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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

на д-р Красимир Тодоров Стоянчев  

представени за участие в конкурс за „Доцент“ 
 

 

1. Публикация №1 от списъка (Книга на база на защитен дисертационен труд). 

Стоянчев, K., Мускулна дистрофия при птици“, ISBN 978-619-188-397-4, 2020 г., 

издателство „Дария 18“. 

 

Резюме 

Нутритивната МД при пуйчета бройлери, пилета бройлери и патета мюлари може да бъде 

възпроизведена чрез изхранването им със стандартен комбиниран фураж, но с дефицит на 

селен, витамин Е и сяросъдържащи аминокиселини (50% от нормата) и чрез добавяне на 

окислена мазнина с перокисно число на фуража 8,0 meqO2/kg, представляваща 4% от 

фуража и предизвикваща оксидативен стрес. 2. Процентът на болните от МД е най-висок 

при патета мюлари, следвани от пилета и пуйчета бройлери. При пуйчета бройлери и 

пилета бройлери по-висок е процента на болните с лека, в сравнение с тежка форма на 

мускулна дистрофия. Смъртността при болните патета мюлари най-висока (26,3%), 

следвана от тази при пуйчетата (8,7%), а при пилета бройлери няма умрели. 3. Лечението 

със Seled® по 1 ml/L единствена вода за пиене, за компенсиране дефицита на Se и витамин 

Е в продължение на 7 дни, съпроводено със смяна на дефицитния комбиниран фураж със 

стандартен допринася за оздравяване на птиците с лека клинична форма на проявление. 

При птиците с тежка форма на клинично проявление, които не се лекуват със Seled® и не 

се смени дефицитният комбиниран фураж със стандартен, процентът на болните пуйчета 

бройлери и пилетата бройлери и клиничните признаци останаха същите до края на опита. 

Лечението със Seled® при патета мюлари с тежка форма на клинично проявление не води 

до оздравяването им, а само до подобрение на общото състояние и общия клиничен статус 

до 3-ия ден от лечението, след което се влошават и започват да умират. 4. Сравнителните 

химични изследвания показват трайно понижено ниво на микроелементите селен, мед и 

цинк. 5. Нивата на макроелементи общ Ca, Na и K се повишават, а на магнезия не се 

променят. 6. Мускулната дистрофия при птиците е съпроводена с хипогли-кемия. 7. При 

болните от експериментална МД птици се понижават нивата на S-съдържащите 

аминокиселини цистин и метионин, а също и на аминокиселината лизин. 8. Активността на 

ензима СК при болните от експериментална МД птици и от трите хибрида се повишава 

двукратно. Аналогични са промените и в акивността на ензима ASAT, докато промените в 

нивата на ALAT са незначителни. 9. В етиопатогенезата на нутритивната мускулна 

дистрофия при пуйчета, пилета бройлери и патета мюлари, основна роля играе 

оксидативния стрес, което се потвърждава от повишените концентрации на MDA (маркер 

на радикал-индуцирани увреждания) и понижената активност на антиоксидантния ензим 

Cu, Zn-SOD, обезвреждащ супероксидните радикали. Разработката има за цел да обогати 

научните познания и компетентност в България и да повиши литературната осведоменост 

и популяризирането на науката на български език сред родните научни и образователни 

институции и сред специалистите от практиката в бройлерното птицевъдство. 
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Abstract 
Nutritional MD in broiler turkeys, broiler chickens and mule ducks can be reproduced by feeding 

them standard compound feed, but with a deficiency of selenium, vitamin E and sulfur-containing 

amino acids (50% of normal) and by adding oxidized feather fat, feed 8.0 meqO2 / kg, 

representing 4% of the feed and causing oxidative stress. 2. The percentage of patients with MD 

is highest in mule ducks, followed by chickens and broiler turkeys. In broiler turkeys and broiler 

chickens, the percentage of patients with mild to severe muscular dystrophy is higher. Mortality 

in sick mule ducks is the highest (26.3%), followed by that in turkeys (8.7%), and in broiler 

chickens there are no deaths. 3. Treatment with Seled® 1 ml / L single drinking water to 

compensate for the deficiency of Se and vitamin E for 7 days, accompanied by the replacement of 

the deficient compound feed with a standard one contributes to the recovery of birds with a mild 

clinical form of manifestation. -nie. In severe clinical birds not treated with Seled® and the 

deficient compound feed was not replaced with standard feed, the percentage of sick broiler 

turkeys and broiler chickens and the clinical signs remained the same until the end of the 

experiment. Treatment with Seled® in ducks with severe clinical manifestations does not lead to 

their recovery, but only to improvement of the general condition and general clinical status until 

the 3rd day of treatment, after which they worsen and begin to die. 4. Comparative chemical 

studies show a permanently reduced level of the trace elements selenium, copper and zinc. 5. The 

levels of macronutrients total Ca, Na and K increase, but the magnesium does not change. 6. 

Muscular dystrophy in birds is accompanied by hypoglycemia. 7. In birds with experimental MD, 

the levels of the S-containing amino acids cystine and methionine, as well as the amino acid 

lysine are reduced. 8. The activity of the enzyme CK in patients with experimental MD birds 

from all three hybrids is doubled. The changes in the activity of the enzyme ASAT are similar, 

while the changes in the levels of ALAT are insignificant. 9. In the etiopathogenesis of nutritional 

muscular dystrophy in turkeys, broiler chickens and mule ducks, oxidative stress plays a major 

role, as evidenced by elevated concentrations of MDA (a marker of radical-induced damage) and 

decreased activity of the antioxidant Cu, Zn-superoxid dismutase enzymes, neutralizing 

superoxide radicals. 
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Публикация №2 от списъка 

Канъков Д., П. Петков, Стоянчев К., Клиничен случай на ексудативен плеврит при 

жребец, Вет. сбирка, 9-10, pp. 31-36.,10/3, 2001. 

 

Резюме 

Описва се ексудативен плеврит при 2-годишен жребец, порода „Холщайнер“. 

Заболяването е изключително рядко срещано в нашата страна. В периода на 

хоспитализация са проведени обстойни изследвания: ежедневни пълни клинични 

изследвания, двукратна рентгенография, регулярни хематологични и биохимични 

изследвания, микробиологично културално изследване, лабораторни изследвания на 

пунктат и периодични ултразвукови изследвания. Всичко това се извърши в клиниката на 

катедра „Вътрешни незаразни болести“ към Ветеринарномедицински факултет – Стара 

Загора. 

 

Summary 
Exudative pleurisy has been described in a 2-year-old Holsteiner stallion. The disease is 

extremely rare in our country. During the hospitalization period, extensive examinations were 

performed: daily complete clinical examinations, double radiography, regular hematological and 

biochemical examinations, microbiological culture examination, laboratory examinations at the 

checkpoint and periodic ultrasound examinations. All this was done in the clinic of the 

Department of Internal Diseases at the Faculty of Veterinary Medicine - Stara Zagora. 
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Публикация №3 от списъка. 
Stoyanchev, K., Petko Petkov, A study on the mineral status and its disbalance in Дuroc and 

Дanish landrace swine, , Съюз на учените “Стара Загора '2002”, Ветеринарна медицина. 

Хуманна медицина, (в 4 тома) т.З, 45-48. 

 

Abstract 
The mineral profile in blood macroelements potassium, iron, zinc was studied in Duroc and 

Danish Landrace swine. Clinical, laboratory and radiological studies have been performed in 

healthy and osteopathic pigs from both breeds. A disbalance of forementioned elements, causing 

ostiopathies in swine was observed. 

Key words: swine, osteopathies, mineral status. 

 

Резюме 

Минералният профил на макроелементите в кръвта калий, желязо, цинк е изследван при 

свине Дюрок и Датски ландрас. Проведени са клинични, лабораторни и рентгенологични 

изследвания при здрави и остеопатични свине от двете породи. Наблюдава се дисбаланс на 

гореспоменатите елементи, причиняващ остиопатии при свинете. 

Ключови думи: свине, остеопатии, минерален  статус. 
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Публикация №4 от списъка. 
Stoyanchev, T., N. Bozakova, D. Yarkov, K. Stoyanchev, I Yotova, M. Oblakova, M. Lalev, 

Study on the productivity on turkey broilers bred on different floor types, Bulgarian Journal of 

Veterinary Medicine, 7, 4, 229- 233, 30/6, 2004. 

 

Summary 

The experiments were performed on 80 turkey-broilers from 2 hybrid types (BUT-9 and StZ-1), 

alloted into 4 groups, raised on slat floor or on litter. The body weight and forage expenditure per 

1 kg weight gain of birds was investigated from the hatching to the 112th day. In both hybrids, a 

higher average body weight was observed in birds raised on slat floor compared to those raised 

on litter. The forage expenditure per 1 kg weight gain was lower in turkey-broilers raised on slat 

floor. 

Key words: body weight, forage expenditure, litter, slat floor, turkey broilers, weight gain 

 

Резюме 

Експериментите са проведени върху 80  пуйки бройлери от 2 хибридни вида (НО-9 и StZ-

1), разпределени в 4 групи, отглеждани  подово на летви или върху постеля. Разходите  на 

фураж за 1 kg прираст на птиците и телесното тегло са изследвани от излюпването до 112-

ия ден. И при двата хибрида е наблюдавано по-високо средно телесно тегло при птиците, 

отглеждани на пода от летви, в сравнение с тези, отглеждани на постеля. Разходът на 

фураж за 1 кг прираст е по-нисък при пуйките бройлери, отглеждани на под от летви. 

Ключови думи: телесно тегло, разход на фураж, постеля, под от летва, пуйки-бройлери, 

прираст 
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Публикация №5 от списъка. 
Nikolov, Y., K. Sivkova, R. Binev, K. Stoyanchev, A. Russenov and Ts. Hristov, Influence of 

acute urea intoxication upon some laboratory parameters of rumen content in sheep. Bulg. J. Vet. 

Med., 1, Suppl. 1, 55-61,2004. 

 

Summary 
The experiments were performed on 5 healthy sheep from a local breed weighing 45-52 kg, at the 

age of 5-6 years. Prior to the experiment, rumen content was obtained twice via a 

pharyngoesophageal tube for physical analysis (colour, odour, consistency, sedimentation and 

flotation, celulose digestive and nitrate reductase activity), chemical analysis (pH, ammonia, 

volatile fatty acids and lactic acid) and microscopy (total protozoa counts and their generic 

identification) by hours -72 and 0. Those data served as baseline. 

The acute urea intoxication was induced via oral administration of 0.3 g/kg b.w. chemically pure 

urea (corresponding to 3/20 of the peroral LD50 for sheep), mixed with forage, 2 hours after the 

morning feeding. Rumen content for determination of abovementioned parameters was 

obtained*2, 6, 12, 30, 36, 48, 72 and 95 hours after the treatment. 

During the acute urea intoxication, the physical parameters of rumen content changes. The odour 

changed the most considerably between post treatment hours 2 and 12, acquiring a smell of 

ammonia instead of the characteristic odour for sheep on a mixed diet. The consistency was 

liquid to aqueous within the same time period. The sedimentation and flotation could not be 

performed and the nitrate reductase activity was delayed. Rumen pH was sharply increased 

between hours 2 and 6 (9.3±0.8 and 8.9+O.6 respectively; p<0.05) and thereafter decreased. 

Ammonia concentrations correlated with pH, being with peak val- ues by hour 2 (25.3+1.3 

pmol/dL). They remained statistically significantly elevated up to hours 30-36 (p<0.05) 

compared to baseline values. The total amount of volatile fatty acids decreased by hour 12 

(21.05±0.8 mmol/L, p<0.05),and then returned back to baseline values. The total protozoa counts 

in 1 mL rumen content decreased by 50% between hours 12 and 30. The commonest protozoa 

were representatives of the Entodinium genus, decreasing by hour 12 (86±17%) and 

subsequently, regaining their initial counts. The counts of organisms belonging to other genera 

varied about base- line values. 

Key words: acute urea intoxication, rumen content parameters, rumen protozoa 

 

Резюме 
Експериментите са проведени върху 5 здрави овце от местна порода с тегло 45-52 кг, на 

възраст 5-6 години. Преди експеримента търбушното съдържание се получава два пъти 

чрез фарингоезофагеална тръба за физически анализ (цвят, мирис, консистенция, утаяване 

и флотация, целулозна храносмилателна и нитратна редуктазна активност), химичен 

анализ (pH, амоняк, летливи мастни киселини и млечна киселина) и микроскопия (общ 

брой протозои и тяхната родова идентификация) по часове -72 и 0. Тези данни служат като 

изходно ниво. 

Острата интоксикация с урея се предизвиква чрез орално приложение на 0,3 g / kg телесно 

тегло химически чист карбамид (съответстващ на 3/20 от пероралния LD50 за овце), смесен 

с фураж, 2 часа след сутрешното хранене. Съдържанието на търбуха за определяне на 

гореспоменатите параметри е получено * 2, 6, 12, 30, 36, 48, 72 и 95 час след третирането. 

По време на острата интоксикация с урея, физическите параметри на съдържанието на 

търбуха се променят. Миризмата се промени най-значително между 2 и 12 часа след 

третирането, придобивайки мирис на амоняк вместо характерната миризма за овцете. 
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Консистенцията беше течна до водна за същия период от време. Не може да се извърши 

утаяване и флотация и активността на нитрат редуктазата бе забавена. pH на  търбуха 

рязко се повиши между 2 и 6 час (съответно 9,3 ± 0,8 и 8,9 + 0,6; р <0,05) и след това 

намалява. Концентрациите на амоняк корелират с pH, като са с пикови стойности към   2 

час (25,3 + 1,3 pmol / dL). Те останаха статистически значимо повишени до 30-36 часа (p 

<0,05) в сравнение с изходните стойности. Общото количество летливи мастни киселини 

намалява към 12 час (21,05 ± 0,8 mmol / L, p <0,05) и след това се връща обратно към 

изходните стойности. Общият брой на протозоите в 1 ml съдържание на  търбуха намалява 

с 50% между 12 и 30 час. Най-често срещаните протозои са представители на рода 

Entodinium, намалявайки до 12 час (86 ± 17%) и впоследствие, възвръщайки 

първоначалния си брой. Броят на организмите, принадлежащи към други родове, варираше 

около базовите стойности. 

Ключови думи: остра интоксикация с урея, параметри на съдържанието на  търбуха, 

протозои на  търбуха. 
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Публикация №6 от списъка. 
Yotova, I. T., L. K. Sotirov, T. K. Stoyanchev, N. A. Bozakova, D. J. Yarkov, K. T. Stoyanchev, 

M. G. Oblakova and M. T. Lalev, Study on the level of natural humoral immunity in turkey-

broilers bred on two floor types. Bulg. J. Vet. Med., 7, No 1, 51-56, 2004. 

 

Summary 

The experiments were performed on 80 turkey-broilers from 2 hybrid types (BUT-9 and St.Z-1), 

raised on a slat floor and on a litter, divided into 4 groups: BUT-9 raised on a slat floor; group II: 

BUT-9 − on a litter; group III − St.Z-1 on a slat floor and group IV: St.Z-1 − on a litter. The 

group density was 5 birds per square metres, i.e. an area of 0.2 m2 per bird. The activities of 

blood lysozyme and complement were assessed at the age of 14 and 16 weeks. The lysozyme 

activity was higher in turkey-broilers from both hybrids bred on a litter compared to those bred 

on a slat floor that could be explained by the more intensive locomotor activity and the various 

(microbial) factors that stimulated lysozyme activity. The hybrid type (BUT-9 or StZ=1), the 

gender or the housing system did not influence complement activity. That could be due to the 

lack of a significant antigen influence on complement activity of a given floor type. 

Key words: complement, litter, lysozyme, slat floor, turkey-broilers 

 

Резюме 
Експериментите са проведени върху 80 пуйки бройлери от 2 хибридни вида (НО-9 и St.Z-

1), отглеждани на под от летви и на постеля, разделени на 4 групи: НО-9, отглеждани на 

под от летви; група II: НО-9 - върху постеля; група III - St.Z-1 на под от летви и група IV: 

St.Z-1 - върху постеля. Гъстотата е 5 птици на квадратен метър, т.е. площ от 0,2 m2 на 

птица. Активността на лизозима и комплемента са изследвани на възраст 14 и 16 седмици. 

Активността на лизозима е по-висока при пуйки-бройлери от двата хибрида, отглеждани 

на постеля, в сравнение с тези, отглеждани на под от летви, което може да се обясни с по-

интензивната двигателна активност и различните (микробни) фактори, които стимулират 

лизозимната активност. Хибридният вид (НО-9 или St.Z - 1), полът или системата на 

отглеждане не оказват влияние върху дейността на комплемента. Това може да се дължи 

на липсата на значително антигенно влияние върху комплементарната активност на 

дадения вид под. 

Ключови думи: комплемент, постеля, лизозим, под от летви, пуйки-бройлери 
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Публикация №7 от списъка. 
Tsoкоvа, L., P. I. Petkov, D. Kanakov, K. Stotanchev, Effect of the addition of phytase to a 

standard mixture of broiler layer hens on the concentration of some minerals in the blood plasma 

and ilium chime, Animal Sciences, 5, 59-62. 30/4, 2004. 

 

Abstract 

Before the discovery of the enzyme phytase inorganic phosphorus used to be added, to the 

rations. Presently this practice still continues and generates problems with pollution of the 

environment with bird feces which contain high amounts of phosphorus (P), calcium (Ca), iron 

(Fe), zinc (Zn), copper (Cu) and manganese (Mn). The aim of this study was to find the optimum 

amount of phytase additive in the ration of laying hens in order to decrease the minerals in the 

feces. The study was carried out with 60 hens of the breed Sheiver mini bru for broiler production 

at 15 months of age. These, were divided into four groups. - three experimental and one control 

group - 15 broilers per group. The concentration of Ca, P, Fe, Zn, Cu and Mn in the ilium chyme 

was determined thrice at 30-day intervals from the beginning of the experiment. The results 

obtained showed that the utilized forage mixture for laying hens did not contain the optimum 

amount of exogenous phytase. 

Key words: hens, non-phytine phosphorus, phytase 

 

Резюме 
Преди откриването на ензима фитаза към храната се добавяше неорганичен фосфор. В 

момента тази практика все още продължава и създава проблеми със замърсяването на 

околната среда с птичи изпражнения, които съдържат големи количества фосфор (P), 

калций (Ca), желязо (Fe), цинк (Zn), мед (Cu) и манган (Mn) . Целта на това проучване е да 

се установи оптималното количество фитазна добавка в дажбата на кокошките носачки с 

цел намаляване на минералите във фекалиите. Изследването е проведено с 60 кокошки от 

породата Sheiver mini bru за производство на бройлери на 15 месечна възраст. Те бяха 

разделени на четири групи. - три експериментални и една контролна група - 15 бройлери в 

група. Концентрацията на Ca, P, Fe, Zn, Cu и Mn в химуса на илиума се определяше три 

пъти на 30-дневни интервали от началото на експеримента. Получените резултати 

показват, че използваната фуражна смес за кокошки носачки не съдържа оптималното 

количество екзогенна фитаза. 

Ключови думи: кокошки, нефитинов фосфор, фитаза. 
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Публикация №8 от списъка. 
Цокова, Л., П. Петков, Д. Гергинов, Д. Канъков, К. Стоянчев. Влияние на различните нива 

на нефитинов фосфор и добавката на ензима Natofos върху продуктивността на бройлерни 

кокошки носачки, Сборник на докладите oт пети международен симпозиум Екология-

устойчиво развитие, гр. Враца, 210-225, 21.10-22.10. 2004. 

 

Резюме 

Ензима фитаза предпазва околната среда от замърсяване. Заедно с това се повишава 

потреблението, по-доброто усвояване на храната и повишаване продуктивността на 

кокошките носачки. Експериментът извършихме с 40 броя птици от породата “ Шейвър 

мини бро” на 45 дневна възраст, които разделихме х 10 бр. в 4 групи: 3 опитни и 1 

контролна в продължение на 90 дни с добавка на фитаза Natuphos и Дикалциев фосфат. 

