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I. Публикувана монография 

 
1. Станимир Ангелов Йотов 2020. Оптимизиране на репродукцията при кози за 

мляко. Кота, Стара Загора, България, ISBN: 978-954-305-538-8. (COBISS.BG-ID - 

39006984) 

Резюме: Настоящата монография представя приложението на съвременни 

биотехнологични методи за оптимизиране на репродуктивния процес при породи кози 

за мляко. Последователно са разгледани репродуктивните характеристики при женските 

и мъжки животни, хормонален контрол на репродуктивния цикъл и различни протоколи 

за синхронизация на еструса при козите. В раздел изкуствено осеменяване се дискутират 

възможностите за получаване, анализ и обработка на семенната течност, 

сперморазредители и методи за изкуствено осеменяване. Посочено е практическото 

използване на двуизмерната и цветната Доплер ехография в репродукцията на женските 

и мъжки индивиди. Акцентирано е върху предимствата и недостатъците на 

биотехнологичните методи и тяхната ефективност. Монографичният труд е синтезирано 

изложение на постиженията на водещи изследователи от страната и чужбина и опита на 

автора. 

 

 

 

Abstract: Optimization of the reproduction in dairy goats.  

This monography presents the application of biotechnological methods for optimization 

of the reproductive process in dairy breed goats. In following order are given the reproductive 

characteristics in female and male animals, hormonal control of the reproductive cycle and basic 

estrus synchronization protocols in the goats. In section Artificial insemination are discussed 

the possibilities for semen collection, analysis and handling of the semen, semen extenders and 

artificial insemination methods. It is showed the practical application of B-mode and color 

Doppler ultrasonography in female and male reproduction. The accent is also set on the 

advantages and disadvantages of the biotechnological methods and their effectiveness. The 

monography is a statement of the achievements of leading researches from our country and 

abroad and reflects the author’s experience. 



 

 

II. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд 

 
1. Станимир Ангелов Йотов 2011. Приложение на двуизмерната (В-mode) 

ехография в репродукцията на овцете. Издателски консорциум Кота, Кота – Принт 

ООД, Стара Загора, България, ISBN: 978-954-305-329-2 (COBISS.BG-ID - 

1291160804). 

 

Резюме: Настоящата монография обобщава приложните аспекти на  двуизмерната 

(B-mode) ехография в репродукцията на овцете. Отразени са личния опит на автора и 

постиженията на водещи изследователи в областта. Представени са характеристиките на 

ултразвуковата вълна и ефектите, възникващи при взаимодействие с тъканите в живия 

организъм. Описани са принцип на работа и съставните части на ултразвуковия апарат, 

различни видове ехографи и сонди с техните предимства и недостатъци, интерпретация 

на ехографската картина и видовете артефакти, техниките за изследване на половите 

органи и сферите на приложение на метода. Разгледани са въпросите свързани с 

ехографско изследване на яйчниковата функция, матката и тестисите. Акцентирано е 

върху диагностичната стойност на метода за доказване на ранна бременност и следене 

на ембриофеталното развитие при овцете, определяне броя и пола на плодовете и 

доказване на ембрионалната смърт. Представена е ехографската характеристика при 

някои заболявания на половите органи. Материалът е онагледен с множество фигури и 

оригинални ехографски снимки направени от автора. Монографичният труд е 

предназначен за всеки проявяващ интерес към темата и може да бъде източник на 

информация за ветеринарни лекари, студенти по ветеринарна медицина, специалисти по 

животновъдство и фермери. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Application of bi-dimensional (B-mode) echography in sheep reproduction.  

The present monography summarizes applicable aspects of the bi-dimensional (B-mode) 

echography in the sheep reproduction. It includes the personal experience of the author and 

achievements of the leading researchers in the area. The book presents the ultrasound wave 

characteristics and effects during interaction with the body tissues. It is described working 

principles and construction of the ultrasound machine, different ultrasound probes with their 

advantages and disadvantages, ultrasound image interpretation with artefacts, different 

techniques of echographic examination of the genital organs and the topics for application of 

this method.  Echographic examinations of ovaries, uterus and testicles are also presented. In 

details are given diagnostic values of the echographic method for early pregnancy diagnosis 

and observation of embryofetal development, fetal number and sex determination and 

embryonal death detection. The echographic characteristics in some genital diseases are 

additionally presented. The material includes a numerous figures and original ultrasound 

images made by the author. This book is intended to all people who have interest to 

abovementioned area and can be source of information for veterinarians, students of veterinary 

medicine, animal science people and farmers.  

 



III. Статии в научни списания в пълен текст, публикувани в 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (Scopus и Web of science) 
 

1. Yotov, S., Atanasov, A., Georgiev, P. 2011. Determination of foetal sex in buffaloes 

through a single sonographic examination. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 14 

(1):39-44. ISSN: 1311-1477 print, 1313-3543 online. (Scopus) 

The goal of the present study was to establish the possibility for determining the foetal sex 

in buffaloes through a single sonographic examination. The experiment included 39 female 

Bulgarian Murrah buffaloes raised and fed uniformly, inseminated by natural mating during the 

oestrus period. All animals were subjected to ultrasonographic examinations for pregnancy via 

transrectal approach. The accuracy of this method to determine the sex of foetuses was 

established. The foetal gestation age and position were found to play a key role for the precise 

diagnosis. The period between gestation weeks 10–13 was the most suitable for determining 

the foetal sex in buffaloes of the examined breed through a single sonography exam. It is 

recommended to perform the evaluation in frontal position of the foetus. 

 

Резюме: Определяне на пола на плода при биволи чрез еднократно ултразвуково 

изследване.  

Целта на настоящото изследване беше да се установи възможността за определяне на 

пола на плода при биволи чрез един еднократно ултразвуково изследване. 

Експериментът включваше 39 женски бивола от породата Българска Мурра, отглеждани 

и хранени по един е същ начин, осеменени чрез покриване от бик по време на еструса. 

Всички животни бяха подложени на ултразвуково изследване за бременност чрез 

трансректален достъп. Изчислена беше точността на използвания метод за определяне 

пола на плодовете. Установено беше, че гестационната възраст и положението на плода 

играят ключова роля за точната диагноза. Периодът между 10-та и 13-та гестационна 

седмица е най-подходящ за определяне на пола на плода при биволи от изследваната 

порода чрез еднократно ултразвуково изследване. Препоръчително е оценката да се 

извърши при фронтална позиция на плода. 

 

2. Atanasov, A., S. Yotov, A. Antonov & P. Kolev 2011. Induction of oestrus and 

conception rates in Bulgarian Murrah buffaloes after fixed-time artificial insemination 

(A preliminary study). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Vol.14 (3):165-170. 

ISSN: 1311-1477 print, 1313-3543 online. (Scopus) 

The aim of the present study was to investigate the effect of oestrus induction and timed 

artificial insemination on conception rates in Bulgarian Murrah buffaloes. Fifteen lactating non-

primiparous buffaloes weighing 550-650 kg, fed and reared uniformly, were included in the 

survey. The animals were submitted to transrectal ultrasonography and divided into two groups 

depending on the ovarian follicle size: Group I (n=8) with follicle size <10 mm and group II 

(n=7) with follicle size >10 mm. The Ovsynch protocol for oestrus synchronization and 

programmed insemination was used. The clinical signs of oestrus (uterine tone, oestral 

discharges, cervical passage), conception rates and oestrus signs in non-fertilized animals were 

determined. The results showed that follicle size could be used as a criterion in selecting 

candidates for oestrus and ovulation synchronization in buffaloes from the studied breed. 

Oestrus-related discharges were observed in considerably higher number of animals from group 

II (71.4%; P<0.05) as compared to group I (37.5 %). This oestrus synchronization and 

scheduled insemination protocols could be successfully used in Bulgarian Murrah buffaloes. 

 



Резюме: Индукция на еструс и заплодяемост при биволици от породата Българска 

Мурра след изкуствено осеменяване във фиксирано време (Предварително проучване).  

Целта на настоящото изследване беше да се проучи влиянието на индуцикцията на 

еструс и програмирано изкуствено осеменяване върху заплодяемостта на биволици от 

породата Българска Мурра. В опита бяха включени петнадесет лактиращи многораждали  

биволици с живо тегло 550-650 кг, хранени и отглеждани при еднакви условия. 

Животните бяха подложени на трансректално ултрасонографско изследване и разделени 

на две групи в зависимост от размера на фоликулите в яйчниците: Група I (n=8) с размер 

на фоликула <10 mm и група II (n=7) с размер на фоликула >10 mm. Използван беше 

протокол Овсинх за синхронизация на еструса и програмирано изкуствено осеменяване. 

Определени бяха клиничните признаци на еструса (маточен тонус, естрални изтечения и 

проходимост на цервикса), заплодяемостта и клиничната проява на еструс при 

незаплодените животни. Резултатите показаха, че размерът на фоликулите може да се 

използва като критерий при избора на животни за синхронизация на еструса и 

овулацията при биволици от изследваната порода. Естрални изтечения бяха 

наблюдавани при значително по-голям брой животни от група II (71.4%; P <0.05), в 

сравнение с група I (37.5%). Този протокол за синхронизация на еструса и програмирано 

осеменяване може да се прилага успешно при биволици от породата Българска Мурра. 

 

3. Yotov, S., Vassilev, N., Fasulkov, I., 2011. Effect of ejaculation frequency on 

spermatozoa survival in diluted semen from Pleven Blackhead Rams. Turk. J. Vet. Anim. 

Sci., 35 (2):117-122. ISSN: 13036181. (Web of science) IF 2011= 0.236 

The effect of ejaculation frequency on spermatozoa survival in diluted Pleven Blackhead 

ram semen was investigated. Thirty-two ejaculates were examined. From each ram 4 ejaculates 

were collected at 10-min intervals in the morning and in the afternoon. Semen parameters, 

namely, color, density, transparency, volume, concentration, motility, and abnormal sperm, for 

each ejaculate were determined. The sperm motility was assessed from the moment of dilution 

up to 60 min at 10-min intervals, then again at 90 min and 120 min. Th e semen characteristics 

were determined by means of “Motic Image Plus” equipment and the data were processed 

statistically. Sperm volume and concentration in semen samples decreased gradually with 

increase in ejaculation frequency. The values were signifi cantly lower for the 4th ejaculate 

compared to preceding ones (P < 0.05). The highest survival rate (P< 0.05) of sperm was found 

in the 2nd ejaculate, and this trend was preserved up to the second hour. Up to 50 min after 

dilution, the sperm motility did not change considerably, aft er which it was found to be reduced 

(P < 0.05). The frequency of ejaculation and the period of semen collection had an impact on 

sperm motility in extended and shorttime stored semen from Pleven Blackhead rams. The 

spermatozoa in a 2nd ejaculate showed higher survival rates and could be recommended for 

additional processing. 

 

Резюме: Влияние на честотата на еякулация върху преживяемостта на 

сперматозоидите в разредена семенна течност от Плевенски черноглави кочове. 

Проучен е ефектът на честотата на еякулацията върху преживяемостта на 

сперматозоидите в свежа разредена сперма от Плевенски черноглави кочове. Изследвани 

бяха тридесет и два еякулата. От всеки коч бяха получени по 4 еякулата през интервали 

от 10 минути, сутрин и следобед. За всеки еякулат бяха определяни параметрите на 

семенната течност - цвят, консистенция, чистота, обем, концентрация, подвижност на 

сперматозоидите и патологични сперматозоиди. Подвижността на сперматозоидите се 

преценяше от момента на разреждане до 60-та минута през интервал от 10 минути, след 

това отново на 90-та и 120-та минута. Показателите на спермата бяха изследвани чрез 

микроскопска апаратура „Motic Image Plus”, а данните обработени статистически. 



Обемът и концентрацията на сперматозоидите в пробите от сперма намаляваха 

постепенно с увеличаване на честотата на еякулация. Стойностите бяха значително по-

ниски за 4-ия еякулат, в сравнение с предходните (P<0.05). Най-висока преживяемост 

(P<0.05) на сперматозоидите беше установена във втория еякулат и тази тенденция се 

запазваше до втория час. До 50-та минута след разреждане, подвижността на 

сперматозоидите не се променяше значително, след което се установяваше значително 

понижение (P<0.05). Честотата на еякулацията и периодът на получаване на сперма 

оказват влияние върху подвижността на сперматозоидите при продължително и 

краткотрайно съхранение на сперма от Плевенски черноглави кочове. Сперматозоидите 

във втория еякулат показват по-висока преживяемост и могат да бъдат препоръчани за 

допълнителна обработка. 

 

4. Georgieva, T.M., Dishliyanova, E., Jotov, S., 2011. Plasma Haptoglobin 

concentrations after normal parturition and caesarean operation in ewes with dystocia 

(preliminary study), Revue de Medecine Veterinaire, 162 (12):607-612. ISSN: 0035-1555. 

(Web of science) IF 2011 = 0.251 

The aim of the study was to investigate changes in plasma haptoglobin (Hp) concentrations 

during an 18 day long period after a caesarean operation or normal parturition in sheep. The 

control group included six clinical healthy Pleven Blackhead sheep, 2-5 years old, with eutocia. 

All of them had a normal labour and a total of 10 lambs were delivered. In sheep with dystocia 

(n = 6, 3 with uterine torsion, 2 with absolute foetal oversize and 1 with ring womb), 3 lambs 

were born live whereas 6 lambs died in utero 12 to 24 hours before caesarean surgery. The 

foetal death and delayed uterine involution were observed in all cases of uterine torsion. Plasma 

haptoglobin (Hp) concentrations were determined on 0 hour (first stage of labour in ewes with 

eutocia, just before caesarean surgery in ewes with dystocia) then 4 hours and 1, 2, 4, 8, 14 and 

18 days after parturition. Whereas the plasma Hp concentrations slowly and gradually increased 

until the 14th day in ewes with eutocia, they dramatically increased since the 2nd day and 

reached maximal values on days 4 and 8 compared to initial values in ewes with dystocia. 

Furthermore, the APP concentrations were significantly higher in diseased ewes, particularly 

in those with foetal death/uterine torsion, than in healthy females, since the first stages of 

parturition. These results showed that the plasma Hp can be used as a marker of inflammation 

in sheep with dystocia and can help to decide a surgical intervention. 

 

 Резюме: Концентрации на плазмен хаптоглобин след нормално раждане и след 

цезарово сечение при овце с трудно раждане (предварително проучване).  

Целта на изследването беше да се проучат промените в плазмените концентрации 

на хаптоглобин (Hp) в продължение на 18 дневен период при овце след цезарово сечение 

и нормално раждане. Контролната група включваше шест клинично здрави Плевенски 

черноглави овце, на възраст 2-5 години, с нормално раждане. Всички те имаха нормално 

раждане с родени общо 10 агнета. При овцете с трудно раждане (n=6, 3 с торзио на 

матката, 2 с абсолютно голям плод и 1 с недостатъчно отваряне на цервикса) 3 агнета 

агнета бяха живи, докато 6 агнета бяха умрели около 12-24 часа преди извършване на 

цезаровото сечение. При всички случаи с торзио на матката бяха констатирани смърт на 

плода и забавена маточна инволуция. Плазмените концентрации на хаптоглобин (Hp) се 

определяха на час 0 (първа фаза на раждане при нормално родили овце и непосредствено 

преди цезаровото сечение за овцете с трудно раждане), след това на 4-ти час и на 1, 2, 4, 

8, 14 и 18-ти ден след раждането. Докато при овцете с нормално раждане плазмените 

концентрации на Нр бавно и постепенно се увеличаваха до 14-ия ден, при тези с трудно 

раждане, те драстично се увеличаваха от 2-ия ден, достигайки максимални стойности на 

4-ти и 8-ми ден, при сравнение с първоначалните стойности. Освен това, концентрациите 



на острофазовия протеин при болните майки, особено при тези с фетална смърт/торзио 

на матката бяха значително по-високи, отколкото констатираните при нормално 

родилите овце в първата фаза на раждането. Тези резултати показват, че плазменият Нр 

може да се използва като маркер на възпалението при овце с трудно раждане и може да 

помогне при вземане на решение за хирургическа интервенция. 

 

5. Atanasov, A., Dineva, J, Yotov, S., 2012. Ultrasonic evaluation of uterine involution 

in Bulgarian Murrah buffalo after administration of oxytocin. Animal Reproduction 

Science, 133, 71-76. ISSN: 03784320. (Web of science) IF 2012 = 1.897 

The aim of this study was to determine the time taken for complete uterine involution in 

Bulgarian Murrah buffaloes following normal parturition and oxytocin stimulated milking; and 

to establish the time course of the change in size of the uterine horns, the cervix and caruncles 

between parturition and involution by means of ultrasonography. There were 17 animals in the 

study aged 3–6 years and average parity of 2.17 ± 0.18. They were administered 20 IU oxytocin 

15 min before each milking. Rectal palpation and tran-srectal ultrasonography were performed 

at 3 d intervals from Days 1 to 34 post partum. The involution of the non-gravid and gravid 

uterine horns, and the cervix was complete by Days 22 and 25 post partum when their diameters 

were 2.7 ± 0.4 cm, 2.8 ± 0.3 cm and 3.12 ± 0.4 cm, respectively. Caruncles underwent rapid 

regression until Day 10 post par-tum. It was not possible to determine the dimensions of the 

caruncles after that time. The cumulative percentage of animals whose uterus was located in 

the pelvic cavity increased from 24% at Day 10 post partum to 100% at Day 34 post partum. 

The combination of rectal palpation and transrectal ultrasonography provided a reliable method 

of evaluating changes in the uterus over time and determining the time of uterine involution. 

The present study showed that complete uterine involution, with the uterus located in the pelvic 

cavity, was achieved by Day 34 after parturition in all 17 Bulgarian Murrah buffaloes treated 

with oxytocin before milking. 

 

Резюме: Ултразвукова оценка на маточната инволуция при биволици от породата 

Българска Мурра след приложение на окситоцин.  

Целта на това проучване беше да се определи времето за пълна инволуция на матката 

при биволици от продата Българска Мурра след нормално раждане и окситоцин 

стимулирано доене и да се установи промяната в размера на маточните рога, шийката на 

матката и карункулите между раждането и инволуцията с помощта на ултрасонография. 

В изследването бяха включени 17 животни на възраст 3-6 години и среден брой на 

ражданията 2.17±0.18. Те се третираха с 20 IU окситоцин 15 минути преди всяко доене. 

Ректалната палпация и трансректалната ултрасонография бяха извършвани през 

интервал от 3 дни от 1-ви до 34-ти ден след раждане. Инволуцията на неплодоносещия и 

плодоносещия маточен рог и шийката на матката завършваше до 22-ри и 25-ти ден след 

раждането, като напречните им диаметри бяха съответно 2.7±0.4 cm, 2.8±0.3 cm и 

3.12±0.4 cm. Карункулите претърпяваха бърза регресия до 10-ия ден след раждане. След 

този период не беше възможно да се определят техните размери. Кумулативният процент 

на животни, с локализиране на матката в  тазовата кухина се  увеличаваше от 24% на 10-

ия ден след раждане до 100% на 34-ия ден след раждане. Комбинацията от ректална 

палпация и трансректална ултрасонография е надежден метод за оценка на промените в 

матката и определяне на времето за инволуция. Настоящото проучване показва, че пълна 

маточна инволуция, с матка, разположена в тазовата кухина при всички 17 биволици от 

породата Българска Мурра, третирани с окситоцин преди доенето е настъпила на 34-ия 

ден след раждане. 

 



6. Atanasov, A., S. Yotov, A. Antonov, I. Fasulkov 2012. Effect of ovarian structures 

of the clinical sings of estrus and conception rate in Bulgarian Murrah Buffaloes after 

synchronization estrus and ovulation. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 

7 (12):1364-1371 ISSN: 1683-9919 print, 1996-3289 online. (Scopus) SJR 2012 = 0.577 

The purpose of the present study was to investigate the clinical sings of estrus and 

conception rates after syncgronization of ovulation in Bulgarian Murrah buffaloes depending 

on ovarian structures. Sixty buffaloes age between 4-8 years, weighing 550-650 kg with body 

condition score 3.5 were included in this study. Depending on ovarian structures, two 

experimental groups were formed. All animal had their estrus synchronized according to the 

GnRH-PGF2α- GnRH protocol. The ease of cervical passage, uterine tone and cervical mucus 

were determined. The conception rate and the signs of spontaneous estrus in non-fertilized 

animals were also registered. An increase uterine tone, good ease of cervical passage and 

cervical mucus were observed in 100, 77.4 and 35.5% of buffaloes in group I, respectively, and 

100, 62.1 and 41.1% of animals in group II. Spontaneous estrus in non-fertilized animals until 

the 20th day after the artificial insemination was detected in 52.2 and 25% of animals from 

group I and II, respectively (P<0.05). The ultrasound identification of ovarian structures in 

buffaloes could be recommended in decision making when selecting candidates for 

synchronization schedules. The presence of cervical mucus at the time of artificial insemination 

indicated a better conception rate. The application of schedules for estrus synchronization with 

fixed-time insemination could be successfully used in Bulgarian Murrah buffaloes. 

 

Резюме: Влияние на яйчниковите структури върху клиничните признаци на еструс и 

заплодяемостта при биволици от породата Българска Мурра след синхронизация на 

еструса и овулацията. 

Целта на настоящото проучване беше да се изследват клиничните признаци на 

еструса и заплодяемостта след синхронизация на овулацията при биволици от породата 

Българска Мурра, в зависимост от структурите в яйчниците. В проучването бяха 

включени шестдесет биволици на възраст между 4-8 години, тежащи 550-650 kg с 

телесна оценка 3.5. В зависимост от структурите в яйчниците бяха сформирани две 

експериментални групи. Всички животни бяха със синхронизиран еструс чрез GnRH-

PGF2α-GnRH протокол. Определени бяха степен на на проходимост на цервикалния 

канал, тонус на матката и наличие на цервикална слуз. Регистрирани бяха заплодяемост 

и проява на спонтанен еструс при незаплодените животни. Повишен маточен тонус, 

добра проходимост на цервикса и цервикална слуз бяха наблюдавани при 100, 77.4 и 

35.5% от биволиците в I група, и съответно при 100, 62.1 и 41.1% от животните във II 

група. Спонтанен еструс при незаплодени животни до 20-ия ден след изкуственото 

осеменяване беше отчетен при 52.2 и 25% от животните, съответно от I и II група 

(P<0.05). Ултразвуковата идентификация на яйчниковите структури при биволици може 

да се препоръча при вземане на решения за избор на животни в схемите за 

синхронизация. Наличието на цервикална слуз по време на изкуственото осеменяване е 

свързано с по-добра заплодяемост. Приложението на схеми за синхронизация на еструса 

с фиксирано време за осеменяване може да бъде използвано с успех при биволици от 

породата Българска Мурра. 

