
БОЛЕСТИ ПРИ 

НОВОРОДЕНИТЕ 

КОНЧЕТА



Основни заболявания при новородените кончета

Синдром намалена приспособимост

Изоеритролиза

Хипоксия-асфиксияХипотрофия

Септицемия



СИНДРОМ НА НАМАЛЕНАТА ПРИСПОСОБИМОСТ 

ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ КОНЧЕТА



В ЛИТЕРАТУРАТА СЕ ОЗНАЧАВА КАТО:

NEONATAL MALADJUSTMENT SYNDROME (NMS)

HYPOXIC ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY, 

NEONATAL ENCEPHALOPATHY,

FEHLANPASSUNGSSYNDROM (FAS)

► Описан е за първи път през 1930 година от Reynolds.

► Среща се при новородените кончета, на възраст до 

няколко дни, по-често при расовите животни 

► Представлява симптокомплекс, който води до 

нарушена адаптация на новороденото



ЕТИОЛОГИЯ - ПРИЧИНИ ОТ СТРАНА НА МАЙКАТА

- Понижено снабдяване с кислород поради:

- Анемия на майката

- Белодробно заболяване на майката съпроводено с 

хипоксия

- Сърдечно-съдово заболяване 

- Понижен приток на кръв в матката

- Хипотензия (ендотоксемия, колика)

- Хипертензия (ламинит, болезнено състояние)



ЕТИОЛОГИЯ - ПЛАЦЕНТА

-Преждевременно отделяне на плацентата

-Недостатъчност на плацентата – при близнаци

-Плацентит

-Едем на плацентата

-Намалено пъпно кръвообращение в резултат на:

-Обща анестезия на майката

-Вродени сърдечни заболявания



ЕТИОЛОГИЯ - РАЖДАНЕ

- Асфиксия

- Дистоция

- Атония на матката 

- Индуциране на раждането с окситоцин

- Цезарово сечение

- Влияние на анестетиците върху плода 

- Причини свързани с удължаване на фазата на изтласкване на 

плода 

- Фетална хиповолемия генетични недостатъци /хипоплазия на 

малкия мозък/ 

- Недостатъчна зрелост и развитие на новороденото конче,

- Състояния на епилепсия 

- Инфекция



ЕТИОЛОГИЯ

Генетични фактори

Незрелост на ЦНС

Инфекциозни заболявания

Епилептоидни състояния 

Увреждане или незрелост на ЦНС !!!



ОСНОВНИ КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ ПРИ СИНДРОМ НА НАМАЛЕНАТА 

ПРИСПОСОБИМОСТ 

Най-често през първите 24 часа след раждането

Новороденото не осъществява контакт с майката. Липсващ сукателен 

рефлекс. Хипер- или хипотермия.

Безцелно обикаляне, понякога в кръг, блъскане върху различни

препятствия

Дихагелни движения > 60, пулс>100

Диспное, тахипное

Пълна апатия

Неврологични симптоми – издаване на ненормални звуци, намалена 

рефлекторна възбудимост, атаксия, тонично-клонични симптоми, 

празни дъвкателни движения, скърцане със зъби, движение на 

езика, анизокория, повишена възбудимост, опистотонус

Кома





КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ ПРИ СИНДРОМ НА НАМАЛЕНАТА 

ПРИСПОСОБИМОСТ

► Според някои автори 4 основни клинични форми

 Според тях кончето бива:

► “Странстващо”

► “Лаещо”

► “Глупаво”

► “Конвулсивно” 



ПРОМЯНА В ПАРАКЛИНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

► Респираторно-метаболитна ацидоза

► Хипогликемия - ≤2,5 mmol/l или хипергликемия - ≥7,5 mmol/l 

► Увеличаване стойностите на креатининкиназата при клонично-

точни спазми

► Хипо- или агамаглобулинемия

► Вторично при бактериална или вирусна инфекция – диария или 

пневмония

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА НАХОДКА

► Нетипична – некрози в мозъчния ствол, междинния мозък и 

кортекса

► Субарахноидални хеморагии – в главния мозък и гръбначния 

стълб



РАЗВОЙ И ПРОГНОЗА

► След своевременна терапия 70-80% от засегнатите кончета се 

възстановяват напълно

► Важно условия за това е успоредно с лечебните мероприятия да се 

осъществява и прием на коластра 



ДИАГНОЗА И ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Заболяването трябва да се разграничи от:

► Травматични интракраниални кръвоизливи

► Едем на мозъка

► Инфекциозен менингит

► Хипер- или хипокалцемия

► Хипер- или хипомагнеземия

► Неонатална септицемия

► Неонатална анемия 



ЛЕЧЕНИЕ I

► Реанимационна терапия

Поставяне на венозен катетър

Бавно капково приложение на 8,4% разтвор NaHCO3  в 
количество до 80 ml

Приложение на разтвори на глюкоза 5% – при установяване на 
хипогликемия 

При тонично-клонични спазми и гърчове –

Антиепелептици – Diazepam– 10-20 mg i.v.

