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РЕЗЮМЕ 

Терапевтичният ефект на клоксацилин-натрий е изследван при 6 кучета,  по 3 от двата 

пола на възраст 2 години с тегло 13±2 кг., експериментално заразени  с 10
8
 колоний 

формиращи единици на милилитър бульонна култура от Staphylococcus aureus (теренен 

щам). Проследени са промените в клинични показатели (телесна температура, сърдечна 

и респираторна честота, общо състояние) и някои лабораторни показатели (хематокрит, 

хемоглобин, червени кръвни клетки, скорост на утаяване на еритроцитите, общо 

количество бели кръвни клетки и диференциална кръвна картина, индекс на фагоцитна 

активност, фагоцитно число, общ белтък и белтъчни фракции, фибриноген, урея, 

креатинин) след експериментална стафилококова инфекция и лечение с клоксацилин. 

Установено е, че клоксацилина приложен интрамускулно нормализира промените в 

клиничните и лабораторни показатели по време на развитието на аеробната инфекция. 

Висока ефикасност (83,4%) се постига след 7-дневно приложение на антибиотика. 

Установено е, че клоксацилина в доза 78 милиграма на килограм телесна маса, 

инжектиран на 8-часови интервали е подходящ за лечение на дерматологични 

инфекции, причинени от S. aureus. 

Ключови думи: Staphylococcus aureus, експериментална инфекция, кучета, клокса-

цилин 
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РЕЗЮМЕ 

Проучен е терапевтичният ефект на флуклоксацилин-натрий при експериментално 

провокирана инфекция на кожата и меките тъкани с теренен щам Staphylococcus aureus 



(бульонна култура 1х10
8
 колонии образуващи единици на милилитър). Използвани са 

дванадесет полово зрели кучета на възраст 3-4 години, тежащи 14-18 кг. от двата пола 

(6 мъжки и 6 женски), от които са формирани две групи. Една от групите е лекувана с 

флуклоксацилин-натрий, а другата, използвана като контролна група е инжектирана с 

тилозин тартарат. Оценени са промените при някои клинични параметри (телесна 

температура, сърдечна и респираторна честота, общо състояние) и някои лабораторни 

хематологични показатели (хематокрит, хемоглобин, червени кръвни клетки, скорост 

на утаяване на еритроцитите, общо количество бели кръвни клетки и диференциална 

кръвна картина, индекс на фагоцитната активност, фагоцитно число, общ белтък и 

белтъчни фракции, фибриноген, урея, креатинин) след експериментална стафилококова 

инфекция и лечение с антибиотик. Въвеждането на флуклоксацилин-натрий интра-

мускулно в доза 34 милиграма на килограм телесна маса 7 дни през 8-часови 

интервали, се явява подходящ модел за лечение на инфекции на кожата и меките 

тъкани, причинени от Staphylococcus aureus. 

Ключови думи: Кучета, Експериментална инфекция, Флуклоксацилин, Staphylococcus 

aureus 
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РЕЗЮМЕ 

Инсулиновата резистентност (ИР) е често срещан проблем при хора и при домашни 

кучета. Разработването на метод за определяне на глюкозния толеранс (ГТ) и ИР е 

необходимо във ветеринарната медицина. Нашата цел е да адаптираме модел на 



интравенозен тест за глюкозен толеранс (ИВГТТ) при кучета и да определим 

параметрите на ГT при възрастни мъжки индивиди. Използвани са 12 здрави мъжки 

кучета на възраст 4-7 години, тежащи по 13.7 кг. Събраните кръвни проби са 

анализирани, използвайки глюкозооксидазен метод на Glucometer Ellite (Bayer®). 

Резултатите показват, че ИВГТТ при кучета е силно възпроизводим и може да 

предостави информация за основните параметри на ГT. 

Ключови думи: инсулинова резистентност, кръвна захар, ИВГТТ, кучета 
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РЕЗЮМЕ 

Индуцирана е експериментална стафилококова инфекция при мъжки, незатлъстели 

кучета (група А, 6 броя с първоначално телесно тегло 13.65±3.32 кг.) и при подложени 

на прехранване (затлъстели) мъжки кучета (група Б, 6 броя с първоначално телесно 

тегло - 12.87±1,43 кг.). След 90 дневно хранене с високо съдържание на мазнини, 

телесното тегло при група Б се увеличи до 16.54±1.67 кг. В края на 90-дневния период 

на прехранване (група Б), при кучетата от група А и Б е провокирана стафилококова 

инфекция чрез подкожно инжектиране в лумбалната област на 5 мл. бактериална 

суспензия (10
9
 колоний формиращи единици на мл.) на Staphylococcus intermedius. 

Определяни са някои клинични показатели - телесна температура, сърдечна честота, 

респираторна честота преди инфекцията и на 3-я, 24-я, 48-я, 72-я час и 7-я и 14-я ден 

след нея при групи А и Б. При всички инфектирани животни участъкът на инжектиране 

на Staphylococcus intermedius е болезнен, подут и темпериран. По-късно се развива 

абсцес, който води до ерозия от 5 до 8 сантиметра на кожата. Между 3-я и 72-я час след 

инфектирането, телесната температура, сърдечната и респираторната честота се 

повишават при двете групи – незатлъстели (група А) и затлъстели кучета (група Б). 

Интравенозният глюкозотолерантен тест (ИВГТТ) се провежда чрез инфузия на 40% 

разтвор на глюкоза 0.3 мл./кг. за период от 2 минути, като се използват помпи, 

поставени във вена цефалика. Кръвни проби са вземани от вената на другия преден 

крайник 10 минути преди инфузията (мин-10), точно преди инфузията (мин. 0) и след 

инфузията на 3-та, 5-та, 30-та и 60-та минути. Експерименталните групи са подложени 

на ИВГТТ преди инфекцията и четири дни след нея. Инфекцията при кучета с 

нормално тегло (група А) не оказва значими ефекти върху глюкозния толеранс (ГT), 

докато при затлъстелите кучета (група Б) инфекцията повишава значително нивата на 

кръвната захар на 30-тата минута (7.6±0.4 милимол на литър) в сравнение с нивата на 

кръвната захар при група А (4.93±0.18 милимол на литър) в същата минута. 

Заключението е, че в нашия експеримент нито затлъстяването, нито инфекцията 

поотделно имат значително въздействие върху ГT, но комбинацията от тези два 

фактора води до потискане усвояването на глюкозата, което може да е показателно за 

намалена инсулинова чувствителност. 

Ключови думи: кучета, инфекция, инсулинова резистентност, интравенозен тест за 

глюкозен толеранс, Staphylococcus intermedius 
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РЕЗЮМЕ 

Индуцирана е експериментална стафилококова инфекция при затлъстели и незатлъс-

тели безпородни кучета на възраст от 4-7 г., за да се проучат нейните ефекти върху 

производството на оксидни радикали от неутрофилите, представляващи един от 

клетъчните компоненти на вродения имунитет. Преди инфекцията, кучета от I-ва 

експериментална група (затлъстели кучета) са подложени на диета с високо 

съдържание на мазнини за период от 3 месеца, за да се предизвика затлъстяване. Както 

експериментална група II (кучета без затлъстяване), така и контролната група са 

хранени със стандартна диета. При кучетата от групи I и II е индуцирана 

стафилококова инфекция чрез подкожно инжектиране на бактериална суспензия  от 

Staphylococcus intermedius. Броят на неутрофилите и тяхната фагоцитна активност 

(измерени чрез производството на H2O2) бяха оценени през следните интервали: 

начални нива (преди инфекция - час 0), 3-ти, 24-ти, 48-ми час и 7-ми, 14-ти ден след 

инфекцията. При кучета без затлъстяване броят на левкоцитите се увеличава на 24-ти и 

48-ми час и е по-висок до 7-мия ден; броят на неутрофилите е по-висок от 3-тия час до 

7-мия ден; производството на Н2О2 в неутрофилите се увеличава и е значително по-

високо на час 24-я час (в сравнение с контролите) и на 14-ия ден (в сравнение с 

началните нива). При затлъстелите индивиди броят на левкоцитите също е по-висок в 

часовете 24-ти, 48-ми и на 7-мия ден; броят на неутрофилите е повишен от 3-тия час до 

14-ия ден; но производството на H2O2 намалява значително на 3-я и 24-я час. 

Ключови думи: куче, инфекция, производство на оксидни радикали от неутрофили, 

затлъстяване, Staphylococcus intermedius 
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of Sciences ISSN: 1312-1723, 5(1), 20‒27. 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на изследването е да се проучат имуномодулиращите ефекти на селена, добавен 

в диетата на свине в органична форма (селплекс) и в неорганична форма (натриев 

селенит). Изследвани са кръвни проби от 14 свине-майки преди раждането. Проби са 

вземани и на 20-35 ден след раждането. Независимо от голямата дисперсия на 

концентрациите на лизозима, те при нетретираните свине са значително потиснати при 

раждането, докато концентрациите на лизозима остават близки до изходните стойности 

при животните, получавали селен като хранителна добавка. За разлика от това 

алтернативният път на активиране на комплемента (AПАК) се повишава при раждането 

и непосредствено след това, след което бавно намалява и при трите групи, но в групата 

със селплекс тези вариации са по-ниски, отколкото в другите две групи. Вариациите 

при класическия път на активиране на комплемента (КПАК) се характеризират с 

постепенно намаляване и след това възстановяване във всички групи, като най-малкото 

намаление е в групата на селенита. Освен това третирането на свине-майки със 

селплекс насърчава повишаването на концентрациите на лизозим при прасенцата. 



Добавянето на органичен селен при свине по време на бременността и след раждането 

стимулира вродения имунитет. 

Ключови думи: свине, селплекс, натриев селенит, комплемент, лизозим 
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Влияние на хемолизата върху количеството на общия белтък в кръвния серум и плазма 

при кучета, експериментално заразени със Staphylococcus intermedius. Научни трудове 

на Русенски университет ”Ангел Кънчев” ISSN: 1311-3321, 46(1), 33‒37. 

 

РЕЗЮМЕ 

Съществува тенденция за усъвършенстване на методите за количествен анализ, което 

насочва вниманието на изследователите върху влиянието на различни фактори през 

пре-аналитичния етап. Целта на това изследване е да се оцени влиянието на хемолизата 

върху концентрациите на общия белтък (ОБ) и да се сравнят резултатите от серумни и 

плазмени проби, получени от кучета, експериментално заразени със Staphylococcus 

intermedius. Експериментът е проведен с 6 кучета на възраст 4-7 год. Кръвта е получена 

от вена сафена на 6-ти, 24-ти и 72-ри час и също на 7-ми и 14-ти ден след заразяване 

със Staphylococcus intermedius, приложен подкожно в доза 5 мл. 1.10
9
 колоний 

формиращи единици на мл. Установено е, че хемолизата не влияе съществено върху 

концентрацията на ОБ в серума, както и в плазмата (р<0.05). Установено е, че ОБ в 

плазмените проби (55.8±1.43 гр./литър) е по-нисък, отколкото в серума (67.7±1.39 

гр./литър) (р <0.001). 

Ключови думи: кучета, хемолиза, общ белтък, Staphylococcus intermedius, серум, 

плазма 
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Стара Загора, 297стр. 

 

АНОТАЦИЯ 

Учебникът по имунология е написан в съответствие с учебната програма по тази 

дисциплина, включена в учебния план на Ветеринарномедицинския факултет при 

Тракийски университет – Стара Загора. В него са характеризирани основни 

имунологични понятия. Разгледани са най-важните принципи на функциониране на 

имунната система – изяснени са аспекти от структурната й организация, сложните 

взаимоотношения между нейните компоненти, прецизни механизми на регулацията й, 

определящи способността й да протектира организма от антигени с инфекциозен и 

неинфекциозен генезис.  

Този учебник разкрива възможност принципите на базисната имунология да бъдат 

използвани при изясняване на редица клинично важни състояния, свързани с увреждане 

на имунната система и последиците от това – свръхчувствителност или дефицитни 

болести, водещи до тежки нарушения за организма. 

Предоставени са най-нови данни относно специфичните особености при нормалното и 

в състояние на патология функциониране на имунната система при различни 

биологични видове. 

Включеният материал ще даде фундаментални знания на студентите по ветеринарна 

медицина, които по-късно в учебния процес те ще задълбочат по отношение на 



различните аспекти на науката имунология. Тя ще помогне на практикуващи 

ветеринарни лекари, които имат нужда от осъвременяване на знанията си за 

фундаменталните принципи на имунологията с оглед контролиране на имунния статус 

на болни животни и коригиране влиянието на различни патогенни, лекарствени, 

технологични и др. фактори върху него.  

 

 

10. Славов Е., П. Джелебов, К. Иванова, М. Андонова, В. Урумова, 2007. Ефекти от 

експериментална стафилококова инфекция върху някои хематологични показатели при 

кучета. Trakia Journal of Sciences ISSN: 1312-1723,  5 Suppl.1(7-8), 154‒160.  

 

РЕЗЮМЕ 

Индуцирана е експериментална стафилококова инфекция при осем мъжки, безпородни 

кучета, на възраст 4-7 год. (експериментална група), за да се изследват ефектите й 

върху някои хематологични показатели. Шест животни от същия пол и възраст са 

използвани като контроли. Инфекцията е индуцирана чрез подкожно инжектиране на 5 

мл. бактериална суспензия на Staphylococcus intermedius (1.10
9
 колоний формиращи 

единици на мл.). Броят на еритроцитите, хемоглобинът, хематокритът и съдържание на 

хемоглобин в еритроцита (MCH) се анализират в динамика, включваща: начални нива 

(преди инфекция), 3-ти, 24-ти, 48-ми, 72-ри час и 7-ми и 14-ти ден след инфекцията. 

Кучетата от експерименталната група показват статистически значимо намаляване броя 

на еритриците на 7-ми и 14-ти ден спрямо началните нива (р<0.05). В сравнение с 

първоначалните нива хемоглобинът намалява на 48-я (р<0.01), на 72-я час (р<0.05) и на 

7-я и 14-я ден (р<0.001). Хематокритът при експерименталните животни се понижава 

на 14-я ден в сравнение с началните нива (р<0.05). Съдържанието на хемоглобин в 

еритроцита от 48-я час до края на експеримента (14-я ден) също е по-ниско, както в 

сравнение с началните нива, така и спрямо контролната група за същия период от 

време. Резултатите доказват хипохромна анемия, която започва на 48-я час след 

заразяването и продължава до края на експерименталния период. 

