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ПО-ВАЖНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
иРНК- информационна рибонуклеинова киселина 

kel – елиминационна скоростна константа 

t1/2el (t1/2β) – биологичен полуживот на елиминиране 

kab – резорбционна скоростна константа  

t1/2ab – биологичен полуживот във фазата на резорбция 

AUC – площ под кривата на серумните/тъканните концентрации 

Сmax  – максималнa серумнa/тъканнa концентрация 

Tmax – време за достигане на Сmax 

Cavg – средна стационарна концентрация 

Cmin – минимална серумна концентрация 

MRT – средно време за задържане в организма 

FCR – feed conversion ratio, конверсия на фураж 

MIC - минимална инхибираща концентрация 

Cmax/MIC – максимална кръвна концентрация/ минимална 

инхибираща концентрация 

AUC0-24h/MIC – площ под кривата на кръвните концентрации/ 

минимална инхибираща концентрация 

PK-PD – фармакокинетичен-фармакодинамичен 

HPLC – високоефективна течна хроматография 

LOD – праг на детекция 

LOQ – праг на количествено определяне 

RT-PCR – количествена полимеразно верижна реакция в реално 

време 

LEAP-2 – чернодробен антимикробен пептид – 2 

РерТ1 – пептиден транспортен протеин 1  

HPRT – хипоксантин фосфорибозилтрансфераза  

H6PD – хексозо-6-фосфатдехидрогеназа 
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Увод 
 

Повишаването на продуктивността в промишленото 

птицевъдство води до излагане на животните на стрес, 

провокиращ появата на редица заболявания. Влошаването на 

условията на отглеждане причинява сериозни икономически 

загуби. Проблемите с изискванията за повече продукция на по-

ниска цена са довели до повишената и безразборна употреба на 

антибиотици с цел профилактика и лечение на заболяванията, 

провокирани от стреса. Освен необходимостта от спазването на 

карентни срокове след приложението на антибактериални 

вещества, нарастващ проблем през последните десетилетия е 

селекцията на резистентност у микроорганизмите. Това налага 

търсенето на алтернативи за повишаване на прираста, имунния 

статус на животните и икономическата ефективност в 

промишления сектор, а също и стремеж към разумна употреба и 

прецизиране на дозовите режими при третиране с антибиотици.  

Пробиотиците, като добавка към фуража, се използват 

все по-широко като алтернатива на нутритивните антибиотици, 

за да повишат устойчивостта към чревни заболявания и да 

намалят смъртността в птицефермите. При някои бактериални 

заболявания се налага едновременното въвеждане на 

антибиотици и пробиотици, но техните взаимодействия все още 

не са добре проучени. Механизмът на позитивните ефекти от 

приложението на пробиотици, включително и с антибиотици, 

все още не е напълно изяснен. 

Предпочитан път на въвеждане на лекарствените 

вещества в птицевъдството е оралния - с водата за пиене или с 

храната, тъй като е най-лесният и удобен начин за прилагане 

при големи групи животни. Масовото третиране обаче води до 

големи вариации в бионаличността и антибактериалния ефект в 

популацията. Това продължава да бъде огромно 

предизвикателство, поради необходимостта от прецизиране на 

дозите с цел да не се предизвикват токсични прояви или 

третиране със субтерапевтични концентрации на част от 

птиците и превръщането им в източник на резистентни 

субпопулации микроорганизми. Предвид оралния път на 

въвеждане на лекарствените вещества в птицевъдството, можем 
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да очакваме промени във фармакокинетиката им и в ефектите 

им в резултат на действията на чревната микрофлора (в частност 

въведените с храната пробиотици). 

Растежните характеристики на пилетата-бройлери се 

влияят от качеството на храната и възможностите тя да бъде 

оптимално резорбирана, което е свързано със способността на 

червата да асимилират хранителните вещества ефективно. По-

доброто разбиране на процесите на резорбция и активността на 

транспортните протеини ще даде възможност да се оптимизира 

прираста в птицевъдството и да се повиши икономическата 

ефективност. 

Поддържането на здравето на птиците е свързано с 

имунният им статус. По-доброто познаване на експресията на 

антимикробни пептиди на ниво иРНК и други молекули с 

антимикробни характеристики в гастроинтестиналния тракт ще 

помогне за проучването на вродения имунен отговор на 

пилетата. Използването на антимикробни пептиди за развитието 

на нови терапевтични агенти и повлияването на тяхната 

експресия и активност биха могли да допринесат за по-

разумната употреба на антибиотици. 

Въз основа на изложеното може да се обобщи, че 

проучването на взаимодействията между антибиотици и 

микроорганизми и влиянието им върху транспортни протеини и 

антимикробни пептиди в гастроинтестиналния тракт на птици, 

ще помогне за прецизирането на дозовите режими и разумната 

им употреба, намалявайки риска от селекция на резистентни 

щамове микроорганизми във важен животновъден отрасъл като 

птицевъдството. 

 

Цел и задачи 

 
 Целта на настоящото изследване бе да се проучат 

взаимодействията между пробиотиците Lactobacillus brevis, 

L. plantarum и L. bulgaricus, приложени в комбинация с 

антибиотиците енрофлоксацин и доксициклин, и влиянието 

им върху иРНК експресията на антимикробни пептиди и 
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транспортни протеини в храносмилателната система на 

птици. 

 С оглед постигането на тази цел бяха поставени 

следните основни задачи: 

1. Проучване ефекта на щамовете Lactobacillus brevis, L. 

plantarum и L. bulgaricus върху фармакокинетиката на 

енрофлоксацин. 

2. Проучване ефекта на щамовете Lactobacillus brevis, L. 

plantarum и L. bulgaricus върху фармакокинетиката на 

доксициклин. 

3. In vitro проучване на взаимодействията между щамовете 

Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus и 

антибиотиците енрофлоксацин и доксициклин. 

4. Определяне на относителната експресия на РерТ1 

транспортният протеин на ниво иРНК в черен дроб, 

дуоденум и йеюнум, с помощта на RT-PCR метод на 

анализ. 

5. Определяне на относителната експресия на 

антимикробният пептид LEAP-2 на ниво иРНК в черен 

дроб, дуоденум и йеюнум, с помощта на RT-PCR метод 

на анализ. 

 

Материал и методи 
МАТЕРИАЛИ 

 

ОПИТНИ ЖИВОТНИ 

В опитите бяха използвани общо 240 пилета-бройлери. 

От тях 120 броя бяха от хибрид Ross 308 (60 бр. мъжки и 60 бр. 

женски). Останалите 120 броя бяха от хибрид Duc. Пилетата 

бяха взети на еднодневна възраст от люпилня в гр. Чирпан, 

собственост на фирма "Бованс България" ООД. Средното тегло 

на пилетата от Ross 308 на еднодневна възраст беше 45.60 g, а 

това на пилетата от хибрид Duc - 50.50 g. 

Птиците  бяха настанени в клетки във вивариума на 

катедра "Фармакология, физиология на животните и 

физиологична химия", при постоянна температура в 
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помещението от 26-28°С (30-32°С под лампите), 24-часов 

светлинен режим и условия на отглеждане съгласно Наредба 

20/01.11.2012 г. Температурата в помещението беше 

съобразявана с възрастта на птиците. Храна (стартер за пилета-

бройлери без добавка на лекарствени вещества) и вода бяха 

осигурени на воля. Ежедневно се отчиташе изяденото 

количество фураж, а четирикратно беше измервано телесното 

тегло на птиците. Съставът и количественото съотношение на 

отделните компоненти на фуража са описани в Таблица 1. 

