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HCT – хематокрит 

Hb – хемоглобин 

PLT – тромбоцити 

MCV – среден обем на еритроцитите 

MCH – средна концентрация на хемоглобин в един еритроцит 
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I. УВОД 

 

Житно-зьрнените растения и получените от тях фуражи са основен енергиен 

източник за птиците. Едновременно с това са налице много доказателства, че голяма 

част от произведените в света зърнени култури, предназначени за приготвянето на 

фуражи за птици са контаминирани с микотоксини. Предполага се, че приблизително 

25% от произведените в света зърнени култури са контаминирани с микотоксини. 

Афлатоксините предизвикват сериозни икономически загуби в птицевъдния 

отрасъл при отглеждането на различни видове птици  патета, пуйчета, гъсета, 

фазани, пъдпъдъци, кокошки носачки и др. Афлатоксините представляват група, 

тясно свързани биологично активни микотоксини. Те са високотоксични и 

канцерогенни дифуранокумаринови плесенни метаболити, продуцирани от 

Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Установяват се, като контаминанти на 

зърнените култури още на полето преди жътвата им и особено след това по време на 

съхраняването им в складовете, транспортирането и след процесите на 

технологичната им преработка и пакетиране, тъй като плесените продуциращи 

афлатоксините са познати предимно като складови контаминанти. Токсичното 

действие на микотоксините се проявява чрез въздействието им върху здравето на 

животните и хората, както и при добива и преработката на земеделските продукти. 

Ефектите на афлатоксините при птиците се характеризират с намаляване на 

прираста, консумацията на фураж и повишена конверсия на фуража, с промени в 

хематологичните и химични показатели на кръвта, относителните тегла на 

вътрешните органи и в морфологичната структура на вътрешните органи (черен 

дроб, бъбреци, панкреас, тимус, бурза фабриции, далак, черва и др.). 

Микотоксините са токсични агенти, продуцирани при естествени условия от 

различни видове плесенни гъбички (Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, 

Claviceps, Alternaria, Helminthosporium). Тези микотоксини могат да контаминират 

широк диапазон от храни, използвани за консумация от човек и фуражи 

предназначени за хранене на животните. Поразяване с микотоксини е установено 

както при зърнени и бобови растения и маслодайни семена, така и при други храни, 

като плодове и зеленчуци, които са богати на влага и хранителни вещества, оказващи 

благоприятно влияние върху развитието на плесените. Наличието на микотоксини 

във фуражите за животни и хранителните продукти за хора не само оказва влияние 
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върху икономиката, но и представлява опастност за здравето на животните и хората и 

значителен риск за международната търговия.  

По данни на FAO от 2001 г., като икономически значими микотоксин 

продуциращи гъбички са определени тези от род Aspergillus, Penicillium и Fusarium. 

Род Aspergillus включва повече от 150 представители. Установено е, че около 45 от 

род Aspergillus, 75 вида от род Penicillium и 25 вида от род Fusarium притежават 

способността да продуцират микотоксини. Доказано е,че микотоксините могат да 

бъдат токсични в много ниски концентрации, което наред с повсеместното им 

разпространение ги прави сериозен рисков фактор в хуманната и ветеринарна 

медицина. Умереният климат с висока влажност каквито са климатичните условия в 

Канада, САЩ и Европа благоприятства за развитието на плесените от Fusarium и 

Penicillium и за продуциране на Т-2 токсин, ДОН, зеараленон и охратоксин А. От 

друга страна топлите и влажни климатични условия, например в Латинска Америка, 

Азиа и Австралия са подходящи за растежа на плесените от род Aspergillus и 

продуциране на афлатоксини. 

Особено опасни за здравето на хората и животните са афлатоксините, 

съдържащи се в хранителните продукти и фуражите. Афлатоксините се установяват 

като контаминанти в зърнените култури (пшеница, царевица, просо, сорго и ориз), 

маслодайните култури (слънчоглед, соя, памук, орехи и фъстъци), подправки (черен 

и червен пипер, куркума, кориандър), черупкови плодове (бадеми, шам-фъстъци, 

орехи, кокосови орехи), мляко и млечни продукти. Най-високи концентрации на 

афлатоксини се регистрират в зърнените култури (царевицата) и фъстъците. 

Контаминирането на хранителните продукти и фуражите с афлатоксини е 

световен проблем, който води до значителни икономически загуби за земеделските 

производители и представлява сериозна опасност за здравето на животните и човек.  
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СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящия дисертационен труд е да бъде проучено хроничното 

токсично действие на афлатоксин В1 (AFB1), приложен в различни количества, 

самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng), след въвеждането им 

към комбинирания фураж при патета мюлари, пилета бройлери и пуйчета бройлери, 

чрез проследяване на метричните, параклиничните (кръв, серум, плазма) и някои 

морфологични промени на паренхимни органи, подкрепящи диагностиката, 

прогнозата и изхода на тази микотоксикоза. В допълнение на основната цел е да бъде 

установен ефекта на микосорбента Mycotox Ng за редуциране действието на AFB1 

върху метричните, параклиничните и патоморфологичните промени. 

За изпълнението на целта си поставихме да разработим следните Задачи: 

1. Клинико-експериментални изследвания върху интоксикацията с AFB1, 

самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) при пилета бройлери.  

a) метрични изследвания 

b) параклинични изследвания на кръв 

в) изследване за определяне титъра на антитела срещу Нюкясълска болест  

г) патоморфологични изследвания  

2. Клинико-експериментални изследвания върху интоксикацията с AFB1, 

самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) при пуйчета бройлери. 

a) метрични изследвания 

b) параклинични изследвания на кръв (серум, плазма) 

в) изследване за определяне на титъра на антитела срещу Нюкясълска болест 

г) патоморфологични изследвания  

3. Клинико-експериментални изследвания върху интоксикацията с AFB1, 

самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) при патета мюлари. 

a) метрични изследвания 

b) параклинични изследвания на кръв 

в) патоморфологични изследвания 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. Материал на изследванията 

Представеният материал обхваща серия от изследвания, извършени в 

периода 2011-2016 г. Основна част от експерименталните изследвания са проведени в 

катедрите по Вътрешни болести, Хирургия, Секция Ветеринарна микробиология към 

катедра Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести, Секция 

патологична пнатомия към катедра Обща и клинична патология, Клинична 

лаборатория на Ветеринарномедицински факултет при Тракийския университет и 

Германо-български самостоятелни медико-диагностични лаборатории "ЗИНВЕСТ-

К".  

За изпълнение на целта и поставените задачи бяха използвани общо 50 бр. 

седемдневни пилета бройлери от хибрида „Cobb 500“, от двата пола; 60 броя пуйчета 

бройлери от месодайна хибрида линия „ТМ“, от женски пол и 80 бр. десетдневни 

патета мюлари, от женски пол. 

Задача 1. Клинико-експериментални изследвания върху интоксикацията с 

афлатоксин В1, самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) при 

пилета бройлери. 

Опитни животни 

Експерименталните изследвания бяха проведени с 50 бр. седемдневни пилета 

бройлери от хибрида „Cobb 500“ от двата пола. Средното живо тегло на птиците 

преди началото на експеримента беше 131.0±2.21 g – І група, 130.5±2.17 g – ІI група, 

130.0±1.89 g – IІI група, 131.5±2.36 g – ІV група и 130.0±2.10 g – V група. 

Дизайн на експеримента 

Птиците бяха разделени на 5 групи  една контролна и 4 експериментални, с 

по равен брой птици (n=10, с по 5 мъжки и 5 женски) във всяка група по следната 

схема:  

І група (n=10) – контролна, хранени с балансиран комбиниран фураж 

(гранулиран стартер и гроуер), съобразен с възрастта им, производство на фуражен 

завод „Провими” – Ст. Загора.  

II група (n=10) – ескпериментална, в която пилетата получаваха със 

стандартната фуражна смеска 1 g/kg фураж (0.1%) Mycotox Ng. 

ІІI група (n=10) – ескпериментална, в която пилетата получаваха със 

стандартната фуражна смеска 0.5 mg/kg фураж AFВ1.  
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IV група (n=10) – ескпериментална, в която пилетата получаваха със 

стандартната фуражна смеска 0.8 mg/kg фураж AFВ1. 

V група (n=10) – експериментална, в която пилетата получаваха със 

стандартната фуражна смеска 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 1 g/kg фураж (0.1%) Mycotox 

Ng. 

Задача 2. Клинико-експериментални експериментални изследвания върху 

интоксикацията с AFВ1, самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) 

при пуйчета бройлери. 

Опитни животни 

Експерименталните изследвания бяха проведени с 60 бр. седемдневни 

пуйчета бройлери от месодайна хибридна линия „ТМ“ от женски пол. Средното живо 

тегло на птиците преди началото на експеримента бе 149.0±2.33 g – І група, 

152.0±2.49 g – ІI група, 152.5±2.26 g – IІI група, 152.8±2.2.43 g – ІV група, 15.8±2.08 g 

– V група и 150.3±2.33 g – VI група 

Дизайн на експеримента 

Птиците бяха разделени на 6 групи, по 10 бр. във всяка група, както следва: 

І група – контролна. Пуйчетата от контролната група бяха хранени с 

балансирана фуражна смеска (гранулиран стартер и гроуер), съобразена с възрастта 

им, производство на фуражен завод „Провими“ – Ст.Загора.  

II група – ескпериментална, в която пуйчетата получаваха със стандартната 

фуражна смеска 0.5 g/kg фураж (0.05%) Mycotox Ng.  

ІІI група – ескпериментална, в която пуйчетата получаваха със стандартната 

фуражна смеска 0.2 mg/kg фураж AFВ1. 

IV група – ескпериментална, в която пуйчетата получаваха със стандартната 

фуражна смеска 0.4 mg/kg фураж AFВ1. 

V група – експериментална, в която пуйчетата получаваха със стандартната 

фуражна смеска 0.2 mg/kg фураж AFВ1 и 0.5 g/kg фураж (0.05%) Mycotox Ng.  

VI група – експериментална, в която пуйчетата получаваха със стандартната 

фуражна смеска 0.4 mg/kg фураж AFВ1 и 0.5 g/kg фураж (0.04%) Mycotox Ng.  

Задача 3. Клинико-експериментални изследвания върху интоксикацията с 

AFВ1, самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) при патета 

мюлари. 
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Опитни животни 

Експерименталните проучвания бяха проведен с 80 бр. десетдневни патета 

мюлари от женски пол. Средното живо тегло на мюларите преди началото на 

експеримента бе 201.5±1.83 g (І група), 201.1±1.87 g (ІI група), 202.3±2.03 g (IІI 

група) и 200.7±1.64 g (ІV група). 

Дизайн на експеримента 

Патетата бяха разделени на четири групи, по 20 броя в група по следния 

начин:  

І група – контролна. Мюларите от контролната група бяха хранени с 

балансирана фуражна смеска, съобразена с възрастта им (гранулиран стартер, гроуер 

и финишер), производство на фуражен завод „Зоохранинвест“ – Ст.Загора.  

ІІ група – ескпериментална, в която мюларите получаваха със стандартната 

фуражна смеска 0.5 mg/kg фураж AFВ1.  

III група – ескпериментална, в която мюларите получаваха със стандартната 

фуражна смеска 0.8 mg/kg фураж AFВ1. 

IV група – експериментална, в която патетата получаваха със стандартната 

фуражна смеска 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж (0.2%) Mycotox Ng.  

Процедури 

Всички птици включени в експерименталните изследвания бяха отглеждани 

в условия, съответстващи на зоохигиенните норми за съответната категория. 

Осигурени бяха оптимални микроклиматични параметри, еднакви за всички групи, 

съгласно Наредба №44/2006 г.  

При пилетата температурата в началото на опитния период бе 35°C, а в края 

– 18°С, при относителна влажност на въздуха  50-70%. При пуйчетата бройлери, 

температурата в началото беше 36°С, а в края на експеримента – 18°С, при 

оптимална влажност на въздуха в началото на експеримента 72-75%, а в края  60-

65%. В началото на експеримента, температурата на въздуха в жизнената зона на 

мюларите бе 35°C, като до 15-ия ден се понижаваше с 1°C на ден, от 15-ия до 28-мия 

ден бе 20°C, а след това  18°C, при относителна влажност на въздуха  60-75%. 

Продължителността на светлинния ден при всички видове птици бе 24 h от 

началото до края експеримента. Контролните и опитните групи бяха разположени в 

различни секции, с площ по 4 m2 в едно и също помещение. Отделните секции бяха 

застлани с чиста и суха стърготина, с дебелина на слоя 5 cm. Достъпът до храна и 
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вода при всички птици включени в експерименталните изследвания бе на воля (ad 

libitum). Фронтът на хранене бе 4 см, а на поене 1 см през целия експериментален 

период. 

Изпитвани субстанции 

За предизвикване на експериментална афлатоксикоза беше използван AFВ1 

(Sigma-Aldrich, Germany), продуциран от Aspergillus flavus, с 99% чистота и с орална 

LD50 за плъхове – 5.5 mg/kg м., орална доза. 

С цел да бъде проучен ефекта на добавянето на токсинбайндери към фуражи 

съдържащи AFВ1, бе използван микосорбента Mycotox Ng, съдържащ микронизирана 

бирена мая 46%; бентонит–монтморилонит 46% и тимол 5%. 

Продължителността на експерименталните проучвания при всички видове 

птици бе 42 дни. 

2. Методи на изследване 

2.1. Метрични изследвания. 

Телесното тегло, среднодневната консумация на фураж, среднодневния 

прираст и конверсията на фураж бяха регистрирани на 14-ия, 28-ия и 42-ия ден, 

посредством тегловен метод. За определяне теглото на вътрешните органи (черен 

дроб, бъбреци, сърце, далак, тимус, бурза фабриции, панкреас, мускулест и жлезист 

стомах) птиците бяха умъртвени, чрез пречупване на гръбначния стълб в областта на 

врата (цервикална дислокация). Всички изследвания са направени съгласно Наредба 

№20 от 1/11/2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към 

опитните животни и изисквания към обектите за използването, отглеждането и/или 

доставката им (обн. ДВ бр. 87/9/11/2012г.). 

2.2. Хематологични изследвания.  

От всички птици (пилета, пуйчета и патета) бе получавана кръв от v. 

metatarsalis medialis, чрез стерилни игли – 20G, на 21-ия и 42-ия ден от началото на 

експеримента, с помощта на стерилни контейнери с 1 ml K2EDTA и litium heparin (FL 

medical, Italy) и стерилни епруветки без антикоагулант за получаване на серум. 

А. Червена и бяла кръвна картина.  

От показателите на червената и бялата кръвна картина (хемограма на 

Schiling) бяха определени: количествата на еритроцитите (Er, x1012/l), хемоглобина 

(Hb, g/l), хематокрита (Hct, l/l), средния обем на еритроцитите (MCV, f/l), средното 

съдържание на хемоглобин в 1 еритроцит (MCH, pg), средното съдържание на 

хемоглобин в еритроцитите (MCHC, g/l), левкоцитите (Lev, x109/l), тромбоцитите (Tr, 
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109/l), лимфоцитите (Lym, %), моноцитите (Mo, %), неутрофилите (Neut, %) и 

еозинофилите (Eo, %). Хемоглобинът бе определен, чрез фотометричен колори-

метричен тест (Human Diagnostic, Germany). Хематокритът бе установен с помощта 

на микроцентрофужен метод. Изброяването на общия брой кръвни клетки бе 

извършено с камера на Тürk, а отдиференцирането на левкоцитните класове, чрез 

приготвянето на кръвни разтилки, описани от Ангелов и сътр. (1999). 

2.3. Химични изследвания на кръв (серум, плазма). 

Количествата на общия белтък, албумина, общия билирубин, уреята, 

креатинина, пикочната киселина, калция, фосфора, кръвната захар, холестерола, 

триглицеридите, натрия, калия, аланин аминотрансферазата (ALT), аспартат амино-

трансферазата (AST), алкалкалната фосфатаза (AP), гама глутамил-трансферазата (γ-

GT), лактат дехидрогеназата (LDH), кретинин киназата (КК), α-амилазата и липазата 

бяха изследвани в кръвна плазма, чрез автоматичен биохимичен анализатор (BS–120, 

Mindray, China). 

Стойностите на хормоните (Т3, Т4, TSH и инсулин) бяха изследвани в кръвна 

плазма, чрез електролуминисцентен метод (ECLIA) на автоматичен биохимичен 

анализатор “Elecsys 2010, Rohsh”, Japan. 

Мастноразтворимите витамини А и Е бяха изследвани в кръвна плазма, 

посредством високоефективна течна хроматография с фотодиодна детекция (HPLC-

PDA) при дължина на вълната 280 nm („Thermo Fisher Scientific Inc”., USA). 

2.4. Изследване за определяне титъра на антитела срещу Нюкясълска 

болест. 

Титърът на антителата срещу Нюкясълска болест бе определен посредством 

метода реакция за възпиране на хемаглутинацията в кръвен серум (РВХА) (OIE, 

Terrestrial Manual 2012. Capter 2.3.14. Newcastle disease, 1-18). Ваксинация на 

пуйчетата и пилетата бе извършена на 1 дневна възраст с жива лиофилизирана 

ваксина срещу Нюкясълска болест (Nobilis® ND C2), посредством аерозолно 

разпръскване. На 14 дневна възраст, с цел повишаване на имунитета бе извършена 

реваксинация с лентогенна NDV ваксина (Nobilis ND Clone, 30) чрез интраокуларно 

накапване. 

2.5.. Патоморфологични изследвания. 

Материали за патоморфологични изследвания бяха взети след умъртвяване 

на птиците, чрез пречупване на гръбначния стълб в областта на врата (цервикална 

дислокация) в края на експеримента съгласно Наредба №20 от 1/11/2012 г. за 
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минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и 

изисквания към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (обн. 

ДВ бр. 87/9/112012г.). Материалите за хистологични изследвания бяха фиксирани в 

10% неутрален формалин. Пробите бяха включени в парафин при използването на 

алкохолна редица. Получените блокчета бяха срязани на микротом ,,Leica”, model 

RM 2235, с дебелина на среза 5 м. Срезовете бяха оцветени с хематоксилин и еозин 

(X/E). Всички изследвания са направени съгласно Наредба №20 от 1/11/2012 г. за 

минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и 

изисквания към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (обн. 

ДВ бр. 87/9/11/2012г.). 

2.6. Статистическа обработка 

Вариационно-статистическата обработка беше осъществена с еднофакторен 

модел на Anova, а статистическата достоверност беше определена с Tukey-Kramer 

test при (р<0.05). 
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IV. РЕЗУЛТАТИ 

 

Задача 1. Клинико-експериментални изследвания върху интоксикацията с 

афлатоксин В1, самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) при 

пилета бройлери. 

1. 1. Метрични проучвания 

Ефектът от самостоятелното добавяне към фуражната смеска на АFB1 и 

Мycotox Ng, както и комбинираното им приложение върху телесното тегло, 

среднодневния прираст, конверсията на фураж и среднодневната консумация на 

фураж при пилета бройлери, в продължение на шест седмици са представени на 

Таблица 1. 

При пилетата получавали самостоятелно с комбинирания фураж AFB1 в дози 

0.5 и 0.8 mg/kg фураж (III и IV група) бе регистрирано достоверно по-ниско телесно 

тегло, в сравнение с контролната група (p<0.001) и през трита периода на измервания 

 на 14-ия, 28-ия и 42-ия ден. При пилетата от V група, хранени с фураж съдържащ 

0.5 mg/kg фураж AFB1 и 1g/kg фураж микосорбент (Mycotox Ng), изследваният 

показател бе значително по-висок, в сравнение с данните при с III и IV група 

(p<0.001), но същевременно и по-нисък, спрямо контролните определяния (p<0.001) 

през целия опитен период. В края на експеримента телесното тегло беше по-ниско 

при III, IV и V група, в сравнение с контролните измервания, съответно с 19.15%, 

22.90% и 6.79%. 

При проследяване на среднодневния прираст (Табл. 1) при пилетата от III и 

IV група бяха установени значително по-ниски стойности, спрямо тези при контрол-

ната група (p<0.001) през целия опитен период. При прилагането на AFB1 в 

количество 0.5 mg/kg фураж, бе констатирано понижаване на среднодневния прираст 

при птиците от III група, съответно с 22.51% (на 14-ия ден), с 22.59% (на 28-ия ден) и 

18.68% (на 42-ия ден). Значително по-висок редуциращ ефект върху измервания 

показател бе наблюдаван при пилетата от IV група, приемали с изхранвания фураж 

AFB1 в доза 0.8 mg/kg фураж, съответно с 27.58% (на 14-ия ден), с 28.42% (на 28-ия 

ден) и 19.49% (на 42-ия ден). При пилетата приемали контаминиран с AFB1 (0.5 

mg/kg) фураж, съдържащ микосорбент (V група) среднодневният прираст бе по-

висок в сравнение с III и IV група (без микосорбент) (p<0.001) и в същото време по-

нисък, в сравнение с контролните измервания (p<0.01) през трита периода. В края на 
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експеримента понижението бе с 7.38%, в сравнение с контролната група (70.78±0.94 

g). 