 

7. Yotov S., Atanasov, A., Ilieva, Y., 2012. Therapy of ovarian inactivity in postpartum 

Bulgarian Murrah buffaloes by PRID and Ovsynch estrus synchronization protocols. 

Asian Pacific Journal of Reproduction. 1(4):293-299. ISSN: 2305-0500. (Scopus) 

Objective: The aim of the present study was to assess therapeutical effect of modified 

Ovsynch and PRID estrus synchronization protocols in Bulgarian Murrah buffalo with inactive 

ovaries during the low-breeding season. Methods: The study was carried out in 46 Bulgarian 



Murrah buffaloes with small inactive ovaries established by two consecutive transrectal 

ultrasonographies on Day 40 and 50 postpartum. At the start of the therapy the buffaloes were 

randomly divided into three groups. Group I (n=18) was treated by PRID-based protocol; Group 

II (n=18) was treated by Ovsynch based protocol and Group III (control; n=10) was injected 

intramuscular with saline at the same days as in the first two groups and fertile bull was 

introduced after that. The animals in the different groups were submitted to ultrasound 

examination at day of artificial insemination or bull introduction. Ovulation was determined 

seven days post insemination by ultrasound. The pregnancy diagnosis was done 30 days after 

insemination. Mean diameter of the largest follicles at the start of therapy and the day of AI 

was registered. In the hormonal treated buffaloes estrus clinical sings, ovulation rate and 

pregnancy rate after AI were determined. In the control group pregnancy rate after spontaneous 

estrus was established. The mean diameter of the largest follicles determined on Days 40 and 

50 after calving was not over 9 mm for all buffaloes. Results: At day of AI the average diameters 

of the preo-vulatory follicles in PRID and Ovsynch treated buffaloes were significantly 

(P<0.01) greater than these on Day 0. The cases of a clear uterine mucus discharge during the 

induced estrus were significant more (P<0.05) for Group I (94.4%) than Group II (66.7%). The 

pregnancy rate after AI (56.6% and 38.8%) in PRID and Ovsynch program was significant 

higher (P<0.05) than pregnancy rate after spontaneous estrus (10%) in the control group. 

Conclusions: The treatment of buffalo ovarian inactivity could start on Day 50 postpartum. The 

PRID and Ovsynch estrus synchronization protocols by substitution of the second GnRH with 

hCG, could be successfully used for therapy of Bulgarian Murrah buffaloes with inactive 

ovaries during the low-breeding season. 

 

Резюме: Лечение на биволици от породата Българска Мурра с неактивни яйчници 

след раждане чрез ПРИД и Овсинх протоколи за синхронизация на еструса. 

Цел: Целта на представеното проучване беше да се оцени терапевтичния ефект на 

модифицираните ПРИД и Овсинх протоколи за синхронизация на еструса при биволици 

от породата Българска Мурра с неактивни яйчници през сезон с ниска размножителна 

активност. Методи: Изследването беше проведено с 46 биволици от породата Българска 

Мурра с малки неактивни яйчници, установени при две последователни трансректални 

ултрасонографии на 40-ия и 50-ия ден след раждането. В началото на терапията 

биволиците бяха разделени на случаен принцип в три групи. Група I (n=18) се третираше 

с ПРИД-базиран протокол; Група II (n=18) се третираше с Овсинх протокол, а група III 

(контролна; n=10) се инжектираше интрамускулно с физиологичен разтвор в същите дни, 

както в първите две групи, след което в групата беше въведен фертилен биволски бик. 

Животните от различните групи бяха подложени на ултразвуково изследване в деня на 

изкуственото осеменяване или въвеждането на бик. Овулацията се определяше седем 

дни след осеменаването чрез ултразвук. Диагностика за бременност беше извършена 30 

дни след осеменяването. Регистриран беше среден диаметър на най-големите фоликули 

в началото на терапията и деня на изкуствено осеменяване. При хормонално третираните 

биволици бяха определени проява на клинични признаци на еструс, стойност на 

овулациите и стойност на бременността след изкуствено осеменяване. В контролната 

група беше установена стойност на бременноста след спонтанен еструс. Средният 

диаметър на най-големите фоликули, определен на ден 40-ти и 50-ти след отелване не 

надвишаваше 9 mm за всички биволици. Резултати: В деня на изкуствено осеменяване 

средните диаметри на предовулаторните фоликули при биволиците, третирани с ПРИД 

и Овсинх бяха значително (P<0.01) по-големи от тези на ден 0. Случаите с ясно изразено 

отделяне на естрален секрет от матката по време на индуцирания еструс бяха значително 

повече (P <0.05) при група I (94.4%), отколкото при група II (66.7%). Стойностите на 

бременност след изкуствено осеменяване (56.6% и 38.8%) за ПРИД и Овсинх 



проотоколите бяха значително по-високи (P<0.05) от стойността на бременността след 

спонтанен еструс (10%) в контролната група. Изводи: Третирането на биволици с 

неактивни яйчници може да започне на 50-ия ден след раждането. ПРИД и Овсинх 

протоколи за синхронизация на еструса в които втората инжекция GnRH е заместена с 

hCG, могат успешно да се използват за лекуване на биволици от породата Българска 

Мурра с неактивни яйчници през сезон с ниска размножителна активност. 

 

8. Yotov S., Atanasov, A., Ilieva, Y., 2012. Induction of ovarian activity in Bulgarian 

Murrah buffaloes by hormonal treatment in the early postpartum period. Asian Pacific 

Journal of Reproduction. 1(2):85-88. ISSN: 2305-0500. (Scopus)  

The purpose of the present study was to determine the possibilities for induction of ovarian 

activity in Bulgarian Murrah buffaloes by hormonal treatment in the early postpartum period. 

The investigation was performed with 26 clinically healthy animals, weighing 480-520 kg, 3-5 

years of age, with normal parturition, without clinical signs of endometritis during the entire 

experimental period, housed and fed uniformly. The experiment was conducted between April 

and August. The buffaloes were divided into 2 groups: control (n=10) and experimental (n=16). 

Primiparous and multiparous buffaloes were proportionally allotted into both groups. By 

postpartum days 5, 21, and 28 control animals were intramuscularly treated with 2 ml 

physiological saline, whereas experimental buffaloes received 500 mg PGF2α by the 5th 

postpartum day, 100 µg GnRH by the 21st postpartum day and a second prostaglandin dose 7 

days later. All buffaloes were submitted to transrectal ultrasound examination on days 5, 21 and 

28 after calving. Evaluation of ovarian activity was made on the basis of follicle type and 

detection of a newly formed corpus luteum. The percentage of animals with small, medium or 

dominant follicle and corpus luteum after either spontaneous or induced ovulation was 

determined. Insemination management included introduction of two proven fertile bulls into 

the herd at the start of the treatment. Pregnancy ultrasound checks were performed on 

postpartum days 58, 68, 120 and 150. The proportion of buffaloes with clinical signs of 

spontaneous or induced oestrus until the 35th postpartum day, pregnancy rates by the 35th and 

90th postpartum days and service periods <60 days, 60-90 days and >90 days were registered. 

The results indicated that on the 5th day after calving, small follicles were predominating in the 

ovaries of buffaloes from both groups. Similar findings were established on the 21st day in the 

control group, whereas the share of experimental buffaloes with small follicles was significantly 

(P<0.01) lower. By the 21st day, there were no medium follicles in untreated animals, while in 

hormonally treated ones they were found out in 25% of cases. The proportion of experimental 

buffaloes with dominant follicle (56.3%) by the 21st day was statistically significantly higher 

(P<0.01) compared to that of controls (10%). Cumulative percentage of animals with detected 

corpus luteum (66.8%) until the 28th postpartum day differed considerably (P<0.01) from that 

in controls (10%). There was a substantial between-group difference (P<0.05) between the total 

percentage of buffaloes with clinical signs of oestrus and pregnancy rates until the 35th day after 

calving. The share of buffaloes with service period <60 days was higher (P<0.05) compared to 

the untreated group. The analysis of results demonstrated that the PGF2α-GnRH-PGF2α 

treatment on postpartum days 5, 21 and 28, respectively, was able to induce ovarian activity 

and oestrus in Bulgarian Murrah buffaloes. The total proportion of animals with signs of oestrus 

(both spontaneous and induced) and pregnancy rates by the 35th postpartum day were 

significantly higher (P<0.05) in the treated group compared to controls. The tested hormonal 

treatment protocol, combined with the presence of fertile bulls in the herd, could be successfully 

used for reduction of service period and calving interval in clinically healthy buffaloes. 

 

 



Резюме: Индукция на яйчникова активност при биволици от породата Българска 

Мурра чрез хормонално третиране в ранния следродилен период.  

Целта на представеното проучване беше да се определят възможностите за 

индуциране на яйчникова активност при биволици от породата Българска Мурра чрез 

хормонално третиране в ранния следродилен период. Изследването беше проведено с 26 

клинично здрави животни с тегло 480-520 кг, на възраст 3-5 години, с нормално раждане, 

без клинични признаци на ендометрит през целия експериментален период, отглеждани  

и хранени при идентични условия. Експериментът беше проведен между април и август. 

Биволите бяха разделени на 2 групи: контролна (n=10) и експериментална (n=16). 

Биволиците на първо раждане раждане и многораждалите животни бяха разпределени 

пропорционално в двете групи. На ден 5-ти, 21-ви и 28-ми след раждане, контролните 

животни бяха третирани с 2 ml физиологичен разтвор интрамускулно, докато 

експерименталните биволици получаваха по 500 mg PGF2α на 5-ия ден след раждане, 

100 µg GnRH на 21-ия ден след раждане и втора доза простагландин 7 дни по-късно. 

Всички биволици бяха подложени на трансректално ултразвуково изследване на ден 5, 

21 и 28 след отелване. Оценката на активността на яйчниците беше направена на базата 

на вида на фоликулите и откриване на новообразувано жълто тяло. Определен беше 

процента на животните с малък, среден или доминантен фоликул и формиране на жълто 

тяло след спонтанна или индуцирана овулация. Осеменяването на животните включваше 

въвеждане в стадото на два биволски бика с доказан фертилитет в началото на 

третирането. Ултразвуковите изследвания за бременност се извършваха на ден 58, 68, 

120 и 150 след раждането. Регистрирани бяха относителен дял на биволите с клинични 

признаци на спонтанен или индуциран еструс до 35-ия ден след раждане, стойност на 

бременноста до 35-ия и 90-ия след раждане и процент на животните със сервиз период 

<60 дни, от  60 до 90 дни и >90 дни. Резултатите показаха, че на 5-ия ден след отелването 

малките фоликули преобладават в яйчниците на биволиците от двете групи. Подобни 

находки бяха установени на 21-ия ден в контролната група, докато относителния дял на 

експерименталните биволици с малки фоликули беше значително (P<0.01) по-нисък. На 

21-ия ден при хормонално нетретираните животни не бяха наблюдавани средни 

фоликули, докато при хормонално третираните те бяха открити в 25% от случаите. 

Процентът на опитните биволици с доминантен фоликул (56.3%) на 21-ия ден беше 

значително по-висок (P<0.01), в сравнение с този (10%) на контролите животни. 

Кумулативният процент на животните с доказано жълто тяло (66.8%) до 28-ия ден след 

раждане се различаваше значително (P<0.01) от този при контролите (10%). Имаше 

съществена разлика (P<0.05) между групите в общия процент биволици с клинични 

признаци на еструс и процента на бременни животни до 35-ия ден след отелването. 

Относителният дял биволици със сервиз период <60 дни беше по-висок (P<0.05) при 

хормонално третираната, в сравнение с нетретираната група. Анализът на резултатите 

показа, че приложението на PGF2α-GnRH-PGF2α на ден 5, 21 и 28 след раждане при 

биволици от породата Българска Мурра, може да индуцира яйчникова активност и 

еструс. Общият дял на животните с признаци на еструс (както спонтанен, така и 

предизвикан) и стойността на бременността на 35-ия ден след раждане бяха значително 

по-високи (P<0.05) в хормонално третираната група, в сравнение с контролната. 

Използваният протокол за хормонално третиране, комбиниран с въвеждане на бици с 

доказан фертилитет в стадото може успешно да се използва за редуциране на сервиз 

периода и междуотелния период при клинично здрави биволици. 

 

 



9. Yotov, S., Atanasov, A., Dineva, D., 2013. Influence of postpartum luteal activity on 

the reproductive performance in Bulgarian Murrah buffaloes. Vet Med Zoot, T. 62 

(84):20-27. ISSN: 13922130. (Scopus) SJR 2013 = 0.220 

The aim of the present study was to investigate the pattern of luteal activity in Bulgarian 

Murrah buffaloes during the first 50 postpartum days by blood progesterone analysis and 

ultrasonographic corpus luteum detection and its effect on reproductive performance of 

animals. The study was conducted with 15 clinically healthy Bulgarian Murrah buffaloes after 

normal delivery of a single foetus, reared and fed uniformly in the presence of a breeding bull. 

Luteal activity was detected through enzymatic immunoassay of blood progesterone 

concentrations at 3-day intervals between postpartum days 1 and 50, and ultrasonographic 

detection of corpus luteum in one ovary. Pregnancy status was used as a criterion for 

reproductive performance evaluation. After birth records exploration and ultrasound pregnancy 

check on the 11th month after the beginning of the experiment, two groups of buffaloes were 

formed: group I (n=5) consisting of non-pregnant buffaloes and group II (n=10) – pregnant 

animals. Mean blood progesterone concentrations and the cumulative percentage of animals 

with corpus luteum different than the gestational one, in both groups were determined. 

According to the results of the study, pregnant buffaloes showed basal blood progesterone 

levels by the 7th postpartum day and exhibited high luteal activity between postpartum days 19–

34, characterised by ultrasonographic detection of a corpus luteum different from the 

gestational one and blood progesterone concentrations > 0.5 ng/ml after day 34 postpartum. 

Buffaloes with blood progesterone concentrations < 0.25 ng/ml until the 50th postpartum day 

and inadequate functional activity of the corpus luteum could remain non-pregnant for a long 

time after parturition. In conclusion, the pattern of luteal activity in Bulgarian Murrah buffaloes 

during the first 50 postpartum days had an effect on their reproductive status. The received data 

could be used for improvement of the protocols for oestrus synchronization and postpartum 

anoestrus reduction. 

 

Резюме: Влияние на лутеалната активност след раждане върху репродуктивното 

състояние на биволици от породата Българска Мурра. 

Представеното проучване имаше за цел да установи модела на лутеалната 

активност при биволици от породата Българска Мурра през първите 50 дни след раждане 

чрез анализ на прогестерона в кръвта и ултрзвуково доказване на жълто тяло и връзката 

с репродуктивните показатели на животните. Изследването беше проведено с 15 

клинично здрави биволици от породата Българска Мурра след нормално раждане на един 

плод, отглеждани и хранени при идентичен режим, с присъствие на фертилен бик. 

Лутеалната активност се базираше на определяне на концентрациите на прогестерон в 

кръвта чрез имуноензимен анализ на кръвни проби, получавани през 3-дневен интервал 

между ден 1-ви и 50-ти след раждане и ултразвуково установяване на жълто тяло в един 

от яйчниците. Доказването на бременност се използваше като критерий за оценка на 

репродуктивното състояние. След отчитане на данните от раждането и ултразвуковите 

прегледи за бременност на 11-ия месец от началото на експеримента, бяха формирани 

две групи биволици: група I (n=5), състояща се от небременни биволици и група II (n=10) 

- бременни животни. Определени бяха средните концентрации на прогестерон в кръвта 

и кумулативния процент на животните  с жълто тяло, различно от това на предходната 

бременност в двете групи. Според резултатите от изследването, бременните биволици 

показваха базални нива на прогестерон в кръвта до 7-ия ден след раждане и проявяваха 

висока лутеална активност в периода 19-34 ден, характеризираща се с ултрасонографско 

откриване на жълто тяло, различно от гестационото и концентрация на прогестерон в 

кръвта >0.5 ng/ml след 34-ия ден от раждането. Биволиците с концентрации на 

прогестерон в кръвта <0.25 ng/ml до 50-ия ден след раждане и неадекватна функционална 



активност на жълтото тяло, оставаха небременни за продължителен период от време след 

раждането. В заключение, моделът на лутеална активност при биволици от породата 

Българска Мурра през първите 50 след раждане оказва влияние върху тяхното 

репродуктивно състояние. Получените данни могат да бъдат използвани за подобряване 

на протоколите за синхронизация на еструса и редуциране на следродилния анеструс. 

 

10. Fasulkov, I., Yotov, S., Atanasov, A., Antonov, A. 2013. Evaluation of different 

techniques of teat ultrasonography in goat. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ., 39 (1):33-39. 

ISSN: 02502836. (Scopus) SJR 2013 = 0.151 

 The purpose of this study was to investigate the potential of ultrasonography for 

visualization of teats in goats using different techniques. Thirty clinically healthy Bulgarian 

Dairy White goats, aged 3-7 years, weighing 45-60 kg were studied. They were between the 

first and third months of lactation and were reared under an identical production system. The 

ultrasonography of 60 teats was performed by means of diagnostic ultrasound Mindray DP-

2200Vet (Mindray, China) and 5, 7.5 and 10 МHz probes. Each teat was scanned by the “direct 

contact”, “stand off” and “water bath” techniques. The possibility of visualization of teat orifice, 

teat canal, rosette of Furstenberg, teat wall, teat cistern and the boundary between teat and gland 

cisterns was investigated. The results were processed by statistical software (StatSoft, Microsoft 

Corp. 1984-2000 Inc.). The “direct contact” and “stand off” techniques allowed the 

visualization of the proximal teat part, but the structures in the distal part of the teat were hardly 

visible (P<0.05). The probe frequency had a significant impact on the quality of images 

obtained by these two techniques, and the results were statistically significantly better (P<0.05) 

when a 10 MHz probe was used. The analysis of results established that the “water bath” 

technique provided the best imaging options (100%) for observation of teat structures in the 

goat. The utilization of 10 MHz probe gave a high-quality image and could be recommended 

for diagnostics of different physiological and pathological changes. 

 

Резюме: Оценка на различни техники за ултразвуково изследване на млечната папила 

при кози. 

Целта на това изследване беше да се проучи потенциала на ултрасонографията за 

визуализация на папилите на млечната жлеза при кози с помощта на различни техники. 

Изследвани бяха тридесет клинично здрави кози от породата Българска бяла млечна коза, 

на възраст 3-7 години, с тегло около 45-60 кг. Животните бяха между първи и трети 

латационен месец и се отглеждаха при идентична производствена технология. 

Извършена беше ултрасонография на 60 папили с помощта на ултразвуков апарат 

Mindray DP-2200Vet (Mindray, Китай) и сонди с честота 5, 7.5 и 10 MHz. Всяка папила се 

сканираше чрез „директен контакт“, „индиректен контакт“ и техниката „водна баня“. 

Изследвана беше възможността за визуализация на папиларния отвор, папиларния канал, 

розетката на Фюрстенберг, стената на папилата, папиларната цистерна и границата 

между папиларна и гландуларна част на цистерната на млечната жлеза. Резултатите бяха 

обработени чрез статистически софтуер (StatSoft, Microsoft Corp. 1984-2000 Inc.). 

Техниките "директен контакт" и "индиректен контакт" позволяваха визуализиране на 

проксималната част на папилата, но структурите в дисталната част на папилата почти не 

се виждаха (P<0.05). Честотата на сондата оказваше значително влияние върху 

качеството на изображенията, получени чрез тези две техники, а резултатите бяха 

статистически значително по-добри (P<0.05), когато беше използвана сонда с честота10 

MHz. Анализът на данните установи, че техниката "водна баня" предоставя най-добри 

възможности(100%) за наблюдение на структурите на млечната папила при козата. 

Използването на сонда с честота 10 MHz дава висококачествено изображение и може да 

се препоръча за диагностика на различни физиологични и патологични промени. 



11. Stanimir A. Yotov, Anatoli S. Atanasov, Georgi B. Georgiev, Julieta D. Dineva, 

Nadejda A. Palova 2014. Investigation on some biochemical parameters and effect of 

hormonal treatment in anoestrous dairy cows with cystic ovarian follicle. Asian Pacific 

Journal of Reproduction, 3(1): 41-45. ISSN: 2305-0500. (Scopus) SJR 2014 = 0.154 

The aim of the present study was to investigate some blood biochemical parameters in 

anoestrous dairy cows with cystic ovarian follicles during the first two months post partum and 

the effect of hCG-PGF2α-GnRH treatment on their reproductive response. The investigation 

was performed on 20 lactating Holstein cows, 3 to 6 years of age with no oestrous activity 

between days 40th and 50th postpartum. All animals had cystic ovarian follicles, detected during 

the two consecutive transrectal ultrasound examinations at 7-day interval. Blood samples from 

each animal were collected on the day of second ultrasonography (Day 0) and serum 

concentration of progesterone, glucose, calcium, inorganic phosphate, total cholesterol, 

aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase ALT and total protein were 

assayed. The animals were randomly divided into two groups: control group (n=8) and treated 

group (n=12). The control animals were not treated, while the treated group received 1500 IU 

hCG on day 0, PGF2α 500 mg  on day 7 and 100 µg GnRH 48 hours latter. Treated cows were 

subjected to another ultrasound examination on day of prostaglandin injection and the presence 

of corpus luteum was recorded. Eighteen hours after GnRH administration, a check-up for 

clinical estrus signs was made, followed by timed artificial insemination in animals bearing 

corpus luteum on Day 7. The oestrous activity was detected by daily observations. The last 

ultrasound examination of each cow from the both groups was made forty days after the second 

one. On the base of the obtained results, cumulative oestrous activity, cumulative ovulation 

rate, pregnancy rate and cystic ovarian follicle persistence were determined. The blood analysis 

on Day 0 showed significantly (P<0.05) lower mean concentration of progesterone, glucose and 

inorganic phosphate compared to the reference range values for cyclic dairy cows. Cumulative 

oestrous activity (91.7%) and cumulative ovulation rate (75%) were considerably higher 

(P<0.05) in treated group than control group, whereas the cystic follicle persistence (25%) was 

lower (P<0.05) in the treated group than control group. In conclusion, the present study 

confirmed the thesis for low blood levels of glucose and inorganic phosphate in cows presenting 

cystic ovarian follicles and their role in the etiology and pathogenesis of the COF. It also 

indicated significant increase (P<0.05) in cumulative oestrous activity and ovulation rate in 

animals after hCG-PGF2α-GnRH administration than non-treated animals. Including of hCG 

as a first option in the above hormonal protocol led to considerable (P<0.05) decrease of a cystic 

ovarian follicle persistence in dairy cows. 

 

Резюме: Изследвания на някои биохимични параметри и ефект на хормоналната 

терапия при анестрални млечни крави с цистозен овариален фоликул. 