Опитите с пилета бяха одобрени от Комисията по етика 

към животните към Тракийски университет. гр. Стара Загора с 

разрешително № 65/ 18.10.2013 г. 

За целите на експеримента бяха получени тъканни 

проби от черен дроб, дуоденум и йеюнум след евтаназия на част 

от птиците (по 6 пилета от всяка от четирите групи). 

Евтаназията на птиците беше извършена чрез пречупване на 

гръбначния стълб в областта на врата и бе описана в Протокол 

№ 1/ 14.09.2013 г. и Протокол № 2/ 20.10.2013 г., съответно за 

опита с бройлерен хибрид Ross 308 и хибрид DUC. Труповете на 

евтаназираните пилета бяха предадени на екарисаж „Брамас 96“ 

АД - гр. Шумен с потвърдителна бележка № 023118/25.11.2013 

г. Останалите живи пилета бяха предадени за доотглеждане 

съгласно изискванията на вида. 

 

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА 

В опитите бяха използвани:  

1. Енрофлоксацинов хидрохлорид  Baytril 5% / KP076SN / 

02.2014 Bayer Animal Health GMBH Leverkuzen. Germany. Той 

беше прилаган под формата на разтвор с водата за пиене в доза 

1 ml/l вода. 

2. Доксициклинов хиклат Doxy-200 ws. Interchemie. Venray. 

Holland, съдържащ 200 mg активно вещество в 1 g от 

лекарствената форма. Партиден номер: 255292/ 05 - 2015 г. 

РЕАКТИВИ 

Doxycycline hyclate ≥ 98 % (TLC) LOT № BCBF9827V , Sigma-

Aldrich; Oxytetracycline hydrochloride 95% (HPLC), crystalline 

O5875-10G, Lot № BCBG9599V, Sigma-Aldrich; 

Ципрофлоксацинов хидрохлорид (Ciprofloxacin hydrochloride, 
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Сериен № FPCPF 070483, любезно предоставен от Актавис, 

България); 
Таблица 1. Състав на фураж, използван за изхранване на пилетата-

бройлери 

 

Фуражи % 

Царевица 54.7 

Соев шрот 44% 28 

Слънчогледов шрот 35% 5 

Рибено брашно 5 

Слънчогледово олио 4.4 

Креда 0.7 

Дикалциев фосфат 1.1 

Лизин 0.02 

Метионин 0.29 

Сол 0.3 

Витаминно-минерален премикс 0.5 

Всичко 100 

Показатели 

  

Съдържание 

 ОЕ MJ/kg 12.86 

СП % 22.1 

Аминокиселини % 

Лизин % 1.42 

Метионин %  0.7 

Метионин+Цистин % 1.02 

Треонин % 0.94 

Триптофан % 0.23 

Смилаеми аминокиселини % 

Лизин % 1.24 

Метионин % 0.66 

Метионин+Цистин % 0.91 

Треонин % 0.8 

Триптофан % 0.23 

Макроелементи % 

Калций  % 0.93 

Фосфор % 0.77 

Усвоим фосфор % 0.45 

Други % 

Сурови влакнини 4.6 

Линолова киселина 4.5 
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Енрофлоксацинов хидрохлорид (Enrofloxacin hydrochloridе, 

Сериен № FPCPF 070483, любезно предоставен от Биовет 

Пещера, България); Ацетонитрил, Acetonitrile CHROMASOLV 

for HPLC, 2.5 l, Lot SZBA114M, Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO, USA; Дихлорометан, Dichloromethane CHROMASOLV for 

HPLC, Lot№SZBA300S 2.5 l, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 

USA; Метанол, Methanol HiPerSolv CHROMANORM for HPLC, 

Product code: 20837.320, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 

USA; 85% Ортофосфорна киселина, Sigma Chemical Co., St. 

Louis, MO, USA.; Оксалова киселина, Oxalic acid 98% 194131- 

1KG Lot№ SHBC5374V, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 

USA; Na EDTA Triplex III K40062118920, Merk 1.08418.1000; 

Tрифлуороцетна киселина, trifluoroacetic acid 99%-T6508 - 

100 ml, Lot№ BCBK6255V, Sigma-Aldrich Chemie GmbH; 

Biowhittaker DMEM F-12  Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

Ham's F-12 (1:1 MIX) with 15 mM Hepes L-Glutamine, Cat.№ BE 

12-719F, Lot№ 9MB143, 500 ml Sterile filtered; For Cell Culture] 

Месо-пептонен бульон (МПБ) - НЦЗПБ, София. 

 

ПРОБИОТИЧНИ ЩАМОВЕ 

Пробиотичните щамове (лиофилизирани Lactobacillus 

brevis 51 (ЛК-ИмикБ)*, L. plantarum 11 (ЛК-ИмикБ) и L. 

bulgaricus 13 (ЛК-ИмикБ)) бяха предоставени от Института по 

микробиология към БАН. Щамовете са природни изолати от 

традиционни млечни продукти (кисело мляко, домашно сирене 

и катък) и са охарактеризирани като кандидат пробиотици 

(Danova et al., 2012, Tropcheva et al., 2013), съгласно ин витро 

критериите на СЗО (FAO/WHO, 2002). Те бяха предварително 

характеризирани и подбрани с цел запазване на жизненост в 

условията на стомашно-чревния тракт на пилетата. Те бяха 

култивирани в обезмаслено мляко (Humana, Holdorf, Germany), 

лиофилизирани и съхранявани при –20°C до началото на 

експериментите. Лиофилизираните бактерии от щам L. brevis 

бяха с концентрация 1.6x106 CFU.mg-1 лиофилизиран продукт, L. 

plantarum -1.06x106 CFU.mg-1 и L. bulgaricus - 0.25x103 CFU.mg-

1. Щамовете бяха подбрани поради широкия си спектър на 

антибактериална активност (Danova et al., 2012), в комбинация с 

устойчивост към енрофлоксацин и доксициклин в използваните 
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концентрации. Стойностите на MIC за L. brevis, L. plantarum и L. 

bulgaricus позволяват тези щамове да се използват като 

пробиотици съгласно стандартите на Scientific Committee on 

Animal Nutrition, SCAN (Anonymous, 2003).  
*ЛК-имикБ- Микробна колекция на лабораторията по „Генетика на 

млечно-кисели бактерии и пробиотици” с ръководител доц. Светла Данова, дбн. 

 

МЕТОДИ 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЙН 

Опит I. Третиране с пробиотици и енрофлоксацин  

Пилетата бяха разделени в четири експериментални 

групи:  първа група (контролна) - нетретирани, състояща се от 

10 животни (5 бр. мъжки и 5 бр. женски пилета); втора група - 

третирана само с пробиотик, включваща 10 животни (5 бр. 

мъжки и 5 бр. женски пилета); трета група - 50 броя животни 

(25 бр. мъжки и 25 бр. женски пилета) третирани с пробиотик и 

енрофлоксацин и четвърта група - 50 броя (25 мъжки и 25 

женски пилета) третирани само с енрофлоксацин. 

