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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ms – милисекунда 

s – секунда 

cm – сантиметър 

mm – милиметър 

km – километър 

m/s – метър/секунда 

mV – миливолт 

kg – килограм 

WPW – синдром на Wolff-Parkinson-White 

СДФ – синхронен диафрагмен флутер (тик на диафрагмата) 

МК – митрална клапа 

ТК – трикуспидална клапа 

ПК – пулмонална клапа 

АоК – аортна клапа 

Ао – аорта 

СЧ – сърдечна честота 

БА – белодробна артерия 

л – ляво 

д – дясно 

RSh-LVOT – десностранно изображение на левия камерен изходен тракт, къса сър-

дечна ос 

RSh-MV – десностранен, медиален достъп по късата сърдечна ос 

RL-RVOT – десностранен, краниален достъп към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос 

RL-4с – десностранен, каудален достъп към камерите и предсърдията по дългата 

сърдечна ос 

RL-LVOT – десностранен, медиален достъп към левия камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос 

RSh-LVPM – десностранен, вентрален достъп по късата сърдечна ос 

LL-LV/LA – левостранен, каудален достъп към лява камера/ляво предсърдие по дъл-

гата сърдечна ос 

RAD-D – максимален диаметър на дясното предсърдие в края на диастолата  

RVD-D – максимален диаметър на дясната камера в края на диастолата 

PAVD-D – диаметър на белодробната артерия при основата на клапата „пулмонален 

отвор” в края на диастолата 

RAVD-D – диаметър на дясното предсърдие в основата на трикуспидалната клапа в 

края на диастолата 

LAVD-D – диаметър на лявото предсърдие в основата на митралната клапа в края на 

диастолата 

LVPM-D – дебелина на миокарда на лявата камера през папиларния мускул при ди-

астола 

LVPMD-D – диаметър на лявата камера през папиларния мускул в края на диастолата 

LVD-D – максимален диаметър на лявата камера в края на диастолата 

LVPM-S – дебелина на миокарда на лявата камера през папиларния мускул при сис-

тола 

IVS-S – дебелина на междукамерната преграда в края на систолата 

IVS-D – дебелина на междукамерната преграда в края на диастолата 

LVID-S – вътрешен диаметър на лявата камера в края на систолата 

LVID-D – вътрешен диаметър на лявата камера в края на диастолата



 

LVFW-S – дебелина на свободната стена на лявата камера в края на систолата 

LVFW-D – дебелина на свободната стена на лявата камера в края на диастолата 

AoD-D – аортен диаметър в края на диастолата 

AoD-S – аортен диаметър в края на систолата 

LАD-S – вътрешен диаметър на лявото предсърдие в края на систолата 

LАD-D – вътрешен диаметър на лявото предсърдие в края на диастолата 

RV-D – дебелина на миокарда на дясната камера в края на диастолата 

LV-D – дебелина на миокарда на лявата камера в края на систолата 

FS (Fractional shortening) – фракция на скъсяване на лявата камера 

EF (Ejection fraction) – фракция на изтласкване на лявата камера  

IVS-FS – фракция на скъсяване на междукамерната преграда 

LVFW-FS – фракция на скъсяване на свободната стена на лявата камера 
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I. УВОД 

Оптималното функциониране на сърдечносъдовата система е от ключово 

значение за общата физическа кондиция, пълноценната тренировъчна дейност и 

спортните постижения при състезателните коне. 

Смущенията в дейността на сърдечносъдовата система при спортните коне са 

актуални и често срещани състояния. Те възникват в следствие на органични измене-

ния в синусовия възел, проводящите пътища или мускулната тъкан на сърцето. На-

рушенията в работата на сърцето могат да бъдат провокирани от морфологични про-

мени в клапите и прилежащите им отвори на сърдечно или съдово ниво. 

При конете, освен органични се установяват и функционални смущения, ко-

ито се диагностицират предимно в състояние на покой, но могат да бъдат проявени и 

по време на активно мускулно натоварване. Нарушенията в сърдечната дейност кри-

ят риск за здравето и живота не само на конете, но и за ездачите им. 

Върху функционалното състояние на сърдечносъдовата система оказват вли-

яние и заболяванията на други органи и системи, като дихателна система (плевроп-

невмония, белодробна хеморагия, рекурентна обструкция на дихателните пътища), 

хемоспоридиоза, интоксикации и др.  

Нарушенията в хомеостазата, предизвикани от загубата на течности и елект-

ролити, както и киселинно – алкалния дисбаланс оказват крайно негативно въздей-

ствие върху съкратителната способност на миокардa. До подобни състояния могат да 

доведат продължителни ентероколити, колики с пълна чревна непроходимост, както 

и обилните изпотявания, съпровождащи тежки тренировъчни процеси и състезания, 

съпроводени с физическо изтощение. 

До преди 35 – 40 години се е считало, че уврежданията на сърдечносъдовата 

система при конете са рядко срещана патология, в сравнение с други видове живот-

ни. След въвеждането на най-съвременни диагностични методи за изследване на 

сърцето, вкл. цветна и доплерова ултрасонография, телеметрия, Холтерова електро-

кардиография и определяне на някои специфични маркери за миокардни увреждания, 

това мнение е опровергано. 

Новите диагностични технологии създават предпоставка за много по-

детайлно изследване на отделните структури на сърцето и установяване на някои 

физиологични особености, които в миналото са се считали за патологична находка. 

Като пример за подобна промяна във възгледите може да се посочи откриването на 

физиологичната регургитация на кръв през сърдечните клапи. Чрез съвременните 

методи за изследване се постига много по-прецизна диагностика на сърдечните ув-

реждания, както и провеждане на по-адекватно лечение на същите. Въпреки множес-

твото проучвания в световен мащаб, свързани с недостатъчността на сърдечните 

клапи при конете, до настоящия момент няма утвърден единен критерий за отди-

ференциране на физиологичната от патологична недостатъчност и произхождащата 

от нея регургитация на кръвта. Всички тези факти подчертават необходимостта от 

допълнителни изследвания в областта на кардиологията при коня, част от които се 

явява настоящия дисертационен труд. 
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III. СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

А. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

В ежедневната клинична практика при конете се срещат патологии, засягащи 

само сърдечносъдовата система. В други случаи се диагностицират заболявания на 

други системи (храносмилателна, дихателна, отделителна и др.), при които в послед-

ствие се засяга сърдечносъдовата система с явни клинични признаци и параклинични 

промени в кръвта. В трети случаи се установяват патологични състояния, свързани с 

увреждания на ССС и метаболитни отклонения, особено при спортни коне, предназ-

начени за надбягване на дълги разстояния, които ги елиминират от състезателна дей-

ност. Тези факти ни мотивираха да си поставим за Цел с настоящия научен труд да 

извършим клинични, ехографски, електрокардиографски и хематологични проучва-

ния при коне с нарушения в дейността на сърдечносъдовата система, самостоятелно 

и в комбинация с други заболявания, във връзка с изясняване на клиничната картина, 

ехо- и ЕКГ промени, някои параклинични промени в кръвта, диагнозата, развоя и 

прогнозата на патологиите, определящи бъдещата състезателна дейност на конете. 

За осъществяване на целта си поставихме за изпълнение следните зада-

чи:  

1. Изследване на клиничния статус на коне с нарушения в сърдечносъдовата 

дейност, самостоятелно и в комбинация с други заболявания. 

1.1. Изследване на коне с нарушения в сърдечносъдовата дейност с общи 

клинични методи. 

1.2.  Изследване на коне с нарушения в сърдечносъдовата дейност със специ-

ални клинични методи – ехография, цветен доплер и постоянен доплер. 

1.3. Изследване на коне с нарушения в сърдечносъдовата дейност със специ-

ални клинични методи – електрокардиография. 

2. Проучване на промените на някои параклинични показатели на кръвта (се-

рум, плазма) при коне с нарушения в сърдечносъдовата дейност, самостоятелно и в 

комбинация с други заболявания. 

2.1. Хематологични изследвания (червена и бяла кръвна картина – хемограма 

на Shilling). 

2.2. Химични изследвания на кръв (серум, плазма). 

3. Патологоанатомични и патоморфологични изследвания на сърца от коне, 

проявили симптоми на сърдечносъдово увреждане с летален изход. 

Б. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. Материал на изследването. 

В настоящото изследване са включени 32 коня от 15 породи, на възраст от 2 

до 15 години. По-голямата част от тях бяха пациенти на Клиниката за коне към ВМФ, 

Ст. Загора.  

Кардиологичните и хематологични изследвания при осем коня (един от кон-

тролната, три от първа, четири от трета група) бяха осъществени в Клиниката за коне 

към Ветеринарния Университет в гр. Хановер, Германия. 

Конете, включени в настоящите изследвания бяха разделени на четири групи 

както следва:  

1.1. Контролна група, включваща десет клинично здрави коня, с отличителни 

белези, отразени в Табл. 1. Животните бяха от топлокръвен тип, представители на 

осем породи, разпределени по пол както следва: кобили – 3 бр., жребци – 4 бр., каст-

рати – 3 бр., на възраст от 4 до 15 години и живо тегло от 498 до 580 kg. 
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Таблица 1. Отличителни белези на конете от контролната група. 

Кон 

№ 

Порода Възраст 

(год.) 

Пол Височина при 

холка 

(сm) 

Живо тегло 

(kg) 

1 
Български 

спортен кон 
6 кастрат 168 500 

2 
Източно бъл-

гарски 
10 кобила 167 526 

3 Холщайн 5 жребец 173 560 

4 Хановер 6 кобила 167 498 

5 
Български 

спортен кон 
7 кастрат 170 548 

6 Олденбург 4 жребец 172 534 

7 Сел Франсе 15 кастрат 171 510 

8 Олденбург 8 жребец 174 580 

9 
Холандски 

топлокръвен 
6 кобила 168 504 

10 Вестфал 8 жребец 172 548 

1. 2. Първа група, включваща 10 коня, чиито отличителни белези и основно 

заболяване са отразени в Таблица 2. Както е видно от таблицата, два коня са със за-

боляване на дихателната система, седем са с нарушение в храносмилателна система и 

едно животно е с хемоспоридиоза (пироплазмоза). Освен симптомите на основното 

заболяване, всички коне демонстрираха признаци на нарушена сърдечна дейност. 

Животните бяха от топлокръвен тип, принадлежащи към 7 породи, със следното 

разпределение по пол: кастрати – 1 бр., кобили – 4 бр., жребци – 5 броя. Възрастта на 

конете бе от 2 до 13 години. Теглото и ръстът им бяха сходни с тези от контролната 

група.  

Таблица 2. Отличителни белези на конете от I група. 

Кон 

№ 

Порода Възраст 

(год.) 

Пол Височина 

при холка 

(сm) 

Живо 

тегло 

(kg) 

Основно 

заболяване 

1 Кишбери 9 кобила 173 562 плевропневмония 

2 
Източно 

български 
2 жребец 173 450 ентероколит 

3 Рисиста 4 кобила 163 476 пироплазмоза 

4 Холщайнер 5 кобила 175 490 ентероколит 

5 Олденбург 4 жребец 181 560 
перикардит, плев-

ропневмония 

6 Холщайнер 13 жребец 176 525 
постоперативен 

перитонит 

7 
Български 

спортен кон 
4 кобила 169 475 

постоперативен 

перитонит 

8 Хановер 7 жребец 180 580 паралитичен илеус 

9 Рисиста 6 жребец 173 475 
обстипация на дебе-

лите черва 

10 Хановер 8 кастрат 173 520 
проксимален енте-

рит 
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1. 3. Втора група, съставена от шест коня, участници в състезание по изд-
ръжливост на дистанция от 120 km.  

Индивидуалните характеристики на конете от втора група и причината за 
тяхното елиминиране са проследени в Таблица 3. 

Таблица 3. Отличителни белези на конете от II група. 

Кон 
№ 

Порода Възраст 
(год.) 

Пол Височина 
при холка 

(сm) 

Живо 
тегло 
(kg) 

Причина за елими-
нация 

1
1 

Шагия 6 кобила 173 462 

липса на чревна 
перисталтика, де-
хидратация, тахи-
кардия, СДФ 

2
2 

Шагия - араб 8 кобила 162 440 
дехидратация, тахи-
кардия 

3
3 

Арабска 7 кастрат 161 430 
колапс, тахикардия, 
СДФ 

4
4 

Български спор-
тен кон 

10 кастрат 169 530 
дехидратация, тахи-
кардия 

5
5 

Арабска 6 жребец 162 460 колапс, тахикардия 

6
6 

Шагия - араб 6 кобила 163 460 
липса на чревна пе-
ристалтика, дехидра-
тация, тахикардия 

Конете бяха демонстрирали клинични признаци на нарушена сърдечносъдо-
ва функция (тахикардия, удължено капилярно време) и метаболитни отклонения 
(конюнктиви с мръсно червен цвят и цианотичен оттенък; силно отслабена до липс-
ваща чревна перисталтика; намален кожен тургор; тик на диафрагмата; угнетено 
общо държане), които според утвърдените от Международната Федерация по Конен 
Спорт правила водят до елиминирането им от надпреварата. Животните принадлежа-
ха към четири породи от топлокръвен и горещокръвен тип. Възрастта им варираше 
между 6 и 10 години. Разпределението по пол бе както следва: кобили – 3 броя, каст-
рати – 2 броя и жребци – 1 брой. Теглото и размерите на конете бяха близки до тези 
от контролната група. 

1. 4. Трета група, съставена от шест коня, проявяващи признаци на сърдечна 
патология (сърдечен шум, тахикардия, промяна в качеството на пулса), без заболява-
ния на други органи и системи. Разпределението им по пол бе както следва: жребци – 
1 бр., кобили – 1 бр. и кастрати – 4 броя. Животните бяха от топлокръвен тип, предс-
тавители на шест породи, с тегло и ръст съпоставими с тези от контролната група. 
Възрастта на конете бе между 2 и 15 години (Таблица 4). 

 
Таблица 4. Отличителни белези на конете от III група. 

Кон 
№ 

Порода Възраст 
(год.) 

Пол Височина 
при холка 

(сm) 

Живо тегло 
(kg) 

1 Хановер 8 кобила 172 576 

2 Олденбург 6 жребец 172 567 

3 Холщайнер 2 кастрат 156 284 

4 Вестфалия 8 кастрат 169 530 

5 
Чешки топ-
локръвен 

10 кастрат 171 564 

6 Тракенер 15 кастрат 172 550 
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2. Методи на изследване. 

Кардиологичните и хематологични изследвания при осем коня (един от кон-

тролната, три от първа, четири от трета група) бяха осъществени в Клиниката за коне 

към Ветеринарния Университет в гр. Хановер, Германия. 

2.1. Общо клинично изследване. 

След подробно снемане на анамнестичните данни, на всички коне от конт-

ролна, първа, втора и трета група бе извършен обстоен клиничен преглед чрез рутин-

ните методи на клиничната диагностика. 

Силата на сърдечните шумове бе определяна посредством метода на аускул-

тация и категоризирана по 6-степенната скала на Physick-Sheard (1999), основаваща 

се на следните характеристики: 

I степен – тих шум, едва доловим след внимателна аускултация, ограничен в 

малка зона от гръдната стена. 

II степен – тих шум, ясно доловим след кратка аускултация, притежаващ оп-

тимален пункт. 

III степен – шум с ясна локализация, доловим веднага след началото на аус-

култацията. 

IV степен – силен шум, ирадииращ на голяма повърхност, не съпроводен с 

трептене на гръдната стена. 

V степен – силен шум, ирадииращ на голяма повърхност, съпроводен с треп-

тене на гръдната стена. 

VI степен – силен шум, ирадииращ на много голяма повърхност, съпроводен 

с трептене на гръдната стена, чуващ се и при не плътно притискане на стетоскопа 

към торакса. 

2. 2. Специални клинични изследвания. 

2. 2. 1. Ехокардиографско изследване. 

Ехографското изследване на сърцето бе извършено с ултразвукови апарати 

S6V (SonoScape, Ltd.) и „Vivid 7
®GE 

“(General Electric Ultrasound, USA). За фокусира-

не на обектите бяха използвани съответно: линеарна микроконвексна мултичестотна 

сонда “C 311” с диапазон от 2 MHz до 4 MHz и ануларна фазираща сонда с честота 

2,5 MHz. Дълбочината на проникване на лъча бе до 30 сm. Използвани са режими: В-

Mode, М-Mode, Цветен Доплер (CDI) и постоянен Доплер (CW). 

Ехографията бе извършена в стандартните “ехографски прозорци“, в правос-

тоящо положение на конете, без предварителна седация. Гръдната стена се обработ-

ваше чрез фино избръсване на космите с „хирургически“ 1 mm клипер № 40, послед-

вано от обезмасляване на кожата с пропилов алкохол. За подобряване проникването 

на ултразвука през кожата се използваше ехографски гел „Ecoultragel” (Pirrone&Co.- 

Italy). По време на сканирането съответният гръден крайник се изтегляше максимал-

но напред. Достъпите за осъществяване на ехографията се локализираха в зоните, 

указани от Reef (1998) и Marr (2010), намиращи се между линиите, прекарани през 

лакътния израстък и раменната става, както следва: от дясно в IV-то междуребрено 

пространство, от ляво в III, IV и V-то междуребрено пространство.  

Първоначално бе извършвана Двуизмерна десностранна ехография по дълга-

та (сагитална) ос на сърцето в следните три направления на излъчване на ултразвука: 

краниално, медиално и каудално. Двуизмерната ехография по късата (трансверзална) 

ос на сърцето бе осъществена в дорзално, медиално и вентрално направления на лъ-

ча. Левостранната ехография бе проведена в три направления на ултразвука: крани-

ално, медиално и каудално. 

