc. caudatus; (8) aorta abdominalis; (9) proc. papillaris; (10)
pancreas; (11) colon ascendens; (12) pars cranialis duodeni; (13) caecum.
IV. 2. 4. MRI анатомично изследване на черен дроб при заек
Трансверзалното MRI изследването (Т2 доминирана секвенция)
при нивото на Th7 показа, че образът на черният дроб е релативно
хипосигнална структура, спрямо хиперсигналните очертания на v. cava
caudalis и хранопровода. При Т2 доминираната секвенция не беше
дефинираше анатомичната граница между левия и десния чернодробен
дял. Lobus hepatis sinister medialis е хиперсигнален спрямо lobus hepatis
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sinister lateralis. Анатомичният образ на коремната аорта беше
дистанциран от чернодробния тъканен сигнал и рязко контуриран
спрямо тялото на Th7 (Фиг. 55).

Фиг. 55. MRI образ на regio abdominis cranialis при заек (коремна
позиция). L – ляво; D – дясно. (1) Th7; (2) aorta abdominalis; (3)
oesophagus; (4) v. cava caudalis; (5) pulmo dexter; (6) lobus hepatis dexter;
(7) lobus hepatis sinister medialis; (8) lobus hepatis sinister lateralis; (9)
pulmo dexter; (10) m. transversus abdominis; (11) mm. obliquus externus et
internus abdominis.
MRI образ на черния дроб при нивото на Th9 (Т2 доминарана
секвенция) беше със интермедиерен сигнал, като преобладаваха
нюнсите на сивия цвят. Очертанията на чернодробните ръбове бяха
дефинирани. Lobus hepatis dexter беше единен, а lobus hepatis sinister
беше разделен на латерален и медиален дял. Границата между lobus
hepatis sinister medialis и lobus hepatis sinister lateralis представляваше
хиперсигнална линеарна ивица. Lobus hepatis sinister lateralis частично
покриваше левия медиален дял (двата чернодробни дяла притежаваха
идентичен сигнал). Vesica fellea, с обособените си части, беше
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хиперсигнална находка (с висок интезитет на белия цвят). Медиално от
жлъчния мехур оставаше lobus quadratus, който беше хипосигнална
находка. Ductus cysticus беше хиперсигнален спрямо чернодробния
паренхим, а хипосигнален спрямо останалите части на жлъчния мехур
(Фиг. 56).

Фиг. 56. MRI образ на regio abdominis cranialis (коремна позиция). L –
ляво; D – дясно. (1) Th9; (2) pulmo dexter; (3) lobus hepatis dexter; (4)
lobus quadratus; (5) fundus vesicae felleae; (6) corpus vesicae felleae; (7)
collum vesicae felleae; (8) ductus cysticus; (9) lobus hepatis sinister medialis;
(10) lobus hepatis sinister lateralis (11) aorta abdominalis; (12) v. cava
caudalis; (13) m. transversus abdominis; (14) mm. obliquus externus et
internus abdominis.
При сагиталното изследване на regio abdominis при равнината,
спусната на 10 mm вляво lobus hepatis sinister medialis беше
хипосигнална структура (идентичен на сигнала от диафрагмата).
Каудално от левия медиален дял оставаше lobus hepatis sinister lateralis,
чиито хипосигнални контури бяха отграничени спрямо хиперсигналния
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образ на стомаха. Lobus hepatis sinister medialis et lateralis допираха до
вентралната коремна стена. Техният мекотъканнен контраст беше
идентичен и с тъмносиви нюанси. Proc. papillaris беше хипосигнална,
дорозомедиално ориентирана находка и притежаваше анатомичен
контакт с fundus ventriculi (Фиг. 57).

Фиг. 57. Сагитален MRI образ на regio abdominis при нивото на
равнината, спусната на 10 mm вляво. CR – краниално, CC – каудално, D
– дорзално, V – вентрално. (1) diaphragma; (2) lobus hepatis sinister
medialis; (3) lobus hepatis sinister lateralis; (4) proc. papillaris; (5) corpus
ventriculi; (6) fundus ventriculi; (7) lien; (8) jejunum; (9) caecum; (10) colon
ascendens; (11) duodenum; (12) ren sinister.
При сагиталната равнина, спусната на 20 mm в ляво lobus hepatis
sinister medialis, lobus hepatis sinister lateralis и proc. papillaris бяха
хипосигнални