Резултатите показаха достоверно по-голямо живо тегло, тегло на черния дроб, най-добре 

изразени при 2 опитна група, което корелира положително с по-голямото тегло на яйцата и 

яйчните черупки в сравнение с контролната група. 

Ключови думи: кокошки носачки, фитаза, жило тегло, тегло на черен дроб, яйца, яйчни 

черупки 

 

Abstract 
Enzyme phytase protekt the enviroment from polution together with this it increase the 

consuming better performanse, and rise of the laying hens productivity. The experiment was 

conducted with 40 birds from the brand “Sheiver mini bro” 45 days old which as devided in 4 

groups by 10 hens -3 experimental and 1 control. For the period of 90 days with supplement of 

phytase and dicalcium phosphate. 

The results showed bigger live weight, liver weight expreessed well in 2 experimental group 

significantly with the bigger weight of the eggs and the egg-shells compared with the controll 

group. 

Key words: laying hens, phytase, weight, liver weight, eggs and eggs-shells. 
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Публикация №9 от списъка. 
Binev R., Y. Nikolov, Stoyanchev K., I. Valchev, Studies on clinical signs and some 

haematological parameters in experimental acute intoxication with the triazole fungicide 

triticonazole in swine, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 7, No 2, 97−105.,30/4, 2004. 

 

Summary 
Experiments for evaluation of the toxic effects of the triazole fungicide triticonazole in one 

control and three experimental groups of pigs, treated orally via a gastic tube at increasing doses 

of 200 mg/kg, 1000 mg/kg and 2000 mg/kg (0.1LD50, 0.5LD50 and LD50 respectively) were 

performed. The clinical status of animals (body temperature, heart and respiratory rates, colour of 

mucosae, appetite, thirst, general condition, locomotion, sensitivity, urination, defecation) and 

haematological parameters (haemoglobin content, red blood cell counts, haematocrit and mean 

corpuscular volume) were determined at hours –48, –24 and 0 prior to the treatment and hours 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 and 72 after the treatment. It was observed that the tested triazole fungicide 

had a toxic effect manifested by hypothermia, tachycardia, polypnea, oligochromaemia, 

erythropenia, lacrimation, salivation, tremor, seizures, clonic spasms, paresis and paralysis of 

limbs. The observed changes were most obvious between post treatment hours 2 and 12 and 

afterwards the analysed parameters restored their initial values. 

Key words: triazole fungicides, triticonazole, pesticides, pesticide toxicity, swine 

 

Резюме 
Експериментите за установяване на токсичните ефекти на триазоловия фунгицид 

тритиконазол са проведени при една контролна и три експериментални групи прасета, 

лекувани през устата чрез  стомашна сонда при нарастващи дози от 200 mg / kg, 1000 mg / 

kg и 2000 mg / kg (0,1LD50, 0,5LD50 и LD50 съответно). Клиничният статус на животните 

(телесна температура, сърдечна и дихателна честота, цвят на лигавиците, апетит, жажда, 

общо състояние, движение, чувствителност, уриниране, дефекация) и хематологични 

параметри (съдържание на хемоглобин, брой на червените кръвни клетки, хематокрит и 

среден клетъчен обем ) бяха определени в часовете –48, –24 и 0 преди лечението и часове 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 и 72 след лечението. Беше забелязано, че тестваният триазолов 

фунгицид има токсичен ефект, проявен чрез хипотермия, тахикардия, полипнея, 

олигохромемия, еритропения, сълзене, слюноотделяне, тремор, гърчове, клонични спазми, 

пареза и парализа на крайниците. Наблюдаваните промени са най -  явни между 2 и 12 часа 

след третирането, след което  анализираните параметри възстановяват първоначалните си 

стойности. 

Ключови думи: триазолови фунгициди, тритиконазол, пестициди, пестицидна токсичност, 

свине 
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Публикация №10 от списъка. 
Kanakov, D., P. Petkov, Stoyanchev K., Changes of bone parameters of growing pigs to 

different phosphorus levels in the diet, Trakia Journal of Sciences, Vol. 2, No. 1, pp. 58-63., 30/3, 

2004. 

 

Abstract 
The objectives of this study were to examine the response of growing pigs to different levels of 

phosphorus and to determine the effect of reducing phosphorus level on bone characteristics in 

the later growing stages. After slaughter, third metacarpals were removed from the front right 

foot of the pigs. The bones were weighed, the overall length of each bone and the width of bone 

shaft at the narrow and wide dimension were measured. Wall thickness, shear force resistance 

and ash percentage were also measured. Dry weight of the bone was significantly affected by 

treatment (p<0.05). There was a similar trend for both bone ash weight and ash percentage, with 

those fed phase phosphorus diet (low phosphorus level in the later growing stages ) having 

significantly lower values than the other treatments (p<0.01). There was a trend for increased 

stress as dietary phosphorus level increased. We can conclude that pig bone development was 

significantly affected by dietary phosphorus level. The low-phosphorus diet gave significantly 

poorer results than the adequate-phosphorus diet; while there were no beneficial effects of 

supplementing phosphorus at a level higher than 2.4 g/kg. Lowering the phosphorus level to 1.6 

g/kg in the late finishing stage seemed to have a deleterious effect.  

Key words: Pig, Bone Parameters, Phosphorus 

 

Резюме 
Целите на това проучване бяха да се изследва реакцията на растящите прасета към 

различни нива на фосфор и да се определи ефектът от намаляването на нивото на фосфор 

върху костните характеристики в по-късните стадии на растеж. След клането беше взета 

трета метакарпална кост от предния десен крак на прасетата. Костите се претеглят, 

измерва се общата дължина на всяка кост и ширината на костния ствол при тесния и 

широкия край. Измерват се също дебелината на стената, устойчивостта на натиск и 

процента пепел. Сухото тегло на костта се повлиява значително от третирането (р <0,05). 

Налице е подобна тенденция както за теглото на костната пепел, така и за процента пепел, 

като диетата с фосфор (ниско ниво на фосфор в по-късните стадии на растеж) има 

значително по-ниски стойности от останалите третирания (p <0,01). Наблюдава се 

тенденция към повишен стрес, тъй като нивото на фосфор в храната се увеличава. Можем 

да заключим, че развитието на костите на свинете е повлияно значително от диетичното 

ниво на фосфор. Диетата с ниско съдържание на фосфор дава значително по-лоши 

резултати от нормалната диета с фосфор, но не е имало благоприятни ефекти от 

добавянето на фосфор при ниво по-високо от 2,4 g / kg. Понижаването на нивото на 

фосфор до 1,6 g / kg в късния стадий  на растеж изглежда има вреден ефект. 

Ключови думи: прасе, костни параметри, фосфор 

  



13 
 

Публикация №11 от списъка. 
Petkov, P., K. Stoyanchev, V. Yordanova and D. Kanakov, Study on the effect of Selvitol on 

some haematological and blood biochemical parameters in broiler chickens, weaned pigs and 

lambs. Bulg. J. Vet. Med., 7, Suppl. 1,73-80, 2004. 

 

Summary 
The experiments studied the effect of the drug formulations Selvitol emulsion and Selvitol 

solution pro injectionibus (both containing sodium selenite 0.06 g, a-tocopheryl acetate 2.5 g and 

cholecalcif-erol 0.032 g in 100 mL distilled water) in broiler chickens, weaned piglets and lambs. 

Chickens were treated via drinking water for 5 days at 2 doses: therapeutical and double than the 

therapeutical one. Piglets and lambs were injected for 3 days also at two doses: therapeutical and 

double that the therapeutical one. The clinical status of experimental animals, several 

haematological and blood biochemical parameters were assessed in dynamics. On the basis of 

findings, helpful practical conclusions were made. 

Key words: broiler chickens, cholecalciferol, tocopheryl acetate 

 

Резюме 
Експериментите проучват ефекта на лекарствените форми Selvitol емулсия и Selvitol 

разтвор за инжектиране (и двете съдържащи натриев селенит 0,06 g, a-токоферилацетат 2,5 

g и холекалциф-ерол 0,032 g в 100 ml дестилирана вода) при пилета-бройлери, отбити 

прасета и агнета. Пилетата са третирани с питейна вода в продължение на 5 дни с 2 дози: 

терапевтична и двойно терапевтична. Прасетата и агнетата са инжектирани в продължение 

на 3 дни също с две дози: терапевтична и двойно терапевтична. Клиничният статус на 

експериментални животни, както и някои хематологични и кръвни биохимични показатели 

бяха оценени в динамика. Въз основа на констатациите бяха направени ценни практически 

заключения. 

Ключови думи: пилета-бройлери, холекалциферол, токоферилацетат 
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Публикация №12 от списъка. 
Binev R., Z. Kirkova, J. Nikolov, A. Russenov, Stoyanchev K., L. Lazarov and T. Hristov, 

Efficacy of parenteral administration of ivermectin in the control of strongylidosis in donkeys, 

Journal of the South African Veterinary Association, 76 (4), pp. 214–216. ISSN 1019-9128 

(SJR=0,233), Q3article, 2005. 

 

Abstract 

Investigations into the efficacy of parenteral ivermectin (Pandex) administration for 

strongylidosis control in donkeys were carried out. The preparation was applied subcutaneously 

at a dose of 0.2 mg/kg (1m /50 kg body weight). One day prior to the treatment and 14 days post-

treatment, individual coprological samples were obtained for faecal nematode egg counts and 

larval culture. The study was performed on 263 donkeys originating from different regions of 

Bulgaria. Prior to the treatment and 20 days after that, blood samples were obtained from 64 

previously infected animals for monitoring of changes in eosinophil leukocyte counts. The 

subcutaneous application of ivermectin had an efficacy of 96 % in terms of reduction of faecal 

egg counts. In 92.2%of infected donkeys, a complete reduction of faecal eggs count occurred (0 

eggs per gram of faeces epg), whereas in the remaining 7.8%of the infected donkeys, the egg 

counts were reduced by 72 %. The reduction in faecal egg counts did not result in changes in 

eosinophil counts. The results obtained as well as the lack of local changes after the subcutaneous 

application of ivermectin in donkeys allow us to recommend its use for control of strongyles in 

donkeys. 

Key words: donkeys, faecal eggs counts, ivermectin (Pandex), strongylidosis. 

 

Резюме 
Проведени са проучвания за ефикасността от приложението на парентерален ивермектин 

(Pandex) за контрол на стронгилидоза при магарета. Препаратът се прилага подкожно в 

доза от 0,2 mg / kg (1m / 50 kg телесно тегло). Един ден преди лечението и 14 дни след 

третирането са получени индивидуални копрологични проби за броя на яйцата от фекални 

нематоди и ларвни култури. Изследването е проведено върху 263 магарета с произход от 

различни региони на България. Преди лечението и 20 дни след това бяха взети кръвни 

проби от 64 заразени преди това животни за проследяване на промените в броя на 

еозинофилните левкоцити. Подкожното приложение на ивермектин  има ефективност от 

96% по отношение на намаляването на броя на фекалните яйца. При 92,2% от заразените 

магарета  настъпва пълно намаляване на броя на фекалните яйца (0 яйца на грам фекалии), 

докато при останалите 7,8% от заразените магарета броят на яйцата е намален със 72%. 

Намаляването на броя на фекалните яйца не е довело до промени в броя на еозинофилите. 

Получените резултати, както и липсата на локални промени след подкожно приложение на 

ивермектин при магарета, ни позволяват да препоръчаме използването му срещу 

стронгилиди при магарета. 

Ключови думи: магарета, брой фекални яйца, ивермектин (Pandex), стронгилидоза. 
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Публикация №13 от списъка. 
Stoyanchev, K., P. Petkov, K. Kirov, L. Tsokova, D.Kanakov, Вlood levels of some macro and 

trace elements in muscular dystrophy turkey-broilers reared under the condition of high animal 

welfare or stress, Trakia Journal of Sciences, Vol. 4, No. 1, pp 37-42. ISSN 1312-1723 (print), 

2005. 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the alterations in blood plasma concentrations 

of some principal macro and trace elements in turkey-broilers, reared under conditions of either 

highanimal welfare or stress. The muscular dystrophy was experimentally produced. The animal 

welfareand stress were determined by environmental factors (temperature, humidity and light). 

The animals were divided into 4 groups to meet the conditions of animal welfare or stress. Blood 

concentrations of Ca, Na, K, Cu, Zn and Se were subsequently determined. Results showed that 

turkey-broilers with muscular dystrophy exhibited increased blood plasma Ca, Na and K levels 

especially in birds reared under stress whereas the concentrations of trace elements Cu, Zn and Se 

decreased. After treatment, the concentrations of studied parameters returned to normal. Stress 

was shown to have a considerable impact on healing process and it exerted a significant effect on 

the values of studied parameters, demonstrated by their slower return to normal. 

Key words: turkey-broilers, muscular dystrophy, macro and trace elements. 

 

Резюме 
Целта на настоящото проучване беше да се изследват промените в плазмените 

концентрации на някои основни макро и микроелементи в пуйки-бройлери, отглеждани 

при условия на благополучие и стрес. Мускулната дистрофия е възпроизведена 

експериментално. Благосъстоянието на животните и стресът се определят от фактори на 

околната среда (температура, влажност и светлина). Животните бяха разделени на 4 групи, 

за да отговарят на условията за хуманно отношение към животните и стрес. В последствие 

бяха определени концентрации на Ca, Na, K, Cu, Zn и Se в кръвта. Резултатите показват, че 

пуйчетата бройлери с мускулна дистрофия показват повишени нива на Ca, Na и K в 

кръвната плазма, особено при птици, отглеждани при стрес, докато концентрациите на 

микроелементи Cu, Zn и Se намаляват. След лечението концентрациите на изследваните 

параметри се нормализираха. Доказано е, че стресът оказва значително влияние върху 

лечебния процес и оказва значителен ефект върху стойностите на изследваните параметри, 

демонстрирано с по-бавното им нормализиране. 

Ключови думи: пуйчета бройлери, мускулна дистрофия, макро и микроелементи. 
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Публикация №14 от списъка. 
Tsokova L., D. Kanakov, K. Stoyanchev, Influence of different amounts of phytase and 

dicalcium phosphate in the diet of adolescent broiler chickens on the weight and strength of their 

bones, Trakia Journal of Sciences, 2005, Vol. 3, No. 4, pp. 71-74. 30/3. ISSN 1312-1723 (print), 

2005. 

 

Abstract 

The experiment was performed with seventy-five broiler chickens line: Hibro-PN”, divided into 

five groups by fifteen in each one. Experimental birds were fed diets with added different levels 

of phytase and dicalcium phosphate for ninety days. The bone weight and bone strength of the 

femur and tibia were measured on thirty, sixty and ninety day. The results shows significant 

increase in femur and tibia weights and strength for groups I, II, III on thirty, sixty and ninety day 

of experimental period compared to controls. It was observed deformations in tibia in 

experimental any groups. 

Key words: broiler chicken, bone weight, bone strength, phytase. 

 

Резюме 
Експериментът е извършен с 75 броя пилета бройлери: Hibro-PN ”, разделени на пет групи 

по петнадесет във всяка. Експерименталните птици са хранени с диети с добавени 

различни нива на фитаза и дикалциев фосфат в продължение на деветдесет дни. Костното 

тегло и здравината на костите на бедрената кост и пищяла са измервани на тридесет, 

шестдесет и деветдесет дни. Резултатите показват значително увеличение на теглото и 

силата на бедрената кост и пищяла в групите I, II, III на тридесет, шейсет и деветдесет дни 

от експерименталния период в сравнение с контролите. Наблюдавани са деформации в 

пищяла при експерименталните групи. 

Ключови думи: пилешко месо, костно тегло, здравина на костите, фитаза. 
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Публикация №15 от списъка. 
Russenov A., R. Binev, Ts. Hristov, Stoyanchev K., Y. Nikolov, Studies on the clinical 

manifestation of the chronic renal insufficiency syndrome in dogs, Trakia Journal of Sciences, 

Vol. 3, Suppl. 2, pp 75-78.,30/5. ISSN 1312-1723 (print), 2005. 

 

Abstract 

Studies on the clinical manifestation of the chronic renal insufficiency syndrome were followed 

out in 24 dogs at the age of 3-14 years, from both genders and from various breeds using the 

routine methods of physical examination. 

The observed clinical symptoms were characterized with anorexia with weight loss, polydipsia 

and polyuria, hypothermia, polypnea with dispnea, bradycardia wtth arrythmia, vomiting and 

diarrhoea, uremic breath with erosive stomatitis, clonic-tonic spasms or somnolence and, in some 

animals, signs of renal osteopathy (fibrous osteodystrophy). 

Key words: chronic renal insufficiency, dogs, clinical signs 

 

Резюме 
Проучванията върху клиничната проява на синдрома на хроничната бъбречна 

недостатъчност са проследени при 24 кучета на възраст от 3 до 14 години, от двата пола и 

от различни породи, като се използват рутинните методи на изследване. 

Наблюдаваните клинични симптоми се характеризират с анорексия със загуба на тегло, 

полидипсия и полиурия, хипотермия, полипнея с диспнея, брадикардия с аритмия, 

повръщане и диария, уремичен дъх с ерозивен стоматит, клонично-тонични спазми или 

сънливост и при някои животни признаци на бъбречна остеопатия (фиброзна 

остеодистрофия). 

Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност, кучета, клинични признаци 
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Публикация №16 от списъка. 
Kanakov D., P. Petkov, Stoyanchev K. Influence of different phosphorus diets on bone 

parameters of growing pigs, Veterinarski arhiv, 75 (3), 243-252. 30/3. (SJR = 0,149). Q4 article. 

ISSN 0372-5480, 2005. 

 

Abstract 

The objectives of this study were to examine the response of growing pigs to a level of 

phosphorus in excess of current usage and also to examine the effect of reducing phosphorus 

level in the later growing stages on bone characteristics. After slaughter, third metacarpals were 

removed from the front right foot of experimental pigs and the bones were weighed. Overall 

length of each bone and the width of bone shaft at the narrow and wide dimension were 

measured. Wall thickness, shear force resistance and ash percentage were also measured. Dry 

weight of bone was significantly affected by treatment (P<0.05). There was a similar trend for 

both bone ash weight and ash percentage, with those fed a phase phosphorus diet (low 

phosphorus level in the later growing stages) having significantly lower values than the other 

treatments (P<0.01). There was a trend for increased stress as dietary phosphorus level increased. 

We can conclude that pig bone development was significantly affected by dietary phosphorus 

level. The low-phosphorus diet gave significantly poorer results than the adequate-phosphorus 

diet; while there were no beneficial effects of supplementing phosphorus at a level higher than 

2.4 g/kg. Lowering the phosphorus level to 1.6 g/kg in the late finishing stage seemed to produce 

a deleterious effect.  

Key words: pig, bone, phosphorus, minerals 

 

Резюме 
Целите на това проучване бяха да се изследва реакцията на растящите прасета към по- 

високо  ниво на фосфор, както и да се проучи ефектът от пониженото ниво на фосфор в по-

късните стадии на растеж върху характеристиките на костите. След клането беше 

отстранена трета метакарпална кост от предния десен крак на опитните прасета и костите 

бяха претеглени. Бяха измерени общата дължина на всяка кост и ширината на костния 

ствол при тесния и широкия край. Измерени са също дебелината на стената, устойчивостта 

на натиск и процента на пепелта. Сухото тегло на костта се повлиява значително от 

лечението (P <0,05). Налице е подобна тенденция както за теглото на костната пепел, така 

и за процента пепел, като тези, хранени с ниско ниво на фосфор в по-късните стдии на 

растеж имат значително по-ниски стойности от другите третирания (P <0,01). Наблюдава 

се тенденция към повишен стрес, тъй като нивото на фосфор в храната се увеличава. 