Таблица 1. Промени в стойностите на телесното тегло, среднодневния 
прираст, конверсията на фураж и среднодневната консумацията на фураж при пилета 
бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 1g/kg Mycotox 
Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV група), 0.5 mg/kg AFB1 и 
1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група. 
Група Телесно тегло (g) 

14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика (%) 
І 655±8.33 

660±9.06 
536±5.411c,2c 
511±6.041c,2c 
621±6.401a,2b,4c 

1412±7.42 2403±9.07 100 
ІІ 1415±7.03 2400±12.73 -0.13 
ІІІ 1122±8.271c,2c 1943±13.081c,2c -19.15 
ІV 1053±19,611c,2c,3c 1851±17.151c,2c,3c -22.90 
V 1322±9.041b,2b,3c,4c 2240±21.021c,2c,3c,4c -6.79 

Среднодневен прираст (g) 
І 37.42±0.61 54.06±0.92 70.78±0.94 100 
ІІ 37.81±0.56 53.92±0.75 70.35±0.65 -0.61 
ІІІ 29.00±0.301c,2c 41.85±0.711c,2c 57.56±0.871c,2b -18.68 
ІV 27.10±0.441c,2c, 38.70±0.191c,2c,3c 56.99±1.261c,2c -19.49 
V 35.06±0,491ь,2c,3a,4c 50.06±0.651b,2c,3c,4c 65.56±1.531b,2b,3c,4c -7.38 

Конверсия на фураж (g фураж/g прираст) 
І 1.52±0.025 1.98±0.033 2.42±0.026 100 
ІІ 1.50±0.022 1.98±0.028 2.43±0.022 +0.41 
ІІІ 1.74±0.0291c,2c 2.44±0.0411c,2c 2.85±0.0411c,2c +17.76 
ІV 1.81±0.0291c,2c 2.51±0.0891c,2c 2.89±0.0621c,2c +19,42 
V 1.63±0.0212c,3c,4c 2.17±0.02/81a,2a,3a,4c 2.63±0.0701a,2a,3a,4c +8.67 

При проучванията върху конверсията на фуража (Табл. 1) на 14-ия, 28-ия и 

42-ия ден, бе установено достоверно повишение на показателя при пилетата от III и 

IV група, получавали с комбинирания фураж и AFB1 в дози, съответно 0.5 и 0.8 

mg/kg. При III група разходът на фураж за единица прираст бе увеличен с 14.47% (на 

14-ия ден), с 23.23% (на 28-ия ден) и с 17.76% (на 42-ия ден). При пилетата от IV 

група, промените за съответните периоди бяха  19.07%, 26.76% и 19.42%. При 

птиците от V група, хранени с фураж съдържащ 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng, 

регистрираните стойности на показателя бяха значително по-ниски, в сравнение с 

тези при III и IV група (p<0.001), но достоверно по-високи, спрямо контролните 

Среднодневна консумация на фураж (g) 
І 56.96±0.036 106.88±0.038 171.20±0.075 100 
ІІ 56.94±0.034 106.90±0.039 171.16±0.055 -0.03 
ІІІ 50.62±0.0241c,2c 101.93±0.0321c,2c 164.01±0.0421c,2c -4.2 
ІV 49.15±0.0151c,2c   96.31±0.0281c,2c,3c 163.96±0.0481c,2c -4.23 
V 57.00±0.0273a,4c 108.45±0.0203c,4c 171.80±0.0703a,4c 0 
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измервания (p<0.01). В края на периода, конверсията на фураж при тази група бе с 

8.67% по-висока, в сравнение с контролните стойности. 

Среднодневната консумация на фураж (Табл. 1) бе по-ниска при III и IV 

група и през трита периода на проследяване, в сравнение с контролната група 

(p<0.001). Измерваният показател бе понижен при двете групи, съответно с 11.14% и 

13.72% през първия, с 4.64 % и 9.89 % през втория и с 4.2% и 4.23% през третия 

период на проследяване. При пилетата от V група получавали с комбинирания фураж 

0.5 mg/kg фураж AFB1 и 1g/kg фураж микосорбент, в сравнение с контролната група 

достоверна разлика в изследвания показател не бе наблюдавана (р>0.05) през целия 

опитен период. 

Достоверни промени в телесната маса, среднодневния прираст, конверсията 

на фураж и среднодневната консумацията на фураж при пилетата от II група, 

приемали 1g/kg Mycotox Ng към комбинирания фураж не бяха регистрирани (р0.05). 

Относителните тегла на вътрешните органи  черен дроб, бъбреци, сърце, 

далак, бурза фабриции, тимус, панкреас, мускулест и жлезист стомах са представени 

на Таблица 2. От нея се вижда при пилетата от III и IV група, хранени с фураж, 

съдържащ съответно 0.5 и 0.8 mg/kg фураж AFB1 нарастване на относителните тегла 

на всички изброени паренхимни органи, с изключение на бурза фабриции и тимуса. 

Техните относителни тегла бяха достоверно по-ниски, в сравнение с контролната 

група (p<0.001). 

Добавянето на микосорбент към дажбата на V група достоверно намалява 

вредните ефекти от токсичното действие на AFB1 върху относителните тегла на 

вътрешните органи (р0.05-p<0.001), но без да ги отстранява напълно. 

Достоверни промени в относителните тегла на вътрешните органи при 

пилетата бройлери от II група, приемали само микосорбент към комбинирания фураж 

не бяха регистрирани (р0.05). 
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Таблица 2. Промени в относителните тегла на вътрешните органи при 
пилета бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 1g/kg 
Mycotox Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV група), 0.5 
mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение 
с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV 
група. 
Групи Черен дроб Бъбреци Сърце Бурза Тимус 

І 2.08± 
0.012 

0.44± 
0.012 

0.47± 
0.015 

0.20± 
0.006 

0.26± 
0.012 

ІІ 2.07± 
0.013 

0.46± 
0.010 

0.46± 
0.014 

0.22± 
0.006 

0.27± 
0.012 

ІІІ 2.68± 
0.0251c,2c 

0.61± 
0.0131c,2c 

0.62± 
0.0101c,2c 

0.14± 
0.0041c,2c 

0.17± 
0.0071c,2c 

ІV 2.83± 
0.0371c,2c,3c 

0.67± 
0.0141c,2c,3b 

0.70± 
0.0151c,2c,3b 

0.12± 
0.0041c,2c 

0.15± 
0.0111c,2c 

V 2.22± 
0.0321b,2b,3c,4c 

0.52± 
0.0121a,2a,3c,4c 

0.53± 
0.0141c,2b,3c,4c 

0.18± 
0.0061a,2c,3c,4c 

0.22± 
0.0071c,2c,3a,4c 

Групи Далак Панкреас Жлезист стомах Мускулест стомах 
І 0.10± 

0.003 
0.22± 
0.010 

0.35± 
0.011 

1.71± 
0.021 

ІІ 0.11± 
0.002 

0.22± 
0.011 

0.37± 
0.013 

1.70± 
0.040 

ІІІ 0.16± 
0.0031c.2c 

0.33± 
0.0121c,2c 

0.48± 
0.0111c,2b 

2.03± 
0.0251c,2c 

ІV 0.17± 
0.0031c,22b,3c 

0.39± 
0.0101c,2c3c 

0.52± 
0.0121c,2b 

2.23± 
0.0371c,2c 

V 0.12± 
0.0041b,2b,3c,4c 

0.27± 
0.0101a,2a,3b,4c 

0.43± 
0.0121b,2b,3a,4c 

1.86± 
0.0251b,2b,3b,4c 

 

1. 2. Параклинични изследвания на кръв (серум, плазма) 

А Хематологични изследвания 

1. Червена и бяла кръвна картина. 

На фигура 1 са отразени ефектите на AFB1 и Mycotox Ng самостоятелно и в 

комбинация върху хематологичните показатели  eритроцити (Er), хемоглобин (Hgb), 

хематокрит (Htc) и тромбоцити (Tr) на 21-ия и 42-ия ден. 

Резултатите от настоящото изследване показват, че средните стойностите на 

Er (Фиг. 1) при контролната и експерименталните групи на 21-ия ден бяха съответно 

– 2.80±0.08 1012/l, 2.79±0.04 1012/l, 2.27±0.05 1012/l, 2.17±0.05 1012/l и 2.53±0.04 1012/l. 

На 42-ия ден стойностите на показателя при съответните групи бяха – 2.70±0.04 

1012/l, 2.71±0.04 1012/l, 2.08±0.06 1012/l, 1.85±0.04 1012/l и 2.46±0.04 1012/l. Установено 
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бе, че нивата Er при III и IV група пилета, получавали с фуража самостоятелно AFB1 

бяха достоверно по-ниски в сравнение с контролната група (p<0.001). При пилетата 

от V експериментална група токсичните ефекти на AFB1 върху изследвания 

показател бяха редуцирани 

 

  

 

Фиг. 1 Промени в стойностите на eритроцитите, хемоглобина, хематокрита и 
тромбоцитите при пилета бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 1g/kg Mycotox Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV 
група), 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в 
сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в 
сравнение с IV група. 

Стойностите на хемоглобина (Фиг. 1) на 21-ия ден при птиците от III и IV 

група на 21-ия ден (99.06±4.31 g/l и 84.55±2.88 g/l) и 42-ия ден (81.20±4.37 g/l и 

68.93±4.35 g/l) бяха достоверно по-ниски в сравнение със съответните контролни 

нива  126.6±2.15 g/l и 120.65±3.93 g/l) (p<0.001). Добавянето към дажбата на V група 

на микосорбент в количество 1g/kg, редуцира токсичните ефекти на AFB1 върху 
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количеството на Hgb, като повишава достоверно стойностите му, макар че те остават 

по-ниски в сравнение с контролната група (p<0.05). 

На 21-ия и 42-ия ден бе установено достоверно понижение на хематокрита 

(Фиг. 1) при пилетата от III и IV група, получавали с комбинирания фураж AFB1 в 

дози, съответно 0.5 и 0.8 mg/kg. Измерените стойности на показателя при двете групи 

бяха 25.4±1.02% и 22.3±1.12% (на 21-ия ден) и 23.4±1.10% и 20.6±0.91% (на 42-ия 

ден), спрямо съответните контролни нива  38.9±2.32% и 37.4±0.61% (p<0.001). При 

птиците от V група, изхранвани с фураж съдържащ 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox 

Ng, Htc бе по-висок, в сравнение с III и IV група, но спрямо контролните параметри 

на 21-ия ден (31.9±1.12%) (p<0.05) и на 42-ия ден (32.3±0.91%) (p<0.01) остана 

достоверно по-нисък. 

Броят на тромбоцитите (Фиг. 1) при пилетата от III и IV група, получавали 

AFB1 (0.5 и 0.8 mg/kg) във фуража бе по-нисък на 21-ия ден, съответно  47.52±2.08 

G/l и 41.73±1.60 G/l (p<0.001) и на 42-ия ден, съответно  41.2±2.00 G/l и 32.62±1.32 

G/l (p<0.001), в сравнение с контролната група (62.75±1.71 G/l и 58.57±1.68 G/l). При 

птиците получавали AFB1 и микосорбент (V група), количеството на Tr бе по-малко, 

в сравнение с контролната група, но по-високо, отколкото при птиците не получавали 

Mycotox Ng (III и IV група). 

Измерванията на 21-ия ден показаха достоверно понижаване броя на 

левкоцитите (Фиг. 2) при пилетата от III и IV група (34.11±1.25 109/l и 37.96±0.82 

109/l), спрямо контролните нива за периода  26.07±0.74 109/l (p<0.001). Аналогични 

бяха промените и на 42-ия ден, съответно  38.32±1.57 109/l и 42.12±1.05 109/l, в 

сравнение с данните при контролната група  27.71±0.61 (p<0.001). Отчетено бе, че 

добавянето на микосорбент към фуража на птиците от V група става причина, 

регистрираната левкопения да е значително по-нискостепенна, от тази при пилетата 

от III и IV група (получавали самостоятелно AFB1).  

При проследяване промените в процентното съотношение на левкоцитните 

класове (Диференциалната кръвна картина  ДКК) (Фиг. 2) бе установено, че 

неутрофилните левкоцити при III и IV група бяха достоверно по-високи на 21-ия ден 

 49.09±1.49% и 53.63±2.63% и на 42-ия ден  53±1.73% и 55.2±1.71% (p<0.001), в 

сравнение със съответните контролни нива  36.63±1.20% и 36.7±1.53% (p<0.001). 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Промени в стойностите на левкоцитите и левкоцитните класове (%, 
неутрофилни Le, моноцити, лимфоцити и еозинофилни Le) при пилета бройлери 
(n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 1g/kg Mycotox Ng (II 
група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV група), 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg 
Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група. 
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В класа на лимфоцитите бе регистрирано понижаване на показателя при 

птиците от III и IV група на 21-ия ден (45.5±1.70% и 41.1±1.55%) и на 42-ия ден 

(41.9±2.08% и 39.5±2.30%), спрямо стойностите при контролната група  59.7±1.39% 

и 52.5±1.74% (p<0.001). 

Добавянето на микосорбент към фуража при пилетата от V група, редуцира 

неблагоприятните ефекти на AFB1 върху класа на неутрофилните левкоцити и 

лимфоцитите. Неутрофилните левкоцити бяха съответно  41.72±1.07% (на 21-ия 

ден) и 44.9±2.54% (на 42-ия ден), а тези на лимфоцитите  52.7±1.19% (на 21-ия ден) 

и 49.5±1.52% (на 42-ия ден). 

В класа на моноцитите и еозинофилите не бяха установени достоверни 

разлики между контролната и опитните групи и през двата периода на проследяване 

(р>0.05). 

Достоверни промени в показателите от червената и бяла кръвна картина при 

пилетата от II група, приемали 1g/kg Mycotox Ng към комбинирания фураж не бяха 

регистрирани (р0.05). 

Б Биохимични изследвания на кръв (серум, плазма). 

Данните представени в таблица 3 показават ефекта на AFB1 и Mycotox Ng 

самостоятелно и в комбинация върху плазмените стойности на общия белтък, 

албумина и глюкозата на 21-ия и 42-ия ден от началота на експеримента. На 21-ия 

ден бе установено, че при пилетата получавали самостоятелно с фуража 0.5 и 0.8 

mg/kg фураж AFB1 (III и IV група) стойностите на общия белтък и албумина са 

достоверно по-ниски в сравнение със съответните контролни данни (p<0.001). На 42-

ия ден бе отчетено, че наблюдаваното понижение на двата показателя бе по-силно 

изразено от това на 21-ия ден. Добавянето на 1g/kg фураж микосорбент към дажбата 

на V група, контаминирана с 0.5 mg/kg фураж AFB1, достоверно редуцира 

токсичните ефекти върху стойностите на общия белтък и албумина на 21-ия и 42-ия 

ден.  

Стойностите на глюкозата (Табл. 3) баха достоверно по-ниски на 21-ия и 42-

ия ден при групите получавали с фуража 0.5 и 0.8 mg/kg AFB1, в сравнение с 

контролната група (p<0.001).  

При пилетата от V група, хранени с фураж съдържащ 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg 

микосорбент, хипогликемията бе много по-слабо изразена, в сравнение с птиците от 



22 
 

III и IV група, но измерваният показател остана достоверно по-нисък, спрямо 

контролните определяния през двата периода (p<0.05). 

Таблица 3. Промени в количествата на общия белтък, албумина и глюкозата 
при пилета бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 
1g/kg Mycotox Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV група), 
0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в 
сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в 
сравнение с IV група. 
Групи Общ белтък (g/l) Албумин (g/l) Глюкоза (mmol/l) 

21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 

І 39.7± 
1.33 

38.7± 
0.76 

20.0± 
0.63 

20.6± 
0.80 

18.59± 
0.48 

17.86± 
0.28 

ІІ 40.0± 
0.95 

38.8± 
1.06 

20.1± 
0.54 

20.2± 
0.59 

18.71± 
0.48 

17.80± 
0.32 

III 30.4± 
0.791c,2c 

23.2± 
0.821c,2c 

15.0± 
0.511c,2c 

13.4± 
0.851c,2c 

14.70± 
0.401c,2c 

13.33± 
0.381c,2c 

IV 25.4± 
1.011c,2c,3a 

19.7± 
0.511c,2c,3a 

12.0± 
0.571c,2c,3b 

11.4± 
0.711c,2c 

14.03± 
0.451c,2c 

10.82± 
0.681c,2c,3b 

V 35.1± 
1.221a,2a,3c,4c 

34.4± 
0.931b,2b,3c,4c 

17.4± 
0.581a,2a,3a,4c 

16.5± 
0.471b,2b,3a,4c 

16.69± 
0.411a,2a,3a,4c 

16.00± 
0.401a,2a,3c,4c 

 

Самостоятелното прилагане на Mycotox Ng към комбинирания фураж в 

количество 1g/kg (II група) не предизвика достоверни промени в стойностите на 

общия белтък, албумина и глюкозата. 

Резултатите от проучванията върху промените в стойностите на билирубина, 

холестерола и триглицеридите при пилета бройлери (контролни и опитни) са 

представени на таблица 4. 

Таблица 4. Промени в стойностите на билирубина, холестерола и тригли-
церидите при пилета бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 1g/kg Mycotox Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV 
група), 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в 
сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в 
сравнение с IV група. 
Групи Билирубин (µmmol/l) Триглицериди (mmol/l) Триглицериди (mmol/l) 

21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 
І 6.98± 

0.23 
7.04± 
0.12 

1.42± 
0.055 

1.38± 
0.039 

4.19± 
0.10 

4.17± 
0.11 

ІІ 6.87± 
0.185 

7.07± 
0.13 

1.45± 
0.043 

1.36± 
0.047 

4.14± 
0.13 

4.19± 
0.11 

III 9.01± 
0.191c,2c 

8.60± 
0.121c,2c 

1.05± 
0.0351c,2c 

0.65± 
0.0531c,2c 

3.24± 
0.121c,2c 

2.82± 
0.121c,2c 

IV 9.43± 
0.291c,2c 

9.0± 
0.171c,2c,3b 

0.94± 
0.0471c,2c 

0.49± 
0.0361c,2c 

3.01± 
0.101c,2c 

2.51± 
0.121c,2c 

V 8.03± 
0.181a,2b,3a,4c 

7.72± 
0.151a,2a,3c,4c 

1.24± 
0.0381a,2a,3a,4c 

1.16± 
0.0361b,2a,3c,4c 

3.72± 
0.341a,2a,3a,4c 

3.59± 
0.981b,2b,3c,4c 
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Количеството на общия билирубин на 21-ия ден бе повишено при птиците от 

III и IV, изхранвани с фураж контаминиран съответно с 0.5 и 0.8 mg/kg AFB1, в 

сравнение с контролната група (p<0.001). Аналогична тенденция в измервания 

показател бе отчетена и на 42-ия ден, но промените бяха по-слабо изразени, спрямо 

тези на 21-ия ден. При добавянето на микосорбент в контаминирания с 0.5 mg/kg 

AFB1 фураж (V група) бе регистрирано редуциране на токсичния ефект върху нивата 

на общия билирубин, което бе с нарастваща тенденция. 

Стойностите на показателите характеризиращи мастната обмяна (холестерол 

и триглицериди) бяха достоверно по-ниски и през двата периода на изследване, при 

пилетата получавали самостоятелно 0.5 и 0.8 mg/kg AFB1 в комбинирания фураж (III 

и IV група). Отчетено бе, че добавянето на 1g/kg микосорбент към контаминирания с 

0.5 mg/kg AFB1 фураж (V група) значително намалява предизвиканите промени в 

изследваните показатели, но не ги отстранява. 

В таблица 5 са отразени ефектите на AFB1 и Mycotox Ng самостоятелно и в 

комбинация върху стойностите на уреята, креатинина и пикочната киселина. От 

анализа на промените в стойностите на уреята бе установено статистически 

достоверно по-високи стойности на показателя при пилетата от III и IV група, 

третирани посредством комбинирания фураж с AFB1 в количества съответно  0.5 и 

0.8 mg/kg фураж. Стойностите на изследвания показател на 42-ия ден бяха по-високи, 

в сравнение с измерванията на 21-ия ден. При пилетата от V група, приемали 1g/kg 

Mycotox Ng към контаминирания с 0.5 mg/kg AFB1 бе регистрирано значително 

редуциране действието на микотоксина върху уреят, но показателят остана 

достоверно по-висок, спрямо контролните измервания и през двата периода. 

При пилетата от III и IV група стойностите на креатинина на 21-ия ден бяха 

достоверно по-високи (p<0.001), в сравнение с контролната група, като на 42-ия ден 

наблюдаваните промени бяха по-силно изразени. Аналогични промени при тези две 

групи бяха отчетени и в стойностите на пикочната киселина, но при този показател 

по-високите нива бяха на 21-ия ден, в сравнение с 42-ия ден. 

Установено бе, че при добавянето на микосорбент към дажбата на пилетата 

от V група, съдържаща 0.5 mg/kg AFB1 промените в стойностите на креатинина и 

пикочната киселина са много по-нискостепенни, в сравнение с групите получавали 

самостоятелно AFB1. При пилетата от II група, хранени с фураж съдържащ само 
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Mycotox Ng, не бяха наблюдавани достоверни промени (p>0.05) в нивата на уреята, 

креатинина и пикочната киселина. 

Таблица 5. Промени в стойностите на уреята, креатинина и пикочната 
киселина, при пилета бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 1g/kg Mycotox Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV 
група), 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в 
сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в 
сравнение с IV група. 