Phenobarbital 10 mg/kg m разтворен    
във физиологичен разтвор

Phenytoin-natrium – първоначално 5-
10 mg/kg m след това на всеки 2-4 
часа 1-5 mg/kg m

Приложение на миорелаксанти

При съмнение за наличие на мозъчен едем –

Нydrocortison – 50 – 100 mg

Dimethylsulfoxide 500-900 mg/kg в 1000ml 
5% glucose

Салуретици (Dimazol)



ЛЕЧЕНИЕ II

► След първоначалната реанимационна терапия:

Изкуствено хранене с носно-хранопроводна сонда – до 10-я ден

Приложение на антибиотици

Ако състоянието се усложни с диария  – флуидна терапия

Помещенията трябва да са топли снабдени със специални 
възглавници и меки постелки срещу евентуално самонараняване



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

EQUINE NEONATAL ISOEYTHROLYSIS

► Форма на анемия, обусловена от свързването на коластралните 

антитела върху повърхността на еритроцитите на новороденото

 Екстравазално разграждане в ММС (РЕС) и интравазално 

разрушаване

► Принадлежи към групата на неинфекциозните имунологично 

обусловени заболявания при новородените 

► Разпространение

 Мулета до 10%

 Коне 0,5-2%

 По-често при многораждали



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

EQUINE NEONATAL ISOEYTHROLYSIS

► Патогенеза 

 Имунизиране на кобилата срещу бащините еритроцити

►8 кръвни групи и 30 подгрупи при конете

►Не всички различия в кръвногруповата принадлежност на 
родителите води до имунизиране

►Най-имуногенни са факторите Аа и Qa

►Роля на имуносупресивно действащите антитела ?

►Начини за имунизиране

 Фетоматернален

 Преливане на кръв

 Преминаване на неонатални еритроцити по време на 
раждането

 Чрез ваксини 



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

EQUINE NEONATAL ISOEYTHROLYSIS

 Абсорбиране и резорбция на антителата от коластрата

►Имуноглобулини в коластрата – клас G чрез 

специализирани клетки в тънките черва - пиноцитоза  

преминават в организма на новороденото. По-късно в 

рамките на втория ден тези специализирани клетки се 

превръщат в ентероцити 

 Хемолиза и хемаглутинация на неонаталните еритроцити

►След свързване антиген-антитяло (повърхността на 

еритроцитите)  интравазално разрушаване на 

еритроцитите или екстравазално разрушаване в РЕС



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

► Клинична манифестация, като 

неонатална анемия и иктерус

Разграждане на 
еритроцитите

Хемоглобин Биливердин Билирубин

Ч. Дроб
Жлъчка

Прехепатален иктерус

Кръв 

Фекали

При хемолитична криза не се развива иктерус

Хипербилирубинемия
Билирубинурия 

Анемия 



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

свръхостро остро

Клинична 

находка

Лабораторна находка Клинична 

находка

Лабораторна находка

Бледи 

лигавици

Залежаване

Спазми

Хипотермия

Тахикардия

Тахипное

Хематокрит

Еритропения

Хемоглобинурия

Ацидоза

Рядко: 

Хипербилирубинемия 

Билирубинурия

Иктерус

Тахикардия

тахипнея

Нежелание за 

бозаене

Летаргия

Апатия

Хематокрит

Еритропения

Хемоглобинурия

Ацидоза

Хипербилирубинемия 

Изход: летален в рамките на няколко 

часа

Изход: летален в рамките на няколко 

часа до два дни

Клинична картина при свърхострата и острата форма – 8 – 96 часа след раждането

Подостра

Неспецифично протичане



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

► Диагноза

 Иктерус

 Хематологични - анемия 

►Еритропения < 4 000000 μl

►Хематокрит < 16%

►Хемоглобин  < 10 g/dl

 Клинико-химични изследвания

►Доказване на антиеритроцитните имуноглобулини



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

► Лечение – цели

 Предотвратяване на резорбцията на имуноглобулините от 

новороденото



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

► Лечение - компенсиране на съществуващия дефицит и дисбаланс

► Кръвопреливане кога ? При еритроцити под 3 млн. в μl, хематокрит 

под 12-13% или хемоглобин под 5 g/dl 

количество кръв за преливане = тегло в кг. Х 150 Х (Hkt ж - Нкt д)

50 кг. Конче с 15% хематокрит ще получи:

50Х150Х(35-15)/45=3333 мл. кръв приблизително 3 литра

Първият литър кръв се прелива със скорост 40 мл/кг/час, а по-късно 

дозата се редуцира на 20 мл/кг/час

Hkt донор



НЕОНАТАЛНА ИЗОЕРИТРОЛИЗА

► Лечение – на 18 –я час след раждането се определя нивото на 
имуноглобулините в серума на кончето. Ако нивото на IgG<800 
mg/dl трябва да се приложи кръвна плазма венозно

► Да се избегне опасността от възникване на усложнения -
септицемия

► Типизиране на Qa и Aa негативни животни – универсални 
кръводарители

► Профилактика – две стратегии

 Определяне на кръвната група преди покриване на кобилата

 Определяне на анти-еритроцитните антитела в серума при 
кобилите през последната третина на бременността

► Особено внимание - кобилите, чиито приплоди вече са страдали 
от неонатална изоеритролиза



СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ

НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ

Септицемията е системно заболяване проявяващо се с 

наличието на патогенни микроорганизми и / или техните 

токсини в кръвта.