Целта на настоящото изследване беше да се проучат някои биохимични параметри в 

кръвта при анестрални млечни крави с цистозни яйчникови фоликули през първите два 

месеца след раждането и ефекта от лечението с hCG-PGF2α-GnRH върху техния 

репродуктивен отговор. Изследването беше извършено с 20 лактиращи крави от 

породата Холщайн, на възраст 3 до 6 години, без естрална активност между 40-ия и 50-

ия ден след раждането. Всички животни бяха с цистозни яйчникови фоликули, открити 

по време на два последователни трансректални ултразвукови прегледа през интервал от 

7 дни. Кръвните проби от всяко животно се получаваха в деня на втората 

ултрасонография (ден 0), като се анализираха серумните концентрации на прогестерон, 

глюкоза, калций, неорганичен фосфат, общ холестерол, аспартат аминотрансфераза 

(AST), аланин аминотрансфераза (ALT) и общ протеин. Животните бяха разделени на 

случаен принцип в две групи: контролна група (n=8) и третираната група (n=12). 

Контролните животни не се лекуваха, докато третираната група получаваше 1500 IU hCG 



на ден 0, PGF2α 500 mg на 7-ия ден и GnRH 100 µg 48 часа след това. Третираните крави 

бяха подложени на допълнително ултразвуково изследване в деня на инжектиране на 

простагландин, като се отчиташе наличието на жълто тяло. Осемнадесет часа след 

приложението на GnRH се извършваше проверка за клинични признаци на еструс, 

последвано от програмирано изкуствено осеменяване при животни с установено жълто 

тяло на ден 7. Естралната активност се откриваше чрез ежедневни наблюдения. 

Последният ултразвуков преглед на всяка крава от двете групи беше направен 

четиридесет дни след второто ултразвуково изследване. Въз основа на получените 

резултати се определяше кумулативния процент на животните в еструс, кумулативната 

стойност на овулацииите, стойността на бременността и перзистиране на цистозните 

яйчникови фоликули. Кръвният анализ на ден 0 показваше значително (P<0.05) по-ниска 

средна концентрация на прогестерон, глюкоза и неорганичен фосфор, в сравнение с 

референтните стойности за циклиращи млечни крави. Кумулативният процент на 

животните в еструс (91.7%) и кумулативната стойност на овулациите (75%) бяха 

значително по-високи (Р<0.05) в третираната група, отколкото контролната група, 

докато перзистирането на цистозните фоликули (25%) беше по-ниско (Р<0.05) в 

третираната, спрямо контролната група. В заключение, направеното проучване потвърди 

хипотезата за ниските нива на глюкоза и неорганичен фосфор при крави с цистозни 

яйчникови фоликули и тяхната роля в етиологията и патогенезата на цистозните 

фоликули. Отчетено беше значително увеличение (P<0.05) на кумулативния процент 

животни в еструс и стойност на овулациите след прилагане на hCG-PGF2α-GnRH, в 

сравнение с нелекуваните животни. Включването на hCG като първа опция в 

горепосочения хормонален протокол води до значително (P<0.05) понижение на 

перзистирането на цистозни яйчникови фоликули при млечните крави. 

 

12. Antonov, A.L., Atanasov, A.S., Fasulkov, I.R., Georgiev, P.I., Yotov S.A, 

Karadaev, M.P., Vasilev, N.Y., 2015. Influence of some factors on the incidence of 

pyometra in the bitch. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 18 (4):367-372. ISSN: 

1311-1477 print, ISSN: 1313-3543 online. (Scopus) SJR 2015 = 0.177 

The aim of the present study was to determine the influence of breed, age, season, mating, 

pregnancy, progestin contraceptive treatment and the onset time of the disease after the last heat 

on the incidence and epidemiology of canine pyometra in Bulgaria. The investigation included 

217 bitches suffering from pyometra. We found that the disorder was most often observed in 7-

year-old, mixed breed bitches, most frequently in September and 4 weeks after the heat. 

 

Резюме: Влияние на някои фактори върху разпространението на пиометра при 

кучката. Целта на проведеното изследване беше да се определи влиянието на порода, 

възраст, сезон, покриване, бременност, прогестин контрацептивно лечение и време на 

начало на заболяването след последния еструс върху разпространението и 

епидемиологията на пиометрата при кучката в България. Проучването включваше 217 

кучки, страдащи от пиометра. Установено беше, че заболяването се наблюдава най-често 

при кучета от смесена порода на 7-годишна възраст, с най-голяма честота през месец 

септември и 4 седмици след еструса. 

 

13. Stanimir A. Yotov, Desislava V. Velislavova, Lora R. Dimova 2016. Pregnancy rate 

in Bulgarian White milk goats with natural and synchronized estrus after artificial 

insemination by frozen semen during breeding season. Asian Pacific Journal of 

Reproduction, 5 (2):144-147. ISSN: 2305-0500. (Scopus) SJR 2016 = 0.259 

 



Objective: To determine the pregnancy rate (PR) in goats with natural and synchronized 

estrus after artificial insemination (AI) by frozen semen during breeding season. Methods: The 

experiment was carried out with 89 Bulgarian White milk goats divided as follows: group I 

(n=54) animals with natural estrus (NE), alloted in two subgroups treated or not with GnRH 

after the last insemination and group II (n=35) goats with synchronized estrus by intravaginal 

sponges and injection of PMSG after the sponge withdrawal. Both groups were also divided 

according to number AI - single or double. All animals in group I were inseminated by frozen 

semen after proved standing estrus as a part of goats received second insemination 8 hours later. 

Single insemination in synchronized goats was done 48 and double at 48 and 56 hours after the 

sponge removal. Ultrasound pregnancy diagnosis was performed on Day 30 post insemination. 

Results: The pregnant animals in both subgroups with natural estrus and single AI (33.3% and 

45.2%) were less than those (58.3%) after estrus synchronization (ES). The pregnancy rate in 

synchronized goats with double insemination was 63.6%, whereas in animals with natural estrus 

varied from 40% to 50%. Overall pregnancy rate in group I (60%) was significantly (P<0.05) 

higher than (37%) in goats with no GnRH treatment. Conclusion: The goats with natural estrus 

and GnRH treatment tended to enhance pregnancy rate after double artificial insemination 8 

hours apart. The insemination number has no significant impact on pregnancy rate in 

synchronized goats as the overall pregnancy rate is better (P<0.05) than in animals with natural 

estrus without GnRH administration. 

Резюме: Стойност на бременността при Български бели млечни кози с естествен и 

синхронизиран еструс след изкуствено осеменяване със замразена сперма през 

размножителен сезон. 

Цел: Определяне на стойността на бременността (СБ) при кози с естествен и 

синхронизиран еструс след изкуствено осеменяване (ИО) със замразена сперма през 

размножителен сезон. Методи: Експериментът беше проведен с 89 Български бели 

млечни кози, разделени, както следва: животни от група I (n=54) с естествен еструс (ЕЕ), 

разпределени в две подгрупи, третирани и нетретирани с GnRH след последното 

осеменяване и група II (n=35) кози със синхронизиран еструс чрез интравагинални 

тампони и инжектиране на PMSG след изваждане на тампона. И двете групи бяха 

разделени според кратността на изкуственото осеминяване - еднократно или двукратно. 

Всички животни от група I бяха осеменени със замразена сперма след доказана пасивна 

фаза на еструса, като част от козите, получаваха повторно осеменяване 8 часа по-късно. 

Еднократното осеменяване при синхронизирани кози беше извършено на 48-ми час, а 

двукратното на 48-ми и 56-ти час след отстраняване на тампона. Ултразвукова 

диагностика за бременност се извършваше на ден 30 след осеменяването. Резултати: 

Бременните животни и в двете подгрупи, с естествен еструс и еднократно осеменяване 

(33.3% и 45.2%) бяха по-малко от тези (58.3%) след синхронизация на еструса (СЕ). 

Стойността на на бременността при синхронизираните кози с двукратно осеменяване 

беше 63.6%, докато при животни с естествен еструс варираше от 40% до 50%. Общият 

процент бременни животни в група I (60%) беше значително (P<0.05) по-висок, от този 

(37%) при кози без третиране с GnRH. Заключение: Козите с естествен еструс и 

третиране с GnRH показват тенденция към повишаване на стойността на бременността 

след двукратно изкуствено осеменяване през 8 часа. Броят на осеменяванията не оказва 

значително влияние върху стойността на бременността при синхронизирани кози, а 

общата стойност на бременността е по-добра (P<0.05), отколкото при животни с 

естествен еструс без прилагане на GnRH. 

 

 



14. Yotov, S., A. Atanasov, M. Karadaev, L. Dimova & D. Velislavova 2016. Pregnancy 

rate in dry and lactating goats after estrus synchronisation with artificial insemination 

and natural breeding (a field study). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 19 

(3):218-223. ISSN: 1311-1477 print, ISSN: 1313-3543 online. (Scopus) SJR 2016 = 0.149 

The objective of this study was to determine the pregnancy rate in dry and lactating goats 

after estrus synchronisation with artificial insemination and natural breeding of unconceived 

animals. The investigation was conducted with 75 dry (group I) and 32 lactating (group II) local 

goats in breeding season. All animals were submitted to estrus synchronisation by intravaginal 

sponges for 12 days, PMSG injection on day of sponge removal and two artificial inseminations 

(AI) with fresh semen – 48 and 56 hours after sponge withdrawal. Two weeks after the AI, daily 

test for goats which had not conceived after the AI was performed by teaser and the detected 

animals in estrus were naturally mated with a fertile buck. Ultrasonographic pregnancy 

examination was carried out at 20-day intervals until day 100 after the AI. The pregnancy rate 

in artificially inseminated and naturally bred animals and the interestrus intervals were 

calculated. The pregnancy rate between both synchronised groups differed significantly 

(P<0.05), while the values in the groups with natural breeding were comparable. Different 

pregnancy rates between artificially inseminated and naturally bred goats in group I (72% vs. 

42.9%) and group II (19% vs. 73%) were registered (P<0.05). Additionally, considerable 

differences (P<0.05) between the values after first natural breeding (9.6% and 46.6%) were 

detected. The total pregnancy rate (84%) in dry goats was higher (P<0.05) than that (54%) in 

lactating animals. The interestrus intervals were similar (P=0.2). In conclusion, the current data 

could be used for optimisation of the pregnancy rate and the reproductive efficiency in local 

goat breeds. 

 

Резюме: Стойност на бременността при пресушени и лактиращи кози след 

синхронизация на еструса с изкуствено осеменяване и естествено размножаване. 

(Теренно проучване). 

Целта на това проучване беше да се определи стойността на бременността при 

пресушени и лактиращи кози след синхронизация на еструса с изкуствено осеменяване 

и покриване от разплодник на незаплодените животни. Изследването беше проведено 

със 75 пресушени  (група I) и 32 лактиращи (група II) местни кози в размножителен сезон. 

Всички животни бяха подложени на синхронизация на еструса чрез интравагинални 

тампони за 12 дни, инжектиране на PMSG в деня на отстраняване на тампона и двукратно 

изкуствено осеменяване (ИО) със свежа сперма - 48 и 56 часа след изваждане на тампона. 

Две седмици след изкуственото осеменяване се извършваше ежедневен тест за наличие 

на еструс чрез пробник и незаплодените след изкуствено осеменяване животни бяха 

покривани от фертилен пръч. Ултразвуковото изследване за бременност се провеждаше 

през интервал от 20 дни до 100-ия ден след изкуственото осеменяване. Изчислени бяха 

стойност на бременността след изкуствено осеменяване, след покриване от пръч и 

интереструсен интервал. Стойността на бременността между двете синхронизирани 

групи се различаваше значително (P<0.05), докато стойностите в групите с покриване от 

пръч бяха близки. Регистрирани бяха разлики в стойността на бременността между 

изкуствено осеменени и естествено покрити кози в група I (72% срещу 42.9%) и група II 

(19% срещу 73%) (P <0.05). Освен това, бяха открити значителни разлики (P<0.05) между 

стойностите след първо покриване (9.6% и 46.6%). Общата стойност на бременността 

(84%) при пресушените кози беше по-висок (P<0.05) от този (54%) при лактиращите 

животни. Интервалите между два еструса бяха близки (P=0.2). В заключение, 

настоящите данни могат да бъдат използвани за оптимизиране на стойността на 

бременността и репродуктивната ефективност при местните породи кози. 



15. Yotov S., Atanasov A., 2018. Dominant follicles development and estradiol-17β 

concentrations in non-ovulating and ovulating post-partum Bulgarian Murrah buffaloes. 

Reproduction in Domestic Animals, 53 (1):20-25. ISSN:1439-0531.  

(Web of science) IF 2018 = 1.638 

This study was designed to evaluate the dominant follicles development and the estradiol-

17β concentrations in non-ovulating and ovulating post-partum buffaloes. Sixteen Bulgarian 

Murrah buffaloes were submitted to transrectal ultrasonographic examination from the 1st post-

partum day until day 50, 3 days apart. The follicular diameter of the different categories of 

follicles and the ovulations was recorded. The animals were allocated into two groups: I (n=6) 

non-ovulating and II (n = 10) ovulating buffaloes. Serum estradiol-17β concentrations on the 

days for dominant follicle registration were measured by enzyme-linked immunosorbent assay. 

The results were statistically processed by analysis of variance, non-parametric and correlation 

analysis. The mean intervals between calving and first dominant follicle detection differed 

significantly (p < .05) among the groups (19.5 ± 6.2 vs. 13.8 ± 5.1 days), while the mean 

intervals between registered dominant follicles from two successive waves were comparable. 

The mean follicular diameters for the same category follicles in both groups were similar. 

Different estradiol-17β concentrations (p < .05) for the first dominant follicle between non-

ovulating (23.5 ± 7.0 pg/ml) and ovulating (33.3 ± 8.4 pg/ml) buffaloes were determined. The 

cumulative percentages of buffaloes with firstly detected dominant follicle and ovulating 

animals correlated positively (r ≥ 0.84; p < 0.05) to post-partum days. In conclusion, non-

ovulating and ovulating post-partum Bulgarian Murrah buffaloes showed differences in the 

development of the first dominant follicle and estradiol-17β concentrations during the time of 

dominant follicles detection. 

 

Резюме: Развитие на доминантните фоликули и концентрации на естрадиол-17β при 

неовулиращи и овулиращи след раждане биволици от породата Българска Мурра.  

Изследването беше предназначено да прецени развитието на доминантните фоликули 

и концентрациите на естрадиол-17β при неовулиращи и овулиращи биволици след 

раждане. Шестнадесет биволици от породата Българска Мурра бяха подложени на 

трансректално ултрзвуково изследване от първи ден след раждане до ден 50, през период 

от 3 дни. Регистрирани бяха диаметър на фоликулите от различните категории и 

овулациите. Животните бяха разпределени в две групи: I (n=6) неовулиращи и II (n=10) 

овулиращи биволици. Серумните концентрации на естрадиол-17β се измерваха чрез 

ензимно свързан имуносорбентен анализ в дните за регистрация на доминантни 

фоликули. Резултатите бяха статистически обработени чрез дисперсионен анализ, 

непараметричен метод и корелационен анализ. Средните интервали между отелване и 

откриване на първия доминантен фоликул се различаваха значително (р<0.05) между 

групите (19.5±6.2 спрямо 13.8±5.1 дни), докато средните интервали между 

регистрираните доминантни фоликули от две последователни фоликулни вълни бяха 

близки. Средните диаметри на фоликулите от една и съща категория в двете групи бяха 

сходни. Установени бяха различни концентрации на естрадиол-17β (р<0.05) за първия 

доминантен фоликул между неовулиращи (23.5±7.0 pg/ml) и овулиращи (33.3±8.4 pg/ml) 

биволици. Кумулативните проценти на биволици с първоначално открити доминантни 

фоликули и овулиралите животни бяха в положителна корелация (r≥0,84; p<0.05) с дните 

след раждане. В заключение, неовулиращите и овулиращите след раждане биволици от 

продата Българска Mурра показват разлики в развитието на първия доминантен фоликул 

след раждане и концентрациите на естрадиол-17β по време на откриване на 

доминантните фоликули. 

 



16. M. Karadaev, I. Fasulkov, S. Yotov, S. Atanasova, N. Vasilev 2018. Determination 

of the gestational age of the fetus in Bulgarian local goats by ultrasonographic 

measurement of some uterine and fetal parameters. Reproduction in Domestic Animals, 

53(6):1456-1465. ISSN:1439-0531.  (Web of science) IF 2018 = 1.638 

The aim of the current study was to determine the gestational age in goats through the 

measurement of some foetal and uterine structures. Twenty‐four pregnant Bulgarian local goats 

were submitted to ultrasound foetometry by transrectal and transabdominal approaches. 

Ultrasound measurement of studied parameters was done at 7‐day intervals during the first 

trimester of gestation (days 21–49) and at 14‐day intervals between gestation days 49 and 133. 

Associations of foetometry data with foetal age were investigated by linear (y = a + bx), 

quadratic (y = ax2 + bx + c) and exponential (y = axn) equations. According to the results, some 

biometric parameters (uterine lumen diameter, crown‐rump length, trunk diameter, biparietal 

diameter, foetal aortic diameter) exhibited a stronger correlation to gestational age (R2 ≥ 0.90) 

and lower standard error of the estimate (SEE ≤ 8) as compared to foetal eye orbit diameter, 

and outer and inner placentome diameters (R2 ≤ 0.90; SEE ≥ 8). Each of these biometric 

parameters could be measured in different periods of gestation, thus allowing for monitoring 

and determination of foetal age at almost all stages of pregnancy. 

 

Резюме: Определяне на гестационната възраст на плода при Български местни кози 

чрез ултразвуково измерване на някои маточни и фетални праметри. 

Целта на настоящото изследване беше да се определи гестационната възраст при кози 

чрез измерване на някои фетални и маточни структури. Двадесет и четири бременни 

български местни кози бяха подложени на ултразвукова фетометрия чрез трансректален 

и трансабдоминален достъп. Ултразвуковото измерване на изследваните параметри се 

извършваше през 7-дневен интервал през първите два месеца на бременността (21-49 

дни) и на 14 дневен интервал между гестационните дни 49 и 133. Връзките между 

данните от фетометрията и възрастта на плода бяха изследвани чрез линейно (y=a+bx), 

квадратично (y=ax2+bx+c) и експоненциално (y=axn) уравнение. Според резултатите, 

някои биометрични параметри (диаметър на маточния лумен, черепно-опашна дължина, 

диаметър на трупа, бипариетален диаметър, диаметър на аортата на плода) показваха по-

силна зависимост с гестационната възраст (R2≥ 0.90) и по-ниска стандартна грешка в 

оценката (SEE≤8), в сравнение с диаметъра на очната орбита на плода и външен и 

вътрешен диаметър на плацентомите (R2≤0.90; SEE≥8). Всеки един от биометричните 

параметри може да бъде измерен в различни гестационни периоди, като по този начин 

дава възможност за мониторинг и определяне на възрастта на плода на почти всички 

етапи от бременността. 

 
17. Ivanova, M., D. Gradinarska, S. Yotov, D. Abadjieva, Ts. Tzvetkov, V. Mladenova 

& E. Kistanova 2019. Еffect of different breeds on the protein profile in ram seminal 

plasma. Bulg. J. Vet. Med. ISSN 1311-1477; DOI: 10.15547/bjvm.2019-0070 (Online first). 

(Scopus) SJR 2018 = 0.167 

In this study the individual profiles of seminal plasma proteins (SPP) in rams of three breeds 

– Merino, Pleven Blackhead and Ile de France were analysed. The study was carried out with 

three rams at 3, 6 and 10 years of age, grown and fed under similar conditions. Eightee 

ejaculates (6 ejaculates from each ram) were evaluated by Sperm Class Analyzer. The total SPP 

concentration was measured spectrophotometrically. The separation and characterisation of 

SPP was performed by HPLC and one dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-

PAGE). There were no significant differences between the characteristics of ejaculates and the 

main kinematic parameters of the sperm in the breeds studied. Chromatograms showed specific 

profiles with 9, 10 and 11 protein peaks for Merino, Pleven Blackhead and Ile de France breeds, 



respectively. The total SPP concentration was the highest in the Pleven Blackhead breed and 

the lowest in Ile de France breed. The major parts of SPP in the three breeds were identical. 

The seminal plasma of Merino breed contained proteins with molecular mass of 30.3 kDa, 15.7 

kDa and 15.2 kDa that were not present in the other two breeds. In the Ile de France and Pleven 

Blackhead samples only, two proteins with molecular masses of 39.7 kDa and 21.1 kDa, were 

observed. In conclusion, the detection of specific proteins can be used as a biological marker 

for sheep breed identification. 

 

 Резюме: Влияние на породните различия върху протеиновия профил в спермалната 

плазма от коч. 

В това проучване бяха анализирани индивидуалните протеинови профили в 

спермална плазма (СПП) на кочове от три породи - Меринос, Плевенска черноглава и Ил 

дьо Франс. Изследването беше проведено с три коча на възраст 3, 6 и 10 години, 

отглеждани и хранени при еднакви условия. Осемнадесет еякулата (6 еякулата от всеки 

коч) бяха преценени чрез компютърна система - Sperm Class Analyzer. Общата 

концентрация на протеините в спермалната плазма се измерваше спектрофотометрично. 

Разделянето и характеризирането на СПП се извършваше чрез HPLC анализ и 

едноизмерна полиакриламидна гел електрофореза (SDS-PAGE). Нямаше значителни 

разлики между характеристиките на еякулатите и основните кинематични параметри на 

спермата при изследваните породи. Хроматограмите показаха специфични профили с 9, 

10 и 11 протеинови пика, съответно за породите Меринос, Плевенска черноглава и Ил 

дьо Франс. Общата концентрация на протеини в спермалната плазма беше най-висока 

при породата Плевенска черноглава и най-ниска при породата Ил дьо Франс. Основната 

част от протеините в спермалната плазма при трите породи бяха идентични. 

Спермалната плазма на породата Меринос съдържаше протеини с молекулна маса 30.3 

kDa, 15.7 kDa и 15.2 kDa, които не присъстваха при другите две породи. Само в пробите 

от Ил дьо Франс и Плевенска черноглава се установяваха два протеина с молекулна маса 

от 39.7 kDa и 21.1 kDa. В заключение, откриването на специфични протеини може да се 

използва като биологичен маркер за идентификация на породата на овце. 

 

 
18. Desislava Abadjieva, Stanimir Yotov, Vanya Mladenova, Liga Lauberte, Ismet 

Kalvanov, Jelena Krasilnikova, Galina Telesheva, Elena Kistanova 2020. Positive effect 

of natural antioxidant oregonin from Alnus incana bark on ram semen quality stored at 

5°C for 48 h, Research in Veterinary Science, 130:153-158.  

