ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра „Морфология, физиология и хранене на животните”

ас. Александър Павлов Атанасов
Проучване влиянието на препарата Витасил при хранене на
шаран (Cyprinus carpio) отглеждан в рециркулационна система

АВТОРЕФЕРАТ
На дисертационен труд

За присъждане на образователна и научна степен „Доктор”
По научна специалност „Хранене на селскостопанските
животни и технология на фуражите”
шифър – 04.02.04
Научен ръководител:

Проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов
Научен консултант:

Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

Стара Загора
2016

Дисертационният труд е обсъден на 11.12.2015 г. от Разширен
катедрен съвет, определен със заповед №817/07.12.2015 на Декана на
AФ, Тракийски университет, Стара Загора, и е насочен за защита пред
Научно жури.
Изказвам сърдечна благодарност към:
Научния си ръководител проф. д-р Димо Гиргинов за оказаната помощ
при подготовката, обсъждането и написването на дисертационния
труд.
Колектива на секция “Хранене” на ВМФ при ТрУ, гр. Стара Загора.
Колектива на секция „Аквакултура“ на АФ при ТрУ, гр. Стара Загора.
Ръководството на АФ и ВМФ при ТрУ, гр. Стара Загора.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ....................... от ...........ч.
в Тракийски университет, гр. Стара Загора.
Материалите по защитата на дисертационния труд са на разположение
в отдел „Научен“ на Университета и уебсайта www.uni-sz.bg

Използвани съкращения
АлАТ
АсАТ
АТФ
AФ
БДС
ДНК
ЕС
КЕЖ
КС
МЗГ
НАД(Ф)Н
РНК
СЗО
ФАО
ХЕО
ЧСК
Alb
ADG
BWG
CAM
ECR
EGCG
FCR
GM
HL
IFN
IL
kWh
LD50
MHz
MWG
ROS
SGR
ТG
ТР

– Аланинаминотрансфераза
– Аспартатаминотрансфераза
– Аденозин трифосфат
– Алкална фосфатаза
– Български държавен стандарт
– Дезоксирибонуклеинова киселина
– Европейски съюз
– Комисия по етика на животните
– Креатинин кеназа
– Министерство на земеделието и горите
– Никотинамид-аденин- динуклеотид-фосфат
– Рибонуклеинова киселина
– Световната Здравна Организация
– Организацията за прехрана и земеделие
– Хипоехогенни области
– Чернодробните стелатни клетки
– Албумин
– Средно дневен растеж
– Телесно тегло
– Допълваща и Алтернативна Медицина
– Коефициентът на икономическа възвръщаемост
– Епигалокатехин галат
– Хранителен коефициент
– Бруто доход
– Холестерол
– Интерферон
– Интерлевкин
– Киловат час
– Доза леталис 50
– Мегахерц
– Средно наддаване на тегло
– Реактивни кислородни видове
– Специфична скорост на растеж
– Триглицериди
– Общ белтък

“Нека храната да бъде твоето лекарство ... и лекарството ти да
бъде твоята храна “
Хипократ,
400 г. пр.н.е.

Увод

Възможностите за лечение на често срещани заболявания като
чернодробна цироза, чернодробна стеатоза, хроничен и вирусен
хепатит при хора, селскостопански животни, птици и риби са
ограничени. Ефективността на консервативното лечение със
стандартни лекарствени препарати, като интерферон, колхицин,
метформин, пенициламин или кортикостероиди в редица случаи са
незадоволителни и съпътствани с отрицателни странични ефекти.
Необходимостта от използване на ефективни терапевтични
средства (без проява на нежелани странични реакции при този вид
заболявания) налага да се обърне поглед към алтернативните методи
за лечение.
Лечебните растения намират все по-широко приложение във
ветеринарната медицина при профилактиката и терапията на
различни заболявания най-вече при селскостопанските животни. Цели
растения, отделни техни части или растителни екстракти се използват
не само в нативен вид, но и под формата на добавки и лекарствени
препарати. Употребата на растения и на техните препарати с лечебна
цел изисква много добри познания, голяма съобразителност по
отношение на видово специфичните ocoбености на животните и
тяхната чувствителност към всяко растение и предпазливост с цел
избягването на нежеланите странични действия на активните
вещества.
През последните години чрез серия от клинични и
фундаментални научни изследвания задълбочено са проучени голям
брой растения, които традиционно са били прилагани от лечители и
билкари в тяхната практика от древността до наши дни. Част от
обектите на тези проучвания са бял трън (Silybum marianum), куткин
(Picrorhiza kurroa), куркума (Curcuma Longa), зелен чай (Camellia
sinensis), както и женско биле (Glycyrrhiza glabra). В повечето случаи,
експериментите не само потвърждават традиционния опит, но и
спомогат за разкриване на механизмите, чрез които се осъществяват
терапевтичните ефекти след прием под формата на нехранителни
добавки в дажбата.
Към момента белият трън е най-добре проученото растение (над
450 публикувани научни труда) за терапия на заболявания на черен
дроб при хора. Член е на род Silybum, семейство маргариткови
(Compositae). Самото растение е бодил, растящи в скални почви и
достигащ височина от един до три метра. Листата се характеризира с
отделни бели "млечни" жилки, които определят и наименованието му.
В настоящия дисертационен труд е проучено влиянието на деривати
от бял трън (Silybum marianum) включени в дажбите на шаран
култивиран в суперинтензивна система под формата на фуражни
добавки върху интензивността на растежа, естествения хуморален
имунитет, клинични и параклинични показатели.

Необходимост от нови изследвания.
Обобщението на данните от проведените предходни научни
изследвания на някои натурални продукти и конкретно силимарин
позволява да се направи заключението, за множество полезни
действия на флавонололите. Определено те са резултат от
хепатопротективното действие, стимулиране синтеза на протеини,
регулиране
на
биомембранните
функции,
наличието
на
противовъзпалително и антиканцерогенното действие. Всичко това
дава основание за приложението на силимаринът предимно като
достъпно профилактично и подпомагащо терапията средство, под
формата на нехранителна добавка в аквакултурата и в частност при
хранене при неблагоприятни температурни условия и използването на
некачествени, неправилно съхранявани или непълноценни по
витаминен и аминокиселинен състав фуражи, както и такива със
завишено съдържание на наситени мастни киселини или съдържащи
окислени такива и техни разпадни продукти. В резултат на чиято
употребата се нарушава обмяната на мазнините, което води до тежки
дегенеративни промени в чернодробните клетки и образуването на
пигментно вещество – цероид, признак на широко разпространеното
заболяване – липоидна дегенерация на черния дроб при риби във
всички страни с интензивно рибовъдство.
Литературният преглед показва, че направените проучванията
до момента в света свързани с влиянието на силимарин върху
чернодробнaта патология при животните са в начален етап.
Изследванията проведени върху различни стопанско значими видове
животни, включително и хидробионти (различни от лабораторните)
също са оскъдни. Като цяло липсват целенасочени изследвания които
да изяснят връзката между продуктивните показатели на животните,
клиничните и параклиничните показатели и здравословният им
статус. Това ни дава основание да продължим изследванията в това
направление и проверим възможността за субституираща терапия с
продукта Витасил на прилаганите в страната до момента при
липоидна дегенарация на черния дроб терапии с 2% пивоварни
дрожди или 5% фуражни дрожди и добавка на витамин Е (100 mg/kg) и
витамин C (1%). Предпоставка за употребата на Витасил е
структурната аналогия между хромановият пръстен на витамин Е и
флавоноида силибин, от една страна и различните места и характер на
радикалоулавящото действие на трите компонента. Това обуславя и
предимствата на Витасила пред тези на чистия силибин.

Цел и задачи на изследването.
Целта на дисертационния труд е провеждане на изследвания за
проучване влиянието на препарата Витасил на базата на силимарин,
вложен под формата на фуражна добавка в комбиниран фураж за
сладководни риби, с оглед повишаване на ефективността на
рибопроизводството, както и да се извърши оценка на влиянието му
върху хидрохимични, продуктивните, клиничните и параклинични
показатели при шаран (Cyprinus carpio) отглеждан в рециркулационна
система.
За осъществяване на набелязаната цел си поставихме следни
задачи:
1. Да се определи оптималното количеството за влагане на
препарата Витасил в комбиниран фураж за шаран.
2. Да се проучи влиянието на препарата Витасил върху
хидрохимичните параметри в рециркулационна система при
отглеждане на шаран.
3. Да се проучи влиянието на препарата Витасил върху
интензивност на растеж, рибопродуктивност и икономическа
ефективност.
4. Да се направи ехографско и хистологично изследване за
определяне влиянието на препарата Витасил върху
чернодробната стурктура при шаран.
5. Да се проучи влиянието на препарата Витасил върху някои
биохимични показатели отговорни за чернодробната функция
при шаран.
6. Да се направи проучване за влиянието на препарата Витасил
върху естествения хуморален имунитет.

Материали и методи.
Обект на изследването.
При всички опити проведени през периода 2009-2014 година
бяха включени риби-шаран (Cyprinus caprio), отглеждани в
рециркулационна система, разположена в Учебно-експериментална
база по аквакултура, при Аграрен факултет към Тракийски
университет, гр. Стара Загора.
Зарибителният материал от шаран (Cyprinus carpio) беше закупен
и транспортиран от рибовъдна ферма “Тунджа 73”, гр. Николаево, обл.
Бургас при спазване на всички правила за защита и хуманно
отношение към животните по време на транспортирането им. След
доставянето на териоторията на експерименталната база рибите бяха
разселени в предварително дезинфекцирана (HMI®Сетредин РД) и
подготвена за експлоатация рециркулационна система.
При всички извършени експерименти беше използван препарат
Витасил. Това е комбиниран продукт, съдържащ в 100 mg, силибин А,
силибин В (с предварителна активация), мастноразтворимите витамин
Е (50 mg) и витамин А (1500 UI), келтрол, аерозол 200, магнезиев
стеарат, сепистаб, СТ 200 и желатин. Под формата на прахообразна
субстанция е създаден от проф. Райков и сътрудници и е патентован
(№656/09.02.2014) регистрирана (№ 60-ХО-117/26.04.2007) и одобрен
за пускане на пазара от МЗ (№ П220700272/31.08.2007), с цел
осигуряване на по-добра антиоксидантна защита в живите организми
в сравнение с отделните му компоненти.
За изпълнение на поставените задачи бяха проведени три
логически свързани научно-експериментални опита.
В първия опит (Е1) 600 бр. риби шаран (Cyprinus carpio) бяха
разпределени с гъстота на посадка 50 бр. във вана при трикратно
повторение на всяка опитна група. Средното тегло на зарибителния
материал от шаран беше 15,3±0,12 g. За по-голяма детайлност при
описване и обсъждане на клиничните и параклинични резултати,
участващите в опита риби бяха разделени в четири опитни групи, в
зависимост от различното съдържание на вложения препарат Витасил
за всяка от тях.
*ГРУПА В20. Рибите от тази група бяха хранени с екструдиран
фураж за шаран (Soprofish 32/7 Profi effect, Veterinarski zavod, Subotica,
Serbia) според научно обоснованите норми за съответния вид и
категория описани в NRC (1993) и Sauvant et аl., (2004). Съдържанието
на суров протеин в него беше 320 g.kg-1, а на сурови мазнини 70 g.kg-1.
Към фуража беше включена аерозолно, един час преди изхранване
Витасил в количество 2000 g/100 kg, по метода описан от Halver and
Hardy (2002).
ГРУПА В50. Шараните от тази група бяха хранени със същият
екструдиран фураж както първата група, но със завишено съдържание
на Витасил в количество 5000 g/100 kg.

