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ABSTRACT 

    Candida species uncommonly cause vertebral osteomyelitis both in animals and human. 

We present a case of lumbar vertebral osteomyelitis in a dog caused by Candida albicans. 

The dog was 3-year-old female kurtzhaar weighing 19kg. The patient had a history of loss of 

appetite and weight, and several fistulas on the left lumbar area for three months that appeared 

after injury. Clinical signs were related to neurological dysfunction but were observed later in 

the course of the disease. The diagnosis was made on the basis of history, clinical symptoms, 

x-ray examination, cytology and cultural conformation. The treatment was successful after 

surgical debridement and oral ketoconazole for 35 days. 

 

 

Резюме 

Кандидите са необичаен етиологичен фактор на вертебралните остеомиелити при 

животните и човека. В настоящия случай ние описваме вертебрален остеомиелит с 

участието на Candida albicans при куче  на три годишна възраст от породата куртцхаар. 

Пациентът постъпи в клиниката за дребни животни във ВМФ при ТУ със следните 

анамнестични данни, загуба на апетит и тегло,  и наличие на няколко посттравматични 

фистули в лявата лумбална област. Клиничните показатели  бяха свързани с наличие на 

неврологични дисфункционални проблеми. Диагнозата на пациента беше поставена въз 

основа на анамнестичните данни, клиничните признаци,  рентгенографията, 

цитологичното и микробилогично изследване. Пациентът  беше успешно третиран 

перорално с кетоконазол в продължение на 35 дена. 
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Abstract  

The pharmacokinetics of gentamicin, tobramycin, amikacin, kanamycin, and apramycin were 

investigated after single intravenous administration in goats. Their antimicrobial activity 

against 30 strains of Staphylococcus aureus isolates from goats was also studied. On the base 

of the pharmacokinetic and pharmacodynamic data, a comparison between antibiotics was 

made. All 5 antibiotics showed a marked high in vitro antibacterial activity. The lowest 

MIC90 values were those of amikacin and the highest one was of kanamycin. The ratios of 

Cmax/MIC showed that amikacin has an advantage of providing the highest values of the 

concentration/MIC90 ratio, as well of the time providing bactericidal levels, followed by 

apramycin, whereas the other 3 antibiotics had comparable values, but lower than the first 2 

antibiotics. The same interpretation could be made for the area under the curve/MIC90 ratio. 

 

Резюме 

В настоящото изследване бяха проучвани фармакокинетичните характеристики на 

някои аминогликозиди, гентамицин, тобрамицин, амикамицин, канамицин и 

апрамицин, при еднократна интравенозна апликация при кози. Също така беше 

определена чувствителността на 30 щама Staphylococcus aureus, изолирани от кози към 

посочените аминогликозиди. Беше направен сръвнителен анализ на 

химиотерапевтиците въз основа на техните фармакокинетичните и 

фармакодинамичните характеристики. Изследваните стафилококи показаха  висока 

чувствителност in vitro към  аминогликозидните химиотерапевтици. Единствено по-

високи  стойности на MIC90 бяха определени при канамицина. Съотношението  

Cmax/MIC при амикамицина показа от една страна добра възможност за създаването на 

добри тъканни нива, респективно добра бактерицидна активност. След това тези 

характеристики се наблюдаваха и при апрамицина, докато при останалите три 

химиотерапевтика бяха наблюдавани по-ниски съотношения. Подобни интерпретации 

трябва да се направят  и по отношение на зоната под съотношението- крива/ MIC90.  
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ABSTRACT 

During the last years, the incidence of respiratory pathology in pig farming has sharply 

increased. It is acknowledged that their etiology is frequently multifactorial. Together with 



viruses and mycoplasmae, a number of bacterial species were also shown to be involved. This 

is essential with regard to rational therapeutic control. The in vitro behaviour of bacterial 

isolates to antimicrobials is therefore particularly important.The present study was performed 

in 2005-2008 on the11th pig farms. A total of 191 lung samples from different categories of 

pigs were investigated. The bacterial findings were positive in 139 or 72.8% of cases. In 

84.2% of them, only one microbial species was involved whereas in 15.8% - more than one. 

In general, 16 bacterial varieties belonging to 13 different taxonomic categories were isolated 

and identified. The in vitro sensitivity of microbial isolates was the highest against macrolides 

and florphenicol. 

 

Резюме 

През последните години случаите свързани с респираторната патология във 

свинефермите бележат рязко покачване. Известно е, че респираторната патология при 

свинете обикновено е мултифакторна. Наред с респираторните вируси и микоплазми, в 

редица случаи участват и различни бактериални видове. Този факт има важно значение, 

що се касае до избора на правилния терапевтичен подход. В настоящото изследване 

бяха включени данни отнасящи се до проучване за периода 2005-2008 г., направено в 

11 свиневъдни стопанства. В изследването бяха включени общо 191 проби от бели 

дробове, получени от различни технологични категории свине. При 139 от 

материалите, респективно при 72.8% от тях, бяха изолирани бактерии. При 84.2% от 

позитивните за наличие на бактерии материали, беше определен един микробиален вид, 

а при 15.8% от тях се касаеше за мултимикробна находка. В резултат на което бяха 

определени 16 бактериални разновидни отнесени къв 13 различни таксономични 

категории. Беше определена висока чувствителност на бактериалните щамове към 

макролидите и флорфеникола. 
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Summary 

Disinfection procedures in hatcheries are an important part of the general set of anti-epidemic 

measures in poultry breeding and therefore justify the necessity of studies to evaluate the 

achieved disinfection effect. This study presents the results of a controlled trial with 

disinfectants from three chemical groups – the commercial preparations “Dezinfect-B,” 

“Sanifort,” and sodium hydroxide –on the efficacy of disinfection in a poultry hatchery. 

Control was performed through microbiological tests on samples from surfaces, obtained 

before and after their disinfection. The effect of the performed disinfection procedures was 

evaluated through the achieved microbial count reduction, residual microflora, and detection 



of the presence of indicator bacterial species. A higher efficacy was established for treatment 

with 2% solution of sodium hydroxide and 0.025% solution of Sanifort (99% sodium 

dichloroisocyanurate dihydrate) compared to disinfection with 3% solution of Dezinfect-B, 

containing 1.6% iodine with exposure times of 60 min. 

 

 

Резюме 

Дезинфекциите в люпилните са важна част от биосекюрити системата в 

птицевъдството, което от своя страна налага да бъдат проучвани ефектите от 

употребата на различни дезинфектанти. Нашето проучване представя данни от 

контролиран експеримент, проведен с три групи дезинфекционни средства- 

търговските препарати “Dezinfect-B,” “Sanifort,” и натриев хидроксид. Контролът върху 

ефикастността на трите дезинфектанта беше извършен чрез микробиологичен анализ на 

проби, получени от повърхностите в люпилните, преди и след употребата на 

дезинфекционните средства. При микробиологичния анализ на пробите, индикатори за 

микробиологичната находка, бяха редуцирания общ брой микроорганизми, а също така 

броя на индикаторните видове бактерии.  Висок процент на ефективност беше 

наблюдаван при третирането с 2% разтвор на натриев хидроксид и 0. 025% на  

“Sanifort” (99% sodium dichloroisocyanurate dihydrate), в сръвнение с ефикастността на 

дезинфекцията с  3% -ия разтвор на “Dezinfect-B”, съдържащ 1.6 % йод, при 60 минутна 

експозиция на дезинфектантите. 
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SUMMARY 

Infections with enteropathogen E. coli and E. tenella commonly cause gastrointestinal 

inflammatory disorders in chickens. The present study was conducted to evaluate the changes 

in the plasma concentrations of haptoglobin- like protein (PIT54), ceruloplasmin and 

fibrinogen during separate or combined infections with E. coli and E. tenella. For that, 40 

bred Cobb 500 chickens were randomly allotted into 4 equal groups according to the infection 

modalities: a first group was orally infected with E. tenella oocysts (8.104) when birds were 

12 days old, a second group was intraperitoneally inoculated with serotype O78 E. coli (107 

cfu) when birds were 16 days old, a third group received the 2 combined infections whereas 

the last group serves as negative controls. Blood plasma samples were collected when 

chickens were 20 days old. The plasma concentrations of the 3 biochemical markers were 

dramatically increased in birds infected with E. coli alone or in association with E. tenella 

(compared to controls, P < 0.001). The chickens treated with Eimeria alone also exhibited 

significant but moderate increases of plasma ceruloplasmin and fibrinogen concentrations (P 

< 0.001) whereas the PIT 54 concentrations did not significantly vary in this group although 

they tended to be elevated compared to the not infected controls. Moreover, a positive 

correlation was evidenced between haptoglobin and fibrinogen concentrations (r = 0.56, P < 

0.05) in all birds receiving Eimeria alone or combined with the bacteria. These results 

demonstrate that ceruloplasmin, fibrinogen and PIT 54 at a lesser extend are major positive 

acute phase proteins in chickens suffering from inflammation from an infectious origin and 

they also suggest that the intensity of the acute phase response greatly depends from the 

nature of the inflammatory stimulus. 