Групи Урея (mmol/l) Креатинин (µmol/l) Пикочна киселина (µmol/l) 
21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 

І 4.34± 
0.12 

4.43± 
0.10 

34.9± 
1.27 

37.4± 
1.44 

429.4± 
12.32 

489± 
15.21 

ІІ 4.30± 
0.10 

4.40± 
0.11 

35.4± 
1.47 

36.6± 
1.78 

417.9± 
16.93 

470.7± 
9.70 

ІІІ 5.24± 
0.191c,2c 

5.91± 
0.201c,2c 

46± 
1.931c,2c 

56± 
1.921c,2c 

591.1± 
23.781c,2c 

574.8± 
17.581c,2c 

ІV 6.18± 
0.181c,2c,3a 

6.59± 
0.191c,2c,3c 

49± 
2.151c, 2c,3a 

58.5± 
2.741c,2c,3c 

661.9± 
16.651c,2c,3c 

616.5± 
23.431c,2c,3c 

V 4.64± 
0.143a,4c 

4.88± 
0.173c,4c 

38.8± 
1.463a,4c 

44.2± 
2.263b,4c 

461.3± 
14.393c,4c 

500.9± 
18.113a,4c 

 

От изследванията върху промените в стойностите на калция (Са) и 

неорганичния фосфор (Р) (Фиг. 3) бе установено достоверно понижение в нивата им 

при пилетата получавали 0.5 и 0.8 mg/kg фураж AFB1 и през двата периода на 

измерване.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 
Фиг. 3. Промени в стойностите на калция и неорганичния фосфор при 

пилета бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 1g/kg 
Mycotox Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV група), 0.5 
mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение 
с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV 
група. 
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На 21-ия ден Са бе 2.36±0.19 mmol/l при III група (p<0.05), а при IV група  2.01±0.10 

mmol/l (p<0.001), спрямо контролните измервания (2.81±0.12 mmol/l). На 42-ия ден 

стойностите на показателя бяха съответно – 2.00±0.18 mmol/l (III група) и 1.84±0.15 

mmol/l (IV група), в сравнение с контролнта група – 2.66±0.12 mmol/l(p<0.001). 

Стойностите на неорганичния фосфор на 21-ия ден бяха съответно – 

2.12±0.062 mmol/l (p<0.01) при III група и 2.07±0.038 mmol/l при IV група (p<0.001), в 

сравнение с контролната група (2.48±0.060 mmol/l). На 42-ия ден наблюдаваните 

промени бяха по-силно изразени, съответно – 2.01±0.042 mmol/l (p<0.001) и 

1.80±0.048 mmol/l (p<0.001), спрямо контролните данни (2.35±0.070 mmol/l).  

При пилетата от V група, хранени с фураж съдържащ 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg 

фураж Mycotox Ng, както и при тези от II група получавали само микосорбент 

достоверни разлики в нивата на калция и неорганичния фосфор не бяха установени 

(p>0.05). 
 

В. Ензимни изследвания. 

Промените в ензимната активност на ALT, AST, AP, γ-GT) и LDH са 

отразени на фигура 4. 

От анализа на промените в активността на аминотрансферазите се 

установява, че активността им при III и IV група на 21-ия ден бе увеличена.  

Измерените стойности на AST (172.9±5.52 U/l и 198.2±7.93 U/l), ALT (26.0±1.66 U/l и 

29.1±1.74 U/l) и γ-GT (17.7±0.65 U/l и 23.7±1.35 U/l) бяха статистически достоверно 

по-високи (p<0.001) в сравнение с контролните стойности за периода, съответно – 

116±5.41 U/l, 12.2±0.62 U/l и 9.9±0.90 U/l. На 42-ия ден промените бяха по-силно 

изразени, като активността на AST при III и IV група бе съответно 200.5±6.07 U/l и 

252.8±6.77 U/l, на ALT 31.1±1.71 U/l и 34.7±1.55 U/l и γ-GT 25.4±1.90 U/l и 32.5±1.82 

U/l, спрямо съответните контролни измервания – 131.0±5.26 U/l, 14.3±0.68 U/l и 

11.8±0.59 U/l (p<0.001). Добавянето на микосорбент (1g/kg Mycotox Ng) към фуража 

на V група, контаминиран с 0.5 mg/kg AFB1 редуцира достоверно токсичните ефекти 

на AFB1 върху активността на аминотрансферазите. На 21-ия ден стойностите на AST 

бяха 143.0±5.78 U/l (p<0.05), на ALT – 17.9±1.49 U/l (p<0.05) и на γ-GT – 13.6±0.92 

U/l (p<0.05). На 42-ия ден наблюдаваната тенденция за понижаване на токсичните 

ефекти върху стойностите на аминотрансферазите се запази. Активността на AST бе 

167.4±6.83 U/l (p<0.01), на ALT – 19.2±0.44 U/l (p<0.05) и на γ-GT – 17.7±0.68 

(p<0.05). 
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Фиг. 4. Промени в ензимната активност на аланин аминотрансферазата 
(ALT), аспартат аминотрансферазата (AST), алкалкалната фосфатаза (AP), гама 
глутамил-трансферазата (γ-GT) и лактат дехидрогеназата (LDH) при пилета бройлери 
(n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 1g/kg Mycotox Ng (II 
група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV група), 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg 
Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група. 
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Аналогични бяха и промените в активността на LDH и AP. На 21-ия ден 

активността на LDH при III и IV група бе съответно – 412.1±6.32 U/l и 461.1±6.56 U/l 

(p<0.001), в сравнение с контролната група (349.5±7.59 U/l, p<0.001), а на AP – 

57.1±2.58 U/l и 76.8±4.45 U/l, спрямо контролните данни (34.7±1.13 (p<0.001). През 

втория период на проследяване (42-ия ден) активността им бе по-висока от тази на 

21-ия ден, като измерените стойности за LDH при двете групи бяха съответно 

524±15.01 U/l и 541.9±13.60 U/l, спрямо контролните изследвания (343.4±8.43 U/l, 

p<0.001). Сходна тенденция на повишаване бе установена при пилетата от III и IV 

през същия период и в активността на AP – 82.9±3.6 U/l и 104.2±6.02 U/l, в сравнение 

с данните при контролната група – 40.00±1.51 U/l (p<0.001).  

При пилетата от V група, хранени с фураж съдържащ 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg 

фураж Mycotox Ng промените в активността на LDH и ALP бяха по-нискостепенни, в 

сравнение с тези при III и IV група. Стойностите на LDH на 21-ия и 42-ия ден бяха 

съответно 383.9±4.70 U/l (p<0.01) и 399±14.31 U/l (p<0.05), спрямо съответните 

контролните параметри (383.9±4.7 U/l и 399.6±14.31 U/l). Активността на АР на 21-ия 

ден бе 46.2±2.18 U/l, а на 42-ия ден – 54±2.85 U/l, в сравнение с данните при 

контролната група – 34.7±1.13 U/l и 40±1.51 U/l (p<0.05). 

Прибавянето на 1g/kg фураж Mycotox Ng към стандартната фуражна смеска 

при пилетата от II група не предизвиква достоверни промени в ензимната активност 

на ALT, AST, γ-GT, LDH и AP) (p0.05). 

Стойностите на панкреатичните ензими (α-амилаза и липаза) (Фиг. 5.) бяха 

по-ниски при пилетата третирани самостоятелно посредством фуражната смеска с 

AFB1 (III и IV група) и през двата периода на проследяване (21-ия и 42-ия ден). 

На 21-ия ден стойностите на липазата бяха съответно  27.37±1.48 U/l 

(p<0.05) и 22.20±0.94 U/l (p<0.001), а на α-амилазата, съответно  646.6±23.89 U/l 

(p<0.01) и 569.9±13.07 U/l (p<0.001), в сравнение с контролната група (774.7±26.24 

U/l и 33.52±1.84 U/l). На 42-ия ден наблюдаваните промени при двете групи бяха по-

силно изразени, като измерените стойности на липазата бяха 21.90±1.19 U/l и 

19.73±0.78 U/l (p<0.001), а на α-амилаза 532.9±13.47 U/l и 489.3±12.69 U/l (p<0.001), 

спрямо съответните контролни данни (32.63±1.28 U/l и 749.2±16.71 U/l). 

Добавянето 1g/kg фураж на Mycotox Ng към фуража на пилетата от V група, 

контаминиран с 0.5 mg/kg AFB1 напълно предотвратява възникналите промени в 

стойностите на изледваните ензими. Активностите на 21-ия и 42-ия ден на α-
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амилазата (738.4±18.17 U/l и 713.5±9.05 U/l) и липазата (32.89±0.69 U/l и 29.78±1.43 

U/l) бяха статистически недостоверни, в сравнение със съответните контролни 

стойности (p>0.05). 

Самостоятелното прилагане на 1g/kg фураж Mycotox Ng към фуража на 

пилетата от II група не предизвиква достоверни промени в ензимната активност на α-

амилазата и липазата (p0.05). 

 
 

Фиг. 5. Промени в стойностите на панкреатичните ензими α-амилаза и 
липаза при пилета бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 1g/kg Mycotox Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV 
група), 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в 
сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в 
сравнение с IV група. 

 
1.3. Изследване за определяне титъра на антитела срещу Нюкясълска 

болест. 

От проведените изследвания при пилетатта от III и IV група, получавали с 

комбинирания фураж, съответно 0.5 и 0.8 mg/kg AFB1 бе установено достоверно 

намаляване в производството на антитела срещу Нюкясълската болест (р<0.001) 

(Табл. 6). 

Добавянето на микосорбента Mycotox Ng към дажбата, съдържаща AFB1 

значително редуцира потискащото действиена микотоксина върху антитялообразу-

ването. 

Самостоятелното прилагане микосорбент към дажбата на пилетата от II 

група не оказва никакво влияние върху антитялообразуването (р0.05). 
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Таблица 6. Промени в хемоглутинационен титър (log) срещу Нюкясълска 
болест при пилета бройлери (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 1g/kg Mycotox Ng (II група), 0.5 mg/kg AFB1 (III група), 0.8 mg/kg AFB1 (IV 
група), 0.5 mg/kg AFB1 и 1g/kg Mycotox Ng (V група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в 
сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в 
сравнение с IV група. 

 

Групи Титър на антитела 
21-ви ден 42-ри ден 

I 8.24±0.43 8.90±0.54 
II 8.34±0.66 8.96±0.55 
III 4.52±0.311c,2c 5.18±0.441c,2c 
IV 4.14±0.181c,2c 5.05±0.241c2c 
V 6.38±0.541a,2a,3a,4a 7.00±0.391a,2a,3a,4a 

 

1.4. Патоморфологични изследвания. 

 

При пилетата III група (третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1) (Фиг. 6) се 

наблюдаваше силно нарушаване на нормалната чернодробна структура. Визуализи-

раха се множество кръвоизливи, хепатоцелуларни некрози и обширни мононук-

леарни и съединителнотъканни пролиферати. 

 
Фиг. 6. Черен дроб при пилета, третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1 (IV 

група). Хепатоцелуларни некрози и перикапилярни пролиферати в паренхима на 
органа. Х/Е. Bar 20 µm. 

Наблюдаваните при патохистологичното изследване промени в бъбречния 

паренхим при пилетата, третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 (III група) се изразяваха в 
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повсеместна хиперемия, мътно набъбване и вакуолизация на цитоплазмата на 

епителните клетки на тубулите. Част от клетките бяха дезинтегрирани и 

десквамирани от базалната мембрана. (Фиг. 7). Дистрофичните промени в бъбреците 

при пилетата, третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1 (IV група) бяха засилени по 

интензитет, в сравнение с тези при III група. Епителните клетки на всички тубули 

бяха десквамирани и се намираха в лумена им. На места се срещаха некробиотични 

до некротични участъци, пропити с еритроцити (кръвоизливи) (Фиг. 8).  

 
 

  
 
 

Фиг. 7 (ляво). Бъбрек при пилета бройлери, третирани с 0.5 mg/kg фураж 
AFB1 (III група). Повсеместна хиперемия на кръвоносните съдове със зърнесто 
разпадане и вакуолизация на цитоплазмата на епителните клетки на тубулите. Х/Е. 
Bar 20 µm. 

Фиг. 8 (дясно). Бъбрек при пилета бройлери, третирани с 0.8 mg/kg фураж 
AFB1 (IV група). Некрози и кръвоизливи в паренхима на органа. Х/Е. Bar 20 µm. 

 
При аутопсията на пилетата от III и IV група (приемали съответно 0.5 и 0.8 

mg/kg фураж AFB1) бе наблюдавана повсеместна хиперемия на кръвоносните съдове, 
на места с единични кръвоизливи, като най-много бе засегнат дуоденума (Фиг. 9). 

Патоморфологично бе установено, че част от епитела на власинките е 
десквамирал и изпаднал в лумена на червото (оголване на власинките). В някои от 
лимфните фоликули на червата се наблюдаваше разреждане на клетките и хипер-
трофия на чашковидните клетки. Слаби дистрофични промени бяха наблюдавани и в 
епитела на Либеркюновите жлези – дезинтеграция и десквамация на клетките от 
базалните мембрани, с лизиране и пикноза на ядрата (Фиг. 10). 

При пилетата от IV група (третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1), 
дистрофичните промени в тънките черва бяха с по-силен интензитет. Установени 
бяха некробиотични до некротични промени в чревните власинки, като освен 



31 
 

оголване на власинките, има и цели участъци, в които некротизиралите власинки са 
изпаднали в лумена на червото. Едновременно с това бяха наблюдавани атрофични 
промени и в Либеркюновите жлези. В проприята на тънките черва има 
мононуклеарна клетъчна инфилтрация и силно разреждане на клетките на лимфните 
фоликули на червата (Фиг. 11 и 12). 

Фиг. 9 (в ляво). Хиперемия, точковидни и ивичести кръвоизливи в тънките 
черва на пилета бройлери, третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 (III група). 

Фиг. 10 (в дясно). Десквамация на епитела на власинките и изпадането им в лумена на 
тънките черва при пилета бройлери, третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 (III група). Х/Е. Bar 20 µm. 

   
Фиг. 11 (в ляво). Мононуклеарна клетъчна инфилтрация в проприята на 

тънкото черво и хиперсекреция на чашковидните клетки при пилета бройлери, 
третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1. Х/Е. Bar 20 µm. 

Фиг. 12 ( в дясно). Силно разреждане на клетките на лимфните фоликули на 
тънките черва при при пилета бройлери, третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1. Х/Е. Bar 
20 µm. 

Макроскопското изследване на панкреаса на пилета бройлери, 
третирани с 0.5 и 0.8 mg/kg фураж AFВ1 (III и IV група) показа сходни 
промени при двете групи, изразяващи се в наличие на хиперемия и 
кръвоизливи (Фиг. 13). При патохистологичното изследване на панкреаса при 
пилетата, третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 наблюдавахме повсеместна хиперемия 
на кръвоносните съдове, интерлобуларен оток, признаци на дезинтеграция, с начална 
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степен на дезорганизация на жлезните ацини. Епителните клетки на екзокринната 
част на панкреаса бяха с вакуолна дистрофия и с намалени по брой секреторни 
гранули. Ядрата на повечето клетки бяха умалени, хиперхромни (кариопикноза), като 
на места се установяваха и клетки с неясни очертания и слабо оцветени ядра 
(кариолиза). В ендокринната част на панкреаса, в клетките на Лангерхансовите 
островчета също наблюдамахме вакуолизация на цитоплазмата, като при повечето от 
тях ядрата бяха с кариопикноза (Фиг. 14). 
 

 
Фиг. 13 (в ляво). Хиперемия и кръвоизливи в панкреаса на пилета бройлери, 

третирани с 0.8 mg/kg фураж AFВ1 (IV група). 
Фиг. 14 (в дясно). Вакуолизация на цитоплазмата на клетките на екзокринната 

част на панкреаса и на клеткита на Лангерхансовите островчета при пилета бройлери, 
третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1. (III група). Х/Е. Bar 20 µm. 

 
При пилетата от IV група, третирани с по-високата доза (0.8 mg/kg фураж 

AFB1) промените в панкреаса бяха по-високостепенни, тъй като се наблюдаваха 
пълна дезорганизация на жлезните ацини, кръвоизливи и начални некробиотични 
промени. Освен вакуолната дистрофия на клетките на екзокринната част, на места се 
срещаха и мононуклеарни инфилтрати. 

В имунокомпетентните органи на пилетата – тимус, далак и бурза фабриции, 
бе установена редукция на лимфната тъкан  при птиците от III и IV група. 

В тимуса се установиха дегенеративни промени и разреждане на клетките на 
лимфната тъкан в кортикалния слой, като степента на разреждането на клетките беше 
по-голямо при птиците от IV група в сравнение с III група. При някои птици, 
разреждането на клетките беше толкова силно, че се заличаваше границата между 
кора и сърцевина. На места се срещаха и единични кръвоизливи. В бурза фабриции 
на птиците от III и IV група се наблюдаваше средна до силна по степен редукция на 
популацията от лимфоидни клетки в лимфните фоликули и дистрофия в тях (Фиг. 
15). В бурза фабриции на птиците от III и IV група се наблюдаваше средна до силна 
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по степен редукция на популацията от лимфоидни клетки в лимфните фоликули и 
дистрофия в тях. 

 
Фиг. 15 (в ляво). Дистрофични промени и разреждане на клетките в 

лимфните фоликули и едем между фоликулите на бурза фабриции при пилета 
бройлери, третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1 (IV група). Х/Е. Bar 20 µm. 

Фиг. 16 (в дясно). Вмастяване, хипоцелуларност и силно намаляване на броя 
на хемопоетичните клетки на костния мозък при пилета бройлери, третирани с 0.8 
mg/kg фураж AFB1 (IV група). Х/Е. Bar 20 µm. 

 

Най-често се визираше кариопикноза и кариорексис на лимфоцитите. Между 

лимфните фоликули често бе наблюдаван и едем. Подобни промени не бяха 

регистрирани при птиците от контролната, II и V група. Патоморфологичните 

промени в далака бяха основно в лимфната тъкан на герминативните центрове, които 

при птиците от IV група (третирани с по-голямо количество AFB1) бяха редуцирани 

на брой и големина, като по-голяма част от клетките бяха с кариолиза, кариопикноза 

и кариорексис. При птиците от III група дистрофичните промени бяха с по-малка 

интензивност, а при птиците от V група почти не се наблюдаваха.  

В костният мозък на птиците от III група се наблюдаваше начална форма на 

хипоцелуларност, намаляване на броя на хемопоетичните стволови клетки и начална 

степен на вмастяване. Тези процеси бяха със значително по-голям интензитет при 

птиците от IV група (Фиг. 16).  

При бройлерите от V група (третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 и Mycotox 

Ng), дистрофичните промени в изследваните паренхимни и имунокомпетентни 

органи бяха значително по-слаби, в сравнение с тези при пилетата от II и III група. 

Патохистологични промени при птиците от контролната и II група 

(получавали 1g/kg Mycotox Ng във фуража) не бяха установени.  
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Задача 2. Клинико-експериментални изследвания върху интоксикацията с 

афлатоксин В1, самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) при 

пуйчета бройлери. 

2. 1. Метрични изследвания 

Ефектите от добавянето към комбинирана фуражна смеска на афлатоксин 

АFB1 и Мycotox Ng самостоятелно и в комбинация върху върху телесното тегло при 

пуйчета, в продължение на шест седмици са отразени в Табл. 7.  

 

Таблица 7. Промени в стойностите на телесното тегло при пуйчета (n=10) – 
контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II група), 0.2 
mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox 
Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; bp<0.01; 
cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III 
група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V група. 

Групи Живо тегло (g) 
Начално телесно 

тегло(g) 14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика  
% 

І 149.0±2.33 528±11.43 1565±51.96 2788±9.07 100 
ІІ 152.0±2.49 531±10.05 1564±28.68 2792±40.60 +0.14 
ІІІ 152.5±2.26 410±4.711c,2c 1250±16.531c,2c 2263±22.851c,2c -18.84 
ІV 151.8±2.43 382±6.291c,2c 1133±24.221c,2c, 2101±33.961c,2c,3a -24.65 
V 151.8±2.08 483±11.061b,2c,3c,4c 1380±27.361c,2b,3c,4c 2428±26.241b,2c,3b,4c -12.92 
VI 150.3±2.33 465±10.351c,2c,3b,4b 1336±27.491c,2c,4c 2388±34.311c,2c,4c -14.35 

 

От таблицата е видно, че при пуйчетата получавали самостоятелно с 

фуражната смеска АFB1 (III и IV група) се наблюдава достоверно понижаване на 

изследвания показател и през трита периода на проследяване (14-ия, 28-ия и 42-ия 

ден), в сравнение с контролната група (p<0.001). В края на експерименталния период, 

телесното тегло при тези групи бе съответно с 18.44% и 24.65% по-ниско в сравнение 

с контролните нива на показателя. Добавянето микосорбент (Mycotox Ng) към 

комбинирания фураж в количество 0.5 g/kg фураж в дажбата на пуйките от V и VI 

група бе причина за регистрираните по-високи стойности на показателя при 

споменатите групи, спрямо тези получавали самостоятелно АFB1 без добавяне на 

микосорбент (III и IV група). В края на експерименталния период, спрямо 

контролната група обаче бе установено намаляване на телесното тегло при V и VI 

група, съответно с 12.92% и 14.35%. 

Данните от таблица 8 показват значително изоставане в прираста на 

пуйчетата, хранени с фуражна смеска съдържаща 0.2 или 0.4 mg/kg фураж AFB1 в 

сравнение с контролната група (p<0.001). 
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Таблица 8. Промени в стойностите на среднодневния прираст при пуйчета 
(n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II 
група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 
g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; 
bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в 
сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V група. 