Двуизмерните изображения се добиваха съгласно стандартите, предложени 

от Тhomas (1993) и Reef (1998), утвърдени от Комитета по Ехография към Американ-
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ския ветеринарен колеж по Вътрешни незаразни болести. Частите от сърцето, разпо-

лагащи се дорзално и краниално в тялото на коня, се позиционираха в дясната част на 

монитора, а вентрално и каудално разполагащите се сърдечни структури в лявата 

част на екрана. 

Изображенията в М - режим се добиваха чрез стандартни десностранни тран-

сверзални достъпи, в IV-то междуребрие, с дорзално, перпендикулярно и вентрално 

позициониране на трансдюсера (Reef, 1998). Паралелно с тях, структурите се визуа-

лизираха и в режим В. Чрез перпендикулярно позициониране на курсора в най-

широката част на изследвания обект в В - режим, се постигаше максимална обектив-

ност на получените измервания. Разстоянието от междукамерния септум до най-

отдалечената точка (Е point) на септалната мембрана на митралната клапа (Септален 

Е Поѝнт), бе изчислено в момента на максимално отваряне на клапата, съвпадащо с 

ранната диастола. Използван бе десностранен, медиален достъп по късата сърдечна 

ос (RSh - MV). 

При наличие на патологични промени, с цел точното им визуализиране се 

използваха и нестандартни достъпи. Същите се добиваха чрез промяна в ъгъла на 

трансдюсера и трансмитирания ултразвук. 

Чрез ехографско изследване бяха изчислени следните сърдечни параметри: 

В режим - М: 

   - дебелина на междукамерната преграда в края на систолата (cm) – IVS - S 

   - дебелина на междукамерната преграда в края на диастолата (cm) – IVS - D 

   - вътрешен диаметър на лявата камера в края на систолата (cm) – LVID - S 

   - вътрешен диаметър на лявата камера в края на диастолата (cm) –LVID - D 

   - дебелина на свободната стена на лявата камера в края на систолата (cm) – LVFW - 

S 

   - дебелина на свободната стена на лявата камера в края на диастолата (cm) – LVFW 

- D 

 - аортен диаметър в края на диастолата (cm) – AoD - D 

 - аортен диаметър в края на систолата (cm) – AoD - S  

 - вътрешен диаметър на лявото предсърдие в края на систолата (cm) – LАD - S 

 - септално разстояние (Септален Е Поѝнт) – (cm)  

 - фракция на скъсяване на лявата камера (%) – (FS) 

 - фракция на изтласкване на лявата камера (%) – (EF) 

 - фракция на скъсяване на междукамерната преграда (%) – IVS - FS 

 - фракция на скъсяване на свободната стена на лявата камера (%) – LVFW - FS 

 

Фракцията на скъсяване на лявата камера бе изчислена по формулата:  
 

FS(%) =
LVIDD − LVIDS

LVIDD
Х100 

LVIDD = вътрешен диаметър на лявата камера в края на диастола 

LVIDS = вътрешен диаметър на лявата камера в края на систола 

 

Фракцията на изтласкване на лявата камера бе изчислена по формулата: 

 

Фракцията на скъсяване на междукамерната преграда (IVS - FS) бе калкули-

рана по формулата: 

EF(%) =
LVIDD3 − LVIDS3

LVIDD3
X100 
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IVSD = дебелина на интервентрикуларния септум в края на диастола 

IVSS = дебелина на интервентрикуларния септум в края на систола 

 

Фракцията на скъсяване на свободната стена на лявата камера (LVFW - FS 

%) бе калкулирана по формулата: 

              LVFW − FS(%) =
LVFWS − LVFWD

LVFWD
 X 100  

LVFWS = дебелина на стената на лявата камера в края на систола 

LVFWD = дебелина на стената на лявата камера в края на диастола 

 

В режим - B. Изследването на сърдечните структури в посочения режим бе 

осъществено в следните стандартни изображения: 

А) Десностранен, краниален достъп към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос (RL - RVOT). Измерения на следните структури: 

- максимален диаметър на дясното предсърдие в края на диастолата (cm) – 

RAD - D 

- максимален диаметър на дясната камера в края на диастолата (cm) – RVD - 

D 

- диаметър на белодробната артерия при основата на клапата „пулмонален 

отвор” в края на диастолата (cm) – PaVD - D 

Б) Десностранен, каудален достъп към камерите и предсърдията по дългата 

сърдечна ос (RL - 4с). Измерения на следните структури: 

- диаметър на дясното предсърдие при основата на трикуспидалната клапа 

„атриовентрикуларен отвор“ в края на диастолата (cm) – RAVD - D 

- максимален диаметър на дясното предсърдие в края на диастолата (cm) – 

RAD - D 

- максимален диаметър на лявото предсърдие в края на диастолата (cm) – 

LAD - D 

- диаметър на лявото предсърдие при основата на митралната клапа „атрио-

вентрикуларен отвор“ в края на диастолата (cm) – LAVD - D 

- дебелина на миокарда на дясната камера в края на диастолата (cm) – RV - D 

- дебелина на миокарда на лявата камера в края на диастолата (cm) – LV - D 

- дебелина на междукамерната преграда в края на диастолата (cm) – IVS - D 

- диаметър на лявата камера при папиларния мускул в края на диастолата 

(cm) – LVPMD - D 

- максимален диаметър на лявата камера в края на диастолата (cm) – LVD - D  

B) Десностранен, медиален достъп към левия камерен изходен тракт по дъл-

гата сърдечна ос (RL - LVOT). Измерения на следните структури: 

- диаметър на началната част на аортата в края на диастолата (cm) – AoD - D 

Г) Десностранен, вентрален достъп по късата сърдечна ос (RSh - LVPM). Из-

мерения на следните структури: 

- дебелина на миокарда на лявата камера през папиларния мускул при диас-

тола (cm) – LVPM - D 

- дебелина на миокарда на лявата камера през папиларния мускул при систо-

ла (cm) – LVPM - S 

IVS − FS  ( % ) = 
IVSS − IVSD 

IVSD 
X100  
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Д) Левостранен, каудален достъп към лява камера/ляво предсърдие по дълга-

та сърдечна ос (LL – LV/LA). Измерения на следните структури: 

- максимален диаметър на лявото предсърдие в края на диастолата (cm) – 

LAD - D 

- максимален диаметър на лявото предсърдие през основата на митралната 

клапа „атриовентрикуларен отвор“ в края на диастолата (cm) – LAVD - D 

Цветен Доплер 

Движението на кръвта в камерите, предсърдията и големите кръвоносни съ-

дове (аорта, белодробна артерия) бе проследено с помощта на цветен Доплер. За 

неговото осъществяване трансдюсерът бе позициониран така, че кръвният ток да 

сключва ъгъл 0
о
 спрямо излъчвания звуков сигнал (Чакъров, 1996). При това положе-

ние на сондата, приближаващата се към нея кръв предизвиква положителен доплеров 

ефект (червено оцветяване), а отдалечаващата се отрицателен доплеров ефект (синьо 

оцветяване). При наличие на турбуленция кръвните потоци се оцветяват жълто-

зелено. Този физичен феномен, придава на цветното доплерово изследване на сърце-

то много висока диагностична стойност за откриването на клапанни малформации 

(Flachskampf, 2002). 

За определяне степента на клапанната недостатъчност бе използвана схемата 

за полуколичествено определяне, предложена от Reef (1991).  

Движението на кръвта през трикуспидалната клапа (TV) се проследяваше в 

десностранно изображение, по дългата ос на сърцето, десен входно/изходен тракт 

(RL-RVOT). Спазвайки този достъп кръвта се движи по посока към сондата и дава 

оцветен в червено доплеров сигнал. 

Движението на кръвта през митралната клапа (МV) се проследяваше в левос-

транно изображение, по дългата ос на сърцето, ляво предсърдие/лява камера (LL-

LA/LV). При това положение на сондата, кръвния ток се приближава към нея и дава 

червено оцветяване. 

Движението на кръвта през пулмоналната клапа (РV) се проследяваше в дес-

ностранно изображение, по дългата ос на сърцето, десен входно/изходен тракт (RL-

RVOT). При това разположение на сондата кръвта се отдалечава от нея и доплеровия 

сигнал е оцветен в синьо. 

Движението на кръвта през аортната клапа (АV) се изследваше в левостран-

но изображение, по дългата ос на сърцето, ляв входно/изходен тракт (LL-LVOT). При 

описаното разположение на сондата кръвта се отдалечава от нея и доплеровият сиг-

нал е оцветен в синьо. 

Постоянен Доплер 

Посоката и скоростта на кръвния ток в предсърдията, камерите, аортата и бе-

лодробната артерия, бяха определени чрез цветен Доплер в постоянен режим на из-

лъчване (CDI–СW). За постигане на обективни измервания, ъгълът между ултразву-

ковия лъч и кръвния ток бе позициониран да бъде по-малък от 20
о
 (Schwarzwald, 

2004). 

2. 2. 2. Електрокардиографско изследване. 

Електрокардиографското изследване бе осъществено чрез конвенционална 

(статична) и телеметрична (Холтер) система за регистриране на електрическите им-

пулси. 

При статичния метод сърдечните биопотенциали се улавяха с елек-

трокардиограф Cardipia 400 (Trismed Co., South Korea). Записите се извършваха в 

триканален формат, ръчен режим, скорост 25 mm/sec., чувствителност 10 mm/ 1mV, с 

включен мускулен, мрежов и антидрейфов филтър. 
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Електрокардиографското изследване бе извършено в стандартно биполярно 

отвеждане, тип връх - основа, описано от Van Loon и Patteson (2010). За целта пози-

тивният електрод (жълт, лява ръка) бе прикрепен в областта на върха на сърцето, зад 

левия лакътен израстък, а негативният
 
електрод (червен, дясна ръка) над хрущялния 

ръб на дясната лопатка. Неутралният електрод (черен, десен крак) бе прикрепен в 

средната част на шията, възможно най-далеч от сърцето. Използваните електроди 

бяха от иглен тип, които се прикрепяха подкожно, след предварително туширане на 

мястото с етилов алкохол. 

За телеметричното електрокардиографско изследване бе използвана Холте-

рова система Televet 100. Сигналите се улавяха чрез адхезивни електроди и съхраня-

вани в SD карта. В последствие информацията бе разчитана със софтуерна програма 

Televet и представяна в дигитална видео версия на монитор.  

За по-точно преценка на времето от сърдечния цикъл, по време на доплеро-

вото изследване се извършваше едновременно електрокардиографско изследване. 

При него използвахме биполярно гръдно отвеждане тип връх/основа с адхезивни 

електроди, прикрепени както следва: позитивен електрод (LA) – сърдечен връх, ляво, 

VI - то междуребрие зад лакътния израстък; негативен електрод (RA) – основа на 

сърцето, ляво, пред ръба на лопатката; неутрален електрод (RH) – лявата част на 

холката. За подобряване провеждането на сърдечните биопотенциали върху кожата 

аплицирахме ехографски гел. 

2. 3. Хематологично изследване. 

За изследване на кръвна картина бе получавана кръв от v. jugularis в стандар-

тни епруветки, съдържащи K2EDTA (FL medical, Italy). Те се съхраняваха в хладилни 

условия (4 – 8
о
С) и се изследваха до 4-я h от получаването им. Определянето се из-

вършваше с автоматичен хематологичен анализатор (Mindray Auto Hematology 

Analyzer-BC-2800 Vet). Бяха изследвани следните параметри: брой еритроцити (T/l), 

количество на хемоглобинa (g/l), хематокрит (%), среден обем на еритроцитите (fl), 

брой левкоцити (G/l), брой тромбоцити (G/l).  

Диференцирането на отделните класове левкоцити (ДКК) бе осъществено в 

кръвни разстилки, боядисани по метода на Романовски – Гимза. 

2. 4. Химично изследване на кръв. 

Кръвта за химично изследване бе получавана в епруветки, съдържащи уско-

ряващ съсирването активатор. Изследвани бяха следните показатели: общ белтък 

(g/l), албумин (g/l), глобулин (g/l), глюкоза (g/l), креатинин (µmol/l), урея (mmol/l), 

общ билирубин (µmol/l), директен билирубин (µmol/l), аспартатаминотрансфераза 

(ASAT, U/l), гамаглутамилтрансфераза (GGT, U/l), алкална фосфатаза (АР, U/l), креа-

тинкиназа (CK, U/l), креатинкиназа МВ (CK - МВ, ng/ml), лактат (mmol/l), лактатде-

хидрогеназа (LDH, U/l), калий (mmol/l), натрий (mmol/l), хлор (mmol/l), общ калций 

(mmol/l), неорганичен фосфор (mmol/l), магнезий (mmol/l), сърдечен Тропонин I 

(сТnI, ng/ml). 

Лактатите (mmol/l) бяха определяни чрез директен метод в прясна венозна 

кръв, с портативен биохимичен анализатор “Accutrend® Plus” (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Germany). 

Ензимите Креатинкиназа (СК-МВ, U/l) и Лактатдехидрогеназа (LDH, U/l) бя-

ха изследвани чрез флуоресцентен ензимен имунен метод (Автоматичен имуноанали-

затор – Tosoh AIA 360, USA). 

Серумният сърдечен Тропонин I (сТnI, ng/ml) бе определян по иму-

нофлуоресцентен метод, “сандвичев” тип имунологична реакция, с Автоматичен 

имуноанализатор Tosoh AIA 360, USA. 
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Количествата (mmol/l) на електролитите Na, Cl, Ca бяха определяни в цяла 

кръв по директен метод, чрез автоматичен анализатор ABL 800 (Bosnic, Electrolyte 

analyzer, Radiometer, Copenhagen, Denmark). Анализът на останалите химични пока-

затели бе извършен с автоматичен биохимичен анализатор (Mindray BS-120, China). 

2.5. Патологоанатомични и патоморфологични изследвания на тъканни про-

би от сърце. 

В хода на изследванията бяха аутопсирани 4 коня (3 коня от първа група и 1 

кон от трета група). Пробите от сърдечния мускул, предназначени за хистологично 

изследване бяха фиксирани в 10% неутрален формалин, обработени рутинно и вклю-

чени в парафин. Добитите срезове бяха оцветени с хематоксилин и еозин (Х/Е). 

2.6. Статистически анализ. 

Всички получени числени резултати бяха обработени вариационно-

статистически чрез еднофакторен анализ – ANOVA на програмата: inerStat-a v1.3 for 

Windows, 1999, тест на Dunnett и представени като средно аритметично (SEM) и 

стандартно отклонение (±SD). Статистическа достоверност на промените в изследва-

ните параметри бе дефинирана по следния начин: 

p < 0.01 = висока достоверност (**)  

p < 0.05 = слаба достоверност (*) 

p > 0.05 = не достоверно 

IV. РЕЗУЛТАТИ 

Отличителните белези на конете, отнасящи се до тяхната възраст, ръст и тег-

ло, са представени по групи в Табл. 5. От нея е видно, че средната възраст на конете 

от контролната група е 7.6±3.09 год., а при трите опитни групи варира от 6.2±3.19 до 

8.16±4.3 год. (p>0.05). 

Ръстът на животните от контролната група, измерен като височина при хол-

ката е 170.2±2.57 cm. При конете от първа е 173.6±5.14 cm, втора – 165±4.88 cm и 

трета група – 168.66±6.31 cm (p>0.05).  

Най-ниско средно живо тегло бе регистрирано при конете от втора група 

(463.66±34.99 kg), а най-високо при контролната група – 530.8±28.03 kg. Конете от 

първа и трета групи имаха идентично средно живо тегло от 511.3±44.74 kg и 

511.8±112.76 kg. 

Таблица 5. Отличителни белези на конете. 

Показател Контролна 

група 

(n=10) 

I група 

(n=10) 

II група 

(n=6) 

III група 

(n=6) 

Възраст 

(год) 
7.6±3.09 6.2±3.19

 
7.16±1.6

 
8.16±4.3

 

Височина-холка 

(cm) 
170.2±2.57 173.6±5.14

 
165±4.88

 
168.66±6.31

 

Живо телесно 

тегло 

(kg) 

530.8±28.03 511.3±44.74 463.66±34.99
 

511.8±112.76
 

1. Задача: Изследване на клиничния статус на коне с нарушения в сър-

дечносъдовата дейност, самостоятелно и в комбинация с други заболявания. 

1. 1. Изследване на коне с нарушения в сърдечносъдовата дейност с общи 

клинични методи. 

1. 1. 1. Клинично изследване на конете от контролната група. 

Цветът на конюнктивите на конете от контролната група бе бледо – розов. 

Пулсът бе силен, пълен, твърд и лесно доловим. Средната му честота бе 40.8±4.8 
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min
-1

, като същата варираше от 32 до 48 min
-1

. Времето за напълване на капилярите 

бе под 2 s (Табл. 6). 

При аускултация на сърцето не бяха установени промени по отношение на 

силата, чистотата и континюитета на сърдечните тонове. При пет коня бяха конста-

тирани три сърдечни тона (Т1,Т2,Т3), при два коня – четири тона (Т1,Т2,Т3,Т4), а 

при едно животно два сърдечни тона (Т1,Т2). При останалите два коня от контрол-

ната група се установиха три тона (Т1,Т2,Т4). 

При три от изследваните животни бе налице правилно – неправилна аритмия, 

изразяваща се в удължена пауза, предхождаща всеки четвърти сърдечен удар. 

Средният брой на дихателните движения на конете от контролната група е 

15.5±3.06 min
-1

, като същите варираха от 11 min
-1 

до 18 min
-1

. Не бяха констатирани 

прояви на задух. Липсваха оточни явления по крайниците и корема. Венозен застой 

и наличие на положителен венозен пулс не бяха установени.  

Таблица 6. Общ клиничен статус на контролната група коне. 