 

Резюме 

Патогенните колибактерии и еймериите, в частност E. tenella причиняват тежки 

гастроинтестинални инфекции при стопанските птици. В настоящото изследване са 

представени данни във връзка с някои общофазови протеини, като хаптоглобин- like 

протеин (PIT54), церулоплазмин и фибриноген, които бяха изследвани при 

комбинирани и самостоятелни инфекции с колибактерии и E. tenella при пилета. За тази 

цел 40 на брой пилета от порода Cobb бяха разделени в четири групи в зависимост от 

експерименталния дизайн на изследването: в първата група пилета на 12 дневна възраст 

бяха заразени с ооцисти на E. tenella в доза (8.104), във втората група пилета на 16 

дневна възраст бяха заразени интраперитонеално със серотип O78 E. coli (с доза 107 

cfu/mL), в третата група пилетата бяха инфектирани комбинирано с еймерийни ооцисти 

и колибактерии, докато четвъртата група беше негативна контрола, респективно 

неинфектирани птици. При навършване на 20 дневна възраст от птиците бяха 

получавани кръвни проби (плазма). При изследването на кръвните проби бяха 

наблюдавани повишени нива на острофазовите протеини при птиците инфектирани с 

коли бактерии, и при птиците инфектирани с коли бактерии и ооцисти на E. tenella (P < 

0.001) в сръвнение с контролната група. В кръвните проби получени от птиците 

инфектирани с E. tenella бяха наблюдави повишени стойности на церулоплазмина и 

фибриногена (P < 0.001), докато нивата на PIT 54 не бяха сигнификантно по- високи в 

сръвнение с тези измерени при птиците от първите две групи, но бяха повишени в 

сръвнение с тези определени при птиците от контролната група. Позитивна корелация 



(r = 0.56, P < 0.05) беше наблюдавана по отношение повишените стойности на 

хаптоглобина и фибриногена в групите с  комбинирано инфектираните птици и тези 

перорално инвазирани с ооцисти на E. tenella. Нашите резултати потвърждават тезата, 

за индикаторната роля на церулоплазмина, фибриногена и PIT54 при наличие на 

инфекция, и факта, че техните концентрации се повлияват от естеството на 

инфекциозния агент причиняващ инфекцията. 
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SUMMARY 

Because of high frequencies of colibacillosis and coccidiosis in poultry and their eventual 

coexistence, this study was conducted for investigating plasma enzyme activities (ASAT, 

ALAT and ALP) in association with the severity of pathoanatomical findings in chickens with 

mono-infections (with E. coli or E. tenella only) or co-infection. For that, 160 broiler chickens 

were randomly divided into 4 equal groups according to the pathogen administration: birds 

from the group I (mono-infected) and from the group III (co-infected) were orally infected 

with 8.104 sporulated E. tenella oocysts when they were 12 days old and E. coli (serotype 

O78, 107 cfu) was intraperitoneally injected to chickens from the group II (mono-infected) 

and from the group III when they were 16 days old, whereas the group IV served as negative 

control group. Blood samples were collected and animals were slaughtered when they were 

20 days old. Eimeria infected chickens exhibited haemorrhagic inflammatory lesions 

associated with dystrophic and necrotic processes principally in the caecum but also in liver 

and kidneys, in heart and in brain and cerebellum while in birds receiving E. coli, a fibrinous 

air-sacculitis, perihepatitis or pericarditis, and a gallbladder inflammation were also noticed 

and that in the case of mono-infection, caecum and brain lesions were absent. By contrast, all 

pathological findings were present and exacerbated in co-infected chickens. The plasma 

ASAT and ALAT activities were significantly increased in all infected chickens whereas ALP 

activities were significantly depressed in animals infected with E. coli. These changes were 



most prominent in birds co-infected. These results suggest that pre-invasion with E. tenella 

aggravates the colibacillosis and that this situation would be under-estimated in clinical 

practice. 

 

Резюме 

Във връзка с широкото разпространение в птицевъдството на колибактериозата и 

еймериозата, в настоящото изследване са представени данни отнасящи се до ензимната 

активност в плазмата на ASAT, ALAT и ALP, а така също и данни свързани с тежестта 

на патолого-анатомичната находка при експериментално заразени птици с 

колибактерии и еймерии. За целта на нашия експеримент използвахме 160 пилета, 

разделени в четири групи, в първата група пилета на 12 дневна възраст бяха заразени с 

ооцисти на E. tenella в доза (8.104), във втората група пилета на 16 дневна възраст бяха 

заразени интраперитонеално със серотип O78 E. coli (с доза 107 cfu/mL), в третата 

група пилетата бяха инфектирани комбинирано с еймерийни ооцисти и колибактерии, 

докато четвъртата група беше негативна контрола, респективно неинфектирани птици. 

При навършване на 20 дневна възраст от птиците бяха получавани кръвни проби 

(плазма). При патологоанатомичен преглед на трупния материал от птиците инвазирани 

с ооцисти на E. tenella бяха наблюдавани дистофични и некротични лезии в цекума, 

черния дроб, бъбреците, сърцето, малкия мозък, а при птиците инфектирани с 

патогенни колибактерии, бяха наблюдавани фибринозни аеросакулити, перихепатити и 

перикардити, възпаление на жлъчния мехур. При птиците коинфектирани с 

колибактерии и еймерии, патолого-анатомичната находка беше по-остро изявена. 

Концентрациите в плазмата на ASAT and ALAT бяха определени сигнификатно с по-

високи стойности при инфектираните птици, докато стойностите на ALP в плазмата, 

бяха сигнификатно по-ниски при заразените с колибактерии птици. Тези стойности 

бяха сигнификатно изразени при птиците коинфектирани с бактерии и еймерии. 

Нашите резултати са в потвърждение на тезата, че заразяването с E. tenella при 

пилетата утежнява патогенезата и органната деструкция при птиците с колибактериоза.  
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SUMMARY 

As colibacillosis and eimeriosis frequently occur in poultry, the aim of this study was to 

investigate modifications of blood plasma proteins, lipids and renal markers in chickens 

challenged by only one pathogen agent (E. coli or E. tenella) or by the 2 agents. A total of 160 

broiler chickens were randomly allotted in 4 equal groups: in single infected groups, birds 

were orally infected with 8.104 sporulated oocysts of E. tenella when they were 12 days old 

(group I) or intraperitoneally inoculated with E. coli O78, 107 CFU when they were 16 days 

old (group II); birds from the group III (doubleinfection) were exposed to E. tenella in the 

same conditions as previously described and 4 days after, they were challenged with E. coli 

whereas in the group IV, birds were not exposed to the pathogen agents and served as 

negative controls. Blood samples were collected when birds were 20 days old in all cases and 

the concentrations of the total proteins, albumins, globulins, total lipids, cholesterol, urea, uric 

acid and creatinine were determined from plasmas. Mean albuminemia was significantly 

reduced in all groups exposed to pathogens while mean total protein and globulin 

concentrations were significantly increased in groups infected with E. coli alone or coupled 

with E. tenella. Significant increases of the mean concentrations of the total lipids, cholesterol 

and of the renal failure markers were observed in all experimental groups compared to the 

healthy controls. Furthermore, the changes in albuminemia, cholesterolemia, uraemia and uric 

acid concentrations were maximal in double-infected birds. The biochemical investigation 

clearly shows that an intense inflammatory reaction has occurred, leading to liver and kidney 

damage, particularly in birds co-exposed to the pathogen agents. 

 

Резюме 

В настоящото проучване представяме резултати, които са в контекста на проблемите 

които възникват в птицевъдството при разпространението на колибактериозата и 

еймериозата. Нашите резултати се отнасят до нивата плазмените протеини, липидите и 

бъбречните маркери, изследвани при пилета заразени самостоятелно и комбинирано с 

колибактерии и еймерии. За целта на нашия експеримент използвахме 160 пилета, 

разделени в четири групи, в първата група пилета на 12 дневна възраст бяха заразени с 

ооцисти на E. tenella в доза (8.104), във втората група пилета на 16 дневна възраст бяха 

заразени интраперитонеално със серотип O78 E. coli (с доза 107 cfu/mL), в третата 

група пилетата бяха инфектирани комбинирано с еймерийни ооцисти и колибактерии, 

докато четвъртата група беше негативна контрола, респективно неинфектирани птици. 

При навършване на 20 дневна възраст от птиците бяха получавани кръвни проби 

(плазма), в които  бяха определяни концентрациите на общия белтък, албумините, 

глобулините, а така също стойностите на общия липиден профил,холестерола, уреята, 

пикочната киселина, и креатинина. В кръвните проби от птиците инфектирани с 

колибактерии и еймерии беше наблюдавана албуминемия и сигнификатно повишение 

на стойностите на общия протеин и глобулини. В пробите от инфектираните птици в 

сръвнение с тези получени, от незаразените птици бяха наблюдавани сигнификатно по-

високи стойности на общия липиден профил, холестерола, и бъбречните маркери. Най-



силно изявени албуминемия, холестеремия, уремия и повишени стойности на 

пикочната киселина бяха наблюдавани при птиците с коинфекция. Биохимичните 

маркери ясно показаха наличие на възпалителен процес, водещ до тъканни нарушения 

в черния дроб и бъбреците най-вече при птиците инфектирани с колибактерии и 

еймерии.  
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Ab s t r a c t 

Aim of the study was to evaluate the effect of quercetin and enrofloxacin with/without 

quercetin on elimination of pathogen Escherichia coli O78/H12 in infected chickens. Effect of 

quercetin on disposition of enrofloxacin was investigated and рharmacokinetic-

pharmacodynamic indices were calculated. Enrofloxacin was absorbed after oral 

administration in infected animals but with large inter-individual variations. Low 

concentrations of its main metabolite, ciprofloxacin, were found which could be explained 

with marked reduction of enrofloxacin transformation in infected animals. Quercetin 

significantly decreased bioavailability of enrofloxacin and its transformation to ciprofloxacin. 

Lower formation of metabolite was also found in the studied tissues as spleen, heart, lungs 

and in liver of group treated in combination with quercetin. Results in infected and quercetin 

(50 mg/kg) treated group shows lower percentage of re-isolates of the pathogen bacteria in 

comparison to infected and untreated animals, and close to the low dose (10 mg/kg) of 

enrofloxacin. High dose of enrofloxacin given in a short time in an infection model with high 

inoculum size, resulted in better eradication of bacteria although re-isolates could be found in 

spleen. Additional improvement of the outcome of fluoroquinolone therapy could be searched 

in early start of drug administration according to the terms of metaphylaxis. 