ГРУПА В100. Рибите от последната опитна група, консумираха
идентичен фураж, както двете предходни групи, но с по-голямо
количеството на вложената нехранителна добавка Витасил - 10000
g/100 kg.
ГРУПА С. Рибите от контролната група приемаха абсолютно
същият екструдиран фураж, както останалите три експериментални
групи, но без добавяне в него на изследваният препарат Витасил.
----*Всяка група е обозначена с главна буква (В) и цифра, като буквата
означава наименованието на фуражната добавка, а цифрата –
количеството й на влагане в 1 kg.
При вторият проведен опит (Е2) 240 бр. риби шаран (Cyprinus
carpio) бяха разпределени с гъстота на посадка 26 бр. във вана при
трикратно повторение на всяка опитна група. Средното тегло на
шараните беше 55,4±0,67 g. Рибите, бяха разпределени в три групи
според хранителната стойност на фуража който консумираха.
ГРУПА А. С цел да предизвикаме експериментално затлъстяване
и проява на дистрофични промени в черния дроб беше променена
дажбата на рибите. Първата експериментална група (ГРУПА А)
консумираше екструдиран фураж за шаран (Soprofish 48/12 Starter HP,
Veterinarski zavod, Subotica, Serbia) със завишено съдържание на суров
протеин (480 g.kg-1) и сурови мазнини (120 g.kg-1).
ГРУПА В. Втората опитна група беше хранена със същият фураж,
както ГРУПА А, но към него беше включен препарата Витасил в
количество 5000 g/100 kg.
ГРУПА С. Рибите от контролната група приемаха екструдиран
фураж за шаран (Soprofish 32/7 Profi effect, Veterinarski zavod, Subotica,
Serbia) според научно обоснованите норми за съответния вид и
категория описани в NRC (1993) и Sauvant et аl., (2004) и без наличието
на добавка в него. Съдържанието на суров протеин в последният беше
320 g.kg-1, а на сурови мазнини 70 g.kg-1.
При третият опит (Е3) 120 бр. риби шаран (Cyprinus carpio) бяха
разпределени с гъстота на посадка 15 бр. във вана при четирикратно
повторение на всяка опитна група. Средното тегло на шараните беше
205,7±6,12 g. Рибите, бяха разпределени в две групи според наличието
или отсътвието на препарат Витасил.
ГРУПА В. Рибите от тази група бяха хранени с екструдиран
фураж за шаран (Soprofish 32/7 Profi effect, Veterinarski zavod, Subotica,
Serbia) според научно обоснованите норми за съответния вид и
категория описани в NRC (1993) и Sauvant et аl., (2004). Съдържанието
на суров протеин в него беше 320 g.kg-1, а на сурови мазнини 70 g.kg-1.
Към фуража беше включена аерозолно, един час преди изхранване

препарата Витасил в количество 5000 g/100 kg, по метода описан от
Halver and Hardy (2002).
ГРУПА С. Рибите от контролната група приемаха абсолютно
същият екструдиран фураж за шаран, както опитната група но без
наличието на добавка в него.
Описание на използваните дажби в изследването.
След издаване на Разрешително №21/20.02.2009 за използване
на животни в опити от КЕЖ при Ветеринарномедицински факултет на
Тракийски университет, експерименталната работа беше стартирана с
10 дневен адаптационен период, който премина в последствие в
научно проучване.
През целия адаптационен и експериментален период беше
използван комбиниран екструдиран фураж производство на фирма
Soprofish (Veterinarski zavod, Subotica, Serbia). Храненето на
експерименталните риби и в трите опита за дисертационния труд е
провеждано ръчно, петкратно през светлата част на денонощието.
Количеството на дневната дажба при всички опитни варианти е
определено възоснова на живата маса на експерименталните риби и
температурата на водата (Miyatake, 1997).
За определяне хранителната стойност на използваните фуражи,
бяха взети и образувани средни проби според Регламент (ЕО) №691 от
2013 г. За определяне състава на изследваните фуражи бяха
използвани методики по БДС. Влагата беше определена чрез сушене в
термостат при температура 105оС за 2 часа (БДС/ISO 6496).
Стойностите на суровия протеин се отчитаха на база получен азот чрез
конвертиране на N x 6,25 по метода на Келдал (БДС/ISO 5983).
Мазнините се установиха след екстрахиране с диетилов етер по метода
на Соксле (БДС/ISO 6492), а калций и фосфор след пресиращо
разграждане чрез ICP-AES (индуктивнa двойна плазмено-атомна
емисионна спектрометрия) (БДС 15621: 2012).
Лабораторни изследвания за влиянието на препарата Витасил
върху някои хидрохимични параметри в рециркулационна
система при отглеждане на шаран (Cyprinus carpio).
През целия опитен период ежедневно бяха извършвани
измервания и контрол върху температурата на водата и
хидрохимичните показатели. За определянето им бяха използвани
адаптирани методики за хидрохимичен анализ в рибовъдството
(Тодоров и Иванчева, 1992). Проби за определяне на хидрохимичните
показатели бяха получавани в 900 h (преди хранене на рибите) и 1300 h
(след третото хранене на рибите).
Съдържанието на разтворен кислорода (mg.l-1) беше определено
с помощта на оксиметър (Microprocessor Oxi 96 Oximeter,
Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH, Germany), a въглеродния

диоксид (mg.l-1), чрез титриране на пробата с натриев хидроксид (NaOH)
в присъствието на индикатор фенолфталеин (C20H14O4). Активната
реакция (pH) беше определена електрометрично с рН-метър (Zac plus,
REDOX instrumrnts GmbH, Germany). Концентрацията на нитрати и
температурата на водата бяха определени, чрез портативен
нитратметър (HI 98309UPW, HANNA instruments GmbH, Germany).
Стойностите за съдържание на общ и свободен хлор бяха
отчетени чрез тест (HMI® Test, Hygiene Medical Industry Co., Ltd.,
Bulgaria).
Проучване влиянието на препарата Витасил върху показателите
интензивност на растеж, рибопродуктивност и икономическа
ефективност.
За проследяване влиянието на Витасил фуражна добавка върху
интензивността на растежа при култивиране на шаран в
рециркулационна система бяха извършвани контролни улови през
интервал от 45 дни. Средната жива маса беше определена, като от
всяка вана бяха изтегляни индивидуално всички опитни риби.
Индивидуалното измерване на живата маса на рибите беше проведено
в началото и в края на всеки опит.
При всеки контролен улов бяха отчитани индивидуалните
линейни измервания (cm), по схемата на Тодоров (1989), приложима
при измерване на шаранови видове риби.
Въз основа на получените резултати, за определяне телесното
развитие на базата на абсолютните стойности на линейните
измервания чрез система от уравнения на същият автор, бяха
изчислени следните индекси:
 Индекс на широкогърбие - Изчислен е като относителната
дебелина на тялото се отнася в проценти към най-малката
дължина на рибата.
 Индекс на високогърбие - Изчислен е като отношение между
най-малката дължина на тялото и най-голямата височина на
тялото.
 Индекс на сбитост - Изчислен е като отношение между наймалката дължина и обхвата на тялото.
Измерването на растежните показатели при риби беше
извършено в неестествена среда. За да се избегне нараняването им
беше приложена анестезия, като за целта бяха използвани четири вида
анестетици в следните концентрации:
 Каранфилово масло (Етерика®, България)
– 40 mg.l-1;
®
 Лидокаин (Ветпром , България)
– 100 mg.l-1;
®
 Изофлуран (Terrel , САЩ)
– 2 mg.l-1;
 Халотан (Narcotan®, Чехия)
– 1,5 mg.l-1.

През периода на изследването бяха проследени и изчислени, чрез
математически формули (Тодоров и Иванчева, 1992) следните
показатели на рибопродуктивност:
 Средно наддаване на тегло (MWG). Показателя беше изчислен
като разликата между началното и крайното тегло на рибата,
разделено на броя на преживелите риби в края на
експерименталния период;
 Средно дневен растеж (ADG). Показателя беше изчислен като
разликата между крайното тегло и първоначалното тегло на
рибата, разделено на броя дни на експерименталния период;
 Телесно тегло (BWG). Показателя беше изчислен като разликата
между крайното тегло и първоначалното тегло на рибата, беше
разделено на първоначалното й тегло;
 Специфична скорост на растеж (SGR) (%/ден). Отчитането на
този показател имаше за цел да установи съотношението на
повишената жива маса към единица време в проценти.
 Хранителен коефициент (FCR).
Въз основа на цената на всяка една от вложените суровини и
реализираните разходи през целият производствен процес може да
бъде изчислена себестойността на 1 kg риба (Aderolu аnd Akinremi,
2009). Коефициентът на икономическа възвръщаемост (ECR) беше
изчислен, чрез уравнението предложено от Piedecausa et al., (2007).
ECR = Себестойност на 1 kg фураж * коефициент на оползотворяване на
фуража
Ехографско изследване за определяне влиянието на препарата
Витасил върху чернодробната структура.
Неинвазивният метод за изследване беше извършен в
лабораторна среда. С цел да се избегне допълнително нараняване и
същевременно да се получи нормален ехографски образ беше
използвана анестезия, чрез прилагането на каранфилово масло
(Етерика®, България) в концентрация 40 mg.l-1.
Бяха изследвани по 6 риби от всяка група. С цел по-ясно
визуализиране на органите, същите не бяха приемали храна
дванадесет часа преди извършване на изследването. При извършване
на самата манипулация, те бяха поставени в легнало положение по
гръб (супинация) и подложени на ехографски контрол на коремните
органи, чрез прилагането на трансабдоминална двуизмерна
ехография. Използваният апарат (Mindray BA-88, Mindray Bio-Medical
Electronics, Shenzhen, China) беше оборудван с мултичестотен,
микроконвексен и линеен трансдюсер с работна честота 10 MHz и
принтерно устройство.

Лабораторно изследване за установяване влиянието на препарата
Витасил върху някои биохимични показатели отговорни за
чернодробната функция
Биохимичните показатели служат за потвърждаване на
увреждания, оценка и изследване на черния дроб. За да се увеличи
чувствителността и специфичността на лабораторните тестове е
наложително тяхното комбиниране. За нуждите на изследването бяха
включени биохимични тестове за определяне концентрацията на
аминотрансферази, общ белтък, албумин, триглицериди и холестерол.
Получаването на кръв за биохимичен анализ, се осъществяваше
чрез пункция на сърцето. За да се избегне нараняването на рибите и да
се гарантира достоверността на резултатите преди това беше
приложено зашеметяване с електрически ток. За целите на
експерименталната работа беше използван изработения апарат за
зашеметяване с електрически ток от Атанасов и Герджиков (2011) в
лабораторията на фирма „Еталон 30“ ЕООД, гр. Сопот. Принципът на
действие на конструираният уред се базира на електрическата въдица.
При него се използва постоянен ток с висок волтаж, но нисък заряд, за
да се стигне до парализиране на мускулите на тялото за определен
период от време, но без да се предизвиква допълнително увреждане
или смърт. За постигане на целта пластинните накрайници на уреда се
допират в областта на тялото зад хрилните капаци за 2-3 sec.
В настоящото устройство за разлика от другите които използват
постоянен източник на електричество, тук се използва генерираната
енергия в кондензатор която се разрежда през съда в който се намира
рибата.
Капацитетът на кондензаторите, беше изчисляван въз основа на
математическа формула:
C=e0*erS/d,
Където, e0 = 4p.10-7 [F/m] е физическа константа, представляваща
диелектричната проницаемост на вакуума, която може да бъде
увеличавана чрез по-голяма площ S между двата електрода, чрез
намаляване на разстоянието d между тях или използване на
диелектрик с голяма диелектрична проницаемост er. Намаляването на
d означава по-лесно настъпване на пробив в диелектрика. Това е
причина увеличаването на капацитета да е свързано с намаляване на
работното напрежение. Формула за изчисление на количеството
електрическа енергия:
E=0,5*U2*C
В кондензаторите енергията се измерва в джаули (J) или
ватчасове (Wh), като 1Wh = 3600J. При зареждане от напрежение Ua до
напрежение Ub в кондензатора се въвежда енергия равна на E =

0,5*(Ub2-Ua2)*C. Същият израз се използва и за изчисляване на
изтеглената енергия при разреждане от напрежение Ub до Ua. В
кондензатор, зареден до напрежение U, има количество електричество
Q = CU, измервано в кулони (C) при капацитет във фаради (F) и
напрежение във V. Други използвани мерни единици за Q са (1Ah =
3600 C) и mAh (1mAh = 3,6 C).
Зависимостта Q=It означава, че когато кондензаторът осигурява
ток I за време t, от него се изтегля количество електричество Q.
Аналогично, при зареждане с I за време t се натрупва Q. Основните
мерни единици в са кулон, ампер и секунда.
Фигура (1): Схема отразяваща принципът на действие на апарата.

В настоящия случай Umax до което може да се зареди
кондензатора е 350V и по формулата за натрупаната енергия в
кондензатора E = 0,5*U2*C се получава 164,5 J (0,0456 Wh), или това е
максималната енергия натрупана в кондензатора, тя се отдава в съда
за единица време което е в пряка зависимост от съпротивлението на
водата.
Изборът ни на този вид анестетично средство беше продиктуван
от публикациите на няколко автора, за увеличената активност на АсАТ
(КС) след поставянето на интрамускулни или подкожни инжекции на
по-високи дози от някои препарати и/или лекарствени вещества
(Velíšek et al., 2005; Tóthová et al., 2009; Mavadati and Habibian, 2011;
Akinrotimi et al., 2013).
Пункцията на сърцето е метод за многократно получаване на
кръвни проби от различни по размер риби. Техническото изпълнение
изисква, пациента да бъде фиксиран в гръбно лежащо положение, след
което игла (18G) се въвежда по средата на разстоянието между
предната основа на гръдните плавници, във вентрална посока.