анатомични

находки

(дефинирани

спрямо

хиперсигналните fundus et corpus ventriculi). Lobus hepatis sinister
medialis

покриваше

lobus

hepatis

sinister

lateralis

при

facies

diaphragmatica. Proc. papillaris притежаваше анатомичен контакт с
fundus ventriculi.
При равнината, спусната на 10 mm в дясно се устави, че lobus
hepatis dexter беше краниално локализиран спрямо fundus et corpus
ventriculi. Тъмносивият тъканен контраст на десния чернодробен дял в
Т2 доминирана секвенция беше ясно отграничим от светлосивите
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нюанси на стомаха. Proc papillaris беше дорзомедиално ориентирана
структура с хипосигнални мекотъканни характеристики и допираше до
fundus ventriculi. Proc. caudatus притежаваше анатомичен контакт с
десния бъбрек (Фиг. 56).

Фиг. 56. Сагитален MRI образ на regio abdominis при нивото на
равнината, спусната на 10 mm в дясно от медианната равнина. CR –
краниално, CC – каудално, D – дорзално, V – вентрално. (1) lobus hepatis
dexter; (2) fundus ventriculi; (3) corpus ventriculi; (4) proc. papillaris; (5)
proc. caudatus; (6) pars cranialis duodeni; (7) colon ascendens; (8) caecum;
(9) vesica urinaria; (10) мастна тъкан; (11) ren dexter, (12) мезентериум
При дорзалната равнина, спусната на 15 mm вентрално от
гръбначния стълб хипосигналният lobus hepatis dexter беше локализиран
краниално спрямо останалите дялове. Lobus caudatus се установяваше
каудодорзално спрямо десния чернодробен дял. Той се визуализираше
като хипосигнална структура спрямо хиперсигналните анатомични
очертания на бъбречната адипозна капсула. Вляво от медианната
равнина беше представен

lobus hepatis sinister, като неговите

хипосигнални контури се припокриваха с дорзалните части на стомаха
(Фиг. 57).
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Фиг. 57. MRI образ на regio abdominis при дорзалната равнина, спусната
на 15 mm вентрално от гръбначния стълб (T1-доминирана секвенция)
(CR краниално; CC каудално). (1) diaphragma; (2) lobus hepatis sinister;
(3) lobus hepatis dexter; (4) lobus caudatus с proc. caudatus; (5) fundus
ventriculi; (6) ren dexter; (7) ren sinister.
При дорзалната равнина, спусната на 30 mm вентрално от
гръбначния стълб lobus hepatis dexter беше хипосигнален, и се
покриваше с lobus caudatus. Proc. caudatus се установяваше краниално
от десния бъбрек. Lobus hepatis sinister medialis краниално покриваше
lobus hepatis sinister lateralis (при facies diaphragmatica) (Фиг. 58).
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Фиг. 58. MRI образ на regio abdominis при дорзалната равнина, спусната
на 30 mm вентрално от гръбначния стълб (T1-доминирана секвенция)
(CR краниално; CC каудално; D дясно; L ляво). (1) diaphragma; (2) lobus
hepatis sinister medialis; (3) lobus hepatis sinister lateralis; (4) lobus hepatis
dexter; (5) proc. caudatus; (6) ren dexter; (7) duodenum; (8) ren sinister; (9)
corpus ventriculi; (10) fundus ventriculi.
При дорзалната равнина спусната на 45 mm вентрално от
гръбначния стълб беше установено, че lobus hepatis dexter и lobus hepatis
sinister бяха хипосигнални находки, локализирани в една и съща
дорзална равнина. Lobus hepatis dexter допираше хиперсигналните стени
на pars pylorica. Хипосигналните контури на левия медиален дял се
припокриваха с хиперсигналните очертания на corpus ventriculi.
Вентралните очертания на lobus caudatus бяха релативно хиперсигнални
спрямо мезентериалната тъкан. Краниално от черния дроб беше
представена диафрагмата като напречно обособена хипосигнална
находка (Фиг. 59).