 

 

Резюме 

Целта на нашето изследване беше да определим ефективността в терапевтичния подход 

при самостоятелното използване на кверцетин и енрофлоксацин и в комбинация при  

инфектирани пилета с Escherichia coli O78/H12. Беше определен ефекта на кверцетина 

върху разпределението на енрофлоксацина, а така също бяха определени 



фармакокинетичните и фармакодинамичните индекси. Енрофлоксацинът беше 

абсорбиран след орална администрация при инфектираните птици, но в широк 

индивидуален диапазон. Бяха наблюдавани ниски нива на неговия метаболит, 

ципрофлоксацин, което може да бъде обяснено със значимата редукция на 

трансформирането на енрофлоксацин при инфектираните птици. Кверцетинът 

сигнификатно намалява бионаличността на енрофлоксацин и неговото трансформиране 

в ципрофлоксацин. Ниски стойностите на метаболита бяха установени в тъканините 

проби, слезка, сърце, бял дроб, черен дроб, получени от птиците третирани с 

кверцетин. Резултатите отнасящи се до реизолирането на колибактериите от птиците 

третирани с кверцетин (50 mg/kg) показаха нисък брой на реизолирани колибактерии, в 

сръвнение с тези, получени от нетретираните птици, а също така бяха близки до тези, 

получени от птиците третирани с (10 mg/kg) енрофлоксацин. При третиране на птиците 

с високи дози енрофлоксацин за по-кратък период, бяха наблюдавани ниски стойности 

на реизолираните колибактерии, въпреки че такива бяха установени в слезката. В тази  

връзка е необходимо да се подобри подхода при използването на флуорираните 

хинолони  по повод  метафилактирането на стопанските птици.  
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SUMMARY 

 

The aim of the present study was to investigate the interactions between obesity and blood 

concentrations of 2 positive acute phase proteins, C reactive protein (CRP) and fibrinogen, in 

dogs during acute experimental infection with Staphylococcus intermedius. Staphylococcus 

infection was induced by subcutaneous injection of 24 hour broth culture of S. intermedius 

(5x109 CFU) in 6 healthy male adult mongrel dogs fed with a hypercaloric high-fat diet for 

90 days (obese dogs) and in 8 non obese dogs whereas 6 other non obese dogs served as 

negative controls and plasma CRP and fibrinogen concentrations were monitored for 7 and 14 

days, respectively. The CRP and fibrinogen concentrations dramatically increased in non 

obese infected dogs since 24 hours after inoculation, remained highly elevated for 2-3 days, 



then declined, slowly in the case of CRP and more abruptly in the case of fibrinogen. 

Increases in fibrinogen concentrations were more marked and prolonged and changes in the 

plasma CRP concentrations earlier appeared (since 3 hours after inoculation) and tended to be 

more important in obese infected dogs than in normal infected dogs. These results confirm 

that CRP and fibrinogen are 2 major positive APPs in dogs and show that obesity promotes 

the APP synthesis. 

 

Резюме 

Целта на настоящото изследване беше да се проучи връзката между затлъстяването при 

кучета експериментално заразени със Staphylococcus intermedius и наличието на 

акутнофазовите протеини, С- реактивния протеин и фибриноген в кръвните серуми на 

животните. Стафилококовата инфекция беше възпроизведена чрез субкутанна 

апликация на бактериалната суспензия, в доза 5x10
9
 CFU. В  експеримента бяха 

включени 6 здрави мъжки кучета, които бяха подложени на хиперкалорична, богата на 

мазнини диета, в продължение на 90 дни, а така също включихме и 8 незатлъстели 

кучета. За негативна контрола, респективно неинфектирани кучета бяха включени още 

6 животни. Наличието на   С- реактивен протеин и фибриноген в кръвните серуми на 

кучетата беше изследвано на 7-ия и 14-ия ден след заразяването на животните. 

Концентрациите на С- реактивния протеин и фибриногена бяха нарастнали драматично 

при незатлъстелите и инфектирани кучета още в първите 24 часа, и в рамките на 

следващите 2-3 дена, се наблюдаваше постепенно намаляване на С- реактивния 

протеин, и по-рязък спад на концентрацията на фибриногена. При затлъстелите 

животни се наблюдаваше бъро повишение на концентрацията на С- реактивния 

протеин, още в първите 3 часа след инокулацията на бактериалната суспензия, както и 

повишението на фибриногена също беше индикативно, и се наблюдаваше за по-дълго 

време. Нашите резултати са в подкрепа на тезата, че затлъставянето е предразполагащ 

фактор при инфектираните животни, относно синтезата на двата акутнофазови 

протеина.  
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ABSTRACT 

With regard to the most convenient laboratory diagnostics of C. perfringens infections and 

those caused by some weakly haemolytic bacteria, attempt to determine their relationships in 

the CAMP test in different combinations were carried out. For this purpose, agar 

supplemented with 10% defibrinated sheep blood was used as nutrient medium. The 



incubation was carried out in aerobic, microaerophilic and anaerobic conditions. C. 

perfringens type А showed a clear САМР test reaction with S. agalactiae and R. equi, but not 

with S. aureus, whereas R. equi exhibited a positive reaction with S. aureus and vice versa (S. 

Aureus showed a positive reaction with R. equi, when the latter was used as haemolysis-

enhancing factor). The attempts to use C. perfringens as haemolysis-enhancing factor showed 

that it exhibited a positive САМР test result with R. equi, but there was no reaction with S. 

aureus. When used as a haemolysisenhancing factor with regard to L. monocytogenes type ½ 

а, 4b and L. ivanovi, C. perfringens showed al almost equal reaction with a slightly stronger 

haemolysis with L. ivanovi. This reaction became more detectable when the incubation time 

was prolonged up to 48 h. 

 

Резюме 

Целта на настоящото изследване беше за по-добро диагностициране на C. perfringens в 

лабораторната практика, да определим обективната връзка между CAMP теста, C. 

perfringens и някои други бактериални видове, които експресират по-слаба 

хемолитична активност. За това  беше използван кръвен агар, приготвен с 10% 

дефибринирана овнешка кръв. Инкубирането на бактериите беше осъществявано при 

аеробни, микроаерофилни и анаеробни условия.  C. perfringens type А експресираше 

ясен CAMP тест с S. agalactiae и R. еqui, но не и със S. аureus. R. equi също 

демонстрираше позитивна реакция със S. аureus, а също така S. аureus  демонстрираше 

позитивна реакция с R. еqui. C. perfringens показваше еквивалентна реакция, с добра 

хемолитична зона с L. ivanovi. Хемолитичната зона беше по-добре диференцирана при 

инкубиране на културите в продължение на 48 часа.   
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SUMMARY 

 

In industrial hatcheries, the density of breeder eggs and newly hatched birds that are in 

continuous contact with equipment surfaces and air is considerable. In this study quantitative 

microbiological tests of surface and air samples obtained from various parts of a duck 

hatchery were performed. The extent and the dynamics of microbial contamination were 

determined in the different subunits of the hatchery and the possible sources of microbial 

contamination were analyzed. High amounts of microbial contamination were found in the air 

and on different surfaces in the hatchery, which correspond with the migration of eggs 

according to the hatching technology practice. The highest microbial contamination on 

surfaces and in air was found in the hatchery sector (hatchers and hatching room) during 



hatching. These results emphasize the high microbial contamination in duck hatchery mainly 

during hatching. 

 

Резюме 

В интензивното производство на стопански птици, населеността в люпилните  на яйца 

и новоизлюпени птици е свързана с наличието на постоянен контакт с различни типове 

повърхности и аерогенна обмяна на микроорганизми. В нашето проучване беше 

използван количествен микробиологичен тест за оценяване микробиалната 

обсемененост на въздуха и повърхностите в люпилните за водоплаващи птици. 

Динамиката и продължителността на  микробиалната обсемененост беше изследвана в 

различни сектори на люпилните, респективно бяха обхванати различни възможни 

източници на контаминация в люпилните. Във връзка със спецификата на отглеждане 

на яйцата в люпилните, беше констатирано високо ниво на контаминация в пробите 

получени от въздуха и от различните повърхности. Като най-високи стойности бяха 

наблюдавани в люпилните помещения. Нашите резултати са в контекста на тезата за 

по-високата микробиална обсемененост на въздуха и повърхностите в люпилните. 
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Summary 

The results of two examinations on the effect of a sodium perborate bleaching agent 

(Oksisept) for cleaning and disinfection of waterfowl incubators, applied by coarse spray and 

cold aerosol spray are presented. The comparative evaluation of the disinfection was done via 

microbiological examinations of the microbial count reduction, presence of residual 

microflora, and detection of indicator bacterial species. The efficacy of both disinfection 

protocols was assessed as high. The elements of the ventilation/cooling system of the 

incubator were evaluated as critical for disinfection, due to the high microbial contamination 

rate and the more difficult cleaning and disinfection. 

 

Резюме 

Представени са резултатите от две изследвания за ефекта на избелващото средство, 

натриев перборат (Оксисепт), който се използва за почистване и дезинфекция на 

инкубатори за водоплаващи птици, нанесен чрез груб спрей и студен аерозолен спрей. 

Микробиологичния мониторинг отразяващ ефективността на използваните подходи за 

дезинфекция в инкубаторите, се базираше на редуцирането на общия брой 

микроорганизми и на определяне броя на индикаторните бактериални видове. В 



резултат на получените данни от микробиологичното изследване ефективността на 

двата протокола беше оценена високо. Елементите на системата за вентилиране и 

охлаждане в инкубаторите бяха оценени като критични точки за дезинфекция, 

респективно свързани с по-висока микробиална контаминация, което създава 

затруднения при почистването и дезинфекцията на инкубаторите.  
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А b s t r a c t 

The present review aims to provide insight into the complex interactions between the host and 

Pseudomonas aeruginosa-an opportunistic microbial agent causing skin infections. Heat, 

humidity and skin pH are among the factors beneficial for the development of this Gram 

negative agent. To cause infection, Pseudomonas aeruginosa should first overcome the 

primary mechanisms of defense including the cell elements and humoral factors of the skin, as 

well as non-specific responses-phagocytosis, inflammation, acute phase response. All they are 

analysed with emphasis on the fact that their detailed understanding would help revealing 

their potential and allow for their efficient control. The microorganism, being more alterable 

and more flexible than the host, uses stealth strategies and modes of life. The review goes 

over the arsenal of virulence factors, used by Pseudomonas aeruginosa to attack the host 

defense mechanisms. The bacterial pathogenic strategies for invasion, resulting in collapse of 

skin defense are analysed. Several novel therapeutic approached to Pseudomonas aeruginosa 

skin infections are briefly reviewed. 

 

 

Резюме 

В настоящият обзор е направен опит да бъдат разгледани възможните връзки между 

макроорганизма  и Pseudomonas aeruginosa, който е опортюнистичен бактериален вид, 

причиняващ кожни инфекции при животните и човека. По-високата температура, 

влажността и рН на кожата са фактори, които благоприятстват развитието на 

Pseudomonas aeruginosa. За да провокира инфекция Pseudomonas aeruginosa преодолява 

първичните защитни механизми, включващи клетъчните елементи и хуморални 

фактори, като фагоцитозата, възпалителната реакция, акутнофазовия имунен отговор. 

Всички те са анализирани с акцент върху факта, че тяхното подробно разбиране би 



помогнало да се разкрие техния потенциал, и да се даде добра теоретична възможност 

за ефективеното им контролиране в клиничната практика. Микроорганизмите, са по-

изменчиви и  флексибелни, в сръвнение с макроорганизма, което определя тяхната  

еволюционна адаптабилност. Обзорът поставя акценти върху  многообразието от 

фактори на вирулентността при Pseudomonas aeruginosa, които съдействат за 

преодоляване на защитните механизми в макроорганизма. Анализирани са 

възможностите за бактериалната инвазия, водещи до колапс на кожната защита. 

