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Koynarski, T., 2019. PrP gene polymorphism and its influence on some productive traits of sheep breeds 

reared in Bulgaria. Bulg. J. Vet. Med. (online first). 

 

Резюме на Български език 

Бързото разпространение на болестта скрейпи през последните няколко десетилетия доведе до 

разработването на специална програма за ликвидиране, базирана на полиморфизма в прион 

протеиновия ген (PRNP). Настоящият подход насърчава селекцията на животни, които носят 

резистентния ARR/ARR генотип, докато останалите генотипове се считат за по-малко предпочитани. 

Въпреки, че стратегията работи много добре, земеделските производители са загрижени дали това 

ще повлияе на продуктивността на овцете и впоследствие ще намали нетната печалба. Настоящото 

изследване има за цел да изясни връзката между полиморфизма на ген PrP (на базата на кодони 

136, 154 и 171) и някои продуктивни качества (живо тегло, плодовитост, млечност и вълнодайност) 

при три породи овце, отглеждани в България – Асаф, Североизточно Българска тънкорунна и 

Плевенска черноглава. Общият брой на откритите генотипове е шест - ARR / ARR, ARR / ARQ, ARR / 

ARH, ARQ / ARQ, AHQ / ARQ и ARR / VRQ, с различна честота при всяка порода. Наблюдаваната липса 

на значими различия при изследваните продуктивни показатели между представителите на 

различните генотипове по ген PRNP предполага, че полиморфизма на този ген не повлиява 

продуктивността на овцете. Следователно, селекцията на животни по резистентния генотип (ARR / 

ARR) няма да понижи техните продуктивни качества. Получените резултати трябва да спомогнат за 

по-доброто разбиране на селекцията спрямо скрейпи и на положителния ефект, който тя би имала 

както за здравеопазването, така и за индустрията. 
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Bozakova N, Sotirov L, Koynarski T and Gundasheva D, 2018. Effect of immunomodulator “Immunobeta” 

on humoral innate and acquired immune response in layer hens. Pak Vet J, 38(4): 438-441. 

 

Резюме на Български език 

Ефектът на имуномодулатора „Имунобета” бе изследван върху 6750 броя хибридни кокошки от 

породата Loman Brown, разделени на две равни групи - контролна и експериментална. Носачките 

бяха настанени в уширени клетки, изградени в голяма батерия за 3375 кокошки - по една за всяка 

група. Експериментът започна, когато кокошките навършиха 18 седмична възраст. Контролните 

кокошки получаваха обичайната диета за възрастта си, докато експерименталните птици 

получаваха диета, допълнена с „Имунобета” в доза от 4 kg / тон за период от 2 месеца. Първият 

анализ бе проведен преди третирането (тест I), докато второто изследване бе направено в края на 

експерименталния период, т.е. 2 месеца по-късно (тест II). Оценката на остатъчния ефект на 

имуномодулиращото вещество се провери един месец след края на третирането (тест III). 

Дванадесет кокошки от всяка група бяха анализирани във всеки тест. Резултатите показват, че 

„Immunobeta” повишава концентрацията на лизоцима в кръвния серум и яйчен белтък получени от 

третираните кокошки. Установи се, че "Immunobeta" повишава активността на алтернативния път за 

активиране на комплемента и повишава концентрацията на IgM. 
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Аtanasoff, Alexander, Dimitrinka Zapryanova, Galin Nikolov, Tsvetoslav Koynarski, and Gergana Sandeva. 

2018. “Biochemical and Hormonal Changes during Prolonged Starvation in Common Carp (Cyprinus 

Carpio).” Albanian j. Agric. Sci. (Special E: 138–41). 

 

Резюме на Български език 

Дългосрочното гладуване може значително да наруши хомеостазата и да доведе до оксидативен 

стрес при почти всички животински видове. В настоящото изследване бе направено сравнение 

между хормона на стреса, количеството на глюкозата и нивата на акутно-фазовите протеини при 

гладуване. За оценка ефекта на глада върху нивата на кортизол, глюкоза, церулоплазмин и 

фибриноген при шаран, рибите бяха подложени на гладуване за период от седем месеца. Кръвни 

проби за анализ бяха взети от v. caudalis след електро зашеметяване. Събраните кръвни проби 

(приблизително 2.0 ml) бяха центрофугирани при 2500 rpm за 5 min при стайна температура, 

плазмата бе незабавно отделена и съхранена при -20°С. Плазменият кортизол се анализира чрез 

лазерен флуоресцентен четец (i-chroma TM Reader Boditech Med Incorporated). Плазмените нива на 

глюкоза се анализираха с търговски диагностични китове. Концентрацията на острофазовите 

протеини се определи посредством нефелометрични и колориметрични методи. Резултатите 

показват, че плазменото ниво на кортизола не се повлиява от 150-дневно гладуване (17.31 ± 0.37). 

След 180 (17.81 ± 0.90) и 210 дни (18.42 ± 0.22) стойностите значително се увеличават (P> 0.05) и 

остават високи до края на експерименталния период. Отделянето на кортизол беше съпроводено с 

намаляване на глюкозната активност при 210-ия ден (2.15 ± 0.46), но значителни промени не бяха 

открити (P< 0.05). Беше регистрирано нарастване на нивата на церулоплазмин (31.93 ± 4.21), като 

се наблюдава спад в стойностите на фибриногена (0.83 ± 0.16). 
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Koynarski, Tsvetoslav, Dimitrinka Zapryanova, Alexander Atanasoff, Galin Nikolov, Deiana Hristova, and F 

Sertel Secer. 2018. “Seasonal Fluctuations of Innate Immunity among Three Phylogenetically Diverse 

Fish.” Fresenius Enviromental Bulletin 27 (12): 8529–35. 

 

Резюме на Български език 

Аквакултурата е единственият селскостопански сектор, който демонстрира постоянен 

икономически растеж през последното десетилетие. Съвременните тенденции в животновъдството 

налагат производството на продукти без лекарствени средства, което изисква използването на 

животни със силен имунен отговор към патогени. Настоящото изследване разглежда сезонните 

вариации на естествения имунитет сред три от най-разпространените видове риба в България - 

дъгова пъстърва, шаран и руска есетра. Разликите във филогенетичното развитие на всяка от тях 

води до създаване на различни стратегии за отбрана и приоритизиране на компонентите на 

имунната система. Фокусът на този експеримент бяха нивата на лизоцим в кръвния серум, двата 

основни пътя за активиране на комплемента (съответно класически и алтернативен - КПАК и АПАК), 

както и някои остро-фазови протеини (церулоплазмин и албумин). Очаквано, най-високи нива на 

лизоцим и церулоплазмин за двата сезона се наблюдаваха при вида руската есетра. Учудващо е, че 

есетровите риби показват и най-високата активност за КПАК, докато резултатите за АПАК са доста 

скромни. Въпреки противоположните температурни предпочитания на другите два вида, и двете 

показаха увеличение на всички изследвани параметри в посока от лято към зима. Изключение от 

това правило бе установено за нивата на лизоцим и албумин при шаран, където бе открита 

противоположната тенденция. Получените данни трябва да дадат нов поглед върху програмите за 

отглеждане на риба, насочени към специфичните характеристики на имунната система на всеки 

вид. 
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Zapryanova, D, A Atanasoff, G. Nikolov, and T Koynaski. 2018. “Comperative Study on Some Biochemical 

Parameters in Three Species of Salmonidae Family Farmed in Bulgaria.” Water Bioresources and 

Aquaculture 1: 6–13. 