Можем да заключим, че развитието на костите на свинете е повлияно значително от 

диетичното ниво на фосфор. Диетата с ниско съдържание на фосфор дава значително по-

лоши резултати от нормалната диета с фосфор. Не е имало благоприятни ефекти от 

добавянето на фосфор повече от 2,4 g / kg. Понижаването на нивото на фосфор до 1,6 g / kg 

в късния стадий на растеж изглежда има вреден ефект. 

Ключови думи: прасета, кост, фосфор, минерали 
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Публикация №17 от списъка. 
Stoyanchev K., T. K. Stoyanchev, M. Lalev, D.Yarkov, T. T. Stoyanchev, Behaviour of turkey 

broilers with and without muscle dystrophy under conditions of animal welfare or stress, Trakia 

Journal of Sciences, Vol. 4, No. 3, pp 50-55. ISSN 1312-1723 (print), 2006. 

 

Abstract 

The aim of the present study was to produce experimental muscular dystrophy in 40 broiler 

turkeys under conditions of high animal welfare or stress and to study the behaviour of the 

broilers under these conditions. Muscular dystrophy was induced via supplementation of 4% fat 

with peroxide number 5.0 in a balanced but vitamin E deficient starter forage containing selenium 

(Se) and fed to four groups of broiler turkeys subjected to different conditions. The results 

indicated clearly that muscle dystrophy in turkey broilers, under stress, exerted a strong effect on 

the feeding behavior manifested in reduced frequency of feeding and increased frequency of 

drinking, as well as on the flocking behaviour, shown by increased frequency of resting and 

lower frequency of walking. Without muscular dystrophy stress had an insignificant impact on 

these behaviours. 

Key words: muscular dystrophy, broiler turkeys, welfare, stress, ingestive behaviour, gregarious 

behaviour, sexual behaviour, and agonistic behavior 

 

Резюме 
Целта на настоящото проучване е да се получи експериментална мускулна дистрофия при 

40 пуйки бройлери при условия на благосъстояние на животните и стрес и да се изследва 

поведението на бройлерите при тези условия. Мускулната дистрофия се индуцира чрез 

добавяне на 4% мазнини с пероксид номер 5.0 в балансиран, но недостиг на витамин Е 

стартов фураж, съдържащ селен (Se) и хранени с четири групи пуйки бройлери, 

подложени на различни условия. Резултатите показват ясно, че мускулната дистрофия при 

пуйчетата бройлери, под стрес, оказва силен ефект върху поведението при хранене, 

изразяващо се в намалена честота на хранене и повишена честота на пиене на вода, както и 

върху поведението на стадото, показващо повишена честота на почивка и по-ниска честота 

надвижение. Без мускулна дистрофия стресът е оказал незначително влияние върху това 

поведение. 

Ключови думи: мускулна дистрофия, пуйчета бройлери, благополучие, стрес, хранително 

поведение, общ поведение, сексуално поведение и агонистично поведение 
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Публикация №18 от списъка. 
Stoyanchev K., P. Petkov, L. Tsokova, D. Kanakov,N. Russenova, Alternatives to the use of 

organic trace minerals (fe, se and cu) in prevention of some deficiency states in pigs, (A review), 

Trakia Journal of Sciences, Vol. 4, No. 3, pp 44-49. ISSN 1312-1723 (print), 2006. 

 

Abstract 
The aim of this review is to present the use of organic trace elements (Fe, Se and Cu) in the 

prevention of some deficiency diseases in pigs. Trace minerals are extremely important for the 

animal. They play primary functions as tissue structure building material and participate in a 

number of enzyme systems, regulating the main vital cellular and systemic functions. They 

stimulate the immune response and improve the reproductive traits, the production of meat and 

milk. Normally, they are present in the diet, but their bioavailability depends on their content in 

soil, plants and foodstuff. The trace elements iron (Fe), copper (Cu) and selenium (Se) have an 

essential effect on health status, which invariably controls the economic output in pig breeding. 

For example, inadequate levels of these elements result in deficiency diseases, which include iron 

deficiency anaemia, oesophago-gastric ulcer syndrome prevalent among growing piglets and 

fattening pigs. 

The review of literature shows that the aetiological aspect of those diseases is not adequately 

discussed as well as the application of organic trace elements in the prevention of these 

deficiency states in industrial pig breeding. 

Key words: pigs, iron deficiency anaemia, ulcer, trace elements, organic trace min 

 

Резюме 
Целта на този литературен преглед е да представи използването на органични 

микроелементи (Fe, Se и Cu) за профилактика на някои заболявания с дефицит при 

свинете. Микроелементите са изключително важни за животните. Те участват в  тъканната 

структура и в редица ензимни системи, регулиращи основните жизнено важни клетъчни и 

системни функции. Те стимулират имунния отговор и подобряват репродуктивните 

качества, производството на месо и мляко. Обикновено те присъстват в  храната, но 

бионаличните им функции зависят от съдържанието им в почвата, растенията и храните. 

Микроелементите желязо (Fe), мед (Cu) и селен (Se) имат съществен ефект върху здравния 

статус, който неизменно контролира икономическата продукция в свиневъдството. 

Например, понижените  нива на тези елементи водят до заболявания с дефицит, които 

включват желязодефицитна анемия, синдром на езофаго-стомашна язва, преобладаващ 

сред растящите прасенца и угоените свине. 

Прегледът на литературата показва, че етиологичният аспект на тези заболявания не се 

обсъжда достатъчно, както и прилагането на органични микроелементи за предотвратяване 

на тези състояния на дефицит в индустриалното свиневъдство. 

Ключови думи: прасета, желязодефицитна анемия, язва, микроелементи, органични 

минерални вещества 
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Публикация №19 от списъка. 
Georgiev, P., P. Petkov, Kr. Stoyanchev, Anton Antonov, Changes in some hematology 

parameters in a group of cats during the last third of pregnancy and the early postpartum period, 

International Scientific Conference Stara Zagora, June 1-2, , Vol. II, Veterinary Medicine, 

Animal Husbandry, 32-37, Stara Zagora, 2006. 

 

Abstract 
The aim of present study was to investigate the dynamic of hematology parameters in a group of 

cats throughout the late pregnancy and the early postpartum period. The queens were divided into 

two groups: group I (6 pregnant examenated animals), and group II cats (6 non-pregnant, control 

animals). In queens of group I blood was collected on day 45 and every fifth day thereafter until 

day 70 after firstmating. In animals of group II blodd was collectred only once. There were 

determined: Erythrocytes count ( RBC; T/L), Leucocytes count (WBC; G/L), Hemoglobin (HGB; 

g/L), Hematocrit (HOT; g/l), Mean cell volume (MCV; fl), percentage of neutrophilis (Mm, St, 

Sg), lymphocytes (L), monocytes (Mo), eosinophilis (Eo). 

There were patterns of significant changes in kinetics of some hemtologica! parameters (RBC, 

HGB, HCT, MCV, Mo) in the cats during late pregnancy, delivery and in early postpartum 

period. The leukogram revealed a left shift of neutrophils in these animals. There was difference 

in some hematological parameters between two groups. 

Key words: cat, hemogram, pregnancy, postpartum period 

 

Резюме 
Целта на настоящото проучване е да изследва динамиката на хематологичните параметри в 

група котки през късната бременност и ранния следродилен период. Те бяха разделени на 

две групи: група I (6 бременни опитни животни) и група II котки (6 небременни, 

контролни животни). При котките от група I кръв се събира на 45-ия ден и всеки пети ден 

след това до 70-ия ден след първо заплождане. При животните от група II - само веднъж. 

Определени бяха: брой на еритроцитите (RBC; T / L), брой на левкоцитите (WBC; G / L), 

хемоглобин (HGB; g / L), хематокрит (HOT; g / l), среден клетъчен обем (MCV; fl) , 

процент на неутрофилис (Mm, St, Sg), лимфоцити (L), моноцити (Mo), еозинофили (Eo). 

Наблюдават се значителни промени в кинетиката на някои хематологични  параметри 

(RBC, HGB, HCT, MCV, Mo) при котките по време на късна бременност, раждане и в 

ранен следродилен период. Левкограмата разкрива ляво отместване на неутрофилите при 

тези животни. Има разлика в някои хематологични параметри между двете групи. 

Ключови думи: котка, хемограма, бременност, следродилен период 
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Публикация №20 от списъка. 
Stoyanchev, K., Sotirov, L., Stoyanchev, T., Lalev, M., Yarkov, D., Yotova, I., Study on the 

level of natural humoral immunity in turkey-broilers with muscular dystrophy, reared under 

conditions of either animal welfare or stress, Revue de Medecine Veterinaire, 158 (6), pp. 314-

319. (SJR= 0.189). ISSN 0035-1555, 2007. 

 

Summary 

The aim of the present study was to reproduce experimentally muscular dystrophy in 40 broiler 

turkeys under condition of high animal welfare or stress and to study blood serum lysozyme 

concentrations (μg/ml) and APCA activity (CH50). The muscular dystrophy was induced via 

supplementation of 4% fat with peroxide number 5.0 g to a balanced, but deficient in vitamin E 

and selenium (Se) starter forage for broiler turkeys divided into 4 groups: group I - control, reared 

under conditions of high animal welfare; group II - control, reared under conditions of stress; 

group III - diseased, reared in high animal welfare and group IV - diseased, reared in stress. The 

results indicated clearly that lysozyme concentrations in broiler turkeys with experimental 

muscular dystrophy were significantly higher than in healthy birds. In broiler turkeys reared 

under stress, lysozyme concentrations’ increase was at a lesser extent. Complement activity was 

also significantly higher in diseased turkey compared to healthy birds. 

Keywords : Muscular dystrophy, broiler turkeys, welfare, stress, lysozyme, complement. 

 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се възпроизведе експериментално мускулна 

дистрофия при 40 пуйки бройлери при условие на благополучие и стрес и да се изследват 

серумните концентрации на лизозим в кръвта (μg / ml) и APCA (комплементарна) 

активност (CH50). Мускулната дистрофия е индуцирана чрез добавяне на 4% мазнини с 

пероксидно число 5,0 g до балансиран, но с недостиг на витамин Е и селен (Se) стартерен 

фураж за бройлери пуйки, разделени на 4 групи: група I - контролни, отглеждани при 

условия на високо хуманно отношение към животните; група II - контролни, отглеждан в 

условия на стрес; група III - болни, отглеждани  при благополучие на животните и група 

IV - болни, отглеждани при стрес. Резултатите показват ясно, че концентрациите на 

лизозим при пуйки бройлери с експериментална мускулна дистрофия са значително по-

високи, отколкото при здрави птици. При пуйките бройлери, отглеждани при стрес, 

повишаването на концентрациите на лизозим е в по-малка степен. Активността на 

комплемента също е значително по-висока при болните пуйки в сравнение със здравите. 

Ключови думи: Мускулна дистрофия, бройлери пуйки, хуманно отношение, стрес, 

лизозим, комплемент. 
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Публикация №21 от списъка. 

Tsachev I., E. I. Papadogiannakis, V. Kontos, A. Ivanov, B. Chakarova, Stoyanchev K., R. 

Peshev, Seroepidemiology of Leishmania among Healthy Dogs in Bulgaria, 2007; Turkish 

Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31(1), pp. 73-74,30/7. (SJR = 0,262). Q3 Article. 

ISSN 1303-6181, 2007. 

 

Abstract 

A seroepidemiological study of canine leishmaniasis was carried out in 220 healthy pet dogs 

from 11 different regions in Bulgaria allocated in 5 regions in southern Bulgaria: Plovdiv (n = 

20), Stara Zagora (n = 20), Yambol (n = 20), Burgas (n = 20), and Blagoevgrad (n = 20), and 6 

regions in northern Bulgaria: Varna (n = 20), Silistra (n = 20), Rousse (n = 20), Veliko Tarnovo 

(n = 20), Pleven (n = 20), and Montana (n = 20). The indirect fluorescent antibody test was used. 

All blood sera examined yielded negative results for leishmaniasis, thus suggesting that healthy 

household dogs in Bulgaria are not infected by Leishmania. 

Key Words: Dog, Leishmania, Bulgaria, IFA test 

 

Резюме 
Проведено е сероепидемиологично изследване на кучешка лайшманиоза при 220 здрави 

домашни кучета от 11 различни региона в България, разпределени в 5 региона в Южна 

България: Пловдив (n = 20), Стара Загора (n = 20), Ямбол (n = 20 ), Бургас (n = 20) и 

Благоевград (n = 20) и 6 региона в Северна България: Варна (n = 20), Силистра (n = 20), 

Русе (n = 20), Велико Търново (n = 20), Плевен (n = 20) и Монтана (n = 20). Използван е 

индиректният тест за флуоресцентни антитела. Всички изследвани кръвни серуми са с  

отрицателни резултати за лайшманиоза, като по този начин се предполага, че здравите 

домашни кучета в България не са заразени с лайшманиоза. 

Ключови думи: куче,  лайшманиоза, България, тест IFA 
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Публикация №22 от списъка. 
Uzunova K., Stoyanchev K., V. Semerdzhiev, A. Rusenov, I. Penchev, D. Kostov, Study on the 

behaviour of puppies with regard to their socialization, Trakia Journal of Sciences, Vol. 5, No. 3-

4, pp 12-15.,30/6, 2007. 

 

Abstract 

A study on the behaviour of puppies related to their adaptation to objects and subjects 

(socialization) was carrier out. A comparison was made on the degree of socialization of puppies 

from two common canine breeds − German shepherd and Doberman. It was established that the 

degree of socialization in German shepherd puppies was better compared to Doberman puppies. 

Key words: behaviour, socialization, puppies, study, test. 

 

Резюме 
Проведено е проучване за поведението на кученцата, свързано с тяхната адаптация към 

околната среда и хората (социализация). Направено е сравнение за степента на 

социализация на кученца от две често срещани кучешки породи - немска овчарка и 

доберман. Установено е, че степента на социализация при кученцата немска овчарка е по-

добра в сравнение с кученцата доберман. 

Ключови думи: поведение, социализация, кученца, проучване, тест. 
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Публикация №23 от списъка. 
Stoyanchev, K., Effects on the environmental stress on experimentally induced muscular 

dystrophy in broiler turkeys, Revue de Medecine Veterinaire, 158 (4), pp. 190-195, (SJR= 0.189). 

ISSN 0035-1555, 2007. 

 

Summary 

The aim of the present study was to investigate the effects of environmental stress (unfavourable 

microclimatic conditions) on broiler turkeys with experimentally induced muscular dystrophy 

throughout the determination of biochemical markers of muscular injury (glycaemia and plasma 

AST, ALT and CK activities) on days 50 and 58 and throughout examination of morphological 

lesions at necropsy. For that, muscular dystrophy has been induced in 20 birds by dietary 

supplementation with 4% oxidized fat (peroxide number: 5) and by vitamin E and selenium (Se) 

deficiencies in diet regimen, whereas healthy birds (n = 20) were fed with starter forage and were 

supplemented by Seled (vitamin E: 2.5%; Se: 0.06%, 0.06 mg/kg/day). When birds were 40 day 

old, they were divided in 4 equal groups (n = 10) according to the housing conditions: Turkeys 

from the group I (healthy) and from the group III (diseased) were reared under high welfare 

conditions whereas animals from the groups II and IV (healthy and diseased respectively) were 

reared under unfavourable microclimatic conditions. Muscular dystrophy was confirmed by 

clinical signs (weakness to paralysis) and by anatomopathological lesions (muscle and heart 

necrosis) and these manisfestations were exacerbated into the group IV. Plasma AST, ALT and 

CK activities were dramatically enhanced while a significant hypoglycaemia was observed in 

birds with muscular dystrophy (p < 0.01). Again, stressed birds (group IV) exhibited the greatest 

biochemical alterations (group III vs. group IV: p < 0.01 except for glycaemia and CK activity). 

In healthy 50 and/or 58 day old birds, environmental stress induced significant increases of 

glycaemia and of plasma enzyme activities (p < 0.01). After Seled treatment of diseased birds 

(0.06 mg/kg for 7 days), glycaemia was totally restored and enzyme activities were strongly 

reduced but they remained significantly higher than control values (p < 0.01, except for ALT). 

Again, stressed animals exhibited higher values of glycaemia and of CK activity than animals in 

high welfare conditions (group I vs. group II and group III vs. group IV: p < 0.001). These results 

clearly show that vitamin E / Se deficiency coupled to dietary supplementation with oxidized fat 

induces muscular dystrophy in turkeys and that an environmental stress aggravates muscle injury 

revealed by increases of ALT, AST and mainly CK activities in plasma and by an increase of 

blood glucose consumption. 

Keywords : muscular dystrophy, broiler turkeys, welfare, stress, glycaemia, CK, AST, ALT. 

 

Резюме 

Целта на настоящото проучване беше да се изследват ефектите от околния стрес 

(неблагоприятни микроклиматични условия) върху бройлери пуйки с експериментално 

индуцирана мускулна дистрофия  и определяне на биохимичните маркери на мускулни 

увреждания (гликемия и плазмени AST, ALT и CK активности) на 50-ия ден и 58 и  

изследване на морфологичните лезии при аутопсия. Затова мускулната дистрофия е 

индуцирана при 20 птици чрез хранителна добавка с 4% окислена мазнина (пероксидно 

число 5) и недостиг на витамин Е и селен (Se) в режима на хранене, докато здравите птици 

(n = 20) са били хранени със стартерен фураж и са третирани профилактично със Seled 

(витамин Е: 2,5%; Se: 0,06%, 0,06 mg / kg / ден). Когато птиците бяха на 40 дни, те бяха 

разделени на 4 равни групи (n = 10) според условията на отглеждане: Пуйки от група I 

(здрави) и от група III (болни) се отглеждат при условия на високо благосъстояние, докато 
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животните от групите II и IV (съответно здрави и болни) са отглеждани при 

неблагоприятни микроклиматични условия. Мускулната дистрофия се потвърждава от 

клинични признаци (слабост до парализа) и от анатомопатологични лезии (мускулна и 

сърдечна некроза) и тези прояви се обострят в група IV. Активността на AST, ALT и CK в 

плазмата се повишава драстично, докато се наблюдава значителна хипогликемия при 

птици с мускулна дистрофия (p <0,01). Отново, стресираните птици (група IV) показват 

най-големи биохимични промени (група III спрямо група IV: p <0,01 с изключение на 

гликемията и CK активността). При здрави 50 и / или 58-дневни птици стресът от околната 

среда предизвиква значително повишаване на гликемията и активността на плазмените 

ензими (p <0,01). След Seled лечение на болните птици (0,06 mg / kg за 7 дни), гликемията 

беше напълно възстановена и ензимните активности бяха силно намалени, но те останаха 

значително по-високи от контролните стойности (p <0,01, с изключение на ALT). Отново 

стресираните животни показаха по-високи стойности на гликемия и активност на СК, 

отколкото животните в условия на добро благосъстояние (група I срещу група II и група III 

спрямо група IV: p <0,001). Тези резултати ясно показват, че дефицитът на витамин E / Se, 

свързан с хранителните добавки с окислени мазнини, предизвиква мускулна дистрофия 

при пуйките и че стресът от околната среда влошава мускулното увреждане, характерно с 

повишаване на ALT, AST и главно CK активности в плазмата и от повишаване на 

изразходването на кръвната захар. 

Ключови думи: мускулна дистрофия, бройлери пуйки, благополучие, стрес, гликемия, CK, 

AST, ALT. 
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Публикация №24 от списъка. 

Bozakova N., Stoyanchev K., D. Girginov, T. Stoyanchev, Ethological study of broiler chickens 

after induction and treatment of muscular dystrophy, Trakia Journal of Sciences, Vol. 5, No. 3-4, 

pp 19-23.,30/4, 2007. 

