
1) Резюме 

Настоящото проучване имаше за цел да изследва два гломерулни маркера (уринарен албумин, 

uALB; С-реактивен протеин в урина, uCRP) при здрави кучета и при кучета, заразени с 
Dirofilaria immitis, и да идентифицира някои възможни промени в тези маркери след терапия с 

ивермектин и доксициклин. В изследването са включени двадесет кучета с инфекция с 

Dirofilaria immitis, положителни както по метода на Knott, така и със SNAP 4Dx (IDEXX, USA), 
както и дванадесет клинично здрави кучета от сходна възраст, които служат като контроли. 

Гломерулните биомаркери (средно, SD) се увеличават значително при кучета с дирофилариоза 

(uAlB/креатинин, Cr mg/g: 527.57 ± 312.54; uCRP/Cr mg/g: 0.520 ± 0.624), в сравнение с 

контролните кучета (uAlB/Cr mg/g: 94.44 ± 56.50; uCRP/Cr mg/g: под границата на откриване). 
Шест месеца след първоначалното изследване и едновременното лечение, всички гломерулни 

маркери са значително намалени и не се различават от тези при здрави животни. В заключение, 

наблюдаваните промени в гломерулните биомаркери ясно показват преходния характер на 
гломерулната дисфункция, причинена от дирофилариозна инфекция при кучета, която може да 

бъде от клинично значение. 

Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност, кучета, гломерулни маркери, тубуларни 
маркери 

 

2) Резюме 

Ензоотичната левкоза по говедата (EBL, ЕЛГ) е широко разпространена на всички континенти. 
Поради липсата на специфични средства за превенция и лечение, това се оказва сериозен 

здравен и икономически проблем за редица страни с развито говедовъдство. Целта на 

настоящото изследване е да се установи разпространението на ЕЛГ в България през 2012 г. и 
ефекта от прилагането на Държавната програма за превенция и контрол на инфекциите. 

Използвани са официални данни от годишния доклад на Българската агенция за безопасност на 

храните (БАБХ) и серологични анализи за ензоотична левкоза по говедата, провеждани с 

търговски ELISA китове. Резултатите бяха статистически анализирани с помощта на метода за 
сравнение на независими пропорции. Анализът на резултатите от серологичното изследване на 

ЕЛГ, извършено през 2012 г., показва високо разпространение на инфекцията в България 

(средно 33.38%) и повече от 2000 огнища. В различните региони на страната делът на 
заразените животни варира от 13,05% до 63,85%. След въвеждането на задължителните мерки 

за превенция и контрол на ензоотичната левкоза по говедата, един район беше напълно 

освободен от ензоотична левкоза по говедата и бяха унищожени 78 инфекционни огнища. 
Резултатите от серологичните анализи за ензоотична левкоза по говедата, извършени през 2012 

г., показват широко разпространение на инфекцията в България. Успешното ликвидиране на 

животновъдните ферми е възможно при стриктно прилагане на Държавната програма за 

превенция и контрол на ЕЛГ и съфинансиране от Европейската общност. 
Ключови думи: ELISA, ензоотична левкоза по говедата, ерадикация, разпространение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Резюме 

Целта на настоящото изследване бе да анализира разпространението на американския гнилец и 

генотиповете на Paenibacillus larvae в България. За тази цел бяха използвани данни за огнищата 
на американски гнилец. Също така, наличните данни за броя на унищожените пчелни 

семейства, обхващащи двадесет и петгодишен период (1989 - 2013 г.), са събрани от регистъра 

на Българската агенция за безопасност на храните. Освен това, генотиповете на Paenibacillus 
larvae в 15 пчелина са установени с rep-PCR с праймери BOXA1R и MBOREP1. Резултатите 

показват широко разпространение на заболяването, особено в началото на анализирания 

период, с тенденция към намаляване на засегнатите пчелини и пчелни семейства в края на 

периода. Наблюдава се статистически значимо разпространение на американския гнилец в 
Южна България в сравнение със северните райони. Генотипирането Paenibacillus larvae разкри 

два генотипа: ab и AB, с превес на по-вирулентния AB в Южна България. Получените 

резултати показват необходимостта от провеждане на редовен задължителен скрининг на 
пчелни семейства за ранна диагностика на заболяването и прилагане на съответните мерки за 

превенция и контрол на американския гнилец. 