(Web of science) IF 2018 = 1.75 

 

The maintenance of high vitality and motility of ram’s spermatozoa during storage at low 

temperatures has a crucial role for successful fertilization. This study evaluates the effect of the 

natural antioxidant oregonin on ram semen quality, stored at 5°C for 48 hours. Еighteen 

ejaculates (three repetitions for 6 ejaculates) from three local breed rams, collecting by artificial 

vagina, with volume >1 ml, concentration > 1x109/ml and mass motility >3.5 were used for 

chilling. Each ejaculate was separated in two equal parts, diluted with Tris-glucose-glycerol-

egg yolk extender with no oregonin or supplemented with 100μМ oregonin until adjustment of 

the sperm concentration to 200×106 cells/ml and stored at 5°C for 48 h. The semen quality 

assessment was based on the main kinematic (by CASA analysis), morphological parameters 

(by BrightVit kit staining) and mitochondrial status (by MitoView staining) of the spermatozoa 

on 0, 24 and 48 hour of storage, and on in vivo fertility test. Oregonin did not impair the 

morphology and kept sustained motility of ram spermatozoa stored at 5ºC for 48 hours. The 

curvilinear velocity indicated faster movement of the oregonin treated sperms that corresponded 



with high percent of spermatozoa with active mitochondria in these samples. The fertilizing 

capacity of spermatozoa was preserved and pregnancy rate in the experimental group was 80% 

versus 60% in control. In conclusion, this study provides a new data about positive effect of the 

natural antioxidant oregonin, supplemented to the extender, on chilled ram semen quality, 

including fertilizing ability. 

 

Резюме: Положителен ефект на естествения антиоксидант орегонин от Alnus incana 

bark върху качеството на семенната течност от коч, съхранена на  5°C за 48 часа. 

Поддържането на висока жизненост и подвижност на сперматозоидите от коч по 

време на съхранение при ниски температури има решаваща роля за успешното 

заплождане. Това проучване преценяше влиянието на естественият антиоксидант 

орегонин върху качество на спермата от коч, съхранявана при 5°С в продължение на 48 

часа. Осемнадесет еякулата (три последователни изследвания на 6 еякулата) от три коча 

местна порода, получени чрез метода на изкуствената вагината и с обем >1 ml, 

концентрация на сперматозоидите > 1x109/ml и обща подвижност > 3.5, бяха използвани 

за охлаждане. Всеки еякулат се разделяше на две равни части, разреждаше се с Tрис-

глюкозо-глицерол-жълтъчен сперморазредител без орегонин или с добавка на 100 μM 

орегонин до достигане на концентрация на сперматозоидите до 200×106/ml, и се 

съхраняваше при 5°C в продължение на 48 часа. Преценката на качеството на спермата 

се основаваше на основните кинематични (определени чрез CASA анализ) и 

морфологични (определени чрез оцветяване с BrightVit комплект) параметри и 

митохондриалния статус (определен чрез оцветяване с MitoView) на сперматозоидите на 

0, 24 и 48 часа от съхранението и на in vivo тест за оплодителна способност. Орегонинът 

не влошаваше морфологията и поддържаше устойчива подвижност на сперматозоидите 

от коч, съхранявани при 5°С, в продължение на 48 часа. Криволинейната скорост 

показваше по-бързо движение на сперматозоидите третирани с орегонин, което 

съответстваше на висок процент сперматозоиди с активни митохондрии в тези проби. 

Оплодителната способност на сперматозоидите се запазваше, а стойността на 

бременността в експерименталната група беше 80% срещу 60% в контролната. В 

заключение, това проучване предоставя нови данни за положителен ефект на добавката 

на естествения антиоксидант орегонин към сперморазредителя, върху качеството на 

охладена сперма от коч, включително върху оплодителната способност на 

сперматозоидите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Статии в научни списания и сборници от конгреси и 

конференции в пълен текст, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 

томове 

 
1. R. Miteva, D. Zapryanova, Iv. Fasulkov, S. Yotov, T. Mircheva 2010. Investigations 

on acid phosphatase activity in the seminal plasma of humans and animals. Trakia 

Journal of Sciences, 8 (2):20-23. ISSN:13121723 print, ISSN: 13133551 online. 

A comparative study on the concentration of the enzyme acid phosphatase in seminal plasma 

in the ejaculates of men, jacks and rams was performed. After the semen collection, the 

following indicators were established: ejaculate volume, spermatozoa concentration, 

percentage of motile and pathological spermatozoa. Seminal plasma was separated through 

centrifugation, and acid phosphatase concentrations were determined by means of Acid 

Phosphatase Colorimetric Humazym-Test and Automatic Biochemical Analyzer BS-3000 P. 

Significant differences (p<0.05) in the activity of acid phosphatase in the seminal plasma of 

humans, jacks, and rams were found. The concentration, motility of percentage of abnormal 

sperm in the ejaculate did not play a significant role in determining the enzyme activity in the 

semen plasma. Our results could be used in forensic medicine to prove the species of semen 

specificity.  

 

Резюме: Изследвания върху активността на киселата фосфатаза в спермалната плазма 

на хора и животни.  

Проведено беше сравнително проучване върху активността на ензима кисела 

фосфатаза в спермалната плазма на еякулати от мъже, магарета и кочове. След 

получаване на спермата бяха установени следните показатели: обем на еякулата, 

концентрация на сперматозоидите, процент на подвижните и патологични 

сперматозоиди. Спермалната плазма се отделяше чрез центрофугиране, а 

концентрациите на киселата фосфатаза се определяха с помощта на Acid Phosphatase 

Colorimetric Humazym тест и автоматичен биохимичен анализатор BS-3000 P. Открити 

бяха значителни разлики (Р<0.05) в активността на киселата фосфатаза в спермалната 

плазма от човек, магаре и коч. Концентрация, подвижност на процент на патологични 

сперматозоиди в еякулата не играят съществена роля при определяне на ензимната 

активност на спермалната плазма. Нашите резултати биха могли да бъдат използвани в 

съдебната медицина за доказване на видовата специфичност на спермата. 

 

2. S. Yotov, N. Vassilev, A. Atanasov 2011. Investigation of some parameters in fresh 

semen from American bison (Bison bison) during anoestral season (Preliminary study). 

Proceeding of The 2nd Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in 

Animal Reproduction, 102-105. ISSN: 1314-3085 print. 

The aim of the present study was to utilize the abilities for semen collection from Bison 

bulls housed in Bulgarian climatic conditions and investigate some semen parameters. The 

experiment was performed during the anoestral season. Semen from four American bison bulls 

was collected by electroejaculation method. After semen collection, the colour, transparency, 

sperm volume (ml), sperm concentration (no × 109 / ml), sperm motility (%) and abnormal 

sperm (%) were assessed. The presented results showed mean volume, concentration, abnormal 

sperm and motility before and after dilution 1.3±0.7ml, 1.4±0.7x109/ml, 26±5.7 %, 42.5 ±25 % 

and 12±14 %, respectively. Minimum volume (0.5ml), concentration (0.9x109/ml), abnormal 

sperm (18%) and motility (10%) in the youngest bull and maximum values of the same indices 

(2.1 ml, 2.5x109/ml, 31% and 70%) in the oldest bull were determined. In conclusion, the 



electroejaculation method provides opportunities for safety semen collection from bison bulls. 

After semen evaluation older bulls with good semen quality (motility >70 %, abnormal sperm 

< 30 %) could be recommended to natural mating or frozen semen donors. The issues related 

to the influence of age, season, body weight and housing system on the bison semen quality 

need to clarified by the future investigations. 

 

Резюме: Изследване на някои параметри в свежа семенна течност от Американски 

бизон (Bison bison) по време на анестрален сезон. (Предварително проучване). 

Цел на настоящото изследване беше да се усвоят възможностите за получаване на 

сперма от бизони, отглеждани при климатични условия в България и да се изследват 

някои параметри на спермата. Експериментът беше извършен през анестрален сезон. 

Сперма от четири Американски бизона беше получена чрез метода на 

електроеякулацията. След получаване на спермата се преценяха цвят, чистота, обем на 

еякулата (ml), концентрация на сперматозоидите (×109/ml), подвижност на 

сперматозоидите (%) и патологични сперматозоиди (%). Представените резултати 

показаха среден обем, концентрация, патологични сперматозоиди и подвижност преди и 

след разреждане, съответно 1.3±0.7ml, 1.4±0.7x109 /ml, 26±5.7%, 42.5±25% и 12±14%. 

Минимален обем (0.5 ml), концентрация (0.9x109/ml), патологични сперматозоиди (18%) 

и подвижност (10%) бяха отчетени при най-младия бик, а максимални стойности на 

същите индекси (2.1 ml, 2.5x109/ml, 30% и 70%) при най-стария разплодник. В 

заключение, методът на електроеякулация осигурява възможности за безопасно 

получаване на сперма от бизони. След преценка на спермата, по-старите бици с добро 

качество на спермата (подвижност >70% и патологични сперматозоиди <30%) могат да 

бъдат препоръчани за естествено размножаване или като донори на сперма за 

замразяване. Изясняването на въпросите, свързани с влияние на възрастта, сезона, 

телесното тегло и технологията на отглеждане върху качеството на спермата от бизони, 

се нуждае от бъдещи изследвания. 

 
3. Yotov S., 2012. Ultrasound Diagnostics of Late Embryonic and Foetal Death in 

Three Sheep Breeds.  J. Vet. Adv., 2(3):20-125. ISSN:2251-7685. 

The aim of the present study was to investigate the possibilities for diagnostics of late 

embryonic and foetal death in different sheep breeds and to determine the effect of gestational 

stage and the parity. The experiment was performed with 209 Trakia merino; 211 Pleven 

blackhead and 85 Ile de France sheep. A pregnancy diagnosis was determined by single 

echographic examination in the period between the 20th and the 50th gestational days via 

ultrasound equipment. The sheep were divided into groups according to the gestation stage and 

the parity. The results were compared to birth records data and statistically processed. The 

analysis of results showed that the single echography could be successfully used for diagnostics 

of late embryonic and foetal death. The gestational stage correlated negatively (p<0.05) with 

embryonic/foetal losses. Embryonic deaths occurring betweens gestational days 20 and 40 were 

statistically significantly more (p<0.05) than foetal deaths. The risk for death of the embryo, 

resp. the foetus between the 20th and the 50th gestational days was higher in sheep that have 

already given birth. In conclusion, late embryonic and foetal death could be detected effectively 

with a single ultrasonography between the 20th and the 50th gestational days. The optimization 

of the rearing technology during the first 50 days after the insemination could substantially 

improve the reproductive performance in sheep. 

 

 

 



Резюме: Ултразвукова диагностика на късната ембрионална и фетална смърт при три 

породи овце. 

Целта на настоящото изследване беше да се проучат възможностите за 

диагностика на късната ембрионална и фетална смърт при различни породи овце и да се 

определи влиянието на гестационния стадий и раждането. Експериментът беше 

извършен с 209 Тракийски тънкорунни; 211 Плевенски черноглави и 85 овце от породата 

Ил дьо Франс. Диагностиката за бременност се извършваше чрез еднократен ехографски 

преглед в периода между 20-ти и 50-и гестационен ден с ултразвуков апарат. Овцете бяха 

разделени на групи според стадий на бременността и раждането. Резултатите бяха 

сравнени с данните от ражданията и статистически обработени. Анализът на резултатите 

показваше, че еднократната ехография може успешно да се използва за диагностика на 

късна ембрионална и фетална смърт. Гестационният стадий корелираше отрицателно 

(p<0.05) с ембрионалните/фетални загуби. Случаите на ембрионална смърт, настъпващи 

между 20-ти и 40-ти ден на бременността бяха значително повече (p <0.05) от тези с 

фетална смърт. Рискът от смърт на ембриона, респ. плода между 20-ти и 50-и 

гестационен ден беше по-голям при раждалите овце, спрямо дзвиските. В заключение, 

късната ембрионална и фетална смърт може да бъде доказана ефективно с еднократна 

ултрасонография между 20-ти и 50-и гестационен ден. Оптимизирането на технологията 

на отглеждане през първите 50 дни след осеменяването може значително да подобри 

репродуктивните показатели при овцете. 

 

4. Yotov, S., Atanasov, A., Antonov, A., Karadaev, M., 2013. Post oestral vaginal 

prolapse in a non-pregnant heifer (A case report). Trakia Journal of Sciences, 11 (1):95-

101. ISSN:1312-1723 print, ISSN: 1313-3551 online. 
  The present study reports a case of post oestral vaginal prolapse in a non-pregnant heifer 

with secondary uterine inflammation. The clinical signs, hematology, biochemistry, 

ultrasonographic findings and therapy were described. The vaginal prolapse type was 

recognized as garde III but systemic sings as increased body temperature, digestive tract and 

locomotors function disturbances were not observed. The blood samples investigation showed 

decrease of haemoglobin content, red blood cells, haematocrit and phosphorus. Fluid filled 

uterine horns, open cervical canal, newly formed corpus luteum and follicles into the ovaries 

were detected by ultrasound examination. The treatment included epidural anaesthesia, 

prolapsed vagina replacement, Bühner suture setting, human chorion gonadotropin injection 

and supported therapy by antibiotics, antiphlogistic drugs and analgetics. This clinical case 

could be in contribution to the veterinary practice. 

Резюме: Изпадане на влагалището след еструс при небременна юница (Казуистичен 

случай). 

Настоящото проучване съобщава за случай на постестрално изпадане на влагалището 

при небременна юница с вторично възпаление на матката. Описани са клиничните 

признаци, хематологичните показатели, биохимичните показатели, ултразвуковата 

находка и терапията. Типът на вагинално изпадане беше от III степен, но клинични 

признаци, като повишена телесна температура, нарушения във функциите на 

храносмилателния тракт и опорно-двигателния апарат не бяха установени. Изследването 

на кръвните проби показваше понижаване на съдържанието на хемоглобин, червени 

кръвни клетки, хематокрит и фосфор. Чрез ултразвуково изследване бяха установени, 

изпълнени с течност маточни рога, отворен цервикален канал, новообразувано жълто 

тяло и фоликули в яйчниците. Лечението включваше епидурална анестезия, репозиция 

на изпадналото влагалище, поставяне на шев на Бюнер, инжектиране на човешки 

хорионгонадотропин и поддържаща терапия с антибиотици, антифлогистични препарати 

и аналгетици. Този клиничен случай може да бъде от полза за ветеринарната практика. 



5. Атанасов, А., Маруцов, П., Ангелова, Ю., Йотов, С., 2013. Ембрионална 

смъртност при биволици с овариална хипофункция след синхронизация на еструса 

и програмирано изкуствено осеменяване през размножителен сезон 

(Предварително проучване). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16 (Suppl. 

1):62-68. ISSN: 1311-1477 print. 

Цел на настоящото изследване беше да се установят ембрионалните загуби при 

биволици с овариална хипофункция след приложение на протокол за синхронизация на 

еструса и програмирано изкуствено осеменяване през размножителен сезон. В 

проучването бяха включени 58 биволици от породата Българска Мурра, без клинични 

признаци на ендометрит и регистрирана проява на еструс след раждането. Матката и 

яйчниците бяха изследвани двукратно през интервал от 10 дни и диагнозата овариална 

хипофункция беше определена при визуализация на фоликули с диаметър <10 mm и 

отсъствие на функционално жълто тяло, при двете последователни ехографски 

изследвания. Синхронизацията на еструса беше извършена чрез Овсинх протокол и 

биволиците бяха двукратно изкуствено осеменени. Ехографско изследване за 

бременност беше извършено на 20-ти, 30-ти и 40-ти ден след осеменяването. След 

обработка на данните бяха отчетени положителните и отрицателните диагнози за 

бременност за съответните дни на изследване и беше определен процент на бременните 

животни. Изчислена беше ембрионалната смъртност в периода 20-30 ден, 30-40 ден и 

общата ембрионална смъртност (20-40 ден) на бременността. На 20-ия ден след 

осеменяването, бременност беше регистрирана при 65% (38/58), на 30-ия ден при 53.4% 

(31/58) и на 40-ия ден при 46.6% (27/58) от биволиците. Ембрионалната смъртност в 

периода 20-30-ти ден на бременността беше 18.4%, а регистрираната стойност между 30-

ия и 40-ия ден беше 12.9%. Общият процент на ембрионални загуби (20-40-ти ден) беше 

28.9%. Ембрионалната смъртност е съществен фактор за понижаване на процента на 

бременните животни в стадото. Препоръчително е ехографска диагностика на ранна 

бременност при биволици с овариална хипофункция, подложени на синхронизация на 

еструса и изкуствено осеменяване да се извършва на 40-ия ден след осеменяването. 

 

Abstract: Embryonic death in buffaloes with ovarian inactivity after estrus synchronization 

and programmed artificial insemination during breeding season (Preliminary study). 

The aim of the present study was to determine embryonic losses in buffaloes with 

ovarian inactivity after estrus synchronization and programmed artificial insemination during 

breeding season. The investigation included 58 Bulgarian Murrah buffaloes without clinical 

signs of endometritis and registration of estrus after parturition. A transrectal ultrasonography 

of the uterus and ovaries was made at 10-day interval and the diagnosis ovarian inactivity was 

determine when only follicles with diameter < 10 mm and absence of functional corpus luteum 

in the both followed examinations were detected. Estrus synchronization was performed by 

Ovsynch protocol and the buffaloes were twice artificially inseminated. Ultrasound pregnancy 

diagnosis was made on days 20, 30 and 40 after insemination. After data processing negative 

and positive pregnancy diagnoses for each day and percentage of pregnant animals were 

rcorded. Embryonic death in the periods 20-30 day, 30-40 day and a total value (20-40 day of 

pregnancy) were calculated. On day 20, 30 and 40 after insemination, pregnancy rate in 

buffaloes was 65% (38/58), 53.4% (31/58) and 46.6% (27/58), respectively. Embryonic death 

in the period 20-30 day was 18.4% and between 30 and 40 days was 12.9%. A total percentage 

of embryonic losses (20-40 day) was 28.9%. Embryonic death is important factor for decrease 

of pregnant buffaloes in the herd. It is recommended ultrasound diagnostics for early pregnancy 

in buffaloes with ovarian inactivity after estrus synchronization and artificial insemination to 

be made on day 40 after insemination.  

 



6. Stanimir Angelov Yotov, Anatoli Stefanov Atanasov 2013. Ultrasonographic 

determination of follicle development and resumption of ovarian activity in postpartum 

Bulgarian Murrah buffaloes during the breeding season, Animal and Veterinary Sciences, 

1 (5):36-41. ISSN: 2328-5842 print, ISSN: 2328-5850 online. 

The aim of the present study was to determine follicle development and resumption of 

ovarian activity in Bulgarian Murrah buffaloes by transrectal ultrasonographic monitoring of 

the ovaries during the first 50 days after after calving throughout the breeding season. The 

investigation included 18 clinically healthy Bulgarian Murrah buffaloes divided into two 

groups: Group I (n=8, primiparous buffaloes) and Group II (n=10, multiparous buffaloes). A 

transrectal ultrasonography was made at 3-day intervals between 1st and the 50th postpartum 

days. The evaluation of follicular development was based on the visualization of small, medium 

or large follicles. Ovulation was recorded when the first detected large follicle disappeared 

during the followed examinations and a corpus luteum in the same place was observed. After 

data processing, the mean diameter (mm) of small, medium and large follicles was determined. 

The average intervals (days) from parturition to the first identification of medium, large follicles 

and corpus luteum were also estimated and cumulative percentage of animals in both groups, 

according to the ovarian structures, and the time of their detection was calculated. The obtained 

results showed presence of small follicles during the experimental period. The mean diameters 

of medium and large follicles in multiparous animals were greater (P<0.05) than respective 

sizes in primiparous animals. The mean interval between calving and first ovulation trended to 

be shorter in multiparous in comparison with primiparous buffaloes. On postpartum day 46 

cumulative percentage of multiparous animals with detected corpus luteum was higher (P<0.05) 

than estimated in primiparous animals. In conclusion, the follicular growth between clinically 

healthy primiparous and multiparous Bulgarian Murrah buffaloes during the first fifty days after 

calving throughout breeding season was different. The faster development of ovulatory follicles 

followed by ovulation and corpus luteum formation in multiparous than in primiparous bufaloes 

indicated an earlier resumption of the ovarian activity after calving. The obtained data could be 

used in development of different schedules for reproductive optimization in dairy buffaloes. 

 

Резюме: Ултразвуково определяне на фоликулното развитие и възстановяване на 

яйчниковата активност след раждане при биволици от породата Българска Мурра в 

размножителен сезон.  

Целта на настоящото изследване беше да се определи развитието на фоликулите 

и възстановяването на яйчниковата активност при биволици от породата Българска 

Мурра в размножителен сезон чрез трансректално ултразвуково наблюдение на 

яйчниците през първите 50 дни след отелването. Изследването включваше 18 клинично 

здрави биволици от породата Българска Мурра, разделени в две групи: група I (n=8, 

биволици на първо раждане) и група II (n=10, биволици с повече от едно раждане). 

Извършена беше трансректална ултрасонография през интервал от 3 дни между 1-ви и 

50-ти ден след раждане. Оценката на фоликуларното развитие се основаваше на 

визуализацията на малки, средни или големи фоликули. Овулацията се отчиташе, когато 

първият открит голям фоликул не се установяваше по време на следващите прегледи, а  

на същото място се наблюдаваше жълто тяло. След обработка на данните беше 

определен среден диаметър (mm) на малки, средни и големи фоликули. Изчислени бяха 

средните интервали (дни) от раждане до първото идентифициране на средни, големи 

фоликули и жълто тяло и кумулативен процент на животните в двете групи, според 

структурите в яйчниците и времето на тяхното откриване. Получените резултати 

показваха наличие на малки фоликули през целия експериментален период. Средните 

диаметри на средните и големите фоликули при многораждали животни бяха по-големи 

(P<0.05), от съответните размери при животни с едно раждане.  



Средният интервал между отелване и първата овулация беше с тенденция съм 

скъсяване при многораждалите животни, в сравнение с тези на първо раждане. На ден 

46-ти след раждане, кумулативният процент на многораждалите биволици с открито 

жълто тяло беше по-висок (P<0.05), отколкото този при животните с едно раждане. В 

заключение, растежът на фоликулите при клинично здрави биволици от породата 

Българска Мурра с едно или повече раждания през първите петдесет дни след отелване 

е различен през целия размножителен сезон. По-бързото развитие на овулаторни 

фоликули, последвано от овулация и образуване на жълто тяло при многораждалите 

животни, отколкото при биволици на първо раждане, показва по-ранно възстановяване 

на яйчниковата активност след отелване. Получените данни могат да бъдат използвани 

при разработването на различни схеми за оптимизиране на репродукцията при 

лактиращи биволици. 

