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I. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за ОНС „Доктор“ 

I.1. Георги Пенчев, 2020. Компенсаторна тестикуларна хипертрофия при прасета, ISBN: 

978-954-305-567-8. КОТА Дизайн ЕООД 

В настоящата книга си поставихме за цел да установим динамиката на морфологичните промени в 

семенниците през постнаталното развитие и на тази база да определим наличието и степента на 

компенсаторната тестикуларна хипертрофия след едностранна кастрация на прасета и нерези на различни 

възрасти. Използвани бяха морфометрични, хистологични, хистометрични, електронномикроскопски, 

хистохимични и ензимохистохимични методи. Обабщавайки получените резултати се прави извода, че 

компенсаторна тестикуларна хипертрофия при прасета и нерези настъпва само след едностранна кастрация 

на млади животни (до 4 месечна възраст) и това е съпроводено не само с почти двойно по-голямо тегло на 

оставащия семенник, но и с по-големи диаметър и площ на навитите семенни каналчета, с по-ранно 

започване на сперматогенезата, с по-ранно настъпване на морфологичната диференциация на Сертолиевите 

клетки, с по-ранна поява на отделните генерации сперматогенни клетки и в крайна сметка по-ранно 

настъване на пубертета. Едностранната кастрация на 5 и 6 месечни нерези е съпроводена с незначително 

увеличаване на теглото и обема на останалия семенник, което съчетано със слабото разширяване на навитите 

семенни каналчета ни дава основание да заключим, че не настъпва компенсаторна тестикуларна 

хипертрофия при тях. 

  

 G. Penchev. Compensatory testicular hypertrophy in pigs. КОТА Дизайн. 138 p. 

In this book we aim to establish the dynamics of morphological changes in the testes during postnatal development 

and on this basis to determine the presence and extent of compensatory testicular hypertrophy after unilateral 

castration of pigs and boars of different ages. Morphometric, histological, histometric, electron microscopic, 

histochemical and enzymohistochemical methods were used. Summarizing the obtained results, it is concluded that 

compensatory testicular hypertrophy in pigs and boars occurs only after unilateral castration of young animals (up to 

4 months of age) and this is accompanied not only by almost twice the weight of the remaining testis, but also with 

more -larger diameter and area of the coiled seminal ducts, with earlier onset of spermatogenesis, with earlier onset 

of morphological differentiation of Sertoli cells, with earlier onset of individual generations of spermatogenic cells 

and eventually earlier onset of puberty . Unilateral castration of 5 and 6 month old boars is accompanied by a slight 

increase in weight and volume of the remaining testis, which combined with the slight expansion of the coiled 

seminal ducts gives us reason to conclude that compensatory testicular hypertrophy does not occur.  

  

 II.1. Yovchev, D., D. Dimitrov and G. Penchev, 2013. Age weight and morphometrical parameters of the bronze 

turkey’s (Meleagris meleagris gallopavo) intestines. Bulg. J. Agric. Sci., 19: 611-614 

 Abstract .The aim of the study was to determine the age related development of the bronze turkey small and large 

intestines, in order to present standard actual values of the intestinal metric parameters. Ruler, graph paper and 

automatic weighter investigated the small and large intestines of sixty healthy clinically bronze turkeys (thirty males 

and thirty females) metrically. The birds were distributed in ten age related groups at the 1st, 7th, 14th, 28th, 35th, 

49th, 56th, 90th, 120th and 240th days of age. Each group consisted of six turkeys. The absolute and relative weight 



and length were studied. During the investigation period the absolute weight of the duodenum, jejunum, ileum, caeca 

and rectum in bronze turkeys increased respectively by 75, 104, 135, 147, 68 times. The relative weight of the small 

intestinal structures reached peak values at the 7th day of age, contrary to the same morphometrical dimension of the 

rectum and caeca, whose highest values were observed at 14th and 28th day of age respectively. The relative length 

of the small intestines was highest at the 7th day of age and this of the large intestines–at the 1st day of age. The 

obtained results gave a motivation to make the conclusion that the development of the bronze turkey’s intestines was 

more intensive than the body weight of the birds through the early growing period. The small intestines weight and 

length were higher than the same of the large intestines from hatching to the sexual maturity 

 

 Йовчев, Д., Д. Димитров и Г. Пенчев, 2013. Възрастово тегло и морфометрични параметри на червата на 

бронзовата пуйка (Meleagris meleagris gallopavo). Bulg. J. Agric. Sci., 19: 611-614 

 Резюме Целта на изследването беше да се определи възрастовото развитие на тънките и дебелите черва при 

бронзовата пуйка, за да се представят стандартни действителни стойности на чревните метрични параметри. 

С линийка, милиметрова хартия и автоматична везна се изследваха тънкото и дебелото черво на шестдесет 

здрави клинично бронзови пуйки (тридесет мъжки и тридесет женски). Птиците бяха разпределени в десет 

свързани с възрастта групи на 1-ви, 7-ми, 14-и, 28-и, 35-и, 49-и, 56-и, 90-и, 120-и и 240-ия ден от възрастта. 

Всяка група се състоеше от шест пуйки. Изследвани са абсолютното и относителното тегло и дължина. По 

време на иззследвания период абсолютното тегло на дванадесетопръстника, йеюнума, илеума, цекумите и 

ректума при бронзови пуйки се е увеличило съответно със 75, 104, 135, 147, 68 пъти. Относителното тегло на 

тънкочревните структури достигна пикови стойности на 7-мия ден от възрастта, за разлика от същото 

морфометрично измерение на ректума и цекумите, чиито най-високи стойности се наблюдават съответно на 

14-ия и 28-ия ден. Относителната дължина на тънките черва е най-висока на 7-мия ден от възрастта, а тази на 

дебелите черва - на 1-ия ден от възрастта. Получените резултати ни мотивираха  да се направи заключението, 

че развитието на червата на бронзовата пуйка е било по-интензивно от телесното тегло на птиците през 

ранния растежен период. Теглото и дължината на тънките черва са по-високи от тези на дебелите черва от 

излюпването до половата зрялост. 

 

II.2. Yovchev, D., D. Dimitrov and G. Penchev, 2013. Evaluation of the age weight and some morphometrical 

parameters of the glandular stomach and gizzard bronze turkey (Meleagris Meleagris Gallopavo). Bulg. J. Agric. 

Sci., 19: 1130-1133 The aim of the study was evaluation of the age related development of the bronze turkey 

glandular stomach and gizzard. The obtained data gave information about the standard actual values of the metric 

parameters in the investigated organs. Ruler, graph paper and automatic scale studied the glandular stomachs and 

gizzards of sixty healthy clinically bronze turkeys (thirty males and thirty females) metrically. The birds were 

distributed in ten age related groups at the 1st, 7th, 14th, 28th, 35th, 49th, 56th, 90th, 120th and 240th days of age. 

Each group consisted of six turkeys. The absolute and relative weight and length were determined. During the period 

the absolute weight of the bronze turkeys’ glandular stomachs and gizzards increased respectively by 43 and 70 

times. The relative weight of both organs was with highest values at the 7th day of age. Their relative length reached 

peak values at the 1st day. The obtained results gave a motivation to make the conclusion that the development of the 

bronze turkey gizzards’ weight and length were higher than the same of the glandular stomachs from hatching to the 

sexual maturity. Both structures development was more intensive than the body weight of the birds through the early 

growing period.  

 

Йовчев, Д., Д. Димитров и Г. Пенчев, 2013. Оценка на възрастовото тегло и някои морфометрични параметри 

на жлезистия и меускулестия стомах при бронзовата пуйка (Meleagris Meleagris Gallopavo). Bulg. J. Agric.Sci., 

19: 1130-1133 

Целта на изследването е оценка на възрастовото развитие на жлезист стомах и мускулуст стомах при 

бронзовата пуйка. Получените данни дадоха информация за стандартните действителни стойности на 

метричните параметри в изследваните органи. Чрез линийка, милиметрова хартия и автоматична везна се 

изследваха жлезистите и мускулестите стомаси  на шестдесет здрави клинично бронзови пуйки (тридесет 



мъжки и тридесет женски) метрично. Птиците бяха разпределени в десет свързани с възрастта групи на 1, 7, 

14, 28, 35, 49, 56, 90-та, 120-та и 240-та дневна възраст. Всяка група се състоеше от шест пуйки. Бяха 

определени абсолютното и относителното тегло и дължина. През периода абсолютното тегло на жлезистите 

и мускулестите стомаси на бронзовите пуйки се увеличава съответно с 43 и 70 пъти. Относителното тегло на 

двата органа е с най-високи стойности на 7-мия ден от възрастта. Относителната им дължина достигна 

пикови стойности на 1-ви ден. Получените резултати дадоха мотивация да се направи заключението, че   

теглото и дължината на мускулестия стомах са по-високи от тези на жлезистия стомах от излюпването до 

половата зрялост. Развитието на двете структури е било по-интензивно от телесното тегло на птиците през 

ранния период на растеж. 

 

II.3. Effect of fish and krill oil supplementation on glucose tolerance in rabbits with experimentally induced obesity 

Zhenya Ivanova • Bodil Bjørndal • Natalia Grigorova • Anton Roussenov • Ekaterina Vachkova • Kjetil Berge • Lena 

Burri • Rolf Berge • Spaska Stanilova • Anelia Milanova • Georgi Penchev • Rita Vik • Vladimir Petrov • Teodora 

Mircheva Georgieva • Boycho Bivolraski • Ivan Penchev Georgiev  

Europian Journal of Nutrition, 2015, 54, 1055-1067 

Abstract Purpose This study was conducted to investigate the effect of fish oil (FO) and krill oil (KO) 

supplementation on glucose tolerance in obese New Zealand white rabbits. Methods The experiments were carried 

out with 24 male rabbits randomly divided into four groups: KO—castrated, treated with KO; FO—castrated, treated 

with FO; C— castrated, non-treated; NC—non-castrated, non-treated. At the end of treatment period (2 months), an 

intravenous glucose tolerance test (IVGTT) was performed in all rabbits. Results Fasting blood glucose 

concentrations in FO and KO animals were significantly lower than in group C. The blood glucose concentrations in 

FO- and KO-treated animals returned to initial values after 30 and 60 min of IVGTT, respectively. In liver, carnitine 

palmitoyltransferase 2 (Cpt2) and 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA synthase 2 (Hmgcs2) genes were significantly 

increased in FO-fed rabbits compared with the C group. Acetyl-CoA carboxylase alpha (Acaca) expression was 

significantly reduced in both KO- and FO-fed rabbits. In skeletal muscle, Hmgcs2 and Cd36 were significantly 

higher in KO-fed rabbits compared with the C group. Acaca expression was significantly lower in KO- and FO-fed 

rabbits compared with the C group. Conclusion The present results indicate that FO and KO supplementation 

decreases fasting blood glucose and improves glucose tolerance in obese New Zealand white rabbits. This could be 

ascribed to the ameliorated insulin sensitivity and insulin secretion and modified gene expressions of some key 

enzymes involved in b-oxidation and lipogenesis in liver and skeletal muscle. 

 

 Ефект на добавките от рибено и крилово масло върху глюкозния толеранс при зайци с експериментално 

предизвикано затлъстяване Женя Иванова • Бодил Бьорндал • Наталия Григорова • Антон Русенов • 

Екатерина Вачкова • Кетил Берге • Лена Бури • Ролф Берге • Спаска Станилова • Анелия Миланова • Георги 

Пенчев • Рита Вик • Владимир Петров • Теодора Мирчева Георгиева • Бойчо Биволраски • Иван Пенчев 

Георгиев 

Europian Journal of Nutrition, 2015, 54, 1055-1067 

Резюме Цел Това проучване е проведено за изследване на ефекта от добавянето на рибено масло (FO) и 

масло от крил (KO) върху глюкозния толеранс при затлъстели новозеландски бели зайци. Методи 

Експериментите са проведени с 24 мъжки зайци, разделени на случаен принцип в четири групи: KO - 

кастрирани, третирани с KO; FO - кастрирани, третиран с FO; C - кастрирани, нелекувани; NC - 

некастрирани, нетретирани. В края на периода на третиране (2 месеца) при всички зайци беше направен 

интравенозен тест за толерантност към глюкоза (IVGTT). Резултати Концентрациите на глюкоза на гладно 

при животни FO и KO са значително по-ниски, отколкото в група С. Концентрациите на глюкоза в кръвта 

при третирани с FO и KO животни се връщат към първоначалните си стойности съответно след 30 и 60 

минути IV IV GTT. В черния дроб гените на карнитин палмитоилтрансфераза 2 (Cpt2) и 3-хидрокси-3-метил-

глутарил-КоА синтаза 2 (Hmgcs2) са значително увеличени при зайци, хранени с FO, в сравнение със С 

групата. Експресията на ацетил-КоА карбокс илаза алфа (Acaca) е значително намалена както при зайци, 

хранени с KO, така и с FO. В скелетните мускули Hmgcs2 и Cd36 са значително по-високи при зайци, 



хранени с KO, в сравнение със С групата. Експресията на акаца е значително по-ниска при зайци, хранени с 

KO и FO, в сравнение със С групата. Заключение Настоящите резултати показват, че добавките с FO и KO 

намаляват кръвната захар на гладно и подобряват глюкозния толеранс при затлъстели новозеландски бели 

зайци. Това може да се отдаде на подобрената инсулинова чувствителност и инсулиновата секреция и 

модифицираната генна експресия на някои ключови ензими, участващи в b-окислението и липогенезата в 

черния дроб и скелетните мускули.  