Кон 

№ 

Ц
в
я
т 

н
а 

к
о

-
н

ю
н

к
ти

в
и

 

К
ап

и
л

я
р

н
о

 
в
р

ем
е 

(s
) 

П
у

л
со

в
а 

ч
ес

то
та

 
(m

in
-1

) 
4

0
.8

±
4

.8
 

К
ач

ес
тв

о
 н

а 
п

у
л
са

 

Н
ал

и
ч

и
е
 

н
а 

ар
и

тм
и

я
 

С
ъ

р
д

еч
н

и
 

то
н

о
в
е
 

Д
и

х
. 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

(m
in

-1
) 

1
5

.5
±

3
.0

6
 

В
Т

Т
 

(0
С

) 
3

7
.7

±
0

.2
 

1 
бледо 

розов 
< 2 32 

силен, 

пълен, 

твърд 

+ 
Т1,Т2,

Т3,Т4 
12 37.5 

2 
бледо 

розов 
< 2 38 

силен, 

пълен 
+ 

Т1,Т2,

Т4 
14 37.9 

3 
бледо 

розов 
< 1 41 

силен, 

пълен, 

твърд 

- 
Т1,Т2,

Т3 
20 37.8 

4 
бледо 

розов 
< 2 39 

силен, 

пълен 
- 

Т1,Т2,

Т4 
18 37.4 

5 
бледо 

розов 
< 2 44 

силен, 

пълен 
- 

Т1,Т2,

Т3 
17 37.7 

6 
бледо 

розов 
< 2 46 

силен, 

пълен, 

твърд 

- 
Т1,Т2,

Т3 
11 37.6 

7 блед < 1 36 

силен, 

пълен, 

твърд 

+ 
Т1,Т2,

Т3,Т4 
12 37.7 

8 
бледо 

розов 
< 2 48 

силен, 

пълен 
- Т1,Т2 18 37.4 

9 розов < 2 40 

силен, 

пълен, 

твърд 

- 
Т1,Т2,

Т3 
17 37.8 

10 розов < 2 44 

силен, 

пълен, 

твърд 

- 
Т1,Т2,

Т3 
16 37.9 
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1. 1. 2. Клинично изследване на конете от I група. 

Промените в клиничната картина, установени при конете от първа група са 

представени в Табл. 7. Общото държане при всички животни се характеризираше с 

потиснатост и угнетеност. Конете проявяваха анорексия до пълно отказване от храна 

(арексия). При всички коне бе налице учестяване на сърдечната дейност над физио-

логичната норма (тахикардия), съпроводена с ускоряване на дишането (полипное) 

при девет от животните. Четири коня проявяваха аритмична сърдечна дейност, а при 

три коня бяха констатирани промени в качествените характеристики на пулса. Пет 

коня имаха повишена вътрешна телесна температура (хипертермия), а при четири от 

изследваните животни се наблюдаваха признаци на задух (диспное). Времето за на-

пълване на капилярите бе удължено над 2 s при пет коня. Осем животни имаха изра-

зено зачервяване на видимите лигавици. При един кон се установи иктерично, а при 

друг керемидено кафяво оцветяване на конюнктивите с изразен цианотичен оттенък. 

В четири случая бяха наблюдавани отоци, обхващащи дисталната част на крайниците 

и вентралната коремна стена. Три коня проявяваха характерни признаци на колика. 

Табл. 7. Процентно разпределение на наблюдаваните клинични признаци при 

конете от I група. 

Клинични симптоми Брой животни 

n 

Съотношение 

% 

Хипертермия 5 50 

Тахикардия 10 100 

Аритмия 4 40 

Промени в качеството на пулса 3 30 

Удължено капилярно време 5 50 

Полипное 9 90 

Задух 4 40 

Зачервени конюнктиви 8 80 

Иктерус 1 10 

Цианоза 1 10 

Количен пристъп 3 30 

Отоци по тялото 4 40 

При аускултиране на сърцето бе установено наличие на два тона (Т1 и Т2) 

при седем коня и на три тона (Т1, Т2 и Т3) при три коня (Табл. 8). 

Таблица 8. Индивидуална аускултационна находка на конете от I група. 

Кон 

№ 

Сърдечни 

тонове 

Сърдечен шум Сила Ритъм 

систоличен диастоличен 

1 Т1,Т2,Т3   силни ритмични 

2 Т1,Т2   силни ритмични 

3 Т1,Т2,Т3 холо  слаби аритмични 

4 Т1,Т2   силни ритмични 

5 Т1,Т2 холо  силни аритмични 

6 Т1,Т2   силни ритмични 

7 Т1,Т2   силни ритмични 

8 Т1,Т2,Т3   слаби аритмични 

9 Т1,Т2   силни ритмични 

10 Т1,Т2 холо  слаби аритмични 

В повече от случаите (7 коня) сърдечните тонове бяха силни и лесно долови-

ми. При три животни тоновете бяха тихи и сравнително трудно доловими. При три от 
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случаите се установи наличие на сърдечни шумове, непроявяващи тенденция за ира-

дииране към съседни участъци. Нарушение в ритмичността (неправилно-неправилна) 

на сърдечната дейност бе констатирана при четири коня. 

Показателите, характеризиращи клиничния статус на конете от първа група 

са отразени в Табл. 9.  

Таблица 9. Клиничен статус на конете от I група.  

Кон 

№ 

К
о

н
ю

н
к
ти

в
и

 

К
ап

и
л

я
р

н
о

 
в
р

ем
е 

(s
) 

П
у

л
со

в
а 

ч
ес

то
та

 
(m

in
-1

) 
6

4
,3

±
9

,4
*

*
 

К
ач

ес
тв

о
 н

а
 

п
у

л
са

 

Т
ел

ес
н

а 
те

м
-

п
ер

ат
у

р
а 

(0
С

) 
3

8
,2

±
0

,8
 

Д
и

х
. 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

(m
in

-1
) 

2
5

,3
±

7
,9

*
*

 

З
ад

у
х
 

О
то

ц
и

 

О
сн

о
в
н

о
 

за
б

о
л
я
в
а
н

е
 

1 зачервени < 2 61 

силен, 

пълен, 

твърд 

38,4 25 - + 
плевро-

пневмония 

2 зачервени 3 56 

силен, 

пълен, 

твърд 

37,5 20 - + 
ентероко-

лит 

3 иктерични 4 79 
слаб, 

мек 
40 42 + - 

пироплаз-

моза 

4 зачервени < 2 54 

силен, 

пълен, 

твърд 

37,9 14 - + 
ентероко-

лит 

5 зачервени 3 60 

силен, 

пълен, 

твърд 

38,5 27 + + 

перикар-

дит,плевро-

пневмония 

6 зачервени < 2 61 

силен, 

пълен, 

твърд 

38,4 21 - - 

постопера-

тивен пе-

ритонит 

7 зачервени < 2 64 

силен, 

пълен, 

твърд 

38,9 23 - - 

постопера-

тивен пе-

ритонит 

8 зачервени 4 68 
слаб, 

мек 
37,8 32 + - 

паралити-

чен илеус 

9 зачервени < 2 58 

силен, 

пълен, 

твърд 

37,5 19 - - 
обстипация 

на колона 

10 

керемиде-

но кафя-

ви, циано-

тични 

4 82 
слаб, 

мек 
37,6 30 + - 

проксима-

лен ентерит 

**p<0.01 

При всички коне бе установена промяна в цвета на конюнктивите. Времето 

за пренапълване на капилярите при две животни бе удължено на 3 s, а при три коня 

на 4 s. 

Пулсовата честота бе статистически достоверно повишена до 64.3±9.4 min
-1

, 

спрямо контролната група (p<0.01). Най-ниско отчетената стойност на сърдечна чес-

тота бе 54 min
-1

, а най-високата – 82 min
-1

. При седем от конете не бяха установени 
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отклонения в качествените характеристики на пулса. Същият бе силен, пълен и 

твърд, докато при три коня пулсовите вълни бяха слаби, меки и трудно доловими. 

Вътрешната телесна температура при конете от тази група бе 38.2±0.8
0
С и не 

се различаваше статистически, спрямо контролната група (37.7±0.2
0
С). При пет от 

изследваните животни бе налице хипертермия, като в един от случаите ВТТ бе дос-

тигнала до 40
0
С. 

Честотата на дихателните движения бе повишена – 25.3±7.9 min
-1

 със статис-

тическа достоверност, спрямо тази при контролните животни (15.5±3.06 min
-1

) 

(p<0.01). Пет от изследваните коне демонстрираха подчертана дихателна активност, 

като в един от случаите честотата на дишане достигаше 42 min
-1

.  

Отоците, наблюдавани по дисталната част на крайниците и вентралната ко-

ремна стена бяха студени, неболезнени, с тестява консистенция. След притискане по 

повърхността им оставаха отпечатъци от върховете на пръстите. 

1. 1. 3 Клинично изследване при коне от II група. 

Клиничната картина, установена при животните от втора група (Табл. 10) се 

изразяваше с отпадналост, високостепенна дехидратация и силно отслабена до липс-

ваща чревна перисталтика.  

Таблица 10. Клиничен статус на конете от II група. 
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о
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*
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1 зачервени 3 76 слаб, мек 39,3 47 + 

2 зачервени 3-4 77 слаб, мек 39,2 44 - 

3 
зачервени, 

цианотични 
4 85 

трудно 

доловим 
39,7 58 + 

4 зачервени 3-4 78 слаб, мек 38,7 51 - 

5 
зачервени, 

цианотични 
>4 94 

почти 

недоловим 
39,5 57 - 

6 зачервени 3-4 72 слаб, мек 39,6 51 - 

**р<0.01 

Установена бе ускорена дихателна честота (полипное) – 51.3±5.5 min
-1

 

(р<0.01) и учестена сърдечна дейност (тахикардия) – 80.3±7.9 min
-1

 в сравнение с 

контролната група (р<0.01). Времето за напълване на капилярите при всичките шест 

коня бе значително удължено. Пулсът бе с влошени качествени характеристики 

(слаб, мек) и трудно доловим. 

Конюнктивите на всички коне бяха хиперемирани, като в два от случаите се 

наблюдаваше и цианотичен оттенък. Вътрешната телесна температура бе повишена 

(хипертермия) на 39.3±0.4
0
С (р<0.01), спрямо контролната (37.7±0.2

0
С).  

При клиничното изследване на два коня бе установено наличие на синхронен 

диафрагмен флутер (тик на диафрагмата), манифестиран с ясно доловимо стенене 

„хълцане“, съпровождащо сърдечните систоли. 

При две животни (№ 3 и № 5) бе налице силно влошаване на общото състоя-

ние, проявяващо се с угнетеност, нестабилна и люлееща се задница, неспособност за 

придвижване и наличие на обилно количество студена пот по цялото тялото.  
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След аускултиране на сърцето (Табл. 11), при всички коне се установи нали-

чие на два тона (Т1 и Т2), със запазен ритъм, но намалени по сила. При две животни 

тоновете бяха много тихи и трудно доловими. Шумове със сърдечен произход, без 

тенденция за разпространение бяха диагностицирани при три коня. В два от случаите 

шумовете бяха холосистолични, а при един кон се установи холодиастоличен шум.  

Таблица 11. Аускултационна находка при конете от втора група. 

Кон 

№ 

Сърдечни 

тонове 

Сърдечен шум Сила Ритъм 

систоличен диастоличен 

1 Т1,Т2   слаби запазен 

2 Т1,Т2   слаби запазен 

3 Т1,Т2 холо  много слаби запазен 

4 Т1,Т2   слаби запазен 

5 Т1,Т2 холо  много слаби запазен 

6 Т1,Т2  холо слаби запазен 

1. 1. 4. Клинично изследване при коне от III група. 

Резултатите от извършеното общо клинично изследване на конете от трета 

група са представени в Табл. 12. 

Таблица 12. Клиничен статус на конете от III група. 

Кон 

№ 

К
о

н
ю

н
к
ти

-
в
и

 

П
у

л
со

в
а 

ч
ес

то
та

 
(m

in
-1

) 
6

3
,8

±
5

,4
*

*
 

К
ач

ес
тв

о
 

н
а
 

п
у

л
са

 

Т
ел

ес
н

а
 

те
м

п
ер

ат
у

р
а 

(0
С

) 
3

8
,4

±
0

,6
*

*
 

Д
и

х
ат

ел
н

и
 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

(m
in

-1
) 

2
7

±
4

,4
*

*
 

З
ад

у
х

/к
р

е-
п

и
ти

р
ащ

и
 

х
р

и
п

о
в
е
 

К
аш

л
и

ц
а
 

Н
о

сн
и

 
и

зт
еч

ен
и

я
 

Б
р

о
н

х
и

ал
н

о
 

д
и

ш
а
н

е
 

1 
зачервени 69 

слаб, 

мек 
39 24 - + + + 

2 бледо 

розови 
65 

слаб, 

мек 
37,8 25 - - - - 

3 

зачервени, 

цианотични 
71 

слаб, 

мек 

подска-

чащ 

39,1 31 + + + + 

4 
зачервени 59 

слаб, 

мек 
38,4 30 - + - + 

5 

зачервени, 

цианотични 
61 

слаб, 

мек, 

подска-

чащ 

38,5 32 + + + + 

6 
бледо 

розови 
58 

слаб, 

мек 
37,8 21 - - - - 

* прогресивно слабеене; **р<0.01 

Вътрешната телесна температура при животните бе повишена (38.4±0.6
0
С) 

достоверно в сравнение с тази на контролната група (37.7±0.2
0
С) (р<0.01). Честотата 

на пулса бе увеличена (63.8±5.4 min
-1

) (р<0.01) спрямо контролната група (40.8±4.8 

min
-1)

. Пулсовите вълни бяха слаби, меки и трудно осезаеми, a при два коня бе конс-

татиран подскачащ пулс (p. celler). Цветът на конюнктивите варираше от бледо розов 

до интензивно червен, като при два коня бе установен цианотичен оттенък. Дихател-

ните движения при всички изследвани животни бяха учестени (полипное) и затруд-
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нени (диспное). Дихателната честота (27±4.4 min
-1

) (р<0.01) се различаваше статис-

тически от честотата при контролната група (15.5±3.06 min
-1

). При два коня се наб-

людаваха признаци на смесен задух, изразяващи се с широко отваряне на ноздрите в 

двете фази на дишане и заемането на ортопноична стойка на тялото. При четири 

животни наблюдавахме спонтанна, влажна и неболезнена кашлица. При част от коне-

те бяха налице серозно-слузести носни изтечения.  

При аускултация на белия дроб на две животни се установиха крепитиращи 

хрипове, а при четири коня – бронхиално дишане. Времето за пренапълване на капи-

лярите при всички животни бе под 2 s. При един от конете (№3) бе налице прогре-

сивна загуба на телесна маса. 

При аускултация на сърдечната област при пет коня се установи наличие на 

два сърдечни тона (Т1 и Т2), а при едно животно – три сърдечни тона (Т1, Т2 и Т4). 

Паралелно бяха констатирани шумове със сърдечен произход, чиято сила варираше 

от 3-та до 5-та степен по шестстепенната скала. Някои от тях имаха склонност за 

ирадииране в съседни области, а други бяха локализирани в оптималните им пункто-

ве (Табл. 13). При всички коне от трета група бе установена аритмия с неправилно-

неправилен характер. 

Таблица 13. Аускултационна находка при конете от трета група. 

Кон 

№ 

Сърдечни 

тонове 

Сърдечен шум 

Сила 

на 

шума 

1-6/6 

Оптимален 

пункт 

Честотна 

х-ка 
Разпространение 

систоличен диастоличен     

1 Т1,Т2 холо  4-5 
л-МК 

д-ТК 

л-музик. 

д-свирещ 

- 

 

2 Т1,Т2 пан пан 3 
л-МК 

л- Ао и БА 
фучащ 

м/у аортната 

и б.д. клапа 

3 Т1,Т2 пан  5 
л-МК 

 
бълбукащ 

- 

 

4 Т1,Т2 холо холо 3-4 
л-МК 

л-Ао 
музикален 

към върха на 

сърцето 

5 Т1,Т2 холо  4 
л-МК 

 
музикален - 

6 Т1,Т2,Т4 холо  4-5 л-МК музикален - 

1. 2 Изследване на коне с нарушения в сърдечносъдовата дейност със спе-

циални клинични методи. 

1. 2. 1. Ехография. 

1. 2. 1. 1. Ултрасонография на сърце при конете от контролната група. 

1. 2. 1. 1. 1. Двуизмерен В-режим. 

A) Десностранен, краниален достъп към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос (RL-RVOT).  

При този достъп визуализирахме следните сърдечни структури: дясно пред-

сърдие (RA), трикуспидална клапа (TV), изходната част на дясната камера (RVOT), 

началната част на белодробната артерия (PA) и белодробната клапа (PV) (Фиг. 1).  
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Плътните тъкани, изграждащи миокарда и сърдечните клапи се визуализира-

ха като хиперехогенни структури, докато кръвта, изпълваща десния сърдечен тракт и 

пулмоналната артерия създаваха анехогенна сянка. При всички животни от контрол-

ната група в посочените структури не се визуализираха ехографски отклонения.  

Измеренията (cm) на структурите в това изображение са както следва: мак-

симален диаметър на дясното предсърдие в края на диастолата (RAD-D) – 5.9±1.9; 

максимален диаметър на дясната камера в края на диастолата (RVD-D) – 7.2±0.4; 

диаметър на белодробната артерия при основата на клапата „пулмонален отвор” в 

края на диастолата (PAVD-D) – 5.8±0.2. 

Зоните за измерване на диаметрите на дясното предсърдие и дясната камера 

са представени на Фиг. 2 и Фиг 3, а на диаметъра на белодробната артерия на Фиг.4.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Десностранен краниален достъп 

към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос – RL-RVOT. Дясно 

предсърдие (RA), изходна част на дясна 

камера (RVOT), начална част на белод-

робна артерия (PA) и белодробна клапа 

(PV).  