Пробиотичните щамове бяха прилагани с фуража от 5-

ия ден след излюпването, в продължение на 15 дни в доза 1 g.kg-

1 фураж от всеки от трите щама Lactobacillus brevis, L. plantarum 

и L. bulgaricus. Лиофилизираните щамове бяха съхранявани при 

–20°C до добавянето им към фуража. Фуражът с добавка на 

пробиотик беше приготвян всеки ден и зареждан на птиците. 

Третирането с енрофлоксацин започна на 15-ия ден 

след излюпването и продължи 5 последователни дни. То се 

осъществи посредством водата за пиене в доза 1 ml.l-1 вода, 

съответстваща на 10 mg.kg-1 живо тегло. Водата с ex tempore 

добавен антибиотик бе зареждана всяка сутрин между 7.30 и 

8.00 часа и следобяд между 16 и 17 часа. Птиците имаха 

постоянен достъп до вода и храна.  Кръвни проби (0.7 ml) бяха 

взети от крилните вени (v. brachialis), без антикоагулант, на 

произволно избрани пилета от трета и четвърта групи на  2, 4, 6, 

9, 12, 15, 24,, 122, 124, 126, 129 и 144 h от началото на 

третирането. След центрофугиране серумът беше съхраняван 

при –20°C до определяне на антибиотичните концентрации с 

HPLC анализ. Животни от трета и четвърта група, избрани на 
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случаен принцип, бяха евтаназирани чрез дислокация на 

гръбначния стълб (Наредба №20/ 01.11.2012 г.) и тъканни проби 

(от черен дроб,  дуоденум и йеюнум) бяха взети на 124 h  (n = 6 

от всяка група), 126 час (n = 6 от всяка група), 129 h (n = 6 от 

всяка група) и 144 h (n = 6 от всяка група) и също съхранявани 

при –20°C до анализиране на концентрациите енрофлоксацин с 

HPLC анализ. На същите часове бяха взети тъканни проби за 

RT-PCR анализ от четирите групи животни (n = 6 от всяка 

група) и бяха замразени веднага в течен азот до съхранението 

им във фризер при  –70°C. 

Всички групи пилета бяха четирикратно претеглени (n 

= 10 от всяка група): на 1-ви ден след излюпването, на 7-ми ден, 

16-ти ден (първи ден от третирането с енрофлоксацин) и на 21-

ви ден след излюпването. Изяденото количество фураж бе 

отчитано ежедневно, за да се изчисли конверсията на фураж при 

четирите групи пилета. 

 

Опит II. Третиране с пробиотици и доксициклин 

Пилетата бяха разделени в четири групи. Те не бяха 

сексирани. Първата група (контролна) се състоеше от 10 птици 

и не беше третирана. Втората група беше третирана само с 

пробиотици (n=10). Третата група беше третирана с 

комбинацията пробиотици и доксициклин (n = 50). Четвърта 

група беше третирана само с доксициклин (n = 50). Храна 

(стартер за пилета-бройлери без добавка на лекарствени 

вещества) и вода бяха осигурени на воля. Пробиотичните 

щамове (лиофилизирани Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. 

bulgaricus) бяха въведени с фуража на 5-ия ден след 

излюпването в продължение на 15 дни в доза 1 g.kg-1 фураж от 

всеки щам. Лиофилизираните щамове бяха съхранявани при –

20°C до добавянето им към фуража. Фуражът с добавка на 

пробиотик беше приготвян всеки ден и бе предоставян на 

птиците, а оставащото количество беше  съхранявано при –20°C.  

Третирането с доксициклин започна на 15-ия ден след 

излюпването и продължи 5 последователни дни. То се 

осъществи посредством водата за пиене, в доза 1 g от 

лекарствената форма/4 l вода, съответстваща на 10 mg активно 

вещество/kg живо тегло. Вода с ex tempore добавен антибиотик 
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се предоставяше всяка сутрин между 7.30 и 8.00 часа и следобяд 

между 16 и 17 часа. Птиците имаха постоянен достъп до вода и 

храна.  Кръвни проби (0.7 ml) бяха взети от крилните вени (v. 

brachialis), без антикоагулант, на произволно избрани пилета от 

трета и четвърта групи на  2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 24, 122, 124, 126, 

129 и 144 h от началото на третирането. След центрофугиране бе 

отделян серум, който беше съхраняван при –20°C до определяне 

на концентрациите доксициклин след HPLC анализ. Произволно 

избрани животни от трета и четвърта група бяха евтаназирани 

чрез дислокация на гръбначния стълб (Наредба №20/ 01.11.2012 

г.). От тях бяха взети тъканни проби от черен дроб, дуоденум и 

йеюнум на 124 h (n = 6 от всяка група), 126 h (n = 6 от всяка 

група), 129 h (n = 6 от всяка група) и 144 h (n = 6 от всяка група), 

и също съхранявани при –20°C до анализиране на 

концентрациите доксициклин с HPLC анализ. На 126-ия час 

бяха взети тъканни проби за RT-PCR анализ от четирите групи 

животни (n = 6 от всяка група) и бяха замразени веднага в течен 

азот до съхранението им във фризер при –70°C. 

Всички групи пилета бяха четирикратно претеглени (n 

= 10 от всяка група): на 1-ви ден след излюпването, на 7-ми ден, 

16-ти ден (първи ден от третирането с доксициклин) и на 21-ви 

ден след излюпването. Изяденото количество фураж бе 

отчитано ежедневно, за да се изчисли конверсията на фураж при 

четирите групи пилета. 

 

Опит III. In-vitro взаимодействия между пробиотици и 

антибиотици 

Бяха изследвани взаимодействията между трите щама 

пробиотици (Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus ) и 

двата антибиотика (бактерициден - енрофлоксацин и 

бактериостатичен - доксициклин) чрез следната опитна 

постановка: в по 10 епруветки за всеки щам бяха претегляни 

31.3 mg L. brevis за достигане на концентрация 1x107 CFU.ml-1 

среда, 47.2 mg L. plantarum за получаване на концентрация 1x107 

CFU.ml-1 среда и 200 mg от L. bulgaricus – концентрация 1x104 

CFU.ml-1 среда. Първата епруветка беше определена за контрола 

с добавен 5 ml физиологичен разтвор, а към останалите беше 

добавен 2.5 ml месо-пептонен бульон (МПБ) и 2.5 ml DMEM-
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F12. За достигане на оптимално рН = 6.5 за развитието на 

млечно-кисели бактерии беше добавена и еднакво количество 

разредена фосфорна киселина. Пробите бяха вортексирани за 1 

min. След инкубиране в продължение на 18 h при 42°С 

(температура, най-близка до телесната температура на 

пилетата), епруветките бяха центрофугирани на 4500 х g при 

25°С за 5 min. Хранителната среда беше отнета и пробите бяха 

промити с 5 ml физиологичен разтвор на 0.9% натриев хлорид с 

температура 42°С. Епруветките отново бяха центрофугирани на 

4500 g при 25°С за 5 min и физиологичният разтвор беше 

изхвърлен. В две епруветки беше добавен 5 ml физиологичен 

разтвор с концентрация на енрофлоксацин + ципрофлоксацин 

(Е+С) от по 1000 ng.ml-1 или доксициклин (D) по 10 µg.ml-1, в 

други две - 5 ml физиологичен разтвор с концентрация на Е+С 

по 500 ng.ml-1 / D по 5 µg.ml-1, в две епруветки - физиологичен 

разтвор, с концентрация на Е+С по 250 ng.ml-1 / D по 2.5 µg.ml-1 

и в последните две - физиологичен разтвор, с концентрация на 

Е+С по 100 ng.ml-1 / D по 1 µg.ml-1. Така приготвените разтвори 

бяха добре размесвани чрез вортекс за 30 sec и инкубирани за 4, 

8 и 24 h. На 4-ия и 8-ия h пробите бяха центрофугирани на 4500 

х g при 25°С за 5 min и 20 μl от супернатантата на всяка проба 

беше инжектирана в HPLC системата. Останалото количество 

проби отново бе размесвано добре чрез вортекс и беше 

инкубирано в термостата до следващия час за анализ.  