Ключови думи: Staphylococcus intermedius, инфекция, кучета, анемия 

  

 

 

11. Йонкова П., П. Атанасова, А. Воденичаров, М. Андонова, 2008. Ензимна 

хистохимична експресия на липопротеинлипаза (ЛПЛ) в бъбречните кръвоносни 

съдове при кучета, хранени с високо калорийна диета. Acta morphologica et 

anthropologica ISSN: 1311-8773,  13, 164‒167. 

 

РЕЗЮМЕ 

Ензимът липопротеинлипаза (ЛПЛ) е синтезиран и секретиран от адипоцити, миоцити, 

епитела на млечната жлеза и е транспортиран към капилярния ендотел. ЛПЛ е главния 

липолитичен ензим, участващ в интраваскуларния метаболизъм на липопротеините. В 

настоящото изследване са използвани две групи – експериментална (затлъстели) и 

контролна (незатлъстели). Проби са получавани непосредствено след евтаназията от 

бъбречни кръвоносни съдове от двете групи. Чрез ензимна хистохимична реакция (по 

Gomori, 1952), проведена на пресни криостатни срезове по метода на Tween, е доказана 

положителна експресия на ЛПЛ в стената на бъбречните кръвоносни съдове при 

кучета, хранени с висококалорийна диета. В трите съдови слоя при контролните 

животни не се наблюдава експресия на ЛПЛ. 

Ключови думи: липопротеинлипаза, затлъстяване, висококалорийна диета, кучета 



 

 

12. Славов Е., П. Джелебов, М. Андонова, Д. Гиргинов, 2009. Сравнително изследване  

фагоцитната активност на неутрофилите при затлъстели и незатлъстели кучета с 

експериментална субкутанна Staphylococcus intermedius инфекция. Trakia Journal of 

Sciences ISSN: 1312-1723,  7(4), 63‒68. 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на настоящото проучване е да се изследват ефектите на затлъстяването при 

кучета върху фагоцитозата ‒ един от основните елементи на вродения имунитет. 

Експериментът е проведен с 20 здрави, мъжки, безпородни кучета на възраст от 4 до 7 

год. Кучетата са разделени на три групи - две експериментални (І и ІІ) и една контролна 

група. Кучетата от група І (затлъстели) в продължение на три месеца са подложени на 

хиперкалорийна диета с високо съдържание на мазнини, за да се предизвика 

експериментално затлъстяване. Кучета от ІІ група (незатлъстели) се хранят със 

стандартна диета и имат нормално телесно тегло. Инфекцията е индуцирана при 

кучетата от група I и група II чрез подкожно инжектиране на бактериална суспензия на 

Staphylococcus intermedius. Процентът на фагоцитиращите неутрофили и фагоцитният 

индекс са оценени в следната динамика: начални нива (преди инфекция -0 час), 3-ти, 

24-ти, 48-ия час и на 7-ия и 14-тия ден след инфекцията. При кучетата без затлъстяване 

процентът на фагоцитиращите неутрофили и фагоцитният индекс се повишават на 48-

ия час след инфекцията. При затлъстели кучета и двата показателя не показват 

статистически значими промени през целия период на експеримента. 

Kлючови думи: куче, затлъстяване, Staphylococcus intermedius, инфекция, фагоцитоза 

 

 

13. Славов Е., Н. Грозева, П. Йонкова, М. Андонова, П. Джелебов, 2009. 

Патоморфологични и ензимохистохимични промени в бъбречния паренхим на кучета, 

подложени на високомастна диета. Международна научна конференция 4-5 юни,  

Стара Загора ISBN: 978-954-93-2945-2, 104‒110. 

 

РЕЗЮМЕ  

Връзката между бъбречните заболявания и липидния метаболизъм е доказана при 

някои изследвания. Целта на настоящото изследване е да се изследват морфологичните 

и ензимнохистохимичните промени в бъбречния паренхим при кучета, подложени на 

диета с високо съдържание на мазнини. Шест мъжки, безпородни кучета на възраст 4-7 

год. са подложени на диета с високо съдържание на мазнини за период от 90 дни. След 

диетата е проведено морфологично изследване на бъбреците и хистохимично за 

експресията на ензима липопротеинлипаза (ЛПЛ). Морфологичните промени включват: 

гломерулосклероза със значително увеличаване на капсулното пространство, удебеля-

ване на гломерулната базална мембрана. Отчетлива положителна експресия на ЛПЛ се 

наблюдава около гломерулите, капсулата и тубулите на Бауман. 

В заключение, диетата с високо съдържание на мазнини причинява нарушен 

метаболизъм на липидите, насърчава гломерулосклерозата и играе роля в развитието на 

бъбречни заболявания при кучета. 

Kлючови думи: куче, експериментално затлъстяване, високомастна диета, липо-

протеинлипаза, гломерулосклероза  

 

 



14. Славов Е., П. Джелебов, М. Андонова, Т. Мирчева, 2009. Промени в кръвния 

липиден профил при кучета с експериментално алиментарно затлъстяване. 

Международна научна конференция 4-5 юни ISBN: 978-954-93-2945-2, 111‒115. 

 

РЕЗЮМЕ 

Затлъстелите кучета са по-предразположени към заболявания и свързаните с тях 

усложнения. Затлъстяването е придружено от промени в липидния и липопротеинов 

профил на кръвта, които варират при различни експериментални модели. Шест мъжки, 

безпородни кучета на възраст 4-7 год. са подложени на диета с високо съдържание на 

мазнини в продължение на 90 дни, което води до увеличаване на първоначалното 

телесно тегло с 28%. Нивата на триацилглицеролите, общия и свободен холестерол  

нарастват след диетата, но увеличението е статистически недостоверно спрямо 

контролите. Увеличаването на липопротеините с много ниска плътност (LDL-

холестерола) при опитните животни (1.08±0.25 mmol/L) е значително в сравнение с 

контролите (0.65±0.07 mmol/L, р<0.05). Промените в липопротеините с висока плътност 

(HDL-холестерола) са значителни ‒ при кучетата с висока концентрация на мазнини са 

0.707±0.12 mmol/L, което е много по-ниско в сравнение с кучетата, подложени на 

стандартна диета 1.036± 0.067 mmol/L (p <0.05).  

Kлючови думи: куче, липиден профил, екпрериментално затлъстяване, високо-

мастна диета  

 

 

15. Джелебов П., Д. Гундашева, М. Андонова, Р. Михайлов, Е. Славов, 2009. Ефекти на 

експериментално продължително физическо натоварване върху хематологични 

показатели при кучета. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine ISSN: 1311-1477, 12(2), 

112‒118. 

 

РЕЗЮМЕ 

Шест мъжки кучета (1.5–3.5 год.) са подложени експериментално на продължително 

физическо натоварване до изтощение, за да се изследват ефектите му върху някои 

хематологични параметри. Отчитат се концентрацията на хемоглобина (Hb), броя на 

червените кръвни клетки (еритроцити), хематокрита (Hct) и еритроцитометричните 

индекси: преди тренировка, веднага след тренировка (0 час), на 2-ри час, 4-ти час, 24-ти 

час, 48-ия час, 72-ия час, 7-ия ден и 14-ия ден след нея. Хемоглобинът и еритроцитите 

намаляват веднага след тренировка и на 4-ия час, 48-ия час, 72-ия час, 7-ия ден и 14-ия 

ден след тренировка. Хематокритът намалява значително на 48-ия час и 72-ия час след 

тренировка. Съдържанието на хемоглобин в еритроцита (MCH) намалява статистически 

значително веднага след тренировка и 48-ия час. Концентрацията на хемоглобин в 

еритроцита (MCHC) намалява само веднага след тренировка, докато средният 

корпускуларен обем (MCV) се променя веднага след тренировка и на 2-ия и 24-ия час. 

Ключови думи: куче, eритроцитни индекси, еритроцити, физическо натоварване, 

хематокрит, хемоглобин 

 

 

16. Джелебов П., Д. Гундашева, М. Андонова, Е. Славов, 2009. Общ белтък и албумин 

след продължително физическо натоварване при кучета. Международна научна 

конференция 4-5 юни, Стара Загора ISBN: 978-954-93-2945-2, 182‒185. 

 

РЕЗЮМЕ 



Шест експериментални мъжки кучета (1.5 – 3.5-годишна възраст) са подложени на 

продължително физическо натоварване до изчерпване, за да проучат ефектите му върху 

серумните концентрации на общия белтък (ОБ) и на албумина (А). Общия белтък и 

албумина са измерени в следната динамика: преди тренировка, веднага след тренировка 

(0 час) и на 2-ри час, 4-ти час, 24-ти час, 48-ия час, 72-ия час, 7-ия ден и 14-ия ден след 

нея. Общият белтък намалява след тренировка – промените са статистически значими 

на 4-ия час, 7-ия ден и 14-ия ден. За разлика от това албуминът се увеличава, но 

увеличението е значително само след тренировка (0 час). В контролната група няма 

промени в изследваните показатели. 

Kлючови думи: куче, физическо натоварване, общ белтък, aлбумин 

 

 

17. Славов Е., И. Георгиев, П. Джелебов, И. Канелов, М. Андонова, Т. Георгиева, С. 

Димитрова, 2010. Високото съдържание на мазнини в храната и инфекция със 

Staphylococcus intermedius увреждат функцията на бета-клетките и инсулиновата 

чувствителност при безпородни кучета. Veterinary Research Communication ISSN: 0165-

7380, 34, 205‒215. (IF=0.978) 

 

РЕЗЮМЕ 

Тъй като затлъстяването провокира слабо възпаление, целта на изследването е 

комбинирания ефект на диета с високо съдържание на мазнини и бактериална 

инфекция при кучета върху функцията на β-клетките и инсулиновата чувствителност. 

Използвани са 20 здрави, мъжки, безпородни кучета, разделени в четири групи: 

контролна група - здрави, незатлъстели кучета; заразена група - кучета без затлъстяване 

с експериментално индуцирана инфекция (Staphylococcus intermedius); група със 

затлъстяване - затлъстели кучета (след 90-дневна диета с високо съдържание на 

мазнини) и група затлъстели и инфектирани - затлъстели кучета с експериментално 

индуцирана инфекция (Staphylococcus intermedius). За да се оцени инсулиновата 

чувствителност и функцията на β-клетките е извършен интравенозен тест за глюкозен 

толеранс (ИВГТТ). Плазменият инсулин се увеличава във всички групи след инфузия с 

глюкоза. Най-ниските стойности са открити в групата със затлъстяване. Кръвната 

глюкоза също се увеличава на 3-тата минути след инфузията с глюкоза и след това 

постепенно намалява. При групата на затлъстели и инфектирани, концентрацията на 

глюкоза на 30-тата минута все още е значително по-висока от началните нива, докато в 

другите групи концентрацията на глюкоза се връща към първоначалните стойности. 

Най-ниската степен на елиминиране на глюкоза е установена в заразената група. При 

кучета с наднормено тегло и при групата заразени със затлъстяване, площта под 

кривата (AUCins) 0–60 минути е по-ниска в сравнение с контролите. Стойностите на 

площта под кривата за глюкозата 0–60 минута са най-ниски в заразената група, докато 

при групата на затлъстелите и инфектирани, стойностите са най-високи. Нивата на 

ΔИнсулин/ΔГлюкоза при кучетата от инфектираната група са значително по-ниски в 

сравнение с контролите и групата само с инфекция. В заключение, тези резултати 

показват, че инфекцията при затлъстели кучета води до нарушена глюкозна толерант-

ност, която е резултат от увреждане както на инсулиновата секреция, така и на 

инсулиновата чувствителност. 

Kлючови думи: Затлъстявяне, Глюкозен толеранс, Инсулинова резистентност, 

Инсулинова секреция 

 

 



18. Андонова М., Д. Гундашева, Е. Славов, П. Джелебов, 2010. Ръководство за 

упражнения по имунология ISBN: 978-954-305-283-7, Изд. „Кота”, Стара Загора, 82 

стр. 

 

АНОТАЦИЯ 

Ръководството за практически упражнения по имунология е написано в съответствие с 

учебната програма на тази дисциплина, включена в учебния план на 

Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора. В 

ръководството е представен широк спектър от имунологични методи за изследване 

елементите на естествения и на адаптивния имунитет. Тяхната висока информативност, 

описанието на необходимите материали за осъществяването им и на техниката на 

изпълнението им позволява лесното им внедряване във ветеринарномедицинската 

практика с цел ефективен контрол при протичането на много заболявания с 

имунологична патогенеза. 

Авторите са се постарали да представят различни методи за оценяване на даден 

имунологичен показател. Това позволява на съответния специалист в зависимост 

необходимостта, оборудването с което разполага и компетентността си да избере най-

подходящата за конкретния случай техника. Коментирани са предимствата и 

недостатъците на методите, както и факторите, влияещи върху получените резултати – 

условията на вземане и съхранение на биологичния материал, използването на 

антикоагуланти и консерванти. Отчетена е ролята на биологичния вид, представени са 

експериментални модели, върху които е проследено влиянието на различни екзогенни 

химични и биологични агенти, като е посочен изборът на най-подходящата техника. 

Материалът е представен в пет раздела. В първите два раздела са разгледани 

клетъчните и хуморални елементи на естествения и на адаптивния имунитет, като са 

описани методите за оценяването им. Показано е многообразие от техники за 

изолиране, пречистване, идентифициране, количествено определяне на Т- и В-

лимфоцити и проучване на тяхната функционална активност. 

Трети и четвърти раздел са посветени на хуморалните елементи на адаптивния 

имунитет – антителата, на проявите на реакцията антиген-антитяло, както и на 

електрофоретичните и имунодифузионни методи за доказването им. 

В пети раздел са моделирани реакции на свръхчувствителност от бърз и забавен тип, 

като са изяснени методите за оценяването им. 