Накратко са разгледани няколко нови терапевтични подхода, които  могат да 

въздействат въру кожните инфекции. 

 

 

Revue Méd. Vét., 2013, 164, 7, 343-347 

 

Effects of humidity and temperature on avian influenza virus H6N2 persistence in faecal 

samples from experimentally infected ducks (Anas platyrynchos) 

I.S. Zarkov, V.S. Urumova 

 

 

SUMMARY 

 

The persistence of infectivity of avian influenza virus (AIV) subtype H6N2 was investigated 

in faeces collected 5th days after experimental infection (10
5
.25 EID50/ 100 μL) of 4 ducks 

(Anas plathyrynchos) according to the humidity of the samples and to the ambient 

temperature. For that, the weights of the ball-shaped and thin-layer faeces (0.2 cm thickness) 

were determined for 3 days and the bacterial microflora and the virus titres using 

haemagglutination test on allantoic fluids from 6-9 days old chicken embryos inoculated with 

faecal samples were measured in parallel. In a second step, the H6N2 survival for 18 days 

according to the ambient temperatures (4°C, 15°C and 22°C) was determined in faecal 

samples keeping at constant humidity. Whereas the microflora was preserved, the virus was 

no more detected in thin layer faeces after a 24 hour drying (corresponding to a reduction 

weight of 72%) whereas virus titres were still around 100.75 EID50 /100 μL in ball shaped 

faeces (with a reduction weight of 42.7%). When faecal humidity remained constant, the 

H6N2 virus persisted until 14, 6 and 2 days at 4°C, 15°C and 22°C, respectively. These 

results suggest that in natural conditions, the persistence of the avian influenza A virus H6N2 

in the environment may be promoted by humidity and low temperatures as in winter months. 

 

Резюме 

В нашето изследване беше проучвана инфекциозността на птичия инфлуенца вирус 

(AIV) субтип H6N2 във фецеса на патици на 5-ия ден след заразяването им. За целите 

на експеримента използвахме 4 патици (Anas plathyrynchos), които бяха заразени с доза 

(10
5
.25 EID50/ 100 μL) на птичия инфлуенца вирус (AIV). Микробиологичното 

изследване включваше бактериологичен анализ на фекалната микрофлора и 

вирусологичен анализ чрез хемаглутинационния тест на алантоисна течност, получена 

от пилешки ембриони на 6-9-дневна възраст, които бяха заразени с фецеса на 



инфектираните птици. Също така беше  определено наличието на птичия инфлуенца 

вирус (AIV) субтип H6N2 във фецеса на 18-ия ден, след неговото съхранение при 

различни температурни граници (4°C, 15°C и 22°C) и подходяща влажност. В по-

тънките фекални проби, фируса на птичия грип не беше установен след 24-часово 

изсушаване на пробите, при редукция на масата от порядъка на 72%, докато 

бактериалната флора оставаше съхранена. Във фекалните проби с по-голяма маса, 

титрите на вируса на птичия грип след изсушаването и редуцирането на масата до 

42.7% бяха съхранени в количество около 100.75 EID50 /100 μL. При съхранена 

влажност във фекалните проби беше наблюдавано перзистиране на вируса на 14-ия, 6-

ия и 2-ия ден, респективно  при оптимални температури 4°C, 15°C и 22°C. Нашите 

резултати бяха в подкрепа на тезата, че при подходяща влажност и ниски температури 

през зимните месеци, се благоприяства съхранението на птичия инфлуенца вирус H6N2 

в околната среда. 
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Abstract 

The aim of the present study was to assess changes in acute phase proteins fibrinogen and 

haptoglobin, as well as hematological, blood biochemical, and microbiological alterations in 

local Bulgarian goats with experimentally induced Staphylococcus aureus mastitis. The 

experiments were conducted with 6 clinically healthy local Bulgarian goats, 2 to 6 years of 

age, weighing 46–57 kg. The experimental infection was done with a stationary phase culture 

of a field Staphylococcus aureus strain isolated from a cow with clinical mastitis. Blood 

haptoglobin in goats was considerably higher (Р < 0.05) as early as 8 h after the pathogen’s 

inoculation. The most significant differences from baseline values occurred 24 and 48 h (Р < 

0.01) after infection. Plasma fibrinogen increased significantly (Р < 0.05) 8 h after infection 

and reached the highest mean concentration (9.12 g/L) by 72 h. Leukocytosis was established 

as early as 4 h after the experimental infection when leukocyte counts were significantly 



higher than baseline (Р < 0.001). The analysis of results indicates that in experimentally 

induced Staphylococcus aureus mastitis, significantly higher (P < 0.05) levels of the 

leukocyte, fibrinogen, and haptoglobin are established as early as 8 h after the infection. 

 

Резюме 

Целта на настоящото изследване включваше определяне наличието на острофазовите 

протеини, фибриноген и хаптоглобин, определяне стойностите  на хематологичните и 

биохимичните показатели, и определяне бактериологичната находка в млечни проби, 

при кози от местна българска порода, при които експериментално бяха възпроизведени 

мастити със Staphylococcus aureus. В експерименталната постановка бяха включени 6 

клинично здрави животни, на възраст от 2 до 6 години и телесна маса от 46 кг до 57 кг. 

Козите бяха заразени с бактериална култура в стационарна фаза на теренен щам 

Staphylococcus aureus. Резултатите от проучването показаха наличието на високи 

стойности на хаптоглобин (Р < 0.05), на  8- ия час след заразяването на животните. 

Сигнификатно високи стойности (Р < 0.01) също бяха наблюдавани на 24-ия и 48-ия час 

след заразяването на козите. Стойностите на фибриногена в плазмените проби също 

бяха сигнификатно високи (Р < 0.05)  на 8-ия час след инфектирането на животните, 

като пиковите нива (9.12 g/L)  бяха наблюдавани на 72-ия час от инфекцията. Беше 

наблюдавана левкоцитоза със сигнификатно високи стойности на левкоцитите (Р < 

0.001) на 4-ия час след заразяването на козите. В заключение може да се каже, че 

нашите резултати бяха свързани със сигнификатно високи стойности на левкоцитите, 

фибриногена, и хаптоглобин, при кози, определени на 8-ия час след експериментално 

възпроизвеждане на бактериални мастити със Staphylococcus aureus. 
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Summary 

The aim of the study was to investigate the changes in some rapid, indicative clinical 

laboratory parameters – white blood cells (WBC), leukogram, erythrocyte sedimentation rate 

(ESR), total protein (TP), albumin (A), globulins (G), albumin/globulin ratio (A/G) during 

experimental Pseudomonas aeruginosa skin infection in dogs and to determine their ability to 

provide information for evaluating such type of infection. Suspension of P.aeruginosa (1×10
8
 

cfu/mL) was inoculated at a dose 0.3 mL/kg body weight, in five clinically healthy, dogs, 2–5 

years old, weighing 24.3 ± 1.8 kg. The control group (n=5) was injected with the same dose of 

normal saline. The blood samples were taken in the following dynamics: before infection (0 



h) and on 4th, 24th, 48th, 72nd hour and on 7th, 10th and 14th day after infection. The data 

presented clearly suggest that ESR was the most sensitive haematological parameter 

increasing significantly 4 hours after infection (P<0.01), with values remaining high 

(P<0.001) till the end of experimental period (day 14). WBC increased significantly on hour 

72 (P<0.001). The changes in the leukogram demonstrated increase in band neutrophils on 

hour 48 and 72 (P<0.01), which is indicative for left shift. Eosinopenia was found on hour 24 

and 72 (P<0.01). Analysis of biochemical parameters demonstrated that the period within 

24th to 72nd hour was crucial in progress of P. aeruginosa skin infection. This statement is 

supported by the significant decrease of albumin concentration (P<0.001), decrease in A/G 

ratio and hyperglobulinaemia (P<0.001) within this period. These alterations in protein profile 

did not affect total protein concentration, which remained unchanged during the whole 

experimental period. The matched analysis of both haematological and biochemical 

parameters is more accurate and indicative for the progression of bacterial skin infections in 

dogs. Albumin and globulins concentrations and A/G ratio are sensitive, consistent and 

reliable parameters, which can be useful for evaluating skin P. aeruginosa infection in dogs. 

 

Резюме 

Целта на настоящото изследване беше да се проучат промените в някои лабораторни 

показатели, като брой на левкоцитите, характеристика на левкограмата, утаяване на 

еритроцитите, общ протеин, албумин и глобулин, съотношение албумин/глобулин, по 

време на експериментална кожна инфекция с Pseudomonas aeruginosa при кучета. За 

възпроизвеждане на кожната инфекция беше използвана култура на Pseudomonas 

aeruginosa  в доза1×10
8
 cfu/mL, която беше въведена подкожно при здрави кучета на 

възраст от 2 до 5 години и телесна маса около 24.3 ± 1.8 kг. Контролната група от пет 

животни беше инокулирана със стерилен физиологичен разтвор. От кучетата бяха 

получавани кръвни проби в следната динамика, на 0-ия час, 4-ия, 24-ия, 48-ия, 72-ия 

час, и на 7-ия, 10-ия, и 14th –ия ден след инфекцията. Нашите резултатите показаха, че 

утаяването на еритроцитите беше най-сензитивния показател, който експресира 

сигнификатно високи стойности на 4-ия час след инфекцията (P<0.01), като това високо 

ниво (P<0.001)  се запазваше до 14-ия ден. Също така се наблюдаваха сигнификатно 

високи стойности на левкоцитите (P<0.001) на 72-ия час след заразяването на 

животните. Промените в левкограмата демонстрираха наличие на висок брой 

неутрофили на 48-ия и 72-ия час от инфекцията (P<0.01). В същия интервал от време 

беше наблюдавана и еозинопения (P<0.01).  Анализът на биохимичните показатели 

определяше като критичен момент интервала от 24-ия до 72 –ия час след 

инфектирането на кучетата. В контекста на това беше намерено понижение на 

концентрацията на албумина (P<0.001), също по-ниски нива на съотношението 

албумин/глобулин, и хиперглобинемия (P<0.001). Тези промени в протеиновия профил 

не променяха  съдържанието на общия протеин. Сензитивни показатели по време на 

кожната инфекция с Pseudomonas aeruginosa бяха промените в стойностите на 

албумина и глобулина, и на съотношението албумин/глобулин. 
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А b s t r a c t 