 

АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ  

Аналитичната работа беше извършена в Централна 

научно-изследователска лаборатория при Тракийски 

Университет, гр. Стара Загора. 

 

I. HPLC метод за определяне на флуорохинолони 

I.1. Определяне на енрофлоксацин и активния му метаболит 

ципрофлоксацин в серум и тъкани 

HPLC анализ 

Анализът беше извършен според метода, описан от 

Haritova et al. (2012). Стандартни разтвори на 

флуорохинолоните енрофлоксацинов хидрохлорид и 

ципрофлоксацинов хидрохлорид бяха приготвяни в 
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деминерализирана вода, в концентрация 10 mg.ml-1. Работните 

разтвори бяха приготвяни чрез разреждане на изходния разтвор. 

Разтворите на енрофлоксацин и ципрофлоксацин бяха добавяни 

едновременно към чист серум от нетретирани пилета за 

получаване на концентрации от 1000, 750, 500, 250 и 100 ng.ml-1 

от всяко вещество. 

Към серумни проби (100 μl) беше добавян 400 μl 0.1М 

фосфатен буфер с рН 7.4. Така приготвените разтвори бяха 

вортексирани за 30 sec. След добавяне на 3 ml дихлорометан 

пробите отново бяха размесвани добре чрез вортекс за около 1 

min и бяха центрофугирани за 15 min при 3500 х g на 4°С. 

Водният слой беше отстраняван, а органичната фаза бе 

изпарявана във вакуум-изпарител при 40°С до сух остатък. 

Сухият остатък беше разтварян в 100 μl деминерализирана вода, 

вортексиран и количество от 20 μl от всяка проба беше 

инжектирано в HPLC системата. 

Тъканните проби (0.5 g) бяха хомогенизирани в 500 μl 

фосфатен буфер, с помощта на хомогенизатор (Tissue tearor 

Model 985370-395, Biospec Products Inc.). Към този хомогенат 

бяха добавяни 6 ml дихлорометан. Екстракцията и анализът бяха 

осъществявани по описаната за серума процедура.  

HPLC системата се състоеше от колона Hypersil 

Spherisorb ODS-2 (C18)-150x4.6 mm 5μM, Surveyor LC Pump 

Plus, флуоресцентен детектор Surveyor и автоматичен инжектор 

Surveyor Autosampler Plus (Thermo Fisher Scientific Inc., USA). 

Колоната бе използвана при стайна температура. Мобилната 

фаза беше приготвяна от ацетонитрил в 0.05 М воден разтвор 

калиев дихидрогенфосфат (25:75, v/v). С помощта на няколко 

капки 85% фосфорна киселина беше достигнато рН на 

мобилната фаза от 3.5. Потокът на мобилната фаза беше 0.6 

ml.min-1. Дължините на възбуждане и на излъчване бяха 

съответно 277 nm и 418 nm. Данните за площта под пика бяха 

измервани с помощта на специализиран софтуер ChromQuest 

Chromatography Data System (Thermo Fisher Scientific Inc., USA). 

LOD и LOQ и останалите параметри по валидиране на метода са 

съгласно Haritova et al. (2012). 
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I.2. Определяне на доксициклин в серум и тъкани 

Беше използван HPLC метод за определяне на 

концентрации в кръвен серум, описан от Laczay et al. (2001) и за 

определяне на доксициклин в тъканни проби след твърдата 

екстракция, описан от Nikolaidou et al. (2008).  

HPLC анализ 

Стандартни разтвори на тетрациклините 

доксициклинов хиклат и окситетрациклинов хидрохлорид бяха 

приготвяни в деминерализирана вода в концентрация 10 mg.ml-1. 

Работните разтвори бяха приготвяни чрез разреждане на 

изходния разтвор с чист серум от пилета в концентрации от 20, 

10, 5, 2.5, 1, 0.5, 0.25 и 0.125 μg.ml-1. Окситетрациклинът беше 

използван за вътрешен стандарт в концентрация 11 μg.ml-1.  

Към 150 μl от пробите серум бяха добавяни 15 μl от 

вътрешния стандарт и 19.5 μl трифлуороцетна киселина. След 

вортексиране за 30 sec те бяха центрофугирани за 10 min на 

10800 g при 22°С. Супернатантите бяха прехвърляни във 

флакони на HPLC системата, а 20 μl от нея бяха инжектирани в 

системата и анализирани.  

Към 1 g тъканна проба бяха добавяни 100 μl от 

вътрешният стандарт и 500 μl оксалатен буфер. Пробите бяха 

хомогенизирани с хомогенизатор (Model 985370-395, Biospec 

Products Inc.). Стандартите бяха приготвяни като към 1 g 

тъканна проба от нетретирани животни бяха прибавяни 100 μl от 

стандартен разтвор на доксициклин (в концентрация 20, 10, 5, 

2.5 и 1 μg.ml-1) и 100 μl вътрешен стандарт окситетрациклин с 

концентрация 11 μg.ml-1. След вортексиране на епруветките за 2 

min, те бяха оставяни в покой за 15 min. След това се  добавяха 5 

ml 0.4 М оксалатен буфер, отново бяха размесвани добре чрез 

вортекс за 5 min, бяха оставени в покой за 15 min и 

центрофугирани на 4000 х g за 15 min. Супернатантата беше 

прехвърляна в чисти епруветки. Процедурата беше повтаряна 

двукратно с добавяне на 5 ml 0.4 М оксалатен буфер. 

Супернатантите бяха филтрирани в нови чисти епруветки и бяха 

прехвърляни в колонки за твърда екстракция (BAKER spe-12G 

Column Processor), които предварително бяха подготвени с 4 ml 

разтвор, състоящ се от метанол и дестилирана вода (v:v/1:1). 

След промиване на колонките с 1 ml елуент, съдържащ 30 части 
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метанол :30 части ацетонитрил :40 части оксалова киселина 

(0.01M), епруветките с елуента и съдържащите се в него 

тетрациклини се зареждаха във вакуум концентратор за 

изпаряване при 40°С. Сухият остатък беше разтварян със 100 μl 

метанол и беше прехвърлян във флакони за системата за HPLC 

анализ. 