Фиг. 2. Десностранен краниален достъп 

към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос – RL-RVOT. Мак-

симален диаметър (1) на дясното пред-

сърдие (ra) в края на диастолата. Три-

куспидалната клапа (tv) е указана със 

стрелки. 

Фиг. 3. Десностранен краниален достъп 

към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос – RL-RVOT. Мак-

симален диаметър на дясната камера (1). 

Дясна камера (rv), дясно предсърдие 

(ra), трикуспидална клапа (tv), аорта 

(ao). 

Фиг. 4. Десностранен краниален достъп 

към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос – RL-RVOT. Диаме-

тър на белодробната артерия (pa) в края 

на диастолата. Аорта (ao), дясно пред-

сърдие (ra), дясна камера (rv). 

 

PVPV 

PAPA 
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Б) Десностранен, каудален достъп към камерите и предсърдията по дългата 

сърдечна ос (RL - 4с). 

Резултатите от извършените измервания (cm) на сърдечните структури на 

конете от контролната група в посоченото изображение са както следва: диаметър на 

дясното предсърдие в основата на трикуспидалната клапа в края на диастолата 

(RAVD-D) – 4.6±0.2, максимален диаметър на дясното предсърдие в края на диасто-

лата (RAD-D) – 6±0.1, вътрешен диаметър на лявото предсърдие в края на диастолата 

(LAD-D) – 10.4±0.6, дебелина на миокарда на дясната камера в края на диастолата 

(RV-D) – 1.6±0.2, дебелина на миокарда на лявата камера в края на диастолата (LV-

D) – 3.1±0.3, дебелина на междукамерната преграда в края на диастолата (IVS-D) – 

3.4±0.2, диаметър на лявото предсърдие в основата на митралната клапа в края на 

диастолата (LAVD-D) – 10.1±0.8, диаметър на лявата камера през папиларния мускул 

в края на диастолата (LVPMD-D) – 9.2±0.3, максимален диаметър на лявата камера в 

края на диастолата (LVD-D) – 12.5±1.1. 

Курсорът на Фиг. 5 и Фиг. 6 показва точното местоположение на преминава-

не на ултразвуковия лъч през съответната структура. 
 

 

 

 
 

В) Десностранен медиален достъп към левия камерен изходен тракт по дъл-

гата сърдечна ос (RL - LVOT). 

Диаметърът на аортата (AoV-D), измерен в нейната начална част в горепосо-

чения достъп бе 7.9±0.3 cm (Фиг. 7).  

 

Фиг. 5. Десностранен каудален достъп 

към камерите и предсърдията по дългата 

сърдечна ос (RL - 4с). С пунктирана 

линия са указани местата за измерване 

на максималния диаметър (1) и диаме-

търа на лявото предсърдие в основата на 

митралната клапа (2). Ляво предсърдие 

(la), междукамерна преграда (ivs). 

Фиг. 6. Десностранен каудален достъп 

към камерите и предсърдията по дълга-

та сърдечна ос (RL - 4с). Резултати от 

измерванията на сърдечните структури 

в края на диастолата, указана с маркер 

на ЕКГ. 

Фиг. 7. Десностранен, медиален достъп 

към левия камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос (RL - LVOT). Пунк-

тираната линия показва мястото на из-

мерване на аортния диаметър. Аорта 

(ao), ляво предсърдие (la), лява камера 

(lv). 
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Г) Десностранен, вентрален достъп по късата сърдечна ос (RSh - LVPM). 

В посочения достъп бе извършено измерване на дебелината на левия мио-

кард на ниво папиларен мускул по време на систола и диастола. Pезултатите (cm), 

получени при изследване на контролната група коне са както следва: LVPM-

D - 3.5±0.4, LVPM-S - 5.8±0.6.  

На Фиг. 8 и 9 са посочени местата за измерване на дебелината на миокарда в 

двете фази на сърдечния цикъл. 

 

 

Д) Левостранен, каудален достъп към лява камера/ляво предсърдие по дълга-

та сърдечна ос (LL – LV/LA). 

В този достъп (Фиг. 10) бе измерен максималния диаметър на лявото пред-

сърдие (LAD-D), както и диаметъра му в основата на митралната клапа (LAV-D). 
 

 
Двете измервания бяха осъществени в края на диастолата. Резултатите от тях 

(cm) са както следва: максимален диаметър на ляво предсърдие (LAD-D) – 11.8±0.6 и 

диаметър на ляво предсърдие в основата на митралната клапа (LAV-D) – 10.3±0.5. 

1. 2. 1. 1. 2. М-режим. 

Резултатите от измерванията (cm) на сърдечните структури в М-режим при 

конете от контролната група са както следва: дебелина на междукамерната преграда 

в края на систолата (IVS-S) – 3.8±0.3; дебелина на междукамерната преграда в края 

на диастолата (IVS-D) – 2.9±0.2; вътрешен диаметър на лявата камера в края на диас-

толата (LVID-D) – 11.2±0.9; вътрешен диаметър на лявата камера в края на систолата 

(LVID-S) – 7.4±0.7; дебелина на свободната стена на лявата камера в края на систола-

та (LVFW-S) – 3.7±0.6; дебелина на свободната стена на лявата камера в края на ди-

астолата (LVFW-D) – 2.4±0.2; аортен диаметър в края на диастолата (AoD-D) – 

Фиг. 8. Десностранен вентрален достъп 

по късата сърдечна ос (RSh - LVPM). 

Дебелина на миокарда в систолната 

фаза: папиларен мускул – pm, лява ка-

мера – lv. 

Фиг. 9. Десностранен вентрален достъп 

по късата сърдечна ос (RSh - LVPM). 

Дебелина на миокарда в диастолната 

фаза: папиларен мускул – pm, лява ка-

мера – lv. 

Фиг. 10. Левостранен каудален достъп 

към лява камера/ляво предсърдие по 

дългата сърдечна ос (LL – LV/LA). Мак-

симален диаметър на лявото предсърдие 

в края на диастолата (посочена с маркер 

на ЕКГ). 
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7.8±0.6; аортен диаметър в края на систолата (AoD-S) – 8.1±0.5; вътрешен диаметър 

на лявото предсърдие в края на систолата (LAD-S) – 6.24±0.3. 

След съответните изчисления бяха получени следните стойности: диаметъ-

рен коефицент – 0.84±0.1, септално разстояние (cm) – 0.84±0.1.  

Показателите, характеризиращи контрактилната способност на миокарда на 

лявата камера при конете от контролната група бяха както следва (%): фракция на 

скъсяване на лявата камера (FS) – 39.3±3.4; фракция на изтласкване на лявата камера 

(EF) – 71.9±3.8; фракция на скъсяване на междукамерната преграда (IVS-FS) – 

42.5±6.3; фракция на скъсяване на свободната стена на лявата камера (LVFW-FS) – 

64.2±8.5. 

На Фиг. 11, 12, 13 и 14 са представени част от изображенията със съответни-

те измервания на сърдечните структури, добити в режим-М при конете от контролна-

та група. Мястото на преминаване на лъча е маркирано с пунктирана линия на изоб-

ражението в паралелния В-режим. 
 

 
 

 
 

 
  

 

Фиг. 11. Систоличен (1) и диастоличен 

(2) диаметър на аортата (ao), измерени в 

М-режим, 4-то междуребрие, дорзално 

насочен трансдюсер (RSh-LVOT). 

Фиг. 12. Дебелина на междукамерната 

преграда (ivs) по време на систола (2) и 

диастола (1), измерени в М-режим, 4-то 

междуребрие, перпендикулярно насочен 

трансдюсер (RSh-RV/LV). Лява камера 

(lv), дясна камера (rv), папиларен мус-

кул (pm). 

Фиг. 13. Систоличен (1) и диастоличен 

(2) диаметър на лявата камера (lv), из-

мерени в М-режим, 4-то междуребрие, 

вентрално насочен трансдюсер (RSh-

RV/LV). Междукамерна преграда (ivs), 

дясна камера (rv). 



21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 1. 1. 3. Допълнителни „нестандартни“ изображения и измервания.  

Двуизмерен В - режим. 

За по-качествено изследване на някои структури на сърцето, чрез промяна на 

ъгъла на трансдюсера в реално време бяха визуализирани движението на аортата, бе-

лодробната артерия, прилежащите им клапи, лявото предсърдие и десния камерен из-

ходен тракт (Фиг. 15). Аортната клапа се отличава с типичната си трилъчева форма.  
 

 

 

 

 

 

Диаметърът на аортата (cm), измерен чрез позициониране на курсора в ней-

ния лумен по време на систола и диастола бе съответно 6.3±0.2 и 6.1±0.1. На Фиг. 16 

чрез пунктирана линия е отразено точното местоположение на извършеното по време 

на систола измерване. 
 

 
 

М-режим. 

Чрез позициониране на ултразвуковия лъч в лумена на дясната камера (Фиг. 

17), белодробната артерия (Фиг. 18) и дясното предсърдие (Фиг. 19) в десностранен 

дорзален (RSh-LVOT) и вентрален достъп (RSh-RV/LV) по късата сърдечна ос, бяха 

измерени следните систолични диаметри (cm): дясна камера – 1.3±0.2; белодробна 

Фиг. 14. Дебелина на стената на лявата 

камера (lvfw) по време на систола (2) и 

диастола (1). М-режим, 4-то междуреб-

рие, вентрално насочен трансдюсер 

(RSh-RV/LV). Междукамерна преграда 

(ivs), дясна камера (rv), лява камера (lv). 

Фиг. 15. Десностранен, дорзален достъп 

по късата сърдечна ос (RSh - LVOT). Ао 

– аорта, РА – пулмонална артерия, LA – 

ляво предсърдие, RVOT – изходен тракт 

на дясна камера. 

Фиг. 16. Систоличен диаметър на аорта-

та (1). Десностранен, дорзален достъп 

по късата сърдечна ос (RSh - LVOT). 

Аорта (ao), белодробна артерия (pa), 

изходен тракт на дясната камера (rvot). 
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артерия – 8.1±0.4; дясно предсърдие – 4.2±0.1. Диастоличните диаметри (cm) бяха: 

дясна камера – 1.8±0.3; белодробна артерия – 5.7±0.2; дясно предсърдие – 5.6±0.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 2. 1. 1. 4. Цветна Доплерова ехография.  

При ехографското изследване на конете от контролната група с Цветен Доп-

лер се установява наличие на турбулентно движение на кръвта при всички животни 

(100%). Най-често бе регистрирана недостатъчност на митралната и аортна клапи (7 

коня), последвана от трикуспидалната (6 коня) и пулмонална (2 коня) клапи. При 18 

случая на клапанна недостатъчност, съставляващи 81% от всички клапни аномалии, 

бе налице несъществена регургитация (+). В 4 случая (19%), степента на недостатъч-

ност бе умерена (++). Максималната скорост на връщащата се през клапите кръв, 

измерена с постоянен доплер при несъществена недостатъчност варираше между 0.7 

m/s и 1.3 m/s. При умерена недостатъчност скоростта бе от 1.3 m/s до 1.8 m/s.  

При всички животни от контролната група бе установена недостатъчност на 

повече от една клапа. При осем коня (80%) бе налице инсуфициенция на две клапи, а 

при две животни (20%) – на три клапи (Табл. 14).  

Фиг. 17. Диастоличен (1) и систоличен (2) 

диаметър на дясната камера (rv) в М – 

режим. Десностранен, вентрален достъп по 

късата сърдечна ос (RSh – RV/LV). Меж-

дукамерна преграда (ivs), лява камера (lv), 

папиларен мускул (pm). 

Фиг. 18. Систоличен (1) и диастоличен (2) 

диаметър на белодробната артерия (pa) в М 

– режим. Десностранен, дорзален достъп 

по късата сърдечна ос (RSh – LVOT). 

 

Фиг. 19. Диастоличен диаметър (1) на дяс-

ното предсърдие (ra) в М – режим. Деснос-

транен, дорзален достъп по късата сърдеч-

на ос (RSh-LVOT). Белодробна артерия 

(pa). 
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Таблица 14. Характеристика на клапанната недостатъчност и регургитирания 

кръвен поток при конете от контролната група. 

Кон 
№ 

Недостатъчност Степен Максимална скорост 
(m/s) 

1 
МК 
ТК 

+ 
+ 

1.1 
0.9 

2 
МК 
ТК 

+ 
+ 

1.2 
0.8 

3 
МК 
АоК 
ТК 

++ 
+ 
+ 

1.5 
1.3 
0.8 

4 
АоК 
ТК 

+ 
+ 

1.2 
1.0 

5 
МК 
АоК 
ПК 

++ 
+ 
+ 

1.8 
1.3 
0.9 

6 
АоК 
МК 

++ 
+ 

1.3 
1.0 

7 
МК 
АоК 

+ 
+ 

0.8 
0.7 

8 
АоК 
ТК 

+ 
+ 

0.8 
1.0 

9 
МК 
ТК 

++ 
+ 

1.4 
0.8 

10 
АоК 
ПК 

+ 
+ 

1.2 
0.9 

На Фиг. 20 е показан ехографски изглед на слабо изразена аортна недоста-

тъчност, характеризираща се с наличие на кръвни потоци, които поради турбулент-

ното им движение са оцветени в жълто–зелен цвят, а на Фиг. 21 наличие на физиоло-

гична митрална недостатъчност с ниска скорост на връщащата се в лявото предсър-

дие кръв. 

 

Фиг. 20. Слабостепенна аортна регурги-

тация с макс. скорост 1.2 m/sec. Цветен 

постоянен Доплер, Десностранен, дор-

зален достъп по късата сърдечна ос (RSh 

- LVOT). 

Фиг. 21. Слабостепенна регургитация 

през митралната клапа с макс. скорост 

0.5 m/sec. Цветен постоянен Доплер, 

Десностранен достъп по дългата сър-

дечна ос (RL – 4c). 
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1. 2. 1. 2. Ултрасонография на сърце при коне с основно заболяване и пос-

ледващо нарушение на сърдечносъдовата дейност (първа група). 

1. 2. 1. 2. 1. Двуизмерен В-режим. 

Чрез двуизмерно ехографско изследване на сърдечната област при едно жи-

вотно (кон № 5), с основно заболяване перикардит и плевропневмония, бе докумен-

тирано наличие на перикардиален и плеврален излив (Фиг. 22), а при друго животно 

(кон № 1) - плевропневмония (Фиг. 23). 

  

 
 

А) Десностранен краниален достъп към десния камерен изходен тракт по 
дългата сърдечна ос (RL-RVOT).  

В цитирания достъп бяха визуализирани следните сърдечни структури: дясно 
предсърдие (RA), дясна камера (RV), начална част на белодробната артерия (PA) с 
белодробната клапа (PV). Измерванията (cm) показаха следните резултати: RAD-D – 
6.4±1.2; RVD-D – 7,6±0.6; PAVD-D – 6.2±0.4. При конете от първа група бе установе-
но достоверно разширение в основата на белодробната артерия (PAVD-D) (p<0.05), 
спрямо контролната група. 

Б). Десностранен, каудален достъп към камерите и предсърдията по дългата 
сърдечна ос (RL - 4с). 

От извършените измервания (cm) на сърдечните структури при конете от 
първа група в посоченото изображение се установява, че диастоличния диаметър на 
дясното предсърдие се увеличава достоверно в най-широката му част (RAD-D – 
6,5±0.3) (p<0.01), както и в основата на трикуспидалната клапа (RAVD-D – 4.9±0.3) 
(p<0.05). Установява се и достоверно увеличение на диастоличните диаметри на ля-
вото предсърдие в най-широката му част (LAD-D – 10.9±0.3) (p<0.05) и в основата на 
митралната клапа (LAVD-D – 10.8±0.6) (p<0.05). Дебелината на миокарда на лявата 
(LV-D – 2,8±0.2) (p<0.05) и дясна камера (RV-D – 1.4±0.2) (p<0.05) по време на диас-
тола са със статистически значими разлики, спрямо контролните изследвания. По 
отношение на дебелината на междукамерната преграда (IVS-D – 3.3±0.2), диаметъра 
на лявата камера през папиларния мускул (LVPMD-D – 8.8±0.4) и максималния диа-
метър на лявата камера (LVD-D – 12.1±0.9), измерени в края на диастолата не се ус-
тановиха статистически отклонения спрямо контролната група. 

В) Десностранен, медиален достъп към левия камерен изходен тракт по дъл-
гата сърдечна ос (RL - LVOT). 

Диаметърът на аортата (AoV-D), измерен в началната ѝ част във фазата на 
диастола бе 8±0.2 cm. Същият не се различаваше достоверно от измерването при 
контролната група. 

Фиг. 22. Двуизмерно ехографско изс-

ледване на сърдечната област. Удебелен 

перикард (дебела стрелка), наличие на 

перикардиален (тънка стрелка) и плев-

рален излив (върхове на стрели). 

Фиг. 23. Наличие на плеврален излив и 

уплътнения по висцералната плевра, 

даващи засенчвания в белодробния па-

ренхим (кометни опашки). 
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Г) Десностранен, вентрален достъп по късата сърдечна ос (RSh - LVPM). 
В посочения достъп бе извършено измерване на дебелината на левия мио-

кард на ниво папиларен мускул по време на систола и диастола. Pезултатите (cm), 
получени при изследване на конете от първа група са както следва: LVPM-D – 
3.6±0.3, LVPM-S – 5.7±0.4. Същите не се различаваха статистически от тези при кон-
тролната група. 

Д) Левостранен каудален достъп към лява камера/ляво предсърдие по дълга-
та сърдечна ос (LL – LV/LA). 

С този достъп се установява, че максималния диаметър на лявото предсърдие 
по време на диастола (LAD-D) е 12.3±0.4 cm, а диаметъра му в основата на митрална-
та клапа (LAV-D) възлиза на 10.8±0.4 cm. Получените стойности са достоверно по-
големи в сравнение с контролната група (p<0.05). 