 

Резюме на Български език  

Целта на настоящия проект бе да се установи физиологичният обхват на някои биохимични 

показатели на кръвта на трите най-често използвани вида риби от семейство Salmonidae в България. 

Биохимичният профил на плазмата се използва като индикатор за благосъстоянието на рибите. В 

същото време фокусът на това изследване беше да се идентифицират всякакви различия и сходства 

в биохимичните показатели в кръвта на тези три представителя на семейство Salmonidae. Бяха 

измервани нивата на биохимични показатели на три сладководни вида - дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mychiss), кафява пъстърва (Salmoo trutta fario) и поточна пъстърва (Salvelinus 

fontinalis), за да се установят нормалните граници, които да служат като базисни данни за оценка 

на здравния статус. За целите на този проект са получени 12 проби за всеки вид пъстърва от частно 

рибно стопанство в рамките на месеците октомври-ноември, когато температурата на водата е била 

оптимална за пъстървовия вид (13,8°C). Кръвните проби за анализ бяха получени чрез пункция на 

вена каудалис в хепаринизирани контейнери. За биохимичен анализ плазмата се получава чрез 

центрофугиране (5 min при 3000 rpm). Биохимичните параметри на кръвта се определиха с помощта 

на полуавтоматичен анализатор (Mindray BA-88, Shenzhen, Китай) с търговски диагностични китове 

(Giesse. Diagnostics, Italy). Статистическият анализ се извършва с помощта на еднопосочен анализ 

на дисперсията (ANOVA). Резултатите бяха обработени със софтуер Statistica v.10 (StatSoft Inc., 2002). 

В това проучване бяха анализирани концентрациите на общия протеин, албумин, глобулин, урея, 

креатинин, холестерол. аланин аминотрансфераза, аспартат аминотрансфераза, калций и фосфор. 

Получените резултати не показват значими разлики в активността на АЛАТ и стойностите на 

албумина между дъговата и поточната пъстърва. Напротив, средните концентрации на калций 

между тези два вида са еднакви. Получените стойности на плазмен глобулин и фосфор в дъгова 

пъстърва са по-високи от другите два вида риби. Концентрацията на карбамид, креатинин, общ 

белтък, холестерол и AST активност на дъгова пъстърва са близки до тези, отчетени за кафява 

пъстърва. Резултатите, разкриват изходните стойности и дават познания за някои биохимични 

параметри на три от най-използваните видове от семейство Salmonidae в България. Последните 

резултати, въпреки че показват различия, могат да се използват като важен инструмент за 

мониторинг на състоянието на рибите и тяхното здраве. Данните от настоящото изследване са 

сходни с тези от предишни проучвания на същите три вида пъстърва, при които са определени и 

разлики в някои параметри на имунният отговор. 
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Gencheva, Deyana, Svetlana Georgieva, Krasimir Velikov, Tsvetoslav Koynarski, and Svetlin Tanchev. 

2017. “Single Nucleotide Polymorphism of the Growth Hormone Receptor ( GHR ) Encoding Gene in 

Oryctolagus Cuniculus.” J. BioSci. Biotechnol. 6 (3): 197–201. 

 

Резюме на Български език  

 

Считайки важността на гена кодиращ рецептора за растежен хормон при зайците (GHR) като 

кандидат-ген за ефективност на растежа, разбирането на генетичните вариации в този локус е от 

особено значение. Целта на настоящото изследване бе да се изследват популации от зайци 

(Oryctolagus cuniculus) и да се идентифицира единичен нуклеотиден полиморфизъм (SNP) по 

отношение на GHR гена чрез PCR-RFLP анализ. Генотипните профили са установени при общо 100 

зайци от две популации (Ново Зеландски, NZW, n = 51 и Калифорнийски, n = 49), отглеждани в 

Института по животновъдни науки, Костинброд. Както се очакваше, 479 bp ампликон на 

полиморфното място (екзон 3) на GHR гена беше амплифициран с помощта на PCR и усвоен с 

ендонуклеазни ензими HinfI. Рестрикционният модел, получен при електрофореза в агарозен гел, 

се състои от три ленти (210bp, 162bp и 107 bp) за алел С и от две ленти за алел G (317 bp и 162 bp). 

Получените рестрикционни фрагменти разкриват три генотипа: CC, CG и GG, наблюдавани при 7,8%, 

53% и 39,2% от популацията на заек от NZW и съответно в 28,6%, 51% и 20,4% от калифорнийската 

заешка популация, без отклонение от равновесието на Харди-Вайнберг (P> 0.20) в изследваните 

групи. Честотите на алелите определят разпространението на алел G (0.657) над алела С (0. 343) в 

популацията на заека NZW, докато при калифорнийските зайци честотата на алел С (0.541) е по-

висока от алела G (0.459). Наблюдаваната хетерозиготност е по-висока от очакваното, което води 

до отрицателен инбриден коефициент (Fis = -0.174 за зайци от NZW и Fis = -0.027 за калифорнийски 

зайци), което показва достатъчен брой хетерозиготни форми в двете проучени групи зайци. 

Получените резултати от настоящото изследване потвърдиха наличието на SNP в заешки GHR ген. 

Поради това генетичната променливост, установена в този полиморфен локус, може да се приложи 

в по-нататъшни асоциативни проучвания с признаци на растеж при домашни зайци. 
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Bozakova, N A, L K Sotirov, T V Koynarski, S V Kalvacheva, and P P Boycheva. 2017. “ETHOLOGICAL 

ASPECTS OF HENS WELFARE SUPPLEMENTED WITH IMMUNOMODULATOR IMMUNOBETA.” Bulgarian 

Journal of Veterinary Medicine 20 (1): 144–48. 