 

II.4. Summary Ivanova, Zh., G. Penchev, S. Ribarski, E. Vachkova, N. Grigorova, A. Roussenov, P. Yonkova, D. 

Kostov, T. M. Georgieva, A. Milanova & I. Penchev Georgiev, 2015. Effect of antioxidant treatment on some 

indicators of obesity-induced changes in insulin sensitivity and beta-cell function in New Zealand white rabbits. 

Bulg. J. Vet. Med., 18, No 3, 194–208. 

 The current study was conducted to investigate the impact of dietary antioxidant supplementation on obesity-

induced changes in some surrogate indices of insulin sensitivity and ß-cell function in New Zealand white rabbits. 

Three groups of rabbits were used in this experiment: castrated animals treated with antioxidants (vitamin E and d-

limonene, Immunoprotect) (Cim; n=6), castrated obese animals (CO; n=6) and non-castrated non-obese controls 

(NC; n=7). At the end of the follow-up period of 2 months after castration an intravenous glucose tolerance test 

(IVGTT) was performed after 12-hour fasting. Blood samples for determination of simplified estimates of insulin 

resistance and β-cell function were obtained at baseline and at various time intervals over the 120-min test. In 

addition, lipid content in m. Longissimus lumborum и m. Semimembranosus was determined. Some of the simplified 

measurements of insulin resistance (fasting insulin, fasting insulin to glucose ratio, НОМAins.resist index), beta-cell 

function (HOMAβ-cell, AUCinsulin 0→60 min) and muscles lipid content in CO were higher while QUICKI and 

Bennett indices were lower than in controls. No differences in surrogate indices between CIm and NC groups were 

found suggesting improvement of insulin sensitivity and β-cell function after antioxidant supplementation. Surrogate 

indices are simple and reliable indicators of insulin sensitivity and β-cell function in rabbits as they were closely 

associated with markers of obesity and can be modified by antioxidant supplementation. 

  

Резюме Иванова, Ж., Г. Пенчев, С. Рибарски, Е. Вачкова, Н. Григорова, А. Русенов, П. Йонкова, Д. Костов, Т. 

М. Георгиева, А. Миланова и И. Пенчев Георгиев, 2015. Ефект на антиоксидантно лечение на някои 

показатели за индуцирани от затлъстяването промени в инсулиновата чувствителност и бета-клетъчната 

функция при новозеландските бели зайци. Bulg. J. Vet. Med., 18, No 3, 194–208. 

 Настоящото проучване е проведено, за да се изследва въздействието на хранителните добавки с 

антиоксиданти върху индуцираните от затлъстяването промени в някои сурогатни индекси на инсулинова 

чувствителност и ß-клетъчна функция при новозеландски бели зайци. В този експеримент са използвани три 

групи зайци: кастрирани животни, лекувани с антиоксиданти (витамин Е и d-лимонен, Имунопротект) (Cim; 

n = 6), кастрирани затлъстели животни (CO; n = 6) и некастрирани не-затлъстели контроли (NC; n = 7). В 

края на периода на проследяване от 2 месеца след кастрацията се прави интравенозен тест за толерантност 

към глюкоза (IVGTT) след 12-часово гладуване. Кръвни проби за определяне на опростени оценки на 

инсулиновата резистентност и β-клетъчната функция са получени на изходно ниво и на различни интервали 

от време по време на 120-минутен тест. В допълнение, съдържанието на липиди в m. Longissimus lumborum и 

m. Semimembrnosous бяха определени. Някои от опростените измервания на инсулиновата резистентност 

(инсулин на гладно, съотношение инсулин към глюкоза на гладно, индекс НОМAins.resist), бета-клетъчна 

функция (HOMAβ-клетка, AUCinsulin 0 → 60 min) и съдържание на липиди в мускулите в CO са по-високи, 

докато QUICKI и Индексите на Бенет са по-ниски, отколкото при контролите. Не са открити разлики в 

сурогатните индекси между групите CIm и NC, което предполага подобряване на чувствителността към 

инсулин и функцията на β-клетките след добавяне на антиоксиданти. Сурогатните индекси са прости и 

надеждни индикатори за инсулинова чувствителност и β-клетъчна функция при зайци, тъй като те са тясно 

свързани с маркери на затлъстяването и могат да бъдат модифицирани чрез добавяне на антиоксиданти. 

 



II.5. Effect of a Dietary Herbal Mixture Supplement on the Growth Performance, Egg Production and Health Status 

in Chickens Vasko GERZILOV1* , Aleksandar NIKOLOV1 , Petar PETROV1 , Nadya BOZAKOVA2 , George 

PENCHEV3 , Atanas BOCHUKOV1. Journal of Central European Agriculture, 2015. 16, 3, 10-27   

Abstract The experiment was carried out with dual-purpose fowls developed for rural backyard farming – indigenous 

Katunitsa chicken (line “AN”), in a free range management system from hatching to 52 weeks of age. The purpose of 

the investigation was to establish the influence of a blend of herbs as a dietary supplement on some serum 

biochemical parameters (alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, total cholesterol, gamma-glutamyl 

transferase, triglycerides and creatinine), growth performance, egg production, egg fatty acid composition, and health 

status. The composition of this blend of herbs included: 0.05% garlic powder (Allium sativum), 0.3% cinnamon 

powder (Cinnamomum verum) and 0.03% of each of the following dried herbs: yarrow (Achillea millefolium), 

rosemary (Rosmarinus officinalis), thyme (Thymus serpyllum), basil (Ocimum basilicum) and oregano (Origanum 

vulgare). The birds were divided into two groups – control (n=60) without supplemental mixture to the diet and 

experimental (n=700) with supplemental mixture to the diet from the first day of age to the end of the experiment. 

The results showed that the herbal mixture supplement decreased significantly the blood serum cholesterol and 

triglyceride levels – at 7 (P0.05). Over the entire investigation period the chickens from the experimental group had a 

better feed conversion ratio (with 3.37%) and a higher egg laying capacity (with 1.79%). At the end of experiment 

(52 weeks of age), hens from the control group exhibited generalised fatty degeneration of liver parenchyma, while 

these in experimental group, the major part of hepatocytes had no fat droplets in their cytoplasm. The death rate from 

0 to 7, from 8 to 21 and from 22 to 52 weeks of age was 18.33%, 0% and 8.57% in the control group and 1.00%, 

0.26% and 2.62% in the experimental group, respectively. Therefore in conclusion, it can be affirmed that the use of 

this blend of herbs had a beneficial effect in the treated fowls and improved their egg productivity, vitality and health 

condition.  

Резюме Проучването е проведено с кокошки от общоползувателно направление, предназначени за свободно 

отглеждане във фамилни ферми – Катунска кокошка, (линия "AN") от излюпване на пилетата до 52- 

седмична възраст. Целта е да се установи влиянието на билкова смес използувана като добавка в 

комбинирания фураж върху някои серумни биохимични показатели (аланин аминотрансфераза, аспартат 

аминотрансфераза, общ холестерол, гамаглутамилтрансфераза, триглицериди и креатинин), растежа, 

носливостта, мастнокиселинния състав на яйчния жълтък и здравния статус. Съставът на билкова смес е: 

0,05% чесън на прах, 0.3% канела (Cinnamomum verum) и по 0,03% от следните изсушени билки: бял равнец 

(Achillea Millefolium), розмарин (Rosmarinus Officinalis), мащерка (Thymus serpyllum), босилек (Ocimum 

Basilicum), риган (Origanum vulgare). Бяха сформирани две групи – контролна (n=60) без добавка на 

билковата смес и експериментална (n=700) с добавка на билковата смес към комбинирания фураж от 

еднодневна възраст до края на опита. Резултатите показаха, че билковата добавка намалява значително 

нивата на холестерола и на триглицеридите в кръвния серум на птиците – на 7 (Р0.05). За целия период на 

проучването конверсията на фураж беше по-добра с 3,37 % и носливостта беше по-висока с 1.79 % при 

птиците от втора група. В края на експеримента (52-седмична възраст) при кокошките от контролната група 

се установи обща мастна дегенерация на чернодробния паренхим, докато при тези в експерименталната 

липсва. Смъртността от 0 до 7, от 8 до 21 и от 22 до 52 седмична възраст беше 18.33%, 0% и 8,57 % в първа 

група и 1%, 0,26 % и 2,62 % във втора група. В заключение може да се твърди, че използваната комбинация 

от чесън и билки имаше добро влияние върху третираните птици и подобрява тяхната яйчна продуктивност, 

жизненост и здравословно състояние. 

 

II.6. Summary Gerzilov, V., А. Bochukov, G. Penchev & P. Petrov, 2016. Testicular development in the Muscovy 

duck (Cairina moschata). Bulg. J. Vet. Med., 19, No 1, 8–18. Morphometrical and histological examination of 

Muscovy drakes’ testes was performed at 13 different ages: at 1 and 15 days of age, at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18 and 

24 months of age. The testes of three birds were examined at each age period. The testicular morphometry at the 

respective age included the following parameters – weight, length and width, diameter of seminiferous tubules (ST), 

ratio between ST volume and interstitial connective tissue volume. Immediately after hatching, there were two cell 



types in seminiferous tubular wall – Sertoli cells (Еpitheliocytus sustentans) and spermatogonia. At 2 months of age, 

spermatogonia formed one row in ST with lumen and the spermatogenesis has started. At 5 months of age, all 

generations of germ cells were present in ST. After that age, the histological picture is the typical one for the testis of 

a sexually mature bird. Morphometric findings were as followed: after the 2nd month of age, the increase in testes 

weight and ST diameter became more pronounced at each subsequent age period. During the breeding period (at 8–

12 months of age and at 2 years of age), the weight and size of testes were the greatest. From hatch to 1 month of 

age, the interstitial tissue (IT) prevailed over ST, whereas at age periods that followed, the opposite relationship was 

observed. During the non-breeding period (18 months of age) the testicular parenchyma regressed resulting in lower 

testes weight, lower ST diameter and volume and presence of spermatogonia only in ST lumen. The weight and size 

of testes was identical to that of birds at 4 months of age.  

 

 Резюме Герзилов, В., А. Бочуков, Г. Пенчев и П. Петров, 2016. Развитие на тестисите в Московската патица 

(Cairina moschata). Bulg. J. Vet. Med., 19, No 1, 8–18. Морфометрично и хистологично изследване на 

тестисите на мускусните патици е проведено на 13 различни възрасти: на 1 и 15 дневна възраст, на 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 12, 18 и 24 месечна възраст . Тестисите на три птици бяха изследвани във всеки възрастов период. 

Тестикуларната морфометрия в съответната възраст включва следните параметри - тегло, дължина и ширина, 

диаметър на семенните тубули (ST), съотношение между обема на ST и обема на интерстициалната 

съединителна тъкан. Веднага след излюпването имаше два типа клетки в семенната тръбна стена - клетки на 

Сертоли (Еpitheliocytus sustentans) и сперматогонии. На 2-месечна възраст сперматогониите образуват един 

ред в ST с лумен и  сперматогенезата започва. На 5-месечна възраст всички поколения зародишни клетки 

присъстват в ST. След тази възраст хистологичната картина е типичната за тестисите на полово зряла птица. 

Морфометричните находки бяха както следва: след 2-ия месец от възрастта нарастването на теглото на 

тестисите и диаметъра на ST става по-изразено във всеки следващ възрастов период. По време на 

размножителния период (на 8–12-месечна възраст и на 2-годишна възраст) теглото и размерът на тестисите 

са най-големи. От излюпването до 1-месечна възраст интерстициалната тъкан (IT) преобладава над ST, 

докато в следващите възрастови периоди се наблюдава обратната връзка. По време на неразмножителния 

период (18-месечна възраст) паренхима на тестисите  регресира, което води до по-ниско тегло на тестисите, 

по-нисък диаметър и обем на ST и наличие само на сперматогонии  в ST лумена. Теглото и размерът на 

тестисите са идентични с тези на птиците на 4-месечна възраст. 

 

II.7. Adipogenic potential of stem cells derived from rabbit subcutaneous and visceral adipose tissue in vitro 

Ekaterina Vachkova1 & D. Bosnakovski 2 & P. Yonkova3 & N. Grigorova1 & Zh. Ivanova1 & P. Todorov4 & G. 

Penchev3 & A. Milanova1 & G. Simeonova5 & S. Stanilova6 & I. Penchev Georgiev1  In Vitro Cellular & 

Developmental Biology-Animal, 2016, 52, 8, 829-837.  