Тежестта на процеса при новородените кончета може да 

варира от местна инфекция, като умбиликален абсцес, 

до засягане на всички органи и невъзвратим септичен 

шок.



АСФИКСИЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 

ОТДЕЛЯНЕ НА 

ПЛАЦЕНТАТА

ПЛАЦЕНТИТ

АСПИРИРАНЕ 

НА МЕКОНИУМ

РЕСПИРАТОРНО-МЕТАБОЛИТНА АЦИДОЗА

ХИПОКСИЯ, ХИПОКСЕМИЯ

ИНФЕКЦИЯ

НАМАЛЕН ПРИЕМ 

НА КОЛАСТРА

СЕПТИЦЕМИЯ

ХИПОГЛИКЕМИЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РАЖДАНЕ

МАСТИТ
ХИПОГАЛАКСИЯ

НАМАЛЕН ВИТАЛИТЕТ

ОМФАЛИТ

ТРАВМА



ИМУНЕН СТАТУС ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ КОНЧЕТА

► Последната третина на бременността способност – Т лимфоцитна 
активност и незначителна синтеза на имуноглобулин тип G

► Коластра – приема се, че коластрата съдържа анититела до края на 24-я 
час

► Преди първото бозаене на коластра, серумът на новороденото съдържа 

между 2 и 170 mg/dl IgG

-след първия прием на коластра се покачва от 400 до 1000 mg/dl IgG

► Най-голяма е пропускливостта на чревната лигавица между 3 и 6 час, 
като през този период резорбцията на протеини е селективна

 Предпочитат се Ig G, Ig M. sIgA напротив остават на повърхността на 
чревната лигавица, посредством защитен слой муцин

 Чрез млякото се приемат и T – лимфоцити

► След 15-я час, количеството на имуноглобулините в кръвния серум 
намалява. Постепенно от този момент, лигавицата на червата започва да 
противодейства на чуждите антигени.

 6-а седмица количеството на IgG е под 200 mg/dl

 От третата седмица кончетата започват да произвеждат антитела

 6-я месец – 600-800 mg/dl, когато всъщност най-рано имунната 
система е изградена напълно 

► Имунизиране на кобилата през последната третина на бременността



Клиника В началото на септичния процес кончето проявява :

- Сънливост

- Липса на сукателен рефлекс

- Тахикардия

- Хиперемия на лигавиците

- Често крайниците са топли, а понякога студени 

- Повишаване на телесната температура

СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ

НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ



Клиника По-късно при преминаване към фазата на септичен шок 

кончето проявява:

-Залежаване 

-Изпадане в коматозно състояние

-Дехидратация

-Тахикардия

Понижава се кръвното налягане, което се манифестира със 

студени крайници, твърд пулс, цианотични лигавици

Извършват се и изследвания на :

-Червена и бяла кръвна картина, анализ на серумните 

имуноглобулини, нива на глюкоза в кръвта, хемокултура, анализ 

на КАР, електролити

СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ

НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ



Клиника При септицемията се установяват:

-Левкопения с неутропения

-Хипогликемия с метаболитна ацидоза

-Петехиални кръвоизливи по мукозите

-Тромбоцитопения, подсказваща за началото на дисеминирана 

интраваскуларна коагулация 

-Азотемия

-Диария

-Подуване на ставите(артрит)

-Бронхит и бронхопневмония

-Менингит и менингоенцефалит

СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ

НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ



Лигавици на конче със сепсис



Лигавици на конче родено преди 48 часа със синдром на 

перинатална асфиксия и предполагаема септицемия



Некротичен ентероколит при конче с хипоксична исхемична 

енцефалопатия



Конче с остър респираторен синдром



Интраназално прилагане на кислород и флуидна 

терапия



Цианоза при конче показващо лоша перфузия



Петехиални кръвоизливи при конче със септицемия



Конче демонстриращо количен пристъп



Диагноза 

Rö, кръвно-газов анализ

Определяне на нивото на имуноглобулините, ЕLISA

СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ

НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ



Лекуване

Главните две цели при лекуването са да се премахнат патогенните 

микроби от макроорганизма чрез имунни и антибиотични средства 

и да се предотврати стартирането на каскадата от събития водещи 

до невъзвратим ендотоксичен шок.