 

Резюме на Български език 

 

Целта на настоящото изследване бе да се изследват поведението и промените в плазмените нива 

на кортикостерон при кокошки-носачки от хибрида Lohmann Brown след суплементиране на 

фуража с имунобета. Поведението се наблюдава през 4 последователни дни в продължение на 12 

часа с видеокамери, като се отчита броят на птиците, които се занимават със специфични форми на 

дейност: поглъщане (поглъщане на вода или храна), обществено (преместване, почивка, полагане 

на яйца, почистване с прах и почистване на пера) ) и агонистично поведение. Плазмените нива на 

кортикостерон се анализират чрез търговски ELISA китове. Два вида поведение са показателни за 

благосъстоянието на кокошките: комфортно поведение (къпане с прах, почистване на пера, 

подобрено полагане на яйца) и поведение на агресия / страх. След 2-месечно добавяне на 

имунобета към диетата на птиците получихме статистически по-малко кокошки в контролната група 

спрямо експерименталните за следните дейности: полагане на яйца Р <0.05; почистване на пера P 

<0.05; къпане с прах, P <0.01. Едновременно с това количеството на агресивните кокошки в 

контролната група е по-високо, отколкото в имунобета-групата, Р <0.05. 
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Bozakova, N A, L K Sotirov, T V Koynarski, N S Mincheva, M G Oblakova, M T Lalev, and P D Hristakieva. 

2017. “PRODUCTIVITY ASPECTS OF TURKEY WELFARE AFTER IMMUNOBETA SUPPLEMENTATION.” 

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 20 (1): 149–53. 

Резюме на Български език 

Целта на настоящото проучване бе да се проследи ефекта от добавянето на дрождев 

имуномодулатор Immunobeta върху някои продуктивни аспекти на благосъстоянието на пуйки през 

горещия летен период. За тази цел се определят плазмените концентрации на кортикостерон, 

производство на яйца, живо тегло и дневна консумация на пуйка по време на термонеутрален и 

горещ летен период (27,71˚С). Плазмените нива на кортикостерон се анализират чрез търговски 

ELISA кит. Добавката на имунобета допринесе за статистически по-голямо производство на яйца по 

време на термонеутрален и горещ летен период (Р <0.01 и Р <0.05). Имуномодулаторът не повлиява 

концентрациите на кортикостерон, жива телесна маса и дневна консумация на пуйка по време на 

двата периода на изследване. 
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Atanasoff, A, D Zapryanova, T Koynarski, G Georgiev, and G Sandeva. 2017. “Effect of Multi-Microbe 

Probiotic Product on Apparent Digestibility Coefficient of Common Carp (Cyprinus Carpio) after Long-Term 

of Starvation.” Proceedings of the Institute of Fishing Resources 28 (1): 2015–17. 

 

Abstract in English 

 

The purpose of this study was to determine the effect of the addition of a probiotic multiplier to the visible 

digestibility of carp intake after a prolonged starvation period. The trial duration was 210 days and 

included 36 carp (462.04 ± 2.13) distributed in three experimental groups with two replicates. The first 

experimental group was fed with extruded carp food (Aqua 1032 Swim, Aqua-Garant) with a protein 

content of 32% and 10% fat. The second experimental group consumed the same feed but supplemented 

with 0.25% probiotic (Omni biotic 6 ©) to it. The third group (control) for the study period did not take 

any food. Feeding was carried out during the daylight hours at 1.5% of the live weight of the fish. The 

results obtained at the end of the experiment show a positive influence from the inclusion of a multi 

probiotic on the visible digestibility in carp after prolonged starvation period.  
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Mazalovska, Milena, Nikola Varadinov, Tsvetoslav Koynarski, Ivan Minkov, Pavel Teoharov, George 

Lomonossoff, and Gergana Zahmanova. 2017. “Detection of Serum Antibodies to Hepatitis E Virus Based 

on HEV Genotype 3 ORF2 Capsid Protein Expressed in Nicotiana Benthamiana.” Annals of Laboratory 

Medicine 37: 313–19. 

 

Резюме на Български език 

Обща информация: Вирусът на хепатит Е (HEV) е причинител на епидемии в развиващите се страни 

и се предава главно чрез фекално-орален път. Напоследък има съобщения за зоонозното 

разпространение на вируса при няколко животински вида. В повечето случаи свинете се описват 

като природен резервоар на HEV. Поради възможността от разпространение на вируса, смятаме че 

има спешна нужда от метод за рентабилно производство на HEV протеини, който да се използва 

като диагностичен антиген за серологично откриване на анти-HEV антитела.  

Методи: Протеинът на HEV с отворена четяща рамка (ORF) 2 се пречиства от растителна тъкан чрез 

използване на имобилизирана металоанионна хроматография (IMAC). Рекомбинантният протеин 

беше използван за разработване на вътрешна ELISA за тестване на анти-HEV антитела в човешки и 

свински серуми. Тридесет и шест серумни проби, събрани от пациенти със серологично доказана 

HEV инфекция с търговски китове, бяха тествани за анти-HEV IgG антитела чрез използване на 

експресирания от растенията протеин. Изследвани са и четиридесет и пет серумни проби, събрани 

от клинично здрави прасета в българските ферми. 

Резултати: Потвърдихме преходното експресиране и пречистване на пресечен вариант на HEV 

генотип 3 капсиден протеин в Nicotiana benthamiana и неговата полезност като диагностичен 

антиген. ELISA-базираните анализи показаха наличието на анти-HEV IgG антитела в 29 от 36 човешки 

проби. Разработеният ELISA метод показа анти-HEV IgG антитела в 34 от 45 прасета. 

Заключение: Демонстрира се метод за производството на HEV ORF2 протеин в N. benthamiana и 

полезността на този протеин за серологично откриване на анти-HEV антитела както при хората, така 

и при свинете. 
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Lokhandwala, Shehnaz, Suryakant D Waghela, Jocelyn Bray, Neha Sangewar, Chloe Charendoff, Cameron 

L Martin, Wisam S Hassan, Koynarski Tsvetoslav, Gabbert Lindsay, Burrage Thomas G, Brake David, Neilan 

John and Mwangi Waithaka. 2017. “Adenovirus-Vectored Novel African Swine Fever Virus Antigens Elicit 

Robust Immune Responses in Swine.” Plos One 12 (5): e0177007. 