Abstract Rabbits are considered as appropriate animal models to study some obesity-associated abnormalities 

because of the similarity of their blood lipid profile and metabolism to humans. The current study was focused on 

comparison of adipose differentiation ability in rabbit adipose-derived stem cells (ADSC) in vitro. Subcutaneous and 

visceral stromal vascular fractions (SVF) were isolated from three 28-d-old New Zealand rabbits by collagenase 

digestion. Supernatants from both isolates were collected 24 h after the initial plating. On the fourth passage, all 

isolated cell types undergo triplicate adipogenic induction. The adipose induction potential was calculated as 

percentage of increasing optical density (OD) values. The data revealed that with increasing the number of induction 

cycles, the induction tendency in visceral ADSC decreased in contrast to the subcutaneous ones. Although the 

supernatants did not reach induction levels of their relevant precursors, they follow the same pattern in both 

subcutaneous and visceral ADSC. All cell types successfully passed osteogenic and chondrogenic differentiation. In 

conclusion, the best adipose induction ability was observed in directly plated subcutaneous cell population. The 

increase of induction numbers depressed adipose induction ability in cell populations derived from visceral fat 

depots.  

 Адипогенен потенциал на стволови клетки, получени от заешка подкожна и висцерална мастна тъкан in vitro 

Ekaterina Vachkova1 & D. Bosnakovski 2 & P. Yonkova3 & N. Grigorova1 & Zh. Иванова1 & П. Тодоров4 & Г. 



Пенчев3 & А. Миланова1 & Г. Симеонова5 & С. Станилова6 & И. Пенчев Георгиев1.  In vitro Cellular & 

Developmental Biology-Animal, 2016, 52, 8, 829-837. 

Абстракт. Зайците се считат за подходящи животински модели за изследване на някои аномалии, свързани 

със затлъстяването, като причина е  сходството на техния кръвен липиден профил и метаболизъм с хората. 

Настоящото проучване беше фокусирано върху сравнение на способността за диференциация на мастната 

тъкан в заешки мастни клетки (ADSC) in vitro. Подкожните и висцералните стромални съдови фракции 

(SVF) бяха изолирани от три 28-дневни новозеландски зайци чрез разграждане на колагеназа. 

Супернатантите от двата изолата бяха събрани 24 часа след първоначалното покритие. На четвъртия пасаж 

всички изолирани клетъчни типове се подлагат на трикратна адипогенна индукция. Потенциалът на 

индукция на мастна индукция е изчислен като процент от нарастващите стойности на оптичната плътност 

(OD). Данните разкриват, че с увеличаване на броя на индукционните цикли тенденцията към индукция във 

висцералния ADSC намалява за разлика от подкожните. Въпреки че супернатантите не достигат нива на 

индукция на съответните прекурсори, те следват един и същ модел както в подкожната, така и във 

висцералната ADSC. Всички типове клетки успешно преминаха остеогенна и хондрогенна диференциация. В 

заключение, най-добрата способност за индукция на мастна тъкан се наблюдава при директно покрити 

популации на подкожните клетки. Увеличението на индукционните числа намалява способността за 

индуциране на мастната индукция в клетъчни популации, получени от висцерални мастни депа. 

 

II.8.  Petrov, P., A. Bochukov, G. Penchev & V. Gerzilov, 2017. Histostructure of different quality classes of 

fattened liver from mule ducks. Bulg. J. Vet. Med., 20, No 4, 319–326.  

Summary This study encompassed a total of 15040 fattened liver samples, obtained during the four seasons of the 

year. The fattened liver quality was evaluated with regard to its weight and structure and classified in five classes. 

The analysis of the results indicated that the largest amount of fattened liver from the two highest quality classes – 

“Esc” and “E” was obtained during the autumn (85.46 % total), whereas in the other seasons the largest amounts of 

fattened liver were of the “AD” class. The spring was a period when an increase in the relative share of low-quality 

liver of grade “TV” (20.87 %) and “C” (5.07 %) was detected. The histological studies indicated that hepatocytes 

with large-drop fatty infiltration were predominant in liver of classes “Esc” and “E”, with preserved cellular 

boundaries, with the exception of sporadic cases in the “Esc” class, mostly in the autumn. A specific feature for the 

“AD” quality class was the prevalence of glandular tubules, with predominantly small- and mediumdrop fatty 

infiltration occurring within their hepatocytes. Seasonal differences in the histostructure of the fattened liver were 

also detected. In the “TV” quality class two types of glandular tubules with small- and medium-drop fatty infiltration 

were observed. In some cases, large-drop fatty infiltration could be observed as well – mostly in the summer, and 

connective tissue between the glandular tubules was preserved, without fattening of its cells. In the “C” quality class, 

fatty infiltration was incomplete. The histological image showed mostly small-drop fatty infiltration in the cytoplasm 

of most hepatocytes. 

 

Резюме Петров, П., А. Бочуков, Г. Пенчев и В. Герзилов, 2017. Хистоструктура на различни качествени 

класове на угоения черен дроб от неми патици . Bulg. J. Vet. Med., 20, No 4, 319–326. 

Това проучване обхваща общо 15040 проби от угоения черен дроб, получени през четирите сезона на 

годината. Качеството на угоения черен дроб се оценява по отношение на теглото и структурата му и се 

класифицира в пет класа. Анализът на резултатите показа, че най-голямо количество угоен черен дроб от 

двата най-качествени класа - „Esc“ и „E“ е получено през есента (85,46% общо), докато през останалите 

сезони най-големи количества угоен черен дроб са от клас “AD”. Пролетта е период, в който е установено 

нарастване на относителния дял на некачествения черен дроб от степен „TV“ (20,87%) и „C“ (5,07%). 

Хистологичните проучвания показват, че хепатоцитите с мастна инфилтрация с големи капки са 

преобладаващи в черния дроб от класове “Esc” и “E”, със запазени клетъчни граници, с изключение на 

спорадични случаи в клас “Esc”, най-вече през есента. Специфична характеристика за клас на качество „AD” 

е преобладаването на жлезистите тубули, с преобладаващо малка и средна капчестта мастна инфилтрация, 

възникнала в техните хепатоцити. Установени са и сезонни разлики в хистоструктурата на угоения черен 



дроб. В клас на качество „TV“ са наблюдавани два вида жлезисти каналчета с малка и средна капка мастна 

инфилтрация. В някои случаи може да се наблюдава и мастна инфилтрация с големи капки - най-вече през 

лятото и е запазена съединителната тъкан между тубулите на жлезата, без вмастяване на нейните клетки. В 

клас на качество „С“ мастната инфилтрация беше пълна. Хистологичното изображение показва предимно 

малко капчеста мастна инфилтрация в цитоплазмата на повечето хепатоцити. 

 

II.9.  Penchev, G., S. Georgieva & B. Popov, 2018. Protection against radiation-induced testicular injury in rabbits 

by Haberlea rhodopensis (a Balkan ressurection plant) extract. Bulg. J. Vet. Med., 21, No 3, 313–321. 

Summary. The aim of this study was to determine the deleterious effects of nonlethal gamma radiation on testes and 

their possible inhibition by Haberlea rhodopensis extract (HRE). For this goal, 20 male New Zealand rabbits were 

divided into 4 groups: group I – untreated, group II – treated with HRE extract, group III – exposed to 2 Gy gamma 

radiation, group IV – treated with HRE (0.24 g/kg b.w.) two hours before irradiation with 2 Gy. Exposure of animals 

to 2.0 Gy gamma radiation resulted into significant decrease in tubular diameter and the area of the seminiferous 

tubules on the 15th day after irradiation. HRE pretreatment resulted in significant increase in tubular diameter and 

the area of the seminiferous tubules as compared to the irradiated group. Radiation-induced histological lesions in 

testicular architecture were more severe in irradiated only than in HRE-treated irradiated rabbits. HRE administration 

before irradiation significantly attenuated radiation-induced histological damages in testes. These observations 

indicate the radioprotective potential of Haberlea Rhodopensis leaves extract against the effects of whole body 

gamma irradiation on rabbit testicular histostructure. 

  

Резюме Пенчев, Г., С. Георгиева и Б. Попов, 2018. Защита срещу радиационно-индуцирана тестикуларна 

вреда при зайци чрез екстракт от Haberlea rhodopensis (Балканско растение за възстановяване). Bulg. J. Vet. 

Med., 21, No 3, 313–321. 

 Целта на това проучване е да се определят вредните ефекти на нелеталното гама лъчение върху тестисите и 

тяхното възможно инхибиране от екстракт от Haberlea rhodopensis (HRE). За тази цел 20 мъжки 

новозеландски зайци бяха разделени на 4 групи: група I - нелекувани, група II - третирани с екстракт от HRE, 

група III - изложени на 2 Gy гама лъчение, група IV - третирани с HRE (0,24 g / kg т.т ) два часа преди 

облъчване с 2 Gy. Излагането на животни на 2,0 Gy гама лъчение доведе до значително намаляване на 

тубулният диаметър и площта на семенните тубули на 15-ия ден след облъчването. Предварителната 

обработка с HRE доведе до значително увеличаване на тубулния диаметър и площта на семенните тубули в 

сравнение с облъчената група. Индуцираните от радиация хистологични лезии в тестикуларната архитектура 

са по-тежки само при облъчени, отколкото при HRE-третирани облъчени зайци. Прилагането на HRE преди 

облъчване значително отслабва индуцираните от радиация хистологични увреждания в тестисите. Тези 

наблюдения показват радиозащитния потенциал на екстракта от листата на Haberlea Rhodopensis срещу 

ефектите на гама-облъчването на цялото тяло върху хистоструктурата на тестисите на заека. 

 

II.10. Vachkova, E., P. Yonkova, N. Grigorova, Zh. Ivanova, G. Penchev, B. Bivolarski, S. Stanilova & I. P. 

Georgiev, 2018. Eicosapentaenoic acid provokes stronger in vitro antiadipogenic effect than docosahexaenoic acid in 

differentiated 3T3-L1 cells. Bulg. J. Vet. Med, 21, No 4, 397–405.  

Summary. The comparative studies of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) effects on the 

amount of lipid droplets (LD) and within adipocytes are limited. In this study, 3T3-L1 mouse embryo fibroblasts 

(ATCC® CL-173™) were expanded up to fifth passage. At the stage of growth arrest, the cells were treated with 

EPA and DHA separately and in combination at 100 μg/mL for 2 days. Oil Red O staining protocol, subsequent 

extraction with isopropanol and spectrophotometric determination of absorbed dye were used to establish the amount 

of intracellular lipid droplets deposition. While DHA administration had no significant effect on reduction of LD 

intracellular deposition, the EPA treatment decreased optical density (OD) significantly (P<0.05). Furthermore, a 

synergic effect of combined application of both PUFAs was not observed. In conclusion, EPA provoked stronger 



antiadipogenic effect than DHA suggesting that EPA administration would be more effective in olready existing 

obesity. 

Вачкова, Е., П. Йонкова, Н. Григорова, Ж. Иванова, Г. Пенчев, Б. Биволарски, С. Станилова и И. П. Георгиев, 

2018. Ейкозапентаеновата киселина провокира по-силен in vitro антиадипогенен ефект от докозахексаеновата 

киселина в диференцирани 3T3-L1 клетки. Bulg. J. Vet. Med, 21, No 4, 397–405. 

Резюме. Сравнителните проучвания на ефектите на ейкозапентаеновата киселина (EPA) и 

докозахексаеновата киселина (DHA) върху количеството липидни капчици (LD) и в рамките на адипоцитите 

са ограничени. В това проучване, 3T3-L1 мишка ембриофибробластите (ATCC® CL-173 ™) бяха разширени 

до пети пасаж. На етапа на растеж арест, клетките бяха третирани с EPA и DHA отделно и в комбинация при 

100 μg / mL за 2 дни. Протокол за оцветяване Oil Red O, последваща екстракция с изопропанол и 

спектрофотометрично определянето на абсорбираното багрило се използва за определяне на количеството 

вътреклетъчно отлагане на липидни капчици. Докато приложението на DHA не е оказало значителен ефект 

върху намаляването на LD вътреклетъчното отлагане, лечението с EPA намалява значително оптичната 

плътност (OD) (P <0,05). Освен това не се наблюдава синергичен ефект от комбинираното приложение на 

двете PUFA. В заключение EPA провокира по-силен антиадипогенен ефект от DHA, което предполага, че 

приложението на EPA би било по-ефективно при вече съществуващо затлъстяване. 

 

II.11. Penchev, G., P. Yonkova, S. Ribarski, D. Kostov, E. Vachkova, N. Grigorova, T. M. Georgieva, Zh. Ivanova 

& I. P. Georgiev, 2018. Morphological study on periadventitial adipose tissue of the aortic arch in a rabbit model of 

obesity: Preliminary results. Bulg. J. Vet. Med., 21, No 2, 152–159.  

Summary. This study was conducted to evaluate the effect of obesity on some morphological features of 

periadventitial adipose tissue in the aortic arch region. Twelve male white New Zealand rabbits were divided into 

two groups of 6 animals each: non-castrated non-obese and castrated-obese. Immediately after the rabbits were 

sacrificed samples from the aortic arch were collected, fixed in 10% neutral formalin for 24 hours, dehydrated and 

embedded in paraffin. Five µm sections were cut and stained with haematoxylin and eosin. Light microscopy of 

histological preparations from the aortic arch in the 2 groups showed that the periadventitial adipose tissue was 

represented of two fat depots. In the castrated and obese rabbits they were of bigger size compared with the lean 

animals. These greater fat depots were associated with hypertrophy of the adipocytes and increased number of blood 

vessels. The adipocytes of the fat depots from the two groups were unilocular and had the morphological 

characteristics of white adipose tissue. It may be concluded that obesity leads to increased mass of periadventitial 

adipose tissue, adipocytes hypertrophy and angiogenesis in the aortic arch. 