Определянето на ензимните концентрации беше извършено на
автоматичен биохимчичен анализатор (Automatic Biochemistry Analyzer
BS-3000P, Sinnowa Ltd., Nanjing, China). Активностите на АсАТ, АлАТ,
холестерол, триглицериди, общ белтък и aлбумин бяха определени с
китове на фирми (Human Diagnostic, GmbH, Germany) и (Giesse
Diagnostics, Italy) по колориметричен метод с отчитане при различна
дължина на вълната.
Определяне на аспартатаминотрансфераза. АсАТ катализира
прехвърлянето на амино група от L-аспартат върху α-кетоглутарат,
при
което
се
получават
оксалацетат
и
L–глутамат.
Малатдехидрогеназата катаризира редукцията на оксалацетата с
едновременно окисление на НАДН до НАД. Скоростта на образуване на
НАД, свързана с намаление на абсорбцията при 340 nm, е
правопропорционална на активността на АсАТ.
Определяне на аланинаминотрансфераза. АлАТ катализира
прехвърлянето на амино група от L-аланин върху α-кетоглутарат, при
което се получават пируват и L-глутамат. Лактатдехидрогеназата
катаризира редукцията на пирувата с едновременно окисление на
НАДН до НАД. Скоростта на образуване на НАД, свързана с намаление
на абсорбцията при 340 nm, е правопропорционална на активността на
АлАТ.
Определяне на холестерол. Холестероловите естери се
хидролизират до холестерол и мастни киселини, след което
холестерола се окислява като се получава и Н2О2. В присъствието на
пероксидаза, Н2О2 реагира с фенол и 4-аминоантипирин, при което се
получава съединение с червен цвят, чиято абсорбция е
пропорционална на общия холестерол в пробата.
Определяне на триглицериди. Триглицериди се разграждат от
липаза до глицерол и мастни киселини, след което глицерола се
фосфорилира до глецерофосфат, който след окисление се превръща в
цветно съединение, което абсорбира при дължина на вълната 546 nm.
Определяне на общи протеин. Медните йони с протеините в
алкална среда образуват комплексни съединения с виолетов цвят.
Абсорбцията на този комплекс е пропорционална на протеиновата
концентрация в пробата.
Определяне на албумин. Тестът съдържащ бром-крезолово-зелено
се смесва с 10 μl кръвна плазма и след 3 min. пробата се отчита при
дължина на вълната 546 nm, като получения резултат се изчислява
чрез стандартна проба в известна концентрация (40 g.l-1).
Хистологично изследване за определяне влиянието на препарата
Витасил върху чернодробната структура.
По време на първите контролни улови беше провеждана сляпа
биопсия, която в края на експеримента беше заменена с хирургична. С
цел предотвратяване на болката и правилното изпълнение на

методиката беше приложена обща анестезия с карамфилово масло
(Етерика®, България) в концентрация 40 mg.l-1. За по-сигурно
определяне мястото на биопсията, предварително беше направено
ехографско изследване за да се установят границите на чернодробното
поле, след което следваше надлъжен разрез около 3 cm успоредно на
line alba. Вземането на материал за хистологично изследване на черен
дроб беше осъществено, чрез сет за биопсия (Hepa-set, Egemen, Izmir,
Turkey). Троакар с дължина 120 mm и с дебелина на просвета от 1 mm,
беше вкарван в хоризонтално положение при слаб наклон напред през
получения кожен пробод в тялото на рибите. След пробиване на
черния дроб от троакара беше изтеглен стилетът, а троакарната гилза
с въртеливи движения се разполагаше в дълбочина. Преди да се
изтегли троакарната гилзата се завърташе около собствената си ос на
360о. Получения биопсичен материал беше изтласкван посредством
стилета в съд с 10% разтвор на формалин.
След постфикацията късчетата бяха промити на течаща вода,
обезводнени във възходяща етанолова редица, просветлени в ксилен
(Alkaloid AD, Skopie, Macedonia) и включени в парафин. От тях се
изготвиха срези на шейновиден микротон с дебелина 5 – 7 μm, които
бяха оцветени с хемотоксилин (Fluka AG, Buchs Sg, Switzerland) еозин
(Laherna, Brno, Slovakia), според рутинната хистологична техника за
получаване на трайни препарати за микроскопско наблюдениe
описана от Витанов и сътр., (1995). Наблюденията бяха извършени с
помощта на микроскоп с вградена камера (VDN-200M, Techray, China) и
бяха направени микрофотографии.
Лабораторни изследвания за определяне влиянието на препарата
Витасил върху естествения хуморален имунитет.
Активността на лизоцима в кръвния серум беше определяна по
метода на Lie (1985). Същността на метода се състои в приготвяне на
2% разтвор на агароза (Lot 2050, ICN, UK). За целта 2 g агароза се
поставят в 100 ml буфер (0,07М Na2HPO4 и NaH2PO4, pH = 6,2) и се
загряват на кипяща водна баня до пълно разтваряне на агарозата.
Преди да се употреби тя се охлажда до 67°С. Приготвяне на суспензия
от Micrococcus lysodeicticus се осъществява, като към 20 ml
физиологичен разтвор се прибавя постепенно клетъчна маса от
Micrococcus lysodeicticus (24-часова култура) до плътност 4 милиарда
клетки в 1 ml, определена по скалата на Мак Ферлан. Суспензията се
темперира също до 67°С на водна баня. Следва смесване на
суспензията (20 ml) със същото количество агароза и изливане в
петриева паничка с диаметър 14 сm. Оставя се да се втвърди при
стайна температура, след което се премества за 20 минути в хладилник
при температура 4°С. С помощта на специален шаблон във
втвърдената агарозна маса се правят ямки с диаметър 5 mm.
Максималния брой ямки, които могат да бъдат направени в една петри

е 32. Следващият етап е приготвянето на стандартен разтвор на
лизоцим. За целта към 20 ml физиологичен разтвор се прибавя 1 mg
сух яйчен лизоцим (РНИВМИ, Велико Търново, България). В редица от
11 епруветки се разлива по 1 ml физиологичен разтвор. Правят се
кратни разреждания като се взема 1 ml от разтворения лизоцим и
последователно се разнася по епруветките, като от последната
епруветка се изхвърля 1 ml след размесване с 1 ml разтвор взет от
предпоследната епруветка. За стандарт се използват последните 8
епруветки, т.е. количествата между 3,125 μg/ml и 0,025 μg/ml. Това
позволява да бъдат изчислени по-високи и по-ниски стойности по
отношение активността на лизоцима в серума. От стандартните
епруветки се взема по 50 µl и се поставя в централните 8 ямки на
агарозната плоча. След запълването им в останалите 24 ямки на
агарозната плоча се поставяне по 50 µl от опитните серуми. Отново се
извършва термостатиране при 37°С за 20 часа. Отчитане на резултата
се извършва чрез измерване на просветлените зони около ямките в
милиметри (Фигура 2). Концентрациятя на лизоцима във всяка
серумна проба беше изчислена с помоща на специална компютърна
програма, разработена специално за тази цел.
Фигура (2). Метод за определяне нивото на лизоцима в кръвен серум
от шаран.

Активността на алтернативния път за активиране на
комплемента беше определяна по метода на Сотиров (1991). Накратко
изследването се състои в приготвянето на веронал-веронал Na буфер
със следния състав - 85 g NaCl (Техникум по биотехнология,
Димитровград, България); 3,75 g 5,5-Diethylbarbitur-saure Natrium salz
(Loba-Chemie, Vienna, Austria); 5,75 g 5,5-Diethylbarbituric acid (Reanal,
Budapest, Hungary); 0,01 M EGTA (Sigma, USA); 0,008 M MgCl2 (Polskie
Odczynniki Chemiczne, Poland). Всички тези химикали се разтварят в 2 l
дестилирана вода и се нагласява на pH = 7,5. Този буфер преди
употреба се разрежда 1:5. Чрез работния разтвор на буфера се прави

изходното разреждане на всяка серумна проба като се смесват 350 µl
буфер + 100 µl серум. След това се правят седем степенни разреждания
в микроплаки (Flow Laboratories, UK), в които се поставя от
разредените серуми по 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 ml и се добавя буфер
до 100 µl. Прибавя се още по 50 µl буфер и се поставя по 100 µl
суспензия от заешки еритроцити. Реакционната смес се инкубира 1,15
часа при 37°С, след което се центрофугира за 3 min при 1000 rpm/min.
От супернатантата се отнема 150 µl и се поставят в плоскодънни плаки.
Измерва се оптичната плътност във всяка ямка на ELISA reader “Sumal
P2” (Carl Zeiss, Jena Germany) при дължина на вълната 540 nm (Фигура
6). Окончателната активност на АПАК се изчислявя чрез специална
компютърна програма създадена специално за изследване на
комплемента.
Приготвяне на суспензия от заешки еритроцити се осъществява,
като от средната ушна вена се вземат 10 ml кръв чрез използване на
антикоагулант. Най-подходящ за тази цел е 10% разтвор на EDTA с pH
= 7,2. За всеки 5 ml кръв са необходими 0,2 ml антикоагулант.
Получената кръв се центрофугира (2000 rpm/min за 5 min) и промива
трикратно с физиологичен разтвор. Към 100 ml работен разтвор на
буфера се прибавя 0,8-0,9 ml от промитите еритроцити.
Концентрацията на еритроцитната суспензия се контролира като към
1 ml от нея се прибави 1,5 ml дестилирана вода и оптичната плътност
на хемолизата, измерена на спектофотометър Specol 11 (Carl Zeiss Jena,
Germany) при дължина на вълната 540 nm трябва да е 0,6 – 0,8.
Фигура (3). Метод за определяне на алтернативния път за активиране
на комплемента в кръвен серум от шаран

Статистически методи.
Използвани са компютърни методи и софтуер за съставяне на
дажбите и обработката на данните в дисертационния труд. Направени
са статистически и индексни изследвания, в които използваме
съвременна статистическа програма STATISTICA v 6.1 (StatSoft Inc.,
2002). За определяне на средните стойности и стандартните грешки
(±SEM) бяха използвани методите за дискриптивна статистика.

Резултати и обсъждане.
Проучване
влиянието
на
препарата
Витасил
върху
хидрохимичните параметри в рециркулационна система при
отглежданe на шаран.
Достигане на оптимална жива маса и осигуряване на висок
процент преживяемост на рибите в рециркулационна система, зависи
не само от контролиране гъстотата на посадка, но и от показатели като
температурен режим на водата, газов състав, количество и качество на
храната, както и от нейното оползотворяване (Savin et al., 2009).
Количеството на кислорода, въглеродния диоксид, pH, съставът
и биохимичното състояние на органичните вещества, отделните
компоненти на солевия състав (HCO3-, Ca2+, Na+ и други) са следствие от
жизнената
дейност
на
хидробионтите
и
резултат
от
биопродукционните процеси
(Залепухин, 2010). Ето защо
хидрохимичните показатели имат голямо значение за живота на
рибите особено през периода на интензивно хранене и растеж. Всяко
едно отклонение от нормите води до влошаване в условията на
средата в която се отглеждат. Проследяване динамиката на
хидрохимичните показатели има голямо значение за оценка
състоянието на водоемите в това число и на рециркулационни системи
при отглеждането на риба в тях (Николов и сътр., 2008b).
Температурата е основен фактор оказващ сериозно влияние
върху растежните способности на рибите, тъй като те са
студенокръвни и тя е в тясна връзка с протичащите в тях метаболитни
процеси. Телесната им температура се определя от температурата на
околната водна среда (пойкилотермни). Независимо от този факт
всеки отделен вид риба има определени температурни изисквания.
Според възприетите норми, оптималната температура за отглеждане
на зарибителен материал от шаранови риби е в границите 21,0 – 27,0°С
(Masser et al., 1999; Зайков, 2008; Bocioc et al., 2011).
В басейните на рециркулационна система през периода на
проведеното изследване беше поддържана оптимална температура на
водата за растеж и развитие на шаран от 20,9 – 24,0°С. През първите
три месеца от стартирането на експеримента температурата на водата
варираше в много тесни граници 20,9 – 21,5°С, като средната
температура беше 21,3±0,24°С. В средата на опитния период, беше
установено леко покачване в температурата на водата. Това е
нормално тъй като при повишаване температурата на водата се
активизират и ускоряват всички биохимичните процеси, както в
самите пойкилотермни (с непостоянна телесна температура)
организми, така и във водата (Бессонов и Привезенцев, 1987;
Залепухин, 2010). Газовият режим и активната реакция на водата
определят характера им, но интензивността и продължителността им
зависят изцяло от температурата на водата (Йошев, 1979). Установено

е, че при повишаване на температурата на водата с 10° С скоростта на
всички химични реакции нарастват 2 – 2,5 пъти (Страхов, 1960).
При извършените измервания в началото на четвъртия и края на
петия месец от стартирането на опита беше отчетена температура на
водата в границите от 21,4 – 22,7°С и съответно 22,8 до 24,0°С.
Средната температура на водата през този период от време беше
23,18±0,36°С. През последният период тенденцията за покачване на
температурата на водата вследствие нарастване скоростта на
ензимните процеси съгласно законите на химичната кинетика се
запази. Бяха отчетени стойности на минимална температура на водата
от 23,3°С до максимална 24,0°С. Регистрираната средната температура
беше 23,64±0,12°С.
Изменението на температурата влияе в значителна степен върху
растежа и развитието на рибите. Първоначално Никольский (1963), а
50 години по-късно Chandra et al., (2013) доказват зависимост между
скоростта на протичане на метаболитните процеси при рибите и
температурните амплитуди. Повишаване на температурата на водата
само с 1оС води до ускоряване на метаболизма с над 10%. Ето защо
поддържането на оптимален температурен режим за култивирания
вид, оптимизира растежа и усвояването на храната. Това се
потвърждава и от проведени изследвания на Bocioc et al., (2011) и
Аbbink et al., (2012) за влиянието на температурата върху
физиологичното състояние на зарибителен материал от шаран
(Cyprinus carpio) и сафрид (Seriola lalandi) отглеждан в
рециркулационна система.
Разтвореният във водата кислород подобно на температурата е
универсален екологичен фактор и от рибовъдна гледна точка се счита
за най-важния хидрохимичен показател.
Животът на рибите се обуславя от количеството на разтворения
във водата кислород. Във водна среда той попада, чрез дифузия на
околния въздух или аерация на водата. Литър въздух съдържа 200 ml
кислород, но един литър вода премесена с въздух при температура 10°
С съдържа само 6 ml разтворен кислород (Николов, 2013).
Нуждите на отделите водните организми от разтворен кислород
са различни и зависят от редица фактори. Следователно, е трудно да се
предскаже точно минималното му ниво необходимо за живота на
различните видове риби. Според някои автори съдържанието на
разтворен кислород във водата при култивиране на шаран не трябва
да бъде по-малко от 6,00 mg.l-1 (Bocioc et al., 2011; Стайков и Зайков,
2013).
Представените данни в таблица 1 показват, че през опитния
период насищането с разтворен кислород във водата преди хранене на
шараните от трите групи беше над оптималните стойности за вида.
Тази тенденция се запазваше и при изследване пробите за разтворен