Фиг. 59. MRI образ на regio abdominis при дорзалната равнина, спусната
на 45 mm вентрално от гръбначния стълб (T1-доминирана секвенция)
(CR краниално; D дясно; L ляво). (1) diaphragma; (2) lobus hepatis
sinister medialis; (3) lobus hepatis dexter; (4) lobus caudatus (5)
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мезентериум; (6) pars pylorica; (7) corpus ventriculi; (8) ren sinister; (9)
ren dexter; (10) jejunum.
IV. 3. Анатоморадиологично контрастно и корозионно
изследване на жлъчните и кръвоносните съдове в черния дроб при
заек
При постморталната холангиография се установи, че ductus
hepaticus communis беше хиператенуирана и дефинирана находка,
спрямо хипоатенуираните контури на черния дроб. Той продължаваше
интраорганно в основния жлъчен канал. Последният се визуализираше
като хиператенуирана находка, чието продължение в lobus hepatis dexter
беше ductus hepaticus dexter. Ductus hepaticus sinister caudalis беше
самостоятелен

клон

на

ductus

hepaticus

communis.

Той

беше

хиператениурана находка спрямо хипоатенуирания lobus hepatis sinister
lateralis. Ductus hepaticus sinister беше визуализиран като пряко
интраорганно продължение на основния жлъчен канал и се отделяше от
последния на прехода между lobus hepatis sinister medialis и lobus hepatis
dexter. При навлизането си в lobus hepatis sinister medialis, ductus
hepaticus sinister допълнително се разделяше на медиален и латерален
клон. Медиалният клон се разклоняваше в lobus hepatis sinister medialis.
Самостоятелното

разклонение

на

медиалния

клон

достигаше

хипоатенуираните очертания на fossa vesicae felleae. Латералният клон
се установяваше дорзално от медиалния и изпращаще клонове в lobus
hepatis sinister medialis и lobus quadratus. Ductus cysticus беше
хиператенуарана находка, която произлизаше от vesica fellea. Lobus
caudatus притежаваше самостоятелен жлъчен дренаж от директен клон
на основния жлъчен канал (Фиг. 60).
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Фиг. 60. Постмортален холангиографски образ на черен дроб при заек
(LHSL - lobus hepatis sinister lateralis; LHSM - lobus hepatis sinister
medialis; LQ - lobus quadratus; LHD - lobus hepatis dexter; LC - lobus
caudatus). (1) ductus hepaticus communis; (2) ductus hepaticus sinister
caudalis; (a) разклонения на ductus hepaticus sinister caudalis; (3) ductus
hepaticus sinister; (3*) латерален клон на ductus hepaticus sinister; (3**)
медиален клон на ductus hepaticus sinister; (3***) разклонение на
медиалния клон във fossa vesicae felleae; (b) разклонения на латералния
клон на ductus hepaticus sinister; (c) разклонение на медиалния клон в
lobus hepatis sinister medialis; (4) ductus hepaticus dexter; (5)
самостоятелен клон на основния билиарен канал в lobus caudatus; (6)
основен жлъчен канал; (7) ductus cysticus.
Корозионното анатомично изследване предостави данни за
екстраорганните жлъчни канали, като и за големите клонове на
интрахепаталните жлъчен канали. Интраорганното продължение на
ductus

hepaticus

communis

беше

основният

жлъчен

канал.

Интрахепаталните жлъчни канали бяха продължения на основния
билиарен канал. Ductus hepaticus sinister caudalis беше самостоятелен
клон на основния жлъчен канал. Ductus hepaticus sinister и ductus
hepaticus dexter бяха продължения на основния жлъчен канал.
Основният жлъчен канал отделяше самостоятелен клон за lobus
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caudatus. Ductus cysticus произлизаше жлъчния мехур и достигаше до
основния билиарен канал (Фиг.61).

Фиг. 61. Корозионна анатомчна картина на жлъчните канали при заек.
(1) билиарно разклонение в lobus caudatus; (2) ductus hepaticus dexter; (3)
основен жлъчен канал; (4) ductus hepaticus sinister; (5) ductus hepaticus
communis; (6) ductus hepaticus sinister caudalis.
Постоморталното ангиографско изследване на чернодробните
артерии установи наличие на два артериални съда: a. hepatica propria и
a. hepatica communis. A. hepatica propria беше хиператенуирана находка
спрямо хипоатенуираните очертания на черния дроб. Основната
чернодробна артерия беше хиператенуирано интраорганно продължение
на a. hepatica propria. A. hepatica sinistra et dextra представляваваха
продължения на основната чернодробна артерия. A. hepatica sinistra
отделяше самостоятелен клон за lobus hepatis sinister lateralis - a.
hepatica sinistra caudalis. При навлизането в lobus hepatis sinister
medialis, a. hepatica sinistra се разделяше на латерален и медиален клон.
A. hepatica dextra кръвоснабдяваше десния чернодробен дял, а
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артериалният клон за lobus caudatus представляваше продължение на a.
hepatica propria. A. cystica беше клон на a. hepatica communis (Фиг. 62).