 

Пенчев, Г., П. Йонкова, С. Рибарски, Д. Костов, Е. Вачкова, Н. Григорова, Т. М. Геор гиева, Ж. Иванова и И. 

П. Георгиев, 2018. Морфологично изследване върху периадвентициална мастна тъкан на аортната дъга при 

заешки модел на затлъстяване: Предварителни резултати. Bulg. J. Vet. Med., 21, No 2, 152–159.  

Резюме Това проучване е проведено за оценка на ефекта от затлъстяването върху някои морфологични 

характеристики на периадвентициалната мастна тъкан в областта на аортната дъга. Дванадесет мъжки бели 

новозеландски зайци бяха разделени на две групи от по 6 животни всяка: некастрирани не-затлъстели и 

кастрирани-затлъстели. Веднага след убиването на зайците се събират проби от аортната дъга, фиксират се в 

10% неутрален формалин за 24 часа, дехидратират се и се влючват в парафин. Пет µm срезове бяха нарязани 

и оцветени с хематоксилин и еозин. Светлинната микроскопия на хистологични препарати от аортната дъга в 

2-те групи показа, че периадвентициалната мастна тъкан е представена от две мастни депа. При 

кастрираните и затлъстели зайци те са с по-голям размер в сравнение с некастрираните животни. Тези по-

големи мастни депа са свързани с хипертрофия на адипоцитите и увеличен брой кръвоносни съдове. 

Адипоцитите на мастните депа от двете групи са моновакуолни и имат морфологичните характеристики на 

бялата мастна тъкан. Може да се заключи, че затлъстяването води до увеличена маса на 

периадвентициалната мастна тъкан, хипертрофия на адипоцитите и ангиогенезата в аортната дъга. 

 



II.12. Yovchev, D., Penchev, G., Dimitrov, D. & Stamatova-Yovcheva, K. (2019). Micromorphometric study of the 

small intestines in different post-hatch periods in bronze turkey (Meleagris meleagrisk gallopavo). Bulgarian Journal 

of Agricultural Science, 25(3), 552–557 

 Abstract. The normal development of the bronze turkey during post-hatch period depends on many factors. Two of 

the most important are: villus size and crypt size. Otherwise the structural development of the small intestinal 

epithelium in the birds is important for the normal gut absorption capacity and whole body growth. The aim of our 

investigation was to study the histological parameters – depth of the crypts and height of the villus in bronze turkeys’ 

small intestines and the enterocytes’ number in accordance to villus length. The height and width of the intestinal 

villi increased in age aspect. Both indices in duodenum, jejunum and ileum increased the most intensively till 90th 

day. The height of intestinal villi in the duodenum for the period from 1st to 90th day increased 3.4 times. The same 

index reported in the jejunum and ileum was higher, – 5.7 and 6.0 times respectively. The increase in the width and 

height of the villi corresponded with the increase of the absorption surface. The fastest growth rates were found for 

the ileum crypts – 5.4 times. The ratio of the height of the intestinal villi to the depth of the crypts increased from 1st 

day to 28th day for all segments of the small intestine. 

  

 Йовчев, Д., Пенчев, Г., Димитров, Д. и Стаматова-Йовчева, К. (2019). Микроморфометрично изследване на 

тънките черва в различни периоди след излюпването на бронзовата пуйка (Meleagris meleagrisk gallopavo). 

Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 25 (3), 552–557 

Резюме Нормалното развитие на бронзовата пуйка през периода след излюпването зависи от много фактори. 

Две от най-важните са: размер на власинките и размер на криптите. Структурното развитие на тънкочревния 

епител при птиците е важно за нормалната способност за усвояване на червата и растежа на цялото тяло. 

Целта на нашето изследване беше да се изследват хистологичните параметри - дълбочина на криптите и 

височина на вилите в тънките черва на бронзови пуйки и броя на ентероцитите в съответствие с дължината 

на вилусите. Височината и ширината на чревните власинки се увеличиха във възрастов аспект. И двата 

индекса в дванадесетопръстника, jeju num и илеума се увеличават най-интензивно до 90-ия ден. Височината 

на чревните власинки в дванадесетопръстника за периода от 1-ви до 90-ия ден се е увеличила 3,4 пъти. 

Същият индекс, отчетен в йеюнума и илеума, е по-висок - съответно 5,7 и 6,0 пъти. Увеличението на 

ширината и височината на власинките съответства на увеличаването на абсорбиращата повърхност. Най-

бързите темпове на растеж са открити за илеумните крипти - 5,4 пъти. Съотношението на височината на 

чревните вили към дълбочината на криптите се увеличава от 1-ви до 28-ия ден за всички сегменти на тънките 

черва. 

 

II.13. Effect of fish oil supplementation and restricted feeding on body fat distribution and blood lipid profile in a 

rabbit model of castration-induced obesity.  N. Grigorovaa , Zh. Ivanovaa , B. Bjorndalb , E. Vachkovaa , G. 

Penchevc , R. Bergeb , S. Ribarskid , T. Mircheva Georgievaa , P. Yonkovac , I. Penchev Georgiev. Research in 

Veterinary Science, 2019, 124, 99-105. 

 ABSTRACT This study investigates the effect of fish oil supplementation and restricted feeding on body fat 

distribution and blood lipid profile in experimentally induced obesity in rabbits. The trial was carried out with 30 

male rabbits, divided into 5 groups of 6 animals each (NC – non-castrated, non-treated, full-diet fed; C100 – 

castrated, nontreated, full-diet fed; FO100 – castrated, treated with fish oil, full-diet fed; C50 – castrated, non-treated, 

50% restricted fed; FO50 – castrated, treated with fish oil, 50% restricted fed). At the end of the experiment, plasma 

lipids measurement and quantification of fat distribution was performed. The results of this study indicate that fish 

oil supplementation reduces obesity-associated abnormalities in lipid profile (high-density lipoprotein cholesterol to 

low-density lipoprotein cholesterol ratio and non-esterified fatty acids) and in body fat distribution in full-diet fed 

rabbits. Restricted feeding (C50) alone and the combination of restricted feeding and fish oil supplementation 

(FO50) in particular, has a detrimental effect on the lipid profile despite the marked reduction in intra-abdominal fat 

.  



Ефект на добавките с рибено масло и ограничено хранене върху разпределението на телесните мазнини и 

липидния профил в кръвта при заешки модел на кастрационно индуцирано затлъстяване. Н. Григороваа, Ж. 

Ивановаа, Б. Бьорндалб, Е. Вачкова, Г. Пенчевц, Р. Бергеб, С. Рибарскид, Т. Мирчева Георгиева, П. Йонкова, 

И. Пенчев Георгиев., Research in Veterinary Science, 2019, 124, 99-105. 

 РЕЗЮМЕ Това проучване изследва ефекта от добавянето на рибено масло и ограниченото хранене върху 

разпределението на телесните мазнини и липидния профил в кръвта при експериментално предизвикано 

затлъстяване при зайци. Изпитването беше проведено с 30 мъжки зайци, разделени в 5 групи от по 6 

животни (NC - некастрирани, нелекувани, пълноценно хранени; C100 - кастрирани, нелекувани, пълноценно 

хранени; FO100 - кастрирани, обработени с рибено масло, хранени на пълно диета; C50 - кастрирано, 

необработено, 50% ограничено хранене; FO50 - кастрирано, обработено с рибено масло, 50% ограничено 

хранене). В края на експеримента беше извършено измерване на плазмените липиди и количествено 

определяне на разпределението на мазнините. Резултатите от това проучване показват, че добавките с 

рибено масло намаляват свързаните със затлъстяването аномалии в липидния профил (липопротеинов 

холестерол с висока плътност към холестерол с ниска плътност и неестерифицирани мастни киселини) и в 

разпределението на телесните мазнини при пълноценно хранени зайци. Само ограниченото хранене (C50) и 

по-специално комбинацията от ограничено хранене и добавки с рибено масло (FO50) оказват 

неблагоприятно въздействие върху липидния профил въпреки забележимото намаляване на 

интраабдоминалните мазнини. 

 

II.14. n‐3 polyunsaturated fatty acids provoke a specific transcriptional profile in rabbit adipose‐derived stem cells 

in vitro. Eкaterina Vackova1 | Darko Bosnakovski2 | Bodil Bjørndal3 | Penka Yonkova4 | Natalia Grigorova1 | 

Zhenya Ivanova1 | Georgi Penchev4 | Galina Simeonova5 | Lyuba Miteva6 | Anelya Milanova1 | Tatyana Vlaykova7 

| Spaska Stanilova6 | Ivan Penchev Georgiev1. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2019, 103, 

3 925-934. 

 Abstract Adipose‐derived stem cells (ADSCs) possess multipotent properties, and their proper functionality is 

essential for further development of metabolic disorders. In the cur‐ rent study, we explored the impact of two n‐3 

LC‐PUFAs (long‐chain polyunsaturated fatty acids, DHA—docosahexaenoic; C22:6, and EPA—eicosapentaenoic; 

C20:5) on a specific profile of lipolytic‐related gene expressions in the in vitro‐differentiated sub‐ cutaneous and 

visceral ADSCs from rabbits. The subcutaneous and visceral ADSCs were obtained from 28‐day‐old New Zealand 

rabbits. The primary cells were cul‐ tured up to passage 4 and were induced for adipogenic differentiation. 

Thereafter, the differentiated cells were treated with 100 µg EPA or DHA for 48 hr. The total mRNA was isolated 

and target genes expression evaluated by real‐time RCR. The results demonstrated that treatment of rabbit ADSCs 

with n‐3 PUFAs significantly enhanced mRNA expression of Perilipin A, while the upregulation of leptin and Rab18 

genes was seen mainly in ADSCs from visceral adipose tissue. Moreover, the EPA significantly enhanced PEDF 

(Pigment Derived Epithelium Factor) mRNA expression only in visceral cells. Collectively, the results suggest 

activation of an additional lipol‐ ysis pathway most evident in visceral cells. The data obtained in our study indicate 

that in vitro EPA up‐regulates the mRNA expression of the studied lipolysis‐associated genes stronger than DHA 

mainly in visceral rabbit ADSCs. 

 

n ‑ 3 полиненаситени мастни киселини провокират специфичен транскрипционен профил в стволови клетки, 

получени от заек от мастна тъкан in vitro. Екатерина Вачкова1 | Дарко Боснаковски2 | Бодил Бьорндал3 | 

Пенка Йонкова4 | Наталия Григорова1 | Женя Иванова1 | Георги Пенчев4 | Галина Симеонова5 | Люба 

Митева6 | Анеля Миланова1 | Татяна Влайкова7 | Спаска Станилова6 | Иван Пенчев Георгиев1. Journal of 

Animal Physiology and Animal Nutrition, 2019, 103, 3 925-934. 

 Резюме Стволовите клетки, получени от мастна тъкан (ADSC), притежават мултипотентни свойства и 

тяхната правилна функционалност е от съществено значение за по-нататъшното развитие на метаболитните 

нарушения. В текущото проучване изследвахме въздействието на две n ‑ 3 LC ‑ PUFA (дълговерижни 

полиненаситени мастни киселини, DHA - докозахексаенова; C22: 6 и EPA - ейкозапентаенова; C20: 5) върху 

специфичен профил на липолитичен Свързани генетични експресии в in vitro диференцирани подкожни и 



висцерални ADSC от зайци. Подкожните и висцералните ADSC са получени от 28-дневни новозеландски 

зайци. Първичните клетки бяха култивирани до пасаж 4 и бяха индуцирани за адипогенна диференциация. 

След това диференцираните клетки се третират със 100 ug EPA или DHA в продължение на 48 часа. 

Изолирана е общата тРНК и експресията на целевите гени е оценена чрез RCR в реално време. Резултатите 

демонстрират, че третирането на заешки ADSCs с n-3 PUFAs значително подобрява експресията на mRNA на 

Perilipin A, докато повишаването на гените на лептин и Rab18 се наблюдава главно в ADSCs от висцерална 

мастна тъкан. Освен това, EPA значително подобрява експресията на иРНК на PEDF (Pigment Derived 

Epitheli Factor) само във висцерални клетки. Колективно резултатите предполагат активиране на 

допълнителен път на липолиза, най-очевиден във висцералните клетки. Данните, получени в нашето 

проучване, показват, че in vitro EPA регулира нагоре експресията на mRNA на изследваните гени, свързани с 

липолиза, по-силни от DHA, главно във висцерални заешки ADSC. 

 

II.15. Strateva, М. & G. Penchev, 2019. Histological discrimination of fresh from frozen/thawed carp (Cyprinus 

carpio). Bulg. J. Vet. Med. (online first).  