Ключови думи: Американски гнилец, разпространение, Paenibacillus larvae, генотипове, 
България 

 

4) Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се изследват вариациите на активността на плазмената 
креатин киназа (КК) след експериментално индуцирана стафилококова инфекция при зайци и 

да се сравнят с появата на клинични признаци. За това, плазмената КК активност беше 

определяна при 7 мъжки зайци от породата Нова Зеландия, 3 месеца, подкожно инжектирани 
със суспензия от щам Staphylococcus aureus (плътност: 8х10

8
 cfu /mL) и при 6 други зайци, 

които не бяха третирани (контроли). Паралелно бяха регистрирани ректална температура и 

кожни лезии (абсцеси). При всички заразени животни, образуването на абсцес, дължащо се на 

пролиферацията на инокулирания щам, се наблюдава в рамките на 48-96 часа след 
бактериалната инокулация и тези лезии постепенно се разширяват, което води до гнойни 

ексудати след няколко дни, а понякога и до вторични абсцеси в околните мускули. 

Концентрацията на фибриноген се използва като острофазов протеин с цел да се потвърди 
възникването на инфекцията. Плазмената КК активност се повишава драматично за 48 часа в 

сравнение с първоначалните стойности и за контролите в същото време, но това  увеличение е 

преходно, КК активност е подобна при контролите от 72-ия час. Тези резултати показват, че 
плазмената активност на КК при зайци може да се разглежда като ранен маркер на кожно и 

вторично мускулно увреждане, свързано с образуването на абсцес и вероятно към 

бактериалните екзотоксини след експериментална стафилококова инфекция. 

Ключови думи: заек, Staphylococcus aureus, възпаление, креатин киназа, абсцес, фибриноген 
 

5) Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се проследи скоростта на утаяване на еритроцитите (ESR) 
при здрави кози по време на и след 5-дневно парентерално лечение с амикацин (10 mg/kg), 

тобрамицин (5 mg/kg), апрамицин (20 mg/kg), гентамицин (4 mg/kg), канамицин (10 mg/kg) и 

спектиномицин (20 mg/kg). Гентамицин и тобрамицин предизвикват първоначално увеличение, 
последвано от значително намаляване на СУЕ на 5-ия ден съответно за гентамицин и 10-ия ден 

за тобрамицин, последвано от възстановяване след лечението. Обратно, амикацинът и особено 

спектиномицинът предизвикват повишаване на СУЕ без възстановяване няколко дни след 

лечението. Канамицин предизвиква намаляване на СУЕ на 5-ия ден без възстановяване в 
следващите дни. Само апрамицин не води до увеличаване на СУЕ. В заключение, 

аминогликозидите, особено тобрамицин и гентамицин, причиняват по-тежки промени на ESR, 

отколкото аминоциклитолите. 
Ключови думи: амикацин, тобрамицин, апрамицин, гентамицин, канамицин, кози, ESR 

 

 

 



 
6) Резюме 

Настоящото изследване описва първия случай на ко-инфекция със Staphylococcus warneri и 

Shewanella putrefaciens при сибирски есетри (Acipenser baerii) и хибридни есетри (Huso huso x 

Acipenser baerii). На есетрови ферми с рециркулиращи системи за аквакултури в Северна 

България се наблюдаваше средна дневна смъртност от 30 риби. Основните патологични 
находки се състояха в улцерации по кожата, многобройни кръвоизливи в коремната част на 

тялото, жълтооцветени мускули с множество кръвоизливи, хиперемичен далак, оцветен в жълта 

охра черен дроб с крехка консистенция и повърхностни петехиални кръвоизливи. 
Мезентериалните кръвоносни съдове бяха хиперемични, а червата пълни с кърваво течно 

съдържание. Чисти бактериални култури от Staphylococcus warneri се изолираха от черния дроб 

и далака, а Shewanella putrefaciens - от червата. Беше направено хистопатологично изследване. 
Определена беше антимикробната чувствителност на изолатите. 

Ключови думи: Staphylococcus warneri, Shewanella putrefaciens, Сибирска есетра, хибридна 

есетра, коинфекция 

 
7) Резюме 

Значение: Еволюционният произход на човешкия вирус на хепатит С (HCV) е неясен. Най-

близкият свързан с животните роднина на HCV се среща при коне (конски хепацивирус, 
EqHV). Слабото генетично разнообразие на EQHV предполага сравнително скорошно 

придобиване на EqHV при коне, което ограничава времето за потенциални инфекции от кон 

към човек в миналото. Конете са генетично свързани с магаретата, а EqHV може да е съвместно 
определен с тези видове гостоприемници. Тук изследвахме голяма група от магарета от 

различни страни, използвайки серологични и молекулярни инструменти. Ние открихме, че 

EqHV е широко разпространен при магарета и идентифицирахме потенциалните разлики в 

моделите на EqHV инфекция, като магаретата показват потенциално повишен клирънс на 
EqHV в сравнение с конете. Ние предоставяме убедителни доказателства за ко-

видообразуването на EqHV и за неговата способност да превключва гостоприемниците между 

еднокопитните. Диференциалните модели на хепацивирусна инфекция при коне и магарета 
могат да дадат възможност за нови прозрения за хроничната инфекция, свързана с HCV.  