Имунологична терапия

Оралното приложение на имуноглобулини е показно при кончета 

не по-късно от 18 часа след раждането. Ако кобилата няма 

коластра тогава може да се подаде коластра от друга кобила с 

известна концентрация на имуноглобулините.Такава коластра 

може да се замрази и съхрани до 18 месеца. Ако в момента няма 

коластра от кобила е възможно прилагането на на говежда 

коластра, въпреки че все още не е ясно до колко говеждият IgG ще 

окаже въздействие срещу специфични конски патогенни бактерии.

СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ

НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ



Антибиотична терапия

Най-често изолираните Грам отрицателни бактерии демонстрират 

чувствителност към Amikacin и Cefotaxime. Двете най-често 

използвани средства Gentamicin и Trimetoprim-sulfat имат значително 

по-малка активност по отношение на същите микроорганизми.

Най-често изолираните Грам положителни бактерии са Streptococcus 

spp. и Staphylococcus spp. Ето защо най- рационалният избор за тези 

микроби са Ampicillin и Penicillin. Използването на Trimetoprim-sulfat е 

рисковано тъй като около 40% от изолираните бактерии показват 

резистентност към този препарат.

СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ

НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ



Борба с ендотоксичният шок/ възстановяване на интраваскуларния 

обем

Най- важно при терапията на ендотоксичия шок е прилагане на

подходящи разтвори за поддържане на нормалният обем флуиди в

организма.Физиологично балансираните кристалоидни разтвори

Ringer, Ringer lactate, Ringer acetate остават интраваскуларно три

пъти по-дълго от декстрозата и другите водни разтвори, за това те

са подходящи за лечението на септицемия. При хипогликемия е

показно прилагането на 5% или 10% Глюкоза. Разтворите се

прилагат в доза 80 до 120 мл.на кг. за ден Трябва да се следи

количеството на урината за да се избегне предозирането на

разтворите.

За поддръжка на сърдечната дейност се прилагат Dopamine в доза

2-10µg/кг/минута.

Нестероидните противовъзпалителни средства трябва да се 

използват с внимание при малките кончета.

СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ
НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ



► 5-6 литра мляко дневно

► Ако при външното изследване се установява дехидратация, то

това означава, че нейния процент е около 15, т. е. при 40 кг. конче

това прави 6 литра

► Ако е увредена сърдечната дейност, то тогава инфузията трябва

да се осъществява по-бавно

► Почти винаги метаболитна ацидоза. Ако тя остане въпреки

проведената инфузионна терапия, едва тогава трябва се приложи

бикарбонат

СЛЕДРОДИЛНА ИНФЕКЦИЯ/СЕПТИЦЕМИЯ

НЕДОСТИГ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ





БОЛЕСТИ И СМЪРТНОСТ ПРИ 

НОВОРОДЕНИТЕ КУЧЕНЦА И 

КОТЕНЦА



ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВАТА

► Орално

► Мускулно – ограничено – от втората седмица – m. triceps brachii

► Подкожно – при хипотермия и дехидратация – забавена резорбция

► Венозно – v. jugularis – игла № 23-25– поставяне на абокат

► Интраабдоминално – медианно в каудалната част

► Инхалационно приложение – 0,45% р-р NaCl, ацетилцистеин

► Интраосарно приложение – в бедрената кост – във fossa
trochanterica –игла № 18-19



ИНТРАОСАРНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 
СРЕДСТВА

Slatter D, Textbook of Small Animal
Surgery, third Edition, 2000, WB Saunders, Philidelphia



ИНДИРЕКТНО ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКАРСТВАТА ВЪРХУ 
ФЕТУСИТЕ И НОВОРОДЕНИТЕ

► Плацентарна бариера – инхалационни анестетици, 
стероидни наркотици, локални анестетици и морфинови 
аналози – s. caesarea !!!

► Голяма част от лекарствата не са тествани при 
бременни 
 Безопасни – амоксацилин (+клавуланова киселина),  ампицилин, 

цефалоспорини,  клиндамицин, клоксацилин, фенбендазол (от 40-я ден 
на бременността), локални анестетици (локално приложени), 
оксацилин, парацетамол, пеницилин, празиквантел, пирантел, 
тироксин

 Забранени – адренергетици (след 40-я ден), аминогликозидни 
антибиотици, хлорамфеникол, диазепам, глюкокортикоиди, 
гризеофулвин, блокери на гиразата (енрофлоксацин), инхалационни 
анестетици, калциеви антагонисти (след 40-я ден), органофосфорни 
съединения (след 40-я ден),  оксфендазол, фенилбутазон (след 40-я 
ден), тетрациклини, ксилазин и др. α1- агонисти 



ИНДИРЕКТНО ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКАРСТВАТА ВЪРХУ 
ФЕТУСИТЕ И НОВОРОДЕНИТЕ

► По време на лактацията – аналогични принципи

 ако на лактиращата кучка се прилагат мастноразтворими 
лекарства – същите попадат в млякото