Summary. The aim of the study was to perform histological differentiation of dorsal and ventral musculature of fresh 

and frozen/thawed carps (Cyprinus carpio). Histological findings of muscle fibres (Myofibra striata) of fresh carps 

did not show any changes. Single freezing at –10 ºС resulted in extracellular gaps in the central part of some of 

fibres. After single freezing at –18 ºС, muscle fibres with cell destruction in the central part were identified while the 

periphery remained intact. Completely destructured and deformed areas of muscle fibres were demonstrated after 

single freezing at –27 ºС. Double freezing at –10 ºС resulted in shrinkage, extracellular gaps and fragmentation of 

fibres, while muscle fibres double-frozen at –18 ºС were impaired, degraded and with visible defects. The 

histological findings in carp muscle, double-frozen at –27 ºС comprised severely deformed muscle fibres with 

increased extracellular gaps from degraded muscle tissue. On the basis of findings, it could be concluded that double 

freezing of carps was not an appropriate method of storage and shelf-life extension 

.  

 Стратева, М. & Г. Пенчев, 2019. Хистологично разграничаване  на прясни от замразени / размразени шарани 

(Cyprinus carpio). Bulg. J. Vet. Med. (първо онлайн).  

Резюме. Целта на изследването беше да се извърши хистологична диференциация на гръбна и коремна 

мускулатура на пресни и замразени / размразени шарани (Cyprinus carpio). Хистологичните находки на 

мускулни влакна (Myofibra striata) на пресни шарани не показват промени. Единичното замразяване при –10 

ºС доведе до извънклетъчни пролуки в централната част на някои влакна. След единично замразяване при –

18 ºС бяха идентифицирани мускулни влакна с клетъчна деструкция в централната част, докато периферията 

остана непокътната. Напълно разрушени и деформирани участъци от мускулни влакна бяха демонстрирани 

след еднократно замразяване при –27 ºС. Двойното замразяване при –10 ºС доведе до свиване, извънклетъчни 

пролуки и фрагментация на влакна, докато двойно замразените мускулни влакна при –18 ºС бяха нарушени, 

разградени и с видими дефекти. Хистологичните находки в мускулите на шарана, двойно замразени при –27 

ºС, включват силно деформирани мускулни влакна с увеличени извънклетъчни пролуки от разградена 

мускулна тъкан. Въз основа на констатациите може да се заключи, че двойното замразяване на шараните не е 

подходящ метод за съхранение и удължаване на срока на годност. 

 

II.16. Yovchev, D. & G. Penchev, 2020. Age-related histochemical investigations of small intestinal goblet cells in 

bronze turkeys (Meleagris gallopavo gallopavo). Bulg. J. Vet. Med. (online first). 

Summary.  The aim of the study was to investigate the goblet cell types and their density in the small intestine of 

bronze turkey (Meleagris meleagris gallopovo), by means of Alcian blue-PAS staining. Sixty birds from 10 age 

groups were used. In the duodenum and jejunum, goblet cells produced acid, neutral and mixed mucins, while in the 

jejunum  acid mucins. A negative relationship was observed between cell density and either duodenum or jejunum 

lengths; such a correlation was not established in the ileum. 



Резюме Йовчев, Д. и Г. Пенчев, 2020. Свързани с възрастта хистохимични изследвания на  чашковидните 

клетки в тънките черва на бронзови пуйки (Meleagris gallopavo gallopavo). Bulg. J. Vet. Med. (първо онлайн). 

Целта на изследването е да се проучат типовете чашковидни клетки и тяхната плътност в тънките черва на 

бронзовата пуйка (Meleagris meleagris gallopovo), посредством оцветяване с Alcian blue-PAS. Използвани са 

60 птици от 10 възрастови групи. В дванадесетопръстника и йеюнума чашковидните клетки произвеждат 

киселинни, неутрални и смесени муцини, докато в йеюнума - киселинни муцини. Наблюдава се отрицателна 

връзка между плътността на клетките и дължините на дванадесетопръстника и  йеюнума, докато такава 

корелация не е установена в илеума. 

 

 

II. 17. Penchev, G., 2020. Age-related histology of the bursa of Fabricius in bronze turkeys (Meleagris meleagris 

gallopavo). Bulg. J. Vet. Med. (online first).  

Summary . The aim of the present study was to establish age-dependent histological changes occurring in the bursa 

of Fabricius of bronze turkeys. To this end, histological preparations from 60 clinically healthy birds (30 males and 

30 females) were examined by light microscopy. The turkeys were divided into ten age groups – at 1, 7, 14, 28, 35, 

49, 56, 90, 120 and 240 days of age. Specimens were processed by routine histological techniques. At one day of 

age, the wall of the bursa of Fabricius comprised 4 tissue layers: tunica mucosa, tela submucosa, tunica muscularis 

and tunica serosa, and the mucosa formed high fold directed to the lumen. These folds were filled with lymphoid 

follicles, whose cortex and medulla were indistinguishable. From the 7th to the 120th days if age, the size of follicles 

increased and the peripherally located dark-staining cortex was clearly distinct from the centrally located lighter 

staining medulla. On the 240th day, signs of bursa of Fabricius’ involution were visible – destruction of follicles, 

cystic formations, thickening of interfollicular connective tissue septa and fat accumulation within the wall. The 

obtained results allowed concluding that the physiological involution of the bursa of Fabricius started at the onset of 

sexual maturity.  

 

 Пенчев, Г., 2020. Свързана с възрастта хистология на бурсата на Фабриций при бронзови пуйки (Meleagris 

meleagris gallopavo). Bulg. J. Vet. Med. (първо онлайн).  

Резюме. Целта на настоящото проучване е да се установят зависими от възрастта хистологични промени, 

настъпващи в бурсата на Фабриций от бронзови пуйки. За тази цел чрез светлинна микроскопия бяха 

изследвани хистологични препарати от 60 клинично здрави птици (30 мъжки и 30 женски). Пуйките бяха 

разделени на десет възрастови групи - на 1, 7, 14, 28, 35, 49, 56, 90, 120 и 240-дневна възраст. Образците са 

обработени чрез рутинни хистологични техники. На еднодневна възраст стената на бурсата на Фабриций се 

състоеше от 4 тъканни слоя: tunica mucosa, tela submucosa, tunica muscularis и tunica serosa, а лигавицата 

образува високи гънки, насочена към лумена. Тези гънки бяха изпълнени с лимфоидни фоликули, чиято кора 

и медула бяха неразличими. От 7-ия до 120-ия ден размерът на фоликулите се увеличаваше и периферно 

разположената тъмно оцветяваща се кора се различаваше ясно от централно разположената по-светло 

оцветяваща се сърцевина. На 240-ия ден бяха видими признаци на инволюцията на бурсата на Фабриций - 

разрушаване на фоликули, кистозни образувания, удебеляване на интерфоликуларни съединителнотъканни 

прегради и натрупване на мазнини в стената. Получените резултати позволиха да се заключи, че 

физиологичната инволюция на бурсата на Фабриций  започнаше в началото на половата зрялост. 

 

II.18.  Gerzilov, V., Bochukov, A., Petrov, P. & Penchev, G. (2020). Morphological and histological characteristics 

of goose fatty liver. Bulg. J. Agric. Sci., 26 (6), 1305–1308 

Abstract.  A study related to the qualification of 399 samples fattened liver of geese was conducted. Marketable fatty 

liver of grade A constitutes 70.17% with an average weight of 585.0±7.4 g, and grade B – 16.04% with 527.3±9.3 g. 

The non-marketable liver of grade C (less than 400 g – not considered for foie gras) and unfattened liver make up 

respectively – 11.03% and 2.76%. Histology observation of livers of qualities A and B showed that the cytoplasm of 

all hepatocytes contained many fatty droplets in different size which fill the entire cell. The cell plasmalemma in 



livers with grade A was intact, despite intense fatty infiltration, while in grade B in some cases, integrity was 

compromised.  

 

 Герзилов, В., Бочуков, А., Петров, П. и Пенчев, Г. (2020). Морфологични и хистологични характеристики на 

вмастен гъши черен дроб. Bulg. J. Agric. Sci., 26 (6), 1305–1308  

Резюме. Проведено е проучване, свързано с окачествяването на 399 проби угоен черен дроб на гъски. 

Търгуемият мастен черен дроб от степен А представлява 70,17% при средно тегло 585,0 ± 7,4 g, а степен B - 

16,04% при 527,3 ± 9,3 g. Нетъргуемият черен дроб от степен С (по-малко от 400 g - не се счита за гъши 

дроб) и обезмасленият черен дроб съставляват съответно - 11,03% и 2,76%. Хистологичното изследване  на 

черния дроб с качества А и В показа, че цитоплазмата на всички хепатоцити съдържа много мастни капчици 

с различен размер, които изпълват цялата клетка. Клетъчната плазмалема при черния дроб със степен А е 

непокътната, въпреки интензивната мастна инфилтрация, докато при степен В в някои случаи целостта и е 

нарушена. 

 

II.19. Histological, Physicochemical and Microbiological Changes in the Carp (Cyprinus carpio) Muscles after 

Freezing.  Mariyana Strateva, Georgi Penchev, and Deyan Stratev. Journal of Aquatic Food Product and Technology, 

2021, ABSTRACT. The objective of the study was to determine the effect of freezing at –18°C on the histological 

structure and some physicochemical and microbiological indicators of carp (Cyprinus carpio) dorsal and abdominal 

muscles. The muscles showed damage after freezing once and twice, but they were more significantly deformed and 

destructured after double freezing. Water content, crude protein, and fat showed no significant differences between 

fresh carp and carp frozen once and twice. Water activity of the abdominal and dorsal muscles showed significant 

differences (p < 0.001) after freezing. Significant differences (p < 0.05) were also found in the ash content of the 

abdominal and dorsal muscles after freezing. The total number of microorganisms and Enterobacteriaceae did not 

show significant differences (p > 0.05) between fresh carp and carp frozen once and twice. The histological study 

showed clear morphological differences between muscle fibers of fresh carp (Cyprinus carpio) and carp frozen once 

and twice. Muscles are damaged to a greater extent after double freezing. Freezing affected water activity and ash 

content. The microbiological indicators of carp do not change significantly after storage for 30 days in a frozen state 

. 

 Хистологични, физикохимични и микробиологични промени в мускулите на шарана (Cyprinus carpio) след 

замразяване.  Марияна Стратева, Георги Пенчев и Деян Стратев. Journal of Aquatic Food Product and 

Technology , 2021 г., РЕЗЮМЕ. Целта на изследването беше да се определи ефектът на замръзяване при –18 ° 

C върху хистологичната структура и някои физикохимични и микробиологични показатели на гръбните и 

коремните мускули на шаран (Cyprinus carpio). Мускулите показват увреждане след замръзяване веднъж и 

два пъти, но те са по-значително деформирани и деструктурирани след двойно замразяване. Съдържанието 

на вода, сурови протеини и мазнини не показват значителни разлики между пресни шарани и шарани, 

замразени веднъж и два пъти. Водната активност на коремната и гръбната мускулатура показва значителни 

разлики (p <0,001) след замръзяване. Установени са също значителни разлики (р <0,05) в съдържанието на 

пепел в коремните и гръбните мускули след замразяване. Общият брой на микроорганизмите и 

Enterobacteriaceae не показва значителни разлики (р> 0,05) между пресен шаран и шаран, замразен веднъж и 

два пъти. Хистологичното проучване показва ясни морфологични разлики между мускулните влакна на 

пресен шаран (Cyprinus carpio) и шаран, замразен веднъж и два пъти. Мускулите се увреждат в по-голяма 

степен след двойно замразяване. Замразяването повлиява активността на водата и пепелта. 

Микробиологичните показатели на шарана не се променят значително след съхранение в продължение на 30 

дни в замразено състояние. 

 

II.20. Influence of Freezing on Muscles of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): A Histological and 

Microbiological Study M. Strateva 1 , G. Penchev 1 , D. Stratev 2. Journal of Food Quality and Hazards Control, 

2021, 8, 2-12. 



 HIGHLIGHTS  After freezing twice, deformities were observed resulting in completely destructured muscle fibers. 

 Muscles were damaged to a greater extent after freezing twice and thawing.  Microbiological indicators did not 

change significantly after freezing. ABSTRACT Background: Freezing is a common and ancient method for 

preservation of foods which is applicable both under household and industrial conditions. The objective of the study 

was to establish histological and microbiological changes in dorsal and abdominal muscles of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) after freezing once and twice. Methods: Forty-five fresh rainbow trout specimens were 

distributed into three groups of 15 fish each. The first group was subjected to histological and microbiological 

analysis immediately after delivery at the laboratory. The second fish group was frozen at -18 °C for 15 days, while 

the third group of fish was frozen at -18 °C for 15 days, thawed and frozen again at -18 °C for 15 days. Data were 

analyzed using GraphPad InStat 3 software. Results: After freezing once, muscle fibers with intracellular void spaces 

were observed and retained stable peripheral boundary. In some muscle fibers, the endomysium boundaries were 

visible and with retained integrity. After freezing twice, damages and deformities were observed resulting in 

completely destructured muscle fibers. Large void spaces among the muscle fibers and bundles were greatly the 

result of shrinking and grouping of fibers and the laceration of endomysium and perimysium internum. Total 

microbial count and Enterobacteriaceae count had no significant differences (p>0.05) between fresh, frozen once, 

and frozen twice trout. Conclusion: Muscles of rainbow trout (O. mykiss) are histologically damaged to a greater 

extent after freezing twice and thawing. However, microbiological indicators had no change significantly after 

freezing once and twice. 