 

 

19. Андонова М., Д. Димитрова, И. Борисов, 2011. Неспецифични защитни механизми 

при кучета с експериментална стафилококова инфекция. Veterinarski glasnik ISSN: 

0350-2457, 65(1-2), 25‒41. 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на изследването е да се оценят неспецифичните защитни механизми (фагоцитоза 

и острофазов отговор) при кучета с експериментална инфекция, предизвикана чрез 

субкутанно инжектиране на Staphylococcus aureus (1x10
8
 колоний формиращи единици 

на мл.). Фагоцитозата на неутрофилите (оценявана чрез белязан с флуоресцеин 

изотиоцианат Staphylococcus aureus) се активира на 48-ия час, а фагоцитният брой 

остава висок на 72-ия час от инфекцията. По време на ранния стадий на инфекциозния 

процес (между 2-ри и 24-ти час) абсолютният брой сегментоядрени неутрофили, 

абсолютният брой на пръчкоядрени неутрофили, съотношението незрели към зрели 

неутрофили показват висока чувствителност, докато броят на левкоцитите се променя 

значимо едва към 48-я час. Фибриногенът се увеличава най-рано (на 24-я час). 



Неговите концентрации остават високи до края на изследването. Промените в 

протеиновия профил показват, че алфа-глобулиновата фракция се увеличава на 48-я и 

72-я час. Албуминът е значително по-нисък на 72-я час в сравнение с изходните 

стойности. Не са установени статистически значими промени в общия белтък, 

съотношението албумин към глобулини, както и при сиаловата киселина. Данните от 

показателите на червената кръвна картина показват, че приложеният на кучета 

Staphylococcus aureus предизвиква умерена анемия. При еритроцитните индекси 

отклонения са регистрирани на съдържанието на хемоглобин в еритроцита, докато 

другите индекси - концентрация на хемоглобин в еритроцита и средния корпускуларен 

обем са в рамките на референтния интервал. 

Заключението е, че за обективна оценка е по-добре  да се комбинират имунологични, 

хематологични и биохимични показатели. 

Kлючови думи: неспецифични защитни механизми, кучета, инфекция, Staphylococcus 

aureus 

 

 

20. Георгиева Т. М., М. Й. Андонова, Е. Славов, П. Джелебов, Д. Запрянова, И. П. 

Георгиев, 2011. Серумен протеинов профил и активност на лизозима при кучета с 

експериментална Staphylococcus intermedius инфекция. Revue de Medicine Veterinaire 

ISSN: 0035-1555, 162(12), 580‒585. (IF=0.220) 

 

РЕЗЮМЕ 

Настоящото изследване е проведено с цел да се оценят промените в серумния 

протеинов профил и активност на лизозима при кучета, експериментално заразени със 

Staphylococcus intermedius. Бактериалната суспензия (5х10
9
 колоний формиращи 

единици на мл.) е инжектирана подкожно на 6 здрави възрастни кучета, докато други 6 

здрави животни служат за контрола. При всички кучета са определяни серумните 

концентрации на общия белтък, албумина, глобулините, имуноглобулините, лизозима и 

съотношението албумин/глобулини (A/Г) до 14-я ден. При контролите тези показатели 

остават относително стабилни, докато при заразените кучета общият белтък, албумина, 

А/Г съотношението се понижават бавно и достигат минимални стойности на 7-ия ден 

(значително по-ниски от изходните и от контролните са стойностите на албумина и 

съотношението А/ Г), а концентрациите на глобулините и имуноглобулините показват 

тенденция към незначително нарастване на 7-я и 14-я ден. Активностите на лизозима 

нараства значително спрямо контролите след заразяването, достига максимум на 3-ия 

ден и остава значително по-висока от контролните и изходните стойности до 14-тия 

ден. Тези резултати показват, че стафилококовата инфекция променя серумния 

протеинов профил, главно при албумина и А/Г съотношението, а серумната лизозимна 

активност може да се разглежда като много чувствителен маркер на тази инфекция. 

Kлючови думи: куче, Staphylococcus intermedius, експериментална инфекция, 

протеинемия, албуминемия, глобулини, имуноглобулини, лизозим. 

 

 

21. Славов Е., Т. Мирчева Георгиева, М. Андонова, В. Урумова, Д. Гиргинов, П. 

Джелебов, 2011. Концентрации на С-реактивен протеин (CРП) и на фибриногена при 

затлъстели кучета с експериментална стафилококова инфекция. Revue de Medicine 

Veterinaire ISSN: 0035-1555, 162(12), 599‒603. (IF=0.220) 
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Раздел :  12 
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Заглавие :  
Концентрации на С-реактивен протеин (CРП)  и на фибриногена при 

затлъстели кучета с експериментална стафилококова инфекция. 

Автори :  
Славов Е., Т. Мирчева Георгиева, М. Андонова, В. Урумова, Д. 

Гиргинов, П. Джелебов 

РЕЗЮМЕ:  

Целта на настоящото проучване е да се изследват взаимоотношенията 

между затлъстяването и концентрациите на два позитивни остро-

фазови протеина - С реактивен протеин (CPП) и фибриноген, при 

кучета с акутна експериментална  Staphylococcus intermedius инфек-

ция. Стафилококовата инфекция е индуцирана чрез подкожно 

инжектиране на 24-часова бульонна култура на S. intermedius (5x10
9
 

колоний формиращи единици) при 6 мъжки кучета, хранени 90 дни с 

висококалорийна храна, съдържаща мазнини (затлъстели кучета) и 

при 8 кучета без затлъстяване, а 6 други кучета без затлъстяване 

служат като отрицателна контрола. Плазмените концентрации на 

CPП, на фибриногена се мониторират до 7-я и до 14-я ден съответно. 

Концентрациите на CPП и на фибриногена драстично се повишават 

на 24-я час след инфектирането при незатлъстелите кучета и остават 

силно повишени за 2-3 дни, след което намаляват, бавно при CPП и 

по-рязко при фибриногена. Повишените концентрации на фибрино-

гена са по-изразени и продължителни, докато промените в 

плазмените концентрации на CPП се появяват по-рано (след 3 часа от 

инфектирането), по-високи са при затлъстелите и инфектирани 

кучета, отколкото при незатлъстелите заразени животни. Тези 

резултати потвърждават, че CPП и фибриногенът са два главни  

позитивни острофазови протеини при кучетата, като затлъстяването 

насърчава синтеза на острофазови протеини. 

 

 

Kлючови думи: 

куче, Staphylococcus intermedius, eкспериментална инфекция, 

затлъстяване, C реактивен протеин, фибриноген, острофазов отговор, 

възпаление  

 

 

22. Андонова M., Димитрова Д., Борисов И., Димитров Д., 2012. Киселинно-алкален 

баланс при кучета с експериментална стафилококова инфекция. Науковой вiсник, 

Национального Унiверситету Бiоресурсiв I природокористування Украiни, 172, 

частина третя ISSN 2222-8608,  Киiв, 9‒17. 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на изследването е да се оцени състоянието на киселинно-алкалното равновесие и 

газовия състав на кръвта през ранните етапи от развитието на експериментална 

стафилококова инфекция (от 2-ри час до 72-ри час). Инфекцията е индуцирана чрез 

подкожно инжектиране на бульонна култура от Staphylococcus aureus (1х10
8
 колоний 

формиращи единици на мл.). Определяни са телесната температура, сърдечната 



честота, дихателната честота, уреята, креатинина, киселинно-алкалните и кръвно-

газови показатели. Резултатите показват, че при кучетата стафилококовата инфекция 

протича с треска и нарушения в киселинно-алкалното състояние - ацидоза от смесен 

тип  (респираторна и метаболитна ацидоза). 

 

 

 

23. Джелебов П., Д. Гундашева, М. Андонова, Е. Славов, 2012. Ефекти изтощителната 

тренировка върху кръвната захар, общия холестерол и триглицеридите при 

експериментален модел на кучета. Trakia Journal Sciences ISSN: 1312-1723, 10(Suppl.1), 

372‒376. 

 

РЕЗЮМЕ 

ДАННИ: Физическото натоварване, в зависимост от интензивността си променя 

метаболизма по различни начини. 

ЦЕЛИ: Целта на проучването е да се определи влиянието на изтощителното физическо 

натоварване върху кръвната захар, общия холестерол и триглицеридите при експери-

ментален модел на кучета. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Използвани са 12 мъжки, безпородни кучета, разделени в две 

групи – животните от експерименталната група са подложени на аеробна тренировка до 

пълно изтощение; животните от контролната група не са физически натоварвани. 

Отчитани са серумните концентрации на глюкозата, общ холестерол (ТХ) и 

триглицеридите (ТГ) преди тренировката (ВЕ), веднага след нея (0 час), на 2-ри час, 4-

ти час, 24-ти час, 48-ия час, 72-ия час, 7-ия ден и 14-ия ден след тренировката.  

РЕЗУЛТАТИ: При експерименталната група кръвната захар намалява незначително на 

0-ия час и на 2-я час спрямо изходното ниво (ВЕ). В сравнение с контролите, нивата на 

глюкозата при експерименталната група са значително по-ниски на 0-я час след 

тренировката (p<0.05). ТХ не се променят значимо след тренировката, но в сравнение с 

контролната група те се понижават на 4-я час след нея (p<0.05). ТГ при 

експерименталната група се увеличават значимо на 0-я час, както спрямо ВЕ (p<0.05), 

така и спрямо контролите (p<0.01). 

Ключови думи: куче, кръвна захар, общ холестерол, триглицериди, тренировки 

 

 

 

24. Джелебов П., Д. Гундашева, М. Андонова, Е. Славов, 2013. Общ и диференциален 

брой левкоцити, глобулини и албумин/глобулиново съотношение при кучета след 

тежка изтощителна тренировка. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine (Suppl. 1) ISSN: 

1311-1477, 16, 77‒82.  

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на експеримента е да се изследва ефектът на изтощителната аеробна тренировка 

върху общия и диференциалния брой на левкоцитите, глобулините и съотношението 

албумин/глобулини при експериментален модел на кучета. Използвани са 12 мъжки 

кучета, разделени на две групи ‒ животните от експериментална група са подложени на 

тежка тренировка до пълно изтощение; животните от контролната група не са 

физически натоварвани. Общият и диференциалният брой на левкоцитите, глобулините 

и съотношението албумин/глобулини са определяни преди тренировка (BE), веднага 

след тренировка (0 час) и на 2-ри час, 4-ти час, 24-ти час, 48-ия час и 72-ия час и на 7-

ми и 14-ти ден след нея. Общият брой на левкоцитите се увеличава незначително при 



експерименталните животни на 2-ия и 4-ия час след тежкото физическо натоварване. 

Броят на неутрофилите се увеличава по подобен начин. Броят на лимфоцитите в 

експерименталната група се увеличава 72 часа след тренировката (р<0.05). 

Глобулините намаляват веднага след тренировката (р<0.05), на 2-ия час (р<0.05) и на 4-

ия час (р<0.001) след нея. А/Г съотношението се увеличава веднага след тренировката 

(р<0.01), на 2-ия час (р<0.05) и на 4-ия час (р<0.05) след нея. В заключение, 

изтощителното физическо натоварване води до увеличаване на общия и 

диференциалния брой левкоцити, намаляване на глобулините и увеличаване на А/Г 

съотношението. 

Kлючови думи: албумин/глобулиново съотношение, куче, тренировка, глобулини, 

левкоцитен брой 

 

 

 

25. Гундашева Д., М. Андонова, Е. Славов, П. Джелебов, 2013. Ръководство за 

упражнения по функционална патология. ISBN: 978-954-338-068-8, Издателство на 

Тракийски университет – Стара Загора, 80 стр.  

 

АНОТАЦИЯ 

Ръководството за практически упражнения по функционална патология е написано в 

съответствие с учебната програма по тази дисциплина, включена в учебния план на 

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора. 

Много от знанията в областта на науката Функционална патология са придобити от 

изследвания, направени върху опитни животни. Моделирането на патологични 

състояния върху опитни животни е много важен и съществен елемент от обучението на 

студентите по ветеринарна медицина. Използването на лабораторни животни за такава 

образователна цел, изцяло е съобразено със законодателните изисквания за защита и 

хуманно отношение към тях. Затова са включени малък брой животни и то по видове, с 

ниска степен на неврофизиологична чувствителност. Предпочетени са опити, които не 

водят или предизвикват в по-слаба степен болеви усещания. За тяхното елиминиране, 

за намаляване стреса и страданието на опитните животни са прилагани подходящи 

техники на фиксиране и манипулации, както и местна и обща анестезия. 

В ръководството по фунционална патология са описани експерименти, даващи 

възможност за изучаване на патогенетичните механизми на възникване на болестите. 

Включени са модели на типови патологични процеси като треска, хипоксия, нарушения 

на обмяната на веществата, електролитите и водата. Моделирани са също често 

срещани в клиничната практика нарушения в киселинно-алкалното равновесие и в 

различни органи и системи на организма – кръв, сърдечносъдова, дихателна, 

храносмилателна и нервна. Проследяването на тези нарушения по време на 

практически занятия и интерпретирането на получените от тях резултати, дава 

възможност на студентите да се запознаят с причините и условията за възникването на 

патологичните процеси, да се ориентират в основните звена на механизмите и 

характерните особености на развитие на тези процеси, да могат да характеризират 

патогенните и адаптивните процеси, да им се покажат принципите на терапевтична 

намеса, на базата на нарушените патогенетични механизми. 

Такъв подход има за цел да създаде основа за разбиране на теоритичните знания по 

редица важни въпроси на функционалната патология, да формира логическо 

медицинско мислене и способност за анализиране на наблюдаваните нарушения във 

функциите на организма, да изгради вещина за трансформиране на фактологическата 

форма на знания в професионалната дейност. Важен момент е и придобиването на 



практически умения за работа с животни, които са съществен аспект от практиката на 

ветеринарния специалист. 

 

 

26. Андонова М., В. Урумова, Д. Димитрова, Е. Славов, П. Джелебов, Ц. Чапразов, Т. 

Георгиева, 2014. Оценяване на острофазовия отговор и ефекта на фитопрепарата 

Feverfew (Tanacetum parthenium) при кучета с експериментална Pseudomonas aeruginosa 

инфекция. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 17 (Suppl.1) ISSN: 1311-1477, 63‒64. 