 

7. Yotov S. A., Atanasov A.S., 2013. Effect of pre-treatment follicular size on 

reproductive response of dairy heifers after PGF2 induced estrus and GnRH 

administration on the day of artificial insemination. Theriogenology Insight, 3(1):1-10. 

ISSN: 2249-6610 print, ISSN: 2277-3371, online. 

The present study was designed to investigate the influence of pre-treatment follicular size on 

the reproductive response of dairy heifers after PGF2 injection and GnRH administration on 

the day of artificial insemination (AI). After transrectal ultrasound examination, fifty-two dairy 

heifers bearing corpus luteum (CL) were selected and divided into three groups: Group I (n=19) 

with small follicles (2-5 mm); Group II (n=18) with medium follicles (6-9 mm) and Group III 

(n=15) with dominant follicle (10-12 mm). Each group was administered 500 mg PGF2 

immediately after ultrasound examination (Day 0) and 100 μg GnRH at the time of AI, 

performed 80 hours after PGF2 injection. A second ultrasound examination was done early 

morning on Day 3 (72 h) after prostaglandin treatment and presence of a pre-ovulatory follicle 

and clinical estrus signs were recorded. All inseminated heifers were monitored to a clinical 

estrus expression by daily observation and new AI was made in the cases of spontaneous estrus 

detection. Ultrasound pregnancy diagnosis was done on Day 30 and on Day 70 after the first 

AI. Heifers with medium and dominant follicles showed a better (P<0.05) reproductive 

response in terms of uterine tone, relaxation of cervix, and pregnancy rate after induced estrus. 

These findings indicated that pre-treatment follicular size has influence on prostaglandin 

induced estrus characteristics and pregnancy rate following GnRH administration on the day of 

AI in dairy heifers. 

 

Резюме: Ефект на размера на фоликулите преди третиране върху репродуктивния 

отговор на юници от порода за мляко след PGF2 индуциран еструс и приложение на 

GnRH в деня на изкуствено осеменяване. 

Настоящото проучване имаше за цел да изследва влиянието на размера на 

фоликулите преди третиране върху репродуктивния отговор на юници от порода за 

мляко след инжектиране на PGF2 и приложение на GnRH в деня на изкуствено 

осеменяване (ИО). След трансректално ултразвуково изследване бяха избрани петдесет 

и две млечни юници с установено жълто тяло (ЖТ) и разделени в три групи: група I 

(n=19) с малки фоликули (2-5 mm); група II (n=18) със средни фоликули (6-9 mm) и група 

III (n=15) с доминантен фоликул (10-12 mm). Всяка група се третираше с PGF2 500mg 

веднага след ултразвуковото изследване (ден 0) и GnRH 100 µg по време на изкуственото 

осеменяване, проведено около 80 часа след инжектиране на PGF2. Второ ултразвуково 

изследване беше направено рано сутринта на 3-ия ден (72 часа) след третиране с 

простагландин и бяха отчетени наличие на предовулаторен фоликул и клинични 

признаци на еструс. Всички осемени юници бяха наблюдавани за клинична проява на 



еструс чрез ежедневно наблюдение и в случаите на спонтанно откриване на еструс, бяха 

отново осеменени. Ултразвукова диагностика на бременността беше извършена на 30-ия 

и 70-ия ден след първото осеменяване. Юниците със средни и доминантни фоликули 

показваха по-добър (Р<0.05) репродуктивен отговор по отношение на тонус на матката, 

отпускане на маточната шийката и стойност на бременността след индуцирания еструс. 

Тези показатели показват, че размерът на фоликулите преди третиране оказва влияние 

върху характеристиките на еструса, индуциран чрез инжектиране на простагландин и 

стойността на бременността след прилагане на GnRH в деня на ИО при юници от порода 

за мляко. 

 

 

8. Yotov S. A., Atanasov A. S. and Ilieva Y. Y., 2013. Relationship of some blood serum 

parameters with reproductive performance of Bulgarian Murrah Buffaloes after 

hormonal treatment turing the early postpartum (Preliminary Study). J. Vet Adv, 

3(5):160-164. ISSN: 2251-7685. 

The aim of the present investigation was to determine the relationship between some 

routinely assayed blood serum biochemical parameters and the reproductive performance of 

hormonally treated buffaloes from the aforementioned breed during the early postpartum 

period. The study was conducted with 16 Bulgarian Murrah buffaloes, weighing 480-520 kg, 

aged 3-5 years, clinically healthy, with normal parturition, without signs of endometritis. The 

study was carried out from April to May, 2012. Blood samples were collected by jugular 

venipuncture on days 5, 21 and 28 postpartum immediately before hormonal treatments. Blood 

serum parameters such as glucose, calcium, phosphorus, total cholesterol, total bilirubin, AST, 

ALT and total protein were measured. Each animal was treated with 500 mg PGF2α on day 5 

post partum, 100 μg GnRH on day 21 and new prostaglandin injection 7 days latter. Two proven 

fertile bulls were introduced into the herd at the start of the experiment. Ultrasound pregnancy 

diagnosis was performed on days 30 and 40 after the last prostaglandin, respectively. During 

the second ultrasound six pregnancies were detected. After the last ultrasonography two groups 

were formed: Group I (n=10) - non-pregnant and group II (n=6) - pregnant buffaloes. The data 

were processed statistically and mean values for each parameter were calculated. A comparative 

analysis between the different days and groups was made. The results of blood analysis on day 

5 post partum (first PGF2α injection) indicated absence of significant differences in mean 

values between the different groups. The levels of glucose, phosphorus and total cholesterol on 

day 2 were higher (p<0.05) in the second group. Significant differences (Р<0.05) in serum 

concentration of glucose, calcium, phosphorus and total cholesterol between group I and II were 

determined on day 28. In conclusion, the blood serum levels of glucose, calcium, phosphorus 

and total cholesterol between post partum days 21 and 28 could influence the success of applied 

hormonal treatment, but it has to be confirmed in future experiments with large number of 

animals. The metabolic status of Bulgarian Murrah buffaloes has relationship with their 

reproductive performance after PGF2α-GnRH- PGF2α treatment during the early postpartum 

period. 

 

Резюме: Взаимовръзка на някои праметри в кръвния серум с репродуктивното 

състояние на биволици от породата Българска Мурра след хормонално третиране в 

ранния следродилен период  (Предварително проучване).  

Целта на настоящото изследване беше да се определи връзката между някои 

рутинно определяни биохимични параметри в кръвен серум и репродуктивното 

състояние на хормонално третирани биволици от горепосочената порода през ранния 

следродилен период. Изследването беше проведено с 16 биволици от породата Българска 

Мурра, тежащи 480-520 kg, на възраст 3-5 години, клинично здрави, с нормално раждане, 



без признаци на ендометрит. Проучването беше проведено от м. април до м. май 2012 г. 

Кръвните проби се получаваха чрез югуларна венепункция на 5-ти, 21-ви и 28-ми ден 

след раждане, непосредствено преди хормоналното третиране. Определяни бяха 

параметри на кръвния серум като глюкоза, калций, фосфор, общ холестерол, общ 

билирубин, AST, ALT и общ протеин. Всяко животно се третираше с PGF2α 500mg на 5-

ия ден след раждане, GnRH 100 µg на 21-ия ден и нова инжекция простагландин 7 дни 

след това. Два бика с доказан фертилитет бяха въведени в стадото в началото на 

експеримента. Ултразвукова диагностика на бременността се извършваше съответно на 

30-ия и 40-ия ден след прилагане на последния простагландин. По време на втория 

ултразвуков преглед бяха доказани шест бременности. След последната 

ултрасонография бяха формирани две групи: група I (n=10) - небременни и група II (n=6) 

- бременни биволици. Данните бяха обработени статистически и бяха изчислени 

средните стойности за всеки параметър. Направен беше сравнителен анализ между 

различните дни и групи. Резултатите от кръвния анализ на 5-ия ден след раждане 

(първата PGF2α инжекция) показаха липса на значителни разлики в средните стойности 

между отделните групи. Нивата на глюкоза, фосфор и общ холестерол при второто 

получаване на кръв бяха по-високи (р<0.05) във втора група. Значителни разлики 

(Р<0.05) в серумната концентрация на глюкоза, калций, фосфор и общ холестерол между 

I и II група бяха определени на 28-ия ден. В заключение, нивата на глюкоза, калций, 

фосфор и общ холестерол в кръвта между 21-ви и 28-ми ден след раждане биха могли да 

повлияят на успеха от приложеното хормонално третиране, но това трябва да бъде 

потвърдено в бъдещи експерименти с голям брой животни. Метаболитният статус на 

биволици от породата Българска Мурра има връзка с репродуктивното им състояние след 

третирането с PGF2α-GnRH-PGF2α през ранния следродилен период. 

 

9. S. Yotov 2015. Effect of TFC-based extenders with soybean lecithin and/or low 

concentration of glycerol on the quality of goat chilled-stored semen. International 

Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4 (3):752-761. ISSN: 2319-7706. 

The aim of this study was to evaluate the effect of semen extender with soybean lecithin 

and/or low concentration of glycerol on the quality of goat chilled-stored semen. After 

collection the ejaculates were divided in three equal parts, diluted with Tris-fructose-citric acid 

(TFC) extender containing 1.5% soybean lecithin (SL), 1.5% soybean lecithin and 1.5% 

glycerol (SL-GL) or 1.5% glycerol (GL) and stored at temperature 0-40C for 48 hours. The 

semen parameters were recorded a different intervals during chilling and after incubation in a 

water bath at 350C. The spermatozoa fertility was tested in vivo. The present study revealed 

similar sperm motility and viability of the semen until 6 hours of storage, followed by 

dramatically decrease of the values (P<0.05) for TFC-GL extender. Between 24 and 48 hour, 

the motility and the viability of the semen diluted with TFC-SL-GL extender differed 

significantly (P<0.05) than the registered for the other extenders. Additionally, the motility 50% 

for the most extended incubation period and preserved sperm fertility were determined. In 

conclusion, the TFC-based extender containing soybean lecithin and low glycerol provided the 

best motility and viability of the chilled-stored spermatozoa and preserved their fertilization 
capacity. 

 

Резюме: Влияние на ТФЛ-базиран сперморазредител със соев лецитин и/или ниско 

съдържание на глицерол върху качеството на охладена-съхранена сперма от пръчове. 

Целта на това проучване беше да се оцени ефекта на сперморазредител със соев 

лецитин и/или ниска концентрация на глицерол върху качеството на охладена- съхранена 

сперма от пръч. След получаване, еякулатите се разделяха на три равни части и 

разреждаха със сперморазредител базиран на Tрис-фруктоза-лимонена киселина (ТФЛ), 



съдържащ 1.5% соев лецитин (СЛ), 1.5% соев лецитин и 1.5% глицерол (СЛ-ГЛ) или 

1.5% глицерол (ГЛ) и се съхраняваха при температура 0-4 0°С в продължение на 48 часа. 

Параметрите на спермата се отчитаха в различни интервали по време на охлаждането и 

след инкубиране във водна баня при 35 0°С. Оплодителната способност на 

сперматозоидите се тестваше in vivo. Настоящото проучване установи сходна 

подвижност и жизнеспособност на спермата до 6-ия час от съхранението, последвано от 

драстично намаляване на стойностите (P<0.05) за ТФЛ-ГЛ сперморазредител. Между 24-

ти и 48-ми час, подвижността и жизнеспособността на спермата, разредена с ТФЛ-СЛ-

ГЛ сперморазредител се различаваше значително (P<0.05), спрямо регистрираните 

стойности за останалите сперморазредители. Освен това, подвижността 50% и 

оплодителната способност на сперматозоидите се запазваха за най-продължителен 

период по време на инкубацията. В заключение, сперморазредителят базиран на ТФЛ със 

соев лецитин и нисък процент на глицерол, осигурява най-добра подвижност и 

жизнеспособност на сперматозоидите, съхранявани в охладено състояние и запазва 

тяхната оплодителна способност. 

 

10. Yotov Stanimir, Atanasov Anatoli, Ilieva Yordanka, Dimova Lora, Hadzhibozheva 

Petya and Georgiev Tsvetelin 2016. Effect of hormonal treatment during early 

postpartum period on uterine involution, steroid hormone levels and ovarian activity in 

Bulgarian Murrah buffaloes. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci. 5 (5):593-600. ISSN: 2319-

7706. 

The aim of this study was to evaluate the effect of the hormonal treatment during early 

postpartum period on the uterine involution, the steroid hormone levels and the ovarian activity 

in Bulgarian Murrah buffaloes. The experiment was carried out with 20 clinically healthy 

animals in breeding season, randomly allotted in two groups: control group (non treated; n=10) 

and experimental group (hormonal treated; n=10) received 100 μg GnRH and 25 mg PGF2α 

seven days apart starting at day 14 after calving. Fertile bulls were ensured for all buffaloes. A 

transrectal ultrasonographic examination of the uterus and the ovaries and blood samples 

collection were performed at the days of the treatment. Serum estradiol-17β and progesterone 

levels were determined by ELISA. Ultrasound pregnancy check was done at day 30 and 60 

postpartum. After data processing, mean cervical and gravid uterine horn diameters, involution 

rate of cervix and gravid uterine horn, percentage of the buffaloes bearing large follicle and/or 

corpus luteum, mean concentration of steroid hormones and pregnant buffaloes were calculated. 

The present study demonstrated significant (P>0.05) decrease of the mean diameters of cervix 

and gravid uterine horn with increased follicular activity and mean concentration of estradiol-

17β in treated compared to non-treated buffaloes between days 14 and 21 postpartum. The 

earlier uterine involution and resumption of ovarian activity in the experimental group 

corresponded with significant (P>0.05) enhancement of progesterone at day 21 and 20% 

pregnant animals after hormonal treatment. In conclusion, the application of GnRH-PGF2α 

protocol 7 days apart starting at day 14 postpartum resulted in accelerated uterine involution 

and earlier resumption of the ovarian activity and could be used for improvement of the 

reproduction in postpartum Bulgarian Murrah buffaloes. 

 

Резюме: Влияние на хормоналното третиране през ранния следродилен период върху 

маточната инволуция, нивата на стероидните хормони и яйчниковата активност при 

биволици от породата Българска Мурра.  

Целта на това проучване беше да се оцени влиянието на хормоналното третиране по 

време на ранния следродилен период върху инволюцията на матката, нивата на 

стероидните хормони и активността на яйчниците при биволици от породата Българска 

Мурра. Експериментът беше проведен с 20 клинично здрави животни в размножителен 



сезон, разпределени на случаен принцип в две групи: контролна група (нетретирана; 

n=10) и експериментална група (хормонално третирана; n=10), получаващи GnRH 100 μg 

и PGF2α 25 mg през седем дни, започвайки на ден 14 след отелване. Всички биволици 

имаха достъп до фертилни бици. В дните на третиране беше извършено трансректално 

ултразвуково изследване на матката и яйчниците и получаване на кръвни проби. 

Серумните нива на естрадиол-17β и прогестерон се определяха чрез ELISA. 

Ултразвукова проверка за бременност беше извършена на 30-ти и 60-ти ден след 

раждането. След обработката на данните бяха изчислени среден диаметър на шийката на 

матката и плодоносещия маточен рог, скорост на инволуция на шийката на матката и 

плодоносещия маточен рог, процент на биволиците с голям фоликул и/или жълто тяло, 

средна концентрация на стероидните хормони и процент на бременните биволици. 

Настоящото проучване показваше значително (P>0.05) понижение на средния диаметър 

на маточната шийка и плодоносещия маточен рог с повишена фоликулна активност и 

средна концентрация на естрадиол-17β при третираните, в сравнение с нетретирани 

биволици между 14-ия и 21-ия ден след раждане. По-ранната маточна инволуция и 

възобновяване на овариалната активност в експерименталната група, съответстваше на 

значителното (P>0.05) повишаване на прогестерон на 21-ия ден и установяване на 20% 

бременни животни след хормоналното третиране. В заключение, приложението на 

протокол GnRH-PGF2α през период от 7 дни, започващ на 14-ия ден след раждане, води 

до ускорена инволуция на матката и по-ранно възстановяване на яйчниковата активност 

и може да се използва за подобряване на репродукцията биволици от породата Българска 

Мурра. 

 
11. Planski Vladimir, Yotov Stanimir, Karadaev Manol, Ilieva Yordanka, Hristov 

Kalin and Dimitrov Dimiter 2017. Determination of puberty onset in Bulgarian Murrah 

buffalo heifers through blood progesterone analysis. International Journal of Current 

Microbiology and Applied Sciences, 6 (1):308-314. ISSN: 2319-7706. 

The aim of the present research was to evaluate the potential of blood progesterone (P4) 

analysis for determination of puberty onset in Bulgarian Murrah buffalo heifers. The 

experiment was conducted with 13 clinically healthy buffalo heifers from the Bulgarian Murrah 

breed, at 9 to 20 months of age. Blood samples were collected from all animals and progesterone 

concentrations were assayed through a commercial ELISA. The time course of blood 

progesterone was monitored in ascending age order and the correlation between both 

parameters was evaluated. On the basis of hormonal analysis data, the animals were divided 

into two groups: non-cycling (P4 < 1 ng/ml) and cycling (P4 > 1 ng/ml). The percentages of 

cycling, resp. non-cycling heifers, the average age and mean blood progesterone concentrations 

in the groups were calculated. Data were statistically analysed. The earliest age at which blood 

progesterone accepted as threshold value for cycling buffalo heifers was measured, was 11 

months. There was a tendency towards increase in the average age of cycling vs. that of non-

cycling buffalo heifers with statistically significant difference (P<0.001) between progesterone 

concentrations in the two groups. The analysis of results demonstrated that the assay of blood 

progesterone concentrations in Bulgarian Murrah buffalo heifers could be used for detection of 

puberty onset. Blood hormonal concentrations were lower than 0.71±0.24 ng/ml and higher 

than 1.23±0.16 ng/ml in animals having attained 20 months of age could be assumed as a sign 

for lack or presence of ovarian activity, respectively. The presented results could contribute to 

the body of knowledge on endocrine changes of the studied buffalo breed during the prepubertal 

period and the time of sexual maturity onset. 

 

 

 



Резюме: Определяне на началото на пубертета при малакини от породата Българска 

Мурра чрез анализ на прогестерон в кръвта.  

Целта на настоящото изследване беше да се оцени потенциала на анализа на 

прогестерон (Р4) в кръвта за определяне на началото на пубертета при малакини от 

породата Българска Мурра. Експериментът беше проведен с 13 клинично здрави 

малакини от породата Българска Мурра, на възраст от 9 до 20 месеца. Кръвни проби се 

получаваха от всички животни, а прогестероновите концентрации бяха анализирани чрез 

ELISA. Промените на прогестерона в кръвта се наблюдаваха във възходящ възрастов ред, 

като се оценяваше връзката между двата параметъра. На базата на данните от 

хормоналния анализ, животните бяха разделени на две групи: нециклирали (P4<1 ng/ml) 

и циклирали (P4>1ng/ml). Изчислени бяха процент на циклиралите и нециклиралите 

малакини, средна възраст и средна концентрация на прогестерон в кръвта в двете групи. 

Данните бяха статистически анализирани. Най-ранната възраст, при която се 

установяваше прогестерон, приет за прагова стойност за циклирали малакини беше 11 

месеца. Имаше тенденция към увеличаване на средната възраст на циклиралите животни, 

спрямо възрастта на нециклиралите със статистически значима разлика (P<0.001) между 

концентрациите на прогестерон в двете групи. Обобщението на резултатите показа, че 

анализът на концентрациите на прогестерон в кръвта при малакини от породата 

Българска Мурра, може да се използва за откриване на началото на пубертета. Кръвни 

концентрации на изследвания хормон по-ниски от 0.71±0.24 ng/ml и по-високи от 

1.23±0.16 ng/ml при животни навършили 20-месечна възраст, могат да се приемат, като 

индикатор за липса или наличие на яйчникова активност. Представените резултати биха 

могли да допринесат за разширяване на знанията за ендокринните промени при 

изследваната порода биволи през предпубертетния период и времето за настъпване на 

полова зрялост. 

 

12. Planski Vladimir, Yotov Stanimir, Parvanov Parvan, Karadaev Manol, Ilieva 

Yordanka, Hristov Kalin, Dimitrov Dimiter 2017. Influence of melatonin treatment on 

puberty onset in buffalo heifers from Bulgarian Murrah breed. Tradition and modernity 

in veterinary medicine, 2 (2):56-60. ISSN: 2534-9333. 

Current study aimed to investigate the influence of melatonin treatment on puberty onset in 

buffalo heifers from Bulgarian Murrah breed. The experiment was carried out with еleven 

clinically healthy pre-pubertal Bulgarian Murrah buffalo heifers alloted in two groups – control 

(non treated, n=6) and experimental (melatonin treated, n=5). According to used plan, the 

treatment was done three time by subcutaneous melatonin implant,containing 18 mg melatonin. 

Seven days after the last melatonin treatment, progesterone levels were measured by ELISA 

method and used as an indicator for a presence of cyclic ovarian activity. Data were processed 

using of a computer statistical program. The average age (12.7±1.1 months and 13.2±0.9 

months), body weights (184±22 kg and 232±33 kg) and progesterone levels (0.94±0.37 ng/ml 

and 1.08±0.16 ng/ml) among the groups did not differ considerably. However, the minimal and 

the maximal progesterone values in the experimenta lgroup (0.96 ng/ml to 1.36 ng/ml) were 

indicative for a presence of cyclic ovarian activity in 100% of the animals versus 80% in the 

control group. The concluded analysis shows that melatonin implants application is connected 

with a trend for earlier induction of cyclic ovarian activity and hastening of a puberty onset in 

Bulgarian Murrah buffalo heifers. 

 

 

 

 



Резюме: Влияние на мелатониновото третиране върху началото на пубертета при 

малакини от породата Българска Мурра. 

Представеното изследване имаше за цел да проучи влиянието на третирането с 

мелатонин върху началото на пубертета при малакини от породата Българска Мурра. 

Експериментът беше проведен с единадесет клинично здрави малакини от породата 

Българска Мурра преди пубертета, разпределени в две групи - контролни (нетретирани, 

n=6) и експериментални (мелатонин третирани, n=5). Според използвания план, 

третирането беше извършено трикратно чрез подкожен мелатонинов имплант, съдържащ 

18 mg мелатонин. Седем дни след последното приложение на мелатонин, бяха измерени 

нивата на прогестерон чрез ELISA метод и използвани като индикатор за наличие на 

циклична активност на яйчниците. Данните бяха обработени чрез компютърна 

статистическа програма. Средната възраст (12.7±1.1 месеца и 13.2±0.9 месеца), телесно 

тегло (184±22 kg и 232±33 kg) и нивата на прогестерон (0.94±0.37 ng/ml и 1.08±0.16 

ng/ml) между групите не се различаваха значително. Въпреки това, минималните и 

максималните стойности на прогестерон в експерименталната група (0.96 ng/ml до 1.36 

ng/ml) бяха показателни за наличие на циклична активност в яйчниците на 100% от 

животните, срещу 80% в контролната група. Заключеният анализ показва, че 

приложението на мелатонинови импланти е свързано с тенденция за по-ранно 

предизвикване на циклична активност в яйчниците и начало на пубертет при малакини 

от породата Българска Мурра. 