кислород след храненето на рибите, като най-ниска стойност беше
отчетена при контролната група 7,76±1,03 mg.l-1. Това се дължеше на
прилагания механичен метод, при който с помощта на компресор
водата влизаше в постоянен достъп с въздуха (аериране).
Таблица (1): Концентрация на разтворения кислород, mg.l-1
Опитен вариант
Отчитане
Кислород
Норма1
Преди хранене
10,06±0,58
ГРУПА А
След хранене
8,74±0,62
Преди хранене
10,47±0,76
6,00 – 8,00
ГРУПА В
След хранене
8,54±0,49
Преди хранене
10,75±0,97
ГРУПА С
След хранене
8,36±1,03
1Норми според Bocioc et al., (2011)
При трите опитни групи съдържанието на разтворения кислород
преди хранене беше в границите на 10 mg.l-1. След приключване
процеса на хранене стойностите на същият показател се понижиха
средно с около 2 mg.l-1. Отчетено беше, че средното съдържание на
разтворен кислород след хранене в изследваните от нас опитни групи
варираше от 8,36±1,03 mg.l-1 при риби консумирали стандартен фураж
за шаран до 8,54±0,49 mg.l-1 съответно с включена нехранителна
добавка Витасил и 8,74±0,62 mg.l-1 и с високо съдържание на протеини
и мазнини. Най-ниският вариационен коефициент беше наблюдаван
при опитна ГРУПА А преди хранене – 10,06, а най-високият беше
отчетен при контролната група (ГРУПА С) след хранене.
Като основни фактори за пониженото съдържание на разтворен
кислород във водата може да се приемат температурата на водата,
гъстотата на посадка и хранителният режим. По отношение на
първият фактор е известно, че с увеличаване на температурата на
водата правопропорционално нараства и консумацията на кислород.
Boyd (1973) доказва, че консумацията на кислород при канален сом
(Ictularus punctatus) се увеличава от 60 mg.kg-1 за 1 h при 11°С на 276
mg.kg-1 за 1 h при 25°С. Изследванията на Farmer and Beamish (1969)
свързани с консумацията на кислород при тилапия (Tilapia nilotica)
също потвърждават този факт. При проведено от Cooke et al., (2000)
изследване, се сравнява консумацията на кислород при отглеждане на
дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) при две различни гъстоти на
посадката. Консумацията на разтворен кислород е била с 12% повисока при гъстота на посадка 60 kg.m-3, в сравнение с гъстота на
посадка 30 kg.m-3.
В проведеното от нас проучване по-ниските стойности на
разтворен кислород след хранене, не се дължат на температурният
режим, който е в оптимални граници за култивираният вид. Влияние
не е оказвала в конкретния случай и гъстота на посадка, която беше

една и съща при всички опитни групи. Основно значение е оказало
храненето на рибите, което е довело до консумиране на повече
кислород. Buentello et al., (2000) потвърждават този факт, чрез свое
проучване в което при съдържание на разтворен кислород 7 mg.l-1 и
температура на водата 28С консумацията на кислород нараства.
Получените стойности непосредствено след хранене са били 520 mg.kg1 за 1 h; един час след него 680 mg.kg-1 за 1 h ; след едно денонощие 380
mg.kg-1 за 1 h.
Съдържанието на въглероден диоксид във водата при
култивиране на риби в условия на интензивна и суперинтензивна
аквакултура е от съществено значение. Повишаването му може да
понижи рН на водата до критични нива, а понякога да доведе до
асфиксия на отглежданите риби.
Въглеродният диоксид във водата се образува в резултат от
дишането на водните организми и от окисляването на органичните
вещества. Като отпадъчен продукт от дихателната дейност на рибите
въглеродния диоксид взаимодейства с водата, вследствие на което се
обарузат карбонатни съединения (Molleda, 2007).
CO2 ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- ↔ 2H+ + CO3
Различните видове риби имат строго определени изисквания
към съдържанието на СО2, но като пределно допустимото количество
за всички тях се приема стойностти в порядъка до 20,0 mg.l-1.
С покачване нивото на въглероден диоксид във водата, нивото на
кислорода се понижава, при което възниква кислороден глад.
Проблема се задълбочава още повече, ако едновременно с това се
повиши и температурата на водата (Атанасов и Стайков, 2003). В
конкретното изследване този проблем не беше наблюдаван и
концентрацията на въглероден диоксид във водата беше в
референтните стойности ˂ 25,00 mg.l-1 (Svobodá et al., 1993).
Таблица (2): Концентрация на въглеродния диоксид, mg.l-1
Опитен вариант
Отчитане
Диоксид
Норма1
Преди хранене
8,89±0,88
ГРУПА А
След хранене
7,93±0,87
Преди хранене
8,81±0,91
˂ 25,00
ГРУПА В
След хранене
7,61±1,03
Преди хранене
8,55±0,82
ГРУПА С
След хранене
8,06±1,13
1Норми според Svobodá et al., (1993)

Съдържанието на въглероден диоксид при рибите от трите
опитни групи преди и след хранене беше в границите около 9 mg.l-1
(Таблица 2). Това ни дава основание за заключим, че бързата обмяната
на водата и ежедневното механичното почистване след хранене на
рибите са осигурявали отсъствието на остатъчни вещества, отпадни
продукти и настъпване на гнилостни процеси. Не без основание може
да се предполага, че по-ниската концентрация на СО2 след хранене при
ГРУПА В е вследствие употребата на фуражна добавка. При проучване
свързано с качеството на водата след консумация на фураж с добавка
(пробиотичен продукт) е било установено статистически значимо
понижаване на съдържанието на въглероден диоксид във водата. На
основата на тези данни публикувани от Balcázar et al., (2006) и
получените от нас стойности, считаме, че е налице тенденция за
понижаване на въглеродния диоксид вследствие от по-бързото и подобро трансформиране на органичните вещества.
Активната реакция на средата има огромно значение за
протичането на биохимичните процеси в рибите. За повечето водни
организми неутрална и слабо алкална реакция на водата създава найблагоприятни условия за протичане на жизнените им функции, като
дишане, размножаване и други (Cristea et al., 2002). Шарановите риби
се развиват нормално в рециркулационна система при стойности на
pH на водата в диапазона 7,0 – 8,0 (Bocioc et al., 2011).
Таблица (3): Концентрация на активна реакция
Опитен вариант
Отчитане
рН
Преди хранене
7,32±0,03
ГРУПА А
След хранене
7,44±0,03
Преди хранене
7,31±0,02
ГРУПА В
След хранене
7,40±0,05
Преди хранене
7,25±0,03
ГРУПА С
След хранене
7,46±0,02
1Норми според Bocioc et al., (2011)

Норма1

7,00 – 8,00

В нито една от опитните групи не беше установена
статистически достоверна разлика между стойностите на рН преди и
след хранене на рибите. Концентрацията на този показател варираше
в границите между 7,25 – 7,45 (леко алкална), като преди
предоставянето на фураж стойностите бяха незначително по-ниски
(Таблица 3). По-ниските стойности на рН бяха в резултат от процеса на
нитрификация. Установено е, че при него се увеличава отделянето на
Н+ йони, които са отговорни за лекото понижаване рН на водата в
рециркулационната система (Bocioc et al., 2011). От друга страна
според Николов (2013) съществува трайна зависимост между
съдържанието на кислород, въглероден диоксид и pH във водата.
Отчитайки този факт и въз основа на получените стойности за газовия

режим на водата ние смятаме, че въглеродният диоксид частично беше
реагирал с водата, в резултат на което се беше образувала въглена
киселина, която водеше в последствие до отчитането на pH стойности
под 7 (кисела реакция).
Токсичността на нитритите спрямо водните организми варира
значително и зависи от различни фактори, измежду които найважните са качеството на водата, вида и размера на организмите. При
отглеждането на риби в рециркулационна система, комбинацията на
процеса на нитрификация с намаляване на количеството свежа вода
води до натрупване на нитрати във водата (Kroupová, 2005). За да се
предотврати това се използват денитрифициращи блокове от
хетеротрофни бактерии, в които протича десимилативна редукция на
нитратите до азот (Vasilean et al., 2009).
N0 з

N0 2

О

Н2О

Таблица (4): Съдържание на нитрати, mg.l-1
Опитен вариант
Отчитане
Преди хранене
ГРУПА А
След хранене
Преди хранене
ГРУПА В
След хранене
Преди хранене
ГРУПА С
След хранене
1Норми според Bocioc et al., (2011)

N2

Нитрати
5,99±0,34
6,45±0,60
6,07±0,59
6,32±0,53
5,96±0,62
6,55±0,56

Норма1

˂ 30,00

При сравняване на показателя, между отделните опитни групи,
както и в периода преди и след хранене на рибите не беше установена
статистически достоверни разлика в съдържанието на нитрати във
водата (табилца 4).
През целият експериментален период включително и след
хранене, съдържанието на нитрати в рециркулационна система, бяха
по-ниски от пределно допустимите стойности за този вид риба от 30
mg.l-1 (Bocioc et al., 2011). Това беше постигнато чрез повишаване
честотата на механично почистване на ваните, вследствие на което се
понижи отпадната органична материя (неконсумирана храна и
екскременти). От друга страна по-ниското съдържание на нитрати
(азотни продукти) може да е резултат от включването на добавки към
фуража. Публикувани научни данни доказват прякото влияние на
пробиотични и пребиотични фуражни добавки върху понижаване
съдържанието на нитрати и в частност на азота (Wang et al., 2005;
Gatlin III and Peredo, 2012).
Отчитането и контрола върху показателя общ хлор, се оказва
наложително, когато се регистрират чести аварии в собственият
източник на водозахранване. Това налага от своя страна много

стриктно управление и експлоатация на съоръжението, за да бъдат
поддържани през целия експериментален период референтните нива
и да не възникнат интоксикации при рибите в рециркулационната
система.
Таблица (5): Съдържание на общ хлор
Опитен вариант
Отчитане
Преди хранене
ГРУПА А
След хранене
Преди хранене
ГРУПА В
След хранене
Преди хранене
ГРУПА С
След хранене
1Норми според Bocioc et al., (2011)

Общ хлор
0,01± 0,00
0,01± 0,00
0,01± 0,00
0,01± 0,00
0,01± 0,00
0,01± 0,00

Норма1

1,00 – 10,0

ОБОБЩЕНИЕ
Въпреки съществуващите изследвания на Queiroz and Boyd
(1998), Maillard et al., (2005), Rafiee and Saad (2005) в които се
съобщава, че включването на фуражни добавки при риби не оказват
влияние или имат негативен ефект върху химичните параметри на
водната средата, в практиката широко се препоръчва тяхното
използване.
Анализ на данните за влияние на препарата Витасил върху
хидрохимичните показатели при шаран отглеждан в рециркулационна
система, показва че не бяха отчетени статистически достоверни
промени в хидрохимичните условията на живот на рибата. Не се
наблюдаваше тенденция за понижаване стойностите на разтвореният
кислород под пределно допустимите стойности след хранене при
всички опитни групи. Подобна зависимост беше установена и при
показателят активна реакция на водата. При всички експериментални
групи стойностите на въглеродният диоксид и нитратите преди, както
и след хранене останаха в оптималните граници, но при ГРУПА В се
наблюдаваше тенденция за по-ниската им концентрация след хранене
вследствие употребата на фуражна добавка и по-доброто
трансформиране на органичните вещества.
Проведените от нас изследвания потвърждават резултатите на
Haroun et al., (2006); Lalloo et al., (2007); Николов и сътр., (2008b); Bocioc
et al., (2011); Moreira et al., (2011), които доказват че при включването
на фуражи добавки (пребиотици, пробиотици и биофлавонони в
различни концентрации) не се установява неблагоприятно
въздействие върху отделните хидрохимични параметри и те остават в
оптималните граници за съответния вид.
Проучване влиянието на препарата Витасил върху интензивност
на растеж, рибопродуктивност и икономическа ефективност.