 

Abstract 

The changes in broiler behaviour are reliable indicators of their health status. The aim of the 

present study was to follow the behavioural changes of broiler chickens after induction and 

treatment of muscular dystrophy. The study was performed on 20 broiler chickens, reared under 

comfortable microclimatic conditions. The birds were divided into two groups: group I (control 

group) and group II – birds with nutritionally induced muscular dystrophy. The rearing period 

lasted from the age of 1 to 60 days. Chicken behaviour was recorded by momentary visual 

observation at 15-minute intervals for a total time of 6 hours. The ingestive behaviour the 

gregarious behaviour, the sexual behavior and the agonistic behaviour were observed. The 

beginning of muscular dystrophy was manifested at the age of 33 days in group II with 

significantly higher number of lying chickens and a lower number of ingesting, walking and dust 

bathing birds compared to controls (p<0.01). At this time the number of conflicts in control birds 

was higher than in experimental birds (p<0.01). Three days after the end of the treatment the 

difference in the behaviour of birds from experimental and control groups disappeared. 

Key words: chicken broilers; poultry welfare, muscular dystrophy; ingestive, gregarious, 

agonistic behaviour. 

 

Резюме 
Промените в поведението на бройлерите са надеждни показатели за здравословното им 

състояние. Целта на настоящото проучване беше да се проследят поведенческите промени 

на пилета-бройлери след индукция и лечение на мускулна дистрофия. Изследването е 

проведено върху 20 пилета-бройлери, отглеждани при комфортни микроклиматични 

условия. Птиците бяха разделени на две групи: група I (контролна група) и група II - птици 

с хранително-индуцирана мускулна дистрофия. Периодът на отглеждане е продължил от 1 

до 60 дни. Поведението на пилетата се записва чрез моментно визуално наблюдение на 

интервали от 15 минути за общо време от 6 часа. Наблюдавано е хранителното поведение, 

стадното поведение, сексуалното поведение и агонистичното поведение. Началото на 

мускулната дистрофия се проявява във II група със значително по-голям брой легнали 

пилета и по-малък брой хранещи се, разхождащи се и къпещи се птици в сравнение с 

контролите (p <0,01). По това време броят на конфликтите при контролните птици е по-

висок, отколкото при експерименталните птици (p <0,01). Три дни след края на лечението 

разлика в поведението на птиците от експериментални и контролни групи  не се 

наблюдава. 

Ключови думи: пилета бройлери; благополучие, мускулна дистрофия; хранително, стадно, 

агонистично поведение. 
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Публикация №25 от списъка. 

Uzunova K., V. Semerdjiev, Stoyanchev K., A. Russenov, N. Tsandev, P. Yonkova, Effect of 

temperament type on socialization among companion dogs, Trakia Journal of Sciences, Vol. 6, 

No. 1, pp33-36. ISSN 1312-1723 (print), 2008. 

 

Abstract 

An investigation on the influence of the nervous system type on the course of socialization in 

companion dogs was observed. In the experiment, 8 puppies from two breeds: Pekinese and 

Poodle, were included. A test was carried out and it was determined that dogs with temperament 

types L and F would be socialized more rapidly and more easily compared to those of type G and 

A. 

Key words: temperament, socialization, dog, type. 

 

Резюме 
Наблюдавано е изследване на влиянието на типа нервна система върху хода на 

социализация при кучета компаньони. В експеримента бяха включени 8 кученца от две 

породи: пекинес и пудел. Извършен беше тест и беше установено, че кучетата с 

темпераментни типове L и F се социализират по-бързо и по-лесно в сравнение с тези от 

тип G и A. 

Ключови думи: темперамент, социализация, куче, тип нервна система. 
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Публикация №26 от списъка. 

Petkov P., D. Каnakov, Stoyanchev К., Quantitative variations in thyroid hormones - t3 and t4 -in 

pigs of various breeds, gender and age, Trakia Journal of Sciences, Vol. 6, No. 2, pp. 16-20., 

30/3. ISSN 1312-1723 (print), 2008 

 

Abstract 
The purpose of the present study was to follow out the quantitative variations in thyroid 

hormones T3 and T4 in pigs of various breeds, gender and age. 135 pigs, 9 in each group, were 

included. First group − according to the age − three, four and five month-old female Danish 

Yorkshire pigs and four–month-old male Danish Landrace pigs. Second group − according to 

breed and sex, consisted of Danish Duroc /DD ♀/, Danish Duroc /DD ♂/, Danish Landrace /DL 

♀/, Danish Landrace /DL ♂/, Danish Yorkshire /DY ♀/, Danish Yorkshire /DY ♂/. The third 

group − according to the physiological condition comprised Danish Yorkshire replacement 

females /R ♀/, pregnant-first half of pregnancy /Pr.Ist ½/, pregnant- second half of pregnancy / 

Pr. IInd ½/, lactating sows, dry and breeding sows. 

The quantitation of thyroid hormones T3 and T4 in Danish Duroc, Danish Landrace and Danish 

Yorkshire pigs allowed concluding that there were gender-, age- and breed-related differences in 

the blood levels of these hormones. 

Key Words: pigs, thyroid hormones, disequilibrium. 

 

Резюме 
Целта на настоящото проучване е да се проследят количествените вариации на хормоните 

на щитовидната жлеза Т3 и Т4 при свине от различни породи, пол и възраст. Включени са 

135 прасета, по 9 във всяка група. Първа група - според възрастта - три, четири и пет 

месеца женски датски прасета Йоркшир и четири месеца мъжки датски прасета Ландрас. 

Втора група - според порода и пол, състояща се от датски дюрок / DD ♀ /, датски дюрок / 

DD ♂ /, датски ландрас / DL DL /, датски ландрас / DL DL /, датски Йоркшир / DY ♀ /, 

датски Йоркшир / DY ♂ /. Третата група - според физиологичното състояние обхваща 

датски йоркширски   женски / R ♀ /, бременни-първата половина на бременността /Pr.Ist ½ 

/, бременни- втората половина на бременността / Pr. II-ри ½ /, кърмещи свине майки, 

сухостойни и разплодни свине майки. 

Количественото определяне на хормоните на щитовидната жлеза Т3 и Т4 при датски 

прасета Duroc, датски ландрас и датски йоркширски прасета дава възможност да се 

направи заключението, че има свързани с пола, възрастта и породата разлики в кръвните 

нива на тези хормони. 

Ключови думи: прасета, хормони на щитовидната жлеза, неравновесие. 

  



30 
 

Публикация №27 от списъка. 

Bozakova, Stoyanchev K., D. Girginov, T. Stoyanchev, Behavioural Study of broiler chickens, 

reared in ecological stress, after provoking and treatment of muscular dystrophy. Ecology and 

future, vol, VII, 1. Bulgarian Journal of Ecological Science , Sofia, 2008, pp. 44 – 49, 2008. 

 

Abstract 

Increased air temperature and humidity, and the constant exposure to ammonia concentrations 

close to upper allowed limits are common phenomena in floorreared birds. They result in reduced 

natural resistance of birds, more severe course of a number of diseases and more difficult 

treatment of existing disorders. Every alteration related to avian health is influencing their 

behavior too. 

The aim of the present study was to follow the behavioural changes of broiler chickens, reared in 

ecological stress conditions, after induction and treatment of muscular dystrophy. The study was 

performed on 20 broiler chickens, reared under stress microclimatic conditionshigh temperature, 

humidity and concentration of ammonia. The birds were divided into two groups: group I (control 

group) and group II – birds with nutritionally induced muscular dystrophy. The rearing period 

lasted from the age of 1 to 60 days. Chickens’ behaviour was recorded by momentary visual 

observation at 15-minute intervals for a total time of 6 hours. The ingestive behaviour (ingestion 

of food and water), the gregarious behaviour (resting, movements, and dust bathing), the sexual 

behaviour and the agonistic behaviour (conflicts) were observed. 

In conditions of ecological stress muscular dystrophy in experimental birds is manifested by 

significantly higher number of lying chickens and a lower number of ingesting, walking and dust 

bathing birds compared to controls (p <0.01). At this time the number of conflicts in control birds 

was higher than in experimental birds (p <0.01).Three days after the end of the treatment, the 

difference in the feeding behavior between experimental and control birds was preserved (p 

<0.01), due to stressful microclimatic rearing conditions. 

Key words: chicken broilers; ecological stress conditions, muscular dystrophy; ingestive, 

gregarious, agonistic behavior 

 

Резюме 
Повишената температура и влажност на въздуха и постоянното излагане на концентрации 

на амоняк, близки до горните допустими граници, са често срещано явление при птиците 

на под. Те водят до намалена естествена устойчивост на птиците, по-тежко протичане на 

редица болести и по-трудно лечение на съществуващите заболявания. Всяка промяна, 

свързана със здравето на птиците, оказва влияние и върху тяхното поведение. 

Целта на настоящото проучване е да се проследят поведенческите промени на пилета-

бройлери, отглеждани в условия на екологичен стрес, след индукция и лечение на 

мускулна дистрофия. Изследването е проведено върху 20 пилета-бройлери, отглеждани 

при стрес микроклиматични условия при висока температура, влажност и концентрация на 

амоняк. Птиците бяха разделени на две групи: група I (контролна група) и група II - птици 

с хранително-индуцирана мускулна дистрофия. Периодът на отглеждане е продължил от 1 

до 60 дни. Поведението на пилетата се записва чрез моментно визуално наблюдение на 

интервали от 15 минути за общо време от 6 часа. Наблюдавано е хранителното поведение 

(поглъщане на храна и вода), стадното поведение (почивка, движения и къпане с прах), 

сексуалното поведение и агонистичното поведение (конфликти). 

В условията на екологичен стрес мускулната дистрофия при опитни птици се проявява със 

значително по-голям брой легнали пилета и по-малък брой хранещи се, разхождащи се и  
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къпещи се птици в сравнение с контролите (p <0,01). По това време броят на конфликтите 

при контролните птици е по-висок, отколкото при експерименталните птици (p <0,01). Три 

дни след края на лечението разликата в поведението на хранене между експериментални и 

контролни птици се запазва (p <0,01), поради стресови микроклиматични условия на 

отглеждане. 

Ключови думи: пилета бройлери; условия на екологичен стрес, мускулна дистрофия; 

хранително, стадно, агонистично поведение 
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Публикация №28 от списъка. 

Bozakova, N., M. Oblakova, Stoyanchev K., I. Yotova, M. Lalev, Ethological aspects of 

improving the welfare of turkey breeders in the hot summer period by dietary L-arginine 

supplementation,. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 12, No 3, 185−191. ISSN 1311-

1477, 2009. 

 

Summary 
The utilization of food additives to improve poultry welfare during the hot summer months is 

essen-tial under farm production conditions. The most accurate indicator for that is the behaviour 

of birds. The aim of this study was to observe the changes in the the behaviour of turkey breeders 

during a thermoneutral and hot summer period (32 
o
C), as well as the possibility to improve their 

welfare through the addition of 1% L-arginine in their feed during the hot summer days. The 

behaviour of the turkey breeders was observed with a video camera. During the hot summer 

period there was a signifi-cant increase in turkey breeders exhibiting drinking and aggressive 

behaviour, while there was a de-crease in the number of birds performing dustbathing, feather 

pecking, egg-laying, and sexual behavi-our. The addition of 1% arginine to the feed contributed 

to a significant improvement in turkey breeders’ welfare during the hot summer period, which 

was manifested through more frequent dust-bathing, improved egg-laying and sexual behaviour, 

as well as less aggression among birds. 

Key words: additive, behaviour, high temperatures, L-arginine, turkey breeders welfare. 

 

Резюме 
Използването на хранителни добавки за подобряване на благополучието на птиците през 

горещите летни месеци е от съществено значение при условията на ферменото 

производство. Най-точният показател за това е поведението на птиците. Целта на това 

проучване беше да се наблюдават промените в поведението на пуйките по време на 

термонеутрален и горещ летен период (32 oC), както и възможността да се подобри 

тяхното благосъстояние чрез добавяне на 1% L-аргинин във фуражите им през горещите 

летни дни. Поведението на   пуйките беше наблюдавано с видеокамера. По време на 

горещия летен период се наблюдава значително увеличаване на   пуйките, проявяващи 

пиене на вода и агресивно поведение, докато броят на птиците, извършващи прахова баня, 

кълване на пера, снасяне на яйца и сексуално поведение е намалял. Добавянето на 1% 

аргинин към фуража допринесе за значително подобрение в благосъстоянието на  пуйките 

през горещия летен период, което се прояви чрез по-често къпане в прах, подобрено 

снасяне на яйца и сексуално поведение, както и по-малко агресия сред птиците. 

Ключови думи: добавка, поведение, високи температури, L-аргинин,  благополучие на  

пуйките. 
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N. Bоzakova, D. Zapryanova, T.M. Georgieva, M. Oblakova, Kr. Stoyanchev, I.Yotova, 

M.Lalev, Hormonal and biochemical welfare aspects in turkey hens during the hot summer 

period and possibilities for welfare improvement by arginine supplemented feed, International 

Science conference, 4th - 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA, "Economics and Society 

development on the Base of Knowledge", 2009. 

 

Abstract 

In tropical and subtropical regions the problem for using different feed supplements for 

improvement poultry welfare is actually relevant under the specific production condition. 

Reliable indicators of poultry welfare, together with the behaviour, are the changes in plasma 

corticosterone levels and the related alterations in some blood biochemical indices.  

The aim of the present study was to follow the changes in plasma corticosterone levels and some 

blood biochemical indices in turkey hens during thermoneutral and hot summer period, as well as 

the possibility for their welfare improvement by supplementation of feed with 1% arginine during 

hot summer days. The plasma coricosterone levels were assayed by immunoenzymatic ELISA, 

and the biochemical blood indices - by automated analyzer ВА-88 and commercial kits .The high 

temperatures and low air humidity during hot summer days were a considerable stress- factor for 

turkey hens and they provoked significantly higher plasma corticosterone levels, than the levels 

during thermoneutral period. The 1% arginine supplementation during hot summer days 

significantly reduced plasma corticosterone levels and the blood concentrations of cholesterol, 

creatinine, urea and total protein in turkey hens, thus evidencing the improvement of poultry 

welfare.  

Key words: Turkey hens welfare, heat stress, аrginine, corticosterone, cholesterol 

 

Резюме 

В тропическите и субтропичните региони проблемът с използването на различни фуражни 

добавки за подобряване на  благополучието на птиците е актуален при специфичните 

производствени условия. Надеждни показатели за хуманното отношение към домашните 

птици, заедно с поведението, са промените в плазмените нива на кортикостерон и 

свързаните с тях промени в някои биохимични показатели на кръвта. 

Целта на настоящото проучване беше да се проследят промените в плазмените нива на 

кортикостерон и някои биохимични показатели на кръвта при пуйките по време на 

термонеутрален и горещ летен период, както и възможността за подобряване на тяхното 

благосъстояние чрез добавяне на фураж с 1% аргинин през горещите летни дни. 

Плазмените нива на корикостерон са измервани с имуноензимен ELISA, а биохимичните 

показатели на кръвта - от автоматизиран анализатор ВА-88 и търговски тестове. Високите 

температури и ниската влажност на въздуха през горещите летни дни бяха значителен 

стрес фактор за пуйките и те провокираха значително по-високи плазмени нива на 

кортикостерон, отколкото нивата през термонеутралния период. Добавката от 1% аргинин 

през горещите летни дни значително намали плазмените нива на кортикостерон и 

кръвните концентрации на холестерол, креатинин, урея и общ протеин, като по този начин 

доказа подобрението на благополучието при птиците. 

Ключови думи: благополучие, топлинен стрес, аргинин, кортикостерон, холестерол 
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Публикация №30 от списъка. 

Оblakova М., Stoyanchev K., N. Bozakova, M. Lalev & I. Yotova, Hereditary musculoskeletal 

diseases and changes in biochemical parameters in healthy and diseased light (LL) and heavy 

(HM) turkey parents and turkey broilers during growth under environmental stress and comfort, 

Trakia Journal of Science, Vol. 7, № 4, pp 46-50. ISSN 1312-1723, 2009. 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine the affect of hereditary musculoskeletal diseases (HMSD) 

to the blood serum parameters and enzyme activity in turkey parents from light laying and heavy 

meat breed, as well as the impact of conditions of environmental comfort and environmental 

stress on biochemical changes in turkey broilers. Muscular dystrophy expression was on the 80-th 

day, and on the 46-th day in parents and broiler, respectively. Data on the level of liver enzyme 

creatine kinase (CK) in the group of turkeys with HMCD showed a decrease compared with 

control group. The increase is observed in the change of the enzyme activity of aspartate 

aminotransferaze (ASAT) and alanine aminotransferaze (ALAT). In turkey broilers under the 

stress conditions, the changes of enzymes were more severe, instead of the lower rate of muscular 

dystrophy compared to parents. 

Key words: turkey, muscular dystrophy, ALAT, ASAT, CK 

 

Резюме 
Целта на това проучване беше да се определи въздействието на наследствените мускулно-

скелетни заболявания (HMSD) върху параметрите на кръвния серум и ензимната 

активност при пуйки родители от лека снасяща и тежка месна порода, както и 

въздействието на условията на екологичен комфорт и стрес в околната среда върху 

биохимични промени при пуйките бройлери. Експресията на мускулна дистрофия е била 

съответно на 80-ия ден и на 46-ия ден при родители и бройлери. Данните за нивото на 

чернодробния ензим креатинкиназа (CK) в групата на пуйките с HMCD показват спад в 

сравнение с контролната група. Увеличението се наблюдава в промяната на ензимната 

активност на аспартат аминотрансфераза (ASAT) и аланин аминотрансфераза (ALAT). При 

пуйките бройлери  при стресовите условия промените в ензимите са по-големи, в 

сравнение с родителите. 

Ключови думи: пуйки, мускулна дистрофия, ALAT, ASAT, CK 
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Публикация №31 от списъка. 

Оblakova М., Stoyanchev K., N. Bozakova, M. Lalev, I. Yotova, Effects of ecological comfort 

and ecological stress on productive traits of broiler turkeys with experimentally induced muscular 

dystrophy, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 12, № 3, 192-198. ISSN 1311-1477 (Print), 

2009. 

 

Summary 

Oblakova, M., К. Stoyanchev, N. Bozakova, М. Lalev & I. Yotova, 2009. Effects of eco-logical 

comfort and ecological stress on productive traits of broiler turkeys with experimen-tally induced 

muscular dystrophy. Bulg. J. Vet. Med., 12, No 3, 192−198.  

The experiment was performed with four groups of broiler turkeys: I – control, reared under 

condi-tions of ecological comfort, II – control, reared under conditions of ecological stress, III –

birds suffer-ing from muscular dystrophy (MD), reared under conditions of ecological comfort, 

and IV –birds with MD, reared under conditions of ecological stress. The turkeys from groups I 

and III were kept in the same room separated into two sections, where the microclimate was set 

in accordance with the zoohygienic requirements. Groups II and IV were kept in another room, 

where the microclimate de-viated from the norms: higher temperature, lower air humidity, and a 

concentration of ammonia close to the maximum allowed. The conditions of ecological comfort 

had a positive effect on the live weight of the birds during the first 14 days for both healthy and 

MD birds. During the first 14 days of rearing under ecological stress, weight gain was increased, 

regardless of whether they suffered from muscle dystrophy or not. However, during the following 

period until the 70
th 

day, rearing under such conditions marked a slower development for diseased 

birds.  

Key words: broiler turkeys, muscular dystrophy, stress, body weight 

 

Резюме 
Експериментът е направен с четири групи пуйки бройлери: I - контролна, отглеждани при 

условия на екологичен комфорт, II - контролна, отглеждани в условия на екологичен стрес, 

III - птици, страдащи от мускулна дистрофия (MD), отглеждани под условия на екологичен 

комфорт и IV - птици с МД, отглеждани в условия на екологичен стрес. Пуйките от групи I 

и III бяха държани в една и съща стая, разделена на две секции, където микроклиматът 

беше зададен в съответствие със зоохигиенните изисквания. Групи II и IV бяха държани в 

друга стая, където микроклиматът се отклоняваше от нормите: по-висока температура, по-

ниска влажност на въздуха и концентрация на амоняк, близка до максимално допустимата. 