 

Резюме на Български език 

Вируса на Африканската чума по свинете (ASFV) е инфекциозен агент, причиняващ хеморагични 

лезии при свинете, като смъртността достига 100%. Липсата на лечение или ваксина за болестта 

налага задължително разработването на безопасни и ефикасни ваксини за защита на свиневъдния 

отрасъл. В това проучване, оценяваме имуногенността на седем нови аденовирус-векторни ASFV 

антигени, а именно A151R, B119L, B602L, EP402RΔPRR, B438L, K205R и A104R. Имунизацията на свине 

с коктейл от рекомбинантни аденовируси, формулирани в адювантно-грундирани силни ASFV 

антиген-специфични IgG реакции при стимулиране. Забележително е, че повечето ваксинирани 

животни формират силни IgG- базирани отговори срещу всички антигени в коктейла. Най-важното 

и отнасящо се до разработването на ваксината, индуцираните антитела разпознават вирусни 

протеини от заразените с щам Грузия 2007/1 ASFV клетки чрез IFA и чрез Western blot анализ. 

Рекомбинантният аденовирусен коктейл също индуцира ASFV-специфични IFN-y-секретиращи 

клетки. Оценката на локалните и системните ефекти на рекомбинантния аденовирусен коктейл 

след ваксинацията на имунизираните животни показва, че имуногенът се понася добре и не се 

наблюдават сериозни отрицателни ефекти. Взети заедно, тези резултати показват, че аденовирус-

векторния нов ASFV антигенен коктейл е способен безопасно да индуцира силни антитела и IFN-y + 

клетъчни отговори в промишлено отглеждани свине. Данните ще бъдат използвани за селекция на 

антигени за включване в мулти-антигенна прототипна ваксина. 
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Koynarski, T., Sotirov, L., Atanasoff, A., Nikolov, G., Zapryanova, D., & Georgiev, G. (2017). Complement 

pathways and its variations within three distinct trout species. Lucrari Stiintifice Medicina Veterinara, 

1(1), 103–109. 

 

Резюме на Български език 

Изключителните хранителни свойства на пъстървата я правят една от най-предпочитаните риби по 

света. Сред 40-те вида от семейството на пъстървите решихме да се съсредоточим върху три от най-

разпространените - дъгова, кафява и поточна пъстърва. Вероятно различният произход на всеки вид 

и различния патогенен натиск в естествената им среда могат да доведат до различни нива на 

имунен отговор. Комплементната система и нейните два основни пътя за активиране - класически 

(CPCA) и алтернативен (APCA) играят огромна роля в защитата на организма. Целта на този проект 

бе да се проучат вариациите в активността на комплемента сред тези три вида пъстърва, 

отглеждани при идентични интензивни технологии. Макар, че е въведена в Европа не много 

отдавна, дъговата пъстърва показа втория най-висок резултат за активността на APCA и най-

високите стойности за CPCA. Тези резултати обясняват желанието на земеделските производители 

да я размножават в големи количества и съответстват на глобалното доминиране на този вид 

пъстърва. Противно на това, кафявата пъстърва, която е широко разпространена на континента, 

представя най-ниските възможни резултати за двата изследвани параметъра. Очаквано, поточната 

пъстърва показва отлични резултати за двата пътя. Въпреки, че са сходни, трите вида риби разкриха 

различни нива на имунния отговор, което би трябвало да доведе до разработването на 

специализирани стратегии за развъждане за всяка от тях. 
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Bozakova, N., Dimitrov, D., Sotirov, L., Petrov, P., Gerzilov, V., & Koynarski, T. (2016). EFFECT OF 

IMMUNOMODULATOR IMMUNOBETA ON HISTOLOGICAL FEATURES OF INTESTINAL VILLI AND CRYPTS 

IN BROILER CHICKENS. Ciencia e Tecnica, 31(4), 141–149. 

 

Резюме на Български език 

Настоящото проучване бе проведено върху клинично здрави мъжки пилета-бройлери, на възраст 

40 дни. След евтаназия, пробите за анализ се събираха от иеюнума на всички птици. Биопсиите бяха 

фиксирани в 10% воден разтвор на неутрален формалин. Фиксираните проби се обработваха с 

помощта на класическите хистологични техники. Броят на чревните вили на микроскопично поле е 

най-висок при пилета-бройлери, третирани с 3 g / kg имунобета, но установените разлики бяха 

статистически незначими. Според измерванията, височината на чревните вили е най-висока при 

пилетата-бройлери, третирани с 4 g / kg (Р <0,001). Експериментите показват, че контролните птици 

са имали най-много жлезисти крипти на микроскопско поле. Външният диаметър на жлезисти 

крипти беше най-голям в тънките черва на пилетата-бройлери, които са получили 3 g / kg от 

препарата в диетата си (Р <0.001). Анализът на данните подсказва, че чревните вили, съседни на 

жлезисти крипти, са най-високи при птици, третирани с 2 g / kg имуномодулатор (Р <0,001). 
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Tanchev, S., Georgieva, S., Hristova, D., Sotirov, L., Koynaski, T., & Petrov, V. (2015). LIFE DURATION OF 

INBRED AND OUTBREED RABBITS, IRRADIATED WITH GAMMA RAYS. Bulgarian Journal of Agricultural 

Science, 21(2), 404–408. 

 

Резюме на Български език 

Проучена е продължителността на живота на инбредни и аутбредни зайци, облъчени с гама лъчи 

при доза 4 Gy. Установено е, че средната продължителност на живота на инбредните групи е по-

малка от тази на аутбредните животни. Доказа се, че животните, произведени от инбредни линии 

са изложени на риск от вредното въздействие на фактори на околната среда (специфично гама-

лъчение) в сравнение с хетерозиготни хибриди и животни от популации с висока хетерогенност. 
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Lalev, M., Oblakova, M., Sotirov, L., Hristakieva, P., Mincheva, N., Ivanova, I., T. Koynarski., Bozakova, N. 

(2015). Effect of the immunomodulator Natstim ® on innate humoral immunity and productive traits of 

White Plymouth Rock hens. Jokull Journal, 65(12), 72–78. 

 

Резюме на Български език 

Ефектът на имуномодулатора Natstim® (лиофилизирани убити бактериални клетки от Escherichia coli 

29, Escherichia coli J5, Staphylococcus aureus 27/58 в количества, съответстващи на 1010 клетки от 

всеки вид, стабилизирани с декстран 40) върху серумните концентрации на лизоцим, активността 

на алтернативния път за активация на комплемента (APCA) и растежа при кокошки от породата Бял 

Плимутрок. Установено е, че Natstim® има стимулиращ ефект върху вродения хуморален имунитет 

на кокошките и подобрява тяхната продуктивност. Доказано е, че Natstim® трябва да се прилага по-

добре с питейна вода и че, благоприятният му ефект е по-добър, ако се прилага за по-дълъг период 

от време. 
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Oblakova, M., Sotirov, L., Lalev, M., Hristakieva, P., Mincheva, N., Ivanova, I., … Koynarski, T. (2015). 