Групи Среднодневен прираст (g) 
14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика (%) 

І 27.07±0.61 74.06±1.91 87.35±2.68 100 
ІІ 27.06±0.78 73.78±1.84 87.72±1.91 +0.42 
ІІІ 18.39±0.391c,2c 56.00±1.091c,2c 72.35±1.791c,2c -17.29 
ІV 16.44±0.491c,2c, 53.64±1.511c,2c 69.13±1.631c,2c -20.86 
V 23.71±0.631a,2a,3c,4c 64.07±1.941a,2c,4c 76.28±1.551b,2b -12.68 
VI 22.47±0.631b.2b,3b,4c 62.21±1.931c,2b,4a 75.13±1.731c,2c -13.99 

 

Установеното понижаване на изследвания показател на 42-ия ден бе с 17.29% 

(при III група) и 20.86% (при IV група), спрямо измерените контролни стойности за 

периода. При добавянето на Mycotox Ng (V и VI група) бе установено повишаване на 

прираста, спрямо групите получавали самостоятелно AFB1 (III и IV група) и през 

трите периода на проследяване. Едновременно с това бе регистрирано понижаване на 

показателя в края на експеримента, спрямо контролните определяния, съответно с 

12.68% и 13.99%. 

Резултатите, касаещи оползотворяването на фуража от пуйките (таблица 9) 

показаха, че разходът на фураж за kg прираст е достоверно по-висок и през трита 

периода на проследяване при III и IV група, в сравнение с контролните стойности 

(p<0.001). В края на експеримента (на 42-ия ден) измерваният показател при групите 

приемали самостоятелно AFB1 бе съответно с 16.37% и 19.02% по-висок, в сравнение 

с данните при контролната група. При пуйките от V и VI група, хранени с 

комбиниран фураж, съдържащ AFB1 (0.2 и 0.4 mg/kg фураж) и 0.5 g/kg от плесенния 

инхибитор Mycotox Ng бе наблюдавано понижаване в стойностите на проследявания 

продуктивен показател, спрямо данните при III и IV група през целия опитен период. 

В сравнение с контролната група, конверсията на фуража при птиците от V и VI 

група остава по-висока, съответно с 12.38% и 14.15%. 

Данните за количеството на среднодневния приет фураж са представени в 

таблица 15. При пуйчетата получавали самостоятелно AFB1 в количества 0.2 mg/kg 

фураж (III група) и 0.4 mg/kg фураж (IV група) бе регистриран по-нисък прием на 

фураж и през трита периода на проследяване, спрямо контролните измервания на 

показателя. В края на експеримента консумацията на фураж при III и IV група бе 

редуциран съответно с 3.63% и 5.47%, в сравнение с данните при контролната група.  
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Таблица 9. Промени в стойностите на конверсията на фуража при пуйчета 
(n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II 
група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 
g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; 
bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в 
сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V група. 

Групи Конверсия на фураж (g) 
14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика (%) 

І 1.67±0.049 1.95±0.04 2.26±0.069 100 
ІІ 1.67±0.046 1.96±0.045 2.27±0.056 +0.44 
ІІІ 2.14±0.0461c,2c 2.27±0.0401b,2b 2.63±0.0741b,2b +16.37 
ІV 2.33±0.0731c,2c,4c 2.48±0.0691c,2c 2.69±0.0661c,2c +19.02 
V 1.84±0.0673b,4c 2.19±0.0624a,4b 2.54±0.0571a,2a, +12.38 
VI 1.92±0.0541a,2a,4c 2.25±0.0601b,2a,4b 2.58±0.0601a,2a +14.15 

 

При добавянето на изпитвания плесенен инхибитор към фуража на V и VI 

група, бе наблюдавана увеличена консумация на фураж при пучетата от тези групи, 

спрямо тези от III и IV група. В сравнение с контролната група обаче консумацията 

на фураж на 42-ия ден бе по-ниска, съответно с 1.82% и 1.68%. 

Таблица 10. Промени в стойностите на среднодневната консумация на 
фураж при пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 
g/kg Mycotox Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 
mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng 
(VI група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V 
група. 

Групи Среднодневна консумация на фураж (g фураж/g прираст) 
14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика (%) 

І 44.97±0.048 143.33±0.077 196.28±0.088 100 
ІІ 49.77±0.13 143.31±0.095 198.42±0.098 +1.09 
ІІІ 39.22±0.0161c,2c 135.60±0.0671b,2c 189.16±0.0541b,2c -3.63 
ІV 37.98±0.141c,2c 132.07±0.0511c,2c 185.56±0.0761c,2c -5.47 
V 42.18±0.284b 139.14±0.0774a 192.72±0.0704a -1.82 
VI 42.77±0.0244a 139.26±0.0484b 193.00±0.0184a -1.68 

 

На таблица 11 са отразени промените в относителните тегла на вътрешните 

органи (черен дроб, бъбреци, сърце, бурза фабриции, тимус, далак, панкреас, 

мускулест и жлезист стомах) при пуйчета, хранени с комбинирана фуражна смеска, 

съдържаща АFB1 и Мycotox Ng самостоятелно и в комбинация в продължение на 6 

седмици. Установено бе, че при птиците от III и IV група, получавали с комбинира-

ната фуражна смеска, съответно 0.2 и 0.4 mg/kg фураж АFB1, относителните тегла на 

черния дроб, бъбреците, сърцето, пакреаса, мускулестия и жлезистия стомах са по-

високи, в сравнение с тези при контролната група (p<0.001). Добавянето на 

микосорбент към комбинираната фуражна смеска при птиците от V и VI група, 



37 
 

намалява достоверно промените в относителните тегла на споменатите вътрешни 

органи. 

Таблица 11. Промени в стойностите на относителните тегла на вътрешните 
органи при пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 
g/kg Mycotox Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 
mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng 
(VI група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V 
група. 

Групи Черен дроб Бъбреци Сърце Бурза Тимус 
І 1.98± 

0.019 
0.47± 
0.09 

0.46± 
0.010 

0.17± 
0.004 

0.25± 
0.003 

ІІ 1.98± 
0.031 

0.46± 
0.01 

0.46± 
0.009 

0.18± 
0.005 

0.25± 
0.004 

ІІІ 2.51± 
0.0251c,2c 

0.62± 
0.061c,2c 

0.58± 
0.0101c,2c 

0.13± 
0.0031c,2c 

0.17± 
0.0041c,2c 

ІV 2.71± 
0.0431c,2c,3b,4c 

0.68± 
0.0101c,2c,3b 

0.62 ± 
0.0031c,2c,3c 

0.12± 
0.0031c,2c 

0.15± 
0.0021c,2c,3b 

V 2.30± 
0.0631b,2c,3c,4c 

0.52± 
0.0131a,2b,3c,4c 

0.51± 
0.006,1c,2c,3c,4c 

0.15± 
0.0071b,2b,4b 

0.19± 
0.0021c,2c,3c,4c 

VI 2.43± 
0.0431c,2c,4c 

0.59± 
0.0101c,3c,4c,5b 

0.53± 
0.0091c,2c,4c 

0.14± 
0.0051b,2b,4a 

0.17± 
0.0031c,2c,4c,5c 

Групи Далак Панкреас Жлезист стомах Мускулест стомах 
І 0.132± 

0.021 
0.26± 
0.004 

0.34± 
0.006 

1.86± 
0.030 

ІІ 0.136± 
0.021 

0.27± 
0.004 

0.35± 
0.003 

1.83± 
0.023 

ІІІ 0.094± 
0.0931c.2c 

0.34± 
0.0061c,2c 

0.50± 
0.0121c,2b 

2.16± 
0.0121c,2c 

ІV 0.09± 
0.0091c,2c 

0.38± 
0.0041c,2c,3c,4c 

0.53± 
0.0081c,2b 

2.26± 
0.0221c,2c 

V 0.16± 
0.0083c,4c 

0.30± 
0.0061c,2c,3c,4c 

0.46± 
0.0071c,2c,4c 

2.02± 
0.0311c,2c,3b,4c 

VI 0.15± 
0.0153a,4a 

0.32± 
0.0051c,3a,4c 

0.48± 
0.0131c,2c,4 b 

2.09± 
0.0201c,2c,4c 

 

Обратна тенденция бе установена относно относителните тегла на 

имунокомпетентните органи, в т. ч. фабрициева бурза, тимус и далак които бяха 

достоверно понижени при групите птици третирани с AFB1, като това понижаване бе 

по-силно изразено при групата пуйчета третирани с по-високи концентрации на 

AFB1. Достоверна протекция срещу предизвиканото от AFB1 понижаване на 

относителното тегло на имунокомпетентните органи бе установено при групите 

третирани с Мycotox Ng (Табл. 11).  

При пуйчетата от II група хранени с фураж, съдържащ самостоятелно 

Mycotox Ng, в количество 0.5 g/kg фураж, достоверни промени в телесното тегло, 
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среднодневния прираст, конверсията на фуража и относителните тегла 

наизследваните вътрешни органи не бяха регистрирани (р>0.05). 

2. 2. Параклинични изследвания на кръв (серум, плазма). 

А Хематологични изследвания 

1. Червена и бяла кръвна картина. Промените в хематологичните показатели 

(еритроцити, хемоглобин, хематокрит и тромбоцити) между контролната и 

експерименталните групи пуйчета са представени на фигура 17. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 17. Промени в стойностите на eритроцитите, хемоглобина, хематокрита 
и тромбоцитите при пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 
(IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg 
Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в 
сравнение с V група. 

 
Стойностите на Er (Фиг. 17) при птиците, приемали с комбинирания фураж 

AFB1 в количества съответно 0.2 и 0.4 mg/kg (III и IV група) бяха достоверно по-

ниски и през двата периода на проследяване (21-ия и 42-ия ден), в сравнение с 
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контролната група. На 21-ия ден нивата изследвания показател при двете групи бяха 

съответно  2.49±0.079 1012/l (p<0.01) и 2.34±0.051 1012/l (p<0.001), спрямо 

контролните параметри за периода (2.81±0.064 1012/l). На 42-ия ден наблюдаваните 

промени при тези групи бяха по-силно изразени, като измерените нива на показателя 

при III група бяха 2.33±0.035 1012/l, а при IV група  2.27±0.050 1012/l, в сравнение с 

данните при контролната група  2.71±0.060 1012/l (p<0.001). При пуйчетата 

получавали микосорбент към комбинирания фураж, съдържащ AFB1 (V и VI група) 

бе установено значително редуциране на токсичните ефекти на AFB1 върху 

стойностите на изследвания показател, които бяха съответно 2.57±0.035 1012/l и 

2.54±0.050 1012/l на 21-ия ден и 2.51±0.051 1012/l и 2.46±0.030 1012/l на 42-ия ден 

Стойностите на Hgb (Фиг. 17) при пуйчетата, третирани самостоятелно с 

AFB1 (III и IV група) бяха достоверно по-ниски и през двата периода на 

проследяване. На 21-ия ден количеството на показателя при тези групи бе съответно 

117.0±2.55 g/l и 110.2±2.00 g/l, спрямо контролните нива за периода (130.6±1.96 g/l, 

p<0.01). На 42-ия ден бе отчетена тенденция за увеличаване на хипохромемията, като 

нивата на Hgb при III група бяха 101.0±2.10 g/l, а при IV група  99.6±2.51 g/l, в 

сравнение с контролните данни (128.7±2.50 g/l, p<0.001). При пуйчетата от V и VI 

група, получавали едновременно AFB1 и Mycotox Ng, също бе отчетено понижение в 

параметрите на изследвания показател, спрямо контролните определяния, но 

хипохромемията бе по-слабо изразена, отколкото при птиците от III и IV група, 

получавали самостоятелно AFB1. Количеството на Hgb при двете групи на 21-ия ден 

бе съответно 119.0±2.98 g/l и 116.6±3.25 g/l, а на 42-ия ден  119.0±1.24 g/l и 

113.1±1.73 g/l.  

Аналогична тенденция за понижаване бе отчетена и при проследяване 

промените в стойностите на хематокрита (Фиг. 17). При пуйчетата от III и IV група, 

Htc 21-ия ден бе съответно 27.8±0.89% и 26.4±1.29%, спрямо контролните нива за 

периода  34.6±1.36% (p<0.001), а на 42-ия ден, съответно 25.0±1.34% и 27.8±0.89%, 

съотнесени към резултатите от контролната група  32.8±0.47% (p<0.001). Сходни 

(макар и по-нискостепенни) бяха промените в изследвания показател и при птиците 

от V и VI група, хранени с фураж, съдържащ в комбинация AFB1 и микосорбент. 

Измерените нива на показателя при тези групи на 21-ия ден бяха съответно 

24.9±0.89% и 28.3±1.35%, а на 42-ия ден  26.9±0.17% и 25.5±0.67% (p<0.05-0.01). 
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При отчитане промените в стойностите на тромбоцитите (Фиг. 17) също бе 

регистрирано понижаване нивата на показателя. На 21-ия ден Hct бе 49.05±1.87 G/l 

(III група) и 43.79±0.94 G/l (IV група), спрямо контролните измервания за периода  

63.67±4.42 G/l (p<0.001). На 42-ия ден наблюдаваните промени се задълбочиха, като 

измерените стойности бяха съответно 44.35±1.08 G/l и 40.03±0.69 G/l, в сравнение с 

данните при контролната група (60.19±1.68 G/l, p<0.001). При пуйчетата от V и VI 

група промените в броя на тромбоцитите бяха редуцирани след добавянето на 

микосорбент, като измерените нива на показателя на 21-ия ден бяха съответно 

52.80±1.34 G/l и 49.14±1.75 G/l, а на 48-ия ден  50.29±1.36 G/l и 49.20±1.05 G/l, 

спрямо контролните параметри за тези периоди (p<0.05-0.01). При пуйчетата от II 

група, хранени с фураж съдържащ само изпитвания микосорбент Mycotox Ng в 

количество 0.5 g/kg, достоверни промени в стойностите на показателите от червената 

кръвна картина (Er, Hgb, Hct и Tr) не бяха регистрирани (p>0.05). 

На фигура 18 са представени резултатите, относно промените в броя на 

левкоцитите и процентното съотношение на левкоцитните класове при контролната и 

опитните групи пуйчета. Броят на левкоцитите (Lv) бе досотверно по-висок при 

птиците от III и IV група и през двата периода на проследяване (на 21-ия и 42-ия 

ден), в сравнение с контролната група. При III група (получавали самостоятелно 0.2 

mg/kg AFB1) измерените стойности на показателя бяха съответно  38.75±1.50 109/l и 

40.21±1.21 109/l, спрямо съответните контролни определяния  30.23±1.11 109/l и 

32.65±1.33 109/l (p<0.001). При пуйчетата от IV група (получавали самостоятелно 0.4 

mg/kg AFB1) количествата на Lev на 21-ия и 42-ия ден бяха 39.08±1.61 109/l и 

42.07±0.60 109/l (p<0.001). При V и VI група броят им бе 36.19±1.17 109/l (p<0.05) и 

37.08±1.78 109/l (p<0.05) на 21-ия ден и съответно 37.14±0.70 109/l (p<0.05) и 

38.02±0.78 109/l (p<0.01) на 42-ия ден. При V и VI група бе отчетено, че прибавянето 

на микосорбент към изхранвания фураж води до редуциране на левкоцитозата, 

предизвикана от действието на AFB1. 

При анализиране на получените данни за промените в диференциалната 

кръвна картина (ДКК) (Фиг. 18) е не бяха установени достоверни разлики в класовете 

на моноцитите, еозинофилните и базофилните левкоцити при всички опитните групи 

през двата периода на проследяване (р>0.05). 
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Фиг. 18. Промени в броя на левкоцитите и процентното съотношение на 
левкоцитните класове при пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 
(IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg 
Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в 
сравнение с V група. 
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При птиците получавали самостоятелно AFB1 (III и IV групи) броят на 
неутрофилните левкоците бе достоверно по-висок на 21-ия ден (48.0±1.11%, p<0.001 
и 52.0±2.39%, p<0.01) и на 42-ия ден (52.0±2.38%, p<0.001 и 55.1±2.82%, p<0.001), 
спрямо съответните контролни параметри за двата периода  37.0±1.50% и 
36.0±1.97%. При пуйчетата получавали микосорбент към контаминирания с AFB1 
фураж (V и VI група) промените бяха частично редуцирани. Нивата на 
неутрофилните левкоцити при V група на 21-ия ден бяха 45.9±1.87% (p<0.01), а при 
VI група  47.1±1.39% (p<0.01). На 42-ия ден наблюдаваната тенденция се запази, 
като съответните стойности за периода бяха 48.0±3.28% (p<0.05) и 50.0±2.38% 
(p<0.01). 

В класа на лимфоцитите бе установено намаляване на стойностите им, като 
на 21-ия ден при III група бяха 44.7±1.75 %, а при IV група  41.1±1.80% (p<0.01-
0.001). На 42-ия ден измерваният показател при III група бе 41.5±3.13%, а при IV 
група  37.4±1.80% (p<0.001). Процентното намаление в класа на лимфоцитите при V 
и VI група беше редуцирано след прибавяне към фуражната смеска на микосорбент. 
Изследваният показател се промени, спрямо контролната група, както следва: 
47.1±1.80% (p<0.05) и 45.3±1.79% (p<0.01) на 21-ия ден и 45.8±2.52% (p<0.05) и 
44.3±2.62% (p<0.05) на 42-ия ден, спрямо съответните контроли през двата периода 
на измерване  56.2±1.96% и 56.5±2.06%. 

Достоверни промени в стойностите на средния обем на еритроцитите (MCV), 
средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) и средното 
съдържание на хемоглобин в един еритроцит (MCH) не бяха установени (р>0.05). 

При пуйчетата от II група, хранени с фураж съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng, 
достоверни промени в броя на левкоцитите и процентното съотношение на 
левкоцитните класове не бяха регистрирани (p>0.05). 

 

Б Биохимични изследвания на кръв (серум, плазма). 
Данните представени на фигура 19 показават ефекта на AFB1 и Mycotox Ng 

(самостоятелно и в комбинация) върху плазмените стойности на общия белтък и 
албумина. На 21-ия ден беше установено, че при пуйчетата получавали 
самостоятелно AFB1 с фуража в дози 0.2 или 0.4 mg/kg фураж (III и IV група), 
стойностите на общия белтък (32.53±0.83 g/l и 28.53±1.19 g/l) и албумина (16.8±0.91 
g/l и 15.4±0.60 g/l) са достоверно по-ниски на 21-ия ден, в сравнение с тези при 
контролната група, съответно  46.31±1.46 g/l и 21.6±0.61 g/l) (p<0.001). На 42-ия ден 
наблюдаваните промени бяха по-силно изразени, като стойностите на общия белтък 
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достигнаха нива от 28.01±0.83g/l и 25.09±1.47 g/l (III и IV група), спрямо контролните 
измервания за периода  45.59±1.36 g/l (p<0.001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 19. Промени в стойностите на общия белтък и албумина при пуйчета 
(n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II 
група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 
g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; 
bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в 
сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V група. 

 
Количеството на албумина при двете групи бе съответно – 13.8±0.94 g/l и 

12.6±0.56 g/l (p<0.001), спрямо контролните параметри – 21.3±0.62 g/l (p<0.001). При 

пуйчетата от V и VI група, които получаваха с фуражната смеска съответно 0.2 mg/kg 

и 0.4 mg/kg AFB1 в комбинация с 0.5 g/kg от изпитвания микосорбент, бе отчетено 

редуциране на токсичните ефекти върху стойностите на изследваните показатели. На 

21-ия ден нивата на общия белтък при двете групи бяха съответно – 35.89±1.08 g/l и 

30.09±0.94 g/l, а на албумина 19.2±0.77 g/l и 16.2±0.80 g/l. На 42-ия ден 

наблюдаваната тенденция за намаляване ефекта AFB1 под влияние на Mycotox Ng се 

запази, като измерените стойности на общия белтък бяха съответно – 33.74±0.69 g/l и 

28.49±1.39 g/l,а на албумина – 17.2±0.72 g/l и 16.2 g/l. 

При определяне нивата на кръвната захар (Фиг. 20) бе установено 

понижаване на изследвания показател на 21-ия ден (12.84±0.57 mmol/l и 12.48±0.49 

mmol/l) и 42-ия ден (10.85±0.33 mmol/l и 9.64±0.64 mmol/l) при групите получавали 

0.2 или 0.4 mg/kg AFB1 с фуража (III и IV група) в сравнение с контролните 

определяния за двата периода – 15.42±0.48 mmol/l и 15.82±0.46 mmol/l (p<0.001). На 

21-ия ден бе установено, че прибавянето на 0.5 g/kg микосорбент към фуража на 

пуйчетата от V и VI група, напълно отстранява промените в количествата глюкозата, 
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настъпили под въздействието на микотоксина (p0.05). На 42-ия ден обаче също бе 

регистрирано понижаване на изследвания показател при двете групи пуйчета, макар 

и в много по-слаба степен, в сравнение с групите получавали AFB1 самостоятелно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 20. Промени в стойностите на кръвната захар, билирубина, холестерола 
и триглицеридите при пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 
(IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg 
Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в 
сравнение с V група. 

 
От анализа на промените в стойностите на общия билирубин (Фиг. 20) бяха 

регистрирани по-високи стойности на изследвания показател на 21-ия и 42-ия ден 

при пуйчетата, третирани посредством фуража с 0.2 mg/kg и 0.4 mg/kg фураж AFB1 

(III и IV група). Нивата на показателя на 21-ия ден при двете групи бяха съответно – 

11.21±0.22 µmmol/l и 12.01±0.37 µmmol/l, в сравнение с данните при контролната 

група – 8.31±0.60 µmmol/l (p<0.001). На 42-ия ден съответните измервания бяха 
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9.86±0.31 µmmol/l и 11.10±0.31 µmmol/l (p<0.001), спрямо контролните параметри за 

периода – 7.52±0.23 µmmol/l (p<0.001). При пуйчетата от V и VI получавали 0.5 g/kg 

Mycotox Ng към контаминирания с AFB1 фураж бе регистрирана по-нискостепенна 

билирубинемия, в сравнение с птиците от III и IV група. Отчетените стойности на 

показателя 21-ия ден бяха 10.21±0.25 µmmol/l и 10.54±0.42 µmmol/l, а на 42-ия ден – 

8.98±0.32 µmmol/l и 9.47±0.38 µmmol/l ден (p<0.05-0.01). 