HPLC системата се състоеше от колона Hypersil Gold - 

5μM 150x4.6 mm, помпа Surveyor LC Pump Plus, PDA детектор 

Surveyor и автоматичен инжектор Surveyor Autosampler Plus 

(Thermo Fisher Scientific Inc., USA). Колоната беше използвана 

при 25°С. Мобилната фаза беше приготвяна от ацетонитрил, 

метанол, 0.02 М оксалова киселина, 0.02 М Na EDTA Triplex 

(20:15:64:1, v/v/v/v). Потокът на мобилната фаза беше 1.0 

ml/min. Дължината на вълната (λ) беше 345 nm. Данните за 

площта под пика бяха измервани с помощта на специализиран 

софтуер ChromQuest Chromatography Data System (Thermo Fisher 

Scientific Inc., USA).  

 

II. RT-PCR анализ 

II. 1. Изолиране на тотална РНК и синтез на кДНК 

II.1.1. Изолиране на РНК 

Тотална РНК бе изолирана от всяка тъканна проба, 

получена от опитните животни с помощта на TRItidy G (Product 

No. A4051, Genaxxon bioscience GmbH, Germany). В епруветки с 

0.6 ml TRItidy G бяха добавяни 35 mg черен дроб. Към 0.6 ml 

TRItidy G бяха добавяни 50 mg чревна тъкан от дуоденум или 50 

mg чревна тъкан от йеюнум. Тъканите бяха хомогенизирани с 

хомогенизатор (Tissue tearor) за 10-20 sec. След това бяха 

центрофугирани на 12000 х g за 10 min при 4○С. TRItidy G 

реактивът беше прехвърлян в стерилна епруветка и пробите 

бяха инкубирани при 25-30○С за 5 min. Към лизата беше добавян 

0.2 ml хлороформ, епруветките бяха разклащани за 15 sec и 

инкубирани при 30○С за 10 min. Лизатът беше центрофугиран на 

12000 х g за 15 min при 4○С и водната фаза беше прехвърляна в 

нова стерилна епруветка. Беше добавян 500 µl изопропанол и 

пробите бяха оставяни за 15 min при 4○С. След това те бяха 

центрофугирани на 12000 х g за 15 min при 4○С и 

супернатантите бяха отстранявани внимателно с пипета. Към 



19 

 

пелетите РНК бяха добавяни 1 ml 75 % етанол, бяха 

вортексирани, центрофугирани на 7500 x g за 5 min и 

супернатантите бяха отстранени. След това 1 ml 100 % етанол 

беше добавян към всяка проба, епруветките бяха 

центрофугирани на 7500 x g за 5 min при 4○С и етанолът беше 

внимателно отстраняван. След няколко минути на изпарение на 

етанола 20 µl DEPC-вода беше прибавяна към пелетите РНК и 

епруветките бяха инкубирани при 55-60○С за 10 min. Пробите 

бяха поставяни в лед. Количеството и чистотата на изолираната 

РНК бяха определени спектрофотометрично, при дължина на 

вълната 260 nm и 280 nm. Пробите РНК бяха съхранявани при –

70○С до осъществяване на обратната транскрипция. 

II.1.2. Синтез на кДНК чрез обратна транскрипция  

За целта беше използван First Strand cDNA Synthesis Kit 

(Fermentas Life Science). Към ex tempore приготвена смес 

(наречена „master“ комбинация), съдържаща oligo (dT)18 праймер 

и M-MuLV обратна транскриптаза, беше добавяна 3 µg тотална 

РНК в стерилна и свободна от нуклеази вода до достигане на 

краен обем от 20 µl. Така приготвената смес беше инкубирана за 

60 min при 37○С, след което ензимът бе топлинно инактивиран 

при 70○С за 5 min. Последната стъпка беше охлаждане до 4○С. 

Обратната транскрипция беше осъществена в PCR апарат 

Quanta Biotech QB-96 (Quanta Biotech Ltd.). Синтезираната 

кДНК бе разредена в съотношение 1:3 със стерилна и свободна 

от нуклеази вода и съхранявана при -70○С до осъществяване на 

количествената полимеразно-верижна реакция (RT-PCR). 

 

II.2. Количествен RT-PCR анализ 

II.2.1. Експресия на РерТ1 транспортен протеин и LEAP-2 

антимикробен пептид при пилета 

Бяха използвани специфични праймери за гените на 

РерТ1 и LEAP-2 при пилета (Таблица 2). Праймерите бяха 

произведени от Isogen Bioscience BV (The Netherlands). Те бяха 

използвани в концентрация 10 pmol.µl-1, 10 µl от разредената 

кДНК бяха смесвани с 15 µl, съдържащи iQTM SYBR Green 

Supermix (Cat. No. 170-8885; Bio-Rad Laboratories), прав и 

обратен праймери, и стерилна вода, съгласно инструкциите на 

производителя. RT-PCR реакцията беше осъществена с iCycler 
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iQ система (Bio-Rad, Hercules, CA) и MyiQ System софтуер, 

версия 1.0.410 (Bio-Rad Laboratories Inc.). След първоначален 

топъл старт за 3 min, всяка реакция от PCR цикъла протече със 
Таблица 2. Специфични праймери за пилета, използвани за 

количествен  RT-PCR анализ 

 
Ген NCBI номер Прав (Forward) и обратен (Reverse)  

праймер 5‘→3‘ 

Ta, ⁰C 

 

LEAP-2 NM_001001606.1 F: CTCAGCCAGGTGTACTGTGCTT 

R: CGTCATCCGCTTCAGTCTCA 

65 

 

PepT1 AY029615.1 F: CCCCTGAGGAGGATCACTGTT 

R: CAAAAGAGCAGCAGCAACGA 

58.7 

HPRT 

 

H6PD 

NM_204848 

 

XM_425746.4 

F: GATATCCCACACTTCGAGGAG 

R: CGTTGCTGTCTCTACTTAAGCAG 

F: GAGAACCAGCACTTCTTAGAC 

R: GGGTTCAGCAACTCCACTG 

65 

 

64 

LEAP-2 - ген, кодиращ експресията на чернодробния антимикробен пептид; 

PepT1 - ген, кодиращ експресията на пептиден транспортер 1;  референтни 

гени: HPRT – хипоксантин фосфорибозилтрансфераза и H6PD – хексозо-6-

фосфатдехидрогеназа; NCBI - Национален център за биотехнологична 

информация; Ta - оптимална температура на хибридизация. 

 

следните стъпки: стъпка на денатурация при 95○С за 20 sec; 

стъпка на хибридизация при температура, специфична за всеки 

праймер и продължителност от 30 sec; стъпка за удължаване при 

72○С за 30 sec. След 35-ия цикъл кривата на PCR реакцията 

(т.нар. „melting“ крива) бе получена чрез увеличаване на 

температурата от 65○С до 95○С, с 0.5○С на всеки 10 sec. Всички 

анализи бяха направени двукратно. Данните от PCR реакциите 

бяха анализирани по метода на Vandesompele et al. (2002) чрез 

отнасяне на нивото на експресия на гена, представляващ 

интерес към нивото на стабилно експресиран референтен ген.  
 