Ключови думи конски хепацивирус, вирус на хепатит С, магаре, еволюция, патогенеза 

 

8) Резюме 
Двеста и един кръвни серума от магарета и мулета от шест региона на България бяха тествани 

за антитела срещу вируса на конски хепатит (EqHV), използвайки Луциферазната 

имунопреципитационна система (LIPS). Резултатите показват широко разпространение на 
вируса сред тези видове (56,7–59,06% при магарета и 50,0% при мулета), без клинични прояви. 

В две от 114 серопозитивни проби (една от магаре и една от муле) беше изолирана EqHV RNA. 

При мъжките магарета е установена по-висока серопозитивност в сравнение с женските - 61.1% 
срещу 51.1%. Значително увеличение на положителните проби се наблюдава с увеличаване на 

възрастта на животните: от 25.0% при млади животни (от 0 до 5 години) до 74.4% при по-

възрастни животни (21 до 30 години). Инфекцията с EqHV при магарета и мулета се 

осъществява в субклинична форма. Получените резултати провокират идеята за диференциран 
имунен контрол на EqHV при различни видове еднокопитни и предлагат сравнително 

изследване на патогенезата на вирусна инфекция с хепатит С в естествен гостоприемник. 

Ключови думи: конски хепатитен вирус (EqHV), магарета, луциферазна 
имунопреципитационна система (LIPS), мулета, серологична диагноза 
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1) Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2015, 21, 117-121, IF = 0.418 

Transient glomerular dysfunction in dogs caused by Dirofilaria immitis infection 

Anton Rusenov, Lazarin Lazarov, Zvezdelina Kirkova, Anton Tonev, Nikolina Rusenova, 

Francesca Dilda 

Abstract
 

The present study aimed to examine two glomerular markers (urinary albumin, uALB; urinary 

C-reactive protein, uCRP) in healthy dogs and in dogs infected with Dirofilaria immitis, and 

to identify some possible changes in these markers after therapy with ivermectin and 

doxycycline. Twenty dogs with Dirofilaria immitis infection positive by both the Knott 

method and SNAP 4Dx (IDEXX, USA) test were included in the research, as well as twelve 

clinically healthy dogs of similar age which served as controls. Glomerular biomarkers (meаn, 

SD) increased significantly in dogs with heartworm disease (uAlB/Creatinine, Cr mg/g: 

527.57±312.54; uCRP/Cr mg/g: 0.520±0.624), compared to control dogs (uAlB/Cr mg/g: 

94.44±56.50; uCRP/Cr mg/g: below detection limit). Six months after the initial examination 

and the simultaneous treatment, all glomerular markers were considerably decreased and did 

not differ from those in healthy animals. In conclusion, the observed changes in glomerular 

biomarkers clearly indicated the transient nature of glomerular dysfunction caused by the 

heartworm infection in dogs, which may be of clinical relevance. 

Keywords: chronic kidney failure, dogs, glomerular markers, tubular markers 

 

2) Bulletin UASVM Veterinary Medicine, 2015, 72(1), 43-46 

Prevalence of Enzootic bovine leukosis in Bulgaria 

Nikolay Sandev, Darinka Ilieva, Nikolina Rusenova, Valentina Marasheva 

Abstract
 

The Enzootic bovine leukosis (EBL) is broadly spread on all continents. Due to the lack of 

specific means for prevention and treatment, it turns to be a serious health and economic issue 

for a number of countries with developed cattle farming. The aim of the present study was to 

establish the prevalence of EBL in Bulgaria in 2012 and the effect of the application of the 

State Programme for Infection Prevention and Control. Official data from the annual report of 

the Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) and serological analyses for enzootic bovine 

leukosis conducted with commercial ELISA kits was employed. The results were statistically 

analysed using the method for comparison of independent proportions. The analysis of results 

from serological EBL survey performed in 2012 showed a high prevalence of the infection in 

Bulgaria (33.38% on the average) and more than 2000 foci. In the different regions of the 

country, the proportion of infected animals varied from 13.05% to 63.85%. After 

implementation of the mandatory measures for enzootic bovine leukosis prevention and 

control, one region was completely freed from enzootic bovine leukosis and 78 infection foci 

were eradicated. The results from the serological analyses for enzootic bovine leukosis 

performed in 2012 showed a wide prevalence of the infection in Bulgaria. The successful 

eradication of cattle farms is possible with strict implementation of the State Programme for 

EBL Prevention and Control and co-funding by the European Community. 