Условията на екологичен комфорт оказаха положителен ефект върху живото тегло на 

птиците през първите 14 дни както за здрави, така и за МД птици. През първите 14 дни на 

отглеждане при екологичен стрес, повишаването на теглото се увеличава, независимо дали 

страда от мускулна дистрофия или не. През следващия период обаче до 70-ия ден 

отглеждането при такива условия бележи по-бавно развитие на болните птици. 

Ключови думи: бройлери пуйки, мускулна дистрофия, стрес, телесно тегло 
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Публикация №32 от списъка. 

N. Bozakova, L. Sotirov, К. Stoyanchev, I. Yotova, М. Oblakova*, М. Lalev, Possibility for 

reduction of heat stress influence on some productive indices of turkey hens through dietary l- 

arginine supplementation, Animal Sciences, XLVI, 6, pp. 25-31, 2009. 

 

Summary 

The utilization of food additives to improve poultry productivity during the hot summer months 

is essen- tial under farm production conditions. 

The aim of this study was to observe the changes in the productivity of turkey breeders during a 

thermoneutral and hot summer period (32oC), as well as the possibility to reduce heat stress and 

preserve the egg production and the body weight of turkeyhens through the addition of 1% L-

arginine in their feed during the hot summer days. 

Thechanges in theplasma corticosterone levels byimmunoenzymatic ELISA-assay during a 

thermoneutral and hot summer period were used as an index for heat stress. The observations 

were performed in the turkey farm in the village of Malko Kadievo. The daily egg productivity 

and body weight of turkey hens were determined from the productivity indexes. 

The high temperatures and low air humidity during hot summer days were a considerable stress 

factor for turkey hens and they provoked significantly higher plasma corticosterone levels than 

the levels during a thermoneutral period. The dietary 1% arginine supplementation during hot 

summer days significantly re- duced the plasma corticosterone levels and the lowering of the egg 

production and of the body weight of turkey hens during hot summer days. 

Key words: egg production, body weight, plasma corticosterone levels, ELISA 

 

Резюме 

Използването на хранителни добавки за подобряване на производителността на птиците 

през горещите летни месеци е от съществено значение при условията на производството 

във фермите. 

Целта на това проучване беше да се наблюдават промените в продуктивността на пуйките 

по време на термонеутрален и горещ летен период (32 ° C), както и възможността за 

намаляване на топлинния стрес и запазване на производството на яйца и телесното тегло 

чрез добавяне от 1% L-аргинин в храната им през горещите летни дни. 

Промените в плазмените нива на кортикостерон чрез имуноензимен ELISA анализ по 

време на термонеутрален и горещ летен период бяха използвани като индекс за топлинен 

стрес. Наблюденията са извършени във фермата за пуйки в село Малко Кадиево. Дневната 

производителност на яйцата и телесното тегло са определени от индексите за 

продуктивност. 

Високите температури и ниската влажност на въздуха през горещите летни дни бяха 

значителен фактор на стрес за пуйките и те провокираха значително по-високи нива на 

кортикостерон в плазмата от нивата през термонеутралния период. Диетичните добавки с 

1% аргинин през горещите летни дни значително намали плазмените нива на 

кортикостерон,  намаляващи производството на яйца и телесното тегло на пуешките 

кокошки през горещите летни дни. 

Ключови думи: производство на яйца, телесно тегло, плазмени нива на кортикостерон, 

ELISA 
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Публикация №33 от списъка. 

Stoyanchev, K.Т, N. A. Bozakova, P. Petkov, K.Kirov, M. Lalev & L. Tsokova, 2009. 

Experimental inducation and treatment of muscular dystrophy of turkey broilers under conditions 

of ecological comfort and ecological stress. Bulg. J. Vet. Med., 12, Suppl. 1, 96–103, 2009. 

 

Summary 

The purpose of the present study was to induce experimentally muscular dystrophy (MD) in 40 

turkey broilers reared under either ecological comfort (EC) or ecological stress (ES). MD was 

reproduced by addition of 4% lard with peroxide number 200.0 g to energy balanced but deficient 

in vitamin E, Se and sulphur-containing amino acids diet to four groups of birds: group I – 

control, reared under EC; group II – control reared under ES, group III – diseased reared under 

EC and group IV – diseased reared under ES. Clinical signs, the course of outcome of treatment 

in conditions of either EC or ES were monitored. It was shown that there was a higher percentage 

of MD birds in group IV, reared under ES ((50% by day 40 and 100% by day 46), as compared to 

group III (30% by day 40 and 80% by day 46). ES had a strong influence upon the recovery from 

MD by Seled treatment. Unfavourable environmental conditions delayed the recovery from MD 

whereas ecological comfort was beneficial and enhanced recovery. 

Key words: ecological comfort, ecological stress, muscular dystrophy, selenium, turkey broilers, 

vitamin E, welfare 

 

Резюме 
Целта на настоящото проучване е да се предизвика експериментално мускулна дистрофия 

(MD) при 40 пуйки бройлери, отглеждани при екологичен комфорт (EC) и  екологичен 

стрес (ES). MD се възпроизвежда чрез добавяне на 4% свинска мас с пероксидно число 

200,0 g към енергийно балансиран, но недостиг на витамин Е, Se и съдържащи сяра 

аминокиселини към четири групи птици: група I - контролни, отглеждана при EC; група II 

- контролни, отглеждан при ES, група III - болни, отглеждани прид EC и група IV - болни, 

отглеждани при ES. Наблюдавани са клиничните признаци, ходът на резултата от 

лечението в условията  на ЕС и ES. Показано е, че има по-висок процент на МД птици в 

група IV, отглеждани при ES ((50% на 40-ия ден и 100% на 46-ия ден), в сравнение с III 

група (30% на 40-ия ден и 80% на ден 46). ES имаше силно влияние върху 

възстановяването от MD чрез Seled лечение. Неблагоприятните условия на околната среда 

забавиха възстановяването от MD, докато екологичният комфорт беше благоприятен и 

подобри възстановяването. 

Ключови думи: екологичен комфорт, екологичен стрес, мускулна дистрофия, селен, 

пуешки бройлери, витамин Е, благосъстояние 
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Публикация №34 от списъка. 

Sotirov, L., Semerdjiev, V., Maslev, T., Gerchev, G., Stoyanchev, K., Iliev, M., Breed-related 

serum lysozyme concentration and complement activity in Bulgarian local sheep breeds, Revue 

de Medecine Veterinaire, 161 (10), pp. 445-448, (SJR= 0.194). ISSN 0035-1555, 2010. 

 

Summary 

The serum lysozyme concentrations and the alternative pathway complement activity (ACPA) 

were explored in 10 local Bulgarian sheep breeds. For that, serum samples were collected from 

20 sheep of each studied breed (Karakachan, Tsigay, Replyan, Panagyurishte, Copper-red 

Shoumen, Karnobat, Pleven Blackhead, White Maritsa, Patch-faced Maritsa and Stara Zagora) 

and the serum lysozyme concentrations and ACPA were measured according previously 

described methods. Strong breed-related differences in serum lysozyme concentrations were 

evidenced, values ranging from 0.109 ± 0.016 mg/L in White Maritsa sheep to 1.104 ± 0.496 

mg/L in Replyan sheep (P < 0.01). Complement activity also varied according to the breed, but 

variations were more reduced: the highest activity was determined in the Panagyurishte breed 

(218.801 ± 3.285 CH50) and the lowest in the Tsigay breed (167.144 ± 5.233 CH50) (P < 0.01). 

The 2 parameters were significantly positively correlated only in the Tsigay breed. These results 

demonstrate that the serum lysozyme concentration and the complement activity were partially 

determined by the breed in sheep. 

Keywords: Lysozyme, complement, alternative pathway, sheep, breed. 

 

Резюме 
Концентрациите на серумен лизозим и активността на алтернативния път на комплемента 

(ACPA) бяха изследвани в 10 местни български породи овце. За това са взети серумни 

проби от 20 овце от всяка изследвана порода (Каракачанска, Цигай, Реплянска, 

Панагюрска, Медночервена Шуменска, Карнобатска, Плевенска черноглава, Бяла 

Маришка и Старозагорска), като серумните концентрации на лизозим и ACPA бяха 

измерени съгласно описаните в статията методи. Доказани са силни свързани с породата 

разлики в серумните концентрации на лизозим, стойности вариращи от 0,109 ± 0,016 mg / 

L при овцете от Бяла Маришка до 1,104 ± 0,496 mg / L при овцете Replyan (P <0,01). 

Активността на комплемента също варираше в зависимост от породата, но вариациите са 

по-слаби: най-високата активност бе определена в панагюрската порода (218.801 ± 3.285 

CH50), а най-ниската при породата Цигай (167.144 ± 5.233 CH50) (P <0.01). Двата 

параметъра са в значителна положителна корелация само при породата Цигай. Тези 

резултати показват, че серумната концентрация на лизозим и активността на комплемента 

са частично зависими от породата при овцете. 

Ключови думи: лизозим, комплемент, алтернативен път, овце, породи. 
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Публикация №35 от списъка. 

Georgiev P, H Bostedt, S Goericke-Pesch, M Dimitrov, P Petkov, Stoyanthev K., V Tsoneva and 

A Wehrend, Induction of Abortion with Aglepristone in Cats on Day 45 and 46 After Mating, 

Reproduction in domestic animals,Vol. 45, Issue 5, pp 161–167. 30/8. (SJR = 0,668), ISSN 1439- 

0531. Q3 article, 2010. 

 

Summary 

The aim of this study was to test for the efficacy and safety of the use of aglepristone for 

pregnancy termination on day 45 in cats. Six healthy cats were treated with 10 mg⁄ kg 

aglepristone sc on day 45 and 46 after mating; six other cats served as untreated controls. The 

effect of treatment was monitored by general examination, vaginal cytology, ultrasonography and 

blood sampling for haematology and progesterone determination. Besides, interoestrus interval 

and next pregnancy including litter size were recorded. The efficacy of treatment was 

approximately 67% (4 ⁄ 6) with abortion occurring 4–7 days after the first injection and a 

sanguineous discharge and erythrocytes in vaginal smears for at least 6 days afterwards. The two 

treated cats that did not abort gave birth to two kittens on day 67 and had a stillbirth of a single 

kitten on day 71, respectively. As expected enlargement of the mammary glands and lactation 

were observed in all treated cats. No other treatment-induced side effects were observed. 

Progesterone levels at abortion were high (30–140 nmol ⁄ l), but were decreased on day 55. 

Aglepristone treatment did not affect fertility in following cycles. Finally, it can be concluded 

that late-term pregnancy termination with aglepristone is possible but due to a success rate of 

67% an ultrasonographical examination 7 days after treatment an inherent necessity to control the 

effect of treatment. 

 

Резюме 
Целта на това проучване е да се тества ефикасността и безопасността на употребата на 

аглепристон за прекъсване на бременността на 45-ия ден при котки. Шест здрави котки 

бяха третирани с 10 mg / kg подкожно аглепристон на  45 и 46 ден след заплождането; 

шест други котки са като нетретирани контроли. Ефектът от  третирането бе проследен 

чрез общ преглед, вагинална цитология, ехография и вземане на кръвни проби за 

хематология и определяне на прогестерон. Освен това бяха  определени интереструсният 

интервал и следващата бременност, включително размера на постелята. Ефикасността на  

третирането  беше приблизително 67% (4⁄6), като абортът е настъпил 4–7 дни след първата 

инжекция, а кръвотечението и еритроцитите във вагиналните цитонамазки бяха поне 6 дни 

след това. Двете третирани котки, които не са абортирали,  родиха две котенца на 67 ден и 

са имали мъртво раждане на едно коте, съответно на 71 ден. Както се очакваше, 

увеличение на млечните жлези и лактация са наблюдавани при всички третирани котки. 

Не са наблюдавани други странични ефекти, предизвикани от третирането. Нивата на 

прогестерон при аборт бяха високи (30–140 nmol ⁄ l), но се понижиха на 55-ия ден. 

Третирането с Aglepristone не  повлия плодовитостта в следващите цикли. И накрая, може 

да се заключи, че прекъсването на бременността с аглепристон в късен период е възможно, 

но поради ефикасност от 67% при ехографското изследване, 7 дни след третирането е 

необходим контрол за ефекта от третирането. 
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Публикация №36 от списъка. 

Grozeva, N., Iv. Valchev, Ts. Hristov,R. Binev, L. Lazarov, Kr. Stoyanchev, Y. Nikolov, 

Pathomorphological investigations on the lungs andn kidneys in pheasants after experimental 

intoxication with the anticoagulant rodenticide bromadiolone,  J.Mount. Agric. Balc., 13, pp. 

100-115.,10/7, 2010. 

 

Abstract 

Pathomorphological studies were performed to determine the toxic effect on the lungs and 

kidneys of pheasants treated with increasing doses of the anticoagulant rodenticide bromadiolone 

- 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70 mg / kg, respectively, administered orally with esophageal pipe. 

The pulmotoxic effect of the anticoagulant rodenticide tested was found to be manifested by 

severe congestive hyperaemia in groups treated with 5, 10 and 20 mg / kg. This picture was 

completed with the presence of small hemorrhages in the interstitium in groups treated with 30, 

40 and 50 mg / kg. In groups treated with 60 and 70 mg / kg, in addition to hyperaemia, large 

haemorrhages were observed. In the kidneys of treated pheasants, changes range from a wide 

range of karyolysis and karyopyknosis in epithelial tubular cells to cell desquamation and 

disintegration and secondary necrosis. 

Keywords: bromadiolone, pheasants, karyolysis. 

 

Резюме 

Проведени са патоморфологични изследвания за определяне на токсичния ефект върху 

белите дробове и бъбреците на фазани, третирани с нарастващи дози на антикоагулантния 

родентицид бромадиолон - съответно 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 70 mg / kg, прилагани 

перорално с езофагеална сонда. Установено е, че пулмотоксичният ефект на тествания 

антикоагулантен родентицид се проявява със силна конгестивна хиперемия в групи, 

лекувани с 5, 10 и 20 mg / kg. Тази картина беше завършена с наличието на малки 

кръвоизливи в интерстициума в групи, третирани с 30, 40 и 50 mg / kg. В групи, третирани 

с 60 и 70 mg / kg, освен хиперемия, се наблюдават и големи кръвоизливи. В бъбреците на 

лекуваните фазани промените варират в широк диапазон от кариолиза и кариопикноза в 

епителните тубуларни клетки до десквамация и дезинтеграция на клетки и вторични 

некрози. 

Ключови думи: бромадиалон,  фазани, кариолиза 
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Публикация №37 от списъка. 

Valchev. Iv., N. Grozeva, Ts. Hristov, R Binev, L. Lazarov, Stoyanchev K., J. Nikolov. 

Pathomorphological studies on the liver of pheasants after experimental intoxication with the 

anticoagulant rodenticide bromadiolone, J.Mount. Agric. Balc., 13, 2, pp. 381-396, 10/7, 2010. 

 

Abstract 

Pathomorphological investigations were carried out to determine the hepatotoxic effect of the 

anticoagulant rodenticide bromadiolone in pheasants, treated with increasing doses of 5, 10, 20, 

30, 40, 50, 60 and 70 mg/kg, applied orally with an oesophageal tube. The observed macroscopic 

changes consisted in altered colour of the organ from pale reddish to marbled - brown-yellowish, 

spattered with petechial and striated haemorrhages. The histopathological examination revealed 

changed ranging from strong hyperaemia and activation of reticulo-endothelial system to diffuse 

vacuolar or granular dystrophy of the parenchyma as well as necrobiotic and necrotic lesions. 

Keywords: pheasants , bromadiolon, necrotic lesions 

 

Резюме 

Проведени са патоморфологични изследвания за определяне на хепатотоксичния ефект на 

антикоагулантния родентицид бромадиолон при фазани, третирани с нарастващи дози от 

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 70 mg / kg, прилагани през устата с езофагеална тръба. 

Наблюдаваните макроскопски промени се състоят в променен цвят на органа от бледо 

червеникав до мраморен - кафяво-жълтеникав, изпъстрен с петехиални и набраздени 

кръвоизливи. Хистопатологичното изследване разкрива промени, вариращи от силна 

хиперемия и активиране на ретикуло-ендотелната система до дифузна вакуоларна или 

гранулирана дистрофия на паренхима, както и некробиотични и некротични лезии. 

Ключови думи: бромадиалон,  фазани, кариолиза 
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Публикация №38 от списъка. 

Bozakova N., V. Gerzilov, Stoyanchev K. Behavioural aspects of mule duck welfare after 

induction and treatment of muscular dystrophy. I. Rearing in comfortable microclimatic 

conditions, Biology and Animals Breeding, Zeszyty Naukowe Uniwersyteu Przyrodniczego we 

Wroclawiu, LX, 577, p. 135-144. 30/3. 2010. 

 

Abstract 

Poultry health is an essential element of poultry welfare. A reliable indicator of the latter is the 

behavior of birds. The aim of the present study was to follow the behavioural changes of Mule 

ducks as welfare criteria after induction and treatment of muscular dystrophy. As far as we know, 

evaluation of welfare in Mule ducks with muscular dystrophy on the basis of their behavior has 

not been performed. The study was performed on 40 Mule ducks, reared under comfortable 

microclimatic conditions. The birds were divided into two groups: group I (control group) and 

group II – birds with alimentary induced muscular dystrophy. The rearing period lasted from the 

age of 1 to 74 days. Mule ducks behavior was recorded by a video camera for 12 hours during 

two consecutive days (from 8 AM to 8 PM). The intake of food and water, lying, standing, 

movement, bathing, swimming, conflicts and preening of birds were observed. The beginning of 

muscular dystrophy in group II was manifested at the age of 60 days with significantly higher 

number of lying Mule ducks and a lower number of walking birds compared to controls ( <0.01). 

At this time the number of standing and bathing birds from group II was lower than in group I. 

Four days after the beginning of treatment, the number of lying Mule ducks decreased and the 

number of walking birds increased in group II vs. controls. At the age of 74 days (6 days after the 

end of the treatment) the difference in locomotor’s reactions of birds from experimental and 

control groups disappeared. 

The changes in locomotor’s reaction of Mule duck`s behavior are reliable indicators of their 

welfare. 

KEY WORDS: poultry welfare, muscular dystrophy, Mule ducks, behavior 

 

Резюме 
Здравето на птиците е съществен елемент от благополучието на домашните птици. 

Надежден показател за последното е поведението на птиците. Целта на настоящото 

проучване е да се проследят поведенческите промени на патиците мюлари като критерии 

за благосъстоянието им след индукция и лечение на мускулна дистрофия. Доколкото ни е 

известно, оценка на благополучието при патици мюлари с мускулна дистрофия въз основа 

на тяхното поведение до сега не е извършена. Изследването е проведено върху 40 патици 

мюлари, отглеждани при комфортни микроклиматични условия. Птиците бяха разделени 

на две групи: група I (контролна група) и група II - птици с алиментарно индуцирана 

мускулна дистрофия. Периодът на отглеждане продължи от 1 до 74 дни. Поведението на 

патиците е записано от видеокамера за 12 часа през два последователни дни (от 8:00 до 

20:00). Наблюдаван е приемът на храна и вода, лежане, изправяне, движение, къпане, 

плуване, конфликти и пощене на птиците. Началото на мускулната дистрофия в група II се 

прояви със значително по-голям брой легнали патици мюлари и по-малък брой 

разхождащи се птици в сравнение с контролите (<0,01). По това време броят на стоящите и 

къпещите се птици от група II е по-нисък, отколкото в група I. Четири дни след началото 

на лечението, броят на легналите патици намалява и броят на разхождащите се птици се 

увеличава в група II спрямо контролите. На възраст от 74 дни (6 дни след края на 
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лечението) не се установи разлика в двигателните реакции на птиците от 

експерименталните и контролните групи. 

Промените в двигателната реакция на поведението на патиците мюлари са надеждни 

показатели за тяхното благополучие. 