Таблица (6): Стойности на индивидуалните линейни показатели.
Голяма
Група
Тегло
Височина
Обхват
дължина
ГРУПА В20
51,02±8,02
13,86±0,54
4,14±0,22
10,72±0,40
ГРУПА В50
53,00±8,14
13,76±0,56
4,14±0,22
10,76±0,40
ГРУПА В100
53,41±8,83
13,64±0,62
4,23±0,23
10,77±0,54
ГРУПА С
55,83±9,55
14,67±0,61
4,78±0,26
10,92±0,44
Средното тегло на шаранчетата при стартиране на експеримента
беше 15,3±0,12 g. В края на деведесет дневното проучване при всички
групи беше отчетено повишаване на живата маса но без статистически
достоверна разлика помежду им (Таблица 6). При сравняване на
показателя жива маса на рибите консумирали фураж с и без добавка на
препарата Витасил, значително по-високо крайно тегло 55,83±9,54 g
беше постигнато при ГРУПА С. Статистическият анализ показваше, че
вкюлчването на препарата Витасил не беше оказала влияние върху
този показател (Р>0,05), нещо повече най-ниско наддаване на тегло
беше установено при шараните приемали фураж с добавка на 2%
Витасил ГРУПА В20 (51,02±8,01).
При сравняване на осреднените стойности за признаците голяма
и малка дължина при проведените контролни улови в края на
експерименталният период беше установено, че рибите от ГРУПА С
(14,67±0,61 и 12,20±0,51) изпреварват по тези признаци индивидите от
останалите три групи. Въпреки съществуващата разлика между
осреднените стойности на признака голяма дължина при рибите от
ГРУПА В20 (13,86±0,54), ГРУПА В50 (13,76±0,56), ГРУПА В100
(13,64±0,62) и малка дължина при ГРУПА В20 (11,30±0,43), ГРУПА В50
(11,24±0,46), ГРУПА В100 (10,98±0,48) спрямо контролната група
последната не беше доказана статистически (Р>0,05).
Подобни тенденция беше наблюдавана и при другите два
показателя най-голяма височина и обхват на тялото. Тук отново бяха
отчетени по-високи средни стойности при контролната група спрямо
трите експериментални, но без статистическа достоверност (Р>0,05).
Възоснова на получените абсолютните стойности на линейните
измервания ние пресметнахме и съответните индекси, които са
представени в таблица (7).
Таблица (7): Стойности на индивидуалните индекси на телосложение.
Индекс
Индекс
Индекс
Група
високогърбие
широкогърбие
сбитост
ГРУПА В20
2,02±0,82
2,72±0,03
1,05±0,03
ГРУПА В50
2,00±0,74
2,71±0,04
1,04±0,06
ГРУПА В100
2,41±0,83
2,59±0,08
1,02±0,08
ГРУПА С
2,03±0,55
2,55±0,05
1,10±0,01

Получените стойности за отделните индекси показаха, че
несъществува статистически достоверна разлика между отделните
групи и контролата, с което се потвърдиха резултатите от наши
предходни краткотрайни изследвания с биофлавоноиди и пребиотици
при сладководни риби (Николов и сътр., 2008a; 2008b; 2009; Атанасов
и сътр., 2009).
ОБОБЩЕНИЕ
При първият проведен от нас опит имащ за цел да се установи
оптималното количеството за влагане на препарата Витасил под
формата на фуражна добавка беше установето, че различните вложени
концентрации през деведесет дневния период не бяха оказали пряко
влияние върху линейните измервания на зарибителния матариал от
шаран. Не бяха установени статистически достоверни разлики между
отделните групи с различен процент на влагане на фуражната добавка,
както и спрямо контролната група. Смятаме, че всичко това е било в
резултат от краткия период на прием на препарата Витасил. В
предписанието на продукта за хуманно приложение беше посочен
минимален период на прием от 9 до 12 месеца. Това ни даде основание
да продължим своето изследване, като за целта проведохме втори
опит с продължителност от 9 месеца.
При проведеният от нас втори опит беше включен препарата
Витасил в количество 50 g/kg фураж. Избраната и приложената от нас
концентрация се базираше на получените резултати в първият опит и
научни публикации свързани с използването на растителни добавки в
аквакултурата (Lee et al., 2015). Panagiotidou et al., (2009) съобщават за
положителен ефект върху растежните показатели на лаврак при
приложението на 5% фуражна добавка Nupro® в сравнение с 2% и 8%.
Cagiltay et al., (2011) потвърждават положителият ефект върху
растежните показатели на зарибителен материал от пъстърва при
приложението на екстрат от дафинов лист в концентрация от 5% в
сравнение с 3% и 7%.
Извършен беше статистически анализ, за определяне на това
дали са значими разликите между контролната и екперименталните
групи където рибите бяха хранени респективно със стандартен
шаранов екструдиран фураж и такъв с по-високо съдържание на
мазнини и протеин при дажби със и без включен препарат Витасил.
Резултатите са поместени в Таблица 8:
Таблица (8): Стойности на показателите за рибопродуктивност.
ГРУПИ
MWG
ADG
BWG
SGR
FCR
ГРУПА А
1,67±0,06
0,39±0,06
1,44
3,7±0,05
1,44±0,04c
ГРУПА В
1,84±0,07 0,49±0,02a
1,77
4,2±0,06b 1,41±0,04d
a
ГРУПА С
1,63±0,24 0,29±0,01
1,09
3,1±0,02b 1,70±0,08cd
a, b Достоверност на разликите между отделните групи: (Р˂0,05)

В края на опита стойностите на показателят средно дневен
растеж (ADG) бяха най-високи при рибите от ГРУПА В. Между
индивидите от тази експериментална група (0,49±0,02) и рибите от
контролната група (0,29±0,01) беше налице статистически достоверна
разлика (Р˂0,05). Аналогични резултати бяха наблюдавани и при
показателя специфична скорост на растеж (SGR). Средните стойности
от всички повторения на ГРУПА В, в която рибите бяха консумирали
фураж с добавка на препарата Витасил беше 4,2±0,06, което е
статистически достоверно спрямо 3,1±0,02 при ГРУПА С (Р<0,05).
Подобни резултати бяха представени от Тuran (2006), след
използването на червена детелина (Trifolium pratense) като
стимулиращ растежа агент за тилапия. Yılmaz et al., (2006) съобщават
за по-бърз растеж на шаран (Cyprinus carpio) при дажби допълнени с
лечебни растения. Сходни резултати са наблюдавни при използване на
лечебни растения като стимулиращи растежа вещества при бяла риба
(Sander lucioperca)(Zakes et al.,2008), гупи (Poecilia reticulata) (Cek et al.,
2007a), цихлиди (Cryptoheros nigrofasciatus) (Cek et al., 2007b) и платика
(Pagrus major)(Ji et al., 2007). За момента научната общност предполага,
че множество различни и неизвестени по природа вещества
съдържащи се в отделните лечебни растения са в основата за
стимулиране растеж на рибите (Dada, 2012). В допълнение,
биофлавоноидите притежават естрогенна активност, а проведените
изследвания през последните години недвусмислено доказаха, че
именно тя е отговорна за стимулиране растежа на шаран (Kocour et al.,
2005; Dada, 2012).
Най-ниската средната стойност на показателя хранителен
коефициент (FCR) беше отчетена при рибите от ГРУПА В, последвано
от шараните консумирали фураж с наднормено съдържание на
протеин и мазнини в дажбата и инидивидите от ГРУПА С. При ГРУПА В
коефициента за оползотворяване на фуража беше със стойност
1,41±0,04, което е статистически достоверно спрямо 1,70±0,08 при
контролната група (Р<0,05). Най-ниска стойност на показателят беше
наблюдавана при рибите с включена фуражна добавка, което ни дава
основание да заключим, че добавянето на препарата Витасил
подобрява усвояването на фуража. Подобни резултати бяха съобщени
при използването в дажбите за шаран на други видове фуражни
добавки, включително антибиотици, мая (S. Cerevisiae), бактерии (S.
faecium), както и някои отделни части или цели лечебни растениия
(Chandra et al., 2013). Екстрактите от лечебни растения включени в
дажбите на риби под формата на фуражна добавка също така оказват
положително влияние върху растежа и преобразуването на фуража
(Olmedo Sanchez et al., 2009).
Биоикономиката се дефинира като използване на математически
модели, свързани с биологичен модел, описващ конкретна
производствената система, както и икономически модел, отнасящ се за

производствената система на пазарните цени. Като цяло всички
модели са базирани на биологичните основи на икономическата
активност и взаимоотношенията между икономическите сили,
засягащи рибната промишленост и биологичните фактори,
определящи производство и предлагането на риба. Биологичните
модели намират основно приложение при генериране на данни за
оценка на производствените мощностти в аквакултурата. За разлика
от тях, икономическият модел осигурява връзката между пазарната и
производствената система, т.е може да се възприеме, че той
контролира работата на биологичния модел.
Строго погледнато така разработените модели са често
прекалено сложни, за да се използват като инструменти за управление
от страна на самите производителите. Това е довело до
разработването и прилагането от страна на икономистите на попрости модели и методи. Като основни такива могат да бъдат
посочени брутен доход (Gross margin) и коефициентът на
икономическа възвръщаемост (Economic conversion ration).
Разликата приходи – разходи не отразява печелбата на фермата,
тя само отчита получения брутен доход (Николов и сътр, 2010).
Брутния доход е едни от най-често срещаните инструменти,
използвани за управление и подпомагане на земеделски
производители при избора между отделни предложени стратегии.
Това може да означава избор между два различни вида акваферми, или
избор между различни технологии за производство в самото
стопанство. Методът намира широко приложение в рибовъдните
ферми в Европа при извършване сравнение на данни от предходни
години или с такива от други конкурентни стопанства. Практически е
удобно да се направи баланс за цялата ферма, но винаги данните
трябва да се преизчисляват за една партида (пасаж) риба.
В групата на краткотрайните биологични активи се включват
животни с различно предназначение. Такива са основните пасажи –
риби, от които се получава продукция, отделена от животното или под
формата на прираст. Оценяването и отчитането им става чрез
финансови отчети. Основно изискване към всеки един отчет е
предоставяне на пълна и точна информация за имущественото и
финансовото състояние на фермата (Дурин и Дурина, 2006). Тази
отчетността се води както във физически величини, така и стойностно.
Таблица (9): Жива маса на рибите през контролните улови
Жива маса, g
ГРУПИ
11.VII.2011
08.X.2011
22.XII.2011
11.II.2012
ГРУПА А
64,66±21,8
106,01±36,2
145,38±46,4
157,8±44,1
ГРУПА В
65,08±22,5
105,85±33,2
156,2±53,6
179,8±56,8
ГРУПА С
63,90±21,2
87,94±33,3
116,3±46,4
134,0±48,5

Таблица (10): Данни за разходите при отглеждане на шаран
Разход

Количество

ГРУПА А
ГРУПА В
ГРУПА С
ГРУПА А
ГРУПА В
ГРУПА С
Витасил
Работна заплата
Режийни

78 бр.
78 бр.
78 бр.
12,951 kg
17,238 kg
15,490 kg
0,7 kg*
80 раб. Часа
225 kWh

Фураж

Общо разходи в лв.
Медикаменти
Други
000
000
000

3237
4559
3252
490
ГРУПА А
ГРУПА В
ГРУПА С

000
1420
4657
6469
4363

Таблица (11): Данни за приходите от евентуална продажба на шаран
Приход
ГРУПА А
ГРУПА В
ГРУПА С

Количество, kg

Единична цена, лв./kg

Общо, лв.

9,112
12,226
8,040

600
600
600

5460
7335
4820

За периода на изследването за отделните групи беше получена
стойност на брутен доход, както следва при ГРУПА С 4,59 лв., при
ГРУПА А 8,03 лв. и най-висока при ГРУПА В 8,66 лв.
Мониторингът на хранителната активност на рибите и
количеството на не консумираната храна помагат за оптимизиране на
храненето и икономическия мениджмънт на фермата, подобряват
печалбата и намаляват негативното влияние на рибопроизводството
върху околната среда (Tacon, 2003). Икономическото въздействие от
използването на препарата Витасил като добавка в дажбата на шаран и
актуална цена на храната на рибите и добавката са представени в
таблица 12.
Таблица (12): Данни за коефициент на икономическа възвръщаемост.
Приход
FCR
Фураж, лв./kg
ГРУПА А
1,44
190
ГРУПА В
1,41
225*
ГРУПА С
1,70
190
* Цена на 1 kg с включена цена на препарата Витасил.

ECR
273
317
323

От практическа гледна точка получените от нас резултати
доказват, че използването на препарата Витасил под формата на
фуражна добавка намалява количеството на консумирания фураж
(FCR) необходим за растежа и развитето на рибите, което от своя
страна е предпоставка за намаляване на производствените разходи, а
оттук и повишаване на икономическата възвръщаемост.
ОБОБЩЕНИЕ
Изчисленията на икономическата ефективност на изследваните
диети, базирани на разходите за храна, разходите за един килограм
прираст и разходите за поддръжка показват постепеното им
намаляване. Налице е повишаване в стойностите на двата показателя,
брутен доход и икономическата възвръщаемост. Тези резултати
напълно кореспондират с направените констатации в дисертационния
труд на Bortă-Frunză (2011) за влагането на растителен екстракт и
семена от бял трън в дажбите на пилета бройлери, с което се
потвърждава и икономическия ефект от влагането на препарата
Витасил във фуража за шаран.
Проучване влиянието на препарата Витасил върху чернодробната
структура при шаран (Cyprinus carpio) чрез ехографско
изследване.
Част от ехографското изследване на коремните органи на шарани
от контролната група са представени на Фигура 4.
Фигура (4): Ехография на черен дроб (liver), жлъчен мехур (GB) и сърце
(heart) на шаран от ГРУПА С. Сагитална проекция на черен дроб от
шаран с умерена, грубозърниса ехогенност.

Ултрасонографски чернодробнят паренхим беше визуализиран и
определен, като структура с умерена, грубозърниста и еднородна

ехогенност. Жлъчният мехур беше разположен вентрално и каудално
от черния дроб. Той се визуализираше с овална форма, тънки стени и
анехогенно съдържание. Краниално от него ясно контрастираше
хипоехогенната сърдечна сянка.
Аналогични ехографски находки бяха установени и при рибите
от ГРУПА В, хранени с фураж със завишено протеиново и мастно
съдържание (> 10% мазнини), но с добавка на препарата Витасил
(Фигура 5). В сагитален план, черният дроб беше с умерена еднородна
плътност, ехографски визуализираща се със средна грубозърниста
ехогенност.
Фигура (5): Ехография на черен дроб (liver), жлъчен мехур (GB) и сърце
(heart) на шаран от ГРУПА B (с добавка на Витасил в дажбата).
Сагитална проекция на черен дроб от шаран с умерена и грубо
зърниста ехогенност.