The purpose of the present study was to investigate the ultrasound and histopathological 

findings in experimentally induced Staphylococcus aureus mastitis in goats. The 

experimentwas conducted using six clinically healthy goats, 2–4 years of age, weighing 48–

54 kg. The experimental infection was done with stationary-phase culture of a field S. aureus 

strain isolated from the milk of a cow with clinical mastitis. Ultrasound measurement of udder 

structures established statistically significant changes in teat canal length, teat wall thick-ness 

and diameter of lactiferous ducts. A clear sign of inflammation was the ultrasound 

visualization of hyperechoic structures in the teat cistern, which were identified as 

milkcoagula after milking. The ultrasonography of udder parenchyma on post infection hour 

72 showed large hyperechoic zones, statistically significant (P < 0.05) narrowing of lact-

iferous ducts and inability for visualization of anechoic blood vessels. On post infection hour 

168 that corresponded to the 3rd day of treatment of goats, teat cistern content was normal 

and anechoic. Histopathological results showed vacuolar degeneration of epithelial cells, 

serous exudate in glandular duct lumens consisting of multiple neutrophils, as well as 

interstitial changes–haemorrhages, oedema and mononuclear proliferations of lympho-cytes 

and histiocytes. The analysis of results indicates that ultrasonography combined with 

histopathological examinations could be successfully used for detection and monitoring of the 

time course of goat udder alterations caused by experimental S. aureus mastitis. 

 

 

Резюме 

Целта на настоящото изследване беше да се проучат  промените в тъканите на млечната 

жлеза при кози, при експериментални мастити със Staphylococcus aureus, с помощта на 

ехография и хистопатологичен анализ. В експерименталната постановка бяха включени 

6 клинично здрави животни, на възраст от 2 до 4 години и телесна маса от 48 кг до 54 

кг. Козите бяха заразени с бактериална култура в стационарна фаза на теренен щам  

Staphylococcus aureus. Ехографската находка показваше сигнификатни промени в 

дължината, дебелината и диаметъра на млечните канали. Индикативни промени 



отнасящи се до възпалителната реакция бяха наблюдавани във връзка с 

хиперехогенните зони в областта на млечните канали, свързани с формирането на 

коаглулуми в млечната секреция. Също така на 72-ия час след инфекцията бяха 

наблюдавани сигнификатни хиперехогенни промени (P < 0.05)  в паренхима на 

млечната жлеза, около млечните канали, и анехогенни зони около кръвоносните съдове. 

На 3-ия ден след третирането на козите, при ехографията не бяха наблюдавани 

хиперехогенни области около млечните канали, респективно млечната секреция 

притежаваше нормална консистенция. Хистопатологичният анализ показваше вакуолна 

дегенерация на епителните клетки, наличието на серозен ексудат в млечните канали, 

висок брой неутрофилни клетки, интерстициални промени, хеморагии, едема, 

мононуклеарна пролиферация на лимфоцитите и хистоцитите. Нашите резултати 

показаха, че съществуват обективни предпоставки, за коректна диагноза,  отнасящи се 

до ехографската и хистологичната преценка при наличието на експериментален мастит 

при кози, предизвикан от S. aureus. 
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Summary 

Acute-phase response is most critical for the attenuation of the strong inflammatory response 

induced by bacterial opportunist Pseudomonas aeruginosa. The aim of the present study was 

to evaluate the acute-phase response in experimental Pseudomonas aeruginosa skin infection, 

by measuring changes in fibrinogen concentration (a positive acute-phase protein, APP) and 

activity of arylesterase (ARE –a negative APP). We also aimed to evaluate the effect of 

therapy with phytopreparation Feverfew, containing the active component parthenolide, 

which has anti-inflammatory properties. Fifteen male mongrel dogs at 2–5 years of age were 

divided into three groups: group 0 (n=5) with infection induced by subcutaneous injection of 

bacterial Pseudomonas aeruginosa culture 1×108 CFU/mL; group I (n=5) – infected and 

treated with Feverfew (standardised extract, active principle parthenolide 0.7% (Nature’s 

Way, USA), by application of 1 capsule at 12-hour intervals. The per os treatment began on 

post infection hour 4 and continued for 6 days. Dogs from group C (n=5) were controls. 

Plasma fibrinogen and serum ARE activity were assayed before infection and on 4th, 24th, 

48th and 72nd hour and on 7th, 10th and 14th day after infection. The results suggested that 

fibrinogen levels in dogs from group 0 increased on p.i. hour 24 vs baseline, attained a peak 



on hour 48 (P<0.001), and persisted high on hour 72. Infected dogs treated with Feverfew 

(group І) exhibited a similar time course of changes in fibrinogen levels, but the numeric 

values were lower compared to those of group 0 (P<0.05). ARE activity in experimental 

animals did not change significantly and was similar to control values. 

 

Резюме 

 

Акутнофазовият имунен отговор е съществен за противовъзпалителната реакция в 

макроорганизма при наличие на опортюнистична инфекция с участието на 

Pseudomonas aeruginosa. Целта на настоящото проучване беше да се определят 

промените в стойностите на позитивния акутнофазов протеин, какъвто е фибриногена, 

и на негативния акутнофазов протеин, арилестераза, при кучета с експериментална 

кожна инфекция с  Pseudomonas aeruginosa. Също така си поставихме за цел да 

определим ефективността от терапията с фитопродукта Feverfew, който съдържа 

активна компонента, като партенолид, с изразено противовъзпалително въздействие. За 

целите на експерименталната работа, използвахме 15 здрави кучета от мъжки пол, на 

възраст от 2 до 5 години.  Позитивната контролна група, се състоеше от 5 кучета,  

които бяха подкожно заразени с култура на Pseudomonas aeruginosa в доза 1×10
8 

CFU/mL, в първата група (n=5) инфектираните животни бяха третирани с  по една 

капсула Feverfew на 12 часа. Третирането на животните стартираше на 4-ия час след 

заразяването и продължаваше 6 дни.  Също така в експерименталния дизайн беше 

включена негативна контролна група (n=5). Определянето на стойностите на 

фибриногена и арилестеразата беше извършвано в следната последователност, на 4-ия, 

24-ия, 48-ия и 72-ия час, и на 7-ия, 10-ия и 14-ия ден след заразяването на кучетата. 

Стойностите на фибриногена бяха сигнификатно повишени (P<0.001) при 

инфектираните и  нетретирани кучета на 24-ия, 48-ия и 72-ия час. При кучетата 

третирани с Feverfew бяха наблюдавани сигнификатно по-ниски стойности на 

фибриногена в същия интервал от време, за който беше отчетено повишение в 

стойностите на фибриногена при нетретираните животни (P<0.05). Стойностите на 

арилестеразата останаха непроменени както при инфектираните, така и при 

третираните кучета. 
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Abstract 

 

Changes in white blood cells, leukogram patterns, the positive acute-phase protein (APP) 

fibrinogen and negative APPs (albumin and arylesterase) were monitored to evaluate their 

potential as sensitive indicators throughout the course of therapy in canine skin Pseudomonas 

aeruginosa infection. The study was performed on 15 male mixed-breed dogs, divided in 

three groups of 5 dogs each. Dogs from group A were injected subcutaneously with P. 

aeruginosa bacterial culture (1× 108 CFU/mL) at a dose of 0.3 mL/kg and treated with 

enrofloxacin (5 mg/kg, s.c.) on post infection hour 48 for 10 consecutive days. Dogs from 

group B were infected and treated with a combination of enrofloxacin (at above mentioned 

dose and intervals) and parthenolide (feverfew extract 90 mg, 0.7 % parthenolide). The 

schedule consisted of daily oral intake of two capsules of feverfew beginning on post 

infection hour 4 and continued for 6 days. The control group C included healthy dogs, 

injected s.c. with 0.3 mL/kg physiological saline. The haematological indices and APPs were 

assayed before infection and on 4th, 24th, 48th and 72nd hours and on 7th, 10th and 14th days 

after infection. Infected and antibiotic-treated dogs responded with significant leukocytosis, 

left shift, eosinopaenia and lymphopaenia between hours 24 and 72. In this group, fibrinogen 

increased substantially by post infection hours 24 (p<0.01 vs 0 h; p<0.05 vs group C), 48 (p< 

0.001 vs 0 h; p<0.05 vs group C) and 72 (p< 0.001 vs 0 h; p<0.01 vs group C) while albumin 

reduction was marked by hours 48 (p < 0.05 vs 0 h) and 72 (p<0.05 vs 0 h; p < 0.001 vs group 

C) and day 7 (p<0.01 vs 0 h; p < 0.001 vs group C). The combination of enrofloxacin and 

parthenolide modified, at a significant extent, the deviations in studied parameters except for 

eosinophil percentage, which persisted low.  

 

Резюме 

В настоящото проучване си поставихме за цел да проследим промените в броя на 

левкоцитите и в левкограмата, в стойностите на позитивния актутнофазов протеин, 

фибриноген, и стойностите на негативните акутнофазови протеини, албумин и 

арилестераза, при третирани кучета с експериментална кожна инфекция с Pseudomonas 

aeruginosa. За експеримента използвахме 15 здрави мъжки кучета, които бяха 

разделени в пет групи. В първата група кучетата бяха подкожно заразени с 0.3 mL 

бактериална култура на P. aeruginosa  в доза (1× 108 CFU/mL) и бяха третирани с 

енрофлоксацин (5 mg/kg, s.c.)  на 48-ия час след заразяването, и в продължение на 

следващите 10 дни. Във втората група инфектираните животни бяха подложени на 

комбинирана терапия с енрофлоксацин и партенолид (feverfew екстракт 90 mg, 0.7 % 

партенолид), като дозата на енрофлоксацин беше еквивалентна на тази с която бяха 

третирани животните от първата група. Третирането с партенолид включваше две 



капсули, още на 4-ия час след заразяването, и в продължение на следващите шест дни. 

Трета група включваше животни, които бяха инокулирани с физиологичен разтвор. 