 

13. Yotov, S., M. Karadaev, A. Atanasov, I. Fasulkov, A. Antonov and Kistanova, E., 

2019 Effect of еxtenders containing glycerol and egg yolk on motility and viability of 

chilled ram semen collected during non-breeding season. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci. 

8(05):588-596. ISSN: 2319-7706. 

The aim of this study was to evaluate the effect of Tris-based extenders containing glycerol 

and egg yolk on the motility and viability of chilled ram semen collected during non-breeding 

season. Nine ejaculates from three healthy rams in non-breeding season were collected by 

artificial vagina method. The semen was diluted with Steridyl (ST), Triladyl (TRY) or Tris-

based extender containing 5 % glycerol and 5% egg-yolk (TGGY) to a final concentration 

200x109 spermper ml. Semen samples (n=9) for each extender were stored at 50C for 72 hours. 

Motility and viability were evaluated at 0, 6, 24, 48 and 72 h of storage. The results were 

statistically processed and the influence of extender and time of storage were recorded. After 6 

h of storage the initial motility and viability did decrease (P<0.05) in all extenders but until 48 

h significant differences among values for the same interval were not determined. At 72 h the 

values for ST and TGGY were increased (P<0.05) compared to TRY, but rather unsatisfactory. 

The increased time of storage was negatively correlated with both indicators in all extenders 

(P<0.05). In conclusion, Tris-based extenders containing glycerol and egg yolk demonstrated 

good protective effect on ram semen collected during the non-breeding season and stored at 

50C. The type of extender had no influence on sperm motility and viability until 48 h of storage, 

while the time of storage significantly (P<0.05) affected the semen parameters. 

 

Резюме: Влияние на сперморазредители съдържащи глицерол и яйчен жълтък върху 

подвижността и жизнеспособността на сперматозоидите в охладена сперма от коч, 

получена през неразмножителен сезон. 

Целта на това проучване беше да се прецени влиянието на Трис-базирани 

сперморазредители, съдържащи глицерол и яйчен жълтък върху подвижността и 

жизнеспособността на сперматозоидите в охладена сперма от коч, получена през 

неразмножителен сезон. Девет еякулата от три клинично здрави коча в неразмножителен 

сезон бяха получени чрез метода на изкуствената вагина. Спермата се разреждаше със 



Стеридил (СТ), Триладил (ТРИ) или Трис-базиран сперморазредител, съдържащ 5% 

глицерол и 5% яйчен жълтък (ТГГЖ) до крайна концентрация 200x109/ml сперматозоида. 

Пробите от сперма (n=9) за всеки сперморазредител се съхраняваха при температура 5 

0°С за 72 часа. Подвижността и жизнеспособността бяха преценени на час 0, 6, 24, 48 и 

72 от съхранението. Резултатите бяха статистически обработени и беше отчетено 

влиянието на сперморазредителя и времето за съхранение. След 6-ия час от 

съхранението, първоначалната подвижност и жизнеспособност се понижаваха (P<0.05) 

за всички сперморазредители, но до 48-ия час значителни разлики между стойностите за 

един и същи интервал на изследване не бяха установени.  На 72-ия час стойностите за 

СТ и ТГГЖ бяха по-високи (P<0.05), в сравнение с тези за ТРИ, но по-скоро 

незадоволителни. Увеличеното време за съхранение беше в отрицателна корелация с 

двата показателя при всички сперморазредители (P<0.05). В заключение, Трис-базирани 

сперморазредители, съдържащи глицерол и яйчен жълтък, демонстрират добър защитен 

ефект върху семенната течност от коч, получена през неразмножителен сезон и 

съхранявана при 5 0°С. Видът на сперморазредителя не оказва влияние върху 

подвижността и жизнеспособността на сперматозоидите до 48-ия час на съхранение, 

докато времето за съхранение (P<0.05) влияе значително върху параметрите на спермата. 

 

14. Yotov, S., I. Fasulkov 2020. Biometric indicators, testicular parameters and semen 

characteristics in peripubertal and postpubertal Pleven Blackhead rams. Advances in 

Animal and Veterinary Sciences, 8(2):217-222. ISSN: 2307-8316.  

The aim of this study was to investigate basic biometric indicators, testicular parameters, 

semen characteristics and testicular parenchymal echogenicity in peripubertal and postpubertal 

Pleven Blackhead rams. The animals were separated in two groups: group I (peripubertal rams, 

aged 5 - 8 months; n=8) and group II (postpubertal rams, aged 14 - 22 months; n=8). The 

biometric indicators age, body weight and scrotal circumference were determined by the routine 

methods. Semen was collected by electroejaculation and evaluated for volume of ejaculate, 

concentration of the spermatozoa and mass motility. Transversal diameters of the testes were 

measured by the electronic calipers of the ultrasound scanner. Testicular parenchymal 

echogenicity and pixel heterogeneity were assessed by measuring numerical pixel values 

(NPVs) and standard deviation of NPVs using Image ProPlus 7.0 analytical software. The 

results were statistically processed by t-test and correlation analysis. The current study indicated 

significantly (P < 0.05) higher mean values of scrotal circumference (30.7±4.4 cm vs. 18.8±5.9 

cm), total transversal diameter (5.1±0.5 cm vs. 2.9±0.94 cm) and testicular parenchyma 

echogenicity (110.4±14.2 vs. 74.8±32.5) in postpubertal than peripubertal rams, but no effect 

of these parameters on concentration of the spermatozoa and mass motility was found. The age 

and the body weight correlated positively (P<0.05) to scrotal circumference and total 

transversal diameter. Testicular parenchymal echogenicity showed a strong positive 

relationship (R = 0.92; P < 0.05) with pixel heterogeneity. In conclusion, the period between 

peripubertal and postpubertal age in rams is associated with significant alterations of scrotal 

circumference, transversal diameter of the testes and testicular parenchymal echogenicity with 

no effect on concentration of the spermatozoa and their mass motility. Computer-assisted 

quantitative analysis of the testicular echotexture may be introduced in a system for early 

assessment of the sexual maturity in rams. 

 

Резюме: Биометрични показатели, параметри на тестисите и характеристики на 

спермата при перипубертетни и следпубертетни Плевенски черноглави кочове. 

Целта на това проучване беше да се изследват основни биометрични показатели, 

параметри на тестисите, характеристики на спермата и ехогенитет на тестикуларния 

паренхим при перипубертетни и следпубертетни Плевенски черноглави кочове. 



Животните бяха разделени в две групи: група I (перипубертетни кочове, на възраст 5-8 

месеца; n=8) и група II (следпубертетни кочове, на възраст 14-22 месеца; n=8). 

Биометричните показатели възраст, телесно тегло и обиколка на скроталната торба се 

определяха чрез рутинните методи. Спермата се получаваше чрез метода на 

електроеякулация и се определяше обем на еякулата, концентрация и обща подвижност 

на сперматозоидите. Напречните диаметри на тестисите се измерваха с електронния 

калипер на ултразвуковия апарат. Ехогенитетът на паренхима на тестисите и 

хетерогенност на пикселите се определяха чрез измерване на числовата стойност на 

пикселите (ЧСП) и стандартното отклонение на ЧСП с помощта на аналитичен софтуер 

Image ProPlus 7.0. Резултатите бяха статистически обработени чрез t-тест и корелационен 

анализ. Настоящото изследване показваше значително (P<0.05) по-високи средни 

стойности на обиколка на скроталната торба (30.7±4.4 cm спрямо 18.8±5.9 cm), общ 

напречен диаметър (5.1±0.5 cm срещу 2.9±0.94 cm) и ехогенитет на тестикуларния 

паренхим (110.4±14.2 срещу 74.8±32.5) при следпубертетните, спрямо перипубертетните 

кочове, но не беше установено влияние на тези параметри върху концентрацията и 

общата подвижност на сперматозоидите. Възрастта и телесното тегло корелираха 

положително (P<0.05) с обиколка на скротума и общ напречен диаметър. Ехогенитетът 

на тестикуларния паренхим показваше силна положителна корелация (R=0.92; P<0.05) с 

хетерогенност на пикселите. В заключение, периодът между перипубертетната и 

следпубертетна възраст при кочовете е свързан със значителни изменения в обиколка на 

скроталната торба, напречен диаметър на тестисите и ехогенитет на тестикуларния 

паренхим без влияние върху концентрация на сперматозоидите и тяхната обща 

подвижност. Компютърно-асистираният количествен анализ на ехотекстурата на 

тестисите може да бъде въведен в системата за ранна оценка на половата зрялост при 

кочове. 

 

V. Статии в суплементи към научни списания в непълен текст, 

публикувани в реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация (Scopus и Web of Science) 

 
1. Julieta D. Dineva, Stanimir A. Yotov, Anatoli S. Atanasov, Elena K. Kistanova, 

Mihail S. Chervenkov, Ivaylo M. Vangelov 2014. Leptin's effect on secretory and 

apoptotic activity of in vitro cultured human granulosa luteinized cells (hGLCs). Journal 

of Reproductive Immunology. SI, 101; 48. (Web of science) IF 2014 = 2.73 

Problem: The aim of the present study was to assess the effect of leptin on the secretory 

(ghrelin and progesterone) and apoptotic (caspase-3) activity of in vitro cultured human 

granulosa luteinized cells (hGLCs). Materials and methods: Human GLCs were isolated from 

follicles of women subjected to the IVF procedure and cultured in DMEM/F12/10% FCS as 

monolayers for 24 h. Subsequently, hGLCs were treated for 24 h with: 0, 1, 10, 100, and 1000 

ng/ml leptin in DMEM/F12/1% FCS. The concentrations of ghrelin and progesterone in the 

culture media were measured by the ELISA method using a ghrelin kit (RayBio®) and a 

progesterone kit (Human®) respectively. Caspase-3 activity was determined by colorimetric 

caspase-3 assay through Ac-DEVD-pNA as a caspase-3 fluorogenic substrate. Results: The 

concentration of ghrelin in control hGLCs (0 ng/ml leptin) was significantly (P < 0.05) lower 

than concentration in hGLCs after stimulation with ≥1 ng/ml leptin. The concentrations of 

progesterone were higher in hGLCs stimulated with 1 and 10 ng/ml leptin, and significantly 

lower at 1000 ng/ml leptin (P < 0.05). Leptin at a physiologically relevant concentration (10 

ng/ml) induced the greatest production of progesterone (P < 0.05). The activity of caspase-3 in 

hGLCs treated with 1 ng/ml, 100 ng/ml or 1000 ng/ml leptin was significantly (P < 0.05) higher 



than those in the controls, and considerably (P < 0.05) lower when 10 ng/ml leptin was 

performed. Conclusion: This is the first report for leptin modulated secretion of ghrelin and 

activity of caspase-3 (apoptosis) in human granulosa luteinized cells. Furthermore, our data 

support the standpoint that progesterone production is modulated by leptin in a biphasic manner. 

 

Резюме: Влияние на лептин върху секреторната (грелин и прогестерон) и апоптозната 

(каспаза-3) активност на in vitro култивирани човешки гранулозни лутеинизирани клетки 

(hGLCs). 

Проблем: Целта на настоящото проучване беше да се прецени влиянието на лептин 

върху секреторната (грелин и прогестерон) и апоптозната (каспаза-3) активност на in 

vitro култивирани човешки гранулозни лутеинизирани клетки (hGLCs). Материали и 

методи: Човешките гранулозни лутеинизирани клетки бяха изолирани от фоликули на 

жени, подложени на IVF процедура и култивирани в DMEM/F12/10%FCS като 

монослоеве за 24 h. След това, hGLC бяха третирани за 24 часа с: 0, 1, 10, 100 и 1000 

ng/ml лептин в DMEM/F12/1%FCS. Концентрациите на грелин и прогестерон в 

култивационната среда бяха измерени чрез ELISA метод, използвайки съответно 

комплект грелин (RayBio®) и прогестеронов комплект (Human®). Активността на 

каспаза-3 се определяше чрез колориметричен анализ на каспаза-3 през Ac-DEVD-pNA, 

като флуорогенен субстрат на каспаза-3. Резултати: Концентрацията на грелин в 

контролните hGLC (0 ng/ml лептин) беше значително (P<0.05) по-ниска от 

концентрацията в hGLC след стимулация с ≥1 ng/ml лептин. Концентрациите на 

прогестерон бяха по-високи в hGLC, стимулирани с 1 и 10 ng/ml лептин, и значително 

по-ниски при 1000 ng/ml лептин (P<0.05). Лептин във физиологично значима 

концентрация (10 ng/ml) предизвикваше най-голямо производство на прогестерон 

(P<0.05). Активността на каспаза-3 в hGLC, третирани с 1 ng/ml, 100 ng/ml или 1000 ng/ml 

лептин беше значително (P<0.05) по-висока от тази в контролите и значително (P<0.05) 

по-ниска, когато се използваше 10 ng/ml лептин. Заключение: Това е първи доклад за 

модулирана от лептин секреция на грелин и активност на каспаза-3 (апоптоза) в 

лутеинизирани клетки от зона гранулоза на човек. Освен това, нашите данни подкрепят 

схващането, че производството на прогестерон се модулира от лептин по двуфазен 

начин. 

 

2. Atanasov, A., Yotov, S., Ilieva, Y., 2015. Reproductive response of Bulgarian 

Murrah buffaloes with postpartum anestrus after progesterone and prostaglandin based 

treatment during breeding season. Reproduction in Domestic Animals, Vol. 50 (Suppl.3), 

SI, WS 6.2; 29-30. (Web of science) IF 2015 = 1.21 

Purpose: Aim of the present study was to compare the results from two hormonal treatments 

in Bulgarian Murrah buffaloes suffering from postpartum anestrus treated during the breeding 

season. Methods: Nineteen animals without detected estrus 156±10 days after calving were 

submitted to two transrectal ultrasound examinations 10 days apart. Based on the ovarian 

structures, two groups were formed – Group I (n = 10) with no corpus luteum and Group II (n 

= 9) with a corpus luteum, treated respectively with a progesterone or prostaglandin based 

protocol. Clinical estrus signs of the treated animals were determined and immediately after 

that a double artificial insemination (AI) 8 h apart was done. Two weeks later, two fertile bulls 

were introduced into both groups. Pregnancy rates after either AI or natural mating were 

calculated on the basis of the ultrasonographic detection of the foetus or embryo 70 days after 

AI. Results: A pre-ovulatory follicle at the day of AI was detected in a similar percentage of 

buffaloes in Group I (80%) and Group II (100%) (p = 0.17). The results regarding the clinical 

estrus signs in Group I and II were 90% and 88.9% (p = 0.89). The pregnancy rates in both 

groups after AI were (50% vs. 44.4%; p = 0.79) and after natural mating were (0% vs. 33.3%; 



p = 0.05). Conclusions: The combination of the ultrasonographic assessment of ovarian 

function and the use of specific hormonal protocols could be an adequate option for induction 

of estrus and fertilization in buffaloes with postpartum anestrus. 

 

Резюме: Репродуктивен отговор на биволици от породата Българска Мурра със 

следродилен анеструс след прогестерон и простагландин базирано третиране през 

размножителен сезон.  

Цел: Целта на настоящото проучване беше да се сравнят резултатите от два вида 

хормонално лечение на биволици от породата Българска Мурра със следродилен 

анеструс, приложено през размножителен сезон. Методи: Деветнадесет животни без 

открит еструс до 156±10 дни след отелване бяха подложени на две трансректални 

ултразвукови изследвания с разстояние 10 дни. Въз основа на структурите в яйчниците 

бяха формирани две групи - група I (n=10) без жълто тяло и група II (n=9) с жълто тяло 

в яйчниците, третирани съответно с протокол на базата на прогестерон или 

простагландин. Определяха се клиничните признаци на еструс при третираните животни 

и веднага след това се извършваше двукратно изкуствено осеменяване (ИО) през 8 часа. 

Две седмици по-късно по два фертилни бика се въвеждаха в двете групи. Стойността на 

бременността след ИО или покриване от бик се изчисляваше на база ултразвуково 

наблюдение на плод или ембрион 70 дни след изкуственото осеменяване. Резултати: 

Предовулаторен фоликул в деня на изкуственото осеменяване беше установен при 

сходен процент биволици в група I (80%) и група II (100%) (р=0.17). Резултатите по 

отношение на проява на клинични признаци на еструс в I и II група, бяха съответно 90% 

и 88.9% (р=0.89). Стойността на бременността след изкуствено осеменяване в двете 

групи беше 50% срещу 44.4% (p=0.79), след покриване от бик 0% срещу 33.3% (р=0.05). 

Изводи: Комбинацията от ултразвукова преценка на функционалното състояние на 

яйчниците и използването на специфични хормонални протоколи може да бъде 

адекватен вариант за индуциране на еструс и заплождане при биволи със следродилен 

анеструс. 

 
3. S Yotov, A Atanasov, Y Ilieva 2016. Evaluation of the pregnancy status in Bulgarian 

Murrah buffaloes after hormonal treatment during the early postpartum period. 

Reproduction in Domestic Animals, Vol. 51, (Suppl. 2), SI, P 265; 152.  

(Web of science) IF 2016 = 1.40 

The study was designed to evaluate the pregnancy status in Bulgarian Murrah buffaloes 

after hormonal treatment during the early postpartum period. The experiment was carried out 

with 30 clinically healthy multiparous buffaloes, during breeding season, housed in the same 

management. The calves were separated from the dams immediately after parturition. The 

animals were randomly allocated in three groups: group I (non treated; n = 10); group II (n = 

10) received 100 μg GnRH on day 14 and 25 mg PGF 2α (Dinoprost) on day 21 postpartum 

and group III (n=10) injected with GnRH- PGF 2α - PGF 2α with the above mentioned doses 

on days, 14, 21 and 32 postpartum, respectively. Ferrtle bulls remained in the first group 

permanently, while in the treated groups they were introduced after the last prostaglandin 

injection. Ultrasound pregnancy check was performed monthly until month six after calving. 

The results were processed by correlation analysis and statistical test for comparing the 

differences between proportions. At the first time pregnancy was registered in the hormonal 

treated groups II and III (30% and 20%) after the first and in the control animals (10%) after 

the second postpartum month. The cumulative percentages of pregnant buffaloes correlated 

positively (r ≥ 0.96; p<0.05) to postpartum days. The final ultrasound exams showed more 

pregnancies (60% and 70%) in group II and group III than in group I (30%). Significant 

difference (p<0.05) between the pregnancy results for groups I and III was also determined. In 



conclusion, the pregnancy status in Bulgarian Murrah buffaloes could be improved by the used 

hormonal treatments during the early postpartum period. 

 

Резюме: Оценка на състоянието на бременността при биволици от породата 

Българска Мурра след хормонална терапия през ранния следродилен период.  

Изследването беше предназначено да прецени състоянието на бременността при 

биволици от породата Българска Мурра след хормонално третиране през ранния 

следродилен период. Експериментът беше проведен с 30 клинично здрави многораждали 

биволици, през размножителен сезон, отглеждани при еднаква технология. Телетата бяха 

отделени от майките веднага след раждането. Животните бяха разпределени на случаен 

принцип в три групи: група I (нетретирани; n=10); група II (n=10) третирани с GnRH 100 

μg на 14 ден и PGF2α (Dinoprost) 25 mg на 21 ден след раждане и група III (n=10), 

инжектирана с GnRH-PGF2α-PGF2α в гореспоменатите дози на 14-ти, 21-ви и 32-ри ден 

след раждане. Фертилни бикове престояваха в първата група за постоянно, докато в 

третираните групи бяха въведени след последната инжекция на простагландин. 

Ултразвукова проверка за бременност се извършваше ежемесечно до шестия месец след 

отелването. Резултатите бяха обработени чрез корелационен анализ и статистически 

метод за сравняване на разлики между пропорции. За първи път бременност беше 

регистрирана в хормонално третираните групи II и III (30% и 20%) след първия месец, а 

при контролните животни (10%) след втория месец на раждането. Кумулативният 

процент на бременни биволици беше в положителна корелация (r≥0,96; p <0.05) с дните 

след раждане. Последните ултразвукови изследвания показаха повече бременности (60% 

и 70%) във II и III група, отколкото в I група (30%). Установена беше и значителна 

разлика (p<0.05) между резултатите от диагностика на бременността за I и III група. В 

заключение, състоянието на бременността при биволици от породата Българска Мурра 

може да се подобри чрез използваните хормонални протоколи, приложени в ранния 

следродилен период. 

 
4. S. Yotov 2017. Effects of inclusion of mucolytic agent to treatment of clinical 

endometritis in dairy cows. Reproduction in Domestic Animals, Vol. 52, (Supp. S3), SI, P 

237: 143-144. (Web of Science) IF 2017 = 1.422 

The study was designed to evaluate the effects of inclusion of a mucolytic agent to treat 

clinical endometritis in dairy cows and post treatment reproductive status. Sixteen Montbéliard 

cows between 60 and 70 days after calving with clinical signs of endometritis after unsuccessful 

intrauterine antibiotic treatment were submitted to a transrectal ultrasonography and ovarian 

status was determined. The cows were randomly divided in two groups I (no mucolytic; n = 8) 

and II (with mucolytic; n = 8). According to the ovarian status hormonal therapy for estrus 

induction was done and estrus detection time was accepted as Day 0 of the treatment. Group I 

received intrauterine Jodofarm® aerosolum spumescens (40 g) on Day 2 and Day 9 and 0.1 g 

pilocarpine hydrochloride as 5% solution on Day 3 and Day 5. Group II received intrauterine 

infusion of 80 ml mucolytic (1.5% solution of N-acetylcysteine in saline) on Day 0 and the 

same treatment as in group I. Clinical treatment rate (percentage of cows with clear uterine 

discharge) was accounted during the first post treatment estrus and animals with no clinical 

signs of endometritis were artificially inseminated (AI). Pregnant animals after insemination 

during the first, the second post treatment estrus and total number of pregnancies were also 

determined. The results were statistically analysed. The clinical treatment rate and the 

pregnancies after the first AI were higher in group II than group I (87.5% and 75% vs. 50% and 

25%). Statistically (p < 0.05) higher total number of pregnancies was observed in group II than 

group I (100% vs. 50%). In conclusion, supplementation with a mucolytic agent to treat clinical 



endometritis in dairy cows provided better clinical treatment rate and improved the reproductive 

performance. 