III. Фармакокинетичен анализ 

Фармакокинетичните параметри бяха изчислени с 

помощта на специализиран софтуер Phoenix 6.0 (Pharsight 

Corporation, Mountain View, CA, USA), като бяха приложени 

компартиментни и некомпартиментни методи за анализ. 

Фармакокинетичните параметри от некомпартиментния анализ 

бяха изчислени чрез опцията sparse data. Беше извършено 

едновременно анализиране на индивидуалните данни от всички 
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животни (naive pooling). Кривата на средните концентрации 

беше калкулирана първо, чрез вземане стойността на средната 

концентрация от всеки час на вземане на проби. Тези данни бяха 

използвани за изчисляване на стандартното отклонение. AUC 

беше изчислена по трапецоидния метод. Фармакокинетичните 

параметри, характеризиращи поведението на антибиотиците в 

тъканите бяха изчислени по некомпартиментния метод за 

анализ.  

Некомпартиментният анализ, базиращ се на теорията 

на статистическите моменти, бе използван за изчисляването на 

следните фармакокинетични параметри: kel – елиминационна 

скоростна константа, характеризираща напускането на 

лекарството от централния компартимент, изчислена въз основа 

на наклона в терминалната част на кривата и означавана още 

като β при анализ на тъканните концентрации; t1/2el (t1/2β) – 

биологичен полуживот на елиминиране; kab – резорбционна 

скоростна константа; t1/2ab – биологичен полуживот във фазата на 

резорбция; AUC – площ под кривата на серумните/тъканните 

концентрации; Сmax – максималните серумни/тъканни 

концентрации и Tmax – време за достигане на Сmax, директно 

взети от измерените концентрации; Cavg – средна стационарна 

концентрация; Cmin – минимална серумна концентрация; MRT – 

средно време за задържане в организма. 

Симулирането на серумните концентрации беше 

извършено въз основа на първичните параметри, изчислени за 

периода от 122 h до 144 h. Беше използвана стъпка на 

симулиране 0.25 h. 

 

IV. Фармакокинетичен-фармакодинамичен анализ 

Фармакокинетичните и фармакодинамичните (MIC за 

E. coli O78/H12) параметри за енрофлоксацин бяха интегрирани 

и бяха изчислени маркери за in vivo антимикробната активност: 

Cmax/MIC и AUC0-24h/MIC. Стойността на MIC за E. coli O78/H12 

в изкуствена хранителна среда (бульон) беше 0.015 µg/ml и в 

серум – 0.06 µg/ml. 

Основният фармакокинетичен-фармакодинамичен (PK-

PD) индекс за характеризиране на in vivo ефикасността на 

доксициклина е T>MIC - времето, през което концентрациите в 
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серума или тъканите надвишават MIC (минимални потискащи 

концентрации) (Toutain et al., 2002). То беше изчислено на 

базата на стойностите на MIC за доксициклин в бульон – 0.25 

µg.ml-1 и в серум – 1 µg.ml-1 за патогенен щам E. coli O78/H12.  

Определянето на стойностите на MIC беше съгласно 

методите на Clinical and Laboratory Standards Institute, (2008). 

 

V. Анализ на данните от количествен RT-PCR 

Генната експресия бе количествено изразена с помощта 

на алгоритъм, описан от Vandesompele et al. (2002) и 

компютърна програма geNorm, (Pfaffl et al., 2009; Vandesompele 

et al., 2009). Нивата на иРНК за PepT1 и LEAP-2 бяха 

нормализирани спрямо референтните гени H6PD и HPRT. 

Формулата за изчисляване на делта-Сt (ΔCt), чрез която се 

трансформират стойностите на Сt в относителни стойности като 

с 1 се означава най-високо ниво на експресия, е следната: 

Q = E(minCt-Ct(на пробата)), (написано по друг начин, 

уравнението има вида Q=2 ΔCt), където  

Q е нивото на иРНК експресия на проучвания ген във 

всяка проба, отнесено към нивото на иРНК на проучвания ген в 

пробата с най-висока експресия; Е е ефективността на 

амплификация (2 = 100 %); minCt – най-ниската Ct стойност, 

или Ct стойността на пробата с най-висока експресия. 

С Ct се означава PCR цикълът, при който PCR кривата 

е в експоненциалната фаза и пресича критичното ниво (прагът), 

при което се отчита флуоресценция, превишаваща фона и 

показваща амплифициране на специфичен продукт 

(интересуващият ни ген). Нормализиращият фактор се 

изчислява като геометрично средно от относителната експресия 

(Q) на двата референтни гена за всяка проба. Резултатите за 

проучвания ген (Q за PepT1 или LEAP-2) бяха коригирани с 

нормализиращия фактор. 

Ефективността на всяка реакция беше изчислена чрез 

компютърна програма LinRegPCR 7.0. След това беше 

използвана програмата geNorm, с която беше определена 

стабилността на референтните гени в отделните проби.  

 

 



23 

 

VI. Изчисляване на конверсия на фураж FCR (feed 

conversion ratio) 

FCR беше изчислен въз основа на данните от 

измерваните количества консумиран фураж и четирикратното 

теглене на пилетата по време на експериментите. FCR беше 

изчислен по формулата: 

FCR = средна консумация на фураж/ общ прираст (kg/kg) 

 

VII. Статистически анализ 

VII.1 Статистическа обработка на данните от 

фармакокинетичния анализ 

Стойностите на фармакокинетичните параметри са 

представени като X  (средно аритметично, mean) ± SD 

(стандартно отклонение). Те бяха изчислени с компютърна 

програма Prism 4.0 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA). 

Стойности на Р < 0.05 бяха считани за статистически значими. 

Същата програма беше използвана за статистически анализ на 

стандартните криви при анализа на антибиотичните 

концентрации в серум и тъкани. Unpaired Student’s t-test и Mann-

Whitney test бяха използвани за статистическа обработка на 

разликите във фармакокинетичните параметри на 

енрофлоксацин и доксициклин. 

VII.2. Статистически анализ на данните от RT-PCR анализа 

Mann-Whitney тест (Prism 4.0) бе използван за 

откриване на статистически значими разлики в иРНК нивата на 

експресия на PepT1 и LEAP-2 между нетретираните, 

третираните само с пробиотик, комбинацията пробиотик и 

антибиотик, и само антибиотик групи пилета.  

 

Резултати 

I. Фармакокинетика на енрофлоксацин и ципрофлоксацин 

I.1. Фармакокинетика на енрофлоксацин при здрави пилета-

бройлери, приложен съвместно с пробиотици или 

самостоятелно 

Концентрациите на енрофлоксацин и неговият основен 

метаболит ципрофлоксацин бяха с близки стойности при 
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пилетата, третирани с комбинацията енрофлоксацин – 

пробиотици и птиците, получавали единствено енрофлоксацин. 

Бяха установени различия единствено в концентрациите на 

енрофлоксацин през първите 24 h от третирането. Основното 

лекарствено вещество достигаше незначимо по-високи нива, по-

късно при пилетата, които не бяха получавали пробиотици. 

Енрофлоксацинът и неговият метаболит ципрофлоксацин бяха 

установени в измерими концентрации в серума (Таблица 3, 

Фигури 1 и 2) и на 6-ия ден, т.е. 24 h след края на третирането.  