Kлючови думи: благополучие, мускулна дистрофия, патици мюлари, поведение. 
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Публикация №39 от списъка. 

Stoyanchev, K., Sotirov, L., Bozakova, N., Stoyanchev, T. Natural humoral immunity in turkey 

breeders and broilers, healthy and with hereditary muscular dystrophy, reared under comfortable 

or stressful microclimatic conditions, Revue de Medecine Veterinaire, 161 (11), pp. 515-520, 

SJR= 0.194. ISSN 0035-1555, 2010. 

 

Summary 

The aim of the present study was to investigate the co-influence of hereditary muscular dystrophy 

(HMD) and microclimatic stress factors on blood serum lysozyme concentrations and alternative 

pathway of complement activation (APCA) in turkey breeders and turkey broilers. The HMD 

prevalences in Lightweight laying (LL) and Heavyweight bred-for-meat (HM) 180 day old turkey 

breeders were 5.0% and 7.1% respectively. The lysozyme concentrations and APCA were 

measured in 20 healthy controls (10 LL and 10 HM) and in all diseased breeders. These 2 

parameters were strongly increased in diseased LL and HM breeders compared to the 

corresponding healthy controls and they were significantly lower in the HM line than in the LL 

one (P < 0.01). In 52 day old turkey broilers, HMD has been identified in 11.7% of birds reared 

under comfortable housing conditions and in 13.3% of birds reared under stressful conditions 

(high temperatures and ammoniac concentrations). The 2 non specific immune parameters were 

determined in groups of 10 broilers each with or without muscular dystrophy and reared under 

favourable or unfavourable microclimatic conditions. Lysozyme concentrations and APCA 

values were dramatically increased in diseased broilers compared to the respective controls and 

they were significantly depressed in birds reared under an ambient stress compared to broilers 

reared under comfortable conditions (P < 0.01 for healthy controls and P < 0.05 for diseased 

animals). These results clearly indicate that the hereditary muscular dystrophy activated non-

specific defence systems and that both high ambient temperatures and ammoniac concentrations 

had a negative impact on the non-specific immunity. 

Keywords: Hereditary muscular dystrophy, turkeys, breeder, turkey broiler, lysozyme, 

complement, microclimatic stress, ambient temperature, ammoniac. 

 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се изследва съвместното влияние на наследствената 

мускулна дистрофия (HMD) и микроклиматичните стресови фактори върху 

концентрациите на лизозим в серума на кръвта и алтернативния път на активиране на 

комплемента (APCA) при отглеждане на пуйки родители и пуйки бройлери. Проявяването 

на HMD в 180-дневните животни от леките снасящи (LL) и тежките,  отглеждани за месо 

(HM) са съответно 5.0% и 7.1%. Концентрациите на лизозим и APCA са изследвани при 20 

здрави контроли (10 LL и 10 HM) и при всички болни животни. Тези 2 показатела бяха 

силно увеличени при болните животни от LL и HM в сравнение със съответните здрави 

контроли и бяха значително по-ниски в линията на HM, отколкото при LL (P <0,01). При 

52-дневни пуйки бройлери HMD е идентифицирана при 11,7% от птиците, отглеждани при 

комфортни условия на отглеждане и при 13,3% от птиците, отглеждани при стресови 

условия (високи температури и концентрации на амоняк). Двата неспецифични имунни 

показатела бяха определени в групи от по 10 бройлери, всяка със и без мускулна 

дистрофия и отглеждани при благоприятни и неблагоприятни микроклиматични условия. 

Концентрациите на лизозим и стойностите на APCA са драстично повишени при болните 

бройлери в сравнение със съответните контроли и са значително понижени при птици, 

отглеждани при екологичен стрес, в сравнение с бройлери, отглеждани при комфортни 
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условия (P <0,01 за здрави контроли и P <0,05 за болни животни) . Тези резултати ясно 

показват, че наследствената мускулна дистрофия активира неспецифичните защитни 

системи и че както високите температури на околната среда, така и концентрациите на 

амоняк имат отрицателно въздействие върху неспецифичния имунитет. 

Ключови думи: Наследствена мускулна дистрофия, пуйки родители, пуйки бройлери, 

лизозим, комплемент, екологичен стрес, околна температура, амоняк. 
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Публикация №40 от списъка. 

Georgieva, N.V., Stoyanchev, K., Bozakova, N., Jotova, I. Combined effects of muscular 

dystrophy, ecological stress, and selenium on blood antioxidant status in broiler chickens, 

Biological Trace Element Research, 142 (3), pp. 532-545, (SJR= 0.472). ISSN 0163-4984, 2011. 

 

Summary 

The results obtained in this study demonstrated that experimentally induced alimentary muscular 

dystrophy in Cobb 500 broiler chickens, resulted in increased plasma concentrations of 

malondialdehyde (MDA) a marker of radical-induced damage, deviations in activities of 

erythrocyte antioxidant enzymes Cu,Zn-SOD (decrease) and CAT (increase) as well as reduction 

in plasma concentrations of trace elements Cu, Zn and Se in affected birds. These data evidenced 

the presence of oxidative stress in birds with MD, reared both under conditions of ecological 

comfort and ecological stress. 

The increased MDA and САТ levels and the reduced Cu,Zn-SOD, Cu, Zn and Se concentrations 

in healthy chickens reared under unfavourable microclimatic conditions consisting in higher air 

temperature and humidity, higher ammonia concentrations and lower light intensity, were 

indicative about an induced ecological stress.  

The obtained results proved the combined bad effect of produced oxidative and ecological stress 

upon the ecological oxidative balance (EOB) between pro- and antioxidants and the blood 

concentrations of trace elements Cu, Zn and Se in experimental broiler chickens  

After the 10-day oral treatment with Selled® (0.06 mg/kg) the levels of MDA, Cu,Zn-SOD, 

CAT, Cu, Zn and Se attained their normal values in chickens with muscular dystrophy, reared 

under ecologically comfortable conditions. The beneficial effect of the Selled® treatment was 

probably due to stabilization of cell membranes of muscle fibres, reinstatement of EOB and 

reduction of stress, expressed in complete or partial normalization of all studied blood parameters 

in chickens reared under ecologically comfortable conditions or stress, respectively. According to 

our results, ecological stress was shown to exert independently a significant adverse effect upon 

the levels of studied parameters and possibly, to be a cause for their slower and not complete 

normalization despite the Selled® therapy in experimental broiler chickens.  

Kеy-words: muscular dystrophy, oxidative stress; ecological stress, antioxidant enzymes, micro 

elements. 

 

Резюме 
Резултатите, получени в това проучване, показват, че експериментално индуцираната 

алиментарна мускулна дистрофия при пилета бройлери Cobb 500, води до повишени 

плазмени концентрации на малоновия диалдехид (MDA), маркер на радикално индуцирани 

увреждания, отклонения в дейността на еритроцитните антиоксидантни ензими Cu, Zn-

SOD (намаляване) и CAT (увеличение), както и намаляване на плазмените концентрации 

на микроелементи Cu, Zn и Se при засегнатите птици. Тези данни доказват наличието на 

оксидативен стрес при птици с МД, отглеждани както в условията на екологичен комфорт, 

така и на екологичен стрес. 

Повишените нива на MDA и САТ и намалените концентрации на Cu, Zn-SOD, Cu, Zn и Se 

при здрави пилета, отглеждани при неблагоприятни микроклиматични условия, състоящи 

се от по-висока температура и влажност на въздуха, по-високи концентрации на амоняк и 

по-ниска интензивност на светлината, са показателни за индуциран екологичен стрес. 

Получените резултати доказват комбинирания лош ефект на произведения оксидативен и 

екологичен стрес върху екологичния окислителен баланс (EOB) между про- и 
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антиоксидантите и концентрациите в кръвта на микроелементи Cu, Zn и Se при опитните 

пилета-бройлери. 

След 10-дневното перорално лечение със Selled® (0,06 mg / kg) нивата на MDA, Cu, Zn-

SOD, CAT, Cu, Zn и Se достигнаха своите нормални стойности при пилетата с мускулна 

дистрофия, отглеждани при екологично комфортни условия. Благоприятният ефект от 

лечението със Selled® вероятно се дължи на стабилизиране на клетъчните мембрани на 

мускулните влакна, възстановяване на EOB и намаляване на стреса, изразен в пълно или 

частично нормализиране на всички изследвани кръвни показатели при пилетата, 

отглеждани при екологично комфортни условия. Според нашите резултати е доказано, че 

екологичният стрес оказва значително неблагоприятно въздействие върху нивата на 

изследваните параметри и евентуално може да бъде причина за тяхното по-бавно и не 

пълно нормализиране въпреки терапията Selled® при опитните пилета-бройлери. 

Ключови думи: мускулна дистрофия, оксидативен стрес; екологичен стрес, 

антиоксидантни ензими, микроелементи. 
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Публикация №41 от списъка. 

Bozakova, N. A., A. P. Atanassov, L. K. Sotirov, K. T. Stoyanchev, I. T. Yotova, K. Uzunova & 

V. T. Gerzilov, 2011. Effect of dietary Zn supplement during the hot summer period on some 

productive traits of turkey breeders. Bulg. J. Vet. Med., 14, Suppl. 1, 9–17, 2011. 

 

Summary 

The use of dietary supplement in subtropical and moderate continental regions during the hot 

months of the year is important. The aim of the present study was to monitor the effect of 

supplementation of 35 mg/kg zinc (Zinteral 35, containing 35% zinc) on some productive traits in 

turkey breeders during the hot summer period. For this purpose, plasma corticosterone 

concentrations, egg production and live body weight of birds were determined during a 

thermoneutral and hot summer period (32.63 oC). 

High ambient temperatures together with low relative air humidity caused a significant stress to 

turkey breeders, manifested by increased plasma corticosterone in control and experimental 

groups: 366.70Ѓ}10.54 and 228.33Ѓ}22.75 nmol/L respectively, as compared to the 

thermoneutral period (90.67Ѓ}12.65 and 68.17Ѓ}7.98 nmol/L; Р<0.01). Heat stress influenced 

negatively the daily egg production: 40.95Ѓ}1.74% in controls and 45.71Ѓ}1.74 % in 

experimental birds vs the thermoneutral period (69.52Ѓ}2.86 and 68.57Ѓ}1.91 %; Р<0.01), as 

well as the live body weight of control turkeys (Р<0.05). The dietary supplementation of 35 

mg/kg zinc (Zinteral 35) to experimental group contributed to statistically significantly lower 

plasma corticosterone concentrations (Р<0.01), higher egg production (Р<0.05) and preservation 

of the live body weight of turkey breeders during the hot summer period. 

Key words: corticosterone, heat stress, productivity, turkey breeders, zinc 

 

Резюме 
Използването на хранителна добавка в субтропични и умерено континентални региони 

през горещите месеци на годината е важно. Целта на настоящото проучване беше да се 

наблюдава ефекта от добавянето на 35 mg / kg цинк (Zinteral 35, съдържащ 35% цинк) 

върху някои продуктивни признаци при отглеждането на пуйки по време на горещия летен 

период. За тази цел плазмените концентрации на кортикостерон, производството на яйца и 

живото тегло на птиците беше определено по време на термонеутрален и горещ летен 

период (32,63 oC). Високите температури на околната среда заедно с ниската относителна 

влажност на въздуха причиниха значителен стрес за отглеждането на пуйките, проявяващ 

се с повишен плазмен кортикостерон в контролните и експерименталните групи 366.70 ± 

10.54 и 228.33 ± 22.75 nmol / L, съответно, в сравнение с термонеутралния период (90,67 ± 

12,65 и 68,17 ± 7,98 nmol / L; Р <0,01). Топлинният стрес повлия отрицателно на 

ежедневната яйчна продукция: 40,95 ± 1,74% при контролите и 45,71 ± 1,74% при 

експерименталните птици спрямо термонеутралната период (69,52 ± 2,86 и 68,57 ± 1,91%; 

Р <0,01), както и живото тегло на контролните пуйки (Р <0,05). Диетичната добавка от 35 

mg / kg цинк (Zinteral 35) към експериментална група допринесе за статистически значимо 

по-ниски плазмени концентрации на кортикостерон (Р <0,01), по-високо производство на 

яйца (Р <0,05) и запазване на живото тегло на пуйките родители по време на горещия 

летен период. 

Ключови думи: кортикостерон, топлинен стрес, производителност, пуйки родители, цинк 
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Публикация №42 от списъка. 

Bozakova, N., K. Stoyanchev, S. Popova-Ralcheva, N. Georgieva, V. Gerzilov and E. Valkova, 

2012. Behavioral study of mule ducks with subclinical muscular dystrophy under ecological 

comfort and stress conditions. Bulg. J. Agric. Sci., 18: 511-518, 2012. 

 

Abstract 

The purpose of the study was to trace behavioral changes of mule ducks during the alimentary 

induction and treatment of subclinical muscular dystrophy (MD) under conditions of 

environmental comfort and stress. The study included 40 Mule ducks, divided into 4 groups: 

group I - control healthy mule ducks, reared under ecological comfort; group II - control healthy 

mules under ecological stress conditions, group III – mules with provoked MD (MD-mules), 

under ecological comfort conditions and group IV - MD-mules under stress ecological 

conditions. 

The mule duck behavior was recorded for four consecutive days by video cameras for 12 hours a 

day: from 58 to 61 days of age (at the beginning of subclinical MD) and from 68 to 71days of age 

(4 days after the end of treatment). During the subclinical MD significantly differences in mule 

behavior were found in water intake, in gregarious and aggressive behavior of birds reared under 

different conditions. In MD-mules, reared under stress conditions less number of standing (P 

<0.01), moving (P <0.05) and feather cleaning birds (P <0.05) was recorded compared to MD-

mules under comfortable conditions. This confirms the aggravating role of stress conditions on 

the locomotor activity and subclinical course of MD in mule ducks. 

The behavioral differences betwееn MD-mules and control mules under comfortable conditions 

disappeared four days after the end of the MD- treatment. Simultaneously the number of standing 

(P <0.05) and bathing (P <0.01) MD-mules was lower than that in healthy controls reared under 

stress conditions. A greater number water drinking birds (P <0.001), more aggression (P <0.01) 

and less standing birds (P <0.001) were registered in treated MD-mules under stress conditions 

compared to those under comfort conditions, which confirms the poor locomotor activity and 

healthy state in treated under stress conditions mule ducks. 

Key words: mule ducks, behavior, locomotor activity, mule ducks, subclinical muscular 

dystrophy, ecological comfort and stress conditions 

 

Резюме 
Целта на проучването е да се проследят поведенческите промени на патиците мюлари по 

време на алиментарната индукция и лечение на субклинична мускулна дистрофия (MD) 

при условия на екологичен комфорт и стрес. Изследването включва 40 патици  мюлари, 

разделени в 4 групи: група I - контрол на здрави патици  мюлари, отглеждани при 

екологичен комфорт; група II - контрол на здрави  мюлари при условия на екологичен 

стрес, група III -  мюлари с провокирана МД (MD- мюлари), при условия на екологичен 

комфорт и група IV -  мюлари с MD при стрес екологични условия. 

Поведението на патиците мюлари се записваше в продължение на четири последователни 

дни от видеокамери по 12 часа на ден: от 58 до 61-дневна възраст (в началото на 

субклиничната МД) и от 68 до 71-дневна възраст (4 дни след края на лечението). По време 

на субклиничната МД са установени значителни разлики в поведението на мюларите при 

приема на вода, в общото и агресивно поведение на птиците, отглеждани при различни 

условия. При MD- мюлари, отглеждани при условия на стрес, е регистриран по-малък брой 

стоящи (P <0,01), движещи се (P <0,05) и птици с почистване на перата (P <0,05), в 

сравнение с MD- мюлари при комфортни условия. Това потвърждава утежняващата роля 
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на стресовите условия върху двигателната активност и субклиничния ход на МД при 

патиците мюлари. 

Поведенческите различия между MD- мюлари и контролните при комфортни условия 

изчезнаха четири дни след края на лечението. Едновременно броят на стоящите (P <0,05) и 

къпането (P <0,01) MD- мюлари е по-нисък от този при здравите контроли, отглеждани 

при стресови условия. По-голям брой птици, пиещи вода (P <0,001), повече агресия (P 

<0,01) и по-малко стоящи птици (P <0,001) са регистрирани при третирани MD- мюлари 

при условия на стрес в сравнение с тези при условия на комфорт, което потвърждава 

лошата двигателна  активност и здравословно състояние при лекуваните при стрес патици  

мюлари. 

Ключови думи: патици мюлари, поведение, двигателна активност, мускулна дистрофия, 

екологичен комфорт и стрес. 

  



51 
 

Публикация №43 от списъка. 

Binev, R., I. Valchev, K. Stoyanchev, R. Mihaylov & Y. Nikolov, 2014. Changes in blood 

enzyme activities after experimental acute intoxication of quails (Coturnix coturnix) with the 

carbamate insecticide carbofuran. Bulg. J. Vet. Med., 17, No 4, 331-337, 2014. 

 

Summary 

Carbamate anticholinesterase pesticides are widely used for plant protection. Their common 

application together with the high toxicity, are responsible for the increasing number of 

intoxication accidents with wild animals (mammals and birds). The present experiment aimed to 

determine the changes occurring in blood enzyme activities of quails after experimental acute 

intoxication with the carbamate insecticide carbofuran (Carbosan 35 СТ). Quails were divided 

into 5 groups: one control and 4 experimental. They were treated by increasing single doses of 

the tested pesticide: 1.05 mg/kg (experimental group I), 2.1 mg/kg (experimental group II), 5.25 

mg/kg (experimental group III) and 10.5 mg/kg (experimental group IV), corresponding to 1/10 

rats, respectively. Prior to the 

treatment (hours –48, –24 and 0) and 1, 3, 5, 7, 24 and 48 hours thereafter, blood was sampled 

from v. subcutanea ulnaris for analysis of activities of serum acetylcholinesterase (AChE), 

aspartate aminotransferase (ASAT), alanine aminotransferase (ALAT), alkaline phosphatase 

-GT). The tested carbamate 

insecticide caused reduction in AChE activities, along with increased ASAT, ALAT, AP and СК 

concentrations. There wer -GT concentrations. 

Key words: blood enzymes, carbamate insecticide, carbofuran, intoxication, quails 

 

Резюме 
Карбаматните антихолинестеразни пестициди се използват широко за растителна защита. 

Общото им приложение, заедно с високата токсичност, са отговорни за нарастващия брой 

интоксикационни инциденти с диви животни (бозайници и птици). Настоящият 

експеримент има за цел да определи промените, настъпващи в активността на кръвните 

ензими при пъдпъдъци след експериментална остра интоксикация с карбаматния 

инсектицид карбофуран (Carbosan 35 СТ). Пъдпъдъците бяха разделени на 5 групи: една 

контролна и 4 експериментални. Те бяха лекувани чрез увеличаване на единични дози от 

тествания пестицид: 1,05 mg / kg (експериментална група I), 2,1 mg / kg (експериментална 

група II), 5,25 mg / kg (експериментална група III) и 10,5 mg / kg (експериментална група 

за плъхове албиноси. Преди лечението (часове –48, –24 и 0) и 1, 3, 5, 7, 24 и 48 часа след 

това бе взета проба от v. Subcutanea ulnaris за анализ на активността на серумна 

ацетилхолинестераза (AChE), аспартат аминотрансфераза (ASAT), аланин 

аминотрансфераза (ALAT), алкална фосфатаза (AP), креатин киназа (СК) и гама 

глутамилтрансфераза (ᵧ-GT). Тестваният инсектицид предизвика намаляване на 

активността на AChE, заедно с повишаване концентрациите на ASAT, ALAT, AP и СК. 

Нямаше промени в концентрациите на ᵧ-GT. 

Ключови думи: кръвни ензими, инсектицид карбофуран, интоксикация, пъдпъдъци 
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Публикация №44 от списъка. 