При изследване на промените в стойностите на триглицеридите и 

холестерола (Фиг. 20) бе установено понижаване на показателите и през двата 

периода на проследяване при групите получавали самостоятелно с фуража AFB1 (III 

и IV група). Стойностите на триглицеридите на 21-ия ден при двете групи бяха 

1.45±0.020 mmol/l и 1.39±0.039 mmol/l, в сравнение с данните при контролната група 

– 1.79±0.053 mmol/l (p<0.001), а на холестерола – 3.76±0.15 mmol/l и 3.40±0.19 mmol/l 

(p<0.001), спрямо контролните нива за перода – 4.67±0.12 mmol/l (p<0.001). На 42-ия 

ден регистрираните промени бяхо по-силно изразени и при двата показателя, като 

отчетените стойности за триглицеридите бяха 1.36±0.043 mmol/l и 1.23±0.023 mmol/l, 

спрямо нивата при контролната група – 1.72±0.041 mmol/l (p<0.001). Количествата на 

холестерола при пуйчетата от III и IV група бяха съответно 3.29±0.12 mmol/l и 

2.96±0.12 mmol/l, спрямо контролните измервания – 4.68±0.11 mmol/l (p<0.001). При 

птиците от V и VI група, промените в стойностите на триглицеридите и холестерола, 

предизвикани от AFB1 бяха редуцирани, чрез прибавянето към фуража на 0.5 g/kg 

Mycotox Ng. 

При проследяване промените в количествата на макроелементите калций 

(Са) и неорганичен фосфор (Р) (Фиг. 21) бе установено достоверно понижение на 

показателите и през двата измервателни периода при пуйчетата от III и IV група, 

получавали самостоятелно AFB1 в изхранвания фураж. На 21-ия ден стойностите на 

Са бяха 3.61±0.23 mmol/l (при III група) и 3.45±0.188 mmol/l (при IV група), спрямо 

контролните нива за периода – 4.55±0.11 mmol/l (p<0.001). Хипокалцемията се запази 

и при отчитането на 42-ия ден, като съответните нива на показателя при двете групи 

бяха 3.27±0.16 mmol/l и 3.15±0.16 mmol/l, в сравнение с резултатите при контролната 

група – 4.01±0.13 mmol/l (p<0.001). Употребата на микосорбент при пуйчетата от V и 

VI група редуцира тази тенденция, като на 21-ия ден Са бе съответно 3.85±0.17 

mmol/l и 3.70±0.16 mmol/l, а на 42-ия ден – 3.70±0.12 mmol/l и 3.35±0.14 mmol/l 

(p<0.05). 
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На 21-ия ден нивата на неорганичния фосфор при III и IV група бяха 

съответно 2.37±0.053 mmol/l (p<0.01) и 2.19±0.060 (p<0.001), спрямо контролните 

стойности за периода – 2.91±0.15 mmol/l. Установената при двете групи 

хипофосфатемия бе регистрирана и на 42-ия ден, като съответните параметри на 

показателя бяха 2.17±0.073 mmol/l (p<0.01) и 2.08±0.013 (p<0.001), в сравнение с 

данните при контролната група – 2.75±0.18 mmol/l. Добавянето на 0.5 g/kg Mycotox 

Ng към контаминирания с AFB1 фураж при пуйчетата от V и VI група значително 

намалява предизвиканите промени, като измерените нива на Р на 21-ия ден бяха 

съответно 2.47±0.10 mmol/l и 2.40±0.074 mmol/l, а на 42-ия ден – 2.30±0.035 mmol/l и 

2.25±0.060 mmol/l (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фиг. 21. Промени в стойностите на калция и неорганичния фосфор при 
пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg Mycotox 
Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 
0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (VI група): 

ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в 
сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V група. 

 

При определяне промените в количествата на показателите, характеризира-

щи функционалното състояние на отделителната система при пуйчетата бяха 

регистрирани разнопосочни промени. Установено бе, че прилагането на AFB1 и 

Mycotox Ng (самостоятелно или в комбинация) предизвиква повишаване нивата на 

уреята и креатинина, и понижаване на пикочната киселина (Фиг. 22). При пуйчетата 

от III група (получавали самостоятелно 0.2 mg/kg AFB1), плазмените концентрации 

на уреята и креатинина на 21-ия ден бяха по-високи, съответно 1.08±0.038 mmol/l и 

51.4±1.90 µmol/l, спрямо съответните контролни измервания за периода – 3.06±0.13 

mmol/l (p<0.001) и 70.3±1.90 µmol/l (p<0.001). При второто измерване (на 42-ия ден) 
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тенденцията за повишаване на двата показателя се запази, като измерените нива бяха 

съответно 4.52±0.17 mmol/l и 86.4±2.91 µmol/l (p<0.001), в сравнение с данните при 

контролната група (1.22±0.031 mmol/l и 56.8±2.15 µmol/l). При пуйчетата от IV група 

(хранени с фураж съдържащ 0.4 mg/kg AFB1) промените бяхо по-силно изразени, 

спрямо тези при птиците от III група, като стойностите на уреята и креатинина на 21-

ия ден бяхо съответно 3.90±0.16 mmol/l и 86.4±2.91 µmol/l (p<0.001), в сравнение със 

съответните контролни параметри за периода (1.22±0.031 mmol/l и 56.8±2.15 µmol/l). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Фиг. 22. Промени в стойностите на уреята, креатинина и пикочната киселина 

при пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg 
Mycotox Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 
mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng 
(VI група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V 
група. 

След прибавянето на микосорбента Mycotox Ng към контаминирания с AFB1 

фураж, изхранван при пуйчетата от V и VI група, бе отчетено редуциране на 
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промените в стойностите на уреята и креатинина, предизвикани от микотоксина. На 

21-ия ден отчетените стойности за уреята при двете групи бяха съответно 2.43±0.14 

mmol/l и 2.63±0.13 mmol/ l (p<0.001), а на креатинина 62.4±3.36 µmol/l (p<0.05) и 

66.6±3.17 µmol/l (p<0.01). През втория период на проследяване нивата на 

показателите бяха 3.25±0.13 mmol/l и 3.67±0.14 mmol/l (p<0.001) за уреята и 

67.1±2.19 µmol/l (p<0.01) и 70.7±1.70 µmol/l (p<0.05) за креатиниа.  

От анализа на промените в стойностите на пикочната киселина (Фиг. 22) при 

пуйчетата, получавали с фуража 0.2 mg/kg фураж (III-ра група) и 0.4 mg/kg фураж 

AFB1 (IV-та група) се установи достоверно понижение в стойностите на изследвания 

показател на 21-ия ден, съответно 284.6±12.00 µmol/l и 257.6±11.16 µmol/l, спрямо 

контролните параметри за перода – 428.6±31.30 µmol/l (p<0.001). Съответните 

измерени нива на 42-ия ден бяха 304.1±14.01 µmol/l и 264.8±14.00 µmol/l, спрямо 

контролните стойности за периода – 431.9±15.21 µmol/l (p<0.001). При пуйчетата V и 

VI група, получавали Mycotox Ng с контаминирания фуража, понижението на 

пикочната киселина бе далеч по-слабо изразено, като количествата на 21-ия ден бяха 

324.5±9.04 µmol/l µmol/l при V група и 332.00±13.00 µmol/l приVI група (p<0.001). На 

42-ия ден ефекта на микосорбента по-силно изразен, тъй като понижението (макар и 

достоверно) на показателя бе незначително – 343.7±10.62 µmol/l (p<0.01) (V група) и 

355.2±4.25 mmol/l (VI група) (p<0.05). 

При пуйчетата от II група бе установено , че самостоятелното прилагане към 

фуража на микосорбента Mycotox Ng в количество 0.5 g/kg не предизвиква 

достоверни промени (p>0.05) в нивата на изследваните биохимични показатели – 

общ белтък, албумин, кръвна захар, билирубин, холестерол, триглицериди, калций, 

неорганичен фосфор, урея, креатинин и пикочна киселина. 

 

В. Ензимни изследвания. 

При проследяване на промените в плазмената активност на аминотрансфера-

зите (аспартатаминотрансферазата  AST, аланинаминотрансферазата  ALT и 

гамаглутамилтрансферазата  γ-GT), лактатдехидрогеназата (LDH) и алкалната 

фосфатаза (AP) (Фиг. 23) бе установено повишаване нивата на всички изследвани 

ензимни констелации.  
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Фиг. 23. Промени в ензимната активност на аспартатаминотрансферазата 
(AST), аланинаминотрансферазата (ALT), гамаглутамилтрансферазата (γGT), 
лактатдехидрогеназата (LDH) и алкалната фосфатаза (AP) при пуйчета (n=10) – 
контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II група), 0.2 
mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox 
Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; bp<0.01; 
cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III 
група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V група. 
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При пуйчетата третирани самостоятелно с AFB1 (III и IV група), на 21-ия ден 

измерените стойности на AST бяха съответно  160.0±4.39 U/l и 191.0±4.39 U/l, 

спрямо 130.0±1.52 U/l при контролната група (p<0.001); на ALT  28.47±1.06 U/l и 

31.29±1.77 U/l, спрямо контролните измервания  16.53±0.49 U/l (p<0.001) и на γ-GT 

съответно  38.6±1.49 U/l и 53.2±3.72 U/l, в сравнение с данните при контролната 

група  21.8±0.74 U/l (p<0.001).  
На 42-ия ден наблюдаваните промени бяха по-силно изразени, като 

измерената активност на AST при III и IV група бе съответно 298.2±3.74 U/l и 

342.1±8.06 U/l; на ALT  39.09±0.62 U/l и 45.06±2.05 U/l и на γGT  57.4±1.96 U/l и 

78.0±3.09 U/l. Контролните нива на показателите (AST, ALT и γGT) през отчетния 

период бяха съответно  130.9±1.52 U/l (p<0.001), 18.25±0.39 U/l (p<0.001) и 

23.8±10.3 U/l (p<0.001). 

При добавянето на 0.5 g/kg на Mycotox Ng към фураж, контаминиран с AFB1 

в количества съответно с 0.2 mg/kg и 0.4 mg/kg, бе отчетено редуциране на 

токсичните ефекти, предизвикани от изпитвания микотоксин върху стойностите на 

аминотрансферазите пуйчетата от V и VI група. Измерените стойности на AST, ALT 

и γGT при пуйчетата от V група на 21-ден бяха съответно  143.8±3.42 U/l, 

21.41±0.35 U/l и 32.0±3.04 U/l, а при VI група съответно  169.5±3.79 U/l, 24.34±0.99 

U/l и 40.7±1.57 U/l. На 42-ия ден наблюдаваната тенденция при двете групи се запази, 

като активността на AST бе съответно  247.4±4.17 U/l и 268.8±4.00 U/l; на ALT  

30.73±0.74 U/l и 37.3±1.45 и на γ-GT  42.7±2.05 U/l и 61.4±1.55 при VI група. 

Проучванията върху промените в активността на LDH (Фиг. 23) показаха 

аналогична тенденция за повишаване, подобна на тази при аминотрансферазите. При 

пуйчетата от III и IV група, получавали самостоятелно 0.2 или 0.4 mg/kg фураж AFB1, 

нивата на ензима на 21-ия ден бяха съответно 479.2±7.52 U/l и 535.2±13.50 U/l, 

спрямо контролните показатели за периода  427.3±3.90 U/l (p<0.001). На 42-ия ден 

съответните стойности при двете групи бяха 541.5±6.28 U/l и 588.4±8.02 U/l, в 

сравнение с данните при контролната група пуйчета  439.4±3.57 U/l (p<0.001). При 

пуйчетата получавали 0.5 g/kg Mycotox Ng към контаминирания с AFB1 фураж (V и 

VI група) бяха регистрирани по-нискостепенни промени в активността на LDH и през 

двата периода на измерване. На 21-ия ден нивата на ензима бяха съответно 

476.6±8.40 U/l (p<0.01) и 509.6±3.63 U/l (p<0.001), а на 42-ия ден, съответно  

521.8±4.56 U/l (p<0.001) и 533.3±9.37 U/l (p<0.001). 
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Повишена ензимна активност бе регистрирана и при изследване промените в 

количествата на AP (Фиг. 23) при пуйчетата от III и IV група, хранени с фураж 

съдържащ самостоятелно AFB1. На 21-ия ден активността на ензима бе съответно 

85.1±1.66 U/l и 103.3±5.07 U/l, спрямо контролните параметри за периода  57.4±3.29 

U/l (p<0.001), а на 42-ия ден 139.5±7.52 U/l при III група и 160.7±6.92 U/l при IV 

група, спрямо контролните стойности  60.1±2.01 U/l (p<0.001). При добавянето на 

микосорбент към контаминирания с AFB1 фураж, използван при пуйчетата от V и VI 

група бе регистрирано частично редуциране на промените в показателя. На 21-ия ден 

активността на AP при двете групи бе съответно  75.4±1.78 U/l (p<0.01) и 88.6±2.50 

U/l (p<0.001), а на 42-ия ден  106.2±5.22 U/l (p<0.001) и 128.9±2.36 (p<0.001). 

При изследване на промените в стойностите на панкреатичните ензими (α-

амилаза и липаза) (Фиг. 24) бе установена обратна на чернодробните ензими 

тенденция на понижаване на измерваните показатели при пуйчетата получавали с 

комбинираната фуражна смеска AFB1, самостоятелно или в комбинация с изпитвания 

плесенен инхибитор.  

  
Фиг. 24. Промени в ензимната активност на α-амилазата и липазата при 

пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg Mycotox 
Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 (IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 
0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (VI група): 

ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в 
сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в сравнение с V група. 

 
Стойностите на панкреатичните ензими при III и IV група, хранени с 

комбинираната фуражна смеска, съдържаща самостоятелно AFB1 (съответно 0.2 

mg/kg и 0.4 mg/kg фураж) бяха достоверно по-ниски на 21-ия и 42-ия ден, спрямо 
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при двете групи бяха съответно 382.0±10.56 U/l (p<0.01) и 351.9±9.30 U/l (p<0.001), а 

на липазата – 27.7±1.43 U/l (p<0.05) и 23.3±1.53 U/l (p<0.001). Съответните контролни 

параметри на двата ензима за периода бяха 444.8±10.89 U/l и 36.0±1.79 U/l. На 42-ия 

ден наблюдаваните промени бяха по-силно изразени, като измерените нива на α-

амилазата бяха 321.0±14.33 U/l (при III група) и 314.0±14.62 U/l (при IV група), а на 

липазата, съответно  22.7±1.49 U/l и 21.1±0.73 U/l. 

Установената достоверност спрямо съответните контролни стойности на 

двата показателя (408.6±16.82 U/l и 31.8±1.20 U/l) за този период бе p<0.001. 

Добавянето на 0.5 g/kg Mycotox Ng към фуража на пуйчетата от V и VI група, 

контаминиран съответно с 0.2 mg/kg и 0.4 mg/kg AFВ1 оказва превантивен ефект 

върху токсичните ефекти на изпитвания микотоксин върху изледваните ензими. 

Измерените стойности на α-амилазата на 21-ден при двете групи бяха съответно 

393.1±11.67 U/l (p<0.05) и 374.7±14.72 U/l l (p<0.001), а на 42-ия ден  348.1±13.26 U/l 

(p<0.05) и 329±9.20 U/l) (p<0.01). Съответните отчетени нива на липазата през двата 

измервателни периода бяха 27.8±1.52 U/l (p<0.05), 25.3±2.01 U/l (p<0.01), 24.0±2.08 

U/l (p<0.05) и 23.2±1.44 U/l (p<0.05). 

2.3. Изследване за определяне титъра на антитела срещу Нюкясълска 

болест. 

Резултатите от хуморалния имунен отговор на пуйчетата (Табл. 12), след 

ваксинация срещу Нюкясълската болест показаха, че атитялотитрите при птиците от 

III и IV група бяха достоверно по-ниски и през двата интервала на проследяване (на 

28-ия и 42-ия ден), в сравнение с контролната група (7.1±0.31 и 8.1±0.23) (р<0.001). 

Таблица 12. Промени в хемоглутинационен титър (log, 210) срещу 
Нюкясълска болест при пуйчета (n=10) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 0.5 g/kg Mycotox Ng (II група), 0.2 mg/kg AFB1 (III група), 0.4 mg/kg AFB1 
(IV група), 0.2 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg Mycotox Ng (V група), 0.4 mg/kg AFB1 и 0.5 g/kg 
Mycotox Ng (VI група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група; 4  в сравнение с IV група; 5  в 
сравнение с V група. 

 
Групи 

Титър на антитела 

21- ия ден 42- ия ден 
I 7.1±0.0.31 8.1±0.23 
II 7.28±0.0.38 8.0±0.39 
III 4.30±0.441c,2c 5.9±0.341c,2c 
IV 4.10±0.341c,2c 5.0±0.361c,2b 
V 6.00±0.512a,4a 6.6±0.342b,4a 
VI 5.10±0.601а,2b,3a 6.0±0.441b,2b,4a 
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Установено бе, че добавянето на 0.5 g/kg фураж Mycotox Ng към фуражната 

смеска на пуйчетата от V група оказва превантивен ефект върху антитялообра-

зуването на 21-ия (6.00±0.51) и 42-ия (6.6±0.34) ден (р0.05-р<0.00). Същата 

тенденция, макар и по-слаба бе регистрирана и при птиците от VI група, докато при 

тези от II група (хранени с фураж, съдържащ 0.5 g/kg от микосорбента) не бяха 

наблюдавани промени в процеса на образуване на антитела. 

2.4. Патоморфологични изследвания. 

При пуйчетата, които бяха хранени със стандартната фуражна смеска 

(котролна група) тезиу които получаваха със стандартната фуражна смеска 0.5 g/kg 

фураж Mycotox Ng (II група) не бяха установени промени в морфологичната 

структура на нормалната чернодробна архитектоника.  

Макроскопски, черните дробове при пуйчетата, хранени с фураж, съдържащ 

самостоятелно AFB1 в дози 0.2 и 0.4 mg/kg (III и IV група) бяха уголемени, с 

трошлива консистенция и бледожълтеникав  цвят. При пуйчетата, третирани с 0.2 

mg/kg фураж AFB1 (III група), в черния дроб се наблюдаваха застойни процеси  

силно разширяване на капилярите с активиране на ендотела им, перикапилярен едем 

и зърнесто разпадане на цитоплазмата на хепатоцитите (Фиг. 25). На места се 

виждаха кръглоклетъчни пролиферати (Фиг. 26). 

              

Фиг. 25 (в ляво). Хиперемия на синусоидалните капиляри с активиране на 
ендотела им и зърнесто разпадане на цитоплазмата на хепатоцитите при пуйчета, 
третирани с 0.2 mg/kg фураж AFB1 (III група). Х/Е. Bar 20 µm. 

Фиг. 26 (в дясно). Мононуклеарна клетъчна пролиферация и средни по сила 
дистрофични промени в хепатоцитите в черен дроб при пуйчета, третирани с 0.2 
mg/kg фураж AFB1 (III група). Х/Е. Bar 20 µm. 

 
При пуйчетата, хранени с комбиниран фураж към който бе добавян 0.4 mg/kg 

AFB1 (IV група), се наблюдаваше силно нарушаване на нормалната чернодробна 
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структура. Освен застойните процеси в кръвоносните съдове и кръглоклетъчните 

пролиферати, установени бяха некробиотични участъци и вакуолна дегенераци в 

голяма част от хепатоцитите (Фиг. 27). Част от епитела на жлъчните каналчета беше 

хиперплазирал (Фиг. 28).  

              
Фиг.27 (в ляво). Силни дегенеративно-некробиотични процеси в хепатоци-

тите с лизис и пикноза на ядрата на клетките при пуйчета, третирани с 0.4 mg/kg 
фураж AFB1 (IV група). Х/Е. Bar 20 µm. 

Фиг. 28 (в дясно). Хиперплазия на епитела на жлъчните каналчета на черен 
дроб при пуйчета, третирани с 0.4 mg/kg фураж AFB1 (IV група). Х/Е. Bar 15 μm. 

 

Наблюдавани бяха повсеместна хиперемия на кръвоносните съдове и по-

слабо застъпена вакуолна дегенерация в хепатоцитите . На места също се срещаха и 

единични кръглоклетъчни пролиферати. 

В бъбречния паренхим на птиците от III група бе наблюдавана повсеместна 

хиперемия, мътно набъбване, зърнеста дегенерация и вакуолизация на цитоплазмата 

на епителните клетки на тубулите. Ядрата на повечето клетки бяха везикуларни, като 

на места се срещаше и кариолиза. Част от клетките бяха дезинтегрирани и 

десквамирани от базалната мембрана (Фиг. 29).  

Подкапсуларното пространство на повечето от гломерулите беше разширено 

и на места сред паренхима се срещаха малки огнища от кръглоклетъчни пролиферати 

(Фиг. 30). При пуйчетата от IV група дегенеративните промени в бъбреците бяха 

значително засилени по интензитет. Наред със зърнестата дегенерация се срещаше, 

макар и по-рядко и мастни отложения. Епителните клетки на всички тубули бяха с 

карио и плазмолиза, десквамирани от базалните мембрани и се намираха в лумена им 

(Фиг. 31). На места се срещаха некробиотични до некротични участъци, пропити с 

еритроцити (кръвоизливи), както и застойни процеси (Фиг. 32).  
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Фиг. 29 (в ляво). Дегенеративни промени и десквамация на епителните 

клетки от базалните мембрани на каналчетата в бъбреците на пуйчета, третирани с 
0.2 mg/kg фураж AFB1 (III група). Х/Е. Bar 15 μm. 