 

Фигура 1. Предвидени (линия) и измерени (точки) серумни концентрации по 

време на първите 24 часа след вътрешно приложение на енрофлоксацин с 

водата за пиене в доза 10 mg.kg-1 за период от 5 последователни дни  на 

пилета-бройлери.  и черната линия показват антибиотичните концентрации 

в третираната само с енрофлоксацин група (n = 50); Δ и сивата линия 

представят антибиотичните концентрации в енрофлоксацин-пробиотик 

третираните животни (n = 50) 

 

На Фигура 2 са показани предвидените серумни 

концентрации на енрофлоксацин за целия интервал на 

третиране, изчислени въз основа на фармакокинетичните 

параметри, калкулирани на базата на измерените антибиотични 

нива в края на третирането - в интервала от 122 h до 144 h. 

Серумните нива на основния метаболит ципрофлоксацин бяха 

сходни в двете групи (Фигура 3). 
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Фигура 2. Предвидени (линии) и измерени (точки) серумни концентрации на 

енрофлоксацин при третираните с енрофлоксацин и пробиотик птици (в сиво, 

n = 50) и само с енрофлоксацин третираната група (в черно, n = 50) в доза 10 
mg.kg-1 за период от 5 дни с водата за пиене  

Таблица 3. Серумни концентрации ( X ±SD) на енрофлоксацин и неговият 

основен метаболит ципрофлоксацин в μg.ml-1 при здрави пилета-бройлери (n = 

6 за всеки интервал) след вътрешно въвеждане на енрофлоксацин, в доза 10 

mg.kg-1 за 5 последователни дни с водата за пиене, в комбинация с пробиотик 

или приложен самостоятелно 

Време  

(h) 

Енрофлоксацин  Енрофлоксацин+ пробиотик 
Енрофлоксацин Ципрофлоксацин Енрофлоксацин Ципрофлоксацин 

2 0.45 ± 0.20 0.12 ± 0.05 0.72 ± 0.50 0.15 ± 0.09 

4 1.00 ± 0.26 0.19 ± 0.15 1.36 ± 0.43 0.15 ± 0.08 

6 1.11 ± 0.34 0.11 ± 0.04 1.16 ± 0.31 0.13 ± 0.04 

9 1.45 ± 0.19 0.12 ± 0.04 1.28 ± 0.24 0.11 ± 0.02 

12 1.49 ± 0.42 0.19 ± 0.11 1.35 ± 0.33 0.16 ± 0.04 

15 1.61 ± 0.24 0.12 ± 0.02 1.31 ± 0.45 0.13 ± 0.06 

24 1.35 ± 0.37 0.11 ± 0.04 1.20 ± 0.37 0.15 ± 0.09 

122 0.49 ± 0.13 0.07 ± 0.05 0.56 ± 0.14 0.09 ± 0.07 

124 0.47 ± 0.24 0.08 ± 0.03 0.45 ± 0.26 0.10 ± 0.05 

126 0.22 ± 0.05 0.10 ± 0.02 0.46 ±0.31 0.12 ± 0.10 

129 0.20 ± 0.04 0.08 ± 0.01 0.19 ± 0.06 0.09 ± 0.04 

144 0.12 ± 0.06 0.05 ± 0.03 0.12 ± 0.08 0.05 ± 0.02 
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Фармакокинетичните параметри бяха изчислени чрез 

еднокомпартиментен и некомпартиментен анализ, и бяха 

характеризирани фазите на резорбция и елиминиране (Таблица 

4).  

 

 

Фигура 3. Измерени серумни концентрации на ципрофлоксацин, основен 

метаболит на енрофлоксацин, при третираните с енрофлоксацин и пробиотик 

птици (в сиво, n = 50) и само с енрофлоксацин третираната група (в черно, n = 

50) в доза 10 mg.kg-1 за период от 5 дни с водата за пиене 

 

Стойностите на Tmax бяха значително по-високи в 

групата, третирана единствено с енрофлоксацин. Стойността на 

Cmax  в групата, приемала пробиотици, беше статистически 

незначимо по-ниска. Противоположна тенденция за Tmax беше 

открита за ципрофлоксацина, основният метаболит на 

енрофлоксацина. По-високи флуктуации между Cmax и Cmin на 

основната субстанция и на нейния фармакологично активен 

метаболит бяха наблюдавани в третираните с енрофлоксацин 

птици. Разликите между двете групи в стойностите на скоростна 

константа, характеризираща фазата на елиминиране (kel) и 

биологичния полуживот (t1/2el) не бяха статистически значими. 

Стойностите на Cavg и AUCall нямаха статистически значими 

различия и с течение на третирането разлики в серумните 

концентрации не бяха регистрирани. 
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Таблица 4. Фармакокинетични параметри ( X ±SD) на енрофлоксацин 

и основният му метаболит ципрофлоксацин в серум на здрави пилета-

бройлери след 5-дневно вътрешно третиране с енрофлоксацин в доза 

10 mg.kg-1, прилагана съвместно с пробиотици (n = 50) или 

самостоятелно (n = 50) 

kab – резорбционна скоростна константа; t1/2ab – биологичен полуживот във фазата на 

резорбция; Tmax – време за достигане на Cmax; Cmax – максимална серумна концентрация; 
kel – елиминационна скоростна константа; t1/2el - биологичен полуживот във фазата на 

елиминиране; AUC0-∞ - площ под кривата на концентрациите от 0 до ∞; Cmin – минимална 

серумна концентрация; Cavg – средна стационарна концентрация; AUCall - площ под 
кривата на концентрациите за целият период на третиране; AUC0-24h - площ под кривата 
на концентрациите между 0 и 24 h; MRT – средно време за задържане в организма. * - 
статистически значими разлики при P<0.05; ** - статистически значими разлики при 
P<0.01. 

 

Тъканните концентрации на енрофлоксацина и 

метаболитът му ципрофлоксацин са представени на Фигура 4 и 

в Таблица 5. 
 

Фармакокинетични 

параметри 

Енрофлоксацин (n=50) Енрофлоксацин + 

пробиотик (n=50) 

ЕНР ЦИПР ЕНР ЦИПР 

Еднокомпатиментен анализ 

kab h-1 0.100.065  0.610.54**  

t1/2ab h 8.533.58  2.301.93**  

Tmax h 15.423.07  7.813.52**  

Cmax μg.ml-1 1.610.24  1.340.18*  

Некомпартиментен анализ 

kel h-1 0.070.03  0.0660.04  

t1/2el h 11.706.63  14.289.14  

Tmax h 12.0 4.0 4.0 12.0 

Cmax μg.ml-1 1.500.17 0.190.06 1.36 0.17 0.160.02 

Cmin μg.ml-1 0.45 0.10 0.72 0.11 

Cavg μg.ml-1 1.21 0.13 1.2 0.14 

Fluctuation % 86.43 72.43 53.13 33.70 

AUCall μg.ml-1 123.398.83 13.811.9

3 

120.596.57 17.333.3

8 AUC0-24h μg.ml-1 29.07 3.04 28.91 3.32 

MRT h 94.43 111.29 90.08 122.47 
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Фигура 4. Серумни (а) и тъканни (b - черен дроб, c - дуоденум и d - 

йеюнум) концентрации след края на третирането, след вътрешно 

въвеждане на енрофлоксацин с водата за пиене в доза 10 mg.kg-1  на 

пилета-бройлери за 5 последователни дни. ●, ▲ и черната линия 

представят концентрациите на енрофлоксацин и ципрофлоксацин, 

съответно, от групата, третирана само с енрофлоксацин (n=6 за всеки 

интервал); ○, ∆ и сивата линия изобразяват концентрациите на 

енрофлоксацин и ципрофлоксацин от групата, третирана с 

енрофлоксацин и пробиотици (n = 6 за всеки интервал) 

 

Стойностите на kel, Cmax, AUC124-144h и MRT за 

енрофлоксацина в черния дроб на приемалите пробиотици 

птици бяха статистически значимо по-високи в сравнение с 

групата, третирана само с енрофлоксацин (Таблица 6). 