(SJR=0.143) 
 

РЕЗЮМЕ 

Острофазовият отговор е много критичен за намаляване силата на възпалителен 

отговор, индуциран от бактериалния опортюнист Pseudomonas aeruginosa. Целта на 

настоящото изследване е да се оцени острофазовия отговор при експериментална 

инфекция на кожата с Pseudomonas aeruginosa, чрез измерване на промените в 

концентрацията на фибриногена (позитивен острофазов протеин) и активността на 

арилестеразата (ARE – негативен острофазов протеин). Освен това целта е да се оцени 

терапевтичния ефект на фитопрепарата Feverfew, с активен компонент партенолид, 

който има противовъзпалителни свойства. Петнадесет мъжки безпородни кучета на 

възраст 2-5 год. са разделени на три групи: група 0 (5 броя) с инфекция, индуцирана от 

подкожно инжектиране на бактериална култура на Pseudomonas aeruginosa 1 × 10
8
 

колоний формиращи единици/мл.; група I (5 броя) - инфектирани и лекувани с Feverfew 

(стандартизиран екстракт, с активно вещество партенолид 0,7%), прилаган по 1 капсула 

на 12-часови интервали. Лечението през устата започва на 4-я час след инфекцията и 

продължава 6 дни. Кучета от група С (5 броя) са контроли. Плазменият фибриноген и 

серумната активност на ARE се анализират преди инфекция и на 4-ти, 24-ти, 48-ти и 

72-ри час и на 7-ми, 10-ти и 14-ти ден след нея. Резултатите показват, че нивата на 

фибриногена при кучетата от група 0 се повишават на 24-я час спрямо изходно ниво, 

достигат връх на час 48-я час (р<0.001), и продължават да са високи на 72-ия час. 

Инфектираните кучета, лекувани с Feverfew (група І), показват подобен времеви курс 

на промени в нивата на фибриногена, но числовите стойности са по-ниски в сравнение 

с тези от група 0 (р<0.05). ARE активността при опитните животни не се променя 

значително и е подобна на контролните стойности. 

Key words: острофазов отговор, арилестераза, Feverfew, фибриноген, кожна 

Pseudomonas aeruginosa инфекция 

 

 

 

27. Андонова М., Д. Димитрова, Е. Славов, П. Джелебов, В. Урумова, И. Никифоров, И. 

Борисов. 2014. Проучвания на ефекта от конвенционалната и комплементарна терапия 

чрез промените в острофазовите протеини при кучета с експериментален пиодерматит, 

предизвикан от Pseudomonas aeruginosa. Сборник доклади от научна конференция 

”Традиции и съвременност във ветеринарната медицина” на Факултет по 

ветеринарна медицина към Лесотехнически университет, ISSN: 1313-4337, София, 

279‒285. 

 

РЕЗЮМЕ 

Проучен е ефекта на конвенционалната и на комплементарната терапия чрез промените 

в острофазовите протеини – фибриноген, арилестераза и албумин при 10 мъжки кучета 

с експериментален бактериален пиодерматит, предизвикан от Pseudomonas aeruginosa. 



Антибиотичната терапия с енрофлоксацин започва на 48-ия час от инфекцията и 

продължава 10 последователни дни (I група). Комплементарната терапия (ІІ група) 

включва прием на растителния препарат Feverfew, комбиниран с антибиотик.  

Резултатите показват, че фибриногенът е индикативен острофазов протеин при 

кучетата с кожна инфекция. Комбинираното използване на антибиотик с Feverfew, 

приложен в ранния етап от развитието на инфекцията при животните от ІІ група 

коригира наблюдаваните при І група промени в негативните острофазови протеини – 

арилестераза и албумин. 

Ключови думи: Pseudomonas aeruginosa, кучета, инфекция, терапия, острофазови 

протеини. 

 

 

 

28. Гундашева Д., М. Андонова, П. Джелебов, Е. Славов, 2014. Влияние на 

изтощителната тренировка върху осмотичната резистентност на еритроцитите и някои 

клинични показатели при кучета. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine ISSN: 1311-

1477, 17(2), 96‒103. (SJR=0.143) 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на експеримента е да се проучи ин виво ефекта от изтощителната аеробна 

тренировка върху осмотичната резистентност на еритроцитите, неутрофил/ 

лимфоцитно съотношение и някои клинични показатели при кучета. Използвани са 12 

мъжки кучета, разделени на две групи - животни от експериментална група са 

подложени на изтощителна тренировка; животните от контролната група не са 

подлагани на физически натоварвания. Минималната осмотична резистентност, 5% 

хемолиза, 50% хемолиза, 90% хемолиза и максимална осмотична резистентност се 

измерват чрез осмотично устойчив тест в следната динамика: преди тренировка (BE), 

веднага след тренировка (0 ч), на 2-ри час, 4-ти час, 24-ти час, 48-ия час, 72-ия час и на 

7-ия и 14-тия ден след нея. Съотношението неутрофили/лимфоцити (N/L), телесната 

температура (BT), сърдечната честота (HR) и честотата на дишане (BR) са измерени в 

същата динамика. Установено е намаляване на осмотичната резистентност на 

червените кръвни клетки при експерименталните кучета (измерени с 50% хемолиза) на 

24-ия час, 48-ия час и 72-ия час и на 7-ия и 14-ия ден след тренировка, в сравнение с 

контролната група (р<0.05). Изненадващо в експерименталната група максималната 

осмотична резистентност (100% хемолиза) се увеличава на 24-ия час след тренировка, в 

сравнение както с първоначалното ниво, така и с контролната група (р<0.05). 

Съотношението N/L се увеличава значително в експерименталната група на 2-ри час в 

сравнение с нивото на BE (р<0.05). В заключение, изтощителната тренировка действа 

като стресор и влияе неблагоприятно на устойчивостта на червените кръвни клетки. 

Ключови думи: куче, изтощителна тренировка, oсмотична хемолиза 

 

 

29. Джелебов П., Д. Гундашева, М. Андонова, В. Цонева, П. Маруцов, Е. Славов 2016. 

Влияние на изтощителната аеробна тренировка върху някои цитокини и показатели на 

серумното желязо при експериментален модел на кучета. Comparative Exercise 

Physiology ISSN: 1755-2540, 12(2), 83‒89. (SJR=0.224) 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на експеримента е да се проучи ефекта на изтощителната тренировка върху 

някои цитокини и показатели на желязото. Използвани са 12 мъжки кучета, разделени в 



две групи - животните от експерименталната група са подложени на тренировка с 

умерена интензивност до пълно изтощение накрая; животните от контролната група не 

са упражнявали никаква тренировка. Серумните нива на туморнекротизиращия фактор-

алфа (TNF-α), интерлевкин-6 (IL-6), хепсидин прохормон, серумно желязо (SI), общ 

капацитет на свързване с желязо (TIBC) и насищане на трансферина (TS) са измерени 

преди тренировка (BE), веднага след тренировка (0 час) и на 2, 4, 24, 48 и 72 часа след 

тренировка. SI, TIBC и TS са измерени също на 7 и 14 ден след тренировка. Серумните 

нива на TNF-α се увеличават след изтощителната тренировка. Серумните нива на IL-6 

демонстрират увеличение на 0 час, но то не е статистически значимо в сравнение с 

нивото на BE. Серумните нива на хепсидина прохормон отбелязват леко увеличение 48 

часа след тренировката, но промяната е незначителна. Нивата на SI намаляват на 72-я 

час (р<0.01) и на 7-ми ден (р<0.01) и 14-ти (р<0.05) след тренировката, в сравнение с 

нивото ВЕ. Подобни са и промените в TS. TIBC намалява на 4, 24 и 72 час (р<0.05) след 

тренировка, но само в сравнение с контролната група. В заключение, изтощителната 

тренировка причинява възпалителен отговор и значително намаляване на нивата на SI. 

Kлючови думи: изтощителна тренировка, куче, показатели на желязото, IL-6, TNF-α 

 

 

30. Джелебов П., Гундашева Д., Андонова М., Славов Е. 2018. Промени в серумния 

кортизол и някои показатели на вродения имунитет след изтощителна тренировка на 

кучета. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine ISSN: 1311-1477, (ONLINE DOI: 

10.15547/bjvm.2113) (SJR=0.207) 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на настоящото проучване е да се изследва влиянието на изтощителната 

тренировка върху някои показатели на вродения имунитет и нивата на кортизола. 

Дванадесет мъжки, безпородни кучета са разделени в експериментална група, 

подложена на продължителна, натоварваща тренировка с пълно изтощение накрая, и 

контролна група без никакви физически упражнения. Нивата на серумния кортизол са 

измерени преди тренировка (BE), веднага след нея (0 час) и на 2-ри и 4-ти час след 

тренировка. Функцията на неутрофилите (фагоцитоза, фагоцитен индекс, производство 

на водороден пероксид-H2O2) и класическия път на активиране на комплемента (CPCA) 

са измерени както следва: BE, веднага след тренировка и на 2, 4, 24, 48, 72 час и 7, 14 

ден след тренировка. При експерименталните животни кортизолът намалява на 4-я час 

след тренировка (р<0.05), в сравнение с нивото на ВЕ и на 2 час, в сравнение с 

контролите (р<0.05). Процентът на произвеждащите Н2О2 неутрофили при експери-

ментални животни намалява значително на 4-тия час и 7-ия ден след тренировка 

(р<0.05), в сравнение с BE нивото и на 4-я час (р<0.01) спрямо контролната група. 

Процентът на фагоцитиращите неутрофили леко намалява на 48-я час (р<0.05), в 

сравнение с нивото на BE. Фагоцитният индекс и CPCA незначително се увеличават  

след тренировката. Промените в нивата на кортизола показват неадекватна адаптивна 

реакция при тренировката. Пренапрежението може да направи животните по-податливи 

на инфекция. 

Kлючови думи: система на комплемента, кортизол, куче, тренировка, фагоцитоза 

 

 

31. Андонова М., 2018 Ефекти на нимезулида върху прооксантния-антиоксидантен 

статус на мишки с липополизахаридно въздействие. Comparative Clinical Pathology 

ISSN: 1618-5641, DOI: 10.1007/s00580-018-2877-0 (SJR=0.224) 

 

http://www.wageningenacademic.com/keyword/IL-6
http://www.wageningenacademic.com/keyword/Tnf-%CE%B1


РЕЗЮМЕ 

Поддържането на прооксидантно-антиоксидантното равновесие е важен елемент от 

системната защита и изисква ефективен контрол. Целта на проучването е да се 

проследи динамиката на антиоксидантите и липидната пероксидация при мишки, 

заразени интраперитонеално с липополизахарид (LPS) на E.coli (O111:B4) и да се оцени 

антиоксидантния потенциал на нестероидното противовъзпалително средство 

нимезулид. Бели мишки са разделени на три групи (36 броя). Група I получава 

единична интраперитонеална инжекция с 25 μg/ 0.5mL LPS. Тридесет минути преди 

LPS, група II получава орално (р.о.) 100 mg/kg нимезулид. Препаратът се прилага в 

продължение на 4 дни. Група III получава само нимезулид в посочената доза за 4 дни. 

Параметрите на кръвта се анализират на 0 час (преди третирането), часове след 

третирането 6-ти и 24-ти час 3-ти; 5-ти и 9-ти ден. Анализираните показатели включват 

каталаза, редуциран глутатион, албумин, глюкоза, фероредуцираща способност на 

плазмата (FRAP), малондиалдехид и индекс на оксидативен стрес. LPS индуцира 

хипогликемия, понижена каталазна активност и редуциран глутатион, но FRAP и 

албуминът са запазени. Прилагането на нимезулида самостоятелно не променя индекса 

на оксидативен стрес и увеличава FRAP. Комбиниран с LPS нормализира редуцирания 

глутатион, намалява каталазата и увеличава концентрациите на малондиалдехида и на 

индекса на оксидативен стрес. Прилагането на нимезулид като антиоксидант изисква 

обективна оценка на свързаните с използването му ползи и рискове. 

Kлючови думи: антиоксидантна защита, липополизахарид, липидна пероксидация, 

нимезулид 

 

 

32. Андонова М., 2018 Стратегии за въздействие върху естествените защитни 

механизми, компрометирани от Грам-отрицателни бактериални антигени. ISBN: 978-

954-9483-67-3, Издателство АЛФА ВИЗИЯ, 136 стр.   

 

АНОТАЦИЯ 

В книгата са представени аспекти от манипулативното влияние на антигени на 

Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa върху механизмите на естествена защита, 

като са очертани проблемите и трудностите при борбата с инфекциите, които тези 

патогени предизвикват.  

Акцентирано е върху ефектите на липополизахарида – основен патогенен фактор на 

Грам-негативните бактерии, обезпечаващ инвазията им и е характеризирано 

многообразието от реакции, протичащи на молекулно, клетъчно и организмово ниво.  

Представени са терапевтични решения за контролиране действието на липополиза-

харида, както и доказателства, че ефектите му са в пряка зависимост от чувствител-

ността на билогичния вид към него.  

Разгледани са особеностите в имунната протекция, включваща бариерни системи, 

клетъчни и хуморални елементи, редица неспецифични реакции (възпаление, 

острофазов отговор и фагоцитоза) при различни биологични видове. 

Представени са иновативни подходи, свързани с използването на биомаркери, 

характеризиращи нарушения на клетъчно ниво преди появата на клиничните признаци, 

което е важно при изясняване на взаимоотношенията между Грам-негативните 

бактерии и защитните механизми на съответния биологичен вид, както и при 

отдиференциране на нарушенията в тях и оценяване възможностите на компенсатор-

ните им механизми. 

Анализирани са възможностите за коригиране на нарушенията в естествените защитни 

механизми на организма чрез балансиране на микрофлората, на цитокиновия фон, 



рецепторен и интрацелуларен контрол, както и въздействие върху интензитета на 

възпалителния, на острофазовия отговор и ефективността на фагоцитозата чрез 

иновативни терапевтични подходи.  

Въз основа на получените резултати са направени изводи, обобщения, както и са 

очертани приносите в това направление на научното изследване. 

 

 

 

33. Андонова М., 2018. Механизми за регулация на кожната имунна протекция при 

кучета със стафилококова инфекция. Монография ISBN: 978-954-9483-61-1, 

Издателство АЛФА ВИЗИЯ, 128 стр. 

 

АНОТАЦИЯ 

В  монографията  са  представени  аспекти  от  патогенезата  на  стафилококова 

инфекция при кучета, засягащи нови данни относно механизмите на действие на 

патогенни  и  вирулентни  фактори  на  причинителя, както  и  такива  акцентиращи 

върху  кожната  имунна  протекция  при  кучето,  възможностите  за  регулацията ѝ чрез 

балансиране на кожната микрофлора, коригиране на цитокиновия профил, активиране 

на антимикробните протеини, на естествените защитни механизми – фагоцитоза, 

възпаление, острофазови протеини. Характеризирани са новооткрити форми  за  борба  

с патогени,  използвани от  неутрофилите – пироптоза,  нетоза.  