Ехографската находка на част от рибите от ГРУПА А, хранени с
фураж със завишено протеиново и мастно съдържание (> 10%
мазнини), но без добавка на препарата Витасил е представена на
последната фигура (6). Установена бе контрастираща, спрямо ГРУПА В
и ГРУПА С чернодробна ехографска находка, изразяваща се в силно
повишена ехогенност (блестящ черен дроб) с финозърниста хомогенна
структура, еднаква за паренхима от различна дълбочина. Налица бяха
множество хиперехогенни линейни ивици, които бяха разположени
по-близо едни до други в сравнение с хиперехогенните стени на
порталната вена. Подобно различие беше установено на границата
между черния дроб и отложените липиди, когато оста на светлинния
сноп на сканиране беше перпендикулярно на повърхността на черния
дроб.

Фигура (6): Чернодробна липидоза при шаран от ГРУПА А – сагитална
проекция. Ясно изразена хиперехогенна сруктура разположена краниодорзално от сърцето.

Ехографското изследване на черен дроб от риби хранени с
различни дажби показва, че с увеличаване съдържанието на протеин и
мазнини във фуража, се установяват контрастиращи различия в
ехогенността на чернодробния паренхим. Системният прием на
фуражи с високо мастно съдържание (> 10% мазнини) резултира в
увреждане и отлагане на липиди в чернодробните клетки при рибите
от ГРУПА А. При шараните от тази група, ехографския образ беше
типичен поради дифузната висока амплитуда на ехата, което е
резултат от мастно-дистрофичните промени (блестящ черен дроб).
При дифузно заболяване на черния дроб, представляващо мастна
дистрофия в резултат от нарушени обменни процеси се установява
увеличаване на чернодробната ехогенност, която често е сравнявана с
тази на далака и бъбреците (Joy et al., 2003). Повишената ехогенност на
черният дроб, съчетана с финнозърнеста хомогенна структура се
дължи на еднородното проникване на ултразвуковия лъч в подълбоките слоеве на паренхима. Аналогични ехографски промени в
чернодробната структура, характерни за чернодробна липидоза са
описани при кучета и котки (Nyland and Park, 1983; Biller, 1992; Wang et
al., 2004).
ОБОБЩЕНИЕ
При извършване на ултразвуково изследване, устновените
промени в ехогенността могат да помогнат за идентифициране на
засегнатите органи (Oğuzkurt et al., 2005). При рибите от ГРУПА А, беше
констатирана, солитарна огнищна стеатоза, разположена в
субкапсуларните зони, демонстрираща повишена ехогенност на
паренхима и рязък контраст спрямо съседния хипоехогенен фон.
Липсата на ехографски значими структурни промени в чернодробния

паренхим при рибите от ГРУПА B, вероятното се дължи на
хепатопротективното действие от добавянето на препарата Витасил в
хранителната дажба. Съдържащия се в него силимарин стимулира
функциите на клетъчните мембрани, усилва регенеративните промени
в хепатоцитите и възпрепядства отлагането на липиди в тях (Boigk et
al., 1997; Crocenzi et al., 2000; Kosina et al., 2002).
Проучване влиянието на препарата Витасил върху някои
биохимични показатели отговорни за чернодробната функция.
За диагностициране на чернодробната функционалност във
ветеринерномедицинската практика се извършва определяне
активността на някои специфични ензими. При дребните животни,
включително и риби, това са ензимите аланинаминотрансфераза
(АлАТ) и аспартатаминотрансфераза (АсАТ). Те се освобождават в
кръвната плазма в резултат от настъпването на някои от основните
патофизиологични изменения в чернодробните клетки (Мирчева,
2005).
При диагностицирането на чернодробната функция се извършва
задължително изследване на чернодробните ензими. Трансаминазите
включват две трансферази с коензим пиридоксалфосфат, които
катализират преноса на аминогрупи между алфа-амино и алфа-кето
киселини. Разпространени са повсеместно, но осбено висока активност
имат в черен дроб, сърце и скелетни мускули. Данните за
концентрацията
на
аланинаминотрансфераза
(AлАT)
и
аспартатаминотрасфераза (AсАT) (U.l-1) в кръвна плазма са
представени в Таблица 13.
Таблица (13): Концентрация на аланинаминотрансфераза (AлАТ) и
аспартатаминотрасфераза (AсАТ, U.l-1) в кръвна плазма при шарани
хранени с различни дажби.
Показател
Група
3ти месец
6ти месец
9ти месец
Норми1
b
a
ГРУПА А 83,23±22,5 109,8±21.3 110,5±14,6
AсАТ
ГРУПА В 63,94±10,3 89,48±12.5
85,2±16,9
26 – 54
b
a
ГРУПА С 58,67±32,8 58,11±24.3
65,8±13,8
ГРУПА А 26,2±1,79
27,4±3.44
35,9±1,78
AлАT
ГРУПА В 23,8±2,12
25,2±3.71
29,6±2,05
9 – 23
ГРУПА С 19,7±2,23
23,1±2.93
25,3±1,40
1Норми според Nicula et al., (2010)
a, b Достоверност на разликите между отделните групи (Р˂0,05)
В организма на животните, ензимът АлАТ се установява в
различни по структура и активност тъкани и органи. Най-висока
активност се отчита в клетките на черния дроб, като съдържанието му
се определя въз основа на присъствието му в кръвния серум. При
проведеното от нас изследване се наблюдава статистически значимо

увеличаване на този ензим при рибите от ГРУПА А в края на
експерименталния период 35,9±1,78 U.l-1 (Р<0,05) спрямо контролната
група. В ГРУПА В също беше отчетено покачване в концентрацията,
като стойностите бяха много по-близки до горната референтна
граница за вида установена от Nicula et al., (2010). Повишение в
стойностите на АлАТ над референтните за дадения вид е указание за
настъпило увреждане в цитоплазмата на хепатоцитите и
последващото му освобождаване в кръвния ток (Center, 2007). От друга
страна степента на увеличаване на активността му е приблизително
пропорционална на броя на увредените хепатоцити (Cooper and
Webster, 2006). Това ни даде основание да заключим, че повишеното му
съдържание в кръвната плазма беше свързано с разрушаване на
хепатоцелуларната
мембрана
и
настъпило
увреждане
на
чернодробната структура.
АсАТ се открива в различни тъкани и органи, като най-висока е
неговата активност в чернодробната тъкан. Концентрацията на този
ензим при рибите от ГРУПА А в началото на третия месец беше
83,23±22,5 U.l-1, което е значително по-висока от нормата. Тенденцията
за нарастване концентрацията на АсАТ се запази, като в края на
експеримента достигна максимални стойности 110,5±14,6 U.l-1, които
бяха статистически значимо по-високи (Р<0,05) спрямо контролната
група. Значителното увеличаване на АсАТ, предполага необратимо
хепатоцелуларно увреждане, вследствие на което настъпва
освобождаване на митохондриалните запаси от АсАТ (Cooper and
Webster, 2006). Трябва да се вземе в предвид и това, че АсАТ е
значително по-чувствителен от АлАТ, ето защо в случаите в които и
двата ензима са увеличени със сигурност можем да твърдим за
наличие на чернодробно увреждане (Alvarez and Whittemore, 2009).
В опитна ГРУПА В, също се наблюдаваше постепенно повишаване
активността на ензима, като на шестия месец бяха достигнати
максималните нива от 89,48±12,5 U.l-1, които след това до края на
опита се понижиха до 85,2±16,9 U.l-1. Това понижение може да се отдаде
на по-краткия биологичен полуживот в кръвта на АсАТ в сравнение с
този на АлАТ и склонност му да се понижат по-бързо в процеса на
възстановяване на чернодробната функция (Dossin et al., 2005). Този
процес според нас може да е в резултат от влагането на препарата
Витасил с активно действащо вещество силимарин. Основание за това
ни дава публикуваните от Banaee et al., (2011) данни, че при влагането
на силимарин в концентрация 800 mg.kg-1 се понижава активността на
серумните ензимни при пъстърва. Отдавна е известна употребата на
силимарин при чернодробна патология, поради антиоксидантните му
свойства, инхибирането на липидната пероксидация, промяната
пропускливостта на мембраните и предотвратяване изчерпването на
глутатиона в черния дроб (Pradeep et al., 2007; El-Shitany et al., 2008;
Shaarawy et al., 2009; Banaee et al., 2011).

При контролната група риби, стойността на ензима беше в
границите от 58,67±32,8 до 65.8±13,8 U.l-1. Независимо от факта, че и
при ГРУПА В и ГРУПА С концентрация на АсАТ беше над установените
норми, не беше установена статистически достоверна разлика
помежду им така и вътре тях.
Кръвната плазма съдържа смес от разнородни белтъци. Общият
серумен белтък включва всички белтъци в кръвта без тези на
кръвните клетки, на хемоглобина и без фибриногена. Общият серумен
белтък представлява сбор от албумин и глобулини, като последните се
разделят на: α1-, а2-, β- и γ-глобулини. Данните за количеството на
общия белтък и албумина (g.dl-1) са представени в Таблица 14.
Таблица (14): Количество на общия белтък (ТР) и албумина (Alb) (g.dl1) в кръвна плазма при шарани хранени с различни дажби.
Показател
Група
3ти месец
6ти месец
9ти месец
Норми1
ГРУПА А
3,18±0,08
3,27±0,55
3,15±0,73
TP
ГРУПА В 3,06±0,24* 4,12±0,11* 4,51±0,89* 1,77 – 4,00
ГРУПА С
2,98±0,07
3,09±0,20
3,34±0,57
ГРУПА А
2,19±0,38
2,23±0,15
2,21±0,11
Alb
ГРУПА В
2,08±0,36 2,93±0,43b 2,43±0,23 0,45 – 2,00
ГРУПА С
2,02±0,21 1,91±0,11b 1,99±0,05
1Норми според Nicula et al., (2010)
a, b Достоверност на разликите между отделните групи: (Р˂0,05)
*Достоверност на разликите спрямо базовите стойности: (Р˂0,05)
Референтните стойностите за общия белтък са в границите от
1,77 до 4,00 g.dl-1, а за албума съответно 0,45 – 2,00 g.dl-1 (Nicula et al.,
2010). При рибите от контролната група стойностите на двата
показателя бяха без значителна промяна през целия период на
изследването. В двете опитни групи се наблюдаваше повишаване
нивата на общия белтък и албуминa. При рибите от ГРУПА А
началните стойностите на общия белтък бяха 3,18±0,08 g.dl-1, като
статистически достоверна промяна в стойностите им спрямо ГРУПА С
и ГРУПА В през отделните периоди не беше установена (Р>0,05).
Наблюдавано обаче беше значително увеличение в нивото на общия
протеин в плазмата на риби, хранени с дажба с по-високо съдържание
на протеин спрямо контролната група.
При шараните от ГРУПА В стойностите се повишиха
статистически достоверно (Р˂0,05) спрямо контролната група и
изходните стойности на шестия и деветиия месец от стартирането на
опита. В края на проследяването (9ти месец), концентрацията на общия
белтък беше 4,51±0,11 g.dl-1, но без статистическа достоверност спрямо
останалите две групи. Тъй като е налице тясна връзка между скоростта
на протеиновия синтез и концентрацията на общ белтък в кръвната
плазма, подобно повишаване в съдържанието му вероятно е в резултат

на повишен синтез в черния дроб. Според Dügenci et al., (2003)
включването на екстракти от имел (Viscum album), коприва (Urtica
dioica) и джинджифил (Zingiber officinal) в дажбите на риби са ключов
фактор за повишаване протеиновия синтез в черния дроб и нивото на
общия белтък в плазмата, което е основание да приемем, че липсват
индикации за недостатъчен белтъчен синтез т.е недоимъчно хранене,
чревни заболявани с недостатъчно усвояване на белтъците от фуража
или нарушена чернодробна функция със засилено разграждане на
белтъци. От друга страна общия белтък в кръвната плазмата включва
албумин и глобулин. Така би могло да се обясни и повишаването в
концентрацията на албумина при експерименталните риби от ГРУПА
В. Високите нива на този показател допълнително подпомагат преноса
на силимарина чрез своята транспортна функия в кръвта на организма
(Banaee et al., 2011).
Липидният профил е детайлно измерване на мазнините в кръвта.
Включва изследване на холестерол и триглицериди. Данните за
количеството на триглицеридите (ТG) и холестерол (HL) (mg.dl-1) в
кръвната плазма на шараните от трите експериментални групи са
представени в Таблица 15.
Таблица (15): Концентрация на триглицериди (ТG) и холестерол (HL)
(mg.dl-1) в кръвна плазма при шарани хранени с различни дажби.
Показател
Група
3ти месец 6ти месец 9ти месец
Норми1
ГРУПА А 408±21,4* 680±28,7a 861±31,1b*
TG
ГРУПА В
360±32,0 547±32,3
561±29,5
317 – 412
ГРУПА С
344±50,0 372±39,1a 473±40,7b
ГРУПА А
280±31,9 410±32,1
423±29,8
HL
ГРУПА В
275±27,1 319±28,2
344±31,5
99 – 263
ГРУПА С
261±31,4 264±27,3
285±28,4
1Норми според Nicula et al., (2010)
След прием на дажба с наднормено съдържание на протеин и
мазнини в ГРУПА А, постепенно нивата на триглицеридите и
холестерол започнаха да се повишават над установените норми. Найвисока стойност беше отчетена в края на експеримента при риби от
ГРУПА А, когато се достигнаха максималните стойности за
триглицериди от 861±31,1 mg.dl-1 и холестерол 423±29,8 mg.dl-1.
Стойностите бяха статистически значимо по-високи спрямо ГРУПА С.
Беше установена достоверна разлика (Р˂0,05) и вътре в
експерименталната група. Сходна картина се наблюдава при кучета,
където дажба с високо съдържание на мазнини се приема като фактор,
които води до покачване на холестерола от 3,58 до 4,62 mmol.l-1
(Славов и сътр. 2009). Наблюдаваната хиперхолестеролемия найвероятно се дължи на повишен чернодробен синтез на холестерол,