Хематологичните показатели и стойностите на акутнофазовите протеини бяха 

проследявани в динамика, както следва, на 4-ия, 24-ия, 48-ия на 72-ия час, и на 7-ия, 10-

ия и 14-ия ден след инфекцията. При животните третирани с енрофлоксацин между 24-

ия и 72-ия час бяха наблюдавани левкоцитоза, еозинопения, и лимфопения. Също така 

на 24-ия и 72-ия час бяха определени сигнификатно по-високи стойности на 

фибриногена  (p<0.01 vs 0 h; p<0.05 vs група C), 48-ия час (p< 0.001 vs 0 h; p<0.05 vs 

група C) и 72-ия час (p< 0.001 vs 0 h; p<0.01 vs група C). Стойностите на албумина бяха 

редуцирани на 48-ия, 72-ия час и на 7-ия ден, (p < 0.05 vs 0 h) and 72-ия час (p<0.05 vs 0 

h; p < 0.001 vs група C) и 7-ия ден (p<0.01 vs 0 h; p < 0.001 vs група C). Комбинираната 

терапия с енрофлоксацин и партенолид модифицира в значителна степен изследваните 

параметри, с изключение броя на еозинофилите, който оставаше нисък.  
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ABSTRACT 

 

The control of experimental canine Pseudomonas aeruginosa infection was optimised via a 

combined therapy including enrofloxacin against the bacteria and parthenolide (active 

component of the plant Tanacetum parthenium) for correction of inflammatory reaction. The 

aim of the present study was to evaluate the effect of this therapy on absolute neutrophil 

counts (ANC), blood neutrophilic function (phagocytosis, oxidative burst activity), serum 

naturally occurring antibodies (NAbs), procalcitonin (PCT) in infected animals. Blood 

samples were collected prior to the infection – hour 0 and post infection hours 4, 24, 48, 72 

and day 7 from 25 male dogs, divided into five equal groups. Group C included healthy dogs 

(negative control). Dogs from Group 0 were injected subcutaneously with P. aeruginosa 

bacterial culture (1×10
8
 CFU/mL) and untreated (positive control). The infected dogs from 

Group I were treated s.c. with enrofloxacin on post infection hour 48 at 5 mg/kg. Dogs from 

Group II were treated beginning from the 4th hour post infection with standardized feverfew 



extract – 90 mg, 0.7% parthenolide given orally at 2 capsules daily for 6 days. Group III 

included dogs with combined therapy - enrofloxacin and feverfew (at above mentioned doses 

and intervals). This therapy regulated ANC, NAbs, increased the phagocytic index, decreased 

hydrogen peroxide (H2O2) production of neutrophils and serum PCT. The observed 

correlations between PCT – marker of bacterial infection and blood markers – ANC, 

phagocytosis, H2O2 indicated that they could be used in combination to detect the 

progression of bacterial infection and can help to select the proper approach for treatment of 

infection. 

 

Резюме 

В настоящото изследване беше направен опит за оптимизиране на терапевтичния 

подход с участието на енрофлоксацин и партенолид (активен компонент на растението 

Tanacetum parthenium), от гледна точка на противовъзпалителния имунен отговор,  при 

кучета с експериментална  кожна Pseudomonas aeruginosa инфекция. В контекста на 

това си поставихме за цел да изследваме промените в абсолютния брой на 

неутрофилите, в техните функции, що се отнася до фагоцитната активност и 

оксидативната им активност,  промените касаещи серумните стойности на нормалните 

антитела, и стойностите на прокалцитонина, при кучета с кожна инфекция, с участието 

на  Pseudomonas aeruginosa. Кръвните  проби бяха получавани в следната 

последователност-  на 0-ия час  и след инфекцията на 4- ия, 24-ия, 48-ия, 72-ия час и на 

7-ия ден. За експеримента използвахме  25 здрави мъжки кучета, които бяха разделени 

в пет групи. В контролната група кучетата бяха подкожно заразени с 0.3 mL 

бактериална култура на P. aeruginosa  в доза (1× 108 CFU/mL), и  не бяха тртирани. В 

първата група инфектираните кучета бяха  третирани на 48- ия час с енрофлоксацин в 

доза 5 mg/kг. Във втората група инфектираните животни бяха третирани на 4-ия час 

след заразяването с по две капсули feverfew екстракт ( 90 mg, 0.7% партенолид),  и в 

продължение на следващите 6 дни.  В третата група животните бяха подложени на 

комбинирана терапия в дози и интервали еквивалентни на тези прилагани при 

животните от първите две групи. В резултат на терапията при експериментално 

заразените с Pseudomonas aeruginosa кучета бяха регулирани броя и функциалната 

активност на неутрофилните клетки, респективно беше наблюдаванповишен фагоцитен 

идекс и намалена оксидативна активност (намалена продукция на водороден пероксид), 

а също така и понижени стойности на прокалцитонина в серумните проби. 

Корелативната връзка между кръвните показатели, като общ брой неутрофили и 

техните функционални активности от една страна, и  стойностите на прокалцитонина 

от друга страна, могат да се използват за определяне ефективността от терапевтичния 

подход при експериментално заразените кучета с  P. aeruginosa.    
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Abstract 

 

The survey comprised 5870 dogs with surgical diagnoses for the period 1 January 2010 to 31 

December 2014, out of which 269 (4.58%) were diagnosed with otitis. The total number of 

isolates was 53: 17 coagulase-positive staphylococci, 2 beta-hemolytic staphylococci, 16 

Pseudomonas aeruginosa, 7 Proteus mirabilis, 9 Malassezia pachydermatis, and 2 Candida 

spp. Bacterial and fungal infections were most frequently encountered in the summer (26; 

49.06%) then in the autumn (13 isolates, 24.54%), and winter and spring (7 isolates, 13.21%). 

The highest number of isolates (21.4%) was resistant to chloramphenicol, followed by those 

resistant to gentamicin (16.6%), enrofloxacin (14.3%), and amoxicillin/clavulanic acid 

(9.5%). Head shaking was the commonest clinical sign (59.48%), followed by ear scratching 

(88 dogs), pain (81 dogs), and ear discharge (71 dogs). Acute otitis cases were 53.53%, 

followed by chronic (29.37%) and recurrent cases (17.10%). 

 

Резюме 

 

В настоящото изследване за периода от януари 2010г до 31 декември 2014г., бяха 

включени 5870 кучета, диагностицирани с хирургично заболяване, като при 269 

(4.58%) от тях бяха диагностицирани с отити. Общият брой на щамовете от тампонните 

проби, получени от кучетата с отити беше 53, като 17 от тях бяха отнесени към 

коагулаза- позитивните стафилококи, 2 към бета-хемолитичните стрептококи, 16 към 

вида Pseudomonas aeruginosa, 7 към Proteus mirabilis, 9 към Malassezia pachydermatis и 

2 към Candida spp. Бактериалните инфекции и кандидозите се срещаха по-често през 

летните месеци (26; 49.06%) в сравнение с есенните (13 щамове, 24.54%), зимните и 

пролетните месеци (7 щамове, 13.21%). Висок процент от щамовете показаха 

резистентност към хлорамфеникол (21.4%), след това към гентамицин (16.6%), 

енрофлоксацин (14.3%),  и към амоксицилин/клавулановата киселина (9.5%). От 

клиничните признаци най-често беше наблюдавано клатене на главата (59.48%), след 

това разчесване на ушите (88 кучета), болезненост (81 кучета), и ексудация (71 кучета). 

Акутната изява на отите беше наблюдавана при 53.53% от кучетата с отити,  

хроничната клиника при (29.37%) и рекурентните случаи при (17.10%). 

 

 

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2018 ONLINE FIRST 

ISSN 1311-1477; DOI: 10.15547/bjvm.2151 

 



Microbial and antibacterial resistance profile in canine otitis externa-a comparative 

analysis 

 

Petrov V, Zhelev G, Marutsov P, Koev K, Georgieva S, Toneva I, Urumova V. 

 

1Department of Veterinary Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, 

2Student; Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria 

 

Summary 

The aim of the present study was to compare the prevalence of microbial agents involved in 

canine otitis externa and their sensitivity to antibacterial drugs in two periods: 2007–2011 and 

2013–2017. For 2013–2017, coagulase-positive staphylococci were the dominating bacterial 

species (186 isolates), followed by Pseudomonas aeruginosa (82 strains). The rate of isolated 

yeasts (mainly Malassezia pachydermatis) was substantially high (152 isolates). Compared to 

the earlier period (2007–2011) a tendency to more frequent occurrence of co-infections was 

noted – 61.7% and more than 80% of co-infections involved yeasts. Antibacterial resistance 

patterns showed a clear trend to increased resistance of coagulase-positive staphylococci and 

β-haemolytic streptococci to amoxicillin/ clavulanic acid (42% and 50% respectively) and 

gentamicin (29%, 40%). Increased resistance of P. aeruginosa was established to gentamicin 

(16%) and amikacin (18%). The prevalence of pseudomonads resistant to enrofloxacin was 

lower (27%). 

 

Резюме 

Целта на настоящото изследване беше да се направи сравнителен анализ на 

микробиалната микрофлора, която участва в етиологията на възпалението на външното 

ухо при кучета, а също така да се определи сензитивността на изолатите към 

антимикробните средства, за два периода от 2007 г до 2011г., и за периода 2013-2017г. 

За периода 2013-2017г, коагулаза- позитивните стафилококи  бяха определени като 

предоминиращи в етиологията на външните отити при кучета (186 щамове), следвани 

от щамовете отнесени към вида Pseudomonas aeruginosa (82 щамове). Нивото на 

щамовете отнесени към дрождевите мицети, основно от вида Malassezia pachydermatis 

беше значително високо (152 щамове). В сравнителен аспект за периода 2013-2017г.  

беше наблюдаван по-висок ръст на коинфекциите при животните с възпаление на 

външното ухо (61.7%), като  при 80% от случаите ставаше дума за коинфекции с 

участието на дрождеви мицети. При проучванията отнасящи се до чувствителността на 

щамовете към антимикробните средства беше наблюдавана тенденция към нарастване 

на резистентността при коагулаза- позитивните стафилококи и бета-хемолитичните 

стрептококи към амоксицилин/клавуланова киселина (42%,  респективно 50%) и към 

гентамицин (29%, 40%). За периода също така беше наблюдавана по-висока 

резистентност при щамовете P. aeruginosa към гентамицин (16%) и към амикацин 

(18%), докато резистентността към енрофлоксацин беше определена с ниски стойности 

(27%).  
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Summary 

 

The sensitivity of 80 E. coli strains isolated from canine rectal swabs to antimicrobial drugs 

was tested in this study. The results showed 47.5% resistance to ampicillin, 18.7% to the 

combination amoxicillin/clavulanic acid and 6.2% to cephalothin. The percentage of E. coli 

isolates resistant to tetracycline was 26.2%, to ciprofloxacin 12.5%, and to gentamicin 10%. 