Дискутирана  е  ролята  на  клетъчните  Toll  like  рецептори (TLRs)  и интрацелулар-

ните цитоплазмени рецептори (NOD), връзката им с активиране на ключови 

интрацелуларни сигнални пътища и възможностите за управлението им на молекулно 

ниво. 

Представени са експериментални модели на стафилококова инфекция на кожата и 

меките тъкани при кучета, използвани за изясняване на основни патогенетични звена  

на  инфекциозния  процес,  както  и  проучване  на  възможностите  за управлението му 

чрез прилагане на различни стратегически подходи – терапевтичен  контрол върху  

инфекциозния  агент  и  коригиране  на  предизвиканите  от него нарушения в 

естествените защитни механизми на организма.  

Въз  основа  на  получените  резултати  са  направени обобщения, очертани са 

приносите в това направление на научното изследване. 

 

 

 

34. Андонова М., Д. Гундашева, Е. Славов, П. Джелебов, 2018. Ръководство за 

упражнения по имунология ISBN: 978-954-9483-65-9, Издателство Алфа Визия, 84 стр. 

 

АНОТАЦИЯ 

Във второто, преработено и допълнено издание на ръководството е представен широк 

спектър от имунологични методи за изследване елементите на естествения и на 

адаптивния имунитет. Тяхната висока информативност, описанието на необходимите 

материали за осъществяването и на техниката на изпълнението им позволява лесно 

внедряване във ветеринарномедицинската практика с цел ефективен контрол при 

протичането на много заболявания с имунологична патогенеза. Авторите са се 

постарали да представят различни методи за оценяване на даден имунологичен 

показател. Това позволява на съответния специалист в зависимост от необходимостта, 

оборудването с което разполага и компетентността си да избере най-подходящата за 

конкретния случай техника. Коментирани са предимствата и недостатъците на 



методите, както и факторите, влияещи върху получените резултати – условията на 

получаване и съхранение на биологичния материал, използването на антикоагуланти и 

консерванти. Отчетена е ролята на биологичния вид, представени са експериментални 

модели, върху които е проследено влиянието на различни екзогенни химични и 

биологични агенти, като е посочен изборът на най-подходящата техника. 

Материалът е представен в пет раздела, в които са обобщени, систематизирани и 

онагледени включените тематични единици. В първите два раздела са разгледани 

клетъчните и хуморални елементи на естествения и на адаптивния имунитет, като са 

описани методите за оценяването им. Показано е многообразие от техники за 

изолиране, пречистване, идентифициране, количествено определяне на Т- и В- 

лимфоцити и проучване на тяхната функционална активност.  

Трети и четвърти раздел са посветени на хуморалните елементи на адаптивния 

имунитет – антителата, на проявите на реакцията антиген-антитяло, както и на 

електрофоретичните и имунодифузионни методи за доказването ѝ. 

В петия раздел са моделирани реакции на свръхчувствителност от бърз и забавен тип, 

като са изяснени методите за оценяването им. 

 

 

 

35. Андонова М., 2019 Ефекти на лекарствената билкова форма feverfew (Tanacetum 

parthenium) върху серумния амилоид А и сиаловата киселина при кучета с кожна 

инфекция с Pseudomonas aeruginosa.  Journal of Animal and Plant Sciences ISSN:1018-

7081, (за печат) (IF=0.407) 

 

РЕЗЮМЕ 

Проучени са ин виво ефектите на стандартизирания растителен препарат feverfew 

върху острофазовия отговор при кучета с експериментална Pseudomonas aeruginosa 

инфекция на кожата и меките тъкани  чрез проследяване динамиката на промените в 

серумния амилоид А (SAA) и свободната сиалова киселина (LSA) преди инфектирането 

(0 час), на 4-я, 24-я, 48-я, 72-я час, както и на 7-я, 10-я и 14-я ден след него. Оценена е 

корелацията между тези два острофазови протеина при здрави кучета (контроли) (I 

група), (5 броя) при инфектирани, субкутанно с with P. aeruginosa бактериална култура 

(1×10
8 

колоний формиращи единици на мл, теренен щам) (II група),  (5 броя) и при 

инфектирани и третирани с feverfew (стандартизиран екстракт, 90 мг. 0.7% партенолид) 

животни (III група), (5 броя). Приемът на фитопрепарата стартира на 4-ия час от 

инфекцията и е с продължителност 6 дни, като дневната доза е по две капсули на ден. 

Резултатите показват, че концентрациите на SAA при здрави кучета са ниски (между 0 

mg/L – 7.6 mg/L). Те нарастват незначително – до 16 mg/L при инфектираните кучета 

(II-ра група), докато при инфектираните и третирани с feverfew животни увеличаването 

е драстично и в периода 24-ти час – 72-ри час, стойностите са над сто пъти по-високи 

от тези на II група. Данните са статистически значими (p<0.01) спрямо I и II на 4-я час, 

48-я час, 72-я час от третирането, но един ден след прекратяване приема на 

фитопрепарата (на 7-ми ден) няма статистически значими отклонения между групите. 

Серумните концентрации на свободната сиалова киселина при контролите са ниски 

(1.65 mmol/L – 2.3 mmol/L). Те се покачват статистически значимо при кучетата от II 

група и III група на 72-я час (p<0.01) от инфектирането, когато обхвата им е съответно  

2.68 mmol/L -  3.38 mmol/L и 2.33 mmol/L – 4.4 mmol/L. Само при инфектираните и 

третирани с feverfew кучета е установена позитивна корелация между SAA и LSA 

(Spearman's coefficient  of rank сor-relation (rho)=0.410,  P=0.0086, n=40). 



Kлючови думи: кучета, P. aeruginosa, инфекция, feverfew, серумен амилоид А, сиалова 

киселина 

 

 

 

36. Андонова М., 2019 Неутрофилна фагоцитна активност при прасета, родени от 

свине, получавали хранителна добавка с органичен и неорганичен селен. Indian Journal 

of Veterinary Research ISSN: 0367-6722  (за печат) IF=0.201 

 

РЕЗЮМЕ 

Проучени са ефектите на добавения за оптимизиране на хранителния режим на 

бременните свине, органичен и неорганичен селен, върху неутрофилната фагоцитна 

активност на техните приплоди. Използвани са прасета - новородени (9 броя); 20-

дневни (12 броя) и 40-дневни (12 броя), приплоди на свине, получавали 50 дни преди 

раждането и 35 дни след него фураж със съдържание 0,9 ppm селплекс и 0,9 ppm 

натриев селенит. Данни показват, че концентрации на селена при 20-дневните и 40-

дневните приплоди на свине, хранени със селплекс (група I), с натриев селенит (група 

II) са по-високи (p<0.001) в сравнение с контролите (група III). 40-дневните приплоди 

от I група имат по-високи серумни концентрации селен (p<0.001) от тези на II група. 

Регистрираните промени в концентрациите на селена не кореспондират с фагоцитната 

активност на неутрофилите. Данни показват най-високи стойности на абсолютен брой 

сегментоядрени неутрофили, фагоцитоза, фагоцитно число при новородени прасенца, 

независимо от това към коя група принадлежат и най-ниски стойности на показателите 

при 40-дневните, независимо от значителния им селенов ресурс. 

Kлючови думи: прасета, селен, фагоцитоза, неутрофили 
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1. Dimitrova D., I. Borissov, M. Andonova, D. Pashov, D. Dimitrov, M. Koleva, 2002. 

Studies on the therapeutic effect of cloxacillin in dogs with experimental staphylococcal 

infection. Bulgarian Journal of Agricultural Science ISSN: 1310-0351, 8, 103‒110. 

 
ABSTRACT 

The therapeutic effect of cloxacillin sodium was studied in 6 dogs, 3 of both genders aged 2-

years and weighing 13±2 kg, experimentally infected via subcutaneous injection of 10
8
 

CFC/mL broth culture of Staphylococcus aureus (field strain). The changes in clinical 

parameters (body temperature, heart and respiratory rates, general condition) and some 

laboratory indices (haematocrit, haemoglobin, red blood cell (RBC) counts, erythrocyte 

sedimentation (ESR), total and differential white blood cell (WBC) counts, index phagocytic 

activity, phagocytic number, total protein and protein fractions, fibrinogen, urea, creatinine) 

were followed out after the experimental staphylococcal infection and treatment with 

cloxacillin. 

It was observed that i.m. applied cloxacillin led to normalization of changes in the clinical 

condition and laboratory parameters observed during the development of the aerobic 

infection. A high efficacy (83.4%) was achieved following 7-day application of the antibiotic. 

It was determined that cloxacillin at a dose 78 mg/kg.b.w applied at 8 hour intervals, was 

suitable for the treatment of solt tissue and dermatological infections caused by S. aureus. 

Key words: Staphylococcus aureus, experimental infection, dogs, cloxacillin 

 

 
2. Dimitrova D., M. Andonova, I. Borissov, D. Pashov, P. Sotirova, D. Dimitrov, M. Koleva, 

2003. Studies on the therapeutic effect of Flucloxacillin in dogs with experimental 

Staphylococcal infection in the skin and soft tissues. Trakia Journal of Sciences ISSN: 1312-

1723, 1, 53‒60. 

 

ABSTRACT 

The therapeutic effect of flucloxacillin sodium was studied on experimentaly provoked 

infection in the skin and soft tissues with field strain Staphylococcus aureus (broth culture 

with thickness 1x10
8
 colony forming cells /mL). Twelve sexually mature dog, 3-4 years 

old, weighing 14-18 kg from both genders (6 male and 6 female), were used of which two 

groups were formed. One of the groups was treated with flucloxacillin sodium and the 

other, which we used as a control group, was injected with tylosin tartrate. We evaluated 



some changes of clinical parameters (body temperature, heart and respiratory rates, general 

condition) and some laboratory indices of the blood (hematocrit, hemoglobin, red blood 

cell (RBC) counts, erythrocyte sedimentation rate (ESR), total and differential white blood 

cell (WBC) counts, index of phagocytic activity, phagocytic number, total protein and 

protein fractions, fibrinogen, urea, creatinine) after the experimental staphylococcal 

infection and treatment with the antibiotics. The i.m. administration of flucloxacillin-

sodium at a dose 34 mg/kg of body mass 7 days at 8-hour intervals, appeared to be the 

suitable regimen for the treatment of soft tissue and skin infections caused by 

Staphylococcus aureus. 

Key words: Dogs, Experimental infection, Flucloxacillin, Staphylococcus aureus 

 

 

3. Nikolov N., D. Gundasheva, М. Аndonova, 2005. Тhromboxane В2 in chickens with 

experimental borreliosis. Veterinary Medicine (Sofia), ISSN: 1310-5825, 9(3-4), 43‒47. 

 

ABSTRACT 

Studies were carried out with 120 day-old broiler chickens. They were divided in four groups: 

infected and untreated; untreated and treated with 30 mg/kg osarsol; infected and treated with 

10 mg/kg dehydrocortisone; infected and treated with 12.5 mg/kg alpha-tocopherol. A group 

of non-infected control chickens was formed to each of these groups. Chickens were infected 

with 7.10
6
 Borrelia anserina serotype Pamukchii. The determination of TXB2 in blood 

samples was done with Thromboxane B2 (125-I) radioimmunoassay kit with BioRad-

Magnetic Separation (DRG Instruments, Germany) with assay range of 4.1 pg/0.1 mL to 1000 

pg/0.1 mL. The results are presented in two tables and one graph. Statistically significant  

differences were found out on post treatment hours 24, 72 and 96. The highest increase in 

blood thromboxane concentrations on hour 24 were found out in dehydrocortisone-treated 

birds (p=0.004). Compared to untreated and infected chickens the level of statistical 

significance (p=0.002; r=0.878) was the most impressive at this stage of disease progression. 

Substantially low values and differences were found out between untreated infected chickens 

and infected and treated with tocopherol on post treatment hours 72, 96 and 120.   

Key words: Thromboxane B2 (TXB2) – thromboxane A2 (TXA2) – phospholipase A2 – 

phospholipase C – osarsol – dehydrocortisone – α-tocopherol – B. anserine - borreliosis 
 

 

 

4. Slavov E., P. Dzhelebov, M. Andonova, I. Yozova, G. Sarov, 2005. Development of a 

model of intravenous glucose tolerance test in dog. Trakia Journal of Sciences ISSN: 1312-

1723, 3(5), 5‒7. 

 

ABSTRACT 

Insulin resistance (IR) is a common problem in humans as well as in domestic dogs. 

Therefore, developing a method for defining glucose tolerance (GT) and IR is needed in 

veterinary medicine practice. Our aim was to adapt a model of intravenous glucose tolerance 

test (IVGTT) in dogs and to define parameters of GT in adult male individuals. We used 12 

healthy male mongrel dogs, 4-7 years of age and weighing 13.7 kg each. Blood samples 

collected were analysed using the glucose-oxidase method on a Glucometer Ellite (Bayer®). 

Results showed that IVGTT in dogs were highly reproducible and could provide baseline 

parameters for GT. 

Key words: insulin resistance, blood sugar, IVGTT, dogs 

 



5. Andonova M., E. Slavov, P. Djelebov, V. Urumova, K. Ivanova, G. Sarov, 2006. 

Intravenous glucose tolerance test in dogs with experimental Staphylococcus infection. 

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine ISSN: 1311-1477, 9(2), 123‒131. 