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
МЕДИКАМЕНТИ

► Внимание до 12 седмица, най-рисковани първите 3

 Много от лекарствените средства не са тествани при 
новородени

► Резорбция 

 Високо рН в стомаха

 Първите 24 часа резорбция на макромолекули

► Разпределение на лекарствените средства

 Водно съдържание на тялото ↑

 Мастни депа ↓ - липофилните субстанции достигат по-бързо 

токсична концентрация, а водоразтворимите – изискват по-

голяма доза

 Серумни албумини и α-гликопротеини ↓ - засилване на ефекта 

на лекарствени средства, които се свързват със серумните 

протеини (нестероидни антифлогестици)



ОСОБЕНОСТИ НА МЕТАБОЛИЗИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВАТА

► Ензимни системи в черен дроб

 Оксидативните обменни процеси ↓

►Разграждане в черния дроб – кумулация

►Образуване на активната форма в черен дроб –

недостатъчна активност

Хлорамфеникол, сулфонамиди, тетрациклини, тремитоприм, 

фенобарбитал,  диазепам, кофеин, опиати, нестероидни 

антифлогистици, салицилати



ОСОБЕНОСТИ НА ОТДЕЛЯНЕ И ЕЛИМИНИРАНЕ 

► С най-голямо значение за това – черен дроб и бъбреци –

пълноценност 4-8 седмици след раждане

 Удължено действие

 Забавено елиминиране през бъбреците

Аминогликозиди, цефалоспорини, пеницилини, сулфонамиди, 
тертрациклин, триметоприм



РАЗЛИЧИЯ В ДЕЙСТВИЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ

► Повишена пропускливост на кръвно-мозъчната бариера при 
новородените – диазепам, анестетици

► Незрелост на симпатиковата нервна система – през първите 10 
седмици ß-адренергетиците не водят до стимулиране на 

сърдечната дейност

► Незрелост на вегетативната инервация на сърцето –

антихолинестеразните средства не водят до учестяване на 

сърдечната дейност (първите три седмици) 

► Повишена чувствителност към хипертонични  (хиперосмоларни) 

разтвори – натриев бикарбонат, ренгенови контрастни средства  -

хеморагии, ентероколити 



ПРИЛАГАНИ ГРУПИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

► Секретолитични средства – Bromhexin - асфиксия, 
бронхопнеумония – стимулиране на експекторацията

 Възможно е и чрез аерозолно приложение

 При дехидратация – липса на ефект

 Доза – 0,5 mg/kg s. c. през 8 h

► Аналгетици  

 по-голяма болкова чувствителност

 Сколнност към продължителна невронно обусловена хиперчувствителност  

 Опасност от кумулация на аналгетиците

 Метамизол – 20 mg/kg s. c., i. m. i. v. p. o.

 Да се избягва продължително лечение

 Buscopan compositum ®



ПРИЛАГАНИ ГРУПИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

► Антипиретици  - само при ВТТ > 39,5 °С
 ДД – висока околна температура

 Най-важно – намаляване на дехидратацията

 Антипиретици да се прилагат само в краен случай – Paracetamol - 10 mg/kg m

► Антибиотици – по-бързо водят до дисбактериози !
 Много добра поносимост – пеницилини, комбинация амоксацилин + 

клавилонова киселина - Synolox – p. o., s. c.

 Макролиди и цефалоспорини – по-ограничено приложение

Антибиотик/група Забележки

Аминогликозиди Забавено елиминиране, ото- нефротоксичност

Хлорамфеникол Блокиране на ензимни системи

Енрофлоксацин Увреждане на хрущяла

Фуранови деривати
Ограничена поносимост

Налидиксова киселина

Полимиксини

Сулфонамиди Ограничена поносимост, от 3 седмица

Тетрациклини Задържане на растежа, оцветяване на зъбите, зъбен емайл хипр.

Триметоприм Ограничена поносимост



ИНФУЗИОННА ТЕРАПИЯ

► Бърза дехидратация – бъбречна функция 

 Необходимо дневно количество течност 60-180 ml/kg m 

 Хипо→ хиперволемия  - едем на б. дроб, повръщане,

 Претегляне на пациента – преди, по време и след инфузията 
► Динамичен прираст !

► При клинична дехидратация – поне 6 % от тел. тегло загуба на 
течности

- пример 250 гр ж. тегло  - дефицит 15 ml

- скорост при венозна апликация 1-3 ml/h

► Приложение – венозно, интраосорано, подкожно или 
интраабдоминално !



ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИАРИЯ

► При диария – Exsikose/Hypovolemia, acidosis, дисбаланс на 
електролити, недостиг на енергия

► Изследване на изпражненията

► Животозастрашаваща опасност
 Дехидратация

 Нарушена терморегулация

 Нарушено КАР

 Нарушен електролитен състав – загуба на калий

 Изтощаване – енергия 

► Необходимост от съответна диагностика – трудности !!!



ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИАРИЯ

► В случай на невъзможност за поставяне на венозен катетър
 Затоплен разтвор Ringer-lactat – 50% се инжектира интраабдоминално 50% 

подкожно, в началота разтвора не трябва да съдържа глюкоза

 При запазен гълтателен рефлекс – 2-3 ml 5% Glukosa

 Поставяне в термонеутрална среда с повишена влажност

 Ако новороденото не приема храна - сонда

Аспекти на лечение на диария при парвовироза

Първоначална рехидратация – 3-10 ml/kg m h Ringer-Lactat, а по-късно 2-3 ml….

След рехидратацията – венозно антибитиотик – цефалоспорин при съмнение за 
сепсис + гентамицин

Докато съществува повръщане да не се прилагат лекарства p. o.

Ако няма повръщане – орална рехидратация + глюкоза, да се избягва ранното 
хранене  (разрушване на чревните въси)

Лечение на повръщането – метоклопрамид

При хипопротеинемия – инфузия на плазма от ваксинирано куче

Приложение на имунни серуми (Stagloban) - при виремия

Рекомбинантен омега-интерферон – над 4 седм. възраст



............................................................................................................

УВРЕЖДАНИЯ ОТ НАРКОЗАТА ПРИ ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

Преждевременно  приложение на високи дози окситоцин !

► При месоядните много висок афинитет на хемоглобина към 

кислорода

► респираторно-метаболитна ацидоза

 Анаеробна гликолиза

 Енергиен дефицит !!!

 Комплекс хипотермия-хипогликемия 

 Опасност от  инфекция

А С Ф И К С И Я !!!!



АСФИКСИЯ 

► Клиника 

 Нарушено дишане

 В началото сърдечна дейност запазена

 Интраутеринно отделяне на мекониум

 Мехурчета в областта на носните отвори

 Адинамия

 Цианоза 

 Липса на сукателен рефлекс



АСФИКСИЯ - ЛЕКУВАНЕ

► При липса на равномерни дихателни движения, дори при апное - продължителен  

толеранс - 20 минути

 Сърдечна дейност – от особено значение !!! 

► Лекуване и профилактика 

 Антагонсти на наркотиците (Нарканти)

 Дихателни стимуланти – Doxapram (Dopram® )

 Средства стимулиращи дихателния център, експекторанти 

 Стабилизиране на кръвообращението – топлина

 Енергия 

 Оптимизиране на акушерската помощ



ХИПОТЕРМИЯ-ХИПОГЛИКЕМИЯ КОМПЛЕКС

► Хипогликемията е състояние при което се намалява количеството
на кръвната захар. То е най-често срещаното метаболитно
заболяване при кученцата котенцата. Съпровожда се с
хипотермия.

► Чувствителност на новородени и подрастващи

 Малък обем на черен дроб и мускулите, а този на мозъка голям

 Глюконеогенезата и гликогенолизата са с ограничен потенциал

 Храната е най-важен източник на глюкоза



ХИПОГЛИКЕМИЯ

ХРАНА

Глюкагон ↑

Гликогенолиза
(Черен дроб)

Глюконеогенеза
(Черен дроб, бъбреци)

Адреналин 

ACTH

GH

Кортизол

Липолиза и 
обмяна на АМК

Инсулин ↓

Лактати, пирувати,
аминокиселини (аланин,
глицин, серин, треонин,
глицерол)

Панкреас 

α-клетки

ß- клетки

Надбъбрек 

Гликоген
(черен дроб, мускули)

Субстрати за производство на глюкоза 

ГЛЮКОЗА



КРЪВНИ НИВА ГЛЮКОЗА

► При новородените кученца непосредствено след раждане 
глюкозното съдържание е минимално и впоследствие (при 
нормален прием на мляко) се увеличава рязко до третия ден. От 
осмия ден до периода след отбиването не се установяват 
статистически значими вариации в нивата на глюкозата в кръвта. 
След това кръвните нива на глюкозата намаляват съвсем леко и 
постепенно достигат до стойностите на един възрастен индивид 
едва на 9-я месец 

► Според Bostedt (2008) нормалните нива на глюкоза при кученцата 
са следните на възраст 1-3 дни – 6,4±1,1 mmol/l; 8-10 дни 7,3±0,8 
mmol/l; 28-33 дни 7,7±0,6 mmol/l

► При котенцата непосредствено след раждане кръвните нива на 
глюкозата са високи с постепенно намаляване достигайки 
нормалните стойности след отбиването



ХИПОТЕРМИЯ ХИПОГЛИКЕМИЯ КОМПЛЕКС

► Транзиторна хипогликемия при новородените 

► Транзиторна ювенилна  хипогликемия (при отбитите куета)