The resistance to cefotaxime and ceftazidime was the lowest (1.2% and 2.5% respectively). 

Determined MIC90 of ampicillin were 16 μg/mL, and of amoxicillin/clavulanic acid and 

cephalothin 8 μg/mL. The main resistance genotype of isolates to tested beta-lactams was 

associated with presence of blaTEM. 

 

Резюме 

В настоящото изследване беше определена чувствителността към антимикробни 

средства при 80 колищама изолирани от анални тампонни проби, получени от кучета. 

Нашите резултати показаха, че 47.5% от коли щамовете проявяват резистентност към 

ампицилин, 18.7% към комбинацията амоксицилин/клавуланова киселина, и 6.2% към 

цефалотин. Процентът на резистентните коли щамове към тетрациклин беше 26.2%, 

към ципрофлокасцин 12.5%, и към гентамицин 10%. Намерени бяха ниски нива на 

резистентност към цефотаксим и цефтазидим (1.2% и 2.5% респективно). Бяха 

определени високи стойности на MIC90 към ампицилин 16 μg/mL. Към цефалотин и към 

комбинацията амоксицилин/клавуланова киселина MIC90 бяха 8 μg/mL. Основният 

генотип по отношение на бета-лактамните химиотерапевтици при резистентните коли 

щамове беше свързан с наличието на blaTEM.  
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Summary 

 

The purpose of this study was to detect the presence of shiga-toxin producing Escherichia coli 

(STEC) in faeces of healthy dairy cattle and to determine the sensitivity of isolates to several 

antimicrobial drugs. A total of 1,104 anal swab samples originating from 28 cattle farms were 

examined. After the primary identification, 30 strains were found to belong to serogroup 

О157. By means of conventional multiplex PCR, isolates were screened for presence of 

resistance genes stx1, stx2 and eaeА. Twenty-nine strains possesses amplicons with a size 

corresponding to genes stx2 and eaeA, one had amplicons also for the stx1 gene and one 

lacked amplicons of all three genes. Twenty-eight strains demonstrated amplicons equivalent 

to gene H7. The results from phenotype analysis of resistance showed preserved sensitivity to 

ceftriaxone, ceftazidime, cefotaxime, cephalothin, streptomycin, gentamicin, tetracycline, 

enrofloxacin and combinations sulfamethoxazole/trimethoprim and amoxicillin/clavulanic 

acid. Sensitivity to ampicillin was relatively preserved, although at a lower extent. 

 

 

Резюме 

Целта на настоящото изследване беше да бъде определено присъствието на шига-

продуциращите Escherichia coli (STEC) във фецеса на здрави млекодайни говеда, и да 

бъде изследвана чувствителността на колищамовете към различни антимикробни 

средства. За целта бяха разработени 1104 анални тампонни проби от млекодайни 

говеда, произхождащи от 28 ферми.  След първичната идентификация на щамовете, за 

30 от тях беше установена принадлежност към серотип  О157. За изследване наличието 

на гените stx1, stx2, които са свързани с продукцията на шига-токсините, и на ген eaeА, 

който определя продукцията на интимин, беше използван протокол за мултиплексен 

PCR. При двадесет и девет от проучваните колищамове бяха установени гените stx2 и 

eaeA, при един от тях беше намерен ген stx1, и при един от тях не беше открит нито 

един от проучваните гени. Също така при 28 щама беше открит ген  fly7 , който 

детерминира продукцията на ресничестия антиген. При коли щамовете резултатите от 

фенотипния анализ на чувствителността към антимикробните средства, показаха 

съхранена чувствителност към цефтриаксон, цефтазидим, цефотаксим, цефалотин, 

стрептомицин, гентамицин, тетрациклин, енрофлоксацин, към комбинацията 

сулфаметоксазол/триметроприм, и към комбинацията амоксицилин/клавуланова 

киселина. Ниски нива на резистентност бяха установени към амоксицилин.   
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Summary 

 

The study was performed on the 9 largest poultry farms and hatcheries in Bulgaria during the 

period from 2001 to 2006. Eight hundred thirty three samples from birds have been 

investigated– seven hundred ten from gallinaceous and one hundred twenty three from 

waterfowl. The samples have been taken from corpse material (liver, spleen, joint, air sack, 

small intestine) as well from dead embryo, cloacal and nasal swabs. They were analyzed 

using routine laboratory or the semi-automatic system of identification CRYSTAL for 

enterobacteriae and staphylococci, as well as using the API-20 NE system for 

nonfermentative bacteria. A postitive microbial finding was current in 67.8% of samples from 

dead chick embryos. The isolates belong to 13 different microbial species. A total of 14 

species were isolated from the corpse material, nasal and cloacal swabs. Their specific 

presence is age dependent. Similar results have been found for waterfowl. 

 

Резюме 

Настоящото изследване беше проведено в 9 големи птицеферми и люпилни в България, 

за периода от 2001г до 2006г. Бяха разработени 833 проби от птици, от които 

седемстотин и десет бяха получени от кокошеви птици, и сто двадесет и три от 

водоплаващи птици. Материалите за микробиологичното изследване бяха получени от 

трупен материал (черен дроб, слезка, стави, въздушни торби, тънки черва), а така също 

от умрели ембриони, от клоакални и назални тампони. Микробиологичното изследване 

включваше конвенционален подход, свързван с култивирането и първичното 

биохимично идентифициране на шамовете. За пълна идентификация на щамовете 

използвахме китове за ентеробактерии и стафилококи, като резултатите 

интерпретирахме с полуавтоматичната система CRYSTAL. За неферментативните 

бактерии използвахме китове за системата API-20 NE. Позитивна бактериологична 

находка беше открита при 67.8% от пробите от мъртвите пилешки ембриони. 

Щамовете, изолирани от трупния материал, от назалните и клоакалните тампони 

принадлежаха към 14 бактериални вида. Тяхната специфика беше свързана с 

възрастовата характеристика на птиците, от коита бяха получавани пробите. Сходни 

бяха резултатите намерени при разработването на материалите от водоплаващите 

птици. 
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Summary 

 

 
 

 

Резюме 

Бактериите предоминиращо притежават адхезивни фактори за прикрепяне, които 

създават предпоставка за формирането матриксна структура, мултиклетъчо общество 

или наричано още биофилм формация. Този начин на съществуване на бактериите им 

предоставя редица възможности, включващи трансфер на генетична информация, 

обмяна на енергийно нива и обмен на вътреклетъчни сигнали (QS- quorum sensing), 

които са важни за тяхното оцеляване. В настоящия обзор е направен опит да се обясни 

принципно структурата на бактериалния биофилм, механизмите на неговото 

формиране,  структура, и процесите протичащи в него. Също така са разгледани 

възможностите свързани с механизмите на резистентност към антибактериалните 

средства и дезинфектанти, които респективно предпоставят ролята на бактериалния 

биофилм като резервоар на резистентни бактерии. 
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Резюме 

В настоящото изследване са представени данни отнасящи се за периода 2009-2010г, 

отнасящи се до разпространението на неонаталната колибактериоза в едни от най-

големите кравекомплекси в 12 региона на страната. Епидемиологичния анализ 

включваше основно превалентността на ентеротоксигенните колибактерии сред 

новородените телета. За целите на това изследване бяха получени 188 проби от които 

155 бяха фекални проби и 33 проби от трупен материал, получени от новородени 

телета. При бактериологичното изследване на материалите, при 49.5% от  тях беше 

установена позитивна бактериологична находка. Бактериологичната находка 

включваше сто и четиринадасет бактериална щама принадлежащи към седем различни 

таксономични категории, които бяха определени като първични етиологични фактори 

на неонаталните чревни инфекции проявяващи се през първата седмица след раждането 

на телетата. По-висок процент на разпространение на неонаталните колиинфекции 

беше наблюдаван в стопанствата в които не се използваше профилактична програма 

отнасяща се до имунизирането на бременните крави по отношение на 

колибактериозата. В тези стопанства беше наблюдавана по-висока заболеваемост, 

респективно по-висока кумулативна смъртност сред юниците, като не бяха 

анализирани статистически достоверни различия по отношение на сезонната динамика 

във връзка с тези индикатори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раневая инфекция грудной области у коккер-спаниеля с участием 

облигатнхьх анаеробных бактерии: Клинический случай. Тезисы II 

Всеросийская конференция по ветеринарной хирургии. 19-20 марта, 

Москва, 53-61, 2011 
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Summary 

 

The publication describes a clinical case of a dog with a wound in the chest area. In the 

bacteriological study of the wound exudate, anaerobic bacteria related to the species 

Bacteroides spp. and Escherichi coli which showed sensitivity to gentamicin, enrofloxacin 

and resistance to doxycycline and chloramphenicol. 

 

 

Efficiency of disinfection by fumigation with “FUMISPORE OPP” in a duck hatchery. 

In Proceedings of 2
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 International Epizootiology Days (XIV Serbian Epizootiology 

Days) Beograd 18-20.04.2012 

Zhelev G, M. Lyutskanov, V. Urumova, G. Mihaylov, V. Petrov, K. Koev 

 

Abstract 



 

 
 

Резюме 

Високата микробиална контаминация  в люпилните въздейства във висока степен върху 

инфекциозната патологията при птичите ембриони, както и при новородените пилета. 

Този факт определя дезинфекцията като много важен елемент от биосекюрити 

системата в люпилните. В настоящата публикация са представени резултати от три 

контролирани изследвания асоциирани с дезинфекция в инкубатори, извършена чрез 

фумигация с “Fumispore”(LS, France). Ефектът от дезинфекцията беше определен чрез 

микробиологично изследване на проби от повърхностите и от въздуха, преди и след 

фумигацията. В резултат на дезинфекцията беше наблюдавана във висока степен 

(99.77%) редукция на микробиалната контаминация в инкубаторите. Лекотата на 

изпълнение на дезинфекционния метод  и неговата добра ефективност бяха определени 

като добри индикатори за използването на “Fumispore” в практиката като алтернатива 

на по-силно токсичния формалдехид. 
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Състав и антимикробни отнасяния на бактериални видове, изолирани от 

усложнени форми на заразна ектима при овцете и козите 

 

Люцканов М., Л. Иванов, В. Урумова 

 

 

Резюме 

 

 
 



 
 

 

Summary 

 

The purpose of this study was to identify the most common forms of eczema complications in 

sheep and goats. The sensitivity of bacterial strains to antimicrobial agents was also studied. 