 

ABSTRACT  

Experimental Staphylococcus infection was induced in non-obese male dogs (group A, n=6, 

initial body weight 13.65±3.32 kg) and subjected to overfeeding (obese) male dogs (group B, 

n=6, initial body weight – 12.87±1.43 kg). In group B the body weight increased to 

16.54±1.67 kg after 90 days of overfeeding on a high-fat diet. At the end of the 90-day period 

of overfeeding of group B, Staphylococcus infection was caused by subcutaneous application 

of 5 mL bacterial suspension (10
9
 CFU/mL) of Staphylococcus intermedius in the lumbar 

region of dogs from groups A and B. Some clinical signs – body temperature, heart rate, 

respiratory rate were detected before the infection in groups A and B as well as on post 

infection hours 3, 24, 48, 72 and day 7 and 14. In all infected animals the site of inoculation of 

Staphylococcus intermedius was painful, swollen and with elevated temperature. Later, an 

abscess developed, that turned to a skin erosion of 5−8 cm. Between post infection hours 3 

and 72, body temperature, heart and respiratory rates increased in both nonobese dogs (group 

A) and obese dogs (group B). The intravenous glucose tolerance test (IVGTT) was performed 

by infusion of 40% glucose solution at 0.3 mL/kg for a period of 2 min using pumps in the 

cephalic vein. Blood samples were collected from the cephalic vein of the opposite forelimb 

10 min before infusion (min −10), right before infusion (min 0) and at post infusion min 3, 5, 

30 and 60. The experimental groups were submitted to IVGTT prior to infection and four 

days after it. The infection in dogs with normal condition (group A) did not have any 

significant effects on glucose tolerance (GT), while in obese dogs (group B), infection 

resulted in a significantly increased blood glucose levels by min 30 (7.6 ± 0.4 mmol/L), as 

compared to blood glucose levels in group A (4.93 ± 0.18 mmol/L) on the same minute. 

It is concluded that in our experiment neither obesity nor infection had a significant impact on 

GT, but the combination of those two factors led to suppressed glucose utilization, that might 

be indicative of decreased insulin sensitivity. 

Key words: dogs, infection, insulin resistance, intravenous glucose tolerance test, 

Staphylococcus intermedius 

 

 

6. Dzhelebov P., M. Andonova, V. Urumova, E. Slavov, 2006.  Hydrogen peroxide 

production of neutrophils during Staphylococcus infection in obese dogs. Bulgarian Journal 

of Veterinary Medicine ISSN: 1311-1477,  9(3), 183‒188. 

 

ABSTRACT  

Experimental Staphylococcus infection was induced in obese and non-obese mongrel dogs, at 

the age of 4−7 years in order to study its effects on reactive oxygen species (H2O2) production 

of neutrophils, which are one of cell components of innate immunity. Prior to infection, dogs 

of experimental group I (obese dogs), were submitted to overfeeding with a high-fat diet for a 

period of 3 months in order to induce experimental obesity. Both the experimental group II 

(non-obese dogs) and the control group were fed a standard maintenance diet. Staphylococcus 

infection was induced in dogs of groups I and II by subcutaneous application of bacterial 

suspension of Staphylococcus intermedius. Neutrophil counts and their phagocytic activity 

(measured by H2O2 production) were estimated at the following time intervals: initial levels 

(before infection − hour 0), hours 3, 24, 48 and days 7 and 14 after infection. In non-obese 

dogs, leukocyte counts increased by the 24th and 48th hours and were higher up to 7th day; 

neutrophil counts were higher from the 3rd hour up to 7th day; H2O2 production of 



neutrophils augmented and was significantly higher on hour 24 (as compared to controls) and 

on day 14 (as compared to initial levels). In obese individuals leukocyte counts were also 

higher on hours 24, 48 and on day 7; neutrophil counts were elevated from the 3rd hour up to 

the 14th day; but H2O2 production decreased significantly by hours 3 and 24. 

Key words: dog, infection, neutrophil ROS production, obesity, Staphylococcus intermedius 

 

 

7. Sotirov L., D. Goundasheva, M. Andonova, S. Denev, M. Dimitrov, N. Vassilev, 2007. 

Sel-Plex and sodium selenite dietary supplements with resulting serum lysozyme and 

complement activities in sows and progeny during post partum periods. Trakia Journal of 

Sciences ISSN: 1312-1723, 5(1), 20‒27. 

 

ABSTRACT  

The aim of this study was to investigate the potential immunomodulating effects of selenium 

added to diets in an organic (Sel-plex®) or a mineral form (Na selenite) in sows and in their 

progenies. For that, concentrations of these substances were studied in blood samples from 14 

sow dams before and after parturition. The same procedure was done in the progenies, 20-35 

days, post-partum. In spite of the large dispersion of lysozyme concentrations, this parameter 

was markedly depressed at parturition only in untreated sows, whereas in supplemented 

females, lysozyme concentrations remained close to basal values. By contrast, the alternative 

pathway of complement activation (APCA) values increased at parturition and immediately 

after, then slowly decreased in the 3 groups, but in the Sel-plex® group, these variations were 

lower than in the 2 other groups. Variations of the classical pathway of complement activation 

(CPCA) were characterised by gradual decreases and then recovery in all the groups, the 

lowest decreases being in the Na selenite group. Furthermore, treatment of sow dams by Sel-

plex® promoted increases of lysozyme concentrations and complement activities in piglets. In 

essence, organic selenium supplementation in sows during pregnancy and post-partum 

stimulates innate immune responses.  

Key words: sows, piglet, Sel-plex®, Sodium selenite, complement, lysozyme 

 
 

 

8. Mircheva Т., D. Zapryanova, Е. Dishlyanova, S. Таnev, I. Penchev, М. Аndonova, 2007. 

Effect of haemolysis on blood serum and plasma total protein in dogs, experimentally infected 

with Staphylococcus intermedius. Scientific Works of the Rousse University”Аngel Кanchev” 

ISSN: 1311-3321, 46(1), 33‒37. 

 

ABSTRACT  

There is a tendency to refine methods for quantitative determination of analytes and direct the 

attention of the researchers on the influence of different factors of pre-analytical stage. The 

aim of this study was to estimate the influence on hemolysis on the concentration of total 

protein (TP) measurement and to compare the results of paired serum and plasma samples, 

received from dogs, experimentally infected with Staphylococcus intermedius. The 

experiment was undertaken with 6 dogs at the age of 4-7 years. The blood was received from 

v. saphena on the 6
th

, 24
th

, and 72
th

h and also day 7
th

 and 14
th

 after infection with 

Staphylococcus intermedius, applied subcutaneously in dose rate 5 mL 1.10
9
 CFE/mL. It was 

established that the hemolysis do not essential influence on the concentration of TP in serum 

as well as in plasma (p<0.05). It was found that the TP in plasma samples (55.8±1.43 g/L) 

was statistically (p<0.001) lower than in serum (67.7±1.39 g/L). 

Key words: dogs, hemolysis, total protein, Staphylococcus intermedius, serum, plasma 



 

9. Andonova М., D. Gundasheva, 2007. Immunology, ISBN: 978-954-305-198-4, Kota 

Publishing, Stara Zagora, 297 pages. 

 

ABSTRACT 

The immunology textbook is written according to the content of this subject included in the 

curriculum of the Faculty of Veterinary Medicine at the Trakia University - Stara Zagora. It 

contains basic immunological concepts. The most important principles of the immune 

system’s functioning are explored – aspects of its structural organisation, the complex 

relationships between its components, the precise mechanisms of its regulation, defining its 

ability to protect the body from antigens of infectious and non-infectious origin. 

This textbook presents the way through which the basic immunology principles can be used to 

elucidate a number of clinically important conditions associated with immune system 

disorders and their consequences - hypersensitivity or deficiency diseases leading to severe 

systemic disturbances. 

The most recent data on the specific features of normal and pathological functioning of the 

immune system in different animal species is provided. 

The content of the textbook allows acquiring fundamental knowledge on immunology aspects 

by students of veterinary medicine, which would be studied in more details during the 

learning process. It will help practicing veterinarians to update their knowledge on the 

fundamental principles of immunology in order to control the immune status of diseased 

animals and correct the effects of various pathogens drugs, technological and other factors on 

it. 

 

 

10. Slavov Е., P. Dzhelebov, К. Ivanova, М. Andonova, V. Urumova, 2007. Effects of 

experimental Stаphylococcal infection on some hematological indices in dogs. Trakia Journal 

of Sciences ISSN: 1312-1723,  5 Suppl.1(7-8), 154‒160.  

 

ABSTRACT 

Experimental Stаphylococcal infection was induced in eight mongrel, male dogs, 4-7 years of 

age (experimental group), in order to study in effects on some hematological indices. Six 

animals of the same sex and age were used as controls. Infection was induced by 

subcutaneous injection of 5 mL bacterial suspension of Staphylococcus intermedius (1x10
9
 

CFU/mL). Erythrocytes count, hemoglobin, hematocrit and MCH (mean corpuscular 

hemoglobin) were assayed in the following dynamics: initial levels (before infection), 3
rd

, 

24
th

, 48
th

, 72
nd

 hour and 7
th

 and 14
th

 day after infection. Dogs from experimental group 

showed statistically significant decrease in erythrocytes count on 7
th

 and 14
th

 day, as 

compared to initial levels (p<0.05). Compared to initial levels hemoglobin decreased on 48
th

 

(p<0.01) and 72
nd

 hour (p<0.05), and on 7
th

 and 14
th

 day (p<0.001). Hematocrit in 

experimental animals decreased on 14
th

 day as compared to initial levels (p<0.05). MCH was 

also lower from 48
th

 hour up to the end of the experiment (14
th

 day), both compared to initial 

levels and to control group for that same period of time. Results prove a hypochromic anemia, 

which begings on 48
th

 hour after infection and lasts to the end of experimental period. 

Key words: Staphylococcus intermedius, infection, dog, anemia  

 

 



11. Yonkova P., P. Atanassova, A. Vodenicharov, M. Andonova, 2008. Enzyme 

histochemical expression of lipoprotein lipase (LPL) in renal blood vessels in dogs fed a high 

calorie diet. Acta morphologica et anthropologica ISSN: 1311-8773,  13, 164‒167. 

 

ABSTRACT 

 
 

 

12. Slavov E., P. Dzhelebov, M. Andonova, D. Girginov, 2009. Comparative study on 

phagocytic activity of neutrophils after experimental subcutaneous Saphylococus intermedius 

infection in obese and nonobese dogs. Trakia Journal of Sciences ISSN: 1312-1723,  7(4), 

63‒68. 

 

ABSTRACT  
The aim of the present study is to investigate the effects of obesity in dogs on one of the main 

elements of innate immunity – phagocytosis. The experiment was conducted on 20 healthy, 

male, mongrel dogs at the age of 4 to 7 years. Dogs were divided into three groups – two 

experimental (І and ІІ) and one control group. Dogs of group І (obese dogs) were submitted to 

a high – fat hypercaloric diet for three months in order to cause experimental obesity. Dogs of 

group ІІ (non-obese dogs) were fed a standard maintenance diet and had normal body 

condition. Infection was induced in dogs of group I and group II by subcutaneous application 

of bacterial suspension of Staphylococcus intermedius. Percentage of phagocyting neutrophils 

and phagocytic index were estimated in the following dynamics: initial levels (before 

infection-0 hour), 3rd, 24th, 48th hour, and 7th and 14th day after infection. In non-obese 

dogs both percentage of phagocyting neutrophils and phagocytic index increased on 48th hour 

after infection. In obese dogs both parameters did not show any statistically significant 

changes within the whole period of experiment.  

Key words: dog, obesity, Staphylococcus intermedius, infection, phgocytosis 

 

 

13. Slavov Е., N. Grozeva, P. Yonkova, М. Аndonova, P. Dzhelebov, 2009. 

Pathomorphological and enzyme-histochemical changes in renal parenchyma of dogs fed a 

high-fat diet. International Science conference „Economics and Society development on the 

Base of Knowledge”, 4
th

 – 5
th

 June, Stara Zagora, Bulgaria,) Volume I, Agricultural Science, 

Animal Studies & Veterinary Medicine ISBN: 978-954-93-2945-2, Publishing House “Union 

of Scientists Stara Zagora”, 104‒110. 

 

ABSTRACT  



Several researches have proved the link between renal diseases and lipid metabolism. The 

aim of the present study is to investigate the morphological and enzyme-histochemical 

changes in renal parenchyma in dogs submitted to a high-fat diet.  

Six male, mongrel dogs at the age of 4-7 years were submitted to a high-fat diet for a period 

of 90 days. After diet kidneys were studied morphologically and expression of enzyme 

lipoprotein lipase (LPL) was studied histochemically.  

Morphological changes included: glomerulosclerosis, significant increase in the capsular 

space, thickening of glomerular basement membrane. Distinguishing positive expression of 

LPL was seen around glomerulеs, Bowman`s capsule and tubules.  

In conclusion, high-fat diet causes impaired lipid metabolism, promotes glomerulosclerosis 

and plays role in development of kidney diseases in dogs.  

Key words: dog, experimental obesity, high-fat diet, lipoprotein lipase, glomerulo-

sclerosis  

 

 

14. Slavov Е., P. Dzhelebov, М. Аndonova, Т. Мircheva, 2009. Changes on blood lipid 

profile of dogs with experimental diet-induced obesity. International Science conference 

„Economics and Society development on the Base of Knowledge”, 4
th

 – 5
th

 June, Stara 

Zagora, Bulgaria,) Volume I, Agricultural Science, Animal Studies & Veterinary Medicine 

ISBN 978-954-93-2945-2, Publishing House “Union of Scientists Stara Zagora” 111‒115. 

 

ABSTRACT  
Obese dogs are more prone to diseases and complications linked to them. Obesity is 

accompanied by changes in blood lipid and lipoprotein profile, which vary in different 

experimental models.  

Six male, mongrel dogs at the age of 4-7 years were submitted to a high-fat diet for 90 days, 

which caused an increase of initial body weight by 28%. Levels of triacylglycerols, total and 

free cholesterol increased after diet, but the increase was statistically insignificant as 

compared to controls. Increase of LDL-cholesterol in experimental animals (1.08±0.25 

mmol/L) was significant as compared to control animals (0.65±0.07 mmol/L, p<0.05). 

Changes in HDL-cholesterol was significant – in dogs submitted to the high-fat concentration 

was 0.707±0.12 mmol/L, which was much lower as compared to dogs submitted to standard 

diet 1.036±0.067 mmol/L, (p<0.05).  

Key words: dog, lipid profile, experimental obesity, high-fat diet  

 

 

15. Dzhelebov P., D. Gundasheva, M. Andonova, R. Mihaylov, E. Slavov, 2009. Effects of 

experimental prolonged strenuous exercise on hematological parameters in dogs. Bulgarian 

Journal of Veterinary Medicine ISSN: 1311-1477, 12(2), 112‒118. 