Фиг. 62. Постмортален ангиографски анатомично образ на
артериалните съдове в черен дроб. (LHSL - lobus hepatis sinister lateralis;
LHSM - lobus hepatis sinister medialis; LQ - lobus qudratus; LHD - lobus
hepatis dexter; PC - proc. caudatus). (1) a. hepatica propria; (2) основна
чернодробна артерия; (3) a. hepatica sinistra; (3*) латерален клон на a.
hepatica sinistra; (3**) медиален клон на a. hepatica sinistra (4) a.
hepatica dextra; (5) a. hepatica sinistra caudalis; (6) a. cystica; (черни
стрелки) a. hepatica communis; (a) разклонения на a. hepatica sinistra
caudalis; (b) разклонения на латералния клон на a. hepatica sinistra; (c)
разклонения на медиалния клон на a. hepatica sinistra; (d) разклонения
на a. hepatica dextra.
След проникване в черния дроб, v. portae отделяше
самостоятелен, десен приток за lobus caudatus. Интраорганното
продължение на порталната вена след клона за lobus caudatus
представляваше основната портална вена. Достигайки до lobus hepatis
dexter и lobus hepatis sinister, основната портална вена се разделяше на
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ляв и десен портален приток - v. portae dextra и v. portae sinistra. V.
portae sinistra се разделяше на латерален и медиален приток.
Латералният проникваше в lobus hepatis sinister lateralis, a медиалният в lobus hepatis sinister medialis. V. portae sinistra caudalis се установявше
дорзално от латералния приток на v. portae sinistra (Фиг. 63).

Фиг. 63. Анатомичен постомортален ангиографски образ на v. portae.
(LHSL - lobus hepatis sinister lateralis; LHSM - lobus hepatis sinister
medialis; LQ - lobus quadratus; LHD - lobus hepatis dexter; LC - lobus
caudatus). (1) v. portae; (2) приток на v. portae в lobus caudatus; (3)
основен портален съд; (4) v. portae sinistra; (5) v. portae sinistra caudalis;
(6) латерален приток на v. portae sinistra; (7) медиален приток на v.
portae sinistra; (8) десен приток на v. portae sinistra; (9) v. portae dextra;
(a) притоци на v. portae sinistra caudalis; (b) притоци на латералния
приток на v. portae sinistra; (c) притоци на медиалния приток на v. portae
sinistra; (d) притоци на v. portae dextra.
При корозионното анатомично изследване се установи, че
основният поратлен съд беше интраорганно продължение на v. portae.
Той се разделяше на лява и дясна портална вена. V. portae sinistra
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caudalis беше директен приток на v. portae sinistra. Лявата портална
вена се разделяше допълнително на латерален и медиален приток, а v.
portae dextra беше единен съд. Венозният съд, който се установяваше
дорзално от порталната вена, беше директен приток на v. portae и
навлизаше в lobus caudatus (Фиг. 64).

Фиг. 64. Корозионна анатомчна картина на v. portae. (1) v. portae; (1*)
основен портален съд; (2) v. portae sinistra caudalis; (3) v. portae sinistra;
(3*) латерален клон на v. portae sinistra; (3**) медиален клон на v. portae
sinistra; (4) v. portae dextra; (5) клон на v. portae в lobus caudatus.
При контрастната постмортална флебография се установи, че
венозният дренаж се осъществява от пет чернодробни вени: v. hepatica
sisnistra caudalis, v. hepatica sinistra, v. hepatica dextra, v. hepatica media
и венозен съд в lobus caudatus. Vv. hepaticae при заека не притежаваха
екстраорганни участъци и представляваха висцерални притоци на v.
cava caudalis. Lobus caudatus притежаваше самостоятелен венозен съд,
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който се установяваше отдясно на задната куха вена. Lobus hepatis
sinister lateralis притежаваше самостоятелен венозен дренаж, който се
осъществяваше от v. hepatica sisnistra caudalis. Последната изпращаше
по-малки разклонения в дорзалните, средните и вентралните участъци
на латералния чернодробен дял. V. hepatica sinistra поемаше кръвта от
lobus hepatis sinister medialis. В lobus hepatis dexter бяха установени две
вени - v. hepatica media и v. hepatica dextra. V. hepatica media дренираше
кръвта от lobus hepatis dexter и жлъчния мехур. Дорзалният венозен
дренаж на десния чернодробен дял се осъществяваше от v. hepatica
dextra (Фиг. 65).