Фиг. 30 (в дясно). Огнищна мононуклерна клетъчна пролиферация в 
интерстициума на бъбреците при пуйчета, третирани с 0.2 mg/kg фураж AFB1 (III 
група). Х/Е. Bar 15 μm. 

 

   
Фиг. 31 (в ляво). Десквамация от базалните мембрани и некроза на част 

епителните клетки на тубулите в бъбреците на пуйчета, третирани с третирани с 0.4 
mg/kg фураж AFB1 (IV група). Х/Е. Bar 15 μm. 

Фиг. 32 (в дясно).. Кръвоизливи и силни дистрофичнонекротични процеси в 
епитела на част от бъбречните каналчета при пуйчета, третирани с 0.4 mg/kg фураж 
AFB1 (IV група). Х/Е. Bar 20 μm. 

 

При морфологичното изследване на бурза фабриции бе установено, че при 

всички групи птици, хранени с контаминиран фураж, съдържащ самостоятелно AFB1 

(ІІI и ІV група) или в комбинация с микосорбент (V и VI група) се наблюдаваха 

дегенеративни процеси с различен интензитет и деплеция (разреждане) на лимфоид-

ните клетки. 
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При пуйчетата от ІІI група основно се визираше разреждане гъстотата на 

клетките във фоликулите и дегенеративни процеси в тях (най-често кариопикноза и 

кариолиза) (Фиг. 33). На места се забелязваше хемолиза в кръвоносните съдове. При 

някои от птиците имаше кръвоизливи, единични некрози и пропиване с плазма на 

околната тъкан в бурзалните фоликули. При птиците от ІV група се наблюдава 

високостепенна лимфоцитолиза (Фиг. 34), множество кръвоизливи и некротични 

участъци. 

 
Фиг. 33 (в ляво). Дегенеративни промени и редуциране на клетките във 

фоликулите на бурза фабриции при пуйчета, третирани с 0.2 mg/kg фураж AFB1 (III 
група). Х/Е. Bar 20. 

Фиг. 34 (в дясно). Лимфоцитолиза и интерфоликуларно разрастване на 
съединителна тъкан в бурзалните фоликули на бурза фабриции при пуйчета, 
третирани с 0.4 mg/kg фураж AFB1 (ІV група). Х/Е. Bar 50. 

Нормалната архитектоника бе нарушена. Кортикалният слой на места 

показваше силно изтъняване и разрушаване (Фиг. 35), а в други участъци – 

хиперплазия на еднослойния призматичен епител (Фиг. 36). 

      
Фиг. 35 (в ляво). Изтъняване и нарушаване на епитела на бурза фабриции 

при пуйчета, третирани с 0.4 mg/kg фураж AFB1 (ІV група). Х/Е. Bar 50. 
Фиг. 36 (в дясно). Хиперплазия на епитела на бурза фабриции и 

лимфоцитолиза  при пуйчета, третирани с 0.4 mg/kg фураж AFB1 (ІV група). Х/Е. Bar 
50. 
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Основните промени в далака на пуйчетата засягаха главно лимфната тъкан 

на герминативните центрове. При пуйчетата от ІІI група, в която птиците получаваха 

със стандартната фуражна смеска 0.2 mg/kg AFB1 се наблюдаваха слаби 

дегенеративни процеси, изразяващи се в кариопикноза, кариорексис и кариолиза на 

ядрата и разреждане на лимфоидните клетки (Фиг. 37), с хиперплазия на туника 

интима на далачните артериоли. При пуйчетата от ІV група, хранени с контаминиран 

фураж, съдържащ 0.4 mg/kg AFB1, дегенеративните промени в далака бяха много по-

интензивни. Разреждането на гъстотата на клетките на лимфните фоликули беше 

засилено, като на места се установиха некротични и хеморагични огнища в далачната 

пулпа. В червената пулпа се наблюдаваше хемосидероза (Фиг. 38). Паралелно с тези 

промени се наблюдаваше и склерозиране на централната артерия. 

 
 

Фиг. 37 (в ляво). Слаби до средни по степен дегенеративни процеси – 
кариопикноза и кариолиза в лимфен фоликул на далак при пуйчета, третирани с 0.2 
mg/kg AFB1 (ІІI група). Х/Е. Bar 20 µm. 

Фиг. 38 (в дясно). Хемосидеринови гранули в далака при пуйчета, третирани 
с 0.4 mg/kg AFB1 (ІV група). Х/Е. Bar 50 µm. 

 
При пуйчетата, третирани с 0.2 mg/kg фураж AFB1 и 0.5 g/kg фураж Mycotox 

Ng (V група), дистрофичните промени в изследваните паренхимни и имунокомпе-

тентни органи бяха значително по-слаби, в сравнение с пуйчетата от групите, 

третирани самостоятелно 0.2 mg/kg фураж AFB1. 

При пуйчетата от контролната и II група, хранени с комбиниран фураж, 

съдържащ 0.5g/kg Mycotox Ng патохистологични промени при не бяха установени. 

 

Задача 3. Клинико-експериментални изследвания върху интоксикацията с 

афлатоксин В1, самостоятелно и в комбинация с микосорбент (Mycotox Ng) при 

патета мюлари. 
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3. 1. Метрични изследвания. 

В таблици 13 са представени резултатите отразяващи ефектите от добавяне 

към фуражната смеска на АFB1 и комбинирането на Мycotox Ng и АFB1 върху 

живото тегло при патета мюлари в продължение на 6 седмици. От извършените 

биометрични изследвания на 14-ия, 28-ия и 42-ия ден при патетата, хранени с фураж 

съдържащ AFВ1, съответно 0.5 mg/kg (II група) и 0.8 mg/kg (III група) бе установено 

достоверно понижаване на телесната маса, спрямо съответните контролни 

измервания. При II група в края на експерименталния период (42-ия ден) 

измерваният показател бе с 17.3% по-нисък, спрямо данните при контролната група 

патетета. При III група (третирана с по-високата доза AFВ1) процентната разлика бе 

още по-висока  26.97%. При патетата от IV група, получавали с комбинираната 

фуражна смеска 0.5 mg/kg фураж AFB1 и 2g/kg фураж микосорбент (Mycotox Ng) бе 

установен превантивен ефект спрямо вредните ефекти на AFB1, тъй като не бяха 

установени статистически достоверни разлики в телесните тегла, в сравнение с 

измерванията при контролната група. 

Таблица 13. Промени в стойностите на телесното тегло при патета мюлари 
(n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II 
група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж 
Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 

Групи 
Телесна маса (g) 

Начално 
тегло (g) 14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика % 

І 201.5±1.83 707±19.26 1624±13.51 2804±21.09 100 
ІІ 201.1±1.87 585±10.131c 1333±14.141c 2319±22.971c -17.3 
ІІІ 202.3±2.03 515±11.471c,2a 1152±29.621c,2c 2048±20.201c,2c -26.97 
ІV 207.0±1.64 714±17.962c,3c 1630±13.662c,3c 2807±28.522c,3c 0 

 

Среднодневната консумация на фураж (Табл. 14) бе достоверно по-ниска при 

мюларите от II и III трупа на 14-ия, 28-ия и 42-ия ден (p<0.001) в сравнение с 

контролната група. При последните измервания на 42-ия ден бе установено, че 

проучваният показател бе понижен при II група бе с 5.95%, а при III група с 11.41%. 

При проследяване промените в среднодневната консумация на фураж при патета от 

IV група, които получаваха 2 g/kg фураж Mycotox Ng към контаминирания с 0.5 

mg/kg фураж AFВ1, достоверни разлики в стойностите на показателя, спрямо тези 

при контролната група патета не бяха отчетени. 

 



59 
 

Таблица 14. Промени в среднодневната консумация на фураж при патета 
мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж 
AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg 
фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2 
 в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 

Групи Среднодневна консумация на фураж (g) 
14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика % 

І 90.92±1.76 185.75±0.26 257.73±0.86 100 
ІІ 82.85±1.091c 177.65±0.691c 242.41±0.0761c -5.95 
ІІІ 72.33±1.081c,2c 171.20±1.511c,2c 228.34±0.0961c,2c -11.41 
ІV 91.01±0.191c,2c 186.87±0.192c,3c 257.56±0.682c,3c 0 

 

Среднодневният прираст при патетата (Табл. 15) получавали с фуража 0.5 (II 

група) и 0.8 mg/кg (III група) АFB1 бе достоверно по-нисък (p<0.001) и през трита 

периода на проследяване, спрямо съответните контролни измервания. При птиците 

от II група, измерваният показател бе понижен с 16.45%, а при тези от III група с 

24.08% в края на експерименталния период. При патетата от IV група бе установено, 

че прибавянето към контаминирания с 0.5 mg/кg АFB1 фураж на 2g/kg фураж 

токсинбайндер (Mycotox Ng) води до отстраняване въздействието на микотоксина 

върху стойностите на среднодневния прираст в продължения на целия опитен период 

от 6 седмици. 

Таблица 15. Промени в среднодневния прираст при патета мюлари (n=20) – 
контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 
0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng 
(IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група. 

Групи 
Среднодневен прираст (g) 

14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика % 
І 36.10±1.45 65.49±2.02 84.28±1.77 100 
ІІ 27.41±0.701c 53.42±1.341c 70.42±1.451c -16.45 
ІІІ 11.31±0.811c,2a 45.49±2.211c,2a 63.99±2.421c,2c -24.08 
ІV 36.64±1.252c,3c 65.42±1.882c,3c 84.06±2.362c,3c 0 

 

Разходът на фураж за единица прираст (конверсията на фураж) (Табл. 16) 

при патетата от ІІ и III група, хранени с контаминиран фураж, съдържащ съответно 

0.5 и 0.8 mg/kg фураж AFB1 бе достоверно по-висок (p<0.001), спрямо контролните 

параметри през целия период на проследяване на показателя. В края на експеримента 

(на 42-ия ден) отчетените разлики, спрямо контролната група птици бе съответно 

12.74 и 17.97%. 

Отчетено бе, че добавянето на 2 g/kg фураж от изпитвания микосорбент към 

контаминирания с 0.5 mg/kg AFB1 фураж при птиците от IV група е причина да не се 
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наблюдават достоверни разлики (p>0.05) в измервания показател при патетата от тази 

група, спрямо тези от контролната.  

Таблица 16. Промени в конверсията на фураж при патета мюлари (n=20) – 
контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 
0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng 
(IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група. 

Групи 
Конверсия на фураж (g фураж/g прираст) 

14-ия ден 28-ия ден 42-ия ден Разлика % 
І 2.55±0.096 2.85±0.090 3.06±0.066 100 
ІІ 3.01±0.0821c 3.35±0.0881a 3.45±0.0741a +12.74 
ІІІ 3.27±0.0981c 3.84±0.191c 3.61±0.131c +17.97 
ІV 2.50±0.0802c,3c 2.87±0.0832c,3c 3.08±0.0882a,3b 0 

 

Относителните тегла на вътрешните органи (черен дроб, бъбреци, сърце, 

далак, бурза фабриции, тимус, панкреас, мускулест и жлезист стомах) са представени 

в Таблица 17. От нея се вижда, че при патетата от II и III група получавали с 

комбинирания фураж, съответно 0.5 и 0.8 mg/kg фураж AFВ1 нарастване на 

относителните тегла на черния дроб, бъбреците, сърцето, пакреаса, мускулестия и 

жлезистия стомах в сравнение с контролната група (p<0.01p<0.001). 

Таблица 17. Промени в относителните тегла на вътрешните органи (g/100g 
живо тегло), измерени на 42-ия ден от опита при патета мюлари (n=20) – контролни 
(I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg 
фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng (IV група): 

ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в 
сравнение с III група. 
Групи Черен дроб Бъбреци Сърце Бурза Тимус 

І 2.98± 
0.044 

0.54± 
0.012 

0.70± 
0.018 

0.126± 
0.007 

0.39± 
0.010 

ІІ 3.30± 
0.0351с 

0.67± 
0.0111с 

0.87± 
0.0161с 

0.091± 
0.0011c 

0.29± 
0.0051c 

ІІІ 4.08± 
0.0481c,2b 

0.78± 
0.0201с,2b 

0.96± 
0.0151с,2b 

0.086± 
0.0021с,2c 

0.25± 
0.0071с,2a 

ІV 3.10± 
0.0322c,3c 

0.59± 
0.0122c,3c 

0.76± 
0.0122c,3c 

0.074± 
0.0012c,3c 

0.37± 
0.0422c,3c 

 Далак Панкреас Жлезист стомах Мускулест стомах 

І 0.127± 
0.002 

0.45± 
0.038 

1.17± 
0.011 

3.64± 
0.0271c 

ІІ 0.093± 
0.0011c 

0.60± 
0.0111c 

1.30± 
0.0111с 

4.10± 
0.0341c 

ІІІ 0.075± 
0.0011с,2b 

0.71± 
0.601c,2b 

1.41± 
0.0151с,2c 

4.43± 
0.0551c,2c 

ІV 0.115± 
0.0062c,3c 

0.48± 
0.0123c,2b 

1.21± 
0.0122c,3c 

3.80± 
0.0472c,3c 
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Обратна тенденция на понижаване на относителните тегла бе регистрирана 

при измерванията на тимуса, бурза фабриции и далака достоверно се понижат 

(p<0.01p<0.001). Установено бе, че добавянето на микосорбент към дажбата на IV 

група оказва превантивен ефект върху вредните ефекти на AFB1 върху относителните 

тегла на вътрешните органи (р0.05). 

3.2. Параклинични изследвания на кръв (серум, плазма). 

А Хематологични изследвания 

1. Червена и бяла кръвна картина. 

Стойностите на еритроцитите (Фиг. 39) при патетата от II и III група бяха 

достоверно по-ниски и през двата периода на проследяване (на 21-ия и 42-ия ден), в 

сравнение с контролната група (p<0.001). През първия период нивата на Er бяха 

съответно 2.52±0.05 1012/l и 2.34±0.05 1012/l, спрямо контролните параметри за 

периода  3.07±0.07 1012/l. На 42-ия ден промените в показателя се задълбочиха, като 

отчетените стойности при II група бяха 2.31±0.02 1012/l, а при III група  2.10±0.05 

1012/l, в сравнение с контролната група  2.96±0.06 1012/l. При птиците получавали 

микосорбент към контаминирания фураж бе регистрирано намаляване на токсичния 

ефект на AFВ1 върху нивата на изследвания показател, като стойностите му на 21-ия 

ден бяха 2.80±0.06 1012/l (p<0.05), а на 42-ия ден  2.77±0.04 1012/l (p<0.05). 

При проследяване промените в количеството на хемоглобина (Фиг. 39) бе 

отчетено достоверно понижение в ниватата му при патетат от II и III група, хранени с 

фураж, съдържащ съответно 0.5 и 0.8 mg/kg фураж AFВ1. Стойностите на 

изследвания показател на 21-ия ден при двете групи бяха съответно 117.63±1.10 g/l 

(p<0.001) и 111.53±1.35 g/l (p<0.001), спрямо контролните данни  137.57±1.27 g/l. На 

42-ия ден съответните измерени нива на Hgb бяха 107.76±2.60 g/l (p<0.001) и 

96.96±3.85 g/l (p<0.001), в сравнение с контролните параметри за периода  

135.00±1.34 g/l. Намаляването на Hgb бе значително редуцирано след добавянето 

Mycotox Ng в контаминирания фураж при патетата от IV група, като измерените нива 

на показателя на 21-ия и 42-ия ден бяха съответно 130.85±1.64 g/l и 124.49±2.47 g/l 

(p<0.001). 

При патетата третирани самостоятелно с 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група) и 

0.8 mg/kg фураж (III група) стойностите на хематокрита (Фиг. 39) бяха статистически 

достоверно по-ниски и през двата периода на проследяване. На 21-ия ден, 

изследваният показател при двете групи бе съответно 32.4±1.23% и 28.9±0.79% 
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(p<0.001), спрямо контролните данни за периода (39.7±0.81%). На 42-ия ден 

съответните параметри на Htc бяха 29.6±1.07% и 24.9±0.95% (p<0.001), в сравнение с 

контролните нива (38.4±0.76%). При IV група промените в изследвания показател 

бяха по-слабо проявени (р<0.05), спрямо контролната група, като през първия период 

на проследяване измерените стойности бяха 36.2±0.72%, а през втория  34.9±0.73%. 

Аналогични бяха и промените в стойностите на тромбоцитите (Фиг. 39), като 

на 21-ия ден те бяха 60.69±2.99 G/l при II група и 44.29±2.80 G/l при III група 

(p<0.001), спрямо съответните контролни нива (83.09±2.93 G/l).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 39. Промени в стойностите на eритроцитите, хемоглобина, хематокрита 
и тромбоцитите при патета мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 
mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 
1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 
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Фиг. 40. Промени в броя на левкоцитите и процентното съотношение на 
левкоцитните класове при патета мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с 
фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 
0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; 
cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III 
група. 
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На 42-ия ден наблюдаваните промени бяха по-силно изразении при двете 

групи, като количеството на PLT при II група бе 55.00±1.75 G/l, а при III група 

40.56±1.48 G/l (p<0.001), в сравнение с резултатите при контролната група 

(83.09±2.93 G/l). Установено бе, че добавянето Mycotox Ng в контаминирания фураж 

при патетата от IV група води до редуциране на наблюдаваните промени в 

стойностите на тромбоцитите, като изследваният показател бе 71.74±2.07 G/l (на 21-

ия ден) и 68.61±2.23 G/l (на 42-ия ден) (р<0.05).  

Изследванията на бялата кръвна картина показаха значителни промени в 
броя на левкоцитите и в някои от левкоцитните класове при патетата, хранени с 
контаминиран с AFB1 комбиниран фураж. 

Количеството на белите кръвни клетки (Фиг. 40) при птиците, третирани  
съответно с 0.5 (II група) и 0.8 (III група) mg/kg фураж AFВ1 бе по-високо и при 
двата измервателни периода на проследяване, като съответните стойности на 21-ия 
ден бяха 28.08±0.79 G/l и 31.85±0.76 G/l (p<0.001), спрямо контролните параметри на 
показателя за този период  20.41±1.04 G/l. На 42-ия ден измерените нива на Lev при 
II група бяха 32.95±0.98 G/l, а при III група  38.25±1.18 G/l (p<0.001), в сравнение с 
данните при контролната група патета  22.39±1.19 G/l. При птиците от IV група бе 
регистрирано, че включването на микосорбент към контаминирания фураж намалява, 
макар отчасти вредните ефекти на AFB1 върху броят на левкоцитите. При тази група 
измерваният показател бе 24.32±1.07 G/l (на 21-ия ден) и 27.69±1.74 G/l (на 42-ия 
ден) (p<0.05). 

Измерванията на процентното съотношение на левкоцитните класове 
(Диференциалната кръвна картина  ДКК) (Фиг. 40) показаха достоверни промени в 
класовете на неутрофилните левкоцити, лимфоцитите и моноцитите. 

Количеството на неутрофилите бе по-високо при патетата от II и III група на 
21-ия ден (41.6±0.93% и 45.1±1.29%) и на 42-ия ден (44.5±1.00% и 48.1±1.1.73%) 
(p<0.001), спрямо съответните контролни нива  30.00±1.57% и 31.2±1.81%. При 
патетата от IV група (приемали Mycotox Ng в контаминирания фураж) бе 
регистрирано значително намаляване на наблюдаваните промени, като проучваният 
показател бе съответно 36.2±1.57% и 37.1±1.44% (p<0.05), в сравнение със 
съответните контролни параметри. 

В класовете на лимфоцитите и моноцитите бе установено намаляване на 
стойностите им и през двата измервателни периода. При патетата от II група, 
стойностите на Lym бяха съответно 51.00±1.47% и 48.00±2.07% (p<0.001), спрямо 
съответните контролните нива на 21-ия (62.3±1.07%) и 42-ия ден (61.3±1.07%). При 
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III група изследваният показател бе 47.2±1.34% (на 21-ия ден) и 45.00±1.07% (на 42-
ия ден) (p<0.001), в сравнение данните при контролната група. При добавянето на 
микосорбент в дажбата на патетата от IV група бе отчетено значително редуциране 
въздействите на AFB1 върху процента на Lym, като измерените стойности на 
показателя на 21-ия ден бяха 57.1±1.15%, а на 42-ия ден  55.6±1.19% (p<0.05). 
Достоверни промени в класа на моноцитите, еозинофилните и базофилните 
левкоцити между контролната и опитните групи не бяха установени (p>0.05). 

Изследванията на стойностите на средния обем на еритроцитите (MCV), 

средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC) и средното 

съдържание на хемоглобин в един еритроцит (MCH) не показаха достоверни промени 

(р>0.05) между контролната група патета и тези третирани посредством фуража 

самостоятелно с AFB1 и в комбинация с Mycotox Ng. 

Б Биохимични изследвания на кръв (серум, плазма). 