► Перзистираща или рецидивираща хипогликемия при кученцата и 
котенцата



ХИПОГЛИКЕМИЯ ПРИ КУЧЕНЦАТА И КОТЕТАТА

ХИПОГЛИКЕМИЯ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ
Хипогликемия при подрастващите
(ювенилна) – 6-12 седмична възраст
- транзиторна
- перзистираща или рецидивираща 

Асфиксия
Хипотрофия 
Диария
Дехидратация
Хипотермия

Недостатъчни запаси на гликоген
и протеини

Портосистемен шънт
Увредена чернодробна функция

Намалени гликогенолиза 
и глюконеогенеза

Хипотермия

Адреналин ↓↓↓

сепсис

Недохранване (агалаксия),
храносмилателни разтройства



ХИПОТЕРМИЯ ХИПОГЛИКЕМИЯ КОМПЛЕКС

► Клинични признаци при новородените

► В началото - повишена двигателна активност (търсене на 
млечната жлеза, писукане)

► Задълбочаване на енергийния дефицит, повърхността на тялото се 
охлажда – в началото защитен механизъм

► Студените новородени не се приемат с охота от майката, даже 
биват отблъскани

► По-късно - летаргия, намалява сърдечната  и дихателната честота. 
Гълтателният и сукателният рефлекс са силно отслабени дори не 
могат да бъдат провокирани

► Непосредствено преди смъртта се регистрират гърчове



ХИПОТЕРМИЯ ХИПОГЛИКЕМИЯ КОМПЛЕКС

► Клинични признаци при отбитите

► След отбиването кученцата и котета трябва да бъдат хранени най-малко 1 път на 6 часа. 
Дребните породи са особено чувствителни. След като бъдат отелени от майката те приемат по-
малко храна и течности !!!

► Възможно е хипогликемичен срив да бъде провокиран от ваксинация, обезпаразитяване след 
гладуване, пътуването преглед от ветеринарния лекар

► Внезапно настъпва  дезориентация  колапс, апоплектичен удар, съпроводени с хипотермия. 
При по-лек развой се установява депресия, дезориентация, неспабилност, промени в 
поведението, синкоп

► Възстановяването е бързо след венозно приложение на 10% разтвор на глюкоза. Рецидивите 
са рядкост, ако малките се хранят редовно.

► Дейността на мозъка зависи непосредствено от плазмените нива на глюкоза. В определени 
случаи обаче мозъкът е способен да се адаптира към ниските нива на глюкозата

► Освен с хипогликемия вроденият хипотиреоидизъм се характеризира със страбизъм, изпаднал 
едематизиран език, недостатъчно развитие на козината и гушата.



ХИПОТЕРМИЯ ХИПОГЛИКЕМИЯ

► Лабораторна находка

► Не винаги за доказване на хипогликемията (особено при 
новородените) в практиката се извършват биохимични 
изследвания на кръвта. Разчита се обикновено на установената 
хипотермия ! 

► При новородените кученца нивата на кръвната захар спадат под 
60  mg/dl (3,33 mmol/l) респ. под 55 mg/dl (3,05 mmol/l) (Bostedt et 
al. 2008) при котетата. Според някои автори (Chastain 1995) при 
хипогликемия нивата на глюкозата падат под 30 mg/dl при 
новородените и под 40 mg/dl на възраст от 2 седмици до 6 месеца. 

► При по-големите кученца кетотелата се увеличават едва след 3-я 
ден от гладуването. 



Хипогликемия хипотермия                             

► Лечение

► Венозно се инжектира 5 или 10 % разтвор на глюкоза. Ако това не 
е възможно – разтвора се прилага интраабдоминално. Дозата е 2-4 
ml 5-10 % глюкоза на kg/m (4% от телесната маса), която трябва 
да се приложи за около 30-60 sec 

► Кученцата трябва да се намират в помещение с температура 29,4 
до 32,2, влажност 85-90%. Тъй като хипогликемията често е 
съпроводена от субнормална температура (ректална под 32°С), 
затоплянето на помещението трябва да става бавно – първия час 
до 25°С, а втория до 30°С

► Оралното добавяне на глюкоза и мляко да се осъществява само 
при добре изразен гълтателен рефлекси ! Да се има предвид, че 
майките отблъскват студени новородени. Съществува опасност от 
рецидив следващите 48 часа. При транзиторната хипогликемия –
ежедневно висококалорична (високо съдържание на въглехидрати) 
и високопротеинна диета.

► При перзистираща или рецидивираща хипогликемия при кученцата 
и котенцата – прогноза е неблагоприятна. Наложителна е 
оперативна намеса.



КАРДИОВАСКУЛАРЕН СИНДРОМ ПРИ 

НОВОРОДЕНИТЕ(ЦИРКУЛАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ):

► При кученца под 5-дневна възраст

► Кученцата показват саливация, пищят и правят дъвкателни 

движения, губят подвижност

► Пулсът и дишането се забавят до съответно 40 и 4 за 1 мин.

