
Фактори определящи настъпване на 

раждането. Тазът при животните. 

Раждане и организация на родилния

процес при животните.



РАЖДАНЕ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

• ФАКТОРИ ЗА НАСТЪПВАНЕ НА РАЖДАНЕТО

• ТАЗ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

• РОДИЛЕН ПРОЦЕС. РАЖДАНЕ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

• ИНДУЦИРАНЕ НА РАЖДАНЕ (ПРЕДИЗВИКАНО 
РАЖДАНЕ)

• ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЖДАНЕТО

• РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЛОДА

• АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ



ФАКТОРИ ЗА НАСТЪПВАНЕ НА РАЖДАНЕТО

• Взаимодействие майчина и фетална компонента

– Патологично – аборт

– Физиологично - раждане

• Теории за настъпване на раждането

– Механична

– Нарушен матерно-фетален контакт

– Хормонални промени



ХОРМОНАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ РАЖДАНЕТО

• Прогестерон

– овца, кобила и жена – високи концентрации

– крава, коза, свиня, кучка и котка – намалява

• Повишаване на естрогените, простагландини, 

релаксин, окситоцин

• Повишаване на интрацелуларните калциеви йони



НЕРВНО-РЕФЛЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

РАЖДАНЕТО

• α1 рецептори на матка

– Стимулиране на контракции

– Норадреналин

• ß2 рецептори на матка

– Подтискане на контракциите

– Адреналин 

• Опиоидни рецептори на матка

– Ендорфини 



ФАКТОРИ ЗА НАСТЪПВАЩО РАЖДАНЕ

Фетус

Хипоталамус

Хипофиза

Надбъбреци 

ФЕТАЛЕН КОРТИЗОЛ

Естрогени

Простагландини

Окситоцин – рецептори ↑↑↑  

Лутеолитично 

Прогестерон 

Опосредстват 

окситоциновото 

въздействие

Релаксин↑↑↑

Пролактин ↑↑↑    

Барорецептори

Миометриум 

Маточна шийка

Вагина 

Окситоцин↑↑↑



ТАЗЪТ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Ossa coxae 

os ilium

os ischium

os pubis

Кръстец 

Кръстно-слабинно свързване

Опашни прешлени

Apertura pelvis cranialis

Apertura pelvis caudalis

Arcus ischiadicus

Diaphragma pelvis
РОДИЛНА ОС



РОДИЛНА ОС И ВЕРТИКАЛНИ ДИАМЕТРИ ПРИ ТАЗ НА КРАВА

Conjugata vera

Diameter verticalis

Conjugata diagonalis



Heun et al. 2008

КОСИ ДИАМЕТРИ

Diameter obliqus



Heun et al. 2008

ТАЗ ПРИ ГОВЕДО – НАПРЕЧНИ ДИАМЕТРИ

Tuberculi psoadici

Em. iliopectinea



ТАЗ ПРИ КРАВА

Високи гребени

Сплеснат вход

Дълбок и тесен под

Изкривена родилна линия



ТАЗ ПРИ КОБИЛА

Голям широк кръгъл вход

Дъговидна и по-къса родилна линия



ТАЗ ПРИ КОЗА ТАЗ ПРИ СВИНЯ

ТАЗ ПРИ КУЧКА

Илиосакрална става



ПЕРИОДИ НА РАЖДАНЕТО

• ПОДГОТВИТЕЛЕН (ПРЕДРОДИЛЕН) ПЕРИОД

• СЪЩИНСКО РАЖДАНЕ

• СЛЕДРОДИЛЕН ПЕРИОД



ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД

Предвестници на наближаващо раждане 

Значение: 

Предсказване на момента на раждането за улесняване на 

необходимия контрол

Разлики:

- външни признаци, установими при инспекция и палпация 

- промени в областта на вулвата

- промени в региона на млечната жлеза

- поведенчески и др.

- Вътрешни признаци (ректално/вагинално изследване, УЗ, 

лабораторна диагностика)

- позиция на плода

- тонизиране на матката

- концентрация на прогестерона и др.



ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД

Признаци на приближаващо раждане при крава

- промени в областта на вулвата

- едематизиране

- промени в размерите и дължината

- отделяне на секрет

- цвят на секрет във влагалището

- Връзки

- Разхлабване и хлътване на тазовите връзки

- гъвкавост на върха на опашката

-Промени на млечната жлеза

- Едематизиране

- Изпълване на млечните папили с мляко



по Wehrend



Едематизиране на вулвата през предродилния период при 105 

крави – по Wеhrend 2007
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Секрет от ВПО при 105 говеда през предродилния период при 105 

говеда – по Wehrend 2007
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Grunert, 1993

Суправагиналното 

разполагане: 

Изпънатите предни 

крайници разпъват 

маточната стена в 

каудодорзална посока –

това не са признаци на 

непосредствено 

предстоящо раждане





Признаци на предстоящо раждане при кобилата

- Промени в областта на вулвата

- едематизиране

- промяна в размерите и дължината

- връзки

- разхлабването им може да остане незабелязано

- хлътване на хълбока (увисване на корема)

-Промени в областта на млечната жлеза

- оформяне уголемяване

- капки на върха (но не мляко)

- промяна в съставя на секрета (преколастрата)

ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД



Момент на максималното “оформяне (образуване)” на млечната 

жлеза при кобилата в предродилния период (Erices u. Blaufuß, 

1996)

Брой на кобилите с максимално уголемяване и 

едематизиране на млечната жлеза



Момент на доказването на млекоподобен секрет в млечната 

жлеза при кобила през предродилния период (Erices u. Blaufuß, 

1996)

Брой на кобилите с наличие на млекоподобен 

секрет



Промени в състава на преколастрата  при кобила                                 

- Натриевата концентрация 

- Калиева концентрация 

- Калциева концентрация 

- силно увеличаване непосредствено преди раждане    

- би могло да се контролира с помощта на специални тестови  

лентички 

Кобилата не ражда никога, когато калциевата концентрация в 

преколастрата е под 10 mmol/l

ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД



Признаци на предстоящо раждане при свинята

- едематизиране на вулвата

- промяна в млечната жлеза

- “образуване” на млечната жлеза (изпъната от около 48 час 

преди раждането)

- Възможност за издояване на струя (от 6-я час преди 

раждането)

- поведение

- гнездо

- странично лежане

ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД





Дребни преживни

- Промени във вулвата

- едематизиране

- цервикална запушалка, слуз 

- Връзки

-Разхлабване на тазовите връзки, особено при КЗ

-Промени в областта на млечната жлеза

- Едем 

- изпълване с мляко на млечните папили

ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД



ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД - коза



ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД - коза



ПРЕДРОДИЛЕН ПЕРИОД - КУЧКА

• 24-36 часа преди началото – понижаване на 
температурата

• Зелени изтечения при започването му – биливердин

• Мляко 1-2 дни пред раждането

• Правене на гнездо

• Общо неразположение

• Продължителност 4-18 часа кучка

2-6 часа котка (до 42 часа)



ПЕРИОД НА СЪЩИНСКО РАЖДАНЕ

Клинично се разделя на три фази:

- отворителна фаза

- фаза на изгонване на плода

- фаза на отделяне на плацентата

Друго подразделяне:

Пасивна фаза: Преминаване от фаза на износване на   

плода към неговото изгонване 

Активна фаза: Изгонване на плода и околоплодните обвивки 

чрез родилните сили



Отворителна фаза

1. пасивно

2. активно

Breeveld-Dwarkasing, 2002

Пасивно - тонусът на гладката мускулатура намалява  Матката 

спада ниско в коремната кухина  разхлабване на вътрешния 

цервикален отвор  върховете на копитата достигат пред 

цервикса 

Външни признаци: липсват, началото на отворителната фаза 

клинично (външно) не може да се установи

Началото на активното отваряне



Активно отваряне на цервикса

Начало на контракции  притискане на околоплодните обвивки

 промяна на формата на местото с най-малко съпротивление 

(Canalis cervicalis)  отваряне на цервикса

Разкъсване на хориона (тъй като е фиксиран за маточната стена) 