Фиг. 65. Анатомичен постомортален ангиографски образ на vv.
hepaticae. (LHSL - lobus hepatis sinister lateralis; LHSM - lobus hepatis
sinister medialis;VF - vesica fellea; LHD - lobus hepatis dexter; LC - lobus
caudatus). (1) v. cava caudalis; (2) венозен съд в lobus caudatus; (3) v.
hepatica dextra; (4) v. hepatica media; (5) v. hepatica sinistra; (6) v. hepatica
sinistra caudalis; (a) притоци на v. hepatica sinistra caudalis; (b) притоци
на v. hepatica sinistra; (c) притоци на v. hepatica media; (d) притоци на v.
hepatica dextra; (e) притоци на чернодробната вена в lobus caudatus.
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Корозионното анатомично изследване потвърди

образните

особености, на венозният дренаж, показани при флебографското
анатомично изследване на черния дроб при заека (Фиг. 66).

Фиг. 66. Корозионна анатомчна картина на vv. hepaticae. (VF-vesica
fellea). (1) v. cava caudalis; (2) венозен съд в lobus caudatus; (3) v.
hepatica sinistra caudalis; (4) v. hepatica sinistra; (5) v. hepatica media; (6)
v. hepatica dextra.
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V. ИЗВОДИ
1. Черният дроб при заека е изграден от пет самостоятелни дяла:
lobus hepatis dexter, lobus hepatis sinister medialis, lobus hepatis sinister
lateralis, lobus quadratus, lobus caudatus.
2. US образ изследвания от нас орган е идентичен с
постморталния си US аналог, което доказва високата информативност
на прижизнено получените US чернодробни анатомични картини. Lobus
hepatis sinister lateralis показва най-високи прижизнени 2D US
стойности на латеролатералния и дорзовентралния си размер спрямо
останалите дялове.
3. 2D US образът на изследвания орган е продукт и съвкупност
от хистоструктурните особености на изграждащите го тъкани.
4. 3D US анатомични образи на черния дроб при заека
представляват панорамнна органна US картина, която е констнатна по
време на инспириум и експириум.
5. Съвкупността от едновременната Doppler US интерпретация на
хемодинамичната и морофологичната съдова информация, е причината
за успешното представяне от нас на Doppler US анатомичната
локализация на хепаталните съдове и цветно кодиране на кръвотока в
черния дроб при заека.
6. CT образът на черният дроб се характеризира като масивна
хетерогенна нормоатенуирана мекотъканна находка с ясно дефинирани
ръбове, като образът на lobus hepatis dexter е единен, а този на lobus
hepatis sinister разделен на латерален и медиален дял. CT анатомичните
граници на органа се установяват от нас между Th7 и L1.
7. MRI образът на черния дроб е с хипосигнална характеристика
при изследване в дълга секвенция Т2, която представя образа в
74

трансверзален и сагитален аспект и къса секвенция Т1, представяща
находката в дорзален аспект.
8.

Черният

дроб

при

заека

се

кръвоснабдява

от

две

самостоятелни артерии – a. hepatica propria и a. hepatica communis. Тези
съдове са лесно достъпни за постмортално контрастно изследване.