 

Влияние на замръзяването върху мускулите на дъговата пъстърва (Oncorhynchus mykiss): Хистологично и 

микробиологично проучване.  М. Стратева 1, Г. Пенчев 1, Д. Стратев 2. Journal of Food Quality and Hazards 

Control,  2021, 8, 2-12. 

 АКЦЕНТИ • След замръзяване два пъти се наблюдават деформации, водещи до напълно деструктурирани 

мускулни влакна. • Мускулите бяха повредени в по-голяма степен след замразяване два пъти и размразяване. 

• Микробиологичните показатели не се променят значително след замразяване. РЕЗЮМЕ Предистория: 

Замразяването е често срещан и древен метод за консервиране на храни, който е приложим както в битови, 

така и в промишлени условия. Целта на изследването е да установи хистологични и микробиологични 

промени в гръбните и коремните мускули на дъговата пъстърва (Oncorhynchus mykiss) след замразяване 

веднъж и два пъти. Методи: Четиридесет и пет екземпляра прясна дъгова пъстърва бяха разпределени в три 

групи от по 15 риби. Първата група е била подложена на хистологичен и микробиологичен анализ веднага 

след доставяне в лабораторията. Втората рибна група беше замразена при -18 ° C за 15 дни, докато третата 

група риби беше замразена при -18 ° C за 15 дни, размразена и отново замразена при -18 ° C за 15 дни. 

Данните бяха анализирани с помощта на софтуера GraphPad InStat 3. Резултати: След еднократно 

замразяване се наблюдават мускулни влакна с вътреклетъчни празни пространства и запазена стабилна 

периферна граница. В някои мускулни влакна границите на ендомизиума бяха видими и със запазена цялост. 

След замръзяване два пъти се наблюдават повреди и деформации, водещи до напълно деструктурирани 

мускулни влакна. Големите празни пространства сред мускулните влакна и снопове са в голяма степен 

резултат от свиването и групирането на влакната и разкъсването на ендомизиума и перимизиума. Общият 

брой на микробите и броят на ентеробактериите не са имали значителни разлики (р> 0,05) между прясна, 

замразена веднъж и замразена два пъти пъстърва. Заключение: Мускулите на дъговата пъстърва (O. mykiss) 

се увреждат в по-голяма степен хистологично след замразяване два пъти и размразяване. 

Микробиологичните показатели обаче не се променят значително след замразяване веднъж и два пъти. 

 

III.1. HISTOCHEMICAL INVESTIGATION OF THE ESOPHAGUS OF THE WILD BRONZE TURKEY 

(MELEAGRIS GALLOPAVO) D. Yovchev* , G. Penchev Department of Veterinary Anatomy, Histology and 

Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, 

2019, 4, 308-311 



 ABSTRACT The aim of the present study was to investigate the thoracic part of the esophagus in the bronze turkey, 

using Masson’s trichrome stain and Alcian blue-PAS staining. Thirty-six clinically healthy bronze turkeys (eighteen 

males and eighteen females) were studied. The groups of the birds were at age 1, 7, 14, 28, 35 and 49 days. Each 

group consisted of three male and three female birds. The histological features of the organ were similar in the 

studied groups. It consisted of tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis, and tunica serosa. There were no 

specifics in the organ regarding the sex and the age of the birds. The esophageal glands in all of the studied groups, 

demonstrated intensive PAS and AB reaction, because of the mucous, produced by the epithelial glandular cells. 

Lamina propria exhibited a weak PAS reaction, visible in all ages, either in males, either in females. 

  

ХИСТОХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОДА НА ДИВАТА БРОНЗОВА ПУЙКА 

(MELEAGRIS GALLOPAVO) Д. Йовчев *, Г. Пенчев . Катедра по ветеринарна анатомия, хистология и 

ембриология, Факултет по ветеринарна медицина, Университет Тракия, Стара Загора, България. Trakia 

Journal of Sciences, 2019, 4, 308-311 

 РЕЗЮМЕ Целта на настоящото проучване е да изследва гръдната част на хранопровода в бронзовата пуйка, 

като се използва трихромовото оцветяване на Masson’s и Alcian blue-PAS. Изследвани са 36 клинично здрави 

бронзови пуйки (осемнадесет мъжки и осемнадесет женски). Групите на птиците бяха на възраст 1, 7, 14, 28, 

35 и 49 дни. Всяка група се състоеше от три мъжки и три женски птици. Хистологичните характеристики на 

органа са сходни в изследваните групи. Състои се от  лигавица, субмукоза, мускулатура и туника сероза. 

Нямаше специфики в органа по отношение на пола и възрастта на птиците. Езофагеалните жлези във всички 

изследвани групи демонстрират интензивна реакция на PAS и AB поради мукуса, произведен от епителните 

жлезисти клетки. Lamina propria проявява слаба PAS реакция, видима във всички възрасти, както при 

мъжките, така и при женските. 

 

III.2. HISTOLOGICAL, PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL CHANGES IN FRESH AND 

FROZEN/THAWED FISH M. Strateva*, G. Penchev Department of Veterinary Anatomy, Histology and 

Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, 

2020, 1, 69-80 

 ABSTRACT . The production and supply of fish as food is constantly growing worldwide. Various methods are 

applied to extend its shelf life, one of them being freezing. According to European Union legislation, the state of the 

food and its treatment must be indicated on the label. If the food had been frozen prior to marketing and then sold 

thawed, this information must be provided to the consumer by labelling it. Otherwise, this is considered a fraud to 

the consumer since freezing significantly degrades the quality of fish. Histological, physicochemical and 

microbiological changes in the muscle tissue of frozen fish occur. Different methods may be applied to distinguish 

between fresh and frozen and them thawed fish, of which histological examination is a reliable method.  

 

ХИСТОЛОГИЧНИ, ФИЗИКОХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ПРЕСНИ И 

ЗАМРАЗЕНИ / РАЗМРАЗЕНИ РИБИ М. Стратева *, Г. Пенчев Катедра по ветеринарна анатомия, 

хистология и ембриология, Факултет по ветеринарна медицина, Университет Тракия, Стара Загора, 

България. Trakia Journal of Sciences, 2020, 1, 69-80 

 РЕЗЮМЕ. Производството и предлагането на риба като храна непрекъснато нараства в световен мащаб. За 

удължаване на срока на годност се прилагат различни методи, единият от които е замразяване. Съгласно 

законодателството на Европейския съюз състоянието на храната и нейното третиране трябва да бъдат 

посочени на етикета. Ако храната е била замразена преди пускането на пазара и след това е била продадена 

размразена, тази информация трябва да бъде предоставена на потребителя чрез етикетиране. В противен 

случай това се счита за измама за потребителя, тъй като замразяването значително влошава качеството на 

рибата. Настъпват хистологични, физикохимични и микробиологични промени в мускулната тъкан на 

замразени риби. Могат да се прилагат различни методи за разграничаване на прясна и замразена и след това  

размразена риба, чийто хистологичен преглед е надежден метод. 

 



 

 

 

 

IV.1. INFLUENCE OF INBREEDING ON BOARS TESTICULAR DEVELOPMENT AND 

HISTOSTRUCTURE, Животновъдни науки, 2012, 5, 38-43 
Tanchev, S., Thracian University, Stara Zagora (Bulgaria); Georgieva, S., Thracian University, Stara Zagora 

(Bulgaria); Penchev, G., Thracian University, Stara Zagora (Bulgaria); Tanchev, E., Agroconsult 

Engineering, Stara Zagora (Bulgaria); et al. Agricultural Academy, Sofia (Bulgaria) [Corporate Author] 

The aim of the study was to investigate some reproductive features – weight of testicles. diameter of seminiferous 

tubules and histostructure of the testes in relation with inbred level in boars. The level of inbreeding in experimental 

groups was Fx=0. Fx=0.25 and Fx=0. 375. The results showed that applied level of inbreeding Fx=0.25 and Fx=0. 

375 lead to significant morphometric disturbances in testes as well as decreased population of germ cells in some of 

the tubules. We found differences in studied features between groups with different levels of inbreeding and 

increasing of inbred depression depending on inbreeding level. 

 

ВЛИЯНИЕ НА ИНБРИДИНГА ВЪРХУ ХИСТОСТРУКТУРАТА И РАЗВИТИЕТО НА ТЕСТИСИТЕ ПРИ 

НЕРЕЗИ, Животновъдни науки, 2012, 5, 38-43 

Танчев, С., Тракийски университет, Стара Загора (България); Георгиева, С., Тракийски университет, Стара 

Загора (България); Пенчев, Г., Тракийски университет, Стара Загора (България); Танчев, Е., 

 Резюме. Целта на изследването беше да се изследват някои репродуктивни характеристики - тегло на 

тестисите. диаметър на семенните тубули и хистоструктура на тестисите във връзка с инбредното ниво в 

глиганите. Нивото на инбридинг в експериментални групи е Fx = 0. Fx = 0,25 и Fx = 0. 375. Резултатите 

показаха, че приложеното ниво на инбридинг Fx = 0,25 и Fx = 0. 375 водят до значителни морфометрични 

нарушения в тестисите, както и до намаляване на популацията на зародишни клетки в някои от тубулите. 

Установихме разлики в изследваните особености между групи с различни нива на инбридинг и увеличаване 

на инбредната депресия в зависимост от нивото на инбридинг. 

 

 

IV.2 EFFECT OF CASTRATION ON SOME PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS AND 

HISTOSTRUCTURE OF RABBIT MUSCLE. Животновъдни науки, 2013, 1, 62-69   

Ribarski, S., Thracian University, Stara Zagora (Bulgaria); Penchev, G., Thracian University, Stara Zagora 

(Bulgaria); Ivanova, Zh., Thracian University, Stara Zagora (Bulgaria); Georgiev, I., Thracian University, 

Stara Zagora (Bulgaria); et al.  

This study was conducted with 22 male New Zealand white rabbits. The purpose of the study was to investigate the 

effect of castration and Immunoprot a combination of two antioxidants – d-limonene and Vitamin E treatment on 

some physico-chemical characteristics and morphological features of skeletal muscles. The rabbits were divided into 

3 groups: I group – castrated and treated with Immunoprotect - GrCI; II group – only castrated - GrC and III group – 

non-castrated - GrNC. The experimental period lasted 2 months. m. Longissimus lumborum and m. 

Semimembranosus were used for analyses. In both muscles castrated rabbits exhibited significantly higher levels of 

lipids, pH values and water holding capacity than other two groups - CrCI and GrNC. There were no group 

differences in the muscle content of proteins, dry matter and mineral substances. The castration of male rabbits two 

months before slaughtering lead to increased fat deposition but this has no marked effect on meat quality. The 

treatment with Immunoprotect protect lipid accumulation in muscles which could be in part due to the combined 

effect of two antioxidants – Vitamin E and d-limonene. 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КАСТРАЦИЯТА НА НЯКОИ ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ХИСТОСТРУКТУРА НА  МУСКУЛИ ОТ ЗАЕК. Животновъдни науки, 2013, 1, 62-69 

Рибарски, С., Тракийски университет, Стара Загора (България); Пенчев, Г., Тракийски университет, Стара 

Загора (България); Иванова, Ж., Тракийски университет, Стара Загора (България); Георгиев, И., Тракийски 

университет, Стара Загора (България); и др. 



Това проучване е проведено с 22 мъжки новозеландски бели зайци. Целта на изследването е да изследва 

ефекта на кастрацията и Имунопротект- комбинация от два антиоксиданта - d-лимонен и лечение с витамин 

Е върху някои физико-химични характеристики и морфологични характеристики на скелетните мускули. 

Зайците бяха разделени на 3 групи: I група - кастрирани и третирани с Имунопротект - GrCI; II група - само 

кастриран - GrC и III група - некастриран - GrNC. Експерименталният период продължи 2 месеца.  M. 

Longissimus lumborum и M. Semimembranosus са използвани за анализи. И в двета мускула кастрираните 

зайци показват значително по-високи нива на липиди, стойности на pH и капацитет за задържане на вода в 

сравнение с други две групи - CrCI и GrNC. Няма групови разлики в мускулното съдържание на протеини, 

сухо вещество и минерални вещества. Кастрацията на мъжки зайци два месеца преди клането води до 

повишено отлагане на мазнини, но това не оказва значително влияние върху качеството на месото. 

Лечението с Имунопротект защитава натрупването на липиди в мускулите, което може да бъде отчасти 

поради комбинирания ефект на два антиоксиданта - витамин Е и d-лимонен. 

 

. 

 

IV.3. G. Penchev. Histochemical study on polysaccharide in pig testes during postnatal development. Bulg. J. Vet. 