Valchev I., К. Stojanchev, N. Nicolov, R. Binev, 2020, Complex toxin binder mycotox® 

ng influence on the hepatotoxic effect of aflatoxin B1 in experimental treated goslings, 

Аgricultural science and technology, vol. 12, no 3, ISSN 1313-8820 (print), 2020. 

 

Abstarct 

The aim of the present investigation was to evaluate the effects of aflatoxin B1 and Mycotox NG 

applied either independently or together, on blood total protein, albumin, blood glucose, total 

bilirubin, triglycerides, cholesterol, enzyme activities of alanine aminotransferase (ALT), 

aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (AP), gamma-glutamyl transferase (γ 

GT), lactate dehydrogenase (LDH) and changes in liver morphology. At the same time, the 

potential of supplementation of feed with a mycosorbent (Mycotox NG) was evaluated. 

Experiments were carried out with 40 1-day-old Toulouse geese from mixed sexes divided into 

one control and three treatment groups (n=10). Groups were as followed: Group I – control (0 

mg/kg AFB1 not supplemented with Mycotox NG); Group II (0.5 g/kg Mycotox NG), Group III 

(0.5 mg/kg AFB1) and Group IV (0.5 mg/kg AFB1 and 0.5 g/kg Mycotox NG). In this study, 

commercially available geese of Toulouse strain were reared from day one to forty two days in 

the deep litter system of management and the birds were divided into four groups. Normal feed 

tested free of aflatoxin (AFB1), was given to the control (Group - 1). 0.5 g/kg Mycotox was 

supplemented with the feed to Group 2, Aflatoxin (0.5 mg/kg feed) was supplemented with the 

feed to Group 3 and Mycotox Ng (0.5 g/kg feed) + 0.5 mg/kg feed AFB1 was supplemented with 

the feed to Group 4. The duration of the experiments was 42 days. The monitored blood chemical 

parameters were analysed on post treatment days 21 and 42. In birds treated only with AFB1, 

(group III) increased blood activities of studied enzymes. At the same time, blood total protein, 

albumin, cholesterol, glucose and triglycerides were reduced as compared to controls. The 

observed histopathological changes in the liver consisted in various extent of dystrophy 

(congestion, vacuolar and granular dystrophy, round cell proliferation, necrobiotic changes, 

hyperplasia of gallbladder epithelium). The addition of mycosorbent (Mycotox NG) to the feed of 

Groups IV reduced substantially the changes in blood chemistry and the severity and frequency 

of liver histological lesions. The addition of mycosorbent (Mycotox NG) to the feed of Groups 

IV reduced substantially the changes in blood chemistry and the severity and frequency of liver 

histological lesions.  

Keywords: aflatoxicosis В1, chemical parameters, liver lesions, Mycotox NG, Toulouse geese 

 

Резюме 

Целта на настоящото разследване е да се изследват ефектите на афлатоксин В1 и Mycotox  

ng, прилагани независимо или заедно, върху общия кръвен протеин, албумин, кръвна 

глюкоза, общ билирубин, триглицериди, холестерол, ензимни активности на аланин 

аминотрансфераза (ALT), аспартат аминотрансфераза (AST), алкална фосфатаза (AP), 

гама-глутамил трансфераза (γ GT), лактат дехидрогеназа (LDH) и промени в морфологията 

на черния дроб. В същото време беше изследван потенциалът за добавяне на фураж с 

микосорбент (Mycotox NG). Проведени са експерименти с 40 еднодневни Тулузки гъски от 

смесен пол, разделени на една контролна и три третирани групи (n = 10). Групите бяха 

както следва: Група I - контролна (0 mg / kg AFB1, не добавен  Mycotox NG); Група II (0,5 

g / kg Mycotox NG), Група III (0,5 mg / kg AFB1) и Група IV (0,5 mg / kg AFB1 и 0,5 g / kg 

Mycotox NG). В това проучване  Тулузките гъски се отглеждат от първия до четиридесет и 
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два дни в дълбока несменяема постеля и птиците са разделени на четири групи. 

Нормалната храна, тествана без афлатоксин (AFB1), се дава на контролата (група - 1). 0,5 g 

/ kg Mycotox беше допълнен с фураж към група 2, Aflatoxin (0,5 mg / kg фураж) беше 

допълнен с фураж към група 3 и Mycotox Ng (0,5 g / kg фураж) + 0,5 mg / kg фураж AFB1 

беше допълнен с фуражът към група 4. Продължителността на експериментите беше 42 

дни. Контролираните химични параметри на кръвта бяха анализирани на 21 и 42 ден след 

лечението. При птици, третирани само с AFB1, (група III) бе повишена кръвната активност 

на изследваните ензими. В същото време общите протеини в кръвта, албумин, холестерол, 

глюкоза и триглицериди бяха намалени в сравнение с контролите. Наблюдаваните 

хистопатологични промени в черния дроб се състоят в различна степен на дистрофия 

(конгестия, вакуоларна и гранулирана дистрофия, кръгла клетъчна пролиферация, 

некробиотични промени, хиперплазия на епитела на жлъчния мехур). Добавянето на 

микосорбент (Mycotox NG) към фуража от IV група значително намали промените в 

кръвта, както и тежестта и честотата на чернодробните хистологични лезии.  

Ключови думи: афлатоксикоза В1, химични показатели, чернодробни лезии, Mycotox NG,  

Тулузки гъски. 
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Valchev I., K. Stoyanchev, V. Marutsova, D. Kanakov, L. Lazarov, Ts. Hristov & R. Binev, 

2020, Еvaluation of mycotoxin binder supplementation on production parameters and organ 

weights in toulouse geese with experimental aflatoxicosis, Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine, ISSN 1311-1477; DOI: 10.15547/bjvm.2341, 2020. 

 

Summary 

The present study was undertaken to evaluate the beneficial effects of a mycotoxin binder 

(Mycotox NG 0.05%) in 40 day-old Toulouse geese from both sexes with experimental 

aflatoxicosis. The birds were reared from day one to 42 days of age on deep litter system and 

divided into four groups. Normal feed free of aflatoxin (AFB1), was given to the control (Group 

1). The feed of Group 2 was supplemented with 0.5 g/kg Mycotox NG, aflatoxin (0.5 mg/kg 

feed) was supplemented to the feed of Group 3 and Mycotox NG (0.05%) + 0.5 mg/k

to the feed of Group 4. Production parameters (body weight gain, feed intake, feed conversion) 

and relative organ weights were recorded. The results showed that the total feed intake, final live 

weight of Mycotox NG + AFB1 treated birds (Group 4) at 6 weeks of age were significantly 

increased (P<0.01) as compared to birds treated only with AFB1 (Group 3). The total feed 

conversion ratio of the group given AFB1 only (Group 3) at 6 weeks of age was significantly 

increased (P<0.01) compared to controls while in Mycotox Ng + AFB1 treated birds (Group-4) it 

was significantly increased (P<0.01) by post treatment week 1 vs controls, but not as compared to 

birds treated with AFB1 alone. There was a significant increase in relative weights of liver, 

kidneys, spleen, heart, pancreas, proventriculus and gizzard in birds fed only aflatoxin (Group 3). 

The co-administration of Mycotox NG (0.5 g/kg feed) with AFB1 (Group 4) reduced the relative 

weights of thymus and bursa of Fabricius. The study concluded that dietary supplementation of 

Mycotox NG could partially neutralise aflatoxicity in geese. 

Key words: aflatoxin В1, Mycotox NG, performance, relative weights, Toulouse geese 

 

Резюме 

Настоящото проучване е предприето за оценка на полезните ефекти на Mycotox NG 0,05% 

при 40-дневни Тулузки гъски от двата пола с експериментална афлатоксикоза. Птиците са 

отглеждани от първи до 42-дневна възраст на дълбока несменяема постеля и са разделени 

на четири групи. На контролата беше даден нормален фураж, свободен от афлатоксин 

(AFB1) (група 1). Фуражът от група 2 се допълва с 0,5 g / kg Mycotox NG, афлатоксинът 

(0,5 mg / kg фураж) се добавя към фуража от група 3 и Mycotox NG (0,05%) + 0,5 mg / kg 

прием на фураж, усвояемост на фуражите) и относително тегло на органите. Резултатите 

показват, че общият прием на фураж, крайното живо тегло на лекуваните с Mycotox NG + 

AFB1 птици (група 4) на 6-седмична възраст са значително увеличени (P <0,01) в 

сравнение с птиците, третирани само с AFB1 (група 3). Общият коефициент на усвояемост 

на фуража в групата, на която е даван само AFB1 (група 3) на 6-седмична възраст, е 

значително увеличен (P <0,01) в сравнение с контролите, докато при птиците, третирани с 

Mycotox Ng + AFB1 (група 4), той е значително увеличен (P <0,01) след 1 седмица след 

третиране спрямо контролите, но не в сравнение с птиците, лекувани само с AFB1. Налице 

е значително увеличение на относителното тегло на черния дроб, бъбреците, далака, 

сърцето, панкреаса, провентрикула и воденичкатанпри птиците, хранени само с 

афлатоксин (група 3). Едновременното приложение на Mycotox NG (0,5 g / kg фураж) с 

AFB1 (група 4) намалява относителното тегло на тимуса и бурсата на Fabricius. 
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Изследването доказва, че хранителните добавки на Mycotox NG могат частично да 

неутрализират афлатоксичността при гъските. 

Ключови думи: афлатоксин В1, Mycotox NG, производителност, относително тегло, 

Тулузки гъски. 
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земеделието” Аироско 200! Agricultural University-ľlovdiv, Bulgaria, Scientific Works, vol. 

XLVI. hook I, 2001 I ilth Scientilic Practical C'onlerence “Geological Problems of Agriculture” 

Agroeko 2001. 

 

Резюме 

В предишни наши изследвания (Binev. 2000b) върху акугното отравяне c триазоловия 

фунгицид Baytan (triadimenol) при птици, бяха установени промените в клиничния статус и 

някои хематологични показатели- хемоглобин, еритроцити и левкоцити. Изследвания 

върху промените в биохимичните показатели в кръвта на говеда, след въздействие с 

проучвания препарат са провеждани от Маркелов и Шорманов, 1994. Установени са 

промените в изследваните показатели под влияние на други триазолови фунгициди от 

Machera, 1995: Бинез, 2000а. В литературата не открихме проучвания върху действието на 

triadimenol при кокошки. Това ни даде основание да проведем изследвания за установяване 

влиянието на остро протичащата интоксикация с Baytan (triadimenol) върху стойностите на 

някои биохимични показатели (кръвна захар, пирогроздена киселина и тотална 

холинестераза). С цел изясняване на токсикокинетичния и токсикодинамичния механизъм, 

с оглед улесняване на диагностиката, лекуването и профилактиката на отравянето с 

триазолови фунгициди. 

 

Summary 

In our previous studies (Binev. 2000b) on acute poisoning with the triazole fungicide Baytan 

(triadimenol) in birds, changes in clinical status and some hematological parameters were found - 

hemoglobin, erythrocytes and leukocytes. Studies on the changes in the biochemical parameters 

in the blood of cattle, after exposure to the studied preparation were conducted by Markelov and 

Shormanov, 1994. The changes in the studied parameters under the influence of other triazole 

fungicides by Machera, 1995: Binez, 2000a. No studies on the effects of triadimenol in chickens 

have been reported in the literature. This gave us reason to conduct research to determine the 

effect of acute Baytan (triadimenol) intoxication on the values of certain biochemical parameters 

(blood sugar, pyruvic acid and total cholinesterase). In order to clarify the toxicokinetic and 

toxicodynamic mechanism, in order to facilitate the diagnosis, treatment and prevention of 

triazole fungicide poisoning. 

  



57 
 

Публикация №47 от списъка. 

Стоянчев К., Лазаров Л., „Експериментално възпроизвеждане на мускулна дистрофия при 

патета мюлари чрез захранване с дефицитен фураж и добавка на оксидирана мазнина“, 

Селскостопанска академия - животновъдни науки. liv, 1/2017. 

 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е експериментално възпроизвеждане на мускулна 

дистрофия при патета мюлари чрез захранване с дефицитен на Витамин Е, Se, 

сяросъдържащи аминокиселини фураж; включване в храната на оксидирана мазнина; 

изясняване на етиопатоге- незата, клиничната картина, диагнозата, развоя и лечението. 

Опитите са проведени с 80 броя патета мюлари на еднодневна възраст. На 3-я ден те са 

разделени на опитна (40 бр.) и контрол на (40 бр.) група. Контролните пилета се хранят със 

стандартен комбиниран фураж, а опитните с дефицитна смеска. Към фуража е добавена 

4% окислена мазнина, съдържаща перокиси и алдехиди, при което перокисното число в 

него е 8,0 meq O2/kg. Експериментално възпроизведената мускулна дистрофия при патета 

мюлари се проявява клинично за първи път на 26-я ден от захранването, с тежка форма на 

клинична изява (25%), и на 30-я ден с други болни, също с тежка форма (70%). Процентът 

на болните през периода на проявление е общо 95% с тежка форма. Лечението със Seled®, 

в доза 0,06 mg/kg, per os, в продължение на 7 дни, съпроводено със смяна на дефицитния 

комбиниран фураж със стандартен, допринася за подобрение на общия статус на патетата, 

но само до 3-я ден, като парализата не се променя. Патетата вече не могат да се 

придвижват до хранилките и поилките и започват да умират. Процентът на болните и 

клиничните признаци остават същите до края на опита (32-я и 36-я ден), а процентът на 

умрелите патета мюлари в края на експеримента е 26,3% от общия брой болни. Ключови 

думи: патета мюлари, мускулна дистрофия, оксидирана мазнина, дефицитен фураж, 

клинични признаци, лечение. 

 

Summary 

The aim of this study was the experimental reproduction of muscular dystrophy in duckling - 

mallards through nutrition with a diet deficient in vitamin E, selenium and sulfur-containing 

amino acids, supplemented with oxidised fat in order to throw light on the etiopathogenesis, 

clinical signs, diagnosis, course, treatment and prognosis of the disorder. The experiments were 

conducted with 80 1 day-old duckling - mallards. By the 3rd day of life, they were divided into 

40 experimental and 40control duckling - mallards; the latter were fed a standard compound feed 

whereas the former group received a diet deficient, further supplemented with 4% oxidized fat 

containing peroxides and alde- hydes with peroxide number of the food 8.0 meq O,/kg. The 

clinical signs of experimental muscle dystrophy in duckling – mallards appeared first by the 26th 

day of feeding, when the severe clinical form was established (25%) and by the e30th day, when 

the clinical course of MD increased by another 70%. The proportion of diseased duckling - 

mallards during the clinical period was the highest (95% severe clinical form). The 7 day 

treatment with Seled® at 0.06 mg/kg per os for compensation of Se deficiency and replacement 

of the deficient compound feed with a regular one resulted in better clini- cal status of duckling - 

mallards, but only to 3st day, not contributed to recovery of birds by the 32s’ and the 36s’ day 

after the therapy and the proportion of affected ducklings did not change until the end of the 

experiment. The percentage of deaded duckling - mallards by the end of the experiment was 

26.3% of the total affected. 

Key words: muscular dystrophy, duckling - mallards, oxidised fat, deficient feed 
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Резюме 

Мускулната дистрофия (МД) вероятно оказва негативно влияние върху продуктивността 

на птиците. Целта на настоящето изследване е да се проучи  живата маса и разхода на 

фураж за 1 кг прираст на патета мюлари, отглеждани при екологичен комфорт,  след 

провокиране и лечение  на МД. 

Подобни изследвания върху живата маса и конверсията на фураж при мюлари, при които е 

провокирана МД до този момент не са ни известни.  

Изследванията бяха проведени с 42 патета мюлари, отглеждани в микроклиматични 

условия на екологичен комфорт. Птиците бяха разделени в 2 групи: I група (контролна) и 

II – с провокирана МД. Опитния период продължи от 1 до 70 дневна възраст. В края на 

опита беще наблюдавана по-ниска жива маса  при опитните патета (P<0.01) и по- висок 

разход на фураж за 1 кг прираст (P<0.05) в сравнение с контролните. 

 

Summary 

The muscular dystrophy exerts really negative influence of the poultry productivity. 

The aim of the present study was to follow the body weight and forage expenditure per 1 kg 

weight gain of Mule ducks after provoking and treatment of muscular dystrophy. An evaluation 

of poultry welfare in Mule ducks with muscular dystrophy on the basis of their productivity is as 

far unknown to us. 

The study was performed on 42 Mule ducks, reared under comfortable microclimatic condi-tions. 

The birds were divided into two groups: group I (control group) and group II - birds with 

alimentary provoked muscular dystrophy. The rearing period lasted from the age of 1 to 70 days. 

At the end of experiment a lower average body weight was observed in experimental ducks 

(P<0.01) as well as the forage expenditure per 1 kg weight gain was higher (P<0.05) than in 

control ducks. 

Key words: body weight, forage expenditure , Mule ducks. 
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Резюме 

Проведени бяха проучвания върху промените в относителното тегло на бъбреците 

плазмените нива на някои химични показатели на кръвта (пикочна киселина, урея, 

креатинин, калций, фосфор) и морфологичната структура на бъбреците при пуйчета 

бройлери с експериментално възпроизведена афлатоксикоза В1. Едновременно с това бе 

проучена възможноста за превенция на токсичните ефекти на AFB1, чрез прибавяне към 

фуража на микосорбент Mycotоx NG (Ceva Sante Animale, France). Експерименталните 

проучвания бяха проведени с 60 броя седемдневни пуйчета бройлери от хибрида линия-

ТМ, месодайна, от женски пол, разделени в една контролна и пет опитни групи (n=10). 

Групите бяха: І група – контролна, (птиците получаваха стандартна фуражна смеска, 

съответстваща на вида и възрастта им), II група – ескпериментална, в която пуйчетата 

получаваха със стандартната фуражна смеска 0.5 g/kg фураж Mycotox NG, ІІI група – 

ескпериментална, в която пуйчетата получаваха със стандартната фуражна смеска 0.2 

mg/kg фураж афлатоксин В1, IV група – ескпериментална, в която пуйчетата получаваха 

със стандартната фуражна смеска 0.4 mg/kg фураж афлатоксин В1. V група – 

експериментална, в която пуйчетата получаваха със стандартната фуражна смеска 0.2 

mg/kg фураж афлатоксин В1 и 0.5g/kg фураж Mycotox NG и VI група – експериментална, в 

която пуйчетата получаваха със стандартната фуражна смеска 0.4 mg/kg фураж 

афлатоксин В1 и 0.5g/kg фураж Mycotox NG. Опитът беше с продължителност 42 дни. 

Промените в химичните показатели на кръвта бяха проследени на 21-ия и 42-ия ден след 

началото на експеримента. Резултатите от химичните изследвания на кръвта при III-та и 

IV-та група на 21-ия ден след началото на експеримента показваха повишаване 

стойностите на уреята, креатинина и пикочната киселина и намаляване стойностите на 

калция и фосфора. Наблюдаваните промени в изследваните химични показатели показват 

тенденция към задълбочаване на 42-ия ден от началото на експеримента. Установено бе 

по-високо относително тегло на бъбреците при III-та и IV-та група след края на 

експериминта. Морфологичните промени в бъбречния паренхим на пилетата от I – ва и  II 

– ра група не бяха наблюдани. При пилетата от III-та група в бъбречния паренхим бяха 

наблюдавани десквамация на епителните клетки от базалната мембрана, дилатация на 

подкапсулното пространство на гломерулите и пролиферация и кръглоклетъчна 

пролиферация. При птиците от IV – та група  наблюдаваните морфологични промени бяха 

много по-силно изразени – зърнеста и мастна дистрофия, карео и плазмолиза, 

некробиотични до некротични процеси, кръвоизливи, застойни процеси. Добавянето към 

фуража на V-та и VI-та група на изпитвания Mycotox NG намалява тежестта на промените 

в относителното тегло на бъбреците, изследваните химичните параметри на кръвта, както 

и честотата и тежестта на наблюдаваните хистологични лезии. 