VI. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ
Оригинални приноси
1. Представен е анатомичен образен модел на черния дроб при
заека.
2. Получена е прижизнена картина за образноанатомичните
параметри на кръвоносните съдове.
3. Получените данни от ангиографското и корозионното
изследване представят оброзноанатомичните параметри на жлъчните
пътища.
4. Постигнат е оброзноанатомичен топографски модел на
жлъчния мехур.
Потвърдителни приноси
1. Проучени са анатомичните особености на черния дроб и
жлъчния мехур при заека.
2. Изследвани са хистоструктурните особености на черния дроб.
3. Описани са чернодробните и жлъчните съдове при заека.
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VII. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА
CT трябва да намери своето приложение в анатомичната и
клинична практика, като най-подходящ метод за изследване на черния
дроб при заека, поради факта, че СТ предоставя високоинформативна
образноанатомична информация, за разлика от тази, получена от
конвенционалните рентгенови изследвания.
Препоръки за обучението по анатомия
Образните методи на изследване трябва да бъдат включени към
класическите анатомични методи при изучаване особеностите на черния
дроб при домашните животни.
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РЕЗЮМЕ
През

последните

години

неинвазивните

образни

методи

(ултрасонография, Доплерова сонография, компютърна томография,
ядрено-магнитнорезонансна томография) намират широко приложение
при визуализацията на органите от regio abdominis cranialis, вкл. и
черния дроб при дребните домашни бозайници. Литературните данни,
касаещи прижизнената анатомична визуализация на черния дроб при
заека са оскъдни. Поради това вниманието ми беше насочено към
задълбочаване

изследванията

върху

прижизнената

анатомична

локализация, лобираност и съдовата макроархитектоника на черния
дроб посредством образноанатомичните методи.
При използането на 2D US бяха получени анатомични
изображения в различни равнини. Представихме образноанатомични
данни за локализацията на черния дроб при заека.
Получените хистосонографски данни представляват част от
морфологичния субстрат за акустичния импеданс на черния дроб, на
който се основава US образ на органа.
Изолираното 2D US изследване се допълни от по-съвременния
метод - 3D US, като черният дроб се представи в трите геометрични
равнини.
Чрез Doppler US получихме реална прижизнена визуализация на
чернодробните и жлъчни съдове при заека. Анатомичното им
представяне се основава на цветовото картиране на чернодробните
съдове за получаване на прижизнена морфологична информация за
топографията и геометрията на съдовете.
При аксиалното и хеликалното CT анатомично изследване на
органа се получиха изображения под формата на напречни, сагитални и
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дорзални анатомотопографски срезове. Анатомичните данни, получени
върху замразени постмортални срезове съвпадаха с CT резултати.
MRI допълни и уточни някои от резултатите, получени чрез
гореописаните

методи.

Получените

изображения

представляваха

вокселова матрица, която съдържаше информация за лобираността на
органа и неговата локализация.
Ангиографското и корозионно изследване установи наличието на
две самостоятелни артерии в черния дроб при заека - a. hepatica propria
и a. hepatica communis.
Контрастното и корозионното изследване на жлъчните съдове
представиха данни за ясно обособен ductus hepaticus communis.
Постморталната портография се оказа подходящ метод за
визуализацията на v. portae и нейните притоци в черния дроб.
Чрез флебографското изследване ние получихме обктивни данни
за наличие на пет ясно обособени вени в черния дроб при заека.
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SUMMARY
During the last years the non-invasive imaging methods (ultrasound,
Doppler ultrasound, computed tomography and magnetic resonance) have
been widespread for visualization of the small mammals’ organs from cranial
abdominal region incl. liver. The literary data which concern the alive
anatomical visualization of the rabbit liver are scarce. So, our attention has
been provoked to deepen the studies on the alive anatomical localization of
the liver and its lobes using imaging anatomical methods.
When use 2D ultrasound, the anatomical images have been obtained
in different planes. We presented imaging anatomical data for the rabbit liver
localization.
The histosonographic data demonstrated correspondence between the
brightness and sharpness of the organ’s images and its histological features.
2D sonographic study has been added by 3D ultrasound. The liver has
been presented in three geometric planes.
By colour Doppler ultrasound, we obtained a real visualization of the
rabbit liver blood and biliary vessels. Their anatomical image has been
connected with the variations of the colour Doppler spectrum from blue to
red gamma.
The images of the organ at axial and helical computed tomography
were anatomical scans. The anatomical data, obtained on frozen cuts
coincided with computed tomographic results.
Magnetic resonance imaging added and evaluated some of the results,
obtained by the methods mentioned above. The images were in voxel based
matrix, which contains information for the organ’s lobes and its localization.
Postcontrast and corrosion study of the biliary vessels presented data
for well-developed common hepatic duct in the rabbit.
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The post mortal portography was suitable method for visualization of
the portal vein and its tributaries in the liver.
By phlebography study, we obtained results for five veins in the
rabbit liver.
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