Growth Performance and Natural Humoral Immune Status in Broiler Chickens Treated with the 

Immunomodulator Natstim ®. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(11), 1–7. 

 

Резюме на Български език 

Ефектът на имуномодулатора Natstim® (лиофилизирани убити бактериални клетки от Escherichia coli 

29, Escherichia coli J5, Staphylococcus aureus 27/58 в количества, съответстващи на 1010 клетки от 

всеки вид, стабилизирани с Dextrane 40) върху растежа и два фактора на естествения хуморален  

имунитет - концентрацията на серумния лизоцим и активността на алтернативния път за активиране 

на комплемента (APCA). Резултатите за експерименталната група показват тенденция към по-

високо живо тегло на възраст 35 и 49 дни. Експерименталните бройлери имат по-висок индекс на 

производителност от контролните бройлери. Относителните съотношения на кланичните черти към 

теглото за грил показват по-добри пропорции на гръдната и бедрена мускулатура в третираната 

група 34.5%, 30.1% срещу 31.9%, 29.9% в контролната група. Natstim® има значителен ефект върху 

серумните концентрации на лизоцим (намалява почти 200%), но активността на алтернативния път 

на активиране на комплемента не се повлиява. Тези резултати показват, че имунната система вече 

е активирана и може ефективно да контролира инфекциозното проникване в тялото на пилето. 
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Karakolev, R., Gospodinova, K., Sotirov, L., Nikolov, D., Angelov, A., & Koynarski, T. (2015). Blood Serum 

Interferon - Alpha and - Gamma Concentrations in Broiler Chickens Treated with the Immunomodulator 

Helpankar. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(10), 296–299. 

Резюме на Български език 

Експериментът е проведен с две стада от бройлерни птици; едното стадо беше третиран орално с 

имуномодулатора Helpankar - естествен продукт, съдържащ в концентрирана форма 

липополизахаридни компоненти, изолирани от Грам-отрицателни бактерии от семейството 

Enterobacteriaceae, в питейната вода. Концентрациите на IFN и –IFN в кръвния серум се анализираха 

посредством ELISA. На възраст от 36 дни, средната концентрация на IFN в контролната група бе 8.05 

± 0.43 pg / ml, докато в експерименталната група, третирана с имуномодулатор - 12.44 ± 0.87 pg / 

ml. Средното ниво на - FNN при контролната група бе 6.45 ± 0.55 pg / ml срещу 18.62 ± 0.64 pg / ml 

при третираните птици. Данните показват, че въпреки краткия живот на пилетата бройлери, 

серумните концентрации на двата интерферона са значително увеличени дори след еднократно 

приложение на имуномодулатора Helpankar. 
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Karakolev, R., Sotirov, L., Angelov, A., Koynarski, T., & Bozakova, N. (2015). Egg white lysozyme 

concentrations in white plymouthrock hens treated with the immunomodulator Helpankar. International 

Journal of Development Research, 5(6), 4713–4715. 

 

Резюме на Български език 

Концентрациите на яйчен лизоцим бяха анализирани при кокошки от породите Бял Плимутрок, 

третирани двукратно с полибактериален имуномодулатор HELPANKAR. Експерименталното стадо 

показа по-високи нива на лизоцим в яйчния белтък в сравнение с нетретираните птици през целия 

период на наблюдение - от 24 до 64-седмична възраст. Максималните стойности бяха достигнати 

на възраст 42-44 седмици: съответно 10325,64 ± 158,43 mg / L и 10475,67 ± 133,55 mg / L. Стойностите 

на лизоцима в контролното стадо са сравними, с най-високи стойности от 3448.15 ± 212.82 mg / L до 

3842.25 ± 185.28 mg / L, което съответства на 33.4% до 36.7% от тези в експерименталното стадо. 

Двукратното третиране на експерименталното селекционно стадо с имуномодулатора Helpankar 

доведе до 2-3 пъти по-висока концентрация на лизоцим в развъдните яйца. 
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Koynarski, T., & Hristova, D. (2015). PrP gene polymorphism and its variations among Bulgarian 

indigenous sheep breeds. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4(2), 466–

474. 

Резюме на Български език 

Целта на настоящото изследване бе да се определи нивото на резистентност към болестта скрейпи 

сред четири местни български породи овце. Анализът се базираше на трите полиморфни участъка 

в PRNP гена, а именно кодони 136, 154 и 171. Получените данни доказаха наличието на общо пет 

PRNP алела - ARR, ARQ, VRQ, AHQ и ARH, с различно разпространение сред изследваните породи. 

Петте алели формираха шест генотипа ARR / ARR, ARR / ARQ, ARR / ARH, ARQ / ARQ, AHQ / ARQ и ARR 

/ VRQ, всеки от които принадлежи към различна рискова група. Най-високата честота на 

резистентния генотип ARR / ARR се наблюдава при породата в Старозагорска места овца (20%), 

докато останалите породи показват още по-ниски нива на този важен генотип. В допълнение към 

ниската честота на резистентния генотип, наблюдавахме относително голям брой чувствителни 

животни, носещи едни от най-рисковите алели. Двадесет и два процента от 

Североизточнобългарските тънкорунни овце са носители на ARR / VRQ генотип, следвани от 

Старозагорските (20%). Целевият генотип за атипичният вариант на скрейпи - ARQ / AHQ се открива 

при всички породи, като с най-висока честота бе открит при Каракачанската порода овце - 51%. 

Наличието на алели VRQ и AHQ несъмнено показва липсата на подходяща програма за ликвидиране 

на скрейпи в България и риска за конкретната индустрия. 
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Valtchev, I., Koynarski, T., Sotirov, L., Nikolov, Y., & Petkov, P. (2015). Effect of Aflatoxin B1 on Moulard 

Duck’s Natural Immunity. Pakistan Veterinary Journal, 35(1), 67–70. 

 

Резюме на Български език 

Липсата на проучвания за влиянието на афлатоксин В1 (AFB1) върху естествения имунитет при 

патици ни мотивира да изследваме влиянието му върху концентрациите на лизозима в кръвния 

серум и алтернативния път на активиране на комплемента сред патета Мюлари. За целите на 

изследването бяха проведени два отделни експеримента. Първият бе сред 40 патета, разделени в 

четири групи: контролна група (не третирана); - фуражът не бе допълнен с афлатоксин В1; група две 

фуражи + 0.5 mg / kg афлатоксин В1; група три - фураж + 0.8 мг / кг афлатоксин В1 и група четири - 

фураж + 0.5 мг / кг афлатоксин В1 + 2 г / кг фураж Mycotox NG. Вторият експеримент бе проведен по 

същия начин, но кръвни проби за анализ бяха взети на 50-ия ден от началото на експеримента. 