1. 2. 1. 2. 2. Изследване в М-режим. 
Измерванията (cm) на сърдечните структури в М-режим на конете от първа 

група, показват достоверно увеличение на вътрешния диаметър на лявата камера в 
края на систолата (LVID-S – 8±0.4) (p<0.05), както и на вътрешния диаметър на ляво-
то предсърдие в края на систолата (LAD-S – 6.7±0.5) (p<0.05), спрямо измерванията 
при контролната група. По отношение на другите сърдечни структури като дебелина 
на междукамерната преграда в края на систолата (IVS-S – 3.9±0.4), дебелина на меж-
дукамерната преграда в края на диастолата (IVS-D – 2.9±0.2), вътрешен диаметър на 
лявата камера в края на диастолата (LVID-D – 11.9±0.6), дебелина на свободната 
стена на лявата камера в края на систолата (LVFW-S – 3.8±0.4), дебелина на свобод-
ната стена на лявата камера в края на диастолата (LVFW-D – 2.3±0.3), аортен диаме-
тър в края на диастолата (AoD-D – 8.1±0.4) и аортен диаметър в края на систолата 
(AoD-S – 8.4±0.3) не се установиха статистически отклонения спрямо контролните 
измервания. 

Не бяха установени достоверни разлики, спрямо контролните определяния 
на септалното разстояние (0.87±0.1 cm) и диаметърния коефицент (0.83±0.2). 

Показателите, свързани с контрактилната способност на миокарда на лявата 
камера при конете от настоящата група, сочеха достоверно по-ниски стойности на 
фракцията на скъсяване на лявата камера (FS – 32.2±2.1 %) (p<0.01), както и на фрак-
цията на изтласкване на лявата камера (EF – 68.2±3.9 %) (p<0.05), спрямо измерените 
при контролната група. Фракцията на скъсяване на междукамерната преграда (IVS-
FS – 40.5±3.5 %) и фракцията на скъсяване на свободната стена на лявата камера 
(LVFW-FS – 64.2±8.5 %) не се различаваха статистически от контролните измерва-
ния. 

При ултразвуково изследване на сърцето на един от конете с нарушение в 
предсърдно-камерната проводимост (Атриовентрикуларен блок II степен), се устано-
ви наличие на митрално трептене, съвпадащо с момента на блокиране на импулса 
(Фиг. 24). 

 
 

 

Фиг. 24. Трептене на митралната клапа 

(стрелка) и паралелно протичащ АV блок 

II степен. Изображение в М режим, дес-

ностранен, каудален достъп към камерите 

и предсърдията по дългата сърдечна ос 

(RL - 4с). 
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1. 2. 1. 2. 3. Допълнителни „нестандартни“ изображения и измервания. 

Двуизмерен В-режим. 

Чрез нестандартно двуизмерно изображение бе установено, че диаметърът 

(cm) на аортата по време на систола (AoV-D – 6.2±0.3) и диастола (AoV-D – 6±0.2) е 

без статистически разлики, спрямо контролната група. 

М-режим. 

При изследване на сърдечните структури по време на систола в М-режим се 

установи достоверно увеличение на диаметъра на дясното предсърдие (RAD-S – 

4.4±0.2 cm) (p<0.01), спрямо контролното изследване и липса на статистически раз-

личия в диаметрите на дясната камера (RVD-S – 1.4±0.2 cm) и белодробната артерия 

(PAVD-S – 8.3±0.3 cm), спрямо контролните коне. Диастоличните диаметри варираха 

около контролните определяния: на дясната камера – 1.7±0.2 cm; на белодробната 

артерия – 5.6±0.3 cm; на дясното предсърдие – 5.7±0.2 cm. 

1. 2. 1. 2. 4. Цветна Доплерова ехография. 

При изследване на сърцето с цветен доплер се установи, че при всички коне 

от тази група (100%) е налице различна по степен клапанна недостатъчност (Табл. 

15).  

При 42% от всички клапанни нарушения (11 клапи) бе установена несъщест-

вена по степен недостатъчност. Засягането на клапите бе както следва: МК – 2 коня, 

ТК – 3 коня, АоК – 3 коня, ПК – 3 коня.  

Табица 15. Характеристика на клапанната недостатъчност и регургитирания 

кръвен поток при конете от първа група. 

Кон 
№ 

Недостатъчност Степен Максимална скорост 
(m/s) 

1 
МК 
АоК 
ПК 

++ 
++ 
+ 

1.1 
1.4 
0.8 

2 
МК 
ТК 

АоК 

+ 
++ 
++ 

0.9 
1.2 
1.6 

3 
МК 
ТК 

АоК 

++ 
++ 
++ 

1.2 
1.5 
1.1 

4 
ТК 
ПК 

++ 
+ 

1.4 
0.8 

5 
МК 
ТК 

АоК 

+++ 
+++ 
++ 

4 
2.4 
1.7 

6 
АоК 
ТК 

+ 
++ 

0.7 
1.1 

7 
МК 
АоК 
ТК 

+ 
++ 
+ 

0.4 
1.6 
1 

8 
АоК 
ТК 

+ 
+ 

0.8 
0.9 

9 
МК 
ТК 

АоК 

++ 
+ 
+ 

1.8 
1.1 
0.9 

10 
МК 
ПК 

++ 
+ 

1.5 
1.2 
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Умерена по степен недостатъчност бе диагностицирана при 50% от клапан-

ните увреждания (13 клапи). Засягането на клапите бе както следва: МК – 4 коня, ТК 

– 4 коня, АоК – 5 коня. 

Подчертана по степен недостатъчност бе диагностицирана при 7.6% от кла-

панните увреждания (2 клапи). При едно животно с перикардит и плевропневмония 

(кон № 5), бе установена инсуфициенция едновременно на МК и ТК. 

Най-често срещаната недостатъчност бе тази на аортната и трикрилата кла-

пи, наблюдавана при осем животни. На второ място по честота бе митралната недос-

татъчност – седем коня. Най-рядко бе диагностицирана недостатъчност на белодроб-

ната клапа – три коня. С помощта на постоянен доплер бе изчислено, че скоростта на 

връщащата се кръв при несъществена по степен недостатъчност варира между 0.4 m/s 

и 1.2 m/s. При умерена недостатъчност бе отчетена скорост от 1.1 m/s до 1.8 m/s. Най-

висока бе скоростта на регургириране при подчертаната по степен недостатъчност: 

2.4 m/s и 4 m/s. 

При четири коня (40%) бе констатирана едновременна недостатъчност на две 

клапи (ТК и ПК – 1 кон, АоК и ТК – 2 коня, МК и ПК – 1 кон). При шест коня (60%) 

бяха засегнати три клапи едновременно (МК, АоК, ПК – 1 кон; МК, АоК, ТК – 5 ко-

ня). 

На Фиг. 25 – 29 са отразени част от установените клапанни аномалии, изра-

зяващи се в регургитиране на кръв по време на диастола от белодробната артерия в 

дясната камера (Фиг. 25), физиологична недостатъчност на аортната клапа, съпрово-

дена с регургитиране на кръв в лявата камера (Фиг. 26), недостатъчност на митрална-

та клапа с жълто-зелено оцветяване на регургитирания кръвния поток (Фиг. 27, 28) и 

патологична недостатъчност на трикрилата клапа (Фиг. 29). 

 

 
 

Фиг. 25. Цветен Доплер на десния каме-

рен изходен тракт (RL-RVOT). На ЕКГ е 

посочен точният момент на получаване 

на изображението. 

Фиг. 26. Цветен Доплер на аортната кла-

па (RL - 4с). На ЕКГ е посочен точният 

момент на получаване на изображението 

(край на диастолата). 
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1. 2. 1. 3. Ултрасонография на сърце при коне със сърдечносъдови наруше-

ния и метаболитни отклонения (втора група). 

1. 2. 1. 3. 1. Двуизмерен В-режим. 

А) Десностранен, краниален достъп към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос (RL-RVOT).  

При изследване на конете в описания достъп бяха визуализирани следните 

сърдечни структури: дясно предсърдие (RA), дясна камера (RV), начална част на 

белодробната артерия (PA) и белодробната клапа (PV). При измерване на структури-

те се установи, че максималният диаметър на дясното предсърдие в края на диастола-

та (RAD-D) е 6.2±0.4 cm, максималният диаметър на дясната камера в края на диас-

толата (RVD-D) е 7.5±0.5 cm, а диаметърът на белодробната артерия при основата на 

клапата в края на диастолата (PAVD-D) е 5.4±0.7 cm. В сравнение с контролната 

група, при конете от втора група не бяха установени достоверни промени в размерите 

на цитираните структури. 

Б) Десностранен, каудален достъп към камерите и предсърдията по дългата 

сърдечна ос (RL - 4с). 

Извършените измервания (cm) на сърдечните структури при конете от втора 

група в посоченото изображение, показаха достоверно увеличение на диастоличния 

диаметър на дясното предсърдие в най-широката му част (RAD-D – 6.5±0.5) (p<0.05), 

както и в основата на трикуспидалната клапа (RAVD-D – 5.1±0.3) (p<0.01), спрямо 

контролните измервания. Налице бе статистическа разлика от контролната група в 

дебелината на миокарда на лявата (LV-D – 4.1±0.4) (p<0.01) и дясна камера (RV-D – 

2.5±0.2) (p<0.01), установени по време на диастола. В сравнение с контролните из-

Фиг. 27. Цветен Доплер, показващ не-

достатъчност на митралната клапа (нес-

тандартно изображение). Паралелно 

извършена електрокардиография. 

Фиг. 28. Цветен постоянен Доплер на 

митрална клапа (патологична недоста-

тъчност, V max. – 4 m/s). 

Фиг. 29. Цветен постоянен Доплер на 

трикуспидалната клапа (патологична не-

достатъчност, V max. – 3 m/s). 
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мервания, бе констатирано достоверно нарастване на дебелината на междукамерната 

преграда по време на диастола (IVS-D – 3.9±0.3 cm) (p<0.01), както и на диастолич-

ния диаметър на лявата камера (LVD-D – 14.9±1 cm) (p<0.01). Измерването на вът-

решния диаметър на лявото предсърдие в края на диастолата (LAD-D – 10.6±0.8 cm), 

диаметъра на дясното предсърдие в основата на трикуспидалната клапа в края на 

диастолата (LAVD-D – 10.3±0.5 cm) и на диаметъра на лявата камера през папилар-

ния мускул в края на диастолата (LVPMD-D – 9.9±0.5 cm), не показа статистически 

отклонения от контролното изследване. 

В) Десностранен, медиален достъп към левия камерен изходен тракт по дъл-

гата сърдечна ос (RL - LVOT). 

Диаметърът на аортата (AoV-D), измерен в началната ѝ част по време на ди-

астола бе достоверно увеличен спрямо контролната група и възлизаше на 8.6±0.4 cm 

(p<0.01). 

Г) Десностранен, вентрален достъп по късата сърдечна ос (RSh - LVPM). 

При измерване дебелината на левия миокард на нивото на папиларния мус-

кул по време на систола (LVPM-S) и диастола (LVPM-D) се установи, че стойностите 

им са увеличени достоверно, спрямо контролите и са съответно 4.8±0.3 cm (p<0.01) и 

6.9±0.4 cm (p<0.01). 

Д) Левостранен, каудален достъп към лява камера/ляво предсърдие по дълга-

та сърдечна ос (LL – LV/LA). 

В настоящия достъп бе извършено измерване по време на диастола на мак-

сималния диаметър на лявото предсърдие (LAD-D) и диаметъра му в основата на 

митралната клапа (LAV-D), като се установи, че диаметрите им са достоверно по-

големи, в сравнение с тези при контролната група и са съответно 12.5±0.5 cm (p<0.05) 

и 10.9±0.5 cm (p<0.05).  

При три коня, изследвани в двуизмерен режим бе установена повишена ехо-

генност на кръвта, изпълваща лявата камера (Фиг. 30). 
 

 
 

1. 2. 1. 3. 2. Изследване в М-режим 

В този режим бяха изследвани следните параметри на сърдечните структури: 

дебелина на междукамерната преграда в края на систолата (IVS-S), дебелина на меж-

дукамерната преграда в края на диастолата (IVS-D), вътрешен диаметър на лявата 

камера в края на систолата (LVID-S), вътрешен диаметър на лявото предсърдие в 

края на систолата (LAD-S), вътрешен диаметър на лявата камера в края на диастолата 

(LVID-D), дебелина на свободната стена на лявата камера в края на систолата 

(LVFW-S), дебелина на свободната стена на лявата камера в края на диастолата 

(LVFW-D), аортен диаметър в края на диастолата (AoD-D) и аортен диаметър в края 

на систолата (AoD-S). 

Фиг. 30. Повишена ехогенност на кръв-

та в лявата камера. Изображението е 

добито в левостранен, дългоосев достъп 

към камерите и предсърдията (LL-4c). 
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Измерванията (cm) на сърдечните структури в М-режим при конете от втора 

група, показват статистически достоверно нарастване на дебелината на междукамер-

ния септум (IVS-S – 4.3±0.2) (p<0.01) и свободната стена на лявата камера (LVFW-S – 

4.3±0.3) (p<0.01) по време на систола и на диастола (IVS-D – 3.3±0.3) (p<0.01) и 

(LVFW-D – 2.7±0.2) (p<0.05). Диаметърът на аортата, измерен по време на систола 

(AoD-S), бе достоверно увеличен спрямо контролната група и е 8.7±0.4 cm (p<0.05). 

Стойностите (cm) на вътрешните диаметри на лявата камера в края на диастола 

(LVID-D – 10.7±0.8) и систола (LVID-S – 7.1±0.4), както и диастоличния диаметър на 

аортата (AoD-D – 7.6±0.5) и систоличния диаметър на лявото предсърдие (LAD-S – 

6.4±0.3) са близки до контролните измервания. 

Диаметърният коефицент (0.82±0.3) и Септалното разстояние (0.9±0.1 cm) не 

се различаваха от контролната група. 

При изследване показателите, определящи контрактилната способност на 

миокарда на лявата камера при конете от втора група се установи, че Фракцията на 

скъсяване (FS) бе достоверно понижена, спрямо конете от контролната група и е 

44.8±2.8 % (p<0.01). Другите показатели, като фракция на изтласкване на лявата ка-

мера (EF), фракция на скъсяване на междукамерната преграда (IVS-FS) и фракция на 

скъсяване на свободната стена на лявата камера (LVFW-FS) варираха около контрол-

ните определяния и бяха съответно 73.2±2.5 %, 40.5±7.3 % и 65.1±6.9 %. 

1. 2. 1. 3. 3. Допълнителни „нестандартни“ изображения и измервания. 

Двуизмерен В-режим. 

Чрез нестандартно двуизмерно изображение бе установено, че диаметърът 

(cm) на аортата по време на систола и диастола е увеличен съответно – 6.7±0.2 

(p<0.01) и 6.4±0.3 (p<0.01), в сравнение с контролната група. 

М-режим. 

При изследване на диаметрите на сърдечните структури по време на систола 

бяха установени следните стойности (cm): дясна камера – 1.4±0.2, белодробна арте-

рия – 8±0.3, дясно предсърдие – 4.4±0.2 (p<0.05). Диаметърът на дясната камера по 

време на диастола е 1.7±0.2 cm, на белодробната артерия – 5.8±0.3 cm и на дясното 

предсърдие – 5.9±0.2 (p<0.05).  

1. 2. 1. 3. 4. Цветна Доплерова ехография. 

Изследването на сърцето с цветен доплер показа наличие на клапанна недос-

татъчност от различна степен при шест коня (100%) от настоящата втора група (Табл. 

16). В 47% от случаите (7 клапи) бе установена несъществена по степен недостатъч-

ност. Засягането на клапите бе както следва: МК – 1 кон, ТК – 2 коня, АоК – 1 кон, 

ПК – 3 коня.  

Умерена по степен недостатъчност на клапите съставляваше 53% от клапан-

ните увреждания (8 клапи). Засягането на клапите бе в следната последователност: 

МК – 2 коня, ТК – 3 коня, АоК – 3 коня.  

При конете от втора група не бе установена подчертана по степен клапанна 

недостатъчност. Най-често диагностицираната недостатъчност бе тази на трикрилата 

клапа – 5 коня, съставляващи 83% от животните. На второ място по честота бе недос-

татъчността на аортната клапа – 4 коня (66.6%). Недостатъчност на белодробната и 

двукрилата клапи бе констатирана при три коня (50%).  
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Таблица 16. Характеристика на клапанната недостатъчност и регургитирания 
кръвен поток при конете от втора група.  

Кон 
№ 

Недостатъчност Степен Максимална скорост 
(m/s) 

1 МК 
ТК 

АоК 

++ 
+ 
+ 

1.3 
1.1 
0.9 

2 МК 
ТК 
ПК 

+ 
++ 
+ 

1.15 
1.3 
0.6 

3 ТК 
АоК 

+ 
++ 

1.1 
1.4 

4 ТК 
ПК 

++ 
+ 

1.4 
0.8 

5 МК 
АоК 
ПК 

++ 
++ 
+ 

1.4 
1.7 
0.6 

6 АоК 
ТК 

++ 
++ 

1.3 
1.5 

Чрез изследване в режим Постоянен доплер бе установено, че при несъщест-
вена по степен недостатъчност скоростта на регургитираната кръв е между 0.6 m/s и 
1.15 m/s, а скоростта на регургитация при умерена недостатъчност се колебае между 
1.3 m/s и 1.7 m/s.  

При три коня (50%) бе налице едновременна недостатъчност на две клапи 
(ТК и ПК – 1 кон; АоК и ТК – 2 коня). При останалите три коня (50%) бяха засегнати 
едновременно три клапи (МК, АоК, ПК – 1 кон; МК, АоК, ТК – 1 кон; МК, ТК, ПК – 
1 кон).  