Keywords: ELISA, enzootic bovine leucosis, eradication, prevalence 

 

 
 

 

 



3) Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University, 2016, 42 (1), 98-102, 

SJR=0.216  
Prevalence of American foulbrood and Paenibacillus larvae genotypes in Bulgaria. 

Nikolina Velizarova Rusenova, Parvan R. Parvanov 

Abstract
 

This study aimed to analyse the prevalence of American foulbrood and Paenibacillus larvae 

genotypes in Bulgaria. For this purpose, data concerning American foulbrood outbreaks were 

used. Also, available data on the number of destroyed bee families covering a twenty-five-

year period (1989 - 2013) was collected from the register of Bulgarian Food Safety Agency. 

In addition, Paenibacillus larvae genotypes in 15 apiaries were established by rep - PCR with 

BOXA1R and MBOREP1 primers. Results showed broad incidence of the disease, 

particularly at the beginning of the analysed period, with a tendency to reduction of affected 

apiaries and bee families at the end of the period. A statistically significant prevalence of 

American foulbrood in South Bulgaria compared to the northern regions was observed. 

Genotyping of Paenibacillus larvae revealed two genotypes: ab and AB, with the 

preponderance of the more virulent AB in South Bulgaria. The obtained results showed the 

need for conducting regular mandatory screening of bee colonies for early diagnostics of the 

disease and the implementation of relevant measures for American foulbrood prevention and 

control. 

Keywords: American foulbrood, prevalence, Paenibacillus larvae, genotypes, Bulgaria 

 

4) Trakia Journal of Sciences, 2016, No 1, pp 52-59  

Effect of Staphylococcus aureus infection on plasma creatine kinase activity in rabbits 

T. M. Georgieva, V. Petrov, M. Lyutsakanov, I. P. Georgiev, D. Zaprianova, P. Marutsov, N. 

Rusenova, P. Parvanov 

Abstract
 

The aim of the present study was to investigate the variations of the plasma creatine kinase 

(CK) activities following an experimentally induced staphylococcal infection in rabbits and to 

compare them with the occurrence of clinical signs. For that, the plasma CK activities were 

determined in 7 male New Zealand White, 3 months old rabbits subcutaneously injected with 

Staphylococcus aureus strain suspension (density: 8х108 cfu/mL) and in 6 other rabbits not 

treated (controls). In parallel, rectal temperature and skin lesions (abscesses) were recorded. 

In all infected animals, formation of abscess due to the proliferation of the inoculated strain 

was observed within 48- 96 hours following the bacterial inoculation and these lesions have 

gradually extended leading to purulent exudates several days after and sometimes to 

secondary abscesses in surrounding muscles. The concentration of fibrinogen was used as an 

acute phase protein with aim to confirm the incidence of infection. Plasma CK activities were 

dramatically elevated on 48 hour compared to initial values and to controls at the same time 

but this increase was transient, the CK activities being similar to controls since the 72nd hour. 

These results indicate that the plasma CK activity in rabbit can be considered as a precocious 

marker of skin and secondary muscular damage related to the abscess formation and probably 

to the bacterial exotoxins following experimental staphylococcal infection.  

Key words: rabbit, Staphylococcus aureus, inflammation, creatine kinase, abscess, fibrinogen 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2016, 42, 186-189, SJR = 0.216    

Comparative study of erythrocyte sedimentation rate after aminoglycoside and aminocyclitol 

treatment in goats (Capra Hircus) 

T. Dinev, D. Kanakov, G. Beev, N. Rusenova, S. Denev 

Abstract
 

The aim of the present study was to follow up the erythrocyte sedimentation rate (ESR) in 

healthy female goats during and after 5-day parenteral treatment with amikacin (10 mg/kg), 

tobramycin (5 mg/kg), apramycin (20 mg/kg), gentamicin (4 mg/kg), kanamycin (10 mg/kg) 

and spectinomycin (20 mg/kg). Gentamicin and tobramycin caused an initial increase 

followed by a significant decrease of ESR on the 5th day for gentamicin and the 10th day for 

tobramycin, respectively, followed by recovery after the treatment. Reversely, amikacin and 

especially spectinomycin produced an increase of ESR without recovery several days post 

treatment. Kanamycin caused decrease of ESR on the 5th day without recovery in the 

subsequent days. Only apramycin did not give rise to increasing of ESR. In conclusion the 

aminoglycosides, especially tobramycin and gentamicin, caused more severe alterations of 

ESR than the aminocyclitols. 