От изследванията върху промените в плазмената концентрация на общия 

белтък и албумина (Фиг. 41) при патетата от II (третирани с 0.5 mg/kg фураж AFВ1) и 

III група (третирани с 0.8 mg/kg фураж AFВ1) бе установено понижаване на 

изследваните показатели, спрямо контролната група и през двата измервателни 

периода на проследяване. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Фиг. 41. Промени в стойностите на общия белтък и албумина при патета 

мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж 
AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg 
фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2 
 в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 

 
На 21-ия ден стойностите на общия белтък бяха съответно – 32.60±1.36 g/l и 

24.20±1.42 g/l (p<0.001), а на албумина – 19.60±1.04 g/l и 15.50±0.92 g/l (p<0.001), в 
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сравнение със съответните контролни стойности за периода (42.00±1.09 g/l и 

26.00±1.39 g/l). На 42-ия наблюдаваните промени се задълбочиха, като съответните 

нива за двата показателя бяха 25±1.62 g/l и 19±1.57 g/l (p<0.001) (за общия белтък), и 

13.40±0.94 g/l и 10.00±0.69 g/l (p<0.001) (за албумина), спрямо данните при 

контролната група птици за този период – 40.20±1.22 g/l и 24.10±1.10 g/l. При 

патетата от IV група, хранени с контаминиран фураж, към който бе добавен Mycotox 

Ng бе регистрирано намаляване токсичното действите на AFB1 върху двата 

показателя, като измерените им стойности на 21-ия ден бяха 37.20±0.71 g/l (p<0.05) и 

20.10±0.65 g/l (p<0.01), а на 42-ия ден съответно  35±0.84 g/l (p<0.05) и 19.50±0.65 

g/l (p<0.01) (p<0.01). 

Проведените проучвания върху промените в нивата на показателите, 

характеризиращи мастната обмяна на черния дроб (триглицериди и холестерол) 

(Фиг. 42) показаха значително понижаване на техните стойности при патетата от II и 

III група, приемали AFB1 в количества, съответно 0.5 и 0.8 mg/kg фураж AFВ1. 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 42. Промени в стойностите на триглицеридите и холестерола при 

патета мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg 
фураж AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 
g/kg фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I 
група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 

 

През първия измервателен период количеството на триглицеридите при тези 

групи бяха съответно 1.03±0.03 mmol/l и 0.79±0.03 mmol/l (p<0.001), а на холестерола 

– 3.15±0.07 mmol/l и 2.76±0.07 mmol/l (p<0.001), спрямо съответните контролни 

параметри за периода (1.38±0.05 mmol/l и 3.87±0.13). На 42-ия ден наблюдаваните 

промени се задълбочиха и отчетените стойности на триглицеридите бяха съответно 
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0.88±0.05 mmol/l (при II група) и 0.62±0.05 mmol/l (при III група) (p<0.001), в 

сравнение с резултатите при контролната група (1.36±0.03 mmol/l). Аналогична 

тенденция се установи и при измерванията на холестерола, като стойностите му бяха 

2.85±0.06 mmol/l и 2.41±0.08 mmol/l (p<0.001), в сравнение с регистрираните нива на 

показателя при контролната група на 42-ия ден – 3.71±0.11 mmol/l. При добавянето 

на 2 g/kg микосорбент към контаминирания с AFВ1 фураж (IV група) се установи 

редуциране на промените в количествата на изследваните показатели, като 

измерените им стойности на 21-ия ден бяха съответно 1.20±0.02 g/l и 3.38±0.04 g/l 

(p<0.05), а на 42-ия ден  1.13±0.03 g/l (p<0.01) и 3.38±0.04 g/l (p<0.05). 
От анализа на промените в концентрацията на глюкозата (Фиг. 43) се 

установи намаляване на нивата ѝ на 21-ия и 42-ия ден при патетата от II и III група, 

хранени с контаминиран фураж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 43. Промени в стойностите на глюкозата при патета мюлари (n=20) – 
контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 
0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng 
(IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група. 

 
През първия период на проследяване, измереното количество на показателя 

при двете групи бе съответно 16.04±0.35 mmol/l и 13.35±0.65 mmol/l (p<0.001), 

спрямо контролните стойности за периода (19.00±0.73 mmol/l). На 42-ия ден 

наблюдаваните промени бяха много по-силно изразени, като при II група отчетените 

стойности бяха – 11.71±0.37 mmol/l, а при III група 9.86±0.40 mmol/l (p<0.001). При 

патетата от IV група, хранени с контаминиран фураж, съдържащ микосорбент се 
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установи значително редуциране на хипогликемията, като измерените нива на 

кръвната захар на 21-ия ден бяха 15.58±0.46 mmol/l (p<0.01), а на 42-ия ден – 

14.71±0.52 mmol/l (p<0.05). 
Установено бе достоверно понижение (p<0.001) при проследяване промените 

в стойностите на макроелементите калций и фосфор (Табл. 18) при патетата 

получавали самостоятелно 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група) и 0.8 mg/kg фураж AFB1 

(III група). 

Табл. 18. Промени в стойностите на калция и неорганичния фосфор при 
патета мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg 
фураж AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 
g/kg фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I 
група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 

Групи Калций mmol/l Неорганичен фосфор mmol/l 
21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 

І 3.04±0.049 2.79±0.06 2.55±0.037 2.27±0.12 
ІІ 2.50±0.0571c 2.35±0.047 1c 2.04±0.0851c 1.82±0.0531c 
III 2.21±0.0781c,2a 2.10±0.0521c,2a 1.85±0.0441c,2 1.60±0.0861c,2a 
IV 2.75±0.0631a,2a,3c 2.55±0.0361a,2a, 3c 2.28±0.0231a,2a,3c 2.05±0.0301a,2a,3c 

 

На 21-ия ден намаляването на Ca при двете групи бе съответно с 17.77% и 

27.36%, а на 42-ия ден с 15.78% и 24.74%, спрямо съответните контролни 

измервания. Сходна динамика бе регистрирана и при изследване количеството на Р, 

като стойностите му при II и III група бяха съответно с 20% и 27.46% на 21-ия ден, а 

на 42-ия ден с 19.83% и 29.52% по-ниски, в сравнение с нивата му при контролната 

група птици. От нашите проучвания се установи, че употребата на микосорбент при 

IV група патета редуцира регистрираните промени (хипокалцемия и 

хипофосфатемия), като понижението на Са на 21-ия ден бе с 9.54%, а на Р – с 10.59%. 

На 42-ия ден съответните промени на двата показателя бяха 8.61% и 9.7%. 

Промените в количествата на паказателите свързани с бъбречната функция 

(уреята, креатинин и пикочна киселина) при контролната група патета и тези, 

получавали с комбинираната фуражна смеска AFB1 самостоятелно или в комбинация 

с изпитвания микосорбент са представени в Таблица 19. Установено бе, че 

плазмените концентрации на уреята и креатинина при патетата получавали 

самостоятелно AFB1 (II и III група) са достоверно по-ниски (p<0.001) и през двата 

периода на изследване, в сравнение с контролната група. На 21-ия ден понижението в 

стойностите на уреята бе съответно с 23.34% (при II група) и с 28.34% (при III група). 

Нивата на креатинина бяха по-ниски, съответно с 31.2% и с 41.64%, спрямо 
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контролните определяния. През втория период (42-ия ден) понижението на уреята 

беше с 28.09% (при II група) и с 47.2 % (при III група), докато съответнитните 

стойности на креатинина бяха понижени с 33.63% и с 50.33%. Регистрирано бе, че 

след прибавяне на микосорбент в контаминирания фураж на патетата от IV група, 

наблюдаваните промени в нивата на уреята и креатинина значително бяха намалени, 

съответно с 6.67% и с 16.35% (на 21-ия ден) и с 14.05% и с 10.33% (на 42-ия ден).  

Табл. 19. Промени в стойностите на уреята, креатинина и пикочната 
киселина при патета мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, 
съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 
mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 
1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 

Групи 
Урея mmol/l Креатинин µmol/l Пикочна киселина µmol/l 

21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 

І 1.80± 
0.35 

1.78± 
0.25 

51.4± 
5.73 

45.5± 
1.88 

483± 
16.35 

469± 
8.86 

ІІ 1.38± 
0.221c 

1.28± 
0.201c 

35.1± 
2.381c 

30.2± 
1.741c 

376± 
6.491c 

395± 
9.351c 

III 1.29± 
0.311c 

0.94± 
0.121c,,2b 

30± 
2.111c 

22.6± 
1.511c,2c 

320± 
12.471c,2a 

346± 
9.861c,2c 

IV 1.68± 
0.211a,2а,3b 

1.53± 
0.181b,2a,3c 

43± 
5.691c,,2a.,3c 

40.8± 
1.781a,2a,3c 

421± 
9.681a,2a,3c 

429± 
6.351a,2a,3c 

 

От анализа на промените в стойностите на пикочната киселина при патетата 

получавали с фуража нарастващи количества AFB1 – 0.5 mg/kg фураж (II група) и 0.8 

mg/kg фураж (III група) се установи достоверно понижение на количеството ѝ на 21-

ия ден, съответно – с 22.16% и с 33.75%, спрямо контролните параметри за периода. 

На 42-ия ден тенденцията за понижаване на изследвания показател при патетата 

получавали самостоятелно AFB1 продължи, като наблюдаваното понижение бе с 

15.78% (при II група) и с 26.23% (при III група), съотнесени с данните при 

контролната група за този период. Промените бяха по-ясно изразени на 21-ия ден. От 

друга страна при патетата получавали с фуража AFB1 и Mycotox Ng (IV група) бе 

наблюдавано по-слабо понижеие в стойностите на показателя през двата 

измервателни периода, съответно с 12.84% и с 8.53%. 

От извършените изследвания за промени в стойностите на микроелементите 

натрий и калий (Табл. 20) бе установено, че при двете последователни изследвания 

(на 21-ия и 42-ия ден) изследваните показатели са достоверно по-ниски (p<0.001) при 

патетата получавали 0.5 mg/kg и 0.8 mg/kg фураж AFB1. 
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Табл. 25. Промени в стойностите на натрия и калия при патета мюлари 
(n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II 
група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж 
Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в 
сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 

Групи 
Натрий mmol/l Калий mmol/l 

21-ия ден 42-ия ден 21-ия ден 42-ия ден 
І 155.4±1.55 150.0±1.40 7.73±0.17 6.58±0.14 
ІІ 143.4±1.231c 133.1±1.981c 6.18±0.221c 5.50±0.141c 
III 135.8±1.651c,2b 125.6±2.271c,2a 5.43±0.141c,2a 4.31±0.0811c,2c 
IV 149.2±1.641a,2а,3c 140.7±2.101a,2a,3c 6.97±0.221a,2a,3c 6.04±0.0831b,2a,3c 

 

Количеството на Na при II и III група на 21-ия ден бе понижено съответно с 7.73% и с 

12.62%, в сравнение с данните при контролната група. На 42-ия ден наблюдаваните 

промени бяха по-силно изразени, като изследвания показател бе с 11.27% и с 16.27% 

по-нисък, спрямо контролните параметри за периода. Отчетено бе, че добавянето на 

микосорбент в дажбата на патетата от IV група предизвиква значително редуциране 

на промените в нивата на Na, като неговото намаление, в сравнение със стойностите 

му при контролната група бе с 3.99% (на 21-ия ден) (p<0.05) и с 6.2% (на 42-ия ден) 

(p<0.01). 

Сходна тенденция за понижаване се регистрира и при установяване 
промените в количеството на калия. На 21-ия ден, неговите стойности при патетата 
получавали с фуража самостоятелно AFB1 (II и III група) бяха съответно с 20.06% и с 
29.76% (p<0.001) по-ниски, спрямо контролните данни за перода. На 42-ия ден 
промените се задълбочиха, като понижението бе съответно с 16.42% и с 34.5% 
(p<0.001), в сравнение с параметрите при контролната група. Отчетено бе, че 
включването на микосорбент към фуража контаминиран с AFB1 (IV група) във 
висока степен намалява промените в нивата на изследвания микроелемент, тъй като 
понижението бе с 9.84% (на 21-ия ден) и с 8.21% (на 42-ия ден) (p<0.05). 

 
В. Ензимни изследвания. 
При изследване промените в ензимната активност на ALT, AST, AlP, γ-GT, 

LDH и КК бе установено повишаване, а в нивата на α-амилазата и липазата се 
регистрира понижаване при патетата получавали самостоятелно AFB1 във фуража, в 
количества 0.5 mg/kg (II група) и 0.8 mg/kg (III група). 

Измерените стойности на ALT (Фиг. 44) при патетата от II и III група на 21-

ия ден бяха съответно 27.00±1.21 U/l и 40.4±1.65 U/l (p<0.001), а на AST (Фиг. 44) – 

62.9±1.96 U/l (p<0.001) и 81.8±2.12 U/l (p<0.001), спрямо съответните контроли на 
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показателите за периода – 15.5±0.74 U/l и 44.7±1.14 U/l. На 42-ия ден активността на 

ALT бе 31.7±0.89 U/l (при II група) и 49.8±2.30 U/l (при III група) (p<0.001), спрямо 

нивата при контролната група – 16.4±0.60 U/l и 48.1±2.85 U/l. При патетата от IV 

група, хранени с контаминиран фураж, съдържащ Mycotox Ng, намалението в 

активността на ензимите през двата измервателни периода бе по-нискостепенно 

(особено на 21-ия ден), съответно за ALT – 20.9±0.91 U/l (p<0.05) и 23.9±1.42 U/l 

(p<0.001) и за AST – 51.9±1.03 U/l (p<0.05) и 52.3±1.46 U/l (p<0.001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 44. Промени в активността на ALT и AST при патета мюлари (n=20) – 

контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 
0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng 
(IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група. 

 

Сходна тенденция на понижаване на активността бе регистрирана и при 

установяване промените в нивата на AlP и γ-GT (Фиг. 45) при патета от II и III група, 

получавали самостоятелно, съответно 0.5 mg/kg и 0.8 mg/kg фураж AFB1. На 21-ия 

ден активността на AlP при двете групи бе съответно 100.00±2.58 U/l (p<0.001) и 

122.3±4.00 U/l (p<0.001), в сравнение с данните при контролната група (76.0±3.46 

U/l). През същия измервателен период, съответните нива на γ-GT бяха 26.1±1.13 U/l 

(p<0.001) и 32.7±1.83 U/l (p<0.001), спрямо контролните стойности за периода – 

15.8±0.90 U/l. През втория период на проследяване (42-ия ден) активността на AlP 

при II група бе 117.3±3.90 U/l (p<0.001), а при III група – 147.2±5.15 U/l (p<0.001), 

спрямо контролните измервания (79±4.01 U/l). Стойностите на γ-GT на 42-ия ден при 

двете групи бяха съответно 37.8±2.46 U/l (p<0.001) и 48.0±1.71 U/l (p<0.001), в 

сравнение с нивата на показателя при контролната група – 17.1±1 U/l. 
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Фиг. 45. Промени в активността на AlP и γ-GT при патета мюлари (n=20) – 
контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 
0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng 
(IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група. 
 

При патетата от IV група, получавали микосорбент в контаминирания 

фураж, понижението на показателите бе значително редучирано, като активносттта 

на AlP на 21-ия ден бе 87.9±1.34 U/l (p<0.05), а на 42-ия ден – 98.4±3.27 U/l (p<0.05). 

Съответните промени в нивата на γ-GT бяха 20.6±0.90 U/l (p<0.05) и 27.1±1.81 U/l 

(p<0.01). 

Аналогични на споменатите до сега промени бяха и тези в регистрирани 

активността на LDH и КК (Фиг. 46).  

 

 

 

 

 

 
 
Фиг. 46. Промени в активността на LDH и КК при патета мюлари (n=20) – 

контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 
0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng 
(IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II 
група; 3  в сравнение с III група. 
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На 21-ия ден количеството на LDH бе 356.5±11.55 U/l (при II група) и 

440.0±21.89 U/l (при III група) (p<0.001), спрямо нивата на ензима при контролната 

група (270±11.42 U/l). През втория период на проследяване, съответните стойности 

бяха 470±15.96 U/l и 527.9±26.98 U/l (p<0.001), в сравние с контролните параметри за 

периода (281±11.19 U/l). Повишението на показателя при патетата получавали 0.5 

mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng (IV група) бе значително редуцирано, 

като на 21-ия ден активността на LDH бе 328.0±13.06 U/l (p<0.05), а на 48-ия ден – 

381.2±12.96 U/l (p<0.01). 

Стойностите на КК при II и III група бяха по-високи и през двата периода на 

изследване (на 21-ия и 48-ия ден), съответно – 478±12.93 U/l и 557±18.50 U/l 

(p<0.001), спрямо контролните нива на 21-ия ден – 363±9.98 U/l. На 48-ия ден 

измерената активност на показателя при двете групи бе съответно 521±11.48 U/l и 

599±17.78 U/l (p<0.001), в сравнение с резултатите при контролната група (380±8.74 

U/l). Като процентно изражение повишаването на КК при II и III група на 21-ия ден 

бе съответно с 31.68% и 53.44%, а на 48-ия ден, съответно с 37,1% и 57.63%, 

съотнесени към съответните контроли. Отрицателните въздействия на AFB1 върху 

стойностите ѝ през първия измервателен период (426±8.78 U/l, p<0.01) и през втория 

(466±16.97 U/l, p<0.001) бяха частично редуцирани след добавянето на микосорбент 

при IV група съответно с 17.35% и 22.63%, спрямо контролните нива. 

Стойностите на панкреатичните ензими (α-амилаза и липаза) (Фиг. 47) бяха 
достоверно по-ниски (p<0.001) при патетата, третирани самостоятелно посредством 
фуражната смеска с AFB1 (II и III) група и през двата периода на проследяване. На 
21-ия ден активността на α-амилазата бе 461±11.60 U/l (при II група) и 400±10.66 U/l 
(при III група), а на липазата, съответно  28.3±2.79 U/l и 23.7±3.74 U/l, спрямо 
съответните контролни измервания на показателите за периода (519±39.01 U/l и 
38.7±4.29 U/l). На 42-ия ден наблюдаваните промени в ензимите бяха по-силно 
изразени, като измерените стойности на α-амилазата при II група бяха 418±17.09 U/l, 
а при III група  360±19.06 U/l (p<0.001), спрямо контролните данни (528±28.51 U/l). 
Съответните нива на липазата бяха 24.6±2.85 U/l и 19.8±1.93 U/l (p<0.001), в 
сравнение с контролните стойности (36.5±4.42 U/l). Добавянето към фуража на 
патетата от IV група, контаминиран с 0.5 mg/kg AFB1 на 2g/kg фураж Mycotox Ng 
редуцира токсичните ефекти на изпитвания микотоксин върху изледваните ензими. 
Измерените стойности на α-амилазата и липазата на 21-ден бяха съответно  
488±10.09 U/l и 33.2±3.85 U/l (p<0.05), а на 42-ия ден  498±26.79 U/l и 31.9±4.38 U/l 
(p<0.05). 
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Фиг. 47. Промени в активността на α-амилазата и липазата при патета 
мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж 
AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg 
фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2 
 в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 
 

Г. Хормонални изследвания. 
От извършените изследвания върху промените в активността на хормоните на 

щитовидната жлеза (трийодтиронин, тироксин и тереостимулиращ хормон) (Фиг. 48) 

бе установено намаляване на нивата им, спрямо тези при контролната група патета. 

На 21-ия ден стойностите трийодтиронина (T3) при патетата от II и III група бяха 

съответно – 3.81±0.057 nmol/l (p<0.01) и 3.54±0.074 nmol/l (p<0.001), спрямо 

контролните нива на показателя  3.81±0.057 nmol/l. На 42-ия ден, количеството на 

T3 при двете групи бе съответно – 3.62±0.072 mmol/l (p<0.01) и 3.47±0.053 nmol/l 

(p<0.001), в сравнине с данните при контролната група (3.97±0.083 nmol/l). 

Аналогични бяха и промените в стойностите на тироксина (T4), като на 21-ия 

ден те бяха 40.64±1.26 nmol/l (при II група) (p<0.05) и 32.90±1.36 nmol/l (при III 

група) (p<0.001), спрямо контролните параметри за периода  46.06±1.17 nmol/l. 

Наблюдаваните промени в показателя показаха тенденция към задълбочаване и на 

42-ия ден измерените количества на T4 при II група бяха 37.28±1.94 nmol/l, а при III 

група – 28.71±1.07 nmol/l (p<0.001), в сравнение с контролните измервания – 

47.32±1.01 nmol/l. При патета от IV група, хранени с контаминиран фураж към който 

бе добавен Mycotox Ng, и през двата измервателни периода не бяха регистрирани 

достоверни промени в нивата на Т3 и Т4 (р0.05). 

Статистически достоверни промени в стойностите TSH между контролната и 

опитните групи не бяха установени (р0.05). 
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Фиг. 48. Промени в активността на трийодтиронина (T3), тироксина (T4) и 

тереостимулиращ хормон (TSH) при патета мюлари (n=20) – контролни (I група) и хранени с 
фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg 
фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng (IV група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I 
група; 2  в сравнение с II група; 3  в сравнение с III група. 

 

Стойностите на инсулина (µIU/mL) при експерименталните групи бяха недостоверно 

по-високи и през двата периода на проследяване в сравнение с контролната група (р0.05). 
 

Г. Изследвания на витамините А и Е. 