На Фиг. 31 е показано ехографско изображение на слабостепенна митрална 
недостатъчност с регургитация, изразяваща се в наличие на зони с жълто-зелено 
оцветяване.  

  

 

Изследването е осъществено при кон № 6, елиминиран от състезание поради 

метаболитни нарушения, изразяващи се в липса на чревна перисталтика, дехидрата-

ция и тахикардия. Чрез изследване с постоянен цветен Доплер (Фиг. 32) е установе-

но, че максималната скорост на регургитираната през митралната клапа кръв по вре-

ме на систола е 1.15 m/s. 

Фиг. 31. Цветна доплерова ехография на 

митрална недостатъчност с регургита-

ция. Левостранен, каудален достъп към 

лява камера/ляво предсърдие по дългата 

сърдечна ос (LL – LV/LA). 

Фиг. 32. Митрална недостатъчност с ре-

гургитация. Цветен постоянен Доплер. 

Левостранен, каудален достъп към лява 

камера/ляво предсърдие по дългата сър-

дечна ос (LL – LV/LA). 
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1. 2. 1. 4. Ултрасонография на сърце при коне със сърдечна патология, без 

заболявания на други органи и системи. 

1. 2. 1. 4. 1. Двуизмерен В-режим. 

А) Десностранен, краниален достъп към десния камерен изходен тракт по 

дългата сърдечна ос (RL-RVOT).  

Резултатите от осъществените измервания (cm) на сърдечните структури с 

този достъп при конете от трета група показват достоверно увеличение на диасто-

личните диаметри на дясното предсърдие (RAD-D – 8.4±0.8 cm) (p<0.01) и на дясната 

камера (RVD-D – 7.8±0.5 cm) (p<0.05), спрямо контролите. Диаметърът на белодроб-

ната артерия при основата на клапата в края на диастола (PAVD-D) не се променя и 

варира около контролните измервания (5.6±0.3 cm). 

Б) Десностранен каудален достъп към камерите и предсърдията по дългата 

сърдечна ос (RL - 4с). 

При извършените измервания на сърдечните структури при конете от трета 

група в посоченото изображение се установява нарастване на диастоличните диамет-

ри на дясното (RAD-D) и ляво (LAD-D) предсърдие в най-широките им части – 

7.1±0.3 cm и 11.5±0.8 cm (p<0.01). Дебелината на миокарда на лявата камера (LV-D) и 

дебелината на междукамерната преграда (IVS-D), измерени по време на диастола 

бяха достоверно повишени, спрямо контролната група и са 3.7±0.4 cm и 3.7±0.3 cm 

(p<0.05). Беше установено увеличаване на диаметъра на лявата камера (LVD-D – 

13.9±0.9 cm) по време на диастола (p<0.05). Останалите структури на сърцето – диа-

метър на дясното предсърдие в основата на трикуспидалната клапа в края на диасто-

лата (RAVD-D – 4.8±0.3 cm), диаметър на лявото предсърдие в основата на митрал-

ната клапа в края на диастолата (LAVD-D – 9.8±0.3 cm) и дебелина на миокарда на 

лявата камера през папиларния мускул при диастола (LVPM-D – 9.1±0.7 cm) са със 

стойности близки до контролните. 

В) Десностранен, медиален достъп към левия камерен изходен тракт по дъл-

гата сърдечна ос (RL - LVOT). 

Диаметърът на аортата (AoV-D), измерен в началната ѝ част по време на ди-

астола възлизаше на 7.8±0.2 cm и не се различаваше достоверно от този при контрол-

ната група. 

Г) Десностранен, вентрален достъп по късата сърдечна ос (RSh - LVPM). 

При измерване на дебелината на левия миокард на нивото на папиларния 

мускул по време на систола (LVPM-S) и диастола (LVPM-D) се установи, че същите 

се увеличават достоверно, спрямо измерванията при контролната група и са 4.1±0.5 

cm и 5.9±0.4 cm (p<0.05). 

Д) Левостранен, каудален достъп към лява камера/ляво предсърдие по дълга-

та сърдечна ос (LL – LV/LA). 

В посочения достъп бе измерен по време на диастола максималният диаме-

тър на лявото предсърдие в най-широката му част (LAD-D) и в основата на митрал-

ната клапа (LAV-D). Получените стойности показват достоверно увеличение и са 

13.8±0.7 cm и 11.1±0.4 cm (p<0.01). 

Ехографското изследване в двуизмерен В режим позволи да се установят ен-

докардиални разраствания при три коня. При два от тях измененията се намираха в 

лявата камера. На Фиг. 33 е отразено наличието на плътни маси, здраво свързани с 

ендокарда на лявата камера. При третото животно бяха установени ехогенни маси, 

прикрепени за стената на дясната камера, „плуващи“ в нейния лумен (Фиг. 34). 
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При два коня посредством ултразвуково изследване бе установена промяна в 

ехогенността и структурата на двукрилата клапа. При първото животно тя бе удебе-

лена и уплътнена (Фиг. 35), като паралелно с това в апикалния дял на лявата камера 

се визуализираше плътна ехогенна структура с неправилно сферична форма (Фиг. 

36). 

  

 

При второто животно удебелението на клапата бе по-слабо изразено, но бе 

налице значително разширяване (дилатация) на лявото предсърдие (Фиг. 37).  

 

  

Фиг. 33. Хиперехогенна структура, 
прикрепена към ендокарда на лявата 
камера. Десностранен, вентрален достъп 
по късата сърдечна ос (RSh - LVPM). 
 
 

Фиг. 34. Ендокардиална маса с ехогенна 
структура (стрелки), заловена за стената 
на дясната камера. Десностранен, крани-
ален достъп към десния камерен изходен 
тракт по дългата сърдечна ос - RL-
RVOT. 

Фиг 35. Удебеляване и уплътняване (хи-
перехогенност) на митралната клапа 
(стрелки). Десностранен, каудален дос-
тъп към камерите и предсърдията по 
дългата сърдечна ос (RL - 4с). На ЕКГ е 
означен точния момент от сърдечния 
цикъл, в който е получено изображение-
то (систола). 

Фиг. 36. Плътна ехогенна структура в 
лумена на лявата камера. Десностранен, 
вентрален достъп по късата сърдечна ос 
(RSh – RV/LV). На ЕКГ е означен точ-
ния момент от сърдечния цикъл (систо-
ла), в който е получено изображението. 
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1. 2. 1. 4. 2. М-режим. 

Извършените измервания на сърдечните структури в М-режим при конете от 

трета група, показват статистически достоверно нарастване на вътрешния диаметър 

на лявата камера, обхващащо двете фази на сърдечната дейност (LVID-D, LVID-S), 

достигайки съответно 12.4±0.4 cm и 8.4±0.5 cm (p<0.01). Диаметърът на лявото пред-

сърдие, измерен по време на систола (LAD-S) също бе достоверно увеличен спрямо 

контролната група и е 6.86±0.5 cm (p<0.01). Дебелината на междукамерната преграда 

в края на систола (IVS-S) и диастола (IVS-D) бе съответно 3.9±0.2 cm и 2.5±0.3 cm. 

Измерването на дебелината на свободната стена на лявата камера показа, че в края на 

систола (LVFW-S) е 3.6±0.4 cm, а в края на диастола – 2.4±0.5 cm. Диаметърът на 

аортата в края на диастола (AoD-D) е 7.6±0.5 cm а в края на систола (AoD-S) – 

8.2±0.4 cm. Размерите на тези структури са близки до съответните измервания при 

конете от контролната група. 

Диаметърният коефицент и Септалното разстояние бяха достоверно увели-

чени, спрямо контролната група и са със стойности 1.1±0.2 (p<0.01) и 1.2±0.05 cm 

(p<0.01). 

При изследване на показателите, характеризиращи контрактилната способ-

ност на миокарда на лявата камера при конете от трета група се установи, че фракци-

ята на скъсяване на лявата камера (FS) е 28.6±4.1% (p<0.01), фракцията на изтласква-

не на лявата камера (EF) e 67.1±3.5%, фракциятa на скъсяване на междукамерната 

преграда (IVS-FS) e 35.2±5.1% (p<0.05), a фракцията на скъсяване на свободната 

стена на лявата камера (LVFW-FS) e 55.3±5.1% (p<0.05). В сравнение с конете от 

контролната група, при животните от трета група бе установено достоверно понижа-

ване на фракцията на скъсяване на лявата камера (p<0.01), фракцията на скъсяване на 

междукамерната преграда (p<0.05) и фракцията на скъсяване на свободната стена на 

лявата камера (p<0.05), докато фракцията на изтласкване на лявата камера не се про-

меня. 

1. 2. 1. 4. 3. Допълнителни „нестандартни“ изображения и измервания. 

Двуизмерен В-режим. 

Чрез нестандартно двуизмерно изображение бе установено, че диаметърът на 

аортата по време на систола е 6.2±0.2 cm, а при диастола е 5.9±0.2 cm. В сравнение с 

контролната група не бяха констатирани достоверни промени в цитираните парамет-

ри. 

М-режим. 

При изследване на сърдечните структури по време на систола не бяха уста-

новени достоверни разлики, като диаметърът на дясната камера е 1.2±0.3 cm, на бе-

лодробната артерия – 8.3±0.3 cm, а на дясното предсърдие – 4.1±0.2 cm. Диаметърът 

на дясната камера по време на диастола е 1.9±0.4 cm, а на дясното предсърдие – 

Фиг. 37. Увеличение на вътрешния диа-

метър на лявото предсърдие в края на 

диастолата. ЕКГ за точно определяне на 

момента за изображение. Десностранен, 

каудален достъп към камерите и предсър-

дията по дългата сърдечна ос (RL - 4с). 
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5.7±0.3 cm. В сравнение с контролната група се установи достоверно повишение на 

диастоличния диаметър на белодробната артерия – 6.1±0.3 cm (p<0.01). 

1. 2. 1. 4. 4. Цветна Доплерова ехография. 

При изследване на един кон от трета група (№ 3) с клапен ендокардит, чрез 

Цветен Доплер бе установено наличие на тежко-степенна митрална недостатъчност 

(Фиг. 38). Посредством изследване в постоянен режим се определи, че скоростта на 

регургитираната кръв е 5 m/s (Фиг. 39). 
 

       

 

 
 

При същото животно бе установена подчертана трикуспидална недо-

статъчност от патологичен произход, със скорост на кръвния ток – 3 m/s (Фиг. 40). 
Посредством цветно доплерово изследване при едно животно (№ 5) бе диагностици-

ран значителен по размери междукамерен септален дефект (Фиг. 41). 

 

    

 

При един кон от трета група (№ 6), изследването с цветен доплер установи 

наличие на недостатъчност на полулунната клапа на аортата, водеща до регургитира-

не на кръв (Фиг. 42).  

Фиг. 38. Цветен Доплер на митралната 

клапа с регургитация на кръв по време на 

систола. ЕКГ за точно определяне мо-

мента за изображение. Левостранен, 

каудален достъп към лява камера/ляво 

предсърдие по дългата сърдечна ос (LL – 

LV/LA). 

Фиг. 39. Постоянен Доплер. Тежкосте-

пенна митрална недостатъчност с мак-

симална скорост 5 m/s. Левостранен 

(нестандартен) достъп към камерите и 

предсърдията. 

Фиг. 40. Недостатъчност на трикуспи-

далната клапа с максимална скорост на 

кръвта – 3 m/s. Десностранен, каудален 

достъп към камерите и предсърдията по 

дългата сърдечна ос (RL - 4с). 

Фиг. 41. Вентрикуларен септален де-

фект. ЕКГ за определяне на фазата от 

сърдечния цикъл. Десностранен, кау-

дaлен достъп към камерите и предсър-

дията по дългата сърдечна ос (RL - 4с). 
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Чрез изследване в постоянен режим бе изчислено, че скоростта на връщаща-

та се през клапата кръв възлиза на 0.5 m/s (Фиг. 43). 

 
При един кон (№ 2) с клинична картина на ендокардит бе диагностицирана 

тежкостепенна недостатъчност на митралната клапа, съпътствана с регургитиране на 

кръв със скорост 5.7 m/s. (Фиг. 44).  

 
Изследването с цветен доплер установи наличие на клапанна недостатъчност 

при всички коне (100%), включени в трета група. В 39% от случаите (7 клапи) бе 

установена несъществена по степен недостатъчност. Засягането на клапите бе както 

следва: МК – 2 коня, ТК – 2 коня, АоК – 1 кон, ПК – 2 коня. Умерена недостатъчност 

бе диагностицирана при 33% от случаите (6 клапи), разпределени както следва: МК – 

3 коня, АоК – 2 коня, ТК – 1 кон. В 17 % от случаите (3 клапи) бе наблюдавана под-

чертана клапанна недостатъчност, засягаща АоК (2 коня) и ТК (1 кон). При един кон 

бе налице тежко-степенна недостатъчност, засягаща МК и АоК, представляващи 11% 

от всички клапанни увреждания при животните от тази група. 

Най-често диагностицирана бе недостатъчността на МК – 6 коня (100%) и 

АоК – 6 коня (100%). На второ място по честота на засягане бе ТК – 4 коня (67%). 

Най-рядко бе наблюдавано увреждането на ПК – 2 коня (33%) (Табл. 17). Едновре-

менно засягане на две клапи (МК, АоК) бе наблюдавано при един кон (17%). При 4 

Фиг. 42. Аортна недостатъчност с регур-

гитация. Десностранен, дорзален достъп 

по късата сърдечна ос (RSh – LVOT). 

Фиг. 43. Физиологична аортна недоста-

тъчност с регургитация по време на диас-

тола. ЕКГ за точно определяне на фазата 

от сърдечния цикъл. Десностранен, дор-

зален достъп по късата сърдечна ос (RSh – 

LVOT). 

Фиг. 44. Патологична митрална недоста-

тъчност с максимална скорост на регурги-

тираната кръв 5.7 m/s и тахикардия – 72 

min
-1

. ЕКГ за точно определяне на фазата 

от сърдечния цикъл. Левостранен достъп 

по дългата сърдечна ос (LL-LV/LA). 
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коня (67%) бе установено увреждане на 3 клапи: МК, АоК, ТК – 3 коня; МК, АоК, 

ПК – 1 кон. При едно животно (17%) ултразвуковото изследване показа засягане на 

четирите клапи (МК, ТК, АоК, ПК). 

Чрез изследване на животните от тази група в режим Постоянен доплер бе 

установено, че при несъществена по степен недостатъчност скоростта на връщащата 

се кръв е между 0.5 m/s и 1.4 m/s. Скоростта на връщащата се през клапите кръв при 

умерена недостатъчност се колебаеше между 1.1 m/s и 2.8 m/s. При подчертаната 

недостатъчност на клапите скоростта на регургитираната кръв варираше от 3 m/s до 

4.1 m/s. Най-висока скорост на регургитираната кръв бе отчетена при тежката степен 

на недостатъчност: от 5 m/s до 5.7 m/s. 

 

Таблица 17. Характеристика на клапанната недостатъчност и регургитирания 

кръвен поток при конете от трета група. 

Кон 

№ 

Недостатъчност Степен Максимална скорост 

(m/s) 

1 

МК 

ТК 

АоК 

ПК 

++ 

+ 

++ 

+ 

2.8 

1.2 

1.4 

0.8 

2 

МК 

АоК 

ТК 

+ 

++ 

+ 

5.7 

1.1 

1.4 

3 

МК 

ТК 

AoK 

++++ 

+++ 

++++ 

5 

3 

2.7 

4 
МК 

АоК 

+ 

+++ 

0.9 

4.1 

5 

МК 

ТК 

AoK 

++ 

++ 

+++ 

1.5 

1.2 

3.7 

6 

МК 

АоК 

ПК 

++ 

+ 

+ 

1.7 

0.5 

0.6 

1. 3. Електрокардиографски изследвания. 

1. 3. 1. Електрокардиографски изследвания при конете от контролната група. 

При ЕКГ изследване на едно животно от контролната група бе установена 

аритмия със синусов произход (синуатриален арест), изразяваща се в липса на сър-

дечна активност за период, с продължителност над два пъти по-дълъг от дължината 

на нормалните RR интервали (Фиг. 45).  

 
Фиг. 45. Синуатриален арест. Паузата между втори и трети R зъбец е над два 

пъти по-дълга (0.92 s) от тази, между първи и втори R зъбец (0.36 s). 

 

 25 mm/s 
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При други два коня бе констатирано наличие на Атриовентрикуларен блок II 

степен (Фиг. 46), който след лекостепенно физическо натоварване и повторно изс-

ледване не бе установен. 

 
Фиг. 46. Атриовентрикуларен блок II степен (тип Mobitz 1). Вторият пред-

сърден комплекс P не е последван от комплекс QRS. С дебела стрелка е означено 

мястото на липсващия камерен комплекс. 

Продължителността на електрокардиографските комплекси (s) при конете от 

контролната група са както следва: Р вълна – 0.1±0.02, P вълна – пиков интервал – 

0.06±0.02, PR интервал – 0.36±0.04, QRS – 0.12±0.03, QT – 0.56±0.04. 

1. 3. 2. Електрокардиографски изследвания при конете от първа група. 

При електрокардиографското изследване на две животни от първа група бе 

установено наличие на тахикардия от синусов произход (Фиг. 47).  

 
Фиг. 47. Синусова тахикардия (СЧ – 65 min

-1
).  

Установи се, че продължителността на електрокардиографските комплекси 

при конете от първа група със запазена ритмична сърдечна дейност е: Р вълна – 

0.12±0.03 s; P вълна (пиков интервал) – 0.05±0.02 s; PR интервал – 0.38±0.02 s; QRS – 

0.14±0.02 s и QT – 0.59±0.02 s. Установените стойности нямаха достоверен характер в 

сравнение с контролната група.  

При електрокардиографското изследване на два коня от настоящата група бе 

установена камерна екстрасистолия с наличие на предварителни камерни комплекси. 