 Изтичане на околоплодни води  намаляване на налягането

(временно спиране на раждането)  подновеното увеличаване на 

налягането води до разширяване на мекия родилен път

Принцип: щадящ хидростатичен пренос на налягането

по Wehrend 



С започване на отворителната 

фаза настъпва ротация на 

плода



Голямо значение имат и самите движения на плода

Разпростирането и насочването (транслацията) на главата и 

предните крайници в родилния път е спонтанно

Аномалии в разполагането се установяват най-често при мъртви и 

плодове с намалена жизненост

При нормалното разполагане на плода – надлъжно лежане, горно 

гръбно положение и изпънати в родилния път крайници, техните 

върхове и копитата образуват един т. нар. родилен клин.



“Активна” отворителна фаза

Краят й се маркира от разкъсване на 

втория околоплоден мехур 

Външни симптоми: Неспокойствие, 

лягане, ставане, изтичане на течност, 

части от плода вече са видими, 

коремни преси

Продължителност часове

Крава – 2-6

Кобила – 2-12

ОВ, КЗ – 4-8 

КЧ - 6 



Изтласквателна фаза

След спукване и на амнионовия мехур, силата се оказва 

непосредствено върху плода. Амнионовата течност спомага в 

много голяма степен за ослизяване на родилния път

Изтласкване на плода чрез коремната преса и контракции:

-на матката

- коремна преса - контракции на коремната мускулатура и на 

диафрагмата, в синхрон с тези на матката

Родилни сили (болки)



Bostedt, 2003

Нива на окситоцин 

при раждане 

Отворителна 

фаза 8-16 часа
Изтласквателна фаза

1-6 часа

Отделяне на 

плацентата

ИЗТЛАСКВАТЕЛНА ФАЗА



Разпределението на силите се контролира от различни 

рефлекси

Фергюсън рефлекс:

Цервикс отделяне на окситоцин

 контракции

Рефлекс на евакуация (освобождаване):

Барорецептори във вагината  чрез n. pudendus предаване 

на дразненето  контракции на коремната мускулатура и на 

диафрагмата

Чрез коремната преса силата на контракциите се уголемява 

3 до 5 пъти.

ФАЗА НА ИЗТЛАСКВАНЕ



Максимално налягане и сила – при легнало  положение

Максимален диаметър на костния родилен път – в легнало 

положение

Коремни преси: Контракции на коремната мускулатура, тазът 

се подготвя – уголемяване на диаметъра му

Контракции: Контракциите на матката не са тетанични, 

непрекъснати, т. е. прекъсват се от паузи

Оптимално разполагане на родилката: странично лежане

ФАЗА НА ИЗТЛАСКВАНЕ



Рефлекс на Фергюсън
Рефлекс на евакуиране

N. pudendus

Гръбначен мозък
Коремни преси

Епидурална анестезия

окситоцин

контракции

PGF2α

Ксилазин

ß2 –
адреномиметици 

кленбутерол, 

изоксуприн

РЕГУЛАЦИЯ НА РОДИЛНИТЕ СИЛИ

Стимулират контракциите

-Движение на плода

-Окситоцин, глюкоза, калций

Потискат контракциите

- ß2 миметици

- Епидурална анестезия



Най-тесните места на мекия родилен път

Schulz, Brabant, Erices, 

2002

цервикс

хименалeн пръстен (вагина – вестибулум)

Rima vulvae



Продължителност от появата на върховете на копитата до 

пълна евакуация 

- КР: 17,8  2,1 мин.

- ЮН: 40,1  1,5 мин.

Продължителност до излизане на главата

- КР: 15,3  2,3 мин.                                                         

- ЮН: 38,1  1,5 мин.

Продължителност от излизането на главата до пълната 

евакуация 

- КР: 2,1  1,4 мин.

- ЮН: 2,4  1,1 мин.

Голяма част от времето е за разтварянето на мекия родилен път

Пъпната връв се разкъсва, когато телето преминава през таза

Физиологично разполагане: предно крайно

Фаза на изгонване при крава – около 1-3 часа

по Wehrend



Бързо енергично раждане – до 30 мин.