Получените резултати показват, че периодът на третиране има значителен ефект върху 

концентрациите на лизоцим в кръвния серум. Концентрацията на лизоцим при група две намалява 

от 4.42 на 2.16 mg / L, а в група 3 от 3.92 на 2.70 mg / L. Резултатите показват влияние на токсина и 

върху алтернативния за активиране на комплемента. Когато се прилага в ниски дози и за по-кратки 

периоди, той има имуно-стимулиращ ефект, докато при прилагане в по-високи дози и за по-дълги 

периоди, той потиска алтернативния път за комплементна активация (APCA). Активността на 

комплемента намалява от 727,99 CH50 до 625,91 CH50 във втората група и от 816,74 CH50 до 601,61 

CH50 в група 3. Mycotox NG има имуно-стимулиращ ефект, когато се прилага в продължение на 15 

дни, но във всички други експериментални групи не показва такъв ефект.  
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Koynarski, T., Atanasov, A., & Sotirov, L. (2014). Influence of VitaSil ® Additive to Carp Fish Natural 

Immune Factors. Bulletin UASVM Veterinary Medicine, 71(2), 357–361. 

https://doi.org/10.15835/buasvmcn-vm 

 

Резюме на Български език 

Шаранът е един от най-важните комерсиално произвеждани видове риба по целия свят. Макар да 

не са от съществено значение за рибите, хранителните добавки могат да бъдат от полза за здравето 

на животните по много различни начини. Ключова роля в защитата на животните срещу патогените 

играе системата на комплемента. Целта на това проучване е да се изследва въздействието на 

хранителната добавка VitaSil върху двата основни пътя на активация на комплемента - класически 

и алтернативен, при екстензивно отглеждани шарани. Началното ниво за алтернативния път на 

активиране на комплемента (APCA) при двете групи е 579.37 СН50. През първия месец на 

третирането и двете групи показват значително намаляване на нивата на този параметър. 

Получените стойности на 30-ия ден са 498.05 CH50 за контролата и 448.06 CH50 за третираната 

група. На 60-ия ден, APCA при контролната група намаляват до 417.83 CH50, докато третираните 

риби показват значително увеличение: 801.28 CH50. Получените резултати при класическия път за 

активиране на комплемента (CPCA) са почти идентични. Първоначалната стойност за двете групи е 

около 215.70 CH50. На 30-ия ден контролната група показва малко по-високи нива в сравнение с 

третираните риби, съответно 201.45 CH50 и 199.34 CH50. На 60-ия ден експерименталните риби 

показват значително по-високо ниво на активност на комплемента, отколкото контролната група, 

съответно 229,55 СН50 и 167,91 СН50. Получените данни за двата начина на активиране на 

комплемента недвусмислено показват имуностимулиращия ефект на VitaSil върху шарановия вид, 

отглеждан посредством екстензивна технология. 
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Georgieva, S., Sotirov, L., Popov, B., & Koynarski, T. (2013). Impact of the Haberlea rhodopensis extract 

on the innate immune system and response in rabbits following KLH-hemocyanin immunization and 

cyclophosphamide treatment. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 37(6), 659–663. 

https://doi.org/10.3906/vet-1301-51 

 

Резюме на Български език  

Целта на настоящото изследване бе да се изследва въздействието на екстракт от Haberlea 

rhodopensis върху вродения имунен отговор при зайци. Изследвани са активността на комплемента 

и лизозима, процентът фагоцитоза и фагоцитният индекс. Анализът на резултатите показа, че 

третирането с екстракт от Haberlea rhodopensis, циклофосфамид и KLH води към ремисия на 

класическия път на активиране на комплементната каскада и концентрацията на лизоцим в кръвния 

серум на заека. Същите фактори нямат пряк ефект върху фагоцитната активност при изследваните 

животни. Получените данни показват ограничения ефект на екстракта на Haberlea rhodopensis върху 

естествения имунитет на зайците. 
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Koynaski, T., & Sotirov, L. (2013). Dynamic studies in broiler chicken natural immune factors. Scientific 

Papers. Series D. Animal Science, LVI, 144–147.  

Резюме на Български език 

Естествените имунни фактори са първият защитен механизъм срещу различни патогенни агенти. 

Както кръвният серумен лизоцим, така и алтернативният път за комплементна активация играят 

значителна роля за благосъстоянието на животните. В това проучване решихме да изследваме 

динамиката на гореспоменатите хуморални фактори сред два от най-популярните хибриди 

бройлери - Рос и Коб. И двата хибрида показват относително високи концентрации на лизоцим в 

кръвния серум през първата седмица от живота (Ross-7,79 и Cobb-11,06 mg / L), което може да се 

обясни с остатъчното количество жълтък от ембриона. През втората седмица нивата на лизоцима в 

кръвния серум се понижават драстично. През следващите седмици концентрацията на серумен 

лизоцим нараства постепенно и при двата хибрида. Сравнителният анализ показва по-бързи 

темпове и по-високи нива в полза на хибрида Рос. Динамиката на алтернативния път на активиране 

на комплемента (APCA) е относително сходна. И двата хибрида имат умерени нива на APCA 

активност през първата седмица (Ross-325,32 CH50 и Cobb-346,94 CH50), след което се отчита 

намаляване през втората седмица от живота и постепенно покачване през живота на птицата. В 

сравнение с Cobb, хибридът Ross показва по-високи нива на APCA, което дава на тези птици по-

добра защита срещу патогени. Подобни резултати за двата фактора предмет на това проучване са 

получени и сред родителските стада на хибридите. Резултатите от нашия експеримент 

недвусмислено показват по-добра хумурална защита в полза на хибрида Рос. 
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Koynaski, T., & Sotirov, L. (2012). Polymorphism of the C3 component of the complement system and its 

impact on serum lysozyme concentrations and complement activity. Agricultural Science and 

Technology, 4(2), 97–101. 

 

Резюме на Български език 

Целта на изследването е да се определи влиянието на С3 компонента на комплементната система 

върху нивата на лизоцима в кръвния серум и алтернативния път за активиране на комплемента 

(АРСА) при овце. Експериментът е извършен с овце и кочове, принадлежащи към девет породи овце 

- Мутон Шароле, Ил дьо Франс, Тракийска Тънкорунна, Млечни кръстоски, Бяла Маришка, Маришка 

вакла, Карнобатска, Плевенска черна глава и Местна Старозагорска овца. За по-точни резултати 

тествахме равен брой животни от всяка порода. Открити бяха общо девет C3 генотипа - SS, SS1, FF, 

FS, FS5, FS7, FS10, FF1 и F1F1 с различно разпространение между породите. Установено бе, че C3 

генотипната принадлежност на организма не оказват съществено влияние върху нивата на 

серумните концентрации на лизоцим и активността на APCA. Изхождайки от получените резултати, 

смятаме, че непряката селекция по този генен маркер няма да подобри нивата на вродения имунен 

отговор при овцете. 
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РЕЗЮМЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК SUMMARY 
Изследванията са проведени през 2008 г. и 

обхващат 308 овце на възраст 2-4 години. 
Изследвани са по 6 овце от породите: 
Каракачанска, Цигай, Реплянска, Панагюрска, 
Медночервена Шуменска, Карнобатска, Плевенска 
черноглава, Маришка бяла и вакла, Старозагорска 
и Романовска през пролетта и есента и по 20 през 
лятото.  