 

ABSTRACT 

Six experimental male, mongrel dogs (1.5–3.5 years of age), were submitted to a prolonged 

strenuous exercise until exhaustion, in order to study its effects on some haematological 

parameters. The time course of haemoglobin concentration (Hb), red blood cells counts (RBC 

counts), haematocrit (Hct) and red blood cells indices were measured: before exercise, right 

after exercise (0 hour), on 2
nd

 hour, 4
th 

hour, 24
th

 hour, 48
th 

hour, 72
nd 

hour, 7
th

 day and 14
th 

day after exercise. Hb and RBC counts decreased right after exercise, on 4
th 

hour, 48
th 

hour, 

72
nd 

hour, 7
th

 day and 14
th 

day after exercise. Hct decreased significantly on 48
th 

hour and 72
nd 

hour after exercise. Mean corpuscular haemoglobin (MCH) decreased statistically 

significantly right after exercise and on 48
th 

hour. Mean corpuscular haemoglobin 



concentration (MCHC) decreased only right after exercise, while mean corpuscular volume 

(MCV) changed right after exercise and on 2
nd

 and 24
th 

hour. 

Key words: dog, erythrocyte indices, erythrocytes, exercise, haematocrit, haemoglobin  

 

 

 

16. Dzhelebov P., D. Gundasheva, М. Аndonova, Е. Slavov, 2009. Total protein and albumin 

in dogs after prolonged physical exercise. International Science conference „Economics and 

Society development on the Base of Knowledge”, 4
th

 – 5
th

 June, Stara Zagora, Bulgaria,) 

Volume I, Agricultural Science, Animal Studies & Veterinary Medicine ISBN: 978-954-93-

2945-2, Publishing House “Union of Scientists Stara Zagora”, 182‒185. 

 

ABSTRACT  

Six experimental male, mongrel dogs (1.5 – 3.5 years of age), were submitted to a prolonged 

strenuous exercise until exhaustion, in order to study its effects on serum concentration of 

total protein (TP) and albumin (A). TP and A were measured in the following dynamics: 

before exercise, right after exercise (0 hour) and on 2nd hour, 4th hour, 24th hour, 48th hour, 

72nd hour, 7th day and 14th day after exercise. TP decreased after exercise – changes were 

statistically significant on 4th hour, 7th day and 14th day. On the contrary A increased, but 

increase was significant only right after exercise (0 hour). In control group there were no 

changes in the studied parameters.  

Key words: dog, exercise, total protein, albumin 
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ABSTRACT 

As obesity is a state of low-grade inflammation, we aimed to investigate the combined effect 

of high-fat diet and bacterial infection on β-cell function and insulin sensitivity in dogs. We 

used 20 healthy, male, mongrel dogs randomly divided into four groups: control group ‒ 

healthy, non-obese dogs; infected group ‒ non-obese dogs with experimentally induced 

infection (Staphylococcus intermedius); obese group ‒ obese dogs (after 90 day high-fat diet) 

and obese-infected group ‒ obese dogs with experimentally induced infection 

(Staphylococcus intermedius). To evaluate insulin sensitivity and β-cell function an 

intravenous glucose tolerance test (IVGTT) was performed. Plasma insulin increased in all 

group after glucose infusion. The lowest values were found in obeseinfected group. Blood 

glucose also increased on 3 min after glucose infusion and then gradually decreased. In obese-

infected group glucose concentration on 30 min was still significantly higher than initial 

levels, while in other groups glucose concentration returned to the initial values. The lowest 

rate of glucose elimination was found in infected group. In dogs of obese group and obese-

infected group AUCins 0–60 min was lower compared to controls. AUCglucose 0–60 min 

values were lowest in infected group, while in obese-infectd group values were the highest. 

Levels of ΔI/ΔG in dogs of obese-infected group were significantly lower compared to 

controls and infected group. In conclusion, these results reveal that infection in obese dogs 

leads to impaired glucose tolerance, which is result of impairment in both insulin secretion 

and insulin sensitivity. 

Key words Obesity . Glucose tolerance . Insulin resistance . Insulin secretion 
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training in immunology, ISBN: 978-954-305-283-7, Kota Publishing House, Stara Zagora, 82 

pages. 

 

ABSTRACT  

The manual for practical training in immunology is written in line with the content of the 

veterinary immunology course, part of the curriculum of the Faculty of Veterinary Medicine – 

Stara Zagora. The manual describes a broad array of immunological techniques for evaluation 

of elements of natural and adaptive immunity. The detailed description of necessary materials 

and analysis protocol allows for their smooth implementation in veterinary practice with 

regard to the efficient control on a number of diseases with immunological pathogenesis. 

The authors have presented various techniques for evaluation of a given immunological 

parameters, thus allowing readers to select the most appropriate method of analysis according 

to available equipment, specific needs and personal competence. The advantages and 

disadvantages of each method are discussed, as well as factors influencing the results e.g. 

conditions for collection and storage of biospecimens, the use of anticoagulants and 

preservatives. The role of biological species is also taken into consideration. Experimental 

models for evaluation of effects of various exogenous chemical and biological agents are 

presented along with the most appropriated technique. 

The material is presented in five sections. The first two deal with cellular and humoral 

elements of innate and adaptive immunity and methods for their evaluation. Numerous 

techniques for isolation, purification, quantitative determination of T- and B-lymphocytes and 

study of their functional activity are presented. 

The third and fourth sections deal with humoral elements of adaptive immunity – antibodies, 

the antigen-antibody reaction features, electrophoretic and immunodiffusion methods for its 

detection. 

The fifth section describes models of hypersensitivity of immediate and delayed types as well 

as methods of their evaluation. 
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2), 25‒41. 

 

ABSTRACT 

The aim of our study was to evaluate nonspecific defence mechanisms (phagocytosis and 

acute phase response) in dogs during an experimental infection caused by subcutaneous 

application of Staphylococcus aureus (1x10
8
 CFU/mL). The neutrophils phagocytosis 

(evaluated by fluorescein isothiocyanate labeled Staphylococcus aureus) is activated at 48 h 

and the phagocytic number remained high at the 72-nd h of infection. During the early stage 

of the infection process (between the 2-nd and 24-th h) the absolute segmented neutrophil 

count, the absolute band count, band-neutrophyl ratio, tend to have high sensitivity, whereas 

an abnormal leukocyte count is registered at 48 h. Fibrinogen increase is registered the earliest 

(at 24-th h). Its concentrations remain high till the end of the study. The changes in the blood 

protein profiles show that the 2-globulin fraction rises at the 48-th and 72-nd h. Albumin was 

significantly lower at 72 h compared to the baseline values. There are no statistically 

significant changes in the total protein, A/G ratio and sialic acid, which we determined. The 

obtained data about the red blood cell parameters shows that Staphylococcus aureus induces a 



moderate anaemia when applied in dogs. Deviations are also registered in the mean 

corpuscular hemoglobin, while the other red blood cell indices – mean corpuscular 

hemoglobin concentration and mean corpuscular volume, are within normal reference ranges. 

We conclude that it is always better to combine immunological, hematological and 

biochemical indices. 

Key words: nonspecific defense mechanisms, dogs, infection, Staphylococcus aureus 
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ABSTRACT 

The present study was conducted in order to evaluate changes in blood serum protein profiles 

and lysozyme activity in dogs experimentally infected with Staphylococcus intermedius.  

The bacterial suspension (5x10
9
 CFU) was subcutaneously injected to 6 healthy adult dogs 

whereas 6 other healthy adult dogs served as controls and the serum concentrations of total 

proteins, albumin, globulins, immunoglobulins, lysozyme and the albumin/globulins (A/G) 

ratios were determined on all dogs for 14 days. Whereas in controls, these parameters 

remained relatively stable, in infected dogs, total proteins, albumin and A/G ratios have 

slowly declined and reached minimal values (significantly lower than initial and control 

values for albumin and the A/G ratios) on day 7, whereas the globulin concentrations tended 

to increase, but not significantly, on days 7 and 14 as the immunoglobulin concentrations. The 

lysozyme activities were markedly elevated compared to controls since the 2-nd after 

inoculation, were maximal on day 3 and remained significantly higher than the control and the 

baseline values until 14th day. These results show that staphylococcal infection has altered the 

serum protein profiles, mainly in the albumin and in the A/G ratio and that the serum 

lysozyme activity may be considered as the most sensitive marker of this infection. 

Key words: dog, Staphylococcus intermedius, experimental infection, proteins, albumin, 

globulins, immunoglobulins, lysozyme. 
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ABSTRACT 
The aim of the present study was to investigate the interactions between obesity and blood 

concentrations of 2 positive acute phase proteins, C reactive protein (CRP) and fibrinogen, in 

dogs during acute experimental infection with Staphylococcus intermedius. Staphylococcus 

infection was induced by subcutaneous injection of 24 hour broth culture of S. intermedius 

(5x10
9
 CFU) in 6 healthy male adult mongrel dogs fed with a hypercaloric high-fat diet for 90 

days (obese dogs) and in 8 non-obese dogs whereas 6 other non obese dogs served as negative 

controls and plasma CRP and fibrinogen concentrations were monitored for 7 and 14 days, 

respectively. The CRP and fibrinogen concentrations dramatically increased in non obese 

infected dogs since 24 hours after inoculation, remained highly elevated for 2-3 days, then 

declined, slowly in the case of CRP and more abruptly in the case of fibrinogen. Increases in 

fibrinogen concentrations were more marked and prolonged and changes in the plasma CRP 



concentrations earlier appeared (since 3 hours after inoculation) and tended to be more 

important in obese infected dogs than in normal infected dogs. These results confirm that CRP 

and fibrinogen are 2 major positive APPs in dogs and show that obesity promotes the APP 

synthesis. 

Key words: Dog, Staphylococcus intermedius, experimental infection, obesity, C reactive 

protein, fibrinogen, acute- phase response, inflammation 
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and Environmental Sciences of Ukraine, 172, part III, ISSN 2222-8608,  Кiev, 9‒17. 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to evaluate acid-base and blood gas status in the early stage of 

experimental staphylococcal infection (from 2
nd

 to 72
nd 

hour). Infection was induced by 

subcutaneous application of broth culture of Staphylococcus aureus (1x10
8
CFU/mL). 

Following parameters were measured – body temperature, heart rate, breathing rate, urea, 

creatinine, acid-base and blood gas parameters. Results indicate that staphylococcal infection 

in dogs leads to fever and mixed acid-base disorders (respiratory and metabolic acidosis).  
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ABSTRACT 

The aim of the experiment was to study the effect of exhaustive aerobic exercise on total and 

differential leukocyte counts, globulins and albumin/globulin ratio in canine experimental 

model. We used 12 male, mongrel dogs divided into two groups – animals from experimental 

group were submitted to exhaustive exercise; animals from control group did no exercise. 

Total and differential leukocyte counts, globulins and albumin/globulin ratio were measured 

before exercise (BE), right after exercise (0 h) and on 2
nd

 hour, 4
th 

hour, 24
th

 hour, 48
th 

hour 

and 72
nd 

hour and on 7
th

 and 14
th 

day after exercise. Total leukocyte count increased 

insignificantly in experimental animals on 2
nd

 and 4
th

 hour after exhaustive exercise. 

Neutrophil count increased in a similar pattern. Lymphocyte count in experimental group 

increased on hour 72 after exercise (P<0.05). Total globulins decreased right after exercise 

(P<0.05), on 2
nd

 hour (P<0.05) and on 4
th

 hour (P<0.001) after exercise. A/G ratio increased 

right after exercise (P<0.01), on 2
nd

 hour (P<0.05) and on 4
th

 hour (P<0.05) after exercise. In 

conclusion, exhaustive exercise causes increase in total and differential leukocyte counts, 

decrease in globulins and increase in A/G ratio. 

Key words: albumin/globulin ratio, dog, exercise, globulin, leukocyte count 
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ABSTRACT 

The manual for practical training in functional pathology is written in line with the content of 

the functional pathology course, part of the curriculum of the Faculty of Veterinary Medicine 

– Stara Zagora.  

A lot of knowledge in the field of functional pathology comes from experiments with animals. 

The modelling of pathological conditions on experimental animal models is an essential 

element of training of veterinary medicine students. The use of laboratory animals to this end 

is entirely in line with regulations pertaining to their protection and human treatment. That is 

why described experiments are with low number of animals from species with low degree of 

neurophysiological sensitivity. Preference is given to experimental designs which do not 

result in pain or inducing pain at a lower extent. For reduction of pain, suffering and stress of 

experimental animals, proper techniques of restrains and manipulation, as well as local and 

general anaesthesia are used. 

The manual for practical training in functional pathology describes experiments for 

elucidation of pathogenetic mechanisms of diseases. It includes pathological events as fever, 

hypoxia, disturbances of homeostasis, electrolytes and water. Models of frequently 

encountered clinical disorders as acid-base status disturbances, blood, cardiovascular, 

respiratory, gastrointestinal and nervous disorders are presented. The monitoring of these 

disorders during the practical training sessions and interpretation of results allows students to 

understand the causes and conditions for occurrence of pathologies, to be acquainted with 

main elements of mechanisms and specific features of development of events, to characterise 



the pathogenic and adaptive processes, to learn the principles of therapy on the basis of 

impaired pathogenetic mechanisms. 

This approach aimed to create a background for understanding of theory of essential 

functional pathology topics, to form logical medicine-oriented thinking and ability for 

analysis of observed systemic disorders, to apply competently acquired knowledge in the 

clinical practice. An important element is the ability to work with animals, which is the most 

important aspect of the activities of veterinary specialists. 
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ABSTRACT 

Acute-phase response is most critical for the attenuation of the strong inflammatory response 

induced by bacterial opportunist Pseudomonas aeruginosa. The aim of the present study was 

to evaluate the acute-phase response in experimental Pseudomonas aeruginosa skin infection, 

by measuring changes in fibrinogen concentration (a positive acute-phase protein APP) and 

activity of arylesterase (ARE – a negative APP). We also aimed to evaluate the effect of 

therapy with phytopreparation Feverfew, containing the active component parthenolide, 

which has anti-inflammatory properties. Fifteen male mongrel dogs at 2–5 years of age were 

divided into three groups: group 0 (n=5) with infection induced by subcutaneous injection of 

bacterial Pseudomonas aeruginosa culture 1×10
8 

CFU/mL; group I (n=5) – infected and 

treated with Feverfew (standardised extract, active principle parthenolide 0.7%  Nature’s 

Way, USA), by application of 1 capsule at 12-hour intervals. The per os treatment began on 

post infection hour 4 and continued for 6 days. Dogs from group C (n=5) were controls. 