Med., 2013, 16, Suppl. 1, 23-27 

Summary. The aim of the present study was to determine the presence and distribution of glycogen in the testes of 

pigs from various ages. Material for histochemical investigation was taken from testes of 36 male pigs at 1, 2, 3,4, 5, 

6, 7 and 8 months of age after castration in strict compliance with the Institutional Committee of Animal Health 

Care. The staining technique qas the periodic acid-Schiff method (PAS) as developed by Mc Manus and control 

reaction with 0,1 % amylase in order to remove glycogen. The presence of glycogen was demonstrated with pink-

violet staining. In the prepubertal pigs marked positive reaction was observed in the lamina propria of the 

seminiferous tubules. The endothelium of the capillaries and the walls of arterioles and venules within the 

interstitium and tunica albuginea demonstated an intense reaction as did the lamina propria. The cytoplasm of 

spermatogonia and spermatocytes was weakly stained. In sexually mature boars except these structures strong PAS-

positive material was found in spermatids and spermatozoa. The obtained results suggest that the glycogen, found in 

pig testes would provide the energy essential for onset and maintenance of spermatogenesis and the transformation 

of spermatids into spermatozoa. 

 

Г. Пенчев. Хистохимично изследване за полизахариди в свински тестиси по време на постнаталното 

развитие. Bulg. J. Vet. Med., 2013, 16, Suppl. 1, 23-27 

Резюме. Целта на настоящото проучване беше да се определи наличието и разпределението на гликоген в 

тестисите на прасета от различни възрасти. Материал за хистохимично изследване е взет от тестисите на 36 

мъжки прасета на 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 и 8-месечна възраст след кастрация при стриктно спазване на 

Институционалния комитет по здравеопазване на животните. Техниката на оцветяване е метода  перйодна 

киселина-Шиф (PAS), разработен от Mc Manus, и контролна реакция с 0,1% амилаза, за да се отстрани 

гликогенът. Присъствието на гликоген беше демонстрирано с розово-виолетово оцветяване. При 

предпубертетни прасета се наблюдава изразена положителна реакция в lamina propria на семенните тубули. 

Ендотелът на капилярите и стените на артериоли и венули в интерстициума и tunica albuginea демонстрираха 

интензивна реакция, като в ламина проприа. Цитоплазмата на сперматогониите и сперматоцитите е слабо 

оцветена. При полово зрели нерези, с изключение на тези структури, е открит силен PAS-положителен 

материал в сперматидите и сперматозоидите. Получените резултати предполагат, че гликогенът, открит в 

тестисите на свине, ще осигури енергията, необходима за появата и поддържането на сперматогенезата и 

трансформацията на сперматидите в сперматозоиди. 

 

 

IV.4. EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF TRIBULUS TERRESTRIS DRY EXTRACT ON 

HISTOLOGICAL STRUCTURE OF GONADS AND KIDNEYS IN JAPANESE QUAIL Matina Nikolova1 , 



Georgi Penchev2 , Svetlana Grigorova3 , Dimo Penkov1 , Hristo Hristev1 , Iveta Koeva4 . Macedonian Journal of 

Animal Science, 2015, 5, 1, 11-17  

Abstract. This experiment was designed to evaluate the effect of different doses of Bulgarian product Vemoherb-T 

(dry extract of Tribulus terrestris) on egg production, serum level of testosterone and histological structure of gonads 

and kidneys in Japanese quail. In the experiment a total of 52 female and 16 male Japanese quail from Pharaon breed 

at the initial age of 44 days were involved. Quails were randomly divided in control and three experimental groups, 

13 female and 4 male in each. Experimental groups received with the drink water the tested product in following 

daily doses: 4 mg/kg body weight (10 weeks); 10 mg/kg body weight (the first 5 weeks of the trial); 10 mg/kg body 

weight (10 weeks) for Ist, IInd, IIIrd treated groups respectively. A significant increase of ovary weight in quails 

from IIIrd experimental group (P < 0.01) in comparison with the control was measured. Egg production in IInd and 

IIIrd treated groups increased significantly (P < 0.01) than the control group. Testosterone level of males from IIIrd 

experimental group enhanced significantly (P < 0.05; P < 0.01) than other groups. The ovary core part of females 

from IIIrd experimental group contained a much lower number of mature follicles in comparison to the other groups 

and its central medulla was highly vascularized. Tribulus terrestris extract in a dose of 10 mg/kg stimulates the 

production of male reproductive cells, while the dose of 4 mg/kg caused a delay of spermatozoa production. 

Histological analysis showed that in all experimental groups the structure of the kidneys was preserved and that the 

higher doses lead to certain reduction of the parenchyma. 

 

ЕФЕКТ НА РАЗЛИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА СУХИЯ ЕКСТРАКТ НА TRIBULUS TERRESTRIS ВЪРХУ 

ХИСТОЛОГИЧНАТА СТРУКТУРА НА ГОНАДИ И БЪБРЕЦИ В ЯПОНСКИ ПЪДПЪДЪЦИ. Матина 

Николова1, Георги Пенчев2, Светлана Григорова3, Димо Пенков1, Христо Христев1, Ивета Коева., 

Macedonian Journal of Animal Science, 2015, 5,1,11-17 

Резюме. Този експеримент е предназначен да оцени ефекта на различните дози български продукт Vemoherb-

T (сух екстракт от Tribulus terrestris) върху производството на яйца, серумното ниво на тестостерон и 

хистологичната структура на половите жлези и бъбреците при японски пъдпъдъци. В експеримента бяха 

включени общо 52 женски и 16 мъжки японски пъдпъдъци от породата Фараон в начална възраст от 44 дни. 

Пъдпъдъците бяха разделени на случаен принцип в контролна и три експериментални групи, 13 женски и 4 

мъжки във всяка. Експериментални групи получават с питейната вода тествания продукт в следните дневни 

дози: 4 mg / kg телесно тегло (10 седмици); 10 mg / kg телесно тегло (първите 5 седмици от проучването); 10 

mg / kg телесно тегло (10 седмици) за съответно I, II и III трета група. Измерва се значително увеличение на 

теглото на яйчниците при пъдпъдъци от III-та експериментална група (P <0,01) в сравнение с контролата. 

Производството на яйца в третирани втора и трета групи се е увеличило значително (P <0,01) от контролната 

група. Нивото на тестостерон при мъжките от III-та експериментална група се повишава значително (P <0,05; 

P <0,01) в сравнение с други групи. Кората на яйчниците при женските от III-та експериментална група 

съдържа много по-малък брой зрели фоликули в сравнение с останалите групи и сърцевината им е силно 

васкуларизирана. Екстрактът от Tribulus terrestris в доза от 10 mg / kg стимулира производството на мъжки 

репродуктивни клетки, докато дозата от 4 mg / kg причинява забавяне на производството на сперматозоиди. 

Хистологичният анализ показа, че във всички експериментални групи структурата на бъбреците е запазена и 

че по-високите дози водят до известно намаляване на паренхима. 

 

IV.5. MORPHOLOGICAL AND HISTOLOGICAL FEATURES OF TESTES IN LANDES GANDERS Vasko 

GERZILOV1 *, Atanas BOCHUKOV1 , George PENCHEV2 , Petar PETROV1 . Sixth International Scientific 

Agricultural Symposium „Agrosym 2015“  Book of Proceedings, 1782-1787. 

Abstract Morphometric and histological examination of testes in Landes ganders was performed at one-, two- and 

seven years of age. The testicular morphometry included the following parameters – weight, length and width, 

diameter of seminiferous tubules (ST), ratio between ST volume and interstitial connective tissue volume. During the 

breeding season (from the end of December to the end of May) at the studied ages, the weight and size of testes 

increased greatly. In all investigated males the left testicle was significantly bigger. During the non-breeding season 



the testicular parenchyma regressed and testes weight decreased too. Contrary to our preliminary expectations 

significant differences in testicular development depending on age - between one- and two-years old on one hand and 

seven years old on the other were not found. 

 

МОРФОЛОГИЧНИ И ХИСТОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕМЕННИЦИТЕ ПРИ ЛАНДЕНСКИ 

ГЪСКИ. Васко ГЕРЗИЛОВ1 *, Атанас БОЧУКОВ1, Георги ПЕНЧЕВ2, Петър ПЕТРОВ1. Sixth International 

Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“  Book of Proceedings, 1782-1787. 

Абстракт. Морфометрично и хистологично изследване на тестисите при Landes ganders е извършено на 

възраст от една, две и седем години. Тестикуларната морфометрия включва следните параметри - тегло, 

дължина и ширина, диаметър на семенните тубули (ST), съотношение между обема на ST и обема на 

интерстициалната съединителна тъкан. По време на размножителния сезон (от края на декември до края на 

май) в изследваните възрасти теглото и размерът на тестисите се увеличиха значително. При всички 

изследвани левият тестис е значително по-голям. По време на неразмножителния сезон тестикуларният 

паренхим регресира и теглото на тестисите също намалява. Противно на нашите предварителни очаквания не 

са открити значителни разлики в развитието на тестисите в зависимост от възрастта - между една и две 

години от една страна и седем години от друга. 

 

IV.6. Yonkova, P. Y., H. A. Bardarova, G. I. Zhelyazkov, R. S. Simeonov, K. K. Dimitrov, G. Penchev, G. S. 

Vateva & M. G. Stefanov, 2017. Age-related anatomical and microscopic features of the oesophagus and stomach in 

the rainbow trout (Onchorynchus mykiss). Bulg. J. Vet. Med., 20, Suppl. 1, 45–49. 

 Summary. The objective of this study was to describe the most important morphological features of the esophagus 

and different parts of the stomach in rainbow trouts at different age. Twenty rainbow trouts were divided into 2 

groups, 10 numbers in each, at age 1.5 years old (1st group) and 3 years old (2nd group). Anatomical and 

microscopic measurements were performed. The length of the esophagus and stomach comprises more than one third 

of the entire gastrointestinal tract in rainbow trouts. The cardiac length was significantly shorter than pyloric one. 

Lamina muscularis mucosae and submucosa were not observed in oesophageal wall. The thickness of the inner 

muscular layer of the cardiac region was 2.8 and 1.5 times greater than the outer longitudinal layer in the 1st and 2nd 

group. The cardiac circular muscular layer was 22 times greater in the trouts from 1st group and 19 times in the 2nd 

group. The vascular and myenteric plexuses were better developed in the cardiac region. 

  

Йонкова, П. Й., Х. А. Бърдарова, Г. И. Желязков, Р. С. Симеонов, К. К. Димитров, Г. Пенчев, Г. С. Ватева и 

М. Г. Стефанов, 2017. Свързани с възрастта анатомични и микроскопични особености на хранопровода и 

стомаха в дъговата пъстърва (Onchorynchus mykiss). Bulg. J. Vet. Med., 20, Suppl. 1, 45–49.  

Обобщение. Целта на това проучване е да опише най-важните морфологични характеристики на 

хранопровода и различни части на стомаха при дъговите пъстърви на различна възраст. Двадесет дъгови 

пъстърви бяха разделени на 2 групи, по 10 броя във всяка, на възраст 1,5 години (1-ва група) и 3 години (2-ра 

група). Извършени бяха анатомични и микроскопични измервания. Дължината на хранопровода и стомаха 

обхваща повече от една трета от целия стомашно-чревен тракт при дъговите пъстърви. Кардийната дължина 

е значително по-къса от пилорната. Lamina muscularis mucosae и submucosa не са наблюдавани в стената на 

хранопровода. Дебелината на вътрешния мускулен слой на кардийната област е 2,8 и 1,5 пъти по-голяма от 

външния надлъжен слой в 1-ва и 2-ра група. Кардийният циркуларен мускулен слой е 22 пъти по-голям при 

пъстървите от 1-ва група и 19 пъти във 2-ра група. Съдовите и миентериалните плексуси бяха по-добре 

развити в кардийната област. 

 

IV.7.G. Penchev. Ultrstructural peculiaritis of Sertoly cells in pig testes. Bulg. J. Vet. Med., 2017, 20, Suppl.1, 68-

70 

Summary. The ultrastrcture of Sertoly cells in the seminiferous tubules of pig testes from birth to sexual maturity 

was study by transmission electron microscopy. It was found out that immature Sertoly cells had round ovoid nuclei, 



with regular outlines and small nucleoli. In mature Sertoly cells the nuclei were elliotical amd showed un irregular 

outlines, with characteristic deep infoldinds of their surface. The Sertoly cells were in close contact with 

differentiating spermatids into spermatozoa. 

Г. Пенчев. Ултраструктурни особености на клетките на Сертоли в семенниците на прасета. Bulg. J. Vet. Med., 

2017, 20, Suppl.1, 68-70 

Резюме. Ултраструктурата на клетките на Сертоли в семенните тубули на свински тестиси от раждането до 

половата зрялост се определяха чрез трансмисионна електронна микроскопия. Установено е, че незрелите 

клетки на Сертоли имат кръгли яйцевидни ядра, с правилни очертания и малки ядърца. В зрелите клетки на 

Сертоли ядрата бяха елипсовидни  и показваха неравни очертания, с характерни дълбоки инвагинации на 

повърхността им. Клетките на Сертоли са в тесен контакт с диференциращите сперматиди в сперматозоиди. 

 

 

IV.8. Dimitrov, D. S., G. Penchev, D. Yovchev & K. Stamatova-Yovcheva, 2017. Age-related light microscopy 

histometric investigation on bursa of Fabricius in the common bronze turkey (Meleagris meleagris gallopavo). Bulg. 