Резултатигте от изследванията върху съдържание на мастноразтворимите витамини А 

и Е (Фиг. 49) в кръвна плазма на патета мюлари, третирани самостоятелно с нарастващи дози 

афлатоксин В1 (0.5 или 0.8 mg/kg фураж) и в комбинация с микосорбент (0.5 mg/kg фураж AFB1 

и 2g/kg фураж Mycotox Ng) показаха достоверно понижаване и през двата периода на 

изследване. На 21-ия ден измерените стойности на ретинола при II и III група бяха 

съответно  0.585±0.016 µg/ml (р0.01) и 435±0.010 µg/ml (р0.001), спрямо 

контролните измервания през периода (0.724±0.040 µg/ml). На 42-ия ден, тенден-
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цията за понижаване на показателя се запази, като нивата му бяха 0.480±0.028 µg/ml 

(при II група) и 0.418±0.026 µg/ml (при III група) (р0.001), в сравнение с 

контролната група (0.692±0.046 µg/ml). Наблюдаваните промени в количествата на 

токоферола бяха аналогични на тези на ретинола. Измерените нива на витамин Е при 

II и III група на 21-ия ден бяха съответно  6.19±0.34 µg/ml и 5.49±0.24 µg/ml 

(р0.001), спрямо данните от контролните измервания за този период (8.64±0.37 

µg/ml). През втория измервателен период отново бе регистрирано понижение на 

изследвания показател при двете групи, като отчетените стойности бяха съответно  

5.44±0.31 µg/ml и 4.44±0.35 µg/ml (р0.001), в сравнение с контролните параметри на 

42-ия ден  8.67±0.32 µg/ml. При патетата от IV група бе установено, че добавянето 

на микосорбента Mycotox Ng, в количество 2 g/kg фураж, към контаминирания с 0.5 

mg/kg фураж AFВ1 оказва протективен ефект върху нивата на витаминте А и Е, тъй 

като не бяха регистрирани статистически достоверни разлики и през двата периода 

на проследяване, спрямо контролната група (р0.05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 49. Промени в количествата на витамините А и Е при патета мюлари (n=20) – 
контролни (I група) и хранени с фураж, съдържащ 0.5 mg/kg фураж AFВ1 (II група), 0.8 
mg/kg фураж AFB1 (III група), 0.5 mg/kg фураж AFВ1 и 2 g/kg фураж Mycotox Ng (IV 
група): ap<0.05; bp<0.01; cp<0.001: 1  в сравнение с I група; 2  в сравнение с II група; 3  в 
сравнение с III група. 

 

3.3. Патоморфологични изследвания. 

При патетата от II група, хранени с дажба съдържаща 0.5 mg/kg фураж AFB1, 

черният дроб беше уголемен, с кафявожълтеникав цвят, като на места се 

наблюдаваха ивичести и точковидни кръвоизливи. Черният дроб при патетата от III 

група (третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1) бе значително уголемен, със заоблени 
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ръбове и трошлива консистенция. Цветът му беше глинестокафеникав, със силно 

уголемен и препълнен с жлъчка жлъчен мехур (Фиг. 50 и 51). 

 

 
 

Фиг. 50 Слаба мастна дистрофия и уголемен жлъчен мехур при патета, 
третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 (II група). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 51 Мастна дистрофия в черен дроб при патета третирани с 0.8 mg/kg 

фураж AFB1 (III група). 
 

Наблюдаваните патохистологични промени в черния дроб на патетата, 

третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 се изразяваха в силно разширение на капилярите, 

перикапилярен едем и активиране на Купферовите клетки. При някои от патетата се 

наблюдаваха и кръвоизливи. В хепатоцитите бяха установени зърнесто разпадане и 

вакуолизация на цитоплазмата, кариорексис, кариопикноза и начална форма на 

мастна дистрофия. (Фиг. 52). 
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Фиг. 52 (в ляво). Силна вакуолизация и зърнесто разпадане на цитоплазмата 

в хепатоцитите на черен дроб при патета, третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 (II 
група). Х/Е. Bar 20. 

Фиг. 53 (в дясно). Периваскуларни мононуклеарни инфилтрати в паренхима 
на черен дроб при патета, третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група). Х/Е. Bar 20. 

 

При патетата, третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1, дистрофичните промени в 

черния дроб бяха засилени по интензитет, като преобладаваше мастната дистрофия. 

Наблюдаваха се и периваскуларни мононуклеарни инфилтрати. (Фиг. 53), като на 

места се срещаха и малки ареактивни некротични огнища и жлъчни тромби. 

Жлъчните каналчета бяха с хиперплазирал епител.  

Установените патохистологични промени в панкреаса на патетата, третирани 

с 0.5 mg/kg фураж AFB1 (II група) се изразяваха в силно разширени капиляри и 

интерлобуларен оток в панкреаса. Панкреатичните ацинарни клетки показваха 

признаци на дезинтеграция, с начална степен на дезорганизация на жлезните ацини. 

В клетките се наблюдаваше зърнесто разпадане и вакуолизация на цитоплазмата, а 

ядрата на повечето клетки бяха с кариорексис и кариопикноза, като започваше да се 

забелязват и клетки с лизирани ядра. При патетата, третирани с 0.8 mg/kg фураж 

AFB1 (III група), дистрофичните промени в панкреаса бяха засилени по интензитет. 

Наред с разширените и препълнени с кръв капиляри, се наблюдаваха и масови 

кръвоизливи. Интерлобуларният оток беше засилен и бе наблюдавана пълна 

дезорганизация на жлезните ацини, некробиотични участъци и инфилтрация с 

мононуклеарни клетки. (Фиг. 54). 

При патохистологичните изследвания върху промените в бъбречния 

паренхим бе наблюдавана повсеместна конгестия на всички кръвоносни съдове при 



79 
 

патетата, третирани с 0.5 mg/kg фураж AFB1 (II група). Установена бе десквамация на 

епителните клетки на тубулите на бъбречния паренхим. В цитоплазмата на клетките 

се визираха зърнеста и по-слаба вакуолна дистрофия, с пикноза на ядрата. 

       
Фиг. 54 (в ляво). Мононуклеарни инфилтрати в екзокринните участъци на в 

панкреаса на патета, третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1 (III група). Х/Е. Bar 20 µm. 
Фиг. 55 (в дясно). Дезинтеграция и десквамация на епителните клетки на 

тубулите в бъбреците  на патета, третирани с 0.8 mg/kg фураж (III група). Х/Е. Bar 15 
µm. 

При патетата III група (третирани с 0.8 mg/kg фураж AFB1), дистрофичните 

промени в епителните клетки на тубулите бяха засилени по интензитет, като 

клетките бяха дезинтегрирани и десквамирани и лежаха свободно в лумена на 

тубулите. Перитубуларните капиляри бяха силно хиперемирани, като част от тях 

бяха с разкъсани стени (кръвоизливи). Наблюдавани бяха и некробиотични участъци 

(Фиг. 55). 
В имунокомпетентните органи на патетата – тимус, далак и бурза фабриции, 

бе установена редукция на лимфната тъкан  при птиците от II и III група.  

В тимуса се установиха дегенеративни промени и разреждане на клетките на 

лимфната тъкан в кортикалния слой, като степента на разреждането на клетките беше 

по-голямо при птиците от III група в сравнение с II група (Фиг. 56). При някои птици, 

разреждането на клетките беше толкова силно, че се заличаваше границата на кора и 

сърцевина. На места се срещаха и единични кръвоизливи. При птиците от IV група, 

редукцията на лимфните клетки беше значително по-слаба.  

В бурза фабриции се наблюдаваше средна до силна по степен редукция на 

популацията от лимфоидни клетки в лимфните фоликули и дегенерация в тях. Най-

често се визираше кариопикноза и кариорексис на лимфоцитите. Между лимфните 

фоликули често се наблюдаваше и едем. При патетата от III група, тези промени бяха 
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с най-голям интензитет. При тях на места се срещаха и некротични участъци (Фиг. 

57). Подобни промени не бяха регистрирани при контролната и останалите 

експериментални групи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Фиг. 56 Дегенеративни промени и разреждане на клетките на лимфната 

тъкан в кортикалния слой на тимуса при патета от II група, получавали със 
стандартната фуражна смеска 0.5 mg/kg фураж афлатоксин В1. X/E, Bar 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 57 Некротични и дегенеративни промени в лимфните фоликули на 

бурза фабриции при патета от III група, получавали със стандартната фуражна смеска 
0.8 mg/kg фураж афлатоксин В1. X/E, Bar 15. 

 

В костния мозък на птиците от II и III група се наблюдаваше 

хипоцелуларност, намаляване на броя на хемопоетичните стволови клетки и начална 

степен на вмастяване (Фиг. 58). Тези процеси бяха със значително по-голям 

интензитет при птиците от III група (Фиг. 59). 

При патетата, третирани с AFB1 и Mycotox Ng, наблюдаваните дистрофични 

промени в изследваните паренхимни и имунокомпетентни органи бяха значително 

по-слаби, в сравнение с тези третирани самостоятелно с AFB1. 
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Патологоанатомични и патохистологични промени при патетата от 

контролната група не бяха установени. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 58 (в ляво). Намаляване на броя на хемопоетичните стволови клетки в 

костния мозък при патета от ІІ група, в която мюларите получаваха със стандартната 
фуражна смеска 0.5 mg/kg фураж афлатоксин В1. X/ E, bar 20. 

Фиг. 59 (в дясно). Хипоцелуларност и по-висока степен на вмастяване на 
хемопоетичните стволови клетки в костния мозък при патета от ІІI група, в която 
мюларите получаваха със стандартната фуражна смеска 0.8 mg/kg фураж афлатоксин 
В1. X/ E, bar 20. 

 

V. ИЗВОДИ 

1. Експериментална хронична афлатоксикоза при пилета бройлери, пуйчета 

бройлери и патета мюлари може да бъде възпроизведена чрез включване към 

стандартната фуражна смеска за пилета бройлери и патета мюлари на AFB1 в 

количества 0.5 mg/kg и 0.8 mg/kg фураж и на 0.2 mg/kg и 0.4 mg/kg фураж при 

пуйчета бройлери. 

2. От извършените биометрични изследвания при пилета бройлери, пуйчета 

бройлери и патета мюлари получавали с комбинираните фуражни смески, 

съдържащи самостоятелно AFB1, се установява понижаване на телесната маса, 

консумацията на фураж и средния дневен прираст, както и повишаване конверсията 

на фураж.  

3. Добавянето на микосорбент (Mycotоx Ng) в количество 1g/kg към 

комбинираната фуражна смеска за пилета бройлери, съдържаща 0.5 mg/kg фураж 

AFВ1 и на 0.5 g/kg към стандартната фуражна смеска за пуйчетата бройлери, 

съдържащи 0.2 mg/kg или 0.4 mg/kg AFВ1 редуцира отрицателните ефекти AFB1 

върху продуктивните показатели. Прибавянето на токсинбайндерът в доза 2g/kg към 

дажбата за патета мюлари контаминирана с AFB1 (0.5 mg/kg фураж), осигурява добра 
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превенция срещу токсичните ефекти на AFВ1, спрямо изследваните продуктивни 

показатели.  

4. При пилетата бройлери, пуйчета бройлери и патетата мюлари, получавали 

с комбинирания фураж самостоятелно AFB1 се установява нарастване на 

относителните тегла на вътрешните органи – черен дроб, бъбреци, сърце, панкреас, 

мускулест и жлезист стомах и понижаване на относителните тегла на 

имунокомпетентните органи – тимус и фабрициева бурза 

5. При пилетата и пуйчетата бройлери добавянето на микосорбент към 

дажбата съдържаща AFB1, редуцира частично промените в относителните тегла на 

вътрешните органи. Добавянето на микосорбент (Mycotоx Ng) към фуража за патета 

мюлари съдържащ AFB1, осигурява превантивен ефект към регистрираните промени 

в относителните тегла на вътрешните органи.  

6. Самостоятелното включване на AFB1, към комбинираната фуражна смеска 

за пилета бройлери, пуйчета бройлери и патета мюлари, предизвиква промени в 

хематологичните показатели, изразяващи се в наличие на олигохромемия, еритропе-

ния, понижен хематокрит, тромбоцитопения, левкоцитоза с неутрофилия и лимфо- и 

моноцитопения. 

7. След прибавянето на микосорбент към дажбата на пилетата, пуйчетата и 

мюларите се регистрира значително редуциране на токсичните ефекти на AFB1 върху 

стойностите на изследваните хематологични показатели. 

8. Резултатите от настоящите проучвания показват, че AFB1 включен 

самостоятелно към комбинираната фуражна смеска при пилетата бройлери, 

пуйчетата бройлери и патетата мюлари предизвиква повишаване ензимната 

активност на AST, ALT, γ GT, LDH, AP и КК, както и количеството на общия 

билирубин. Едновременно с това, изпитаните дози афлатоксин B1 предизвикват 

намаляване нивата на трийодтиронина (T3), тироксина (T4), общия белтък, албумина, 

кръвната захар, калция, фосфора, калия, натрия, триглицеридите, холестерола, алфа 

амилазата, липазата, витамините А и Е. 

9. Добавянето на изпитвания токсинбайндер (Mycotox Ng) към дажбата на 

пилетата, пуйчетата и патетата е в състояние да редуцира частично или да окаже 

превантивен ефект върху промените в стойностите на изследваните химични 

показатели.  

10. Самостоятелното включване на AFB1 към дажбата за пилета и пуйчета 

бройлери намалява антитяло титрите след ваксинация срещу Нюкясълската болест. 
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11. Добавянето на изпитвания плесенен инхибитор към фуражната смеска на 

пилетата и пуйчетата бройлери редуцира инхибиращото действие на микотоксина 

върху антитялообразуването. 

12. При пилетата, пуйчетата и патетата получавали самостоятелно с 

комбинирания фураж AFВ1 се наблюдават нарушения в нормалната морфологична 

структура на черния дроб, бъбреците, панкреаса, имунокомпетентните органи (тимус, 

бурза фабриции и далак) и костния мозък. 

13. Прибавянето на изпитвания плесенен инхибиор към дажбата на патетата, 

пилетата и пуйчетата, съдържаща AFВ1 намалява степента на установените 

морфологични промени в изследваните органи. 

 

VI. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

А. Оригинални приноси. 

1. За пръв път у нас е възпроизведен експериментален модел на хронична 

афлатоксикоза при пилета бройлери, пуйчета бройлери и патета мюлари, чрез 

контаминиране на комбинираните фуражи с чиста субстанция на афлатоксин В1. 

2. За пръв път в национален мащаб са проведени комплексни проучвания 

върху хронично протичащата афлатоксикоза В1 при пилета бройлери, пуйчета 

бройлери и патета мюлари, с цел установяване на тегловните, параклиничните и 

патоморфологичните промени, подпомагащи диагнозата, прогнозата и изхода на тази 

микотоксикоза. 

3. За пръв път в национален и световен мащаб е проучен абсорбиращия 

ефект на микосорбента Myctox Ng, оказващ редуциращ или превантивен ефект, 

спрямо вредното действие на AFB1 върху продуктивните, параклиничните и 

патохистологичните промени при афлатоксикоза В1. 

 

Б. Потвърдителни приноси. 

1. От нашите изследвания се доказва, че афлатоксините намаляват енер-

гийната стойност на комбинираните фуражни смески за птици, в резултат на което се 

понижават продуктивни показатели, като телесна маса и прираст, намалява се 

консумацията на фураж, като едновременно се повишава конверсията на фуража. 

2. Резултатите от параклиничните изследвания доказват, че при експеримен-

тално предизвиканата афлатоксикоза В1 при пилета бройлери, пуйчета бройлери и 

патета мюлари се регистрират: олигогохромемия, еритроцитопения, левкоцитоза, 
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неутрофилия, лимфоцитопения, хиперензимемия, билирубинемия, хипопротиеине-

мия, хипоалбуминения, хипогликемия, хипохолестеролемия, хипокалцемия, хипо-

фосфатемия, промени в нивата на уреята, креатинина и пикочната киселина, 

понижаване на панкреатичните ензими алфа амилаза и липаза, както и намалено 

производство на антитела срещу Нюкясълска болест. 

3. Доказано е, че афлатоксин В1 намалява плазмените концентрации на 

витамин А и Е при птици. 

4. В допълнение на регистрираните параклинични промени, наблюдаваните 

морфологични нарушения подтвърждават хепатотоксичното, нефротоксичното, 

тиреотоксичното, хемато-ангиотоксичното и имуносупресивното въздействие на 

AFB1 при пилета бройлери, пуйчета бройлери и патета мюлари. 

 

VII. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

1. Да се изключат от комбинираните фуражи за птици фуражни компоненти 

съдържащи AFB1 в количества по високи от 0.2 mg/kg фураж. 

2. При съмнение и наличие на AFB1 в комбинираните фуражни смески за 

птици да се използва микотоксинсвързващия препарат Myctox Ng, като 

профилактично средство. 

3. При намалени продуктивни показатели (намален прираст, живо тегло, 

намалена консумация на фураж и повишена конверсия на фураж) при птиците през 

време на угоителния период при промишлени условия да се изследва фуража за 

наличие на AFB1. 

4. Препоръчваме в птицефермите при съмнение за афлатоксикоза своевре-

менно изследване на кръвна плазма за определяне активността на ензимите AST, 

ALT, -GT и AP, белтъчната (общ белтък и албумин), въглехидратната (глюкоза), 

пигментната (общ билирубин), витаминсинтезиращата (вит. А и Е) и липидната 

функция (холестерол и триглицериди) на черния дроб, като най-чувствителен към 

токсичното действие на афлатоксин В1 орган. 

5. Препоръчваме при съмнение за афлатоксикоза в промишленото птице-

въдство да бъда провеждани имунологични изследвания, които могат да служат като 

маркери, доказващи имуносупресивните ефекти на афлатоксините. 
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IX. ABSTRACT 

Metric, blood laboratory (whole blood, serum and plasma) and morphological 

studies were carried out for evaluation of chronic toxic effect of AFB1 supplemented to 

compound feed at 0.5 and 0.8 mg/kg feed (broiler chickens); 0.2 and 0.4 mg/kg (turkey 

broilers) and 0.5 and 0.8 mg/kg (in mule ducklings). In addition, studies for determination 

of protecting effect of toxin binder Mycotox Ng, applied alone or together with AFB1 in the 

feed at 1 g/kg fed (0.1%; broiler chickens); 0.05 g/kg (0.05%; turkey broilers) and 2 g/kg 

(0.2%; mule ducklings) were performed. The duration of the experiment in all bird species 

was 4q days (chronic intoxication). 

In studies used a total of 190 birds: 50 seven-day-old broiler chickens, 60 turkey 

broilers and 80 day-old mule ducklings. Broiler chickens were divided in 5 groups  one 

control and 4 experimental with equal number of birds (n=10, 5 male and 5 female) per 

group. Turkey poults were allotted into 6 groups – one control and 5 experimental (n=10 in 

each). Mule ducklings were 4 groups: control and 3 experimental with 20 birds per group. 

Metric parameters (live weight, daily feed intake, daily weight gain and feed 

conversion ratio) were measured on days 14, 28 and 42 by weighing. The same approach 
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was used for determination of visceral organs’ weights  liver, kidneys, heart, thymus, 

bursa of Fabricius, spleen, pancreas, proventriculus and gizzard. 

Blood was collected from all birds (chickens, turkeys and ducklings) on days 21 

and 42 from v. metatarsalis medialis, for assaying of red blood cell counts, haemoglobin, 

haematocrit, mean corpuscular volume, mean corpuscular haemoglobin, mean corpuscular 

haemoglobin concentration, white blood cell counts, platelet counts, lymphocytes, 

monocytes, neutrophils, eosinophils, total protein, albumin, total bilirubin, urea, creatinine, 

uric acid, calcium, inorganic phosphate, blood glucose, cholesterol, triglycerides, Na, K, 

alanine aminotransferase, aspartate, alkaline phosphatase, gamma glutamyl transferase, 

lactate dehydrogenase, creatine kinase, α-amylase, lipase, Т3, Т4, TSH, insulin, vitamins А 

and Е. The antibody titre against Newcastle disease virus was determined by means of the 

haemagglutinin inhibition test.  

Specimens for pathomorphological examination were collected from the liver, 

kidneys, pancreas, thymus, bursa of Fabricius, spleen and bone marrow. 

Weight measurements showed reduction of live weight, weight gain and feed 

intake, and increased feed conversion.  

Observed changes in the liver, kidneys, heart, pancreas, proventriculus and gizzard 

demonstrated increased relative weights of organs and reduction of weights of 

immunocompetent organs – spleen, thymus and bursa of Fabricius.  

Blood analysis results showed lower values of red blood cell counts, platelet 

counts, haemoglobin, haematocrit, lymphocytes, triiodothyronine, thyroxine, total protein, 

albumin, blood glucose, calcium, phosphate, K, Na, triglycerides, cholesterol, alpha 

amylase, lipase, vitamins A and E, antibody titres against Newcastle disease and high total 

leukocyte counts, AST, ALT, γ GT, LDH, AP and KK.  

Histopathological alterations of the liver indicated various grade of dystrophy 

depending in the dose of ingested mycotoxin (congestion, vacuolar and granular dystrophy, 

biliary epithelial hyperplasia). Morphological changes of renal parenchyma comprised 

desquamation of basement membrane epithelium, dilation of subcapsular space of 

glomeruli and proliferation, round cell proliferation, necrobiotic to necrotic changes and 

haemorrhages, fatty degeneration. Immunocompetent organs of birds showed atrophic and 

degenerative changes (reduction of lymphoid cell population in lymph follicles and 

follicular dystrophy). Morphological changes in intestines of broilers consisted in vascular 

hyperaemia, single haemorrhages, partial desquamation of villous epithelium, rarefaction of 
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cells in intestinal lymph follicles, occasionally with goblet cell hypertrophy and weak 

atrophy in Lieberkühn glands, necrobiotic to necrotic changes, cell infiltration in small 

intestinal propria and extensive rarefaction of cells of intestinal lymph follicles. The bone 

marrow of chickens and turkeys showed lower density of haematopoietic stem cells and 

initial stage of fatty degeneration.  

The supplementation of aflatoxin В1 – contaminated ration of chickens, turkey 

poults and ducklings with mycosorbent (Mycotox Ng) reduces substantially the changes in 

growth performance, studied blood parameters, the frequency and severity of observed 

histological lesions.  

Keywords: mycosorbent, aflatoxicosis, AFB1, broiler chicks, turkey poults, 

mallard ducks 