 

Резюме: Влияние на включването на муколитичен агент към лечението на клиничен 

ендометрит при млечни крави. 

Изследването беше предназначено да прецени на ефектите от включване на 

муколитичен агент към лечението на клиничен ендометрит при млечни крави и техния 

репродуктивен статус след третирането. Шестнадесет крави Montbéliard между 60 и 70 

дни след отелване с клинични признаци на ендометрит и след неуспешно вътрематочно 

антибиотично лечение бяха подложени на трансректална ехография за определяне на 

състоянието на яйчниците. Кравите бяха разделени на случаен принцип в две групи I (без 

муколитик; n=8) и II (с муколитик; n=8). Хормонална терапия за индукция на еструс беше 

извършена според състоянието на яйчниците, като времето на откриване на еструс се 

приемаше като ден 0 на лечението. Група I получаваше интраутеринно Jodofarm® 

aerosolum spumescens (40 g) на ден 2 и ден 9 и 0.1 g пилокарпин хидрохлорид като 5% 

разтвор на ден 3 и ден 5. Група II получаваше вътрематочна инфузия на 80 ml муколитик 

(1.5% разтвор на N- ацетилцистеин във физиологичен разтвор) на ден 0 и същото лечение 

като в група I. Стойността на клинично излекуване  (процент на кравите с чист маточен 

секрет) беше отчитана по време на първия еструс след лечението и животните без 

клинични признаци на ендометрит бяха изкуствено осеменени (ИО). Определени бяха 

процент на бременните животни след изкуствено осеменяване при първи еструс след 

лечението, втори спонтанен еструс и общ процент на бременните животни. Резултатите 

бяха статистически обработени. Стойността на клинично излекуване и на бременността 

след първо осеменяване бяха по-високи в група II от група I (87.5% и 75% срещу 50% и 

25%). Установен беше статистически (p<0.05) по-висок общ брой бременности в група 

II, отколкото група I (100% срещу 50%). В заключение, добавянето с муколитичен агент 

към лечението на клиничен ендометрит при млечните крави осигурява по-добра 

стойност на клинично излекуване и подобрява репродуктивните показатели. 

 

5. Atanasov, A., Antonov, A., Yotov, S., Zapryanova, A., 2017. True vaginal prolapse 

with sub-vaginal retroflexion of the bladder and uterus in a 45-day pregnant dog. 

Reproduction in Domestic Animals, Vol. 52, (Supp. S3), SI, P 9: 68-69. 

(Web of science) IF 2017 = 1.422 

True vaginal prolapse in a bitch is a very rare condition. Most frequently it is seen near 

parturition when progesterone declines and estrogens increase. A 3-year- old female Chou Chou 

dog was presented with a history of progressively enlarged protruding mass from the vulva. 

Rectal temperature, heart rate, respiratory rate, blood and serum biochemistry profiles were 

within normal limits. Clinical examination revealed prolapsed mass with dark-red colored, 

congested and edematous walls. Bladder and uterus failed to be visualized by abdominal 

ultrasound examination and ultrasonography of the prolapsed vagina was done. It revealed 

anechoic, urine containing bladder and next to it hyperechoic skeletons of two dead fetuses 

without any amniotic fluid. A diagnosis of true vaginal prolapse with retroflexion of the bladder 

and the uterus was made. Exploratory laparotomy displayed cranial part of stretched uterine 

horns, without visualization of the uterine body, cervix and bladder. By gentle pressure of the 

prolapsed vagina outside and gentle pulling of the uterine horns inside, uterus and bladder were 

repositioned into the abdominal cavity. Ovariohysterectomy was performed and cervicopexy 

was done to prevent relapse of the vaginal prolapse. The dog recovered completely and 

recurrence of the prolapse was not observed. As a complication of vaginal prolapse in the bitch, 

other organs, such as bladder, uterus and part of the colon, may be retroflexed sub-vaginally. 

 



Резюме: Истинско изпадане на влагалището със субвагинална ретрофлексия на 

пикочния мехур и матката при кучка на 45 дневна бременност. 

Истинското изпадане на влагалището при кучка е много рядко състояние. Най-често 

се наблюдава близо до раждането, когато нивото на прогестерон намалява и естрогените 

се повишават. Представеният случай беше при 3-годишно женско куче Chou-Chou с 

прогресивно увеличена и провиснала маса от вулвата. Ректалната температура, 

сърдечната честота, дихателната честота, хематологичните и биохимичните показатели 

бяха в нормални граници. Клиничното изследване установи пролабирала маса с 

тъмночервен цвят, удебелени и едематизирани стени. Пикочният мехур и матката не се 

визуализираха при трансабдоминален ултразвуков преглед и беше направена 

ултрасонография на пролабиралата част от влагалището. Установени бяха анехогенен, 

пикочен мехур, съдържащ урина и до него хиперехогенни скелети на два мъртви плода, 

без наличие на околоплодна течност. Поставена беше диагнозата - Истинско изпадане на 

влагалището с ретрофлексия на пикочния мехур и матката. При диагностичната 

лапаротомия се виждаше краниаланата част на изпънатите маточни рога, без 

визуализация на маточното тяло, шийката на матката и пикочния мехур. Чрез лек натиск 

на пролабиралата част от вагината отвън и внимателно издърпване на маточните рога 

отвътре, матката и пикочния мехур бяха репонирани в коремната кухина. Извършена 

беше овариохистеректомия и цервикопексия, за да се предотврати рецидив. Кучето се 

възстанови напълно и повторно изпадане на влагалището не беше наблюдавано. 

Усложнение при изпадане на влагалището при кучето може да бъде ретрофлексия на 

други органи, като пикочен мехур, матка и част от дебелото черво. 

   

6. Fasulkov, I., Yotov, S., Karadaev, M., Vasilev, N., Ileva, T., Nonov, T., 2017. 3D 

ultrasound investigation of embryo-fetal development during the first pregnancy 

trimester in goats. Reproduction in Domestic Animals, Vol. 52, (Supp. S3), SI, P 60; 85. 

(Web of science) IF 2017 = 1.422 

This study aimed to monitor the embryo-foetal development during the first trimester of 

pregnancy in goats by 3D ultrasound. Ten pregnant Bulgarian White milk goats, aged 2–4 years, 

48–51 body weight, artificially inseminated by fresh semen were used in the experiment. 3D 

ultrasound examination between Days 20 and 48 post insemination was made 7 days apart. For 

this purpose multi frequency linear probe (5-11 MHz) and transrectal and transabdominal 

approach were used. The obtained results showed 3D visualization of an embryo in a fluid filled 

uterine horn on Day 20, an enlarged embryo with amnion and spinal cord images on Day 27. 

The foetal structures (fore and hind legs, head, tail and umbilicus) were observed on day 34 of 

pregnancy. Clear 3D images of placentomas with typical shape were possible on Day 41. The 

detailed observation of foetal structures (skull, orbita, spinal cord, fore and hind legs and tail) 

was possible at the earliest on Day 48. In conclusion, 3D ultrasound examination provides 

monitoring of embryo-foetal development and gives detailed information for morphological 

changes during the first trimester of pregnancy in goats. The obtained results could be used as 

the basis of comparison for early detection of embryo-foetal pathology. 

 

Резюме: 3D ултразвуково изследване на ембриофеталното развитие през първата 

третина на бременността при кози. 

Това проучване имаше за цел да проследи ембриофеталното развитието през първата 

третина на бременността при кози чрез 3D ултразвук. В експеримента бяха използвани 

десет бременни кози от породата Бългаска бяла млечна коза, на възраст 2-4 години, 48-

51 kg  телесно тегло, изкуствено осеменени със свежа сперма. 3D ултразвуковото 

изследване беше извършено между 20-ти и 48-ми ден след осеменяване през 7 дни. За 

тази цел бяха използвани мултичестотна линеарна сонда (5-11 MHz), трансректален и 



трансабдоминален достъп. Получените резултати показаха 3D визуализация на ембрион 

в маточния рог, изпълнен с течност на 20-ти ден и увеличен ембрион с изображения на 

амнион и гръбначен стълб на 27-ми ден. Структурите на плода (предни и задни крайници, 

глава, опашка и пъпна връв) се наблюдаваха на 34-ти ден от бременността. Ясно 3D 

изображение на плацентоми с типична форма беше възможно на 41-ия ден. Детайлно 

наблюдение на феталните структури (череп, орбита, гръбначен мозък, предни и задни 

крайници и опашка) беше възможно най-рано на 48-ия ден. В заключение, 3D 

ултразвуковото изследване осигурява мониторинг на ембриофеталното развитие и дава 

подробна информация за морфологичните промени през първата третина на 

бременността при козите. Получените резултати могат да бъдат използвани като основа 

за сравнение при ранно откриване на ембриофетална патология. 

 
7. S. Yotov 2018. Conception rate in lactating and dry sheep after melatonin treatment, 

estrus synchronization and artificial insemination during non-breeding season. 

Reproduction in Domestic Animals, Vol. 53 (Suppl. 2), SI, P 316: 210.  

(Web of science) IF 2018 = 1.638 

This study reported the effect of preliminary melatonin treatment on the conception rate in 

lactating and dry sheep after estrus synchronization and artificial insemination during non 

breeding season. The experiment was carried out with 243 lactating (group I) and 309 dry 

(group II) Assaf sheep, housed in a private farm (43°25′N and 24°37′E). Each group was 

separated in two subgroups. The control sheep (lactating-LC, n=111 and dry-DC, n=182) were 

submitted to estrus synchronization by intravaginal sponges (FGA 30 mg) for 12 days, PMSG 

treatment (500 IU) immediately after their removal and single artificial insemination between 

56–60 h after that. The experimental subgroups (lactating-LE, n=132 and dry-DE, n=127) 

received a subcutaneous implant of melatonin (18 mg) 42 days (23–26 March) before the 

treatment with aforementioned synchronization protocol. Ultrasound pregnancy check was 

performed on day 35 after insemination. The conception rate (CR) for each subgroup and a total 

for control and experimental animals was calculated and the results were statistically processed. 

Significantly higher conception rate was determined in LE than LC sheep (73.5% vs. 46%; 

p<0.01) while the values for DE and DC subgroups were close (80.3% vs. 76.9%; p=0.53). 

Additional analysis showed significant (p < 0.01) increase of CR in dry compared to lactating 

control sheep and lack of significant difference among the melatonin treated subgroups. The 

total value in melatonin treated sheep was higher than in control animals (76.8% vs. 65.2%; 

p<0.05). In conclusion, preliminary melatonin treatment increases conception rate in lactating 

sheep after estrus synchronization and artificial insemination during the non-breeding season 

and improves the reproductive performance of the flock. 

 

Резюме: Заплодяемост при лактиращи и пресушени овце след мелатониново 

третиране, синхронизация на еструса и изкуствено осеменяване през неразмножителен 

сезон. 

Това изследване представя ефекта от предварително третиране с мелатонин върху 

заплодяемостта при лактиращи и пресушени овце след синхронизация на еструса и 

изкуствено осеменяване през неразмножителен сезон. Експериментът беше проведен с 

243 лактиращи (група I) и 309 пресушени (група II) овце от породата Асаф, отглеждани 

в частна ферма (43°25′N и 24°37′E). Всяка група беше разделена на две подгрупи. 

Контролните овце (лактиращи-ЛК, n=111 и пресушени-ПК, n=182) бяха подложени на 

синхронизация на еструса чрез интравагинални тампони (FGA 30 mg) в продължение на 

12 дни, третиране с PMSG (500 IU) веднага след изваждането им и еднократно 

изкуствено осеменяване между 56-60 час след това. Експерименталните подгрупи 

(лактиращи-ЛЕ, n=132 и пресушени-ПЕ, n=127) получаваха подкожен имплант на 



мелатонин (18 mg), 42 дни (23-26 март) преди приложението на горепосочения протокол 

за синхронизация. Ултразвуковата проверка за бременност беше извършена на 35-ия ден 

след осеменяването. Изчислена беше заплодяемостта за всяка подгрупа и общо за 

контролните и експериментални животни, а резултатите бяха статистически обработени. 

Значително по-висока заплодяемост беше установена при третирани с мелатонин, 

отколкото при нетретирани лактиращи овце (73.5% срещу 46%; p<0.01), докато 

стойностите за пресушените контролни и експериментални подгрупи бяха близки (80.3% 

срещу 76.9%; p=0.53). Допълнителният анализ показваше значително (р<0.01) 

увеличение на заплодяемостта при пресушените овце, в сравнение с контролните 

лактиращи овце и липса на значителна разлика между подгрупите, третирани с 

мелатонин. Общата стойност на заплождане при овцете третирани с мелатонин, беше по-

висока, отколкото при контролните животни (76.8% срещу 65.2%; p<0.05). В 

заключение, предварителното третиране с мелатонин увеличава заплодяемостта при 

лактиращи овце след синхронизация на еструса и изкуствено осеменяване през 

неразмножителен сезон и подобрява репродуктивните показатели на стадото. 

 
8. Fasulkov, I., Yotov, S., Karadaev, M., Vasilev, N., Vasilev, N., Fedev, I, 2018. 

Evaluation of transvaginal ultrasonography for early pregnancy diagnosis in Bulgarian 

White milk goats. Reproduction in Domestic Animals, Vol. 53 (Suppl. 2), SI, P 94; 132-

133. (Web of science) IF 2018 = 1.638 

The present study aimed at evaluating the possibility of using the transvaginal 

ultrasonography for early pregnancy diagnosis in Bulgarian White milk goats. The experiment 

was carried out with thirty animals (aging 4–6 years, weighing 45–51 kg) after estrus 

synchronization by intravaginal sponges and twice matings by fertile bucks 12 h apart. The 

serial examination by ultrasound scanner equipped with endocavity probe with frequency 6.5 

MHz was performed 18, 23, 28 and 33 days after the last mating (Day 0 of pregnancy). 

Criterions for pregnancy and embryo vitality were visualization of enlarged uterine lumen 

(EUL), embryo (E) and cardiac activity detection (CAD). The possibility for a registration of 

the aforementioned criterions according to examination day was also registered. The obtained 

data were compared with the parturition ones and accuracy, sensitivity, specificity, positive and 

negative predictive value of the method were calculated. The results were processed by 

computer statistical software. For the first time EUL and E were registered in 75% and 58.3% 

of the pregnant goats (n = 24) on Day 18 while CAD was possible on Day 28. On Day 33, EUL, 

E and CAD were determined in 100%, 100% and 87.5% of the pregnant animals, respectively. 

The accuracy, sensitivity specificity, positive and negative predictive value (96.7%, 100%, 

83.3%, 96% and 100%) on Day 33 differed statistically (p < 0.05) than obtained values (76.7%, 

85.7%, 55.5%, 81.8% and 62.5%) on Day 18. In conclusion, transvaginal ultrasonography can 

be recommended for early pregnancy diagnosis in goats not earlier than Day 33 after mating or 

artificial insemination. It is an easy feasible and hygienic method for examination of animals 

without a preliminary diet. 

 

Резюме: Оценка на трансвагиналната ултрасонография за диагностика на ранна 

бременност при Български бели млечни кози.  

Настоящото проучване имаше за цел да прецени възможността за използване на 

трансвагинална ултрасонография за ранна диагностика на бременността при Български 

бели млечни кози. Експериментът беше проведен с тридесет животни (на възраст 4-6 

години, с тегло 45-51 kg) след синхронизация на еструса чрез интравагинални тампони и 

двукратно покриване от пръч през 12 часа при проява на пасивен рефлекс. Извършени 

бяха серийни прегледи чрез ултразвуков скенер, оборудван с ендокавитална сонда с 

честота 6.5 MHz, на 18-ти, 23-ти, 28-ми и 33-ти ден след последното покриване (Ден 0 на 



бременността). Критериите за бременност и жизненост на ембриона бяха визуализация 

на увеличен маточен лумен (УМЛ), ембрион (E) и откриване на сърдечна дейност (СД). 

Установена беше и възможността за регистрация на горепосочените критерии според 

деня на изследването. Получените данни бяха сравнени с тези при раждането и бяха 

изчислени точност, чувствителност, специфичност на метода, положителна и 

отрицателна прогнозна стойност. Резултатите бяха обработени чрез компютърен 

статистически софтуер. За първи път УМЛ и E бяха регистрирани при 75% и 58.3% от 

бременните кози (n=24) на ден 18, докато СД се установяваше на 28-ми ден. На 33-ия ден 

УМЛ, E и СД бяха определени, съответно при 100%, 100% и 87.5% от бременните 

животни. Точността, чувствителността, положителната и отрицателната прогнозна 

стойност (96.7%, 100%, 83.3%, 96% и 100%) на ден 33 се различаваха статистически 

(p<0.05) от получените стойности (76.7%, 8.7%, 55.5%, 81.8% и 62.5%) на 18-ия ден. В 

заключение, трансвагиналната ултрасонография може да се препоръча за ранна 

диагностика на бременност при кози не по-рано от ден 33 след покриване от пръч или 

изкуствено осеменяване. Това е лесно осъществим и хигиеничен метод за изследване на 

животните, без нужда от предварителна диета. 

 

9. E Kistanova, S Yotov, M Ivanova, J Krasilnikova, G Telesheva, L Lauberte, D 

Abadjieva, V Mladenova, D Gradinarska 2019. Testing of natural antioxidant oregonin 

on ram semen quality. Reproduction in Domestic Animals, Vol. 53 (Suppl. 3), SI,  P 62; 

104-105. (Web of science) IF 2018 =1.638 

 

Oregonin is a natural polyphenol, isolated from the Alnus incana bark, which possesses 

antioxidative and anti-inflammatory activities. The objective of this study was to test the effect 

of different doses of oregonin on the ram semen quality. The ejaculates were collected by 

artificial vagina from 3 rams. A sperm concentration was adjusted to 200 × 106 cells/ml by 

dilution with a commercial extender (Triladyl) without oregonin (control) or with 100 μM, 200 

μM, 500 μM and 5 mM of oregonin. After that, equal aliquots from all semen samples were 

stored in a water bath at 37° C for six hours. Motility (CASA), plasma membrane integrity and 

morphological defects (eosin/ nigrosine staining) were estimated at 0, 2 and 6 h after the final 

dilution. Non parametric Wilcoxon pairs test was used for the statistical analysis. In oregonin 

treated samples, the progressive motility increased for 4% (100 μM) and 6% (500 μM and 5 

mM) between 0 h and 6 h compared to the control. The VCL (curvilinear velocity) and percent 

of linear moving sperm were enhanced for 9.1% (100 μM) and 6.7% (500 μM and 5 mM) and 

for 4.3% (100 μM) and 2.7% (500 μM and 5 mM) respectively at 2 h of the storage. There were 

no significant differences in the morphological defects (abnormal tail and cytoplasmic drops) 

between control and treated groups in average (6.35 ± 0.8% vs. 6.80 ± 0.73%; 3.20 ± 0.62 vs. 

2.6 ± 0.81%). The plasma membrane integrity was 17% higher in average in the experimental 

samples compared to the control samples at 6 h (p < 0.05). In conclusion, natural antioxidant 

oregonin in micromole doses improved the kinematic properties of ram spermatozoa without 

negatively affecting their morphology. Research was supported by NSP-REPROBIOTEH, 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, BULGARIA. 

 

Резюме: Изпитване на естествения антиоксидант орегонин върху качеството на 

семенна течност от коч.   

Орегонинът е естествен полифенол, изолиран от кората на Alnus incana, който 

притежава антиоксидантно и противовъзпалително действие. Целта на това проучване 

беше да се изпита влиянието на различни дози орегонин върху качеството на семенна 

течност от коч. Еякулатите бяха получени от 3 коча чрез метода на изкуствената вагина.  



Концентрацията на сперматозоидите се регулираше до 200×106/ml  сперматозоида 

чрез разреждане с фабрично приготвен сперморазредител (Triladyl) без орегонин 

(контрола) или с добавка на 100 µM, 200 µM, 500 µM и 5 mM орегонин.  След това равни 

части от всички проби сперма се съхраняваха на водна баня при 37°С в продължение на 

шест часа. Подвижността (определена чрез CASA), интегритета на плазмената мембрана 

и морфологичните дефекти (определени чрез оцветяване с еозин/нигрозин) се 

изчисляваха на 0, 2-ри и 6-ти час след окончателното разреждане. За статистически 

анализ се използваше непараметричен тест на Wilcoxon. В пробите, третирани с 

орегонин, прогресивната подвижност се увеличаваше с 4% (100 µM) и 6% (500 µM и 5 

mM) между часовете 0 и 6, в сравнение с контролата. VCL (скоростта по кривата линия) 

и процентът на линейно движещи се сперматозоиди бяха повишени, съответно с  9.1% 

(100 µM) и 6.7% (500 µM и 5 mM) и 4.3% (100 µM) и 2.7% (500 µM и 5 mM) на 2-ия час 

от съхранението. Нямаше значителни разлики в морфологичните дефекти (дефектни 

опашки и цитоплазмени капки) между средни стойности на контролните и третираните 

проби (6.35±0,8% срещу 6.80±0.73%; 3.20±0.62 спрямо 2.6±0.81%). Интегритетът на 

плазмената мембрана беше със 17% по-висок при експерименталните, в сравнение с 

контролните проби на 6-ия час (p<0.05). В заключение, естественият антиоксидант 

орегонин в микромоларни дози подобрява кинематичните свойства на сперматозоидите 

от коч, без това да влияе негативно на тяхната морфология. Изследванията бяха 

извършени с подкрепата на ННП-РЕПРОБИОТЕХ, МИНИСТЕРСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, БЪЛГАРИЯ. 

 

 

VI. Статии в сборници от конгреси и конференции в непълен текст, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове 

 
1. Petrovas, G., Naglis, G., Vatansever, S., Atanasov, A., Yotov, S. 2014. Reproductive 

response of Bulgarian Murrah buffaloes after application of two different Ovsynch 

protocols and timed artificial insemination during non-breeding season. Book of abstracts 

from 16th International veterinary medicine students scientific research congress. 8-10 

May 2014, P. 50, Istanbul, Turkey. 

Purpose: the aim of this study was to evaluate the reproductive response of Bulgarian 

Murrah buffaloes, after replacement of the second GnRH with Hcg IN Ovsynch protocol for 

estrus synchronization and timed artificial insemination (TAI) during non-breeding season. 