намален LDL клирънса и преобразуване на холестерол в жлъчни
киселини.
В литературата съществуват данни, според които плазмените
нива на триглицериди нарастването вследствие на увеличена de novo
чернодробна синтеза на мастни киселини, повишаване в активността
на ензима хидрокси-метил-глутарил-КоА редуктаза и секреция на
нископлътни липопротеини (VLDL) в резултат на мастнотъканната
липолиза (Feingold et al., 1993; Khovidhunkit et al., 2004). Ускоряване на
липолизата в съчетание с намаляване складирането на мастни
киселини и окисляването в мастната тъкан и мускулите води до
увеличаване потока на мастни киселини в черния дроб, а оттук и
повишаване на серумните нива на триглицеридите (Запрянова, 2013).
В плазмата на рибите от ГРУПА В се наблюдаваше същата
динамика на промените. Въпреки, че те консумираха същия вид и
количество фураж, концентрацията на триглицериди (561±29,5 mg.dl-1)
се запази по-ниска спрямо ГРУПА А. При съпоставяне на резултатите от
ГРУПА В с контролната група се констатираха значително по-високи
стойности на триглицериди на шестия месец (547±32,3 mg.dl-1) и
деветия месец (561±29,5 mg.dl-1) но не беше установена достоверна
разлика между двете групи. Настоящите резултати са сходни с тези от
други проучвания свързани с намаляване концентрацията на
триглицериди в кръвта след перорален прием на силимарин от риби и
плъхове (Fallah Huseini et al. 2006; Аhmadi et al., 2012).
По отношение нивата на холестерола в плазмата на рибите от
ГРУПА В в края на експеримента се отчетоха по-ниски стойностите
(344±31,5 mg.dl-1) от тези при ГРУПА А. Според някои автори приема на
силимарин инхибира абсорбцията на холестерол, като по този начин
регулира плазмената му концентрация и пропускливостта на
клетъчната мембрана (Škottová et al., 2003; Sobolová et al., 2006; Fallah
Huseini et al., 2006). Същевременно той оказва положително влияние
върху вида и количеството на мембранните липиди (холестерол и
фосфолипиди) (Basiglio et al., 2009), чрез инхибиране на холестерол
ацилтрансферазната дейност (Sobolová et al., 2006). От друга страна пониските плазмени нива може да са в резултат и от понижаване на
интестинална реабсорция на холестерола (Tous et al., 2005).
Приемът на фуражи с високо мастно съдържание (> 10%
мазнини) е постоянен стимул за повишена инсулинова секреция, което
от своя страна стимулира образуването и потиска разграждането на
мастна тъкан (D’Souza and Mullan, 2002). Вследствие на повишения
прием на мазнини се наблюдава положителен енергиен баланс, който
се манифестира не само клинично с повишаване стойностите на
холестерол и триглицериди но и с повишено отлагане на мазнини в
месото на рибите.
Резултатите от проведеното изследване за химичен състав на
месото са представени в таблица 16.

Таблица (16): Химичен състав на месо от шарани.
Показател
Група
3ти месец
9ти месец
Норми1
ГРУПА А
739,4±0,44
768,6±0,87
Влага (g.kg-1)
ГРУПА В
746,1±0,43
781,6±0,85
712 – 792
ГРУПА С
742,2±0,56
777,4±0,65
ГРУПА А
162,3±0,78
168,7±0,62
Протеин (g.kg-1)
ГРУПА В
158,8±0,53
162,8±0,88
156 – 162
ГРУПА С
156,8±0,84
162,2±0,64
ГРУПА А
20,5±0,581
40,8±0,627ab
Мазнини (g.kg-1)
ГРУПА В
16,1±0,407
26,7±0,348b
37 – 168
a
ГРУПА С
14,3±0,273
21,1±0,326
1Норми според Vladau et al., (2008)
a, b Достоверност на разликите между отделните групи: (Р˂0,05)
При извършения първи контролен улов на 3-ия месец, бяха
отчетени най-високи стойности за показателя влага при ГРУПА В
746.1±0.43 (g.kg-1), последвана от контролната група 742.2±0.56 (g.kg-1)
и ГРУПА А 739.4±0.44 (g.kg-1). Тази тенденция се запази до края на
изследването, където отново при ГРУПА В се наблюдаваше най-висока
стойност 781.6±0.85 (g.kg-1), за разлика от тези при ГРУПА С 777.4±0.65
(g.kg-1) и ГРУПА А 768.6±0.87 (g.kg-1). Стойностите и през двата
контролни улова бяха статистически не достоверни (Р>0,05). При
показателя суров протеин също не бяха отчетени статистически
значими различия както между отделните групи така и вътре в тях.
Тук обаче се потвърдиха първоначалните предположения и с найвисока стойност по отношение съдържанието на суров протеин в
месото бяха рибите консумирали фураж с наднормено съдържание на
протеин и мазнини ГРУПА А 168.7±0.62 (g.kg-1), спрямо ГРУПА В
162.8±0.88 (g.kg-1) и контролната група 162.2±0.64(g.kg-1). Получените
резултати по отношение на тези два показателя са аналогични с тези
на други автори изпитващи също ефекта от различни добавки във
фуража върху химичния състав на месото при стопанско значими
видове риби (Cosmin, 2010. Şara et al., 2010; Molnar et al., 2011). За
разлика от предходните два показателя, при суровите мазнини се
установи статистически достоверна разлика между ГРУПА А и
останалите две групи. Съдържанието на мазнини в месото при тези
риби достигна стойност от 40.8±0.627 (g.kg-1), което е почти два пъти
по-високо спрямо контролната група 21.1±0.326 (g.kg-1). Отчетена беше
и достоверна разлика между ГРУПА А и ГРУПА В (Р˂0.05).
Химичния анализ на месото от риби хранени с различни дажби
доказва, че с увеличаване съдържанието на протеин и мазнини във
фуража се отчитат статистически значими разлики в химичния състав
на месото. Потвърждава се основното правило, че системно
повишеният хранителен прием е най-честата причина за увеличение

на броя и обема на мастните клетки. Решаващо значение за развитието
на този процес има видът и количеството на храната. Независимо от
факта, че ГРУПА В е приемала същия вид и количество фураж както
ГРУПА А но с добавка на препарата Витасил, при нея концентрацията
на холестерол и триглицериди в кръвта и съдържание на мазнини в
месото бяха значително по-ниски. Тъй като фуражна добавка Витасал
се използва за първи път при риби, в литературата няма налични
данни за въздействието му върху отделните показателите на
химичния състав на месото. Но получените от нас резултати, които
напълно кореспондират с публикуваните данните при птици от
Schiavone et al., (2007), Suchý et al., (2007), Фисинин и сътр., (2011) ни
дава основани да заключим, че установеното достоверно понижаване в
съдържанието на сурови мазнини в месото е вследствие от влагането
на фуражна добавка Витасил в дажбата на шарани.
ОБОБЩЕНИЕ
Биохимичният анализ на кръвния серум показва, че
съдържанието на общ белтък и албумин остават във физиологичните
граници, но при рибите в чиято дажба е включен препарата Витасил
(силимарин) се установяват по-високо нива. Тези биохимични
промени може да бъдат в резултат на засилен протеиновия синтез в
черния дроб и забавяне скоростта на разграждане на албумина.
Отделно ние установихме понижаване активността на ензимите AлАТ
и AсАТ, което вероятно отразява хепатопротективното действие на
силимарин (Lutsenko et al., 2008). Въпреки че съдържанието на
холестерол в кръвния серум съответства на референтните норми за
съответния вид, рибите от ГРУПА В показват по-ниско ниво в
сравнение с експерименталната ГРУПА А. Този ефект може да бъде
свързан пряко с проявата на хипохолестеролемичната активност на
силимарина, което осигурява много по-добър метаболизъм и отлагане
на мазнините в тъканите.
Като директна последица от понижаване съдържание на
триглицериди и холестерол вследствие употребата на силимарина
може да се очаква промяна в състава и качеството на месото, тъй като
при повишеното им съдържание настъпва процес на отлагането на
мазнини в мускулната и/или подкожна тъкан (Banaee et al., 2011).
Въз основа на получените резултати бихме могли да заключим,
че проведените от нас изследвания потвърждават резултатите на
други автори, които съобщават за положителния ефект на силимарин
под формата на фуражна добавка върху биохимичните показатели
отговорни за чернодробната функция при пъстърви (Banaee et al.,
2011) и пилета бройлери (Schiavone et al., 2007; Lutsenko et al., 2008;
Fisinin et al., 2011).

Проучване влиянието на препарата Витасил върху чернодробната
структура чрез хистологично изследване
Характерният ехографски образ в съчетание с кръвните
биохимични показатели са достатъчни диагностични критерии. При
наличието на усложнено общо състояние или проблем в
диференциално диагностично отношение, окончателната диагноза
при чернодробни заболявания се поставя въз основа на динамично
проследяване и хистобиопсично.
Редица автори свързват морфо-физиологичното състояние на
черния дроб с процеса на хранене и смятат този орган поради
метаболитната функция която изпълнява, за индикатор при
хранителни патологии (Caballero et al., 2004; Rašković, et al., 2009). За
разлика от бозайниците черния дроб на риба се характеризира с
липсата на чернодробни лобули и т. нар. портална триада –
разклоненията на v. portae, a. hepatica propria и изходящото жлъчно
каналче. Въпреки че всички структурни елементи (хепатоцити,
кръвоносни съдове и жлъчни пътища) са налица в черния дроб на
риба, те са организирани по различен начин в сравнение с останалите
видове животни. Чернодробният паренхим е формиран от хепатоцити
с дифузна организация и липса на повлекла на Ремак. От своя страна,
жлъчните канали са изолирани или често обособени в малки групи от
по 2-3, придружени от артериоли (Rocha et al., 2004).
При използване на неадекватна храна за дадения вид и
категория риба, настъпилите хистологични промени в черния дроб
лесно се диагностицират (Tacon, 1992). При изхранването с фуражи,
чийто съдържание на протеин или мазнини е много по-високо от
установените норми се наблюдават характерни хистопатологични
изменения в черния дроб (Caballero et al., 2004). Най-често това е
мастна инфилтрация, мастна дистрофия на черния дроб, както и
появата на некротични участъци (Poleksić et al., 2007). Сходна
патохистологична картина на по-горе описаната се наблюдаваше при
рибите от ГРУПА А. Хроничният прием на фуражи с високо протеиново
и мастно съдържание (> 10% мазнини) беше предпоставка за
увреждане структурата на чернодробните им клетки. При шараните от
тази група, беше установена дифузна мастна дегенерация, вследствие
натрупването на абнормно количество липиди в хепатоцитите. На
лице беше характерен хистологичен вид на органът под формата на
мастна дистрофия на хепатоцитите (Фигура 7). Наред с това във
фазата на стеатоза беше настъпило нарушение и в синтеза на
протеини, което корелираше с изменение в съдържанието на
серумните протеини (Таблица 14).
Фигура (7): Фотомикрография на черен дроб (Н&E x 40) от шаран от
ГРУПА А с ясно изразена крупноваскуларна дистрофия (едрокапкова
мастна дистрофия на хепатоцитите).

Сходни патохистологични промени не бяха установени при
рибите от ГРУПА В, консумирали същият по вид фураж, но с добавка на
препарата Витасил (Фигура 8). Тук за разлика от рибите от ГРУПА А,
беше наблюдавана силно изразена мастна инфилтрация, при която
липидното натрупване беше в отделни, разпръснати в делчето
хепатоцити. Самите хепатоците бяха с неправилна форма и
разположени централно в клетките.
Фигура (8): Фотомикрография на черен дроб (Н&E x 40) от шаран от
ГРУПА В с дисеминирана мастна дистрофия.

При рибите от контролната група, хитологичната картина се
характеризираше с минимални дистрофични промени (Фигура 9).
Получените от нас резулатати, кореспондират напълно с тези на
Segner and Juario (1986). Авторите разглеждат не само вида на храната
но и един друг аспект, а именно възрастта на рибите. Изследователите

проследяват промените в чернодробната хистология при ларви на
ханос хранени с шест различни диети и установяват, че дори при
групата консумирала естествена храна (Artemia nauplii) по време на
метаморфоза се наблюдават леки дегенеративни промени.
Фигура (9): Фотомикрография на черен дроб (Н&E x 40) от шаран от
ГРУПА С.