The results of this study would be a good prerequisite for a more rational use of therapeutic 

regimens in complicated forms of eczema in small ruminants. 

 

 

 

 

LEVOFLOXACIN RESIDUES IN CHICKEN MEAT AND 

GIBLETS 

R. KYUCHUKOVA
1
, V. URUMOVA

2
, M. LYUTSKANOV

2
, 

V. PETROV
2
 & A. PAVLOV

1
 

1Department of Food Hygiene and Control, Veterinary Legislation and Management, 

2Department of Veterinary Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Faculty 

of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria; 

 

 

Summary 

 

Levofloxacin is a third generation fluoroquinolone used in food-producing animals in some 

countries outside of EU. The aim of the study was to investigate the residues of this antibiotic 

in chicken tissues (meat, skin and giblets). Chicken (n=30) were treated with levofloxacin 

orally at a dose of 10 mg/kg BW for 5 days. Birds were divided into 5 groups and humanely 

killed as followed: on day 0 (the day after last administration of levofloxacin), 2, 4, 6 and 8 

day. The results of the studies showed the highest residues levels of levofloxacin in liver 

(1051 μg/kg), followed by breast muscle, gizzard, heart and skin – 428 Hg/kg, 321 Hg/kg, 

303 Hg/kg and 293 Hg/kg, respectively. The rate of reduction of antimicrobial activity was 



different. Tissue concentrations in heart and gizzard decreased faster than these in muscles 

and skin. In the liver they decreased from the last day of the treatment to the 2nd day and the 

levels remained nearly equal up to the 8th day after the end of drug administration. 

 

 

Резюме 

Левофлоксацинът  е представител на трета генерация флуорохинолони, който се 

използва за терапия при стопанските животни в някои страни извън Европейския съюз. 

Целта на настоящото изследване беше да се изследват остатъчните количества на 

левофлоксацин в птичи тъкани (месо, кожа, пилешки дреболии). В експеримента бяха 

включени 30 пилета разделени в 5 групи,  които бяха третирани перорално с 

левофлоксацин в доза 10 mg/kg в продължение на 5 дни. Птиците бяха хуманно 

убивани в следната последователност, на 0-, на 2-, 4- 6- и 8- ден след третирането им с 

левофлоксацин. Резултатите показаха най-високи стойности на левофлоксацин в 

черния дроб (1051 μg/kg), след това в гръдната мускулатура, воденичките, сърцето и в 

кожата, съответно 428 Hg/kg, 321 Hg/kg, 303 Hg/kg и 293 Hg/kg. Нивата на 

антимикробната активност на левофлоксацина се променяха по-различен маниер в 

тъканите. Тъканните концентрации на левофлоксацина в сърцето и воденичките 

намаляваха по-бързо в сравнение с тези в мускулите и кожата. В черния дроб те 

намаляваха от последния ден на лечението до втория ден след това, като  се запазваха 

почти до 8-ия ден след края на приема на левофлоксацин. 

 

 

 

 

Проучвания на ефекта от конвенционалната и комплементарна терапия чрез 

промените в острофазовите протеини при кучета с експериментален пиодерматит, 

предизвикан от  Pseudomonas aeruginosa. Научна конференция с международно 

участие „20 години факултет по ветеринарна медицина в Лесотехнически 

Университет”, 20-30.11.2014 год. Юндола 

 

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

Борисов 

 

 

Рeзюмe 

 

Проучен е ефекта от конвенционалната и комплементарната терапия чрез промените в 

острофазовите протеини- фибриноген, арилестераза и албумин при 10 мъжки кучета с 

експериментална кожна инфекция с Pseudomonas aeruginosa. Антибиотичната терапия  

с енрофлоксацин започваше на 48-ия час от инфекцията и продължаваше 10 

последователни дни (I група).  Комплементарната терапия (II група) включваше прием 

на растителния препарат Feverfew, комбиниран с антибиотика. Резултатите показват, че 

фибриногена е индикативен острофазов протеин при кучета с кожна инфекция с  



Pseudomonas aeruginosa. Комбинираното приложение на антибиотик с Feverfew, 

използвано в ранния етап от развитието на инфекцията при животните  II група, 

коригира наблюдаваните промени при животните от I група в негативните острофазови 

протеини арилестераза и албумин.   

 

Summary 

 

The effect of conventional and complementary therapy was studied through changes in the 

acute phase proteins - fibrinogen, arilesterase and albumin in 10 male dogs with experimental 

skin infection with Pseudomonas aeruginosa. Antibiotic therapy with enrofloxacin began at 

48 hours of infection and continued for 10 consecutive days (group I). Supplemental therapy 

(Group II) included intake of the Feverfew herbal preparation combined with the antibiotic. 

The results indicate that fibrinogen is an indicative acute phase protein in dogs with 

Pseudomonas aeruginosa skin infection. The combined administration of antibiotic with 

Feverfew used in the early stage of the development of infection in the animal group II 

corrected the observed changes in the animals from the I group in the negative acute phase 

proteins arilesterase and albumin. 
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Abstract 

 

The optimisation of strategies for control of Pseudomonas aeruginosa skin infections in dogs 

includes minimization of induced hyper-inflammation. We aimed at monitoring changes in 

serum nuclear factor kappa B (NF-кB) and nitric oxide (NO) concentrations, and blood 

neutrophil/ lymphocyte ratio (N/L ratio), to evaluate their potential as inflammatory markers 

throughout the course of therapy in canine skin infection experimentally induced by P. 

aeruginosa. A complementary therapy including antibiotic against the pathogen and NF-кB 

targeted host modulatory therapy by parthenolide from the phytopreparation Feverfew was 

applied. NF-кB was determined by ELISA kit. The NO assay was based on the Griess 

reaction. The N/L ratio was calculated on the basis of CBC counts. The infection was induced 

by P. aeruginosa (1Х10
8
 CFU/mL) injected s.c. to 20 male dogs. Four experimental groups 



were formed (0 – untreated dogs and three treated groups: I – with antibiotic; II – with 

Feverfew and III – with antibiotic and Feverfew) and one control group. The results showed 

that NF-кB in group 0 was significantly higher than those in controls on hour 24 (p=0.0103), 

hour 48 (p=0.0001), hour 72 (p=0.0505), day 7 (p=0.0114), and day 10 (p=0.0094). The 

treatment with Feverfew (group II and III) achieved an efficient control on NF-кB. In groups I 

and II, biphasic increase in NO was observed, associated with the early – hour 4 (p=0.00007 

for group I; p=0.0001 for group II vs. baseline) and late – day 14 (p=0.0092 for group II vs. 

controls) stage of infection development. By hour 24, N/L ratio in these groups increased 

(p=0.005 and p=0.0104 for groups I and II respectively vs. baseline). The established changes 

were generalised signs of inflammatory response accompanied by fever on hour 4 in infected 

dogs (p=0.0005 for group 0; p=0.0008 - I; p=0.0002–II; p=0.0047-III vs. controls). 

 

Резюме 

 

Един от основните фактори който въздейства върху кожните инфекции с Pseudomonas 

aeruginosa при експериментално заразени кучета се отнася до ограничаване на 

възпалителната реакция. Нашата цел в настоящото изследване беше да проследим 

промените в серумните стойности на нуклеарния каппа фактор В (NF-kB), 

концентрацията на азотния оксид (NO) и съотношението  на неутрофили/ лимфоцити в 

кръвта, с оглед оценяване на потенциалните маркери на възпалителната реакция по 

време на терапевтичния курс при експерименталната кожна инфекция при  кучета. В 

терпавтичния курс беше включен енрофлоксацин и партенолид, във връзка с таргетната 

модулаторна терапия, по отношение на NF-kB. Серумните стойности на NF-kB бяха 

определени с ELISAкит. Анализът на азотния оксид  се извършваше по метода на 

Griess. Съотношението между неутрофилите и лимфоцитите беше определено въз 

основа на кръвните натривки. В експеримента бяха включени 20 мъжки кучета, които 

бяха подкожно заразени с бактериална култура на P. aeruginosa в доза (1 х 108 CFU / 

mL). В експерименталния дизайн участваха четири групи, като в първата група 

кучетата бяха третирани с енрофлоксацин, във втората група с партенолид, в третата 

група беше приложено комбинирано лечение с антибиотик и партенолид, а също така 

беше формирана група от инфектирани и нетретирани животни. Нашите резултати 

показаха, че серумните стойности на  нуклеарния фактор в групата  на заразените и 

нетретирани кучета са сигнификатно по- високи в сравнение с останалите 

експериментални групи, на 24-ия час (р = 0.0103), 48-ия час (р = 0.0001), 72-ия час (р = 

0.0505), на 7-ия ден (р = 0.0114) и на 10-ия ден  (р = 0.0094). Също така резултатите 

показаха, че самостоятеланата терапията  с партенолид и в комбинирана форма с 

енрофлоксацин експресира добър контрол по отношение на стойностите на NF-кВ. В 

групите на инфектираните и третирани животни, самостоятелно с енрофлоксацини и 

партенолид беше наблюдавано двуфазно повишение на концентрациите на азотния 

оксид, свързано с един по-ранен етап от инфекцията, още на 4-ия час (р = 0.00007 за 

група I; р = 0.0001 и за група II по отношение на изходното ниво), и на един по-късен 

етап, на14-ия ден (p=0.0092 за група II в сръвнение с положителната контрола) след 

заразяването на животните. На 24-ия час след инфектирането на кучетата бяха 

наблюдавани високи стойности на съотношението неутрофили/левкоците в групите, в 

които кучетата бяха третирани самостоятелно с енрофлоксацин и партенолид. (р = 

0.005 и р = 0.0104 за групите I и II в сравнение с изходните стойности). Бяха 



наблюдавани основни промени и в клиничен аспект при заразените и нетретирани 

кучета, свързани с възпалителната реация на 4-ия час след заразяването на животните, 

които се отнасяха до наличието на фебрилна реакция (р = 0,0005 за контролната група; 

р = 0,0008-I група; р = 0,002-II група; р = 0,0047-III група в сравнение с  контролната 

група). 