Често новороденото се ражда със запазена пъпна връв

Физиологично – предно крайно разполагане

Изтласквателна фаза при кобила

по Wehrend



Почти няма 

видими коремни 

преси

Физиологично 

разполагане: 

свиване на 

предните 

крайници

Изтласквателна фаза свиня

2 - 4  часа

интервал: макс. 0,5 часа



Подобно както 

при говедото

Изтласквателна фаза при дребните преживни

Около 0,5 час

интервал: макс. 0,5 час

максимум 12 часа

интервал: 0,5 часа

12 часа

интервал: макс. 0,5 часКЧ

КТ

КУЧЕ И КОТКА



Отделяне на последъка

Времето от евакуацията на фетуса до отделяне на плацентата 

Необходими са контракции, означени още като следродилни мъки

Вид R. S. h

КР 8-12

ОВ 3-5

КЗ 3-5

СВ 3

КЧ 3

КБ 0,5-1





ИНДУЦИРАНЕ НА РАЖДАНЕ

• Крава

– Простагландини и/или кортикостериди

• Кобила – окситоцин

• СВ - простагландини

• Овца – кортикостероиди

• КЗ – простагландини

• Месоядни – антигестагени 



ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЖДАНЕТО

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Настаняване 

на животните

УСЛОВИЯ 

Ветеринарномедицински

контрол

Персонал и организация

на труда

Хигиена Комфорт Обезпечаване 

Микроклимат

Помещения 

Обзавеждане





• Своевременно вкарване в родилния бокс

• Покой и изчакване

• Помощ едва след спукване на околоплодните 

обвивки

• Първи грижи за новороденото

• Условия 

ПРОВЕЖДАНЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ



ПРОВЕЖДАНЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ





АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

При оказване на акушерска помощ, човек трябва да знае много

за да прави малко (Willibald Pschyrembel 1901-1987) 

Wehrend



Индикации за акушерско изследване:

- При раждащи животни?

- Фаза на раждане ?

- Еутоция или дистоция ?

- Трябва ли да се окаже помощ ?

- Акушерска диагноза, прогноза, план за разраждане ?

Но да се избягва честото и грубо изследване тъй като 

може да доведе до:

- прекъсване на раждането

- инфекция и нараняване

Дистоция 



АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

- Анамнеза
РОДИЛЕН СТАТУС

- Общо изследване

- Външно акушерско изследване

- Вътрешно акушерско изследване

- Други методи на изследване

- УЗ

- Рентген

- Лабораторна диагностика (електролити, глюкоза, 
кръвна картина).

- Изследване на плода

- Акушерска диагноза

- Акушерска прогноза



Анамнеза

- Индивидуално ориентирана

-При спешни случаи в зависимост от нуждата

Най-важната информация от анамнезата, която и     
изискуема:

- Продължителност на бременността

- Начало на раждането

- Какви признаци е показала родилката

-Оказана до този момент помощ

- от кого

- в какво се е изразила – медикаментозно третиране, 
изследвания, опити за екстракция и др.

- ефект и резултат 

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ



Общо изследване

-Важно и за началото и за финала на изследването
- Решаващо за необходимост от обща стабилизираща терапия

Най-важни контролирани параметри:

- Дихателна честота и качество

- Сърдечна честота

- Лигавици 

- ВТТ

- Възможност за изправяне

Внимание – кръвоизливи, задух, липса на контракции

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ



Външно акушерско изследване

Корем 

Прекомерно увеличаване на корема

Defans musculare

Вулва – слабо, силно, едематизиране и зачервяване

Изтечения от вулвата (количество, цвят, консистенция, 
миризма)

наранявания, околоплодни обвивки, части от плода и т. н. 