При едното животно комплексите бяха формирани в бигеминия, преминаваща в три-

геминия (Фиг. 48).  

 
Фиг. 48. Предварителни камерни комплекси, формирани като бигеминия 

(овал) и тригеминия (правоъгълник). Тахикардия (СЧ – 138 min
-1

), отвеждане Y. 

При второто животно камерните екстрасистоли бяха единични и с хаотично 

проявление (Фиг. 49).  

 

 

25 mm/s 

 25 mm/s 

 

25 mm/s 



39 

 

             Фиг. 49. Тахикардия (СЧ – 148 min
-1

) с наличие на единични предварителни 

камерни комплекси (дебели стрелки), различаващи се по форма и продължителност 

от синусовите комплекси. Oтвеждане Y (скорост на записа 25 mm/s). 

При електрокардиографското изследване на един кон от първа група бе уста-

новено наличие на пароксизмалнo предсърднo трептене. То бе последвано от два 

„избягващи камерни удара“, които електрокардиографски се различаваха от камер-

ните систоли от синусов произход (Фиг. 50). 

 
Фиг. 50. Пароксизмално предсърдно трептене (стрелки), последвано от два 

„избягващи камерни удара“ (овална рамка), протичащо на фона на тахикардия (СЧ – 

86 min
-1

).  

Продължителността на камерният комплекс (QT) при конете от първа група с 

установена сърдечна аритмия, дължаща се на наличието на предварителни камерни 

комплекси, бе по-къса спрямо контролната група и възлизаше на 0.28±0.05 s (p<0.01). 

При същите животни липсваше Р вълна, респ. пиков интервал и PR интервал. Про-

дължителността на интервала QRS не се различаваше от контролите и бе 0.12±0.04 s. 

При две животни, посредством електрокардиографско изследване бе устано-

вено наличие на предсърдни фибрилации. При първия кон (№5) фибрилациите бяха 

постоянни (незатихващи), протичащи на фона на тахикардия (60 min
-1

) и липса на 

добре изразени Р вълни през цялото време на ЕКГ записа. Същите са заместени от 

вълнообразни колебания на изоелектричната линия – „р вълни“ (стрелки) (Фиг. 51). 

 
Фиг. 51. Фибрилации на предсърдията от незатихващ тип. 

При втория кон (№ 10) бе диагностицирана предсърдна фибрилация от па-

роксизмален тип, отшумяваща спонтанно. Тя се характеризираше с липса на Р вълни 

за кратък период от време, като същите бяха заместени от финни колебания на изое-

лектричната линия – „р“ вълни (стрелки). Фибрилацията на предсърдията протичаше 

на фона на аритмия от синусов произход (Фиг. 52). 

 

 25 mm/s 

 
25 mm/s 

 
25 mm/s 
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Фиг. 52. Пароксизмални фибрилации на предсърдията. Отвеждане Y. Тахи-

кардия (75 min
-1

). 

Продължителността на електрокардиографския комплекс QRS при конете от 

първа група с установена сърдечна аритмия, дължаща се на наличието на предсърдни 

фибрилации е 0.14±0.03 s. При тези животни липсваше Р вълна, респ. пиков интервал 

и PR интервал. Намалената продължителност на QT интервала (0.4±0.11 s) (p<0.01), 

спрямо този от контролната група бе достоверна. 

1. 3. 3. Електрокардиографски изследвания при конете от втора група. 

Продължителността на електрокардиографските комплекси при конете от 

втора група със запазен ритъм на сърдечната дейност, бе както следва: Р вълна – 

0.09±0.01 s; P вълна (пиков интервал) – 0.04±0.01 s; PR интервал – 0.12±0.01 s 

(p<0.01); QRS – 0.16±0.01 s (p<0.05); QT – 0.32±0.02 s (p<0.01). В сравнение с конт-

ролната група бе констатирано достоверно скъсяване на интервалите PR и QT и 

удължаване на интервала QRS. 

При изследването на едно животно от тази група бе диагностицирана арит-

мична сърдечна дейност, изразяваща се в наличие на предсърдни фибрилации от 

незатихващ тип (Фиг. 53).  

 
Фиг. 53. Предсърдни фибрилации, протичащи на фона на тахикардия (СЧ – 

160 min
-1

). 

Установената дължина на електрокардиографския комплекс QRS при коня с 

аритмична сърдечната дейност е 0.12 s. Продължителността на интервала QT бе дос-

товерно намалена спрямо контролната група и е 0.34 s (p<0.01). Вълна Р, респ. пиков 

интервал и PR интервал не се наблюдаваха.  

Електрокардиографското изследване на всички коне установи наличие на та-

хикардия със синусов произход (Фиг. 54). Някои предсърдни вълни Р (дебели стрел-

ки) не се открояваха ясно на кардиограмата, тъй като се сливаха с Т вълните от пред-

ходните комплекси. 

 

 25 mm/s 

 
25 mm/s 
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Фиг. 54. Синусова тахикардия (СЧ – 125 min

-1
). 

1. 3. 4. Електрокардиографски изследвания при конете от трета група. 
Електрокардиографското изследване при конете от тази група бе осъществе-

но чрез Холтерова система за продължително отчитане на електрокардиографските 
промени, чрез фиксиране на електродите, посредством колан в областта на опаса 
(Фиг. 55).  

 
Продължителността на електрокардиографските комплекси при конете от 

трета група варираха недостоверно и са: Р вълна – 0.08±0.02 s; P вълна (пиков интер-
вал) – 0.04±0.02 s; PR интервал – 0.16±0.02 s и QRS – 0.14±0.02 s. Беше установено 
достоверно скъсяване на камерния комплекс QT – 0.36±0.02 s (p<0.01), спрямо конт-
ролната група. 

Диагностицираните промени се изразяваха в наличие на предварителни еди-
нични камерни комплекси при три коня (Фиг. 56, 57, 58), 

 
Фиг. 56. Предварителни камерни комплекси (стрелки). Синусова тахикардия 

(СЧ – 135 min-1). 

 
Фиг. 57. Предварителни единични камерни комплекси, означени с дебели 

стрелки, протичащи на фона на тахикардия (СЧ – 138 min
-1

). 
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Фиг. 55. Изследване с Холтерова 

електрокардиографска система. 
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Фиг. 58. Предварителен единичен камерен комплекс (стрелка) на фона на та-

хикардия (СЧ – 83 min
-1

). 

 

и Атриовентрикуларен блок II степен (тип Mobitz 1) при три коня (Фиг. 59 и Фиг. 60). 

 
Фиг. 59. Два единично протичащи Атриовентрикуларни блока II степен (тип 

Mobitz 1), означени с дебели стрелки, протичащи на фона на тахикардия (СЧ – 77 

min
-1

). 

 
Фиг. 60. Множество единични атриовентрикуларни блокове II степен (тип 

Mobitz 1), означени с дебели стрелки, протичащи на фона на тахикардия (СЧ – 82 

min
-1

). 

При един кон бе установен двоен Атриовентрикуларен блок, изразяващ се в 

блокиране провеждането на два поредни импулса в атриовентрикуларния възел към 

Хисовото снопче (Фиг. 61). 

 
Фиг. 61. Множество единични (тънки стрелки) и един двоен (дебели стрелки) 

Атриовентрикуларен блок II степен. Тахикардия (СЧ – 78 min
-1

). 
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Описаните патологични промени при всички коне от трета група протичаха 

на фона на учестена сърдечна дейност (тахикардия).  

2. Задача: Проучване на промените на някои параклинични показатели 

на кръвта (серум, плазма) при коне с нарушения в сърдечносъдовата дейност, 

самостоятелно и в комбинация с други заболявания. 

2. 1. Хематологични изследвания (червена и бяла кръвна картина – хемогра-

ма на Shilling). 

Показателите на червената кръвна картина при конете от контролната група, 

както и настъпилите промени при първа, втора и трета опитни групи са представени в 

Таблица 18. 

Таблица 18. Промени в показателите на червената кръвна картина при конете 

от първа, втора и трета групи, спрямо контролната група. 

Параметър Контролна 

група 

(n=10) 

I група 

(n=10) 

II група 

(n꞊6) 

III група 

(n꞊6) 

Er (Т/l) 7.77±0.72   5.88±0.52**   12.88±0.92**     7.58±0.85 

Hb (g/l) 140.4±10.84 104.5±25.3**
 

180.16±8.75**
 

134.5±10.21
 

Hct (%)   37.44±3.4
 

30.5±2.4
** 

       48±1.41**
 

   36±0.95
 

MCV (fl)   47.24±1.72    45.2±2.8
 

   47.16±2.13
 

   46±0.94
 

**p<0.01 

При конете от първа група бе регистрирано достоверно понижаване на броя 

на червените кръвни клетки (олигоцитемия) – 5.88±0.52 Т/l (p<0.01) и количеството 

на хемоглобина (олигохромемия) 104.5±25.3 g/l (p<0.01), спрямо контролните живот-

ни, където съответните стойности бяха 7.77±0.72 Т/l и 140.4±10.84 g/l. Паралелно с 

тези отклонения бе установено и достоверно намаляване на хематокрита – 30.5±2.4% 

(p<0.01) в сравнение с контролната група – 37.44±3.4%. Средният обем на еритроци-

тите в кръвта при първа група не се различаваше от този на контролните животни. 

При изследване на животните, елиминирани от състезанието поради наруше-

ние във функцията на сърдечносъдовата система (втора група), бе констатирано зна-

чително увеличаване на броя на еритроцитите (полицитемия) – 12.88±0.92 Т/l 

(p<0.01) и хемоглобина (полихромемия) – 180.16±8.75 g/l (p<0.01) в сравнение с ко-

нете от контролната група. Тези промени се съпровождаха и с увеличаване на хема-

токрита – 48±1.41 % (p<0.01). По отношение обема на еритроцитите не бяха конста-

тирани съществени отклонения. 

При изследване на показателите на червената кръвна картина при конете със 

сърдечна патология (трета група), не бяха установени достоверни промени, спрямо 

аналогичните параметри при контролите. 

При изследването на бялата кръвна картина (Таблица 19) бе констатирано 

достоверно повишаване на броя на белите кръвни клетки (левкоцитоза) при конете от 

първа (13.8±2.4 G/l, p<0.01) и втора групи (12.78±0.6 G/l, p<0.01), спрямо този при 

контролните коне – 6.69±0.83 G/l. Броят на левкоцитите при конете от трета група 

(7.52±0.87 G/l) варираше във физиологичните граници. 

Наблюдаваната левкоцитоза при конете от първа група бе съпроводена с по-

вишаване процента на неутрофилните гранулоцити (неутрофилия) и ядрено измест-

ване наляво с наличие на метамиелоцити в периферната кръв (3.5±0.9%, p<0.01), 

пръчкоядрени (6.9±2.7%, p<0.01) и сегментоядрени (69.8±8.3%, p<0.01) левкоцити. 

Процентът на лимфоцитите бе достоверно понижен (28.6±4.9%, p<0.01), спрямо кон-

тролната група. 
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Таблица 19. Промени в показателите на бялата кръвна картина и тромбоци-
тите при конете от контролната, първа, втора и трета опитни групи. 

Показател Контролна 
група 

(n ꞊ 10) 

I група 
(n ꞊ 10) 

II група 
(n ꞊ 6) 

III група 
(n ꞊ 6) 

Lev (G/l) 6.69±0.83 14.8±2.4**  12.78±0.6** 7.52±0.87
 

Ba %   0.6±0.09 0.5±0.06    0.35±0.17**   0.5±0.34 

Ео %   1.8±1.54      0.9±0.4
 

    1.83±1.16
 

2.33±1.21
 

Mm % 0   3.5±0.9** 0.16±0.4
** 

0
 

St %  1.8±0.78
 

  6.9±2.7** 2.33±1.03
 

0.83±0.75
 

Seg %     54.5±5.1    69.8±8.3**
 

 72.66±2.16**   53.33±4.76
 

Lim %     41.4±7.35 28.6±4.9**  27.33±2.16** 48.83±5.26
* 

Мо %  1.9±0.73
 

     2.4±1.2
 

    1±0.89
 

  2.5±1.04
 

Plt (G/l) 141.4±17.93
 

135.8±15.9
 

 159.6±17.22
 

141.5±19.66
 

*p<0.05, **p<0.01, спрямо контролната група 
Отклонения от подобен характер бяха констатирани и при животните от вто-

ра група. При тях бе установено най-съществено повишение на процента на сегмен-
тоядрените неутрофили – 72.66±2.16% (p<0.01), спрямо този при контролните коне. 
Това отклонение бе съпроводено от достоверно понижаване на процента на базофил-
ните гранулоцити до 0.35±0.17% (p<0.01) и поява на метамиелоцити (0.16±0.4%, 
p<0.01), в периферната кръв. Тези промени протичаха на фона на достоверно пони-
жение на процента на лимфоцитите, достигащо до 27.33±2.16% (p<0.01).  

Единственото отклонение в параметрите на бялата кръвна картина при коне-
те от трета група спрямо контролните животни, се изразяваше в увеличение процента 
на лимфоцитите (48.83±5.26%, p<0.05). 

2. 2. Химични изследвания на кръв (серум, плазма). 
От извършените химични изследвания на кръвния серум на конете от конт-

ролната и опитните групи се установява, че количеството на общия белтък (82.5±3.6 
g/l) и на глобулините (54.5±2.4 g/l) при конете от първа група е достоверно по-високо 
(p<0.01), спрямо контролната група (съответно 59.04±1.38 g/l и 30.2±1.8 g/l) (Фиг. 
62). Наблюдаваното повишаване бе съпроводено с понижаване на албу-
мин/глобулиновия коефицент, който възлизаше на 0.5, при норма 0.62-1.46. 

 

 
Фиг. 62. Средни стойности на общ белтък, албумин и глобулини (g/l) при 

контролна и опитни групи коне. 
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При животните от втора група бе установено увеличаване количествата на 

общия белтък (79.16±2.63 g/l, p<0.01), албумина (39±0.89 g/l, p<0.01) и глобулините 

(40.2±2.1 g/l, p<0.01), като съотношението албумин/глобулин възлизаше на 0.97 (пан-

хиперпротеинения). 

Протеиновият профил при конете от трета група не се различаваше статис-

тически от този на контролната група. Стойностите на общия белтък, албумина и 

глобулините беше съответно 58.26±1.22 g/l, 28.16±1.16 g/l и 29.5±2.1 g/l, а албу-

мин/глобулиновият коефицент – 0.96. 

При конете от първа и втора опитни групи бе установена хипергликемия, ка-

то количеството на кръвната захар бе достоверно увеличено и възлизаше съответно 

на 7.24±0.38 mmol/l (p<0.01) и 7.73±0.35 mmol/l (p<0.01), докато при контролните 

животни и при тези от трета група глюкозата в кръвта бе 5.26±0.56 mmol/l и 

5.03±0.46 mmol/l (Фиг. 63).  

 
Стойностите на химичните показатели креатинин и урея, характеризиращи 

бъбречната функция на конете от контролната група бяха 88.1±8.63 µmol/l и 

5.56±0.94 mmol/l. При изследване на конете от първа и втора група се установява, че 

количеството на креатинина и уреята се увеличава и достига 114.2±12.1 µmol/l 

(p<0.01) и 7.2±2.3 mmol/l за първа и 178.3±9.7 µmol/l (p<0.01) и 8.91±0.45 mmol/l 

(p<0.01) за втора група. При животните от трета група не бяха регистрирани откло-

нения в бъбречните показатели, като стойността на креатинина бе 78±10.88 µmol/l, а 

на уреята – 5.11±0.77 mmol/l (Фиг. 64). 
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Фиг. 63. Промени в нивата на кръвната 

захар (mmol/l) при контролна и опитни 

групи коне. 
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Фиг. 64. Промени в нивата на креатинина (µmol/l) и уреята (mmol/l) при кон-

тролна и опитни групи коне. 
Изследването на жлъчните пигменти при конете от първа група установи би-

лирубинемия. Количествата на общия и директен билирубин бяха достоверно увели-
чени, спрямо контролната група – 58.3±6.8 µmol/l (р<0.01) и 12.6±3.9 µmol/l (р<0.01).  

При конете от втора група беше отчетена билирубинемия (общ билирубин – 
37.5±4.41 µmol/l (р<0.01), директен билирубин – 10.65±1.38 µmol/l) (р<0.01). При 
конете от трета група стойностите на жлъчните пигменти варираха в референтни 
граници (Фиг. 65). 

Ензимната активност на аспартат-аминотрансферазата (ASAT) при животни-
те от контролната група е 247.3±52.2 U/l. При конете от първа и втора група се уста-
новява достоверно нарастване на активността ѝ, достигайки 386.4±31.5 U/l (р<0.01) и 
571.6±100 U/l (р<0.01). При третата група коне стойностите на ензимната активност 
не се променят (205.6±11.33 U/l) и са в референтни граници (Фиг. 65).  

  
Фиг. 65. Промени в нивата на общия и директен билирубин (mol/l) и актив-

ността на ASAT (U/l) при контролна и опитни групи коне. 
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Активността на чернодробния ензим гамаглутамилтрансфераза при контрол-

ната група възлизаше на 14.2±3.7 U/l (Фиг. 66). При изследване на конете от първа 

група се установи достоверно повишена активност на ензима (19.6±5.2 U/l) (р<0.05). 

При животните от втора и трета групи активността е съответно 15±3.03 U/l и 

14.33±3.14 U/l и не се различава от контролата. 

  
Фиг. 66. Промени в активността на GGT (UI) и AP (U/l) при контролна и 

опитни групи коне. 

Активността на ензима алкална фосфатаза при животните от първа (185±48.2 

U/l) и трета (171.5±27.35 U/l) група не се различаваше статистически от тази при 

контролната група (148.9±37 U/l). При конете от втора група активността се повиша-

ва до 235.5±40.1 U/l (р<0.01) (Фиг. 85). 