Активността на лизоцима е определена по 
метода на Lie (1985). 

Установено е, че през пролеттта с най-
висока активност на лизоцима се характеризират 
Реплянските, а с най-ниска Плевенските 
черноглави овце (р<0,01). 

 През лятото стойността на лизоцима е най-
висока при Реплянските и Карнобатските, а най-
ниска – при Маришките бели овце (p<0,01). 

 През есента най-висока е концентрацията 
на лизоцима при Цигайските и Старозагорските 
овце (р<0,01), като стойностите са двукратно по-
високи в сравнение с другите породи.  

Общо за всички изследвани породи се 
наблюдава тенденция на повишаване активността 
на лизоцима през лятото и понижаване през 
есента. 

Ключови думи: активност на лизоцима, 
овце, породи 

The studies were performed in 2008 on 308 sheep 
at the age of 2-4 years. Sheep from the following breeds 
were used: Karakachan, Tsigay, Replyan, Panagyurishte, 
Copper-red Shoumen, Karnobat, Pleven Blackhead, 
White Maritsa, Patch-faced Maritsa, Stara Zagora and 
Romanov. During the spring and summer, 6 sheep from 
each breed were used and during the summer – 20. 

 
Blood lysozyme activity was assayed by the 

method of Lie (1985). 
During the spring, the highest blood lysozyme 

activity was exhibited by Replyan sheep and the lowest – 
by Pleven Blackhead sheep (р<0,01). 

Summer lysozyme concentrations were the highest 
in Replyan and Karnobat sheep and the lowest – in the 
White Maritsa breed (p<0,01). 

During the autumn, the highest lysozyme levels 
were obtained in Tsigay and Stara Zagora sheep 
(р<0,01), values being twice higher as those in the other 
breeds studied.  

For all breeds, there was a general tendency 
towards increase in lysozyme activity during the summer 
followed by a reduction in autumn. 

 
Кey words: lysozyme activity, sheep, breeds 
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Koynarski, V., Mircheva, T., Stoev, S., Urumova, V., Zapryanova, D., Dishlyanova, E., & Koynarski, T. (2010). 

Pathoanatomical and blood biochemical investigations in chicks , challenged with Еscherichia coli on the 

background of a pre-existing Eimeria infection. Revue Med. Vet., 161(3), 133–140. 

 

Резюме на Български език 

Поради високите честоти на колибактериоза и кокцидиоза при домашните птици и евентуалното 

им съвместно съществуване, това проучване бе проведено с цел изследване на плазмените 

ензимни активности (ASAT, ALAT и ALP) във връзка с тежестта на патоанатомичните находки при 

пилета с моноинфекции (с Е. coli или E. tenella) или коинфекция. За тази цел, 160 бройлерни птици 

бяха разделят на случаен принцип в 4 равни групи. По отношение на администрирането на 

патогените: птици от група I (моноинфектирани) и от група III (коинфектирани) бяха орално заразени 

с 8.104 споролирали ооцисти на E. tenella, на 12-дневна възраст и Е. coli (серотип О78, 107 cfu) е 

инжектиран интраперитонеално на пилета от група II (моноинфектирани) и от група III, на възраст 

16 дни. Групата IV служеше като отрицателна контрола. Кръвни проби за анализ бяха взети на 20 

дневна възраст. Пилетата, инфектирани с Eimeria, показват хеморагични възпалителни лезии, 

свързани с дистрофични и некротични процеси главно в сляпото черво, но също и в черния дроб и 

бъбреците, в сърцето и в мозъка и в малкия мозък. При птиците, заразени с Е. coli се наблюдаваше 

фибринозен въздушен сакулит, перихепатит или перикардит. Забелязано бе и възпаление на 

жлъчния мехур, а при моноинфекция отсъстваха слепоочни и мозъчни лезии. От друга страна, 

всички патологични находки бяха налице, като се наблюдаваше влошаване при ко-инфектираните 

пилета. Плазмените активности на ASAT и ALAT бяха значително повишени при всички инфектирани 

пилета, докато активността на ALP бе значително понижена при животни, заразени с Е. coli. Тези 

промени бяха най-забележими при ко-инфектираните птици. Тези резултати предполагат, че пред-

инвазията с E. tenella влошава колибактериозата – феномен, често подценяван в практиката. 
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proteins, lipids and renal fai- lure markers in chickens , challenged with Escherichia coli on the background 
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Резюме на Български език 

Имайки предвид честото откриване на колибактериоза и еймериоза при домашните птици, целта 

на това проучване бе да се изследват модификациите на протеините на кръвната плазма, липидите 

и бъбречните маркери при пилета, предизвикани само от един патогенен агент (Е. coli или E. tenella) 

или от 2 агента заедно. Общо 160 пилета-бройлери бяха разпределени на случаен принцип в 4 

равни групи: при единично заразените групи, птиците бяха орално заразени с 8.104 спорулирали 

ооцисти на E. tenella, на възраст 12 дни (група I) или интраперитонеално инокулирани с Е. coli O78, 

107 CFU, на възраст 16 дни (II група); птици от група III (двойна инфекция) бяха изложени на E.tenella 

при същите условия, както са описани по-рано и 4 дни след това бяха заразени с Е. coli. Птиците от 

група IV служеха като отрицателна контрола. Кръвни проби за анализ бяха взети на 20 дневна 

възраст, след което бяха определени концентрациите на общия белтък, албумини, глобулини, общи 

липиди, холестерол, урея, пикочна киселина и креатинин в кръвната плазма. Средната 

албуминемия беше значително намалена във всички групи, изложени на патогени, докато средните 

концентрации на общ белтък и глобулин бяха значително повишени в групи, заразени с Е. coli 

самостоятелно или в комбинация с Е. tenella. Значително повишаване на средните концентрации 

на общите липиди, холестерол и на маркерите за бъбречна недостатъчност се наблюдаваха във 

всички експериментални групи в сравнение със здравите контроли. Освен това, промените в 

албуминемията, холестеролемията, уремията и концентрациите на пикочна киселина бяха 

максимални при двойно заразените птици. Биохимичното изследване ясно показва, че е 

настъпилата интензивна възпалителна реакция, която води до увреждане на черния дроб и 

бъбреците, особено при птици, които са изложени на двоен патогенен натиск.  
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Georgieva, T. M., Koinarski, V. T., Urumova, V. S., Marutsov, P. D., Christov, T. T., Nikolov, J., Koynarski, T. 