Plasma fibrinogen and serum ARE activity were assayed before infection and on 4
-th

, 24
-th

, 48
-

th
 and 72

-nd
 hour and on 7

-th
, 10

-th
 and 14

-th
 day after infection. The results suggested that  

fibrinogen levels in dogs from group 0 increased on p.i. hour 24 vs baseline, attained a peak 

on hour 48 (P<0.001), and persisted high on hour 72. Infected dogs treated with Feverfew 

(group І) exhibited a similar time course of changes in fibrinogen levels, but the numeric 

values were lower compared to those of group 0 (P<0.05). ARE activity in experimental 

animals did not change significantly and was similar to control values. 

Key words: acute-phase response, arylesterase, Feverfew, fibrinogen, skin Pseudomonas 

aeruginosa infection 
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ABSTRACT 

The effects of conventional and complementary therapy of experimental canine bacterial 

pyodermatitis induced by Pseudomonas  aeruginosa were evaluated through changes in blood 



acute phase proteins. The antibiotic treatment with enrofloxacin began on post infection hour 

48 and lasted 10 consecutive days (Group I). Complementary therapy (Group II) comprised 

antibiotic therapy and intake of the phytopreparation Feverfew.  

The results indicated that fibrinogen was a reliable acute phase protein in dogs with skin 

infection. The combined use of antibniotic and Feverfew in the early stage of infection in 

dogs from Group II corrected changes in negative acute phase proteins (arylesterase and 

albumin) observed in dogs from Group II. 

Key words: Pseudomonas aeruginosa, dogs, infection, therapy, acute phase proteins. 
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ABSTRACT 

The aim of the experiment was to study the in vivo effect of exhaustive aerobic exercise on 

osmotic resistance of erythrocytes, neutrophil/lymphocyte ratio and some clinical parameters 

in dogs. We used 12 male, mongrel dogs divided into two groups – animals from 

experimental group were submitted to exhaustive exercise; animals from control group did no 

exercise. Minimum osmotic resistance, 5 % haemolysis, 50 % haemolysis, 90 % haemolysis 

and maximum osmotic resistance were measured using an osmotic fragility test in the 

following dynamics: before exercise (BE), right after exercise (0 h), on 2nd hour, 4th hour, 

24th hour, 48th hour, 72nd hour and on 7th and 14th day after exercise. Neutrophil to 

lymphocyte ratio (N/L), body temperature (BT), heart rate (HR) and breathing rate (BR) were 

measured in the same dynamics. We found a decrease of red blood cell osmotic resistance in 

experimental dogs (measured by 50 % haemolysis) on 24th hour, 48th hour and 72nd hour 

and on 7th and 14th day after exercise, as compared to control group (P<0.05). Surprisingly in 

the experimental group maximum osmotic resistance (100 % haemolysis) increased on 24th 

hour after exercise, compared both to initial level and control group (P<0.05). N/L ratio 

increased significantly in the experimental group on 2nd hour compared to BE level (P<0.05). 

In conclusion, exhaustive exercise acts as a stressor and affects adversely the fragility of red 

blood cells. 

Key words: dog, exhaustive exercise, osmotic haemolysis 
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ABSTRACT 

The aim of the experiment was to study the effect of exhaustive exercise on some cytokines 

and iron status parameters. We used 12 male, mongrel dogs divided into two groups – animals 

from experimental group were submitted to exercise at moderate intensity with exhaustion as 

the end-point; animals from control group did no exercise. Serum levels of tumour necrosis 

factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), hepcidin prohormone, serum iron (SI), total iron 

binding capacity (TIBC) and transferrin saturation (TS) were measured before exercise (BE), 

right after exercise (0 hour) and on 2, 4, 24, 48 and 72 hours after exercise. SI, TIBC and TS 



were measured also on day 7 and 14 after exercise. Serum levels of TNF-α increased after the 

exhaustive exercise. Serum levels of IL-6 demonstrated an increase at 0 hour, but increase 

was not statistically significant compared to BE level. Serum levels of hepcidin prohormone 

marked a slight increase 48 hours after the exercise, but change was insignificant. Levels of SI 

decreased on hour 72 (P<0.01) and on day 7 (P<0.01) and 14 (P<0.05) after the exercise, as 

compared to BE level. Similar were changes in TS. TIBC decreased on 4, 24 and 72 hours 

(P<0.05) after exercise, but only compared to control group. In conclusion, exhaustive 

exercise causes inflammatory response and a significant decrease in SI levels. 

Keywords: exhaustive exercise, dog, iron parameters, IL-6, TNF-α 
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ABSTRACT 

The aim of the present study was to investigate the influence of exhaustive exercise on some 

innate immunity parameters and cortisol levels. Twelve male, mongrel dogs were divided into 

an experimental group, submitted to prolonged, strenuous exercise with exhaustion as the 

end-point, and a control group without any exposure to exercise. Serum cortisol levels were 

measured before exercise (BE), right after (0 h) and on 2nd hour and 4th hour after exercise. 

The neutrophil function (phagocytosis, phagocytic index, hydrogen peroxide production-

H2O2) and classical pathway of complement activation (CPCA) were measured as follows: 

BE, right after exercise and on 2, 4, 24, 48, 72 h, and 7, 14 day after exercise. In experimental 

animals cortisol decreased on hour 4 after exercise (P<0.05), compared to BE level, and on 

hour 2, compared to controls (P<0.05). Percentage of H2O2 producing neutrophils in 

experimental animals dropped significantly on hour 4 and day 7 after exercise (P<0.05), 

compared to BE level and on hour 4 (P<0.01) vs control group. Percentage of phagocytising 

neutrophils decreased slightly on hour 48 (P<0.05), compared to BE level. Phagocytic index 

and CPCA had an insignificant increase after exercise. Inappropriate changes in cortisol levels 

could indicate inadequate adaptive response to exercise. Overtraining could make animals 

more susceptible to infection. 

Key words: complement system, cortisol, dog, exercise, phagocytosis 

 

 

31. Аndonova М., 2018 Nimesulide effects on the blood prooxidant-antioxidant status in 

lipopolysaccharide-challenged mice. Comparative Clinical Pathology ISSN: 1618-5641, DOI: 
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ABSTRACT 

The maintenance of the pro-oxidant – antioxidant equilibrium between ROS production and 

antioxidant protection systems is an important element of systemic defence and requires 

efficient control. The aim of the study was to monitor the dynamics of antioxidants and lipid 

peroxidation in mice challenged intraperitoneally with Escherichia coli (O111:B4) 

lipopolysaccharide (LPS) and to evaluate the antioxidant potential of the non-steroidal anti-

inflammatory drug nimesulide. Albino mice were divided into three groups (n=36). Group I 

received a single intraperitoneal (i.p.) injection with 25 μg/0.5 mL LPS. Thirty minutes before 

LPS, group II received orally (p.o.) 100 mg/kg nimesulide. The preparation was administered 

for 4 days. Group III received only nimesulide at the indicated dose for 4 days. The blood 

parameters were analysed at hour 0 (prior to treatment applied to each group), post treatment 

http://www.wageningenacademic.com/keyword/Exhaustive+Exercise
http://www.wageningenacademic.com/keyword/Dog
http://www.wageningenacademic.com/keyword/Iron+Parameters
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hours 6 and 24, and days 3, 5 and 9. Assayed parameters included catalase, reduced 

glutathione, albumin, glucose, ferric reducing ability of plasma (FRAP), malondialdehyde and 

oxidative stress index. LPS induced continuous hypoglycaemia, decreased catalase activity 

and reduced glutathione, but FRAP and albumin were preserved. The application of 

nimesulide alone did not alter oxidative stress index and enhanced FRAP. Its co-

administration with LPS normalised reduced glutathione, decreased catalase and increased 

malondialdehyde concentrations and oxidative stress index. The application of nimesulide as 

antioxidant requires objective evaluation of associated benefits and risks. 

Keywords: antioxidant defense, lipopolysaccharide, lipid peroxidation, nimesulide  
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ABSTRACT 

The book presents some aspects of the manipulative effects of Escherichia coli and 

Pseudomonas aeruginosa antigens on innate mechanisms of immune defense, outlining the 

problems and difficulties of control of infections induced by those pathogens.  

The emphasis is placed on effects of lipopolysaccharide – the main pathogenic factor of 

Gram-negative bacteria responsible for their intrusion, and on the variety of responses on 

molecular, cellular and body level.  

Therapeutic solutions for control of effects of lipopolysaccharide are presented, as well as 

evidence that their effects are directly related to the specific sensitivity.  

The specific features of immune protection including barrier systems, cellular and humoral 

elements, a number of non-specific reactions (inflammation, acute-phase response, 

phagocytosis) in different biological species were discussed. 

Innovative approaches associated to use of biomarkers of disturbances occurring at the 

cellular level before manifestation of clinical signs are presented, as it is important for 

elucidation of relationships between Gram-negative bacteria and defense mechanisms of the 

respective biological species and for evaluation of the potential of their compensatory 

mechanisms. 

The options for correction of disturbed body innate defense mechanisms through balancing 

the microflora, cytokine background, receptor and intracellular control and management of 

inflammatory, acute phase response and phagocytosis efficiency trough novel therapeutical 

approaches are enumerated. 

On the basis of results, a number of conclusions are drawn and contributions to this specific 

research field are outlined. 
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ABSTRACT 

The monograph presents some aspects of the pathogenesis of staphylococcal infection in dogs 

in relation to new data about the mechanism of action of microbial pathogenic and virulence 

factors, as well as data with particular focus on the skin immune protection of digs, the 



possibilities for its regulation trough balancing skin microflora, cytokine profile correction, 

activation of antimicrobial proteins, activation of innate mechanisms of defense, acute phase 

proteins. Novel pathways for control of pathogens from the part of neutrophils – pyroptosis, 

netosis – are characterised.  

The role of cellular Toll like рецептори (TLRs) and intracellular cytoplasmic receptors 

(NOD) is discussed, as well as their relationship with activation of key intracellular signalling 

pathways and possibilities of their management at molecular level. 

Experimental models of staphylococcal infection of the skin and soft tissues in dogs used for 

elucidation of primary pathogenetic stages of infection are presented. The options for 

management of infection by numerous strategies including therapeutic control on microbial 

pathogen, correction of induced disorders in host innate defense mechanisms are discussed.  

On the basis of results, a number of conclusions are drawn and contributions to this specific 

research field are outlined. 
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ABSTRACT 

The second revised edition of the manual for practical training in immunology presents a wide 

range of immunological techniques for evaluation of elements of natural and adaptive 

immunity. The detailed description of necessary materials and analysis protocol allows for 

their smooth implementation in veterinary practice with regard to the efficient control on a 

number of diseases with immunological pathogenesis. The authors have presented various 

techniques for evaluation of a given immunological parameters, thus allowing readers to 

select the most appropriate method of analysis according to available equipment, specific 

needs and personal competence. The advantages and disadvantages of each method are 

discussed, as well as factors influencing the results e.g. conditions for collection and storage 

of biospecimens, the use of anticoagulants and preservatives. The role of biological species is 

also taken into consideration. Experimental models for evaluation of effects of various 

exogenous chemical and biological agents are presented along with the most appropriated 

technique. 

The material is summarised, visualised and organised in five sections. The first two deal with 

cellular and humoral elements of innate and adaptive immunity and methods for their 

evaluation. Numerous techniques for isolation, purification, quantitative determination of T- 

and B-lymphocytes and study of their functional activity are presented. 

The third and fourth sections deal with humoral elements of adaptive immunity – antibodies, 

the antigen-antibody reaction features, electrophoretic and immunodiffusion methods for its 

detection. 

The fifth section describes models of hypersensitivity of immediate and delayed types as well 

as methods of their evaluation. 
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ABSTRACT  



The еffects of phytopreparation feverfew on serum amyloid A (SAA) and free sialic acid 

(fSA) were investigated in dogs with experimental  Pseudomonas aeruginosa skin infection 

before (0 h), and on post infection hours 4, 24, 48, 72 and days 7, 10 and 14 in healthy dogs 

(Group I; n=5); in dogs infected subcutaneously with 1×10
8 

CFU/mL field P. aeruginosa 

culture (Group II; n=5) and infected dogs treated with feverfew (90 mg standardised extract, 

0.7% parthenolide) (Group III; n=5). Oral phytopreparation (2 capsules daily) intake began 

from post infection hour 4 and lasted 6 days. SAA concentrations increased insignificantly in 

infected dogs (16 mg/L) while infected dogs treated with feverfew exhibited more than 100-

fold increase between post infection hours 24–72 vs Group II. Substantial differences 

(p<0.01) were identified vs Groups I and II at post infection hour 4, 48 and 72, but one day 

after feverfew discontinuation (day 7), they were not found out. Serum fSA was low in 

controls (1.65–2.3 mmol/L) increasing by hour 72 in Groups II and III (p<0.01) to 2.8 and 

3.49 mmol/L respectively. Positive correlation between both studied markers was present only 

in infected dogs receiving feverfew (Spearman’s coefficient of rank correlation=0.410, 

P=0.0086, n=40).  

Key words: dogs, P. aeruginosa, infection, feverfew, serum amyloid A, sialic acid 
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ABSTRACT  

The effects of inorganic or organic selenium supplementation of diets of pregnant sows on 

neutrophil phagocytic activity in their offspring were investigated. The experimental piglets – 

newborn (n=9); 20-day-old (n=12) and 40-day-old (n=12) were born from sows supplemented 

with feed containing 0.9 ppm Sel-plex® and 0.9 ppm sodium selenite 50 days prepartum to 

the 35
th

 day postpartum. Blood selenium in 20-day-old and 40-day-old piglets whose dams 

received Sel-Plex
®
 (Group I) and sodium selenite (Group II) was higher (p<0.001) than in 

offspring of non-supplemented sows (Group III). Also, blood selenium in 40-day-old piglets 

from Group I was higher vs Group II (p<0.001). Selenium levels did not correspond to 

phagocytic activity of neutrophils. The highest segmented neutrophil counts, phagocytosis 

percentage and phagocytic number were established in newborn piglets, regardless of sows’ 

supplementation, whereas the lowest values of parameters were found out in 40-day-old 

animals despite the substantial blood selenium reserve. 
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