Material-Methods: The current investigation was conducted with 29 clinacal healthy non-

pregnant Bulgarian Murrah buffalo cows. All buffaloes were fed uniformly and the experiment 

was made uot of the breeding season. The buffaloes were randomly allocated at two groups – 

group I (GnRH-PGF2α-GnRH, n=15), and group II (GnRH-PGF2α-hCG, n=14). The animals 

in group I were treated with conventional Ovsynch while in group II the second GnRH was 

substituted by hCG. All experimental animals were timed artificially inseminated at the 16th 

and 24th hour after the last medication. Ovulation was confirmed five days post TAI and 

pregnancy check was done on Day 35th by ultrasound. Reproductive response included an 

establishment of synchronization rate (%), ovulation rate (%) and pregnancy rate (%). Results: 

At the day of TAI synchronization rate of group II (71.4%) was tended to be higher than group 

I (46.7%), but not differ statistically (P>0.05). The same trend (P>0.05) was registered toward 

ovulation rate (78.6% vs. 60%) and pregnancy rate (35.7% vs. 33.3%) for the GnRH and hCG 

group, respectively.  



Conclusion: The replacement of the second GnRH administration with hCG, in Ovsynch 

protocol during non-breeding season can be used successfully for estrus synchronization in 

buffaloes of Bulgarian Murrah breed. 

 

Резюме: Репродуктивен отговор на биволици от породата Българска Мурра след 

приложение на два вида Овсинх протокол и програмирано изкуствено осеменяване през 

неразмножителен сезон. 

Цел: Целта на това изследване беше да се прецени репродуктивния отговор при 

биволици от породата Българска Мурра, след заместване на втория GnRH с hCG в 

Овсинх протокол за синхронизация на еструса и програмирано изкуствено осеменяване 

(ПИО) по време на неразмножителен сезон. Материал и методи: Настоящото проучване 

беше проведено с 29 клинично здрави небременни биволици от породата Българска 

Мурра. Всички биволици бяха с еднаква технология на хранене, а експериментът беше 

проведен в неразмножителен сезон. Биволите бяха разпределени на случаен принцип в 

две групи - група I (GnRH-PGF2α-GnRH, n=15) и група II (GnRH-PGF2α-hCG, n=14). 

Животните от група I бяха третирани с конвенционален Овсинх, докато във II група 

вторият GnRH беше заместен с hCG. Всички експериментални животни бяха 

програмирано изкуствено осеменени на 16-ия и 24-ия час след последното третиране. 

Овулацията беше потвърдена пет дни след ПИО, а проверка за бременност беше 

извършена на 35-ия ден чрез ултразвук. Репродуктивният отговор включваше 

установяване на стойност на синхронизацията (%), стойност на овулацииите (%) и 

стойност на бременността (%). Резултати: В деня на ПИО стойността на синхронизация 

в група II (71.4%) беше по-висока от група I (46.7%), но не се различаваше статистически 

(P>0.05). Същата тенденция (P>0.05) беше регистрирана спрямо стойността на 

овулациите (78.6% срещу 60%) и стойността на бременността (35.7% срещу 33.3%), 

съответно за групата с GnRH и hCG. Заключение: Овсинх протокол със заместване на 

втората инжекция на GnRH с hCG, може да се използва успешно за синхронизация на 

еструса при биволици от породата Българска Мурра в неразмножителен сезон. 

 

2. Atanasov, A., Yotov, S., 2015. Reproductive response of Bulgarian Murrah 

buffaloes with ovarian inactivity after progesterone-based treatment during breeding and 

non-breeding season. Book of Abstracts from 8
th

Asian Buffalo Congress, April 21-25, 

Istanbul, Turkey, P 149. 

The aim of the present study was to monitor and compare the reproductive response of 

Bulgarian Murrah buffaloes with ovarian inactivity after progesterone based treatment during 

breeding and non-breeding season. The experiment was carried out on 64 buffalo cows with 

ovarian inactivity without estrus behaviour expression until Day 120 post partum. All animals 

were submitted to two transrectal ultrasound examinations, 10 days apart. During the second 

examination blood samples were collected and serum progesterone concentration was 

determined. A criterion for ovarian inactivity was absence of the both large (≥10mm) follicle 

and corpus luteum into one of the ovaries and serum progesterone <0.5 ng/ml. The buffaloes 

were randomly dividedinto two groups - Group I (n=31) treated from September to November 

(breeding season) and Group II (n=33) treated from March to May (non breeding season). The 

hormonal protocol included insertion of intravaginal device PRID on Day 0 (second 

ultrasonography), intramuscular injection of 500μg PGF2α and 500 IU PMSG on Day 7 (device 

withdrawal), and 1500 IU hCG on Day 9. A double artificial insemination (AI) was performed 

at 16 and 25 hour after the hCG injection. The mean diameter of the largest follicle was recorded 

on Day 0 and Day of AI. Additionally, the percentage of the buffaloes with clinical estrus signs 

was determined immediately before the first insemination. Ovulation was accounted by 

registration of a corpus luteum and progesterone >0.5 ng/ml seven days after the AI.  



Ultrasound pregnancy check was carried out 35 days after the AI. The mean diameters of 

the largest follicle in Group I (6.8±2.1mm) and Group II (5.9±2.3mm) did not differ 

significantly (P=0.09) at Day 0. Non significant difference (P=0.18) was also registered 

between the mean diameters of the ovulatory follicle (13.2±2mm vs. 14.1±3.1mm) at Day of 

the AI. Similar results were observed regarding the buffaloes with clinical estrus signs (74.2% 

vs. 75.8%; P=0.43) and the ovulations (77.4% vs. 72.7%; P=0.35). The pregnancy rate during 

breeding season (51.6%) tended to be higher than obtained once (45.5%) in non-breeding 

season. The current data shows that applied progesterone-based protocol provides adequate 

reproductive response, ovulation and pregnancy rate in Bulgarian Murrah buffaloes with 

ovarian inactivity. It could be used successfully during breeding and non breeding season. 

 

Резюме: Репродуктивен отговор на биволици от породата Българска Мурра с 

неактивни яйчници след приложение на прогестерон базиран протокол през 

размножителен и неразмножителен сезон. 

Цел: Целта на това проучване беше да се проследи и сравни репродуктивния отговор 

на биволици от породата Българска Мурра с неактивни яйчници след прогестерон 

базирано третирране по време на размножителен и неразмножителен сезон. 

Експериментът беше проведен с 64 биволици с неактивни яйчници без клинична проява 

на еструс до 120-ия ден след раждане. Всички животни бяха подложени на два 

трансректални ултразвукови прегледа през 10 дни. По време на второто изследване се 

получаваха кръвни проби и се определяше серумната концентрация на прогестерон. 

Критерии за неактивни яйчници беше отсъствието на големи (≥10 mm) фоликули и жълто 

тяло в един от яйчниците при двете последователни изследвания и серумен прогестерон 

<0.5 ng/ml. Биволиците бяха  разделени на случаен принцип в две групи - група I (n=31), 

третирани от септември до ноември (размножителен сезон) и група II (n=33), третирани 

от март до май (неразмножителен сезон). Хормоналният протокол включваше поставяне 

на интравагинално устройство ПРИД на ден 0 (втора ултрасонография), интрамускулно 

инжектиране на   PGF2α 500μg и PMSG 500 IU на ден 7 (изваждане на устройството) и 

hCG 1500 IU на ден 9. Двукратно изкуствено осеменяване (ИО) беше извършено на 16-

ия и 25-ия час след инжектирането на hCG. Средният диаметър на най-големия фоликул 

беше отчитан в ден 0 и в деня на изкуствено осеменяване. Освен това, непосредствено 

преди първото осеменяване беше определен процент на биволиците с клинични 

признаци на еструс. Овулацията се отчиташе чрез регистрация на жълто тяло и 

прогестерон >0.5 ng/ml на седемия ден след изкуствено осеменяване. Ултразвукова 

проверка за бременност беше извършена 35 дни след ИО. Средните диаметри на най-

големите фоликули в група I (6.8±2.1 mm) и група II (5.9± 2.3 mm) не се различаваха 

значително (P=0.09) на ден 0. Не беше регистрирана и значителна разлика (P=0.18) 

между средните диаметри на овулаторниите фоликули (13.2±2 mm срещу 14.1±3.1 mm) 

в деня на ИО. Подобни резултати бяха отчетени по отношение на биволиците с клинични 

признаци на еструс (74.2% срещу 75.8%; P=0.43) и овулациите (77.4% срещу 72.7%; 

P=0.35). Стойността на бременността през размножителния сезон (51.6%) беше с 

тенденция към повишаване, спрямо тази (45.5%) през неразмножителния сезон. 

Настоящите данни показват, че приложенито на прогестерон базиран протокол 

осигурява адекватни репродуктивен отговор, овулация и стойност на бременността при 

биволици от породата Българска Мурра с неактивни яйчници. Той може да се използва 

успешно през размножителен и неразмножителен сезон. 

 

 

 



3. E. Kistanova, S. Yotov, M. Ivanova, D. Abadjieva, J. Krasilnikova, G. Telesheva, V. 

Mladenova, L. Lauberte, P. Taushanova 2019. Storage of liquid semen: perspective of 

using the plant bioactives. Book of abstracts from Congress with international 

participation of the Romanian Society of Cell Biology, The 37th Annual scientific session 

of the Romanian Society of Cell Biology June 20-23, Constanţa, Romania, p. 69. 

Cryopreservation of semen is a very important tool for the reproductive biotechnologies as 

an artificial insemination, ICSI procedures and germplasm storage. However, after thawing of 

frozen semen the motility and fertilizing ability of the spermatozoa drastically decreases by 

many reasons: enhancement of the free radicals, lowering the level of the antioxidative 

enzymes, DNA fragmentation. The new data accumulate more and more that cryopreservation 

lead to molecular alterations in key genes and transcripts due to epigenetic changes in sperm, 

which may affect the embryo development. In that light, the search of approaches for the 

improving the quality of semen, stored in liquid state, remains urgent today. This work presents 

the authors experimental results, elucidated the role of different plant substances in the 

improvement of the quality of ram semen, stored at 18-20ºC and 5ºC. The effect of plant 

hormones (gibberellin A, 6-B-cytokinin and auxin) and polyphenol oregonin on the motility 

and morphological status of spermatozoids and on seminal plasma enzymes in 108 ejaculates 

was studied. The results showed that addition of these substances in low concentrations to 

extenders did not harm the morphology of sperm during the storage. Significant effect on sperm 

motility exhibited by gibberellin A during the storage at room temperature and by oregonin 

during the storage at 5ºC. Stabilizing effect of 6-B-cytokinin and auxin on the activity of 

alkaline phosphatase allowed to keep the higher percent of live spermatozoa, stored at 18-20ºC. 

In conclusion, using the plant bioactive substances as the additives to semen extenders could 

support and improve the quality of liquid stored semen. 

 

Резюме: Съхранение семенна течност в течно състояние: переспективи за използване 

на биоактивни вещества от растения. 

Криоконсервирането на сперма е много важен инструмент за репродуктивните 

биотехнологии като изкуствено осеменяване, ICSI (интрацитоплацмено инжектиране на 

сперматозоид) процедури и съхранение на зародишна плазма. Въпреки това, след 

размразяване на замразена сперма, подвижността и способността за оплождане на 

сперматозоидите драстично намалява по много причини: увеличаване на свободните 

радикали, понижаване на нивото на антиоксидантните ензими и фрагментиране на ДНК. 

Натрупаните нови данни все по-често съобщават, че криоконсервацията води до 

молекулни промени в ключови гени и транскрипти, поради епигенетични промени в 

спермата, които могат да повлияят на развитието на ембриона. В тази светлина търсенето 

на подходи за подобряване на качеството на спермата, съхранявана в течно състояние, 

остава актуално и днес. В тази разработка са представени експерименталните резултати 

на авторите, изяснена е ролята на различни растителни вещества за подобряването на 

качеството на сперматозоидите от коч, съхранявани при температури 18-20ºC и 5ºC. 

Изследвано е влиянието на растителните хормони (гибберелин А, 6-В-цитокинин и 

ауксин) и полифенол орегонин върху подвижността и морфологичния статус на 

сперматозоидите и върху спермалните плазмени ензими в 108 еякулата. Резултатите 

показват, че добавянето на тези вещества в ниски концентрации към 

сперморазредителите не уврежда морфологично сперматозоидите по време на 

съхранение. Значително влияние върху подвижността на сперматозоидите се проявява 

от гиберелин А по време на съхранение при стайна температура и от орегонин по време 

на съхранение при 5°С. Стабилизиращият ефект на 6-В-цитокинин и ауксин върху 

активността на алкалната фосфатаза позволява да се запази по-висок процент живи 

сперматозоиди, съхранявани при 18-20°С.  



В заключение, използването на растителни биоактивни вещества като добавки към 

разредители на сперма би могло да поддържа и подобрява качеството на съхраняваната 

семенна течност. 

 

4. S. Yotov, A. Atanasov, I. Fasulkov, M. Karadaev, A. Antonov & P. Georgiev 2019. 

Sperm motility and viability of chilled ram semen collected by artificial vagina and 

electroejaculation during the non-breeding season. Second International Scientific 

Conference "Veterinary medicine in service of people" October 18-19, Stara Zagora, 

Bulgaria (On-line). 

The current study aimed to evaluate motility and viability of chilled ram semen collected 

by artificial vagina and electroejaculation during the non-breeding season. A total of eighteen 

ejaculates from six clinically healthy rams in non-breeding season were collected by artificial 

vagina (AV; n=9) and electroejaculation (EE; n=9) and submitted to preliminary evaluation. 

After that all ejaculates were diluted trough Tris-based extender containing low concentration 

(5%) of glycerol and (5%) egg yolk to a final concentration 200 ×106 sperm per ml and stored 

at 4-5 0C for 48 hours. Motility and viability of three semen samples for each ejaculate were 

evaluated at 0, 6, 24 and 48 h of storage and the means were accepted as a final value. Estimation 

of motility was carried out by microscopic examination of semen sample using of Motic Image 

Plus Digital System and viability was assessed by one step eosin-nigrosin staining technique. 

The results were statistically processed by computer program Statsitica, version 7.0 using of 

the options ANOVA and correlation analysis for determination of the effects of method of 

collection and time of storage on the semen parameters. The evaluated parameters negatively 

correlated with the increased time of storage (r≥-0.88; P<0.05). In both methods of semen 

collection, significant differences (P<0.05) between the values registered at 24 and 48 hour of 

storage were detected. After the 6th hour of storage, the sperm motility and viability for the 

same intervals of evaluation were higher (P<0.05) in semen collected by AV compared to EE 

method, with values over 60% at 24 h of storage at 4-50 C. In conclusion, the time of storage 

had a negative effect on sperm motility and viability, irrespective of used method of semen 

collection. Semen from ram in nonbreeding season collected by artificial vagina and diluted 

trough abovementioned semen extender demonstrated acceptable motility and viability (>60%) 

until 24 h after storage at 4-50C, while semen collected by elctroejaculation showed similar 

values during the first six hours of storage. This data could be useful when ram semen has to 

be stored for a short time in refrigerator or transported in longer distance. 

 

Резюме: Подвижност и жизнеспособност на сперматозоидите в охладената сперма от 

коч, получена чрез изкуствена вагина и електроеякулация през неразмножителен сезон.  

Настоящото проучване имаше за цел да прецени подвижността и жизнеспособността 

на сперматозоидите в охладената сперма от коч, получена чрез изкуствена вагина и 

електроеякулация през неразмножителен сезон. Общо осемнадесет еякулата от шест 

клинично здрави коча в неразмножителен сезон бяха получени чрез изкуствена вагина 

(ИВ; n=9) и електроеякулация (ЕЕ; n=9) и подложени на предварителна преценка. След 

това, всички еякулати бяха разредени чрез Трис-базиран сперморазредител, съдържащ 

ниска концентрация (5%) глицерол и (5%) яйчен жълтък до крайна концентрация 200 × 

106 сперматозоида в ml и се съхраняваха при температура 4-5 0°С в продължение на 48 

часа. Подвижността и жизнеспособността на три проби сперма от всеки еякулат се 

преценяха на 0, 6, 24 и 48 часа от съхранението, а средното аритметично се примаше за 

крайна стойност. Преценката на подвижността се извършваше чрез микроскопско 

изследване на проба от сперма с помощта на компютърна система Motic Image Plus, а 

жизнеспособността се преценяше след оцветяване на натривките с еозин-нигрозин 

едностъпков метод.  



Резултатите бяха статистически обработени с компютърна програма Statsitica, версия 

7.0, като се използваха опциите ANOVA и корелационен анализ за определяне на 

влиянието на метода на получаване и времето за съхранение върху параметрите на 

спермата. Изследваните параметри корелираха отрицателно с увеличеното време на 

съхранение (r≥-0.88; P<0.05). И при двата метода за получаване на сперма бяха открити 

значителни разлики (P<0.05) между стойностите, регистрирани на 24-ти и 48-ми час от 

съхранението. След шестия час на съхранение, подвижността и жизнеспособността на 

сперматозоидите за идентичните интервали бяха по-високи (P<0.05) при сперма, 

получена чрез метода на ИВ, спрямо ЕЕ, със стойности над 60% на 24-ия час от 

съхранение при 4-5 0°С. В заключение, времето за съхранение има отрицателен ефект 

върху подвижността и жизнеспособността на сперматозоидите, независимо от 

използвания метод за получаване на сперма. Спермата от коч в неразмножителен сезон, 

получена чрез изкуствена вагина и разредена с горепосочения сперморазредител, 

показва приемливи подвижност и жизнеспособност (>60%) до 24 часа при съхранение на 

температура 4-5 0°С, докато спермата, получена чрез елктроеякулация, показва подобни 

стойности през първите шест часа на съхранение. Тези данни биха могли да бъдат 

полезни при съхранение на семенна течност от коч в хладилни условия или при 

транспортиране на охладена сперма на по-голямо разстояние. 

 

5. S. Yotov 2019. Biometric parameters and pixel distribution analysis of B-mode 

testicular ultrasonogram in young and sexually mature rams (preliminary study). Second 

International Scientific Conference "Veterinary medicine in service of people" October 

18-19, Stara Zagora, Bulgaria (On-line). 

This study aimed to test the relationships between basic biometric parameters and pixel 

distribution of predetermined region of B-mode testicular ultrasonogram in young and sexually 

mature rams. The animals were separated in two groups: group I (young rams, aged 5-8 months; 

n=6) and group II (sexually mature rams, aged 14-18 months; n=6). Biometric parameters as 

age, body weight and scrotal circumference were determined by the routine methods. A trans-

scrotal ultrasonography of both testes was performed with 7 MHz linear transrectal probe by 

the same operator, as the values for focus, gain and brightness were kept constant during the 

study. The ultrasound images were obtained in a longitudinal view plane and frozen when 

visualization of the testicular mediastinum was clear and apparent. All images were transferred 

to a computer, followed by their converting in a gray-scale (0-255 pixels) and submission to 

pixel distribution analysis using of Image ProPlus 7.0 analytical software and option range 

statistics. The pixel distribution in the same region for left and right testis was based on the 

pixel ranges classification for different biological tissues - blood (0-16), lipids (17-37), muscle 

(38-83), fibrous (84-160) and calcium (161-255) and expressed as colour area in percentages 

(Pazinato et al., 2016). The mean between the values for left and right testis was accepted as a 

final value for each ram. The data for both groups were statistically processed, compared and 

the relationships between the biometric parameters and different pixel ranges were determined. 

Significant differences (P<0.05) among the groups were recorded for all biometric parameters 

and the lipid area only. The biometric parameters correlated positively (R≥0.92; P<0.05) each 

other, while their relationship (R≤ - 0.94; P<0.05) with the lipid area and the correlation 

between muscle and fibrous area were negative (R= - 0.92; P<0.05). In conclusion, a computer 

assisted analysis of the pixel distribution of B-mode testicular ultrasonogram can be a useful 

tool in breeding soundness evaluation of rams. Nevertheless, future investigations with a large 

number of animal are needed. They should be focused on standardization of the pixel ranges 

according to the specificity of the testicular tissues in rams and determination of the 

relationships between pixel distribution in different regions of the ultrasonogram, biometric 

parameters and semen characteristics. 



 

Резюме: Биометрични параметри и анализ на пикселовото разпределение в 

двуизмерна тестикуларна ултрасонограма при млади и полово зрели кочове 

(Предварително проучване). 

Представеното проучване имаше за цел да установи връзките между основни 

биометрични параметри и разпределението на пикселите в предварително определена 

област от двуизмерна ултрасонограма при млади и половозрели кочове.  Животните бяха 

разделени на две групи: група I (млади кочове, възраст 5-8 месеца) и група II (полово-

зрели кочове, възраст 14-18 месеца). Биометрични параметри като възраст, телесно тегло 

и обиколка на скроталната торба се определяха чрез рутинните методи. Транскутанна 

ехография на двата тестиса беше извършена чрез линеарна трансректална сонда с 

чистота 7 MHz от един и същ оператор, като стойностите на фокус, интензитет на вълната 

и осветеност бяха константни по време на изследването. Ултразвуковите снимки бяха 

направени в надлъжен-срез проекция, а образите замразени при ясна визуализация на 

тестикуларния медиастинум. Всички ултрасонограми бяха трансферирани в компютър, 

конвертирани в сивата скала (0 - 255 пиксела) и обработени чрез компютърна аналитична 

програма Image ProPlus 7.0 и опцията статистика на цветни области. Разпределението на 

пикселите в идентичен регион за ляв е десен тестис беше базирано на класификация за 

пиксели за различни биологични тъкани – кръв (0-16), липиди (17-37), мускула тъкан 

(38-83), фиброзна тъкан (84-160) и калцификация (161-255) (Pazinato et al., 2014). Те бяха 

представени като цветни области в сканирания регион и изчислени в проценти. Средното 

аритметично между измерените стойностите за ляв и десен тестис беше прието като 

крайна стойност за всяко животно. Извършено беше сравнение на данните между двете 

групи и определяне на връзката между биометричните параметри и пикселовото 

разпределение в съответните области. Значителни разлики (P<0.05) между групите бяха 

установени за биометричните параметри възраст, живо тегло, обиколка на скроталната 

торба и за липидната област. Биометричните параметри корелираха положително 

(R≥0.92; P<0.05) един с друг, докато корелацията им с липидната област  (R≤-0.94; 

P<0.05) и връзката между областите за фиброзна и мускулна тъкан беше отрицателана 

(R= - 0.92; P<0.05).  

В заключение, компютърният анализ на пикселовото разпределение в двуизмерна 

ултрасонограма на тестиси може да бъде полезен инструмент при репродуктивната 

преценка на кочове. Въпреки това, са необходими бъдещи изследвания при голям брой 

животни. Те трябва да бъдат насочени към стандартизацията на областите с пикселово 

разпределение според специфичните особености на тестикуларната тъкан при кочовете 

и търсене на връзки между областите на пикселово разпределение в различни региони 

на ултрасонограмата, биометричните параметри и характеристиките на семенната 

течност. 

 

 
 

 

 

 

 

 