J. Vet. Med., 20, Suppl. 1, 71–75.  

Summary. The study was conducted on permanent histological preparations from biological material obtained from 

54 common bronze turkeys. The birds were at the age of 7, 14, 28, 35, 49, 56, 90, 120 and 240 days. Each of the 9 

age groups consisted of 6 birds (3 male and 3 female). Histometric studies of all microstructural elements of the 

organ were done with a light microscope with a built-in eyepiece micrometer. The results showed that the for all 

investigated period (7–240 day), the number of microstructural parameters – mucous folds, glandular crypts and 

thymus like lobules decreased respectively by 2.05; 5.40 and 20.90, but mucous fold height increased respectively by 

1236.87 µm; 34.27 µm and 302.53 µm. The analysis of results of investigations allowed concluding that this process 

was different and independent for each age. 

 

Димитров, Д. С., Г. Пенчев, Д. Йовчев и К. Стаматова-Йовчева, 2017. Свързано с възрастта 

светлинномикроскопско хистометрично изследване на бурса на Фабриций при бронзовата пуйка (Meleagris 

meleagris gallopavo). Bulg. J. Vet. Med., 20, Suppl. 1, 71–75. 

Обобщение. Изследването е проведено върху трайни хистологични препарати от биологичен материал, 

получен от 54 обикновени бронзови пуйки. Птиците са били на възраст 7, 14, 28, 35, 49, 56, 90, 120 и 240 дни. 

Всяка от 9-те възрастови групи се състоеше от 6 птици (3 мъжки и 3 женски). Хистометричните изследвания 

на всички микроструктурни елементи на органа са направени със светлинен микроскоп с вграден окуляр-

микрометър. Резултатите показаха, че през целия изследван период (7–240 дни) броят на микроструктурните 

параметри - лигавични гънки, жлезисти крипти и тимусоподобни лобули намалява съответно с 2,05; 5.40 и 

20.90, но височината на лигавицата се увеличава съответно с 1236.87 µm; 34,27 µm и 302,53 µm. Анализът на 

резултатите от изследванията позволи да се заключи, че този процес е различен и независим за всяка възраст. 

 

IV.9. Yovchev, D. G., G. P. Georgiev & D. S. Dimitrov, 2017. Micrometrical study of the oesophageal wall of the 

wild bronze turkey (Meleagris gallopavo). Bulg. J. Vet. Med., 20, Suppl. 1, 76–79. 

 Summary. The aim of the present study was to conduct a morphometrical investigation of the oesophageal wall of 

the Wild bronze turkey. For the purpose we used 42 clinically healthy bronze turkeys equally separated in males and 

females. The groups of the studied birds were at age 1, 7, 14, 28, 35 and 49 days. Our results showed that the 

oesophageal wall was composed of four layers – mucosa, submucosa, tunica muscularis and adventitia. Mucosa was 

constructed by stratified squamous nonkeratinised epithelium in all of the studied ages. The amount of the 

oesophageal glands depended on the age they were more in the young bird at focus under 100×. The mean thickness 

of epithelium increased significantly from first to twenty-eight days of age. The thickness of the muscular layer 

increased also in the first fourteen days of age. 

 



Йовчев, Д. Г., Г. П. Георгиев и Д. С. Димитров, 2017. Микрометрично изследване на езофагеалната стена на 

дивата бронзова пуйка (Meleagris gallopavo). Bulg. J. Vet. Med., 20, Suppl. 1, 76–79. 

 Обобщение. Целта на настоящото изследване е да проведе морфометрично изследване на стената на 

хранопровода на дивата бронзова пуйка. За целта използвахме 42 клинично здрави бронзови пуйки, 

разделени поравно  мъжки и женски. Групите на изследваните птици бяха на възраст 1, 7, 14, 28, 35 и 49 дни. 

Нашите резултати показаха, че стената на хранопровода е съставена от четири слоя - лигавица, субмукоза, 

tunica muscularis и адвентиция. Лигавицата е конструирана от многослоен плосък невроговен епител във 

всички изследвани възрасти. Количеството на езофагеалните жлези зависи от възрастта, като са били повече 

при младите птици на фокус  100 ×. Средната дебелина на епитела се е увеличила значително от първата до 

двадесет и осемдневна възраст. Дебелината на мускулния слой се увеличава през първите четиринадесет дни. 

 

IV.10. Penchev, G. & A. Bochukov, 2019. Two types of Sertoli cells in the testis of goats. Bulg. J. Vet. Med., 22, 

Suppl. 1, 18–21.  

Summary.  Two types of Sertoli cells (epitheliocytus sustentans) are described in the testes of goats from the 1st to 

the 60th day after birth – dark and light. The dark cells were richer in organelles – RER, SER, mitochondria, Golgi 

apparatus and free ribosomes. The second type of cells had bigger content of vacuoles of different size and their 

cytoplasm looked ligther. In both types of cells ovoid nuclei with invaginations of the karyolemma were observed. 

 

Пенчев, Г. и А. Бочуков, 2019. Два вида клетки на Сертоли в тестисите на козите. Bulg. J. Vet. Med., 22, 

Suppl. 1, 18–21. 

РЕЗЮМЕ. Два вида клетки на Сертоли (epitheliocytus sustentans) са описани в тестисите на козите от 1-ви до 

60-ия ден след раждането - тъмни и светли. Тъмните клетки са по-богати на органели - RER, SER, 

митохондрии, апарат на Голджи и свободни рибозоми. Вторият тип клетки имаха по-голямо съдържание на 

вакуоли с различен размер и  цитоплазмата им изглеждаше по-светла. И в двата типа клетки се наблюдават 

яйцевидни ядра с ивагинации на кариолемата. 

 

IV.11.  Penchev, G., 2019. Histochemical study on alkaline phosphatase in pig testes. Bulg. J. Vet. Med., 22, Suppl. 

1, 15–17. 

 Summary .The aim of the present study was to determine the expression and activity of alkaline phosphatase in the 

testes of pigs at various ages. Material for histochemical investigation was taken from the testes of 36 male pigs at 1 

day, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 months of age after castration. The alkaline phosphatase activity was detected by 

Gomori’s calcium-cobalt method. The presence of the enzyme in the tissues was demonstrated by black-brown 

staining. In all studied pigs a strong reaction was observed in the lamina propria of the seminiferous tubules, the 

endothelium of the capillaries and the walls of arterioles and venules in the interstitium and tunica albuginea. Weak 

expression was found in the plasma membrane of the spermatogenic and Leydig cells. The obtained results suggest 

that the alkaline phosphatase has an important role in the active transport of substances in the cells. 

 

Пенчев, Г., 2019. Хистохимично изследване за алкална фосфатаза в тестисите на прасета. Bulg. J. Vet. Med., 

22, Suppl. 1, 15–17. 

 Резюме. Целта на настоящото проучване е да се определи експресията и активността на алкалната фосфатаза 

в тестисите на прасета на различни възрасти. Материал за хистохимично изследване е взет от тестисите на 36 

мъжки прасета на 1 ден, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 месеца след кастрация. Алкалната фосфатазна активност се 

открива чрез метода на Гомори с калций-кобалт. Присъствието на ензима в тъканите е демонстрирано чрез 

чернокафяво оцветяване. При всички изследвани прасета се наблюдава силна реакция в lamina propria на 

семенните тубули, ендотела на капилярите и стените на артериите и венулите в интерстициума и tunica 

albuginea. Слаба експресия е открита в плазмената мембрана на сперматогенните и Лайдиговите клетки. 

Получените резултати предполагат, че алкалната фосфатаза има важна роля в активния транспорт на 

вещества в клетките. 



 

IV.12. INVESTIGATION OF ALKALINE PHOSPHATASE EXPRESSION IN THE SMALL INTESTINES OF 

THE BRONZE TURKEY (MELEAGRIS GALLOPAVO) D. Yovchev* , G. Penchev. Trakia Journal of Sciences, 

2020, 18, Suppl.1,  5-10 

 ABSTRACT.  The aim of our investigation was to study the expression of the enzyme Alkaline phosphatase in the 

small intestines of the bronze turkey in the age aspect. Forty clinically healthy bronze turkeys (twenty males and 

twenty females) were studied. The groups of the birds were at age 1, 7, 14, 28, 35, 49, 56, 90, 120, and 240 days. 

Each group consisted of five males and five female birds. The enzyme’s expression was investigated by Gomori 

staining. The most significant expression of tissue alkaline phosphatase was observed in the epithelial cells of the 

duodenum. It was weaker in the jejunum and weakest in the ileum. In the three intestinal segments, high enzyme 

activity was observed during the first weeks of hatching (from the 1st to the 14th day in the duodenum and ileum, 

and from the 1st to the 28th day in the jejunum. 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ  ЕКСПРЕСИЯТА  НА АЛКАЛНАТА ФОСФАТАЗА В ТЪНКИТЕ ЧЕРВА НА БРОНЗОВАТА 

ПУЙКА (MELEAGRIS GALLOPAVO) Д. Йовчев *, Г. Пенчев. Trakia Journal of Sciences, 2020, 18, Suppl.1, 5-

10 

 РЕЗЮМЕ. Целта на нашето изследване беше да се изследва експресията на ензима Алкална фосфатаза в 

тънките черва на бронзовата пуйка във възрастов аспект. Изследвани са 40 клинично здрави бронзови пуйки 

(двадесет мъжки и двадесет женски). Групите на птиците бяха на възраст 1, 7, 14, 28, 35, 49, 56, 90, 120 и 240 

дни. Всяка група се състоеше от пет мъжки и пет женски птици. Експресията на ензима беше изследвана чрез 

оцветяване по Gomori. Най-значимата експресия на тъканната алкална фосфатаза  се наблюдаваше в 

епителните клетки на дванадесетопръстника. Тя беше по-слаб в йеюнума и най-слаба в илеума. В трите 

чревни сегмента се наблюдава висока ензимна активност през първите седмици на излюпване (от 1-ви до 14-

ия ден в дванадесетопръстника и илеума и от 1-ви до 28-ия ден в йеюнума. 

 

IV.13. GROSS MORPHOMETRICAL STUDY ON BURSA OF FABRICIUS IN DEVELOPING BRONZE 

TURKEY (MELEAGRIS GALOPAVO) G. Penchev* Department of Veterinary Anatomy, Histology and 

Embryology, Faculty of Veterinary Medicine. Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, 

2020, 18, Suppl.1, 1-4. 

ABSTRACT The aim of the study was an evaluation of the age related development of bronze turkey's bursa of 

Fabricius. The obtained data gave information about the standard actual values of the metric parameters in the 

investigated organ. The bursa of sixty healthy clinically bronze turkeys (30 males and 30 females) was studied 

metrically by ruler, graph paper and automatic balance. The birds were distributed in 10 age related groups at the 1, 

7, 14, 28, 35, 49, 56, 90, 120 and 240 days. Each group consisted of 6 turkeys. The absolute and relative weight, 

length, perimeter and diameter of the organ were determined. During the period the absolute weight of the bronze 

turkeys' bursa increased by 76.5 times, the absolute length – 3.5 times. The relative weight of the organ was with the 

highest values at the 14 days of age. The relative length reached peak values at the 1 day. The relative perimeter was 

highest at 7 days. The obtained results gave a motivation to make the conclusion that the development of the bronze 

turkey bursa of Fabricius weight and length were highest from hatching to the sexual maturity.  

 

 МОРФОМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАБРИЦИЕВАТА ТОРБИЧКА В РАЗВИТИЕ ПРИ 

БРОНЗОВАТА ПУЙКА (MELEAGRIS GALOPAVO) . Г. Пенчев * Катедра по ветеринарна анатомия, 

хистология и ембриология, Факултет по ветеринарна медицина. Trakia Journal of Sciences, 2020, 18, Suppl.1, 

1-4. 

РЕЗЮМЕ. Целта на проучването е оценка на възрастовото развитие на  Фабрициевата бурса на бронзовата 

пуйка. Получените данни дадоха информация за стандартните действителни стойности на метричните 

параметри в изследвания орган. Бурсата на шестдесет здрави клинично бронзови пуйки (30 мъжки и 30 

женски) е изследвана по метричен път чрез линийка, милиметрова хартия и автоматична везна. Птиците бяха 



разпределени в 10 възрастови групи през 1, 7, 14, 28, 35, 49, 56, 90, 120 и 240 дни. Всяка група се състоеше от 

6 пуйки. Бяха определени абсолютното и относително тегло, дължина, периметър и диаметър на органа. През 

периода абсолютното тегло на бурсата на бронзовите пуйки се е увеличило със 76,5 пъти, а абсолютната 

дължина - 3,5 пъти. Относителното тегло на органа е с най-високи стойности на 14-дневна възраст. 

Относителната дължина достига пикови стойности на 1 ден. Относителният периметър е най-висок на 7 дни. 

Получените резултати дадоха мотивация да се направи заключението, че развитието на тегло и дължина на 

Фабрициевата торбичка при бронзовата пуйка  е най-високо от излюпването до половата зрялост. 

 

 

 

 
  