Key words: Amikacin, tobramycin, apramycin, gentamicin, kanamycin, goats, ESR 

 

6) Journal of Microbiology & Experimentation, 2016, 3(1):00078    

Staphylococcus warneri and Shewanella putrefaciens co-infection in Siberian sturgeon 

(Acipenser Baerii) and hybrid sturgeon (Huso Huso X Acipenser Baerii) 

V. Rusev, N. Rusenova, R. Simeonov, D. Stratev 

Abstract
 

The present study describes the first case of Staphylococcus warneri and Shewanella 

putrefaciens co-infection in Siberian sturgeons (Acipenser baerii) and hybrid sturgeons (Huso 

huso x Acipenser baerii). On a sturgeon farm with recirculation aquaculture systems in North 

Bulgaria, an average daily mortality of 30 fish has occurred. The main pathological findings 

consisted in ulcerations on the skin, multiple haemorrhages on the ventral part of the body, 

yellow-tinted muscles with multiple haemorrhages, hyperemic spleen, yellow ochre coloured 

liver with frail consistency and surface petechial haemorrhages. Mesenteric blood vessels 

were hyperemic, and intestines were filled with bloody liquid content. Pure bacterial cultures 

of Staphylococcus warneri were isolated from liver and spleen, and Shewanella putrefaciens- 

from intestines. Histopathological examination was done. Antimicrobial susceptibility pattern 

of the isolates was determined.  

Key words: Staphylococcus warneri, Shewanella putrefaciens, Siberian sturgeon, hybrid 

sturgeon, co-infection 
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7) Journal of Virology, 2017, 91 (1) e01711-16, IF = 4.606 

Differential infection patterns and recent evolutionary origins of Equine hepaciviruses in 

donkeys 

Walter, S., Rasche, A., Moreira-Soto, A., Pfaender, S., Bletsa, M., Corman, V. M., Aguilar-

Setien, A., García-Lacy, F., Hans, A., Todt, D., Schuler, G., Shnaiderman-Torban, A., 

Steinman, A., Roncoroni, C., Veneziano, V., Rusenova, N., Sandev, N., Rusenov, A., 

Zapryanova, D., García-Bocanegra, I., Jores, J., Carluccio, A., Veronesi, M. C., Cavalleri, J. 

M. V., Drosten, C., Lemey, P., Steinmann,  E.,. Drexler, J. F 

Abstract
 

Importance: The evolutionary origins of the human hepatitis C virus (HCV) are unclear. The 

closest animal-associated relative of HCV occurs in horses (equine hepacivirus, EqHV). The 

low EqHV genetic diversity implies a relatively recent acquisition of EqHV by horses, 

limiting the time span for potential horse-to-human infections in the past. Horses are 

genetically related to donkeys and EqHV may have co-speciated with these host species. 

Here, we investigated a large panel of donkeys from various countries using serologic and 

molecular tools. We found EqHV to be globally widespread in donkeys and identify potential 

differences in EqHV infection patterns, with donkeys potentially showing enhanced EqHV 

clearance compared to horses. We provide strong evidence against EqHV co-speciation and 

for its capability to switch hosts among equines. Differential hepacivirus infection patterns in 

horses and donkeys may enable new insights into the chronic infection pattern associated with 

HCV. 
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Abstract

 

Two hundred and one blood sera from donkeys and mules from six regions of Bulgaria were 

tested for antibodies against equine hepatitis virus (EqHV) using the Luciferase 

Immunoprecipitation System (LIPS). Results showed a widespread prevalence of the virus 

among these species (56.7–59.06% in donkeys and 50.0% in mules), without clinical 

manifestation. In two of the 114 seropositive samples (one from a donkey and one from a 

mule) was isolated EqHV RNA. In male donkeys, a higher seropositive rate was found 

compared to females – 61.1% vs. 51.1%. Significant increase of positive samples was 

observed with increasing age of the animals: from 25.0% in young animals (0 to 5 years) to 

74.4% in older animals (21 to 30 years). EqHV infection in donkeys and mules occurs in 

subclinical form. The results obtained provoke the idea of differentiated immune control of 

EqHV in different species of equidae and offer a comparative study of the pathogenesis of 

hepatitis C viral infection in a 

natural host. 
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