Ключови думи: пуйчета бройлери, афлатоксин В1, урея, креатинин, пикочна киселина, 

калций, фосфор, бъбреци, Mycоtox NG 
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Summary 

The changes in relative weight of kidneys, blood plasma uric acid, urea, creatinine, calcium and 

inorganic phosphate, and the morphology of kidneys were investigated in turkey broilers with 

experimentally induced aflatoxicosis B1 (AFB1) treated or not with a mycosorbent (Mycotox 

NB). Experiments were carried out with 60 7-day-old female turkey broilers (meat TM strain) 

divided into one control and five treatment groups (n=10): Group I – control (0 mg/kg AFB1 not 

supplemented with Mycotox NG); Group II ( 0.5 g/kg Mycotox NG), Group III (0.2 mg/kg  

AFB1), Group IV (0.4 mg/kg AFB1), Group V (0.2 mg/kg AFB1 and 0.5 g/kg Mycotox NG) and 

Group VI (0.4 mg/kg AFB1and 0.5 g/kg Mycotox NG). The changes in blood parameters were 

assayed on day 21 and 42.  Blood analysis in groups III and IV on day 21 showed increased urea 

and creatinine concentrations and reduction in blood uric acid, calcium and inorganic phosphate. 

These changes tended to become more pronounced on day 42. The relative weight of kidneys was 

increased in groups III and IV after the end of the experiment. Morphological alterations of renal 

parenchyma in Groups I and II were not present. In birds from group III, desquamation of 

epithelial cells from the basement membrane, dilated glomerulus subcapsular space and round-

cell proliferation were noted. In Group V, these changes were far more severe and comprised 

granular and fatty dystrophy, karyolysis and plasmolysis, necrobiotic to necrotic processes, 

haemorrhages, congestion. The supplementation of the feed of groups V and VI with the tested 

toxin binder reduced the severity of reduction of kidneys’ relative weight, magnitude of changes 

in blood parameters, and the frequency and severity of histological lesions. 

Key words: aflatoxin В1, turkey broilers, kidneys, Mycotox NG 
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Публикация №50 от списъка. 

Цокова Л., Канъков Д., Димитров Д., Петков П. и Стоянчев К, „Промени в някои функции 

и хистологична находка от черен дроб след допълнителен прием на фитаза и дикалциев 

фосфат при бройлерни кокошки носачки.“ Животновъдни науки. XLIV 4. 2007. 

 

Резюме 

Целта на това проучване беше да се намерят оптималните дози фитаза и нефитинов 

фосфор в храната на бройлерни кокошки носачки в продуктивна пауза, влияещи върху 

срока на възстановяване на снасянето, функциите и микроструктурата на черен дроб. 

Изследването е проведено с 60 кокошки порода Sheiver mini bru на 15-месечна възраст. Те 

бяха разделени на четири групи: една контролна и три експериментални, по 15 птици в 

група. За 90-дневен експериментален период кокошките бяха хранени както следва: 

контроли - с основна храна; I експериментална група – с  основна храна с добавена  250 

FTU / kg храна от екзогенна фитаза Natuphos (5000 FTU / kg), II група - съответно 500 FTU 

/ kg и III група 750 FTU / kg храна плюс 0,15% дикалциев фосфат. 

Концентрацията на глюкоза, общ протеин и аспартатаминотрансферазна активност бяха  

определяни три пъти (на всеки тридесет дни). В същите дни бяха взети проби от 

чернодробна тъкан за хистологични микроструктурни изследвания. Резултатите показват, 

че добавянето на 500 FTU / kg диета Natuphos фитаза без допълнителен дикалциев фосфат 

имат най-благоприятен ефект за период от 60 дни върху възстановяването на снасянето, 

функционалното възстановяване и микроструктурата на черния дроб. 

Ключови думи: кокошки, фитаза, чернодробни функции и структура 

 

Summary 

The aim of this study was to find the optimal doses of phytase and nonphytic phosphorus in diets 

for broiler layer hens in production pause. It influence on the term of laying recovery, functions 

and microstructure of the liver. 

The study was carried out with 60 hens breed Sheiver mini bru at 15 months of age. These were 

divided into four groups: one control and three experimental - 15 birds per group. For the 90 days 

experimental period hens were feed as follow: controls with basis diet; I experimental group - 

basis diet with addition of 250 FTU/kg diet of exogenous phytase Natuphos (5000 FTU/kg), II 

group - respectively 500 FTU/kg and III group 750 FTU/kg diet plus 0,15 % dicalcium 

phosphate. 

The concentration of glucose, total protein and aspartataminotransferase activity were 

determinate thrice (every thirty day). At the same days were taken liver tissue samples for 

histological microstructure examinations. The results show that addition of 500 FTU/kg diet 

Natuphos phytase w ithout additional dicalcium phosphate have most beneficial effect in 60 days 

period on laying recovery, functional retrain and microstructure of the liver. 

Key words: hens, phytase, liver functions and structure 

  



62 
 

Публикация №51 от списъка. 

Канъков Д., П. Петков, Л. Цокова, К. Стоянчев, „Ефект от различните нива на фитаза в 

храната на прасета върху фосфорната екскреция“, Сдружение “Регионални научно-

технически съюзи с Дом на науката и техниката”- Пловдив, Община Пловдив, Сборник на 

докладите от петата научно-техническа конференция с международно участие „Екология и 

здраве“, май 2004 г. 

 

Резюме 

Целта на това проучване е да се оцени ефектът от добавянето на фитаза върху 

усвояемостта на фосфора и ефекта от различните нива на добавена фитаза върху 

усвояемостта и екскрецията на Р. Опитът включва 12 прасета между 25-35 кг живо тегло. 

Те бяха назначени на едно от следните четири лечения: Контролна диета на зърнена 

основа (1,6 g / kg смилаема Р); останалите три диети същите като контрола с добавени 250 

ppm, 500 ppm и 1000 ppm фитаза (Natuphos 5000 BASF,). Добавената микробна фитаза 

може ефективно да намали количеството Р, екскретирано с фекалиите, но не е оказала 

ефект върху стойностите на Р в урината. Количеството усвоен и задържан P, се увеличава 

поради добавянето на фитаза към храната. Ефект на дозата е очевиден с повишаване до 

ниво на включване от 500 PU / kg и няма ефект от най-високата стойност 1,000 PU / kg. 

 

Summary 

The objective of this trial was to evaluate the effect of phytase supplementation on the 

digestibility of phosphorus and the effect of different levels of added phytase on P digestibility 

and excretion. The trial involved 12 pigs between 25-35 kg liveweight. They were assigned to 

one of the following four treatments: Control cereal based diet (1.6 g/kg digestible P); the other 

three diets same as control with added 250 ppm, 500 ppm, and 1,000 ppm phytase (Natuphos 

5000 BASF,). Supplemental microbial phytase can effectively reduce the amount of P excreted in 

the faeces but had no effect on urinary P values. The amount of P digested and retained P 

increased due to phytase supplementation of Jow-P diets. A dose effect was evident with 

increased responses up to an inclusion level of 500 PU/kg and no further benefit at the highest 

rate of 1,000 PU/kg. 
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Публикация №52 от списъка. 

Цокова Л., Канъков Д., Петков П., Стоянчев К.,“ Влияние на ензима фитаза върху 

продуктивността и съдържанието на минерали в илиален химус при пилета бройлери 

Сдружение “Регионални научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката”- 

Пловдив, Община Пловдив, Сборник на докладите от петата научно-техническа 

конференция с международно участие Екология и здраве 2004. 

 

Резюме 

За експеримента бяха използвани 75 броя, 21-дневни пилета бройлери от хибрида Hibro-

PN. Те бяха разделени в 5 групи по 15 пилета в група. В първа група беше добавена към 

храната 300 U/kg фитаза Natuphos; 2 група - 600 U, 3-та - 900 U, 4-та-1200 U and 1,5 % 

Dicalcium phosphate and 5-та контролна. Резултатите показват най-висока продуктивност  

във 2-ра опитна група - 600 U/kg на 42-я и 63-я ден и по- малко минерали в изпражненията. 

 

Summary 

For the experiment are used numbers of 75, 21 days of age chicken broilers from breed Hibro-

PN. They were divided into, 5 groups’ 15 chickens in a group. In the first group ration we added 

300 U/kg the phytase Natuphos, 2-nod 600 U, 3-rd 900 U, 4-th-1200 U and 1,5 % Dicalcium 

phosphate and 5-th control. The results showed us the highest productivity in the 2-ond test group 

even as in the 42-ond day and 63-d day and less minerals in the excretes. 

Key words: chicken broilers, phytase, excreta, productivity 
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Публикация №53 от списъка. 

Доц. д-р Петко Петков, проф. д.в.м.н. Йордан Николов, гл. ас. д-р Лиляна Цокова, гл. ас. д-

р Румен Бинев, гл. ас. Сашо Събев, гл. ас. Диан Канъков, гл. ас. Красимир Стоянчев, гл. ас. 

Лазарин Лазаров, ст. ас. Антон Русенов, „Ръководство за упражнения по пропедевтика на 

вътрешните незаразни болести на домашните животни“, ИК „Еньовче“, София, 2006, 

ISBN-10: 954-9373-26-6, ISBN-13: 978-954-9373-26-4. 

 

Резюме 

Настоящото ръководство е съобразено с програмата на курса по Пропедевтика на 

Вътрешните болести. В него е представен подробен план за изследване на болните 

животни. Описани са начините на фиксиране и подхода към отделните животински видове 

и изследване на status praesens: обща част (кожа, конюнктиви, вътрешна телесна 

температура и лимфни възли) и специална част (сърдечно-съдова, дихателна, 

храносмилателна, пикочно-полова и нервна система). Разгледани са подробно методите 

задаване на лекарствени средства, промивка на стомаха и търбуха, пункции на телесни 

кухини. Разработени са и 32 варианта на тестове по дисциплината. 

Ръководството е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, но може да бъде 

използвано и от практикуващите ветеринарни лекари и студенти по биология и 

животновъдство. 

Авторският колектив изказва благодарност на рецензентите проф. д-р Христо Георгиев и 

проф. д-р Симеон Симеонов за ценните препоръки при оформяне на ръководството. 

Искрени благодарности и дълбоко уважение към всички, които ни подпомогнаха 

финансово и морално за своевременното отпечатване на ръководството. С благодарност 

ще приемем критичните бележки и препоръки, които ще бъдат взети под внимание при 

следващите издания. 

 

Summary 

This guidаnce is in accordance with the program of the course in Propaedeutics of Internal 

Medicine. It presents a detailed plan for the study of sick animals. The methods of fixation and 

the approach to the individual animal species and examination of status praesens are described: 

common part (skin, conjunctiva, internal body temperature and lymph nodes) and special part 

(cardiovascular, respiratory, digestive, urogenital and nervous system). The methods of 

prescribing drugs, gastric and gastric lavage, punctures of body cavities are discussed in detail. 32 

variants of tests in the discipline have also been developed. 

The guidance is intended for students of veterinary medicine, but can also be used by veterinary 

practitioners and students of biology and animal husbandry. 

The author's team expresses its gratitude to the reviewers Prof. Dr. Hristo Georgiev and Prof. Dr. 

Simeon Simeonov for the valuable recommendations in shaping the guide. Sincere thanks and 

deep respect to all who helped us financially and morally for the timely printing of the guidance. 

We will gratefully accept the critical remarks and recommendations that will be taken into 

account in future editions. 
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Публикация №54 от списъка. 

Проф. д-р Петко Петков, проф. д.в.м.н. Йордан Николов, доц. д-р Лиляна Цокова, доц. д-р 

Румен Бинев, гл.ас. Сашо Събев, гл.ас. Диан Канъков, гл.ас. Красимир Стоянчев, гл.ас. 

Лазарин Лазаров, гл.ас. Антон Русенов, гл. ас. Иван Вълчев, ст. ас. Цанко Христов, 

„Ръководство за упражнения по пропедевтика на вътрешните незаразни болести на 

домашните животни“, ИК „Еньовче“, София, 2009, ISBN: 978-954-9373-26-4. 

 

Резюме 

Настоящото ръководство е съобразено с програмата на курса по Пропедевтика на 

Вътрешните болести. В него е представен подробен план за изследване на болните 

животни. Описани са начините на фиксиране и подхода към отделните животински видове 

и изследване на status praesens: обща част (кожа, конюнктиви, вътрешна телесна 

температура и лимфни възли) и специална част (сърдечно-съдова, дихателна, 

храносмилателна, пикочно-полова и нервна система). Разгледани са подробно методите за 

даване на лекарствени средства, промивка на стомаха и търбуха, пункции на телесни 

кухини. Разработени са и 32 варианта на тестове по дисциплината. 

Ръководството е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, но може да бъде 

използвано и от практикуващите ветеринарни лекари и студенти по биология и 

животновъдство. 

Авторският колектив изказва благодарност на рецензентите проф. д-р Христо Георгиев и 

проф. д-р Симеон Симеонов за ценните препоръки при оформяне на ръководството. 

Искрени благодарности и дълбоко уважение към всички, които ни подпомогнаха 

финансово и морално за своевременното отпечатване на ръководството. С благодарност 

ще приемем критичните бележки и препоръки, които ще бъдат взети под внимание при 

следващите издания. 

 

Summary 

This guidance is in accordance with the program of the course in Propaedeutics of Internal 

Medicine. It presents a detailed plan for the study of sick animals. The methods of fixation and 

the approach to the individual animal species and examination of status praesens are described: 

common part (skin, conjunctiva, internal body temperature and lymph nodes) and special part 

(cardiovascular, respiratory, igestive, urogenital and nervous system). The methods for 

administration of drugs, gastric and abdominal lavage, punctures of body cavities are discussed in 

detail. 32 variants of tests in the discipline have also been developed. 

The guidance is intended for students of veterinary medicine, but can also be used by veterinary 

practitioners and students of biology and animal husbandry. 

The author's team expresses its gratitude to the reviewers Prof. Dr. Hristo Georgiev and Prof. Dr. 

Simeon Simeonov for the valuable recommendations in shaping the guidance. Sincere thanks and 

deep respect to all who helped us financially and morally for the timely printing of the guide. We 

will gratefully accept the critical remarks and recommendations that will be taken into account in 

future editions. 
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Публикация №55 от списъка. 

проф. д-р Йордан Николов, двмн, доц. д-р Румен Бинев, двм, доц. д-р Диан Канъков, двм, 

доц. д-р Антон Русенов, двм, д-р Сашо Събев, д-р Иван Вълчев, д-р Красимир Стоянчев, д-

р Лазарин Лазаров, д-р Цанко Христов, д-р Ваня Маруцова, „Ръководство за упражнения 

по пропедевтика на вътрешните незаразни болести на домашните животни“, ИК „Кота“ 

Ltd., Стара Загора, 2016, ISBN: 978-954-305-416-9. 

 

Резюме 

Настоящото ръководство е в съответствие с учебната програмата на дисциплината 

„Пропедевтика на Вътрешните незаразни болести на домашните животни”. В него е 

представен подробен план за изследване на различните видове болни животни, с богат 

оригинален снимков материал. Описани са начините на фиксиране и подхода към 

отделните животински видове, общите клинични методи на изследване (инспекция, 

палпация, перкусия, аускултация, пункция и др.) и изследване на status praesens – обща 

част (анамнеза, отличителни белези, хабитус, кожа, конюнктиви, вътрешна телесна 

температура и лимфни възли). Богато илюстрирани са разделите от специалната част 

(изследване на сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, пикочно-полова и нервна 

система). Разгледани са подробно методите за прилагане на лекарствени средства, 

промивка на стомаха и търбуха, пункции на телесни кухини. Разработени са 32 варианта 

на четири теста по дисциплината за двата семестъра. 

Ръководството е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, но може да бъде 

използвано от практикуващи ветеринарни лекари и студенти по биология и 

животновъдство. 

 

Summary 

This manual is in accordance with the curriculum of the course "Propaedeutics of Internal Non-

Communicable Diseases of Domestic Animals". It presents a detailed plan for the study of 

different types of sick animals, with a rich original photographic material. The methods of 

fixation and the approach to the individual animal species, the general clinical methods of 

examination (inspection, palpation, percussion, auscultation, puncture, etc.) and examination of 

status praesens - general part (anamnesis, distinctive features, habit, skin) are described. , 

conjunctiva, internal body temperature and lymph nodes). The sections of the special part are 

richly illustrated (examination of the cardiovascular, respiratory, digestive, urogenital and 

nervous systems). The methods for administration of drugs, gastric and abdominal lavage, 

punctures of body cavities are discussed in detail. 32 variants of four tests in the discipline for the 

two semesters have been developed. 

The guidance is intended for students of veterinary medicine, but can be used by practicing 

veterinarians and students of biology and animal husbandry. 
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Публикация №56 от списъка. 

Prof. Rumen Binev, PhD, Assoc. Prof. Dian Kanukov, PhD Assoc. Prof. Anton Roussenov, PhD, 

Assoc. Prof. Sasho Sabev, PhD, Asst. Ivan Valchev, Asst. Krasimir Stoyanchev, Asst. Lazarin 

Lazarov, Asst. Tsanko Christov, Asst. Vania Marutsova, PhD, Asst. Miroslav Mihaylov, 

„Handbook for exercises on Propaedeutics with Clinical-Laboratory Diagnostics“, 

„Kota“Ltd.,Stara Zagora, 2018, ISBN:978-954-338-150-0. 

 

Summary 

This handbook is in line with the curriculum of the discipline "Propaedeutics with Clinical-

Laboratory Diagnostics". It presents in detail the plan for the study of various types of sick 

animals, which is illustrated with rich original photo material. 

The ways of fixing and the approach are described to the individual animal species, the general 

(inspection, palpation, percussion, auscultation, puncture, etc.) and special clinical methods of 

examination. The status praesens – a common part (history, markings, habitus, skin, conjunctivas, 

internal body temperature and lymph nodes) are analyzed in detail. 

The sections of the special part are considered (examination of cardiovascular, respiratory, 

digestive, urinary-genital and nervous system). Methods for the examination of biological fluids 

(blood, urine, ruminal content, cerebrospinal fluid, etc.), their interpretation in various disease 

processes for the purposes of paraclinical diagnostics are explained. 

The methods of administering of medicaments, lavage of the oral cavity, crop, stomach and 

rumen, ways of making punctures of the internal organs and body cavities are described in detail. 

There are 32 versions of four tests for the two semesters on the discipline. 

The handbook is intended for students of veterinary medicine, but it can be used by practicing 

veterinarians as well as by all students in similar fields and majors. 

 

Резюме 

Това ръководство е в съответствие с учебната програма по дисциплината „Пропедевтика с 

клинично-лабораторна диагностика“. Той представя подробно плана за изследване на 

различни видове болни животни, който е илюстриран с богат оригинален фотоматериал. 

Начините за фиксиране и подходът са описани за отделните животински видове, 

рутинните клинични методи (инспекция, палпация, перкусия, аускултация, пункция и др.), 

както и специални клинични методи за изследване. Статусът praesens - обща част (история, 

маркировки, хабитус, кожа, конюнктиви, вътрешна телесна температура и лимфни възли) 

се анализират подробно. 

Разглеждат се разделите на специалната част (изследване на сърдечно-съдовата, 

дихателната, храносмилателната, пикочно-половата и нервната система). Обяснени са 

методите за изследване на биологични течности (кръв, урина, съдържание на търбуха, 

цереброспинална течност и др.), тяхната интерпретация при различни болестни процеси за 

целите на параклиничната диагностика. 

Подробно са описани методите за прилагане на медикаменти, промиване на устната 

кухина и гушата, стомах и търбух, начини за извършване на пункции на вътрешните 

органи и телесните кухини. Има 32 варианта на четири теста за двата семестъра по 

дисциплината. 

Ръководството е предназначено за студенти по ветеринарна медицина, но може да се 

използва от практикуващи ветеринарни лекари, както и от всички студенти в подобни 

области и специалности. 
 