Проучване влиянието на препарата Витасил върху естествения
хуморален имунитет при шаран.
Съвременото рибовъдство се основава предимно на иновации в
областта на технологичните и хранителнителни програми. Едно от
изискванията в тези програми е използването на органични
ингредиенти при производството на храни, включително и
имуностимуланти на биологична основа (Rodriguez et al., 2003).
Употребата на имуностимуланти е продиктувана от способността им
да подобряват растежа на култивираните видове и осигуряват
икономически по-ефективно производство, чрез намаляване на
смъртността на хидробионтите. Наред с това имуностимулантите са
изключително важни и при осъществяването на контрола и
превенцията на различните по етиология заболявания (Altınterim,
2011). Във връзка с това през последното десетилетие се засили
интереса към изследването и прилагането на нови органични
ингредиенти в аквакултурата (EGTOP, 2014). Все повече изследвания
се свързват с имунния статус на стопанско значими сладководни
видове риба, като шаран (Pratheepa and Sukumaran, 2014), пъстърва
(Lauridsen and Buchmann, 2010), тилапия (Aly and Mohamed, 2010),
африкански сом (Kumar et al., 2014) включително и скариди (ApinesAmar and Amar, 2015).
При проведения от нас трети експеримен (Е3), първоначалната
стойност на показателят алтернативен път за активиране на

комплемента (АПАК) за рибите от двете групи беше 579,37±41,47 CH50.
При извършеното изследване в края на първия месец и при двете
групи беше установено значително понижаване в стойностите на този
параметър. Получените резултати на тридесетия ден от началото на
експеримента бяха съответно 498,05±21,43 CH50 за контролната група
и 448,06±11,80 CH50 при рибите от опитната група. Обработените
статистически данни показваха значителна разлика между двете
групи в полза на контролната (Р<0,05). На шестдесетия ден при
изследването отново на същият показател, беше отчетена драматична
промяна в стойностите между двете групи. Нивата на този параметър
при контролната група продължаваха да се понижават, като бяха
достигнали 417,83±22,37 CH50, докато при рибите приемали препарата
Витасил в концентрация 50 mg.kg-1 с фуража се наблюдаваше почти два
пъти по-високи стойности (801,28±29,35 CH50). Огромната разлика
между двете групи беше статистически значима (Р<0,01). Разликата в
нивата на този параметър е представена на Графика 1.
Графика (1): Стойност на показателят алтернативен път за активиране
на комплемента (АПАК) при контролната и експерименталната групи.

Динамиката в резултатите за класическия път на активиране на
комплемента (КПАК) бяха почти идентични с тези на предходния
показател. Първоначалните стойности за двете групи бяха около
215,70±9,68 CH50. Въпреки че не беше значителна разликата, на
тридесетия ден от началото на експеримент, рибите от опитната група
имаха по-ниски нива на КПАК в сравнение с контролните 199,34±10,11
CH50, спрямо 201,45±9,51 CH50. На шестдесетия ден, представителите от
опитната група демонстрираха значително по-високо ниво (р<0,01) на
комплементна активност спрямо контролната група: 229,55±14,05 CH50
и 167,91±7,77 CH50, съответно (Графика 2).

Графика (2): Стойност на показателят класически път на активиране
на комплемента (КПАК) при контролната и експерименталната групи.

В това проучване ние наблюдавахме интересни колебания в
нивата на две пътя за активиране на комплемента. През първият месец
на експеримента и при двата параметъра имаше относително нисък
спад, както при експерименталните, така и при контролните групи.
Възможното обяснение на тази тенденция е процеса на
приспособяване към новата среда, както и необходимостта от време за
акумулирането на препарата Витасил в организма на рибите.
Независимо от това, че стойностите на показателите бяха ниски,
наблюдаваните равнища са в рамките на нормалния диапазон за
шаран. В края на вторият месец, получените резултатите бяха
диаметрално противоположни. Нива на активност за двата параметъра
бяха почти два пъти по-високи при шараните от експерименталната
група, докато стойностите на контролните риби запазваха
тенденцията за понижаване.
Alishahi et al. (2011) изследват влиянието на добавката на
силимарин върху фагоцитнта активност, IgM концентрация,
алтернативният път за активиране на комплемента и концентрацията
на серумен лизоцим при шаран, предварително заразен с Aeromonas
hydrophila. Авторите третират орално рибите с 0,5 g/kg-1 силимарин
добавен към фуража в продължение на 6 седмици, като измерват
показателите на десети и четиредесети ден от третирането.
Наблюдава се постепенно възвръщане на нормалните стойности и при
четирите показателя. Най-чувствителен пик при всички изследвани
показатели се установява още на четвъртата седмица от началото на
третирането. Изхождайки от получените резултати авторите
заключават, че прилагането на силимарин във фуража показва
достоверно по-високи нива на естественият имунитет на рибите.
Ahmadi et al. (2012) проучват влиянието на силимарин върху
нивата на серумен лизоцим, брой левкоцити, алкална фосфатаза и

имуноглобулин при дъгова пъстърва. Авторите измерват описаните
показатели на петнадесети и тридесети ден от стартирането на приема
му, като и през двата периода установяват повишени количества на
серумен лизоцим и имуноглобулин. В заключение те препоръчват
използването на изследваният флавоноид, като начин за увеличаване
на продуктивността на пъстървите и стимулация на имунната им
система.
В тази област работят и други изследователи, които търсят
връзка между различни флаванололи и силата на имуния отговор. В
търсене на такъв ефект Asadi et al. (2012) провеждат експеримент с
екстракт от кресон при пъстърви, като изследват активността на
алтернативният път за активиране на комплемента (АПАК) в
зависимост от приложената доза (0,1% или 1%). Авторите установяват
увеличение в стойностите на АПАК, като най-високи стойности се
наблюдават на двадесет и първия ден при рибите консумирали фураж
с добавка на 1% кресон. Въз основа на получените резултати те
заключават, че кресонът може да се използва като имуномодулатор за
повишаване стойностите на АПАК при пъстърви.
При подобни експерименти Ardó (2013) определя много повисоки нива на АПАК и лизоцим при стопанско значими видове риби,
като шаран, тилапия и африкански сом след включване в дажбите им
на екстракти от Astragalus membranaceus, Ganoderma lucidum и Lonicera
japonica. Авторът докладва значително по-висока устойчивост на
третираните риби срещу Aeromonas hydrophila инфекция, в сравнение с
контролите. Въз основа на получените резултати той заключава, че
това явление се дължи изцяло на по-високи нива на алтернативният
път за активиране на комплемента и серумен лизоцим, индуцирано
пряко от прилагането на растителните екстракти под формата на
фуражна добавка.
ОБОБЩЕНИЕ
Заболяванията при основните видове сладководни риби са в
резултат на различни причини, но най-често срещаните сред тях са
неправилното и не балансираното хранене (Ebrahimzadeh et al., 2004).
В конкретният случай, получените по-високи стойности при двата
пътя за активиране на комплемента при третираните с препарата
Витасил шарани, недвусмислено показват имуностимулативният му
ефект, т.е една по-добра защита на рибите срещу патогени. Предполага
се, че този ефект се дължи на доказаното хепатопротективно действие
на съдържащия се силимиран и неговите антиоксидантни свойства.
Черният дроб е органът, където каскадата на комплемента
функционира, затова нормалната чернодробна структура и правилнто
функциониране на органът е гарант за по-висока активност на
комплемента.

Изводи
На базата на получените резултати можем да направим следните
изводи:
1. При използването на препарата Витасил, като добавка към фуража в
концентрация 50 g.kg-1, не се установява неблагоприятно въздействие
върху отделните хидрохимични параметри и те остават в оптималните
граници за съответния вид;
2. Вследствие употребата на препарата Витасил в концентрация 50
g.kg-1 и по-доброто трансформиране на органичните вещества е налице
тендеция за понижаване стойностите на въглеродният диоксид и
нитратите както преди така и след хранене.
3. Доказан е позитивен ефект от използването на препарата Витасил
50 g.kg-1 като добавка към фуража за шаран върху
рибопродуктивността, хранителния коефициент и средно дневения
растеж;
4. Изчисленията на икономическата ефективност на изследваните
диети, базирани на финансовите разходи за храна и за един килограм
прираст показват намаляването им. Налице е повишаване в
стойностите на двата показателя, брутен доход и икономическата
възвръщаемост при употребата на препарата Витасил 50 g.kg-1 в
дажбата на шаран.
5. Липсата на ехографски значими структурни промени в
чернодробния паренхим при рибите с добавка на Витасил в
хранителната дажба, вероятното се дължи на хепатопротективното
действие на препарата. Съдържащия се в нея силимарин стимулира
функциите на клетъчните мембрани, усилва регенеративните промени
в хепатоцитите и възпрепядства отлагането на липиди в тях.
6. Установен е положителния ефект на препарата Витасил под формата
на фуражна добавка върху биохимичните показатели отговорни за
чернодробната функция при шаран.
7. Съдържанието на общ белтък и албумин в кръвен серум е по-високо
при риби в чиято дажба е включен препарата Витасил. Тези
биохимични промени може да бъдат в резултат на засилен
протеиновия синтез в черния дроб и забавяне скоростта на
разграждане на албумина.
8. Установено е понижаване активността на ензимите AлАТ и AсАТ,
което вероятно отразява хепатопротективното действие на препарата
Витасил (силимарин).
9. При биохимичен анализ на кръвен серум се установява, по-ниско
ниво на холестерол при рибите в чиято дажба присъства препарата
Витасил. Този ефект може да бъде пряко свързан с проявата на
хипохолестеролемичната активност на силимарина, което осигурява
много по-добър метаболизъм и отлагане на мазнините в тъканите.

10. Включването на Bитасил 50 g.kg-1, към фуража подобрява иммуния
статус и повишава защитните функции на шаран отглеждан в
рециркулационна система;
11. Установени са различия в нивата на класическият и
алтернативният път за активиране на комплемента (АПАК) спрямо
контролата при рибите с включен в дажабата препарат Витасил, като е
доказано, че рибите притежават различни нива на естествен
хуморален и клетъчен имунитет спрямо инфекциозни причинители.
Препоръки за практиката
1. При хранене на шаран с цел повишаване на рибопродуктивността,
хранителния коефициент и подобряване на здравния и имунен статус
се препоръчва в хранителните дажби включването на препарата
Витасил.

Справка за приносите в дисертационния труд
Основните оригинални приноси, които са направени в резултат
на проведените експерименти и техния анализ по наша преценка са
следните:
1. Употребата на препарата Витасил не води до неблагоприятни
промени в хидрохимичните параметри в рециркулационната система,
налице е дори тенденция за понижаване концетрацията на въглероден
диоксид и съдържанието на нитрати във водата;
2. Доказано е, че добавянето на препарата Витасил в дажбата на шаран
(Cyprinus caprio) води до повишаване на рибопродуктивността, както и
до подобряване оползотворяването на фуража;
3. Констатирано е, че икономическата ефективност на отглеждането на
шаран се подобрява при прилагането на препарата Витасил в
количество 50 g.kg-1. Добавката води до увеличаване на бруто дохода и
икономическата възвръщаемост, както и до намаляване на разходите
за един килограм прираст на шаран;
4. Доказано е, че включването на препарата Витасил в дажбите на
шаран в количество 50 g.kg-1 подобрява чернодробната функция,
усилва регенеративните промени в хепатоцитите и възпрепятства
отлагането на липиди в тях;
5. Установени са благоприятни промени в обменните процеси в черния
дроб изразено в увеличаване концентрацията на албумин в кръвния
серум, понижаване в активността на трансаминазните и нивото на
холестерол при добавянето на препарата Витасил в храната на шаран.
Промени, които показват подобрение на метаболизма и намаление на
отлагането на мазнини в черния дроб;
6. За първи път описахме и анализирахме повишените нива на
показателите алтернативен и класически път за активиране на
комплемента след приложението на препарата Витасил, спрямо
контролните риби, което показва че нивата на естествен хуморален и
клетъчен имунитет са различини и се повишават защитните функции
на шарана.
Приноси с потвърдителен характер:
1. При анализа на биохимичните показатели на кръвта отговорни за
чернодробната функция при шаран (Cyprinus caprio), потвърдихме
ефекта от включване в дажбата на екстракт от бял трън по отношение
на тежестта и развитието на чернодробно заболяване;
2. При анализа на ехографската и хистологичната находка от черен
дроб на шаран (Cyprinus caprio), потвърдихме значението на екстракт
от бял трън за терапията на чернодробно заболяване.
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Abstract
The purpose of present dissertation thesis was to establish the effect
of the Vitasil® preparation and was realized through three logically linked
although separate experiments, performed in 2009-2014. During
experiment 1 (E1), three rations containing different levels of Vitasil® were
tested. During experiment 2 and 3, the effect of Vitasil® supplementation at
a dose of 50 g per 1 kg concentrate was assessed.
To perform the purpose and tasks were used comprehensive and in
depth studies on the clinical signs and paraclinical changes in blood
occurring in the body of carp fish and to established ultrasonography and
pathomorphological changes and attempt testing of method of
immunodiagnostic.
The results from the experiments have shown that the Vitasil®
inclusion in the combined forages significantly influence the growth of the
carp compared with the control group, average weight gain (AWG) in all
treatment groups, body weight gain (BWG) and specific growth rate (SGR)
increased (P<0.001).
Laboratory studies revealed hyperproteinemia, hyperalbuminemia,
hypotriglyceridemia, hypocholesteremia, reduced levels of Aspartateaminotransferase and Alanine-aminotransferase (P<0.001-0.05) in fish fed
with supplemented of Vitasil®.
Pathomorphological studies of hepatopancreas showed reduced
necrosis of cells that might be due in part to the presence of chemical
constituents in Vitasil® which have hepatoprotective properties.
The end of the study the Alternative Pathway of Complement
Activation and Classical Pathway of Complement Activation levels
significantly increased (P<0.001). The obtained data for both pathways of
complement activation, unambiguously show the immunostimulatory effect
of Vitasil® to carp, grown by extensive technology.