► тетанични спазми, наличие на кръв в изпражненията и 

урината

► ТЕРАПИЯ: кислород, декстроза, бавно загряване, 

адреналин.



КЪРВЕНЕ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ (HAEMORRHAGYC SYNDROME):

► При кученца до 3-4-дневна възраст, единични животни или цялото 

кучило

► Причини: липса на протромбин в кръвта, който е зависим от вит.К

за неговият синтез

► Признаци: спонтанно кървене от естествените отвори, при травми-

кръвоизлив – подкожни, хематурия

► Диагноза – тромбоцитопения, ДД – определени породи 

наследствена предиспозиция

► Лечение: вит.К на всички новородени 10 mg/kg, преливане на кръв

► Профилактика: вит.К на майката през последната седмица от

бременността



НЕДОРАЗВИТИ (МАЛОРАСЛИ) КУЧЕНЦА

► До 25% по-ниска маса при раждането поради липса на

мускулна маса и подкожна мазнина

► Неспособни са да дишат дълбоко и да бозаят ефективно

► Недостатъчно съотношение бял дроб: мозък-1,5:1

► Причини: недохранване на майката през

бременността(първично) - всички кученца са с намалена

маса; вследствие плацентарна недостатъчност- едно или

две са с по-ниска маса

► Грижи: поставяне в инкубатор и хранене от ръка



СИНДРОМ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕ НА НОВОРОДЕНИТЕ:

► Кученцата изглеждат здрави и енергични при раждането

► Впоследсвие прогресивно увеличават масата си, не се

движат и непрекъснато ядат

► Причини : незрялост, вродени дефекти, външни стресови 

въздействия или от страна на майката

► Терапия: откриване на причините и вземане на  мерки за 

възстановяване



ПРОСНАТИ (ПЛАВАЩИ) КУЧЕНЦА

► при едри породи кучета, установява се след 10-14 дневна възраст

► поради слабост на издърпващите крачетата мускули; на генетична

основа; хлъзгав под, пренатоварване 

► признаци: крайниците са изкривени настрани, кученцата лежат на

гърдите си, най-често задните крайници

► При единични животни или се засяга цялото кучило

► лекуване: подпомагане при изправяне и разхождане, поставяне на

едната им страна при спане;поставяне на превръзка между

краката



ТОКСИЧЕН МЛЕЧЕН СИНДРОМ:

► причини: мастит, акутен следродилен метрит, лоша хигиена при

изкуствено хранене

► обхваща кученца на възраст 3-14 дни, уврежда се моториката на 

стомашно-чревния тракт

► признаци: умора, продължително писукане, лигавене, диария, 

подуване, зачервен и едематизиран анус;при усложнение-

септицемия

► лечение: отделяне от майката и борба с диарията /обстипацията и 

дехидратацията



СЕПТИЦЕМИЯ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ КУЧЕНЦА

► Най-често на 4-ия и 5-ия ден от раждането

► Заразяване чрез храносмилателния канал от инфектирано мляко 

или чрез пъпния кордон

► Признаци: пискане, изпъване на тялото, подуване; коремът е 

твърд, увеличен, кожата придобива тъмночервено или синкаво 

оцветяване- симптоми на перитонит;загуба на маса, изстудяване, 

дехидратация и смърт

► Лекуване: борба с диарията, дехидратацията и изстудяването; 

хранене от ръка и широкоспектърни антибиотици



СТИМУЛИРАНЕ НА ИМУНИТЕТА НА НОВОРОДЕНИ 
КУЧЕНЦА

► При липса на майчина коластра

 Изхранване на малки порции замразена коластра

 Орално приложение на 2 мл серум от майката или ваксинирана 
кучка

 При липса на гълтателен рефлекс – 0,2 ml серум на 100 g/m s. 
c.

 Витамини 0,25 ml B-complex + 5 mg Vit E/kg. m. s. c.

 Условия на отглеждане ↑, 

 проследяване на действителния прием на коластра на 

кученцата с намален виталитет

 Обезпечаване на бременната кучка с достатъчно 

аминокиселини, витамин Е, фолиева киселина и пиридоксин



ХЕРПЕСВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ

► Заболяването е скрито- майката изглежда здрава, млечната

секреция не е нарушена

► Признаци: при кученца между 5 и 21-дневна възраст; 

внезапно прекратяване на бозаенето, изстудяване, 

болезнен вик, увеличаване на корема, загуба на

координация, жълто-зелена диария; смърт до 24-ия час

► Патологоанатомична находка: наличие на светлочервени

кървави петна по повърхността на бъбреците(“пъстри

бъбреци”)

► Лекуване: отглеждане в инкубатор при температура 38`С



АКУТНА СТАФИЛОКОКОЗА - ПРИ МАСТИТ ПРИ МАЙКАТА

► Симптоми при кученцата

 гърчове

 ринит

 пневмония

 остър корем

 диария

 ДД - токсичен млечен синдром