Стойностите на специфичния за напречно-набраздената мускулна тъкан ен-

зим креатинкиназа не се променяха при конете от контролната и трета опитна група. 

Техните стойности бяха съответно 192.8±27.6 U/l и 152±20.19 U/l. При конете от 

първа група бе установено достоверно увеличение, достигащо 285±36.9 U/l (р<0.01). 

Най-силно повишаване на ензимната активност се отчита при животните от втора 

група 1887±102 U/l (р<0.01), спрямо контролната група (Фиг. 67). 

Концентрацията на изоензима креатинкиназа – МВ при контролната група 

възлизаше на 1.4±0.03 ng/ml. При първа, втора и трета група коне измерените стой-

ности бяха съответно 1.9±0.05 ng/ml (р<0.01), 2.2±0.2 ng/ml (р<0.01) и 2.5±0.6 ng/ml 

(р<0.01) (Фиг. 67).  

При химичното изследване на серума на конете от първа и трета група за оп-

ределяне активността на ензима лактатдехидрогеназа (LDH) се установява, че тя е 

съответно 296.2±75 U/l и 191.5±38.88 U/l и не се различава съществено от тази при 

контролната група – 240.9±61.5 U/l. При животните от втора група беше отчетено 

достоверно увеличение, достигащо 703.3±75.5 U/l (р<0.01) (Фиг. 67). 

Съдържанието на сърдечен Тропонин I при конете от контролната група е 

0.13±0.05 ng/ml. При химичното изследване на серума на конете от първа, втора и 

трета група се установява достоверно повишение на този показател и е съответно 

0.19±0.04 ng/ml (р<0.01), 0.2±0.06 ng/ml (р<0.05) и 0.98±0.14 ng/ml (р<0.01) (Фиг. 67).  
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Фиг. 67. Промени в активността на CK (U/l), LDH (U/l), CK-MB (ng/ml) и 

сърдечен тропонин I (ng/ml) при контролна и опитни групи коне. 

Количеството на лактатите, измерени в периферната кръв на конете от конт-

ролната (0.93±0.22 mmol/l) и на тези от трета група (1.15±0.67 mmol/l) не се различа-

ваха. При животните от първа и втора група стойностите им се повишават и достигат 

до 1.95±0.8 mmol/l (р<0.01) и 8.15±0.29 mmol/l (р<0.01) (Фиг. 68). 

 
Количеството на серумния калий при конете от контролната, първа и трета 

група е без отклонения от референтните норми и е съответно 3.73±0.47 mmol/l, 

3.51±0.45 mmol/l и 3.83±0.32 mmol/l. Единствено при животните от втора група бе 

установено достоверно понижение, достигащо 2.83±0.21 mmol/l (р<0.01) (Фиг. 69). 
Подобна тенденция на промяна се установи при проследяване на количест-

вото на натрия (Фиг. 69). Неговата концентрация в кръвта на животните от първа 
(142.1±3.2 mmol/l) и трета (138.66±2.42 mmol/l) група не се различаваше съществено 
от тази при контролната група (139±4.14 mmol/l). При конете от втора група се уста-
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новява достоверна хипонатриемия (126.6±4.76 mmol/l) (р<0.01), спрямо контролната 
група. 

При изследване количеството на хлоридите на конете от контролната, първа 
и трета група не бяха констатирани промени, спрямо референтните стойности (Фиг. 
69). При конете от втора група беше установена хипохлоремия, като количеството на 
хлоридите намалява достоверно, спрямо контролната група и достига 92.66±2.94 
mmol/l (р<0.01).  

  
Фиг. 69. Промени в нивата на K, Na и Cl (mmol/l) при контролна и опитни 

групи коне. 
Количеството на общия калций в кръвта на животните от контролната, първа 

и трета група не се променя с достоверни разлики и е съответно 2.9±0.14 mmol/l, 
3±0.1 mmol/l и 2.85±0.15 mmol/l. При конете от втора група се установява достоверно 
понижаване на изследвания показател (хипокалцемия) – 2.56±0.17 mmol/l (р<0.01) 
(Фиг. 70). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 70. Промени в нивата на Ca, P и Mg (mmol/l) при контролна и опитни групи 

коне. 
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Количествата на макроелементите неорганичен фосфор и магнезий при коне-

те от първа, втора и трета опитни групи не показваха отклонения от контролните 

определяния (Фиг. 70). 

3. Патологоанатомични и патоморфологични изследвания на сърца от 

коне, проявили симптоми на сърдечносъдово увреждане с летален изход. 

При патологоанатомично изследване на сърце от кон от първа група (№10), 

страдащ от проксимален ентерит с летален изход, бяха открити в миокарда огнища 

със сивобелезникав цвят и неравна периферия, рязко ограничаваща ги от съседната 

незасегната тъкан. Някои от участъците бяха оградени с хиперемична зона (Фиг. 71). 

По епикарда се наблюдаваха множество точковидни и петехиални кръвоизливи, ло-

кализирани предимно в коронарната бразда (Фиг. 72). 

  
 

 

 
 

При хистологичното изследване на тъканни проби от миокарда, показващи 

макроскопски видими лезии за инфаркт и граничещи с незасегната тъкан, се откриха 

участъци със заличена в различна степен структура. Налице бяха инфаркти, показва-

щи особености за различна възраст на проявление. Некротичната тъкан при сравни-

телно пресните инфаркти беше инфилтрирана предимно с еритроцити и в по-слаба 

степен с левкоцити и макрофаги (Фиг. 73). Преобладаващи бяха лезиите характерни 

за по-стари инфаркти, където некротизиралият миокард бе организиран в различна 

степен от новоразрастнала се съединителна тъкан. За разпадащите се мускулни влак-

на сред инфарктните огнища бяха характерни повишена ацидофилия и пикнотични 

или лизирани ядра. 

 
При патологоанатомично изследване на друг кон от първа група, с летален 

изход след боледуване от паралитичен илеус (№8) бяха констатирани множество 

кръвоизливи с удължена форма (vibices) по епикарда на сърцето, както и масивен 

кръвоизлив (инфаркт) в стената на дясното предсърдие. Паралелно с тези изменения 

бе налице мастна дистрофия на миокарда (Фиг. 74). 

 

Фиг. 71. Сърце на кон от първа група с 

дегенеративни огнища в миокарда 

(стрелки). 

Фиг. 72. Петехиални и удължени кръ-

воизливи по епикарда на кон от първа 

група. 

Фиг. 73. Пресен инфаркт (Infarctus) на 

миокарда (М). Некротичната тъкан е 

инфилтрирана предимно с еритроцити и 

в по-слаба степен левкоцити и макрофа-

ги, (Х/Е), bar =25 µm. 
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Патологоанатомичната находка при един кон от първа група (№ 5), се изра-

зяваше в наличие на фибринозен ексудат в перикардиалната торба и фибринни нале-
пи с жълтеникав цвят по цялата повърхност на епикарда (Фиг75). В отделни участъци 
бяха налице адхезии между епикарда и перикарда. 

  
 

 

 
 

 

 
Макроскопското изследване на сърцето на кон от трета група (№ 3), подло-

жено на евтаназия, поради неблагоприятна прогноза и силно влошено общо състоя-
ние, установи масивно верукозно удебеление на двукрилата клапа (Фиг. 76), съпро-
водено с мастна дистрофия на миокарда и множество точковидни кръвоизливи по 
епикарда (Фиг. 77).  

Фиг. 74. Множество кръвоизливи по 

епикарда и мастна дистрофия на мио-

карда при кон от първа група. 

Фиг. 75. Pericarditis fibrinosa при кон от 

първа група. Епикардът е покрит с фиб-

ринни налепи (v-образни стрелки), напо-

добяващи пържени яйца. Удебелен и 

непрозрачен перикард (стрелки). 

Фиг. 76. Endocarditis verrucosa valvulae 

bicuspidalis при кон от трета група. 

Фиг. 77. Точковидни кръвоизливи по епи-

карда и мастна дистрофия на миокарда на 

кон от трета група. 
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VI. ИЗВОДИ 
1. Промените в общите клинични показатели (ВТТ, честота на пулс, диха-

телни движения, капилярно време и др.) не са критерий за отдиференциране на коне-
те със сърдечни заболявания от тези с нарушения в сърдечносъдовата дейност, следс-
твие на метаболитни нарушения или системни заболявания. 

2. Броят на сърдечните тонове няма отношение към диагностиката на сър-
дечните заболявания при конете. Наличието на сърдечни шумове е указание за по-
задълбочени изследвания на сърдечносъдовата система с цел установяване на техния 
произход. 

3. Ехографското изследване в двуизмерен В режим има диагностична стой-
ност при установяването на структурни увреждания сърцето. Изследването в М ре-
жим позволява обективна оценка на контрактилната способност на миокарда на лява-
та камера. Увреждането на тази способност води до понижение на фракциите на скъ-
сяване и изтласкване на лявата камера. 

4. Хипертрофията на лявата камера е съпроводена с удебеление на нейната 
стена и междукамерната преграда, както и с нарастване на фракцията ѝ на скъсяване. 

5. Дилатирането на лявото предсърдие е съпроводено с нарастване на диаме-
търния коефицент (LAD/AоD) над 1. Дилатирането на лявата камера води до увели-
чение на септалното разстояние над 1 cm. 

6. Цветният Доплер установява наличие на физиологична клапанна недоста-
тъчност при 100% от конете, характеризираща се с малка площ на разпространение и 
ниска скорост (до 1.8 m/s) на регургитираната кръв. Патологичната недостатъчност 
на клапите се отличава ехографски с голяма площ на разпространение и висока ско-
рост на регургитирания кръвен поток (от 2.4 m/s до 5 m/s). 

7. Електрокардиографията е незаменим диагностичен метод за определяне 
типа на ритъмните нарушения при конете, като холтеровата има по-голяма диагнос-
тична стойност в сравнение с амбулаторната.  

8. При коне с нарушена сърдечносъдова дейност се установяват патологични 
форми на аритмии, изразяващи се в предсърдни фибрилации, предварителни камерни 
комплекси, атриовентрикуларни блокове II степен, протичащи на фона на камерна 
тахикардия.  

9. Синуатриалният арест и Атриовентрикуларният блок II степен са физиоло-
гични форми на аритмия при коне с нормална сърдечна честота. Патологичните сър-
дечни аритмии са съпроводени с достоверно скъсяване на времето за протичане на 
камерния комплекс (QT). 

10. Промените в червената и бяла кръвна картина при коне със сърдечносъ-
дови смущения имат неспецифичен характер. 

11. При коне с увреждания на сърцето от анатомичен характер не се устано-
вяват специфични отклонения в рутинните химични показатели на кръвта. 

12. Сърдечният Тропонин I е специфичен химичен показател на кръвта, указ-
ващ наличието на деструктивни процеси в миокарда. Концентрацията му в кръвния 
серум е в пряка зависимост от степента на миокардно увреждане.  

13. При коне със сърдечни увреждания се установяват макроскопски дегене-
ративни изменения в миокарда, верукозни лезии по сърдечните клапи и хеморагични 
инфаркти по епикарда. При засягане на перикарда се наблюдават фибринни налепи и 
удебеления. Хистологичните промени се изразяват в клетъчна инфилтрация на пора-
зените от инфаркт участъци, състояща се от еритроцити, левкоцити и макрофаги. 

VII. ПРИНОСИ 
Оригинални приноси 
1. За първи път в национален мащаб се извършват цялостни клинични, 

ехографски, електрокардиографски и параклинични проучвания при коне с наруше-
ния в сърдечносъдовата дейност. 
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2. За първи път в страната, посредством ехографско изследване на сърце в 
режим М се определят параметрите на сърдечните структури и контрактилната спо-
собност на лявата камера и междукамерния септум при клинично здрави коне. 

3. За първи път в България се осъществява изследване на сърдечната функ-
ция при коне посредством Доплерова ехокардиография и Холтерова електрокардиог-
рафия. 

4. За първи път са извършени изследвания върху концентрацията на сърде-
чен Тропонин I в серума на коне във връзка с диагностиката на сърдечни заболява-
ния. 

5. Нестандартното изображение в М режим изнася данни относно диаметъ-
ра на аортата, дясната камера, дясното предсърдие и белодробната артерия, подпома-
гащи диагностиката на сърдечни заболявания. 

6. За първи път в световен мащаб се установява при коне наличие на пред-
сърдни фибрилации от пароксизмален тип. 

 
Потвърдителни приноси 
 
1. Настоящите проучвания потвърждават наличието на специфични кли-

нични, параклинични, ехографски и електрокардиографски промени, характеризира-
щи нарушенията в анатомичните структури и функционалните показатели на сърцето 
при конете.  

2. Наблюдаваните патологоанатомични и хистологични изменения в пери-
карда, миокарда и клапите на сърцето потвърждават изнесените в литературните 
източници данни. 

 
VIII. ПРЕПОРЪКИ  
1. При клинично изследване на коне, проявяващи бързо настъпваща и нео-

бяснима умора, признаци на задух, цианоза, удължено капилярно време, тахикардия, 
слаб и трудно доловим пулс, глухи и отслабени сърдечни тонове, сърдечни шумове, 
отоци по крайници и корем, да се изследва детайлно състоянието на сърдечносъдова-
та система. 

2. Холтеровата електрокардиография и ехокардиографията да се използват 
като рутинни методи при изследването на коне със сърдечни проблеми.  

3. Определянето на серумният Тропонин I да се превърне в рутинен метод 
при диагностициране на миокардните увреждания. 

4. Повечето хематологични показатели, вкл. считаните до неотдавна за орга-
но специфични ензими (СК – МВ, LDH), нямат специфична диагностична стойност и 
до голяма степен отразяват патологичните процеси в други органи и системи. 

5. При изследването на коне със сърдечни смущения да се изследват задъл-
жително показателите, имащи отношение към хидратационния статус (общ белтък, 
хематокрит, хемоглобин, електролити), а при отклонения в тях да се предприемат 
мерки за коригирането им. 

IX. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА 
Sabev S., 2010, D. Kanakov, P. Petkov, Electrocardiographic response to exercise 

in race horses during the training season. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 13, No 
1, 55-60 

Sabev S., I. Dinev, 2012, Myocardial infarction in a horse with colic – clinical, 
laboratory and pathomorphological findings. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 15, 
No 4, 287−293 

Sabev S., 2014, Cardiac structures measurements by Echocardiography in 
clinically healthy Warmblood horses. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 17, 4, 
267-275 



54 

 

X. ABSTRACT 
 
The optimal functioning of the cardiovascular system is crucial to the overall 

physical condition, complete training activity and athletic performance in racehorses. 
Interference in the activities of the cardiovascular system in sports horses are current and 
common conditions. They arise as a result of organic changes in the sinus node, the 
conductive paths or muscle tissue of the heart. Functional state of the cardiovascular system 
is affected by diseases of the respiratory and digestive system. Homeostasis disorders 
caused by loss of fluids and electrolytes and acid - alkaline imbalance have an extremely 
negative impact on the contractile ability of the myocardium. 

Modern methods of examination of the heart, such as Holter, Telemetry, 
Echocardiography, Color and Continuous wave Doppler, allow very precise diagnosis of 
cardiovascular damage. 

The objective of this research is to perform clinical, ultrasound, electrocardiogram 
and hematological studies in horses with impaired activity of the cardiovascular system, 
alone and in combination with other diseases in relation to clarifying the clinical, echo and 
ECG aberrations, some paraclinical changes in the blood, diagnosis, and prognosis of pa-
thologies defining the future competitive activity of the horses. 

To perform the purpose and tasks we used 32 horses (10 controls and 22 with car-
diovascular pathology) from 15 breeds. 

The clinical study was conducted with routine methods. The strength of heart 
murmurs was classified by 6-point scale. Ultrasonographic examination of the heart was 
carried out according to established standards. The degree of valvular insufficiency was 
determined by semi-quantitative method and electrocardiography was done by Holter and 
apex/base lead. 

Hematological and chemical research included a red and white blood cell counts, 
total protein (g/l), albumin (g/l), globulin (g/l), glucose (g/l), creatinine (µmol/l), urea 
(mmol/l), total bilirubin (µmol/l), direct bilirubin (µmol/l), aspartate aminotransferase 
(ASAT, U/l), γ-glutamyltransferase (GGT,U/l), alkaline phosphatase (AP, U/l), creatine 
kinase (CK, U/l), creatine kinase MB (CK - MB ng/ml), lactate (mmol/l), lactate 
dehydrogenase (LDH, U/l), potassium (mmol/l), sodium (mmol/l), chlorine (mmol/l), total 
calcium (mmol/l), inorganic phosphorus (mmol/l), magnesium (mmol/l), cardiac troponin I 
(CTnI, ng/ml). Post-mortem and histological examinations of heart samples were conducted 
also. 

In horses with cardiovascular disorders are not found specific changes in clinical 
status, hematological and chemical parameters of blood. The concentration of Cardiac 
Troponin I in horses with destructive processes in myocardium was increased above the 
normal range. Echocardiography in two-dimensional and M mode establishes deviations in 
the characteristics and structure of the cardiac chambers, as well as changes in the 
contractility of the left ventricle. By means Color and Continuous wave Doppler was 
diagnosed pathological failure of the valves with a large area of distribution and high speed 
regurgitated blood flow (from 2.4 m/s to 5 m/s). 

ECG revealed the presence of pathological forms of arrhythmia, resulting in Atrial 
Fibrillation, Premature Ventricular Complexes and Atrioventricular Blocks Grade II. 

Macroscopic changes in heart consisted of degenerative changes, verrucous lesions 
on the heart valves, hemorrhagic infarcts on epicardium, fibrin deposits and thickened 
pericardium. Histological examination of tissue specimens found infarcts by cellular 
infiltration of erythrocytes, leukocytes and macrophages. 