(2010). Effects of Escherichia coli infection and Eimeria tenella invasion on blood concentrations of some 

positive acute phase proteins ( haptoglobin ( PIT 54 ), fibrinogen and ceruloplasmin) in chickens. Revue 

Méd. Vét., 161(2), 84–89. 

 

Резюме на Български език 

Инфекциите с ентеропатогените Е. coli и E. tenella често причиняват стомашно-чревни възпалителни 

нарушения при пилета. Настоящото проучване е проведено за оценка на промените в плазмените 

концентрации на хаптоглобиноподобен протеин (PIT54), церулоплазмин и фибриноген по време на 

отделни или комбинирани инфекции с E. coli и E. tenella. За това 40 броя пилета от хибрида Cobb 

500 бяха разпределени на случаен принцип в 4 равни групи в зависимост от начините на инфекция: 

първа група беше орално заразена с ооцисти от E. tenella (8.104), когато птиците бяха на 12 дни, 

втора група беше интраперитонеално инокулирана със серотип О78 Е. coli (107 cfu), когато птиците 

бяха на възраст 16 дни, трета група получи 2 комбинирани инфекции, докато последната група 

служеше като отрицателна контрола. Кръвни проби за анализ бяха взети на 20 дневна възраст. 

Плазмените концентрации на трите биохимични маркера се увеличават драстично при птици, 

заразени с Е. coli самостоятелно или в асоциация с Е. tenella (в сравнение с контролите, Р <0.001). 

Пилетата, третирани единствено с Eimeria, също проявяват значително, но умерено повишаване на 

плазмените концентрации на церулоплазмин и фибриноген (Р <0,001), докато концентрациите на 

PIT 54 не се различават значително в тази група, въпреки че бяха повишени в сравнение с 

неинфектираните контроли. Освен това бе доказана положителна корелация между 

концентрациите на хаптоглобин и фибриноген (r = 0.56, Р <0.05) при всички птици, получаващи 

Eimeria самостоятелно или в комбинация. Тези резултати показват, че церулоплазминът, 

фибриногенът и PIT 54 в по-малка степен са главно положителни протеини в острата фаза при 

пилета, страдащи от възпаление от инфекциозен произход, интензивността на отговора в острата 

фаза на инфекцията зависи в голяма степен от естеството на възпалителния стимул. 
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Резюме на Български език 

Използвайки метода на последователните утаявания на фекални проби с разтвор на NaCI, 

изследвахме видовият състав на Eimeria spp. при пуйки от 16 населени места в Република България 

и 4 селища в Република Турция. В България бяха открити следните видове: Eimeria adenoeides; E. 

meleagridis; E. мелеагримит; E. gallopavonis; E. subrotunda, както и Isospora heisini, докато в Турция 

- Eimeria adenoeides; E. meleagridis; E. meleagrimitis и Е. subrotunda. За първи път в България е 

наблюдаван видът E. subrotunda. В Р. България доминираше високопатогенният вид Eimeria 

adenoeides. В Турция най-често се срещан бе Е. meleagrimitis. От всичките 1077 проучени пуйки в 

България и 161 в Турция, 586 (54.4%) и 28 (17.4%), бяха заразени с Eimeria. Инфекцията в нашата 

страна се отличаваше с ниска интензивност - до 50 ооцисти на грам фекалии - при 371 (63,6%) от 

засегнатите птици. Само при 5 птици (0.01%) се наблюдава висока интензивност на инфекция с 500 

до 8200 ооцисти на грам фекалии. 
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Резюме на Български език 

Диарията след отбиването, дължаща се на Escherichia coli, продължава да бъде голям проблем в 

свиневъдството. Заболяването се характеризира с намалена скорост на растеж, диария, 

дехидратация, токсемия или смърт. Характеризирани бяха изолати от E. coli от прасета, 

предоставени във ветеринарната диагностична лаборатория на Държавния университет на Айова, 

САЩ. Целта бе да се установят корелации между морфологията на колонията, наличието на 

вирулентни гени и хистологичните лезии. 

Очаквахме да намерим вирулентни гени (кодиращи токсин или пилус) в гладки / хемолитични 

колонии. Друго очакване бе, че изолатите, свързани с адхерентни бактерии върху чревната 

лигавица, ще бъдат положителни за пилусни гени. 

Описани бяха сто и три изолата от Е. coli. Морфологията на колонията се характеризира като се 

използва кръвен агар и Tergitol-7 агар. Всички изолати бяха анализирани чрез мултиплексен PCR за 

присъствие или отсъствие на токсични и пилусни гени. Чревната лигавица, от която е изолирана Е. 

coli, бе изследвана микроскопски за наличие или отсъствие на прилепващи бактерии.  

Морфологията на изолатите на Е. coli върху Т7 бе както следва: гладка (38/103), междинна (36/103). 

гладка / мукоидна (18/103), мукоидна (8/103) и груба (3/103). Наблюдавахме 32/103 хемолитични 

изолати, което бе определено на кръвен агар. Двадесет и седем от 32 хемолитични изолати бяха 

положителни за търсените гени. Осемнадесет от 71 нехемолитични изолати бяха позитивни за 

вирулентните гени. Четиридесет и три от всички изолати съдържаха поне един токсичен ген, с две 

изключения: един изолат бе положителен само за F18 pilus, а друг за K88 и F18. Изолатите, 

позитивни за гените, представляваха всяка морфологична категория. Най-често срещаният токсин и 

пилус ген бяха Stb (33/44 изолати) и F18 (13/44 изолати). Петдесет и девет от изолатите не 

съдържаха никакви вирулентни фактори търсени чрез мултиплексния PCR, като отново 

представляваха всяка морфологична категория. Адхерираните бактерии присъстваха в чревните 

участъци, при изолати положителни за пилусни гени. При девет от изолатите на Е. coli не 

наблюдаваха пилусни гени, но въпреки това установихме наличие на адхерирани бактерии към 

чревната лигавица. 

Установи се, че морфологията на колонията, хемолитичната активност или присъствието на 

адхерентни бактерии не са значително предсказуеми за присъствието или отсъствието на 

вирулентни гени в E.coli, изолирани от бозаещи прасета. 

  