Тазови връзки

Млечна жлеза 

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ



Вътрешно акушерско изследване:

-почистване дезинфекция, бинтоване на опашката
- най-добре при изправено животно
- заместител на околоплодни течности

Изследвани параметри:

- мек родилен път, влагалище (широко, тясно, рани, гънки, 
кръв, влажност), цервикс, матка (руптури, възбудимост)

- твърд родилен път- таз (нормален, ювенилен, инфантилен)

- околоплодни мехури (запазени или спукани)
- плод, подове

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ





Плод

- разполагане

- виталитет (жив/мъртъв)

- големина

- брой

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ



Лежане (Situs)

Надлъжна ос на плода спрямо надлъжната ос на майката

Основно два вида - надлъжно

- напречно

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЛОДА



Положение (Positio)

Гърбът на плода спрямо гърбът на майката

Видове: горно, долно, странично гръбно положение 
(ляво и дясно)

l

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Нормално горно гръбно положение. 

С изключение при свинята (някои автори !) долното 

е патологично



(Bostedt 2006)

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Положение (Positio)



Държане (Habitus)

Държане на главата и крайниците едни спрямо други, 
спрямо трупа, надлъжната ос и родилния път

Разновидности: изпъване, свиване, торзио

При всички видове нормалното държане на крайниците е 
изпънато, с изключение при свинята – свито в раменните 
стави

Главата винаги е изпъната и насочена в родилния път ! 
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АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Представяне (presentatio) – с коя част и орган плодът 

се насочва към родилния път 

Предно крайно

Задно крайно

При неправилно лежане

Напречно хоризонтално

Коремно представяне

Гръбно представяне

Напречно вертикално

Коремно представяне

Гръбно представянене



Предно крайно представяне: 

- глава                                                

- стъпална повърхност на 

крайници надолу

- карпална и бабкова става 

се свиват в една и съща 

посока

Задно крайно представяне: 

- опашка 

- стъпална повърхност –

нагоре      - тарзална и 

бабкова става се свиват в 

различни посоки

- палпиране на тарзуса

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ



Задно крайно 

представяне

Предно крайно 

представяне

Надлъжно лежане, 

горно гръбно 

положение, предно 

представяне 

Lateroflexio capitis 

dextra

Надлъжно лежане, 

горно гръбно 

положение, 

двустранно раменно 

свито държане 

Надлъжно лежане,    

Горно гръбно положение  

Задно представяне 

Двустранно тазобедрено 

свито държане

Надлъжно лежане, 

горно гръбно 

положение, предно 

представяне  

Ventroflexio capitis
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АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Разполагане на плода



Плод/родилен път

- предстоящ

- навлязъл

- преминал

Показатели: 

Ако гръдния кош е навлязъл в таза, по принцип плодът не 
може да се върне назад 

При задно представяне, по-ранно притискане на пъпната 
връв – опасност от хипоксия
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Виталитет на плода – жив, мъртъв, съмнително жив

-движения (спонтанни, провокирани)
- рефлекс на междукопитната цепка                                            
- рефлекс на очната ябълка
- гълтателен рефлекс                                                                 
- сукателен рефлекс
- анален рефлекс                                                                        
- пулсации на пъпната връв
- УЗ !!!!

Внимание : относителност
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Сигурни признаци за мъртъв плод

-Отделяне на косми 

- Емфизем
- Мумификация

Относително сигурни признаци за мъртъв плод

- Неспецифична миризма на околоплодните течности

- Отделяне на плацентата от фетуса
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Големина на плода по отношение на родилния път

- Нормално голям

- Относително голям

- Относително твърде голям

- Абсолютно твърде голям

Ориентировъчни параметри:
- диаметър на копита, бабковата става
- череп, чело, междуорбиталното пространство

Брой на плодовете !!!

не е възможно per vias 

naturales
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Ректалното изследване е необходимо при съмнение за:

- съмнение за торзио на матката

- маточни и ректовагинални перфорации

- разкъсване на широката маточна връзка
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Суправагинално разполагане на 

крайниците

- Във връзка с препарталното 

изпъване на крайниците

- От 14-я ден преди раждането

- При КБ - колики (Dorsoflexio uteri)

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ –

ДД раждане/бременност



Акушерска диагноза, заключение

1. Плод/родилен път – разполагане в матката и 
родилния път, големина, виталитет

2. Прогноза – за майката и плода

Wehrend
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