Статистически значимо по-високи концентрации (Cmax) на 

главният метаболит  ципрофлоксацин бяха установени в черния 

дроб на групата пилета, третирана с енрофлоксацин-пробиотик. 

Тенденция към повишаване на стойностите на Cmax на изходната 

антибактериална субстанция беше установена в дуоденума на 

птиците, приемали пробиотици. Стойностите на kel в дуоденума, 

kel и MRT в йеюнума бяха близки в двете групи.  
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Таблица 5. Тъканни концентрации ( X ±SD) на енрофлоксацин и 

неговия метаболит ципрофлоксацин при здрави пилета-бройлери в 

μg.g-1 при здрави пилета-бройлери (n = 6 за всеки интервал) след 

вътрешно въвеждане на енрофлоксацин в доза 10 mg.kg-1 за 5 

последователни дни, в комбинация с пробиотик или приложен 

самостоятелно 

 
Време  

(h) 

Енрофлоксацин + пробиотик Енрофлоксацин 

ЕНР ЦИПР ЕНР ЦИПР 

Черен дроб 

124 1.42 ± 1.02 1.28 ± 0.50 0.52 ± 0.28 0.56 ± 0.30 

126 0.52 ± 0.37 0.43 ± 0.28 0.33 ± 0.15 0.28 ± 0.10 

129 0.14 ± 0.13 0.21 ± 0.10 0.10 ± 0.04 0.18 ± 0.10 

144 0.13 ± 0.03 0.21 ± 0.08 
 

0.16 ± 0.05 0.28 ± 0.20 

Дуоденум    

124 0.66 ± 0.21 0.34 ± 0.11 0.48 ±0.16 0.26 ± 0.05 

126 0.22 ± 0.08 0.11 ± 0.03 0.34 ± 0.07 0.16 ± 0.09 

129 0.16 ± 0.05 0.13 ± 0.04 0.26 ± 0.11 0.18 ± 0.04 

144 0.09 ± 0.03 0.21 ± 0.07 0.13 ± 0.04 0.13 ± 0.05 

Йеюнум    

124 0.37 ± 0.17 0.17 ± 0.05 0.42 ± 0.25 0.34 ± 0.43 

126 0.33 ± 0.24 0.14 ± 0.07 0.21 ± 0.03 0.10 ± 0.02 

129 0.14 ± 0.04 0.13 ± 0.03 0.08 ± 0.02 0.11 ± 0.06 

144 0.09 ± 0.03 0.15 ± 0.32 0.08 ± 0.02 0.10 ± 0.02 

 

Нашите резултати показаха, че фармакокинетичните-

фармакодинамични индекси за патогенния щам E. coli O78/H12 

в двете групи пилета бяха със сходни стойности. Приемайки 

стойността на MIC за 0.06 μg.ml-1 в серум, изчислените AUC0-

24h/MIC и Cmax/MIC в енрофлоксацин-пробиотик третираната 

група бяха съответно 424.01 и 19.90. Същите данни за 

енрофлоксацин третираните животни бяха съответно 426.29 и 

21.95. 

 

II. Фармакокинетика на доксициклин 

II.1. Фармакокинетика на доксициклин при здрави пилета-

бройлери, приемащи или не пробиотици 

 

Стойностите на концентрациите на доксициклин в 

серума бяха сходни в двете групи пилета-бройлери, третирани с 

антибиотика със или без приложение на пробиотици. 
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Доксициклинът беше установен в измерими концентрации в 

серума до 6-ия ден от началото на третирането, 24 часа след 

прекратяване въвеждането на антибиотика (Таблица 7 и 

Фигура 5).  

 

Таблица 6. Фармакокинетични параметри ( X ±SD) на енрофлоксацин 

и основният му метаболит ципрофлоксацин в черен дроб, дуоденум и 

йеюнум, след вътрешно въвеждане на енрофлоксацин с водата за 

пиене, в доза 10 mg.kg-1 на пилета-бройлери за период от 5 

последователни дни, изчислени чрез некомпартиментен анализ 

 

kel – елиминационна скоростна константа; Cmax – максимални тъканни 

концентрации; AUC124-144h - площ под кривата на концентрациите от 124 до 

144 h;  MRT - средно време за задържане в организма. ** - статистически 

значими разлики при P<0.01 
 

Разликите в серумните нива между двете групи пилета 

не бяха статистически значими и след края на приложението на 

антибиотика. Фармакокинетичните параметри бяха изчислени с 

помощта на еднокомпартиментен и некомпартиментен анализ 

(Таблица 8). 

Фармакокинетични 

параметри 

Енрофлоксацин  
(n=24) 

Енрофлоксацин + 

пробиотици (n=24) 

ЕНР ЦИПР ЕНР ЦИПР 

Черен дроб 

 kel h-1 0.04±0.02 0.07±0.08 0.10±0.02** 0.06±0.02 

Cmax μg.g-1 0.59±0.21 0.59±0.27 1.47±0.98** 1.28±0.50** 

AUC124-144h μg.h.g-1 11.19±2.94 11.79±4.28 24.58±14.24*

* 

23.70±6.65** 

MRT h 31.11±1.56 31.05±2.32 29.17±0.73 30.01±0.99 

Дуоденум 

 kel h-1 0.06±0.02 0.03±0.02 0.07±0.03 0.08±0.08 

Cmax μg.g-1 0.51±0.14 0.27±0.04 0.66±0.21 0.34±0.10 

AUCl124-144h μg.h.g-1 11.39±2.14 6.90±0.87 12.52±3.09 8.05±1.73 

MRT h 30.95±0.80 32.07±0.74 29.90±0.78 32.72±1.26 

Йеюнум 

 kel h-1 0.06±0.03 0.03±0.03 0.06±0.03 0.02±0.01 

Cmax μg.g-1 0.44±0.23 0.35±0.42 0.48±0.18 0.20±0.04 

AUC124-144h μg.h.g-1 8.20±3.81 6.97±6.33 8.27±2.36 4.85±1.17 

MRT  h 30.53±1.54 32.19±1.99 30.88±1.40 32.70±2.43 
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Таблица 7. Серумни концентрации ( X ±SD) на доксициклин в μg.ml-1 

при здрави пилета-бройлери (n = 6 за всеки часови интервал) след 

вътрешно въвеждане с водата за пиене за 5 последователни дни в доза 

10 mg.kg-1, прилаган самостоятелно (n = 50) или с пробиотици (n = 50) 

 

Време 

(h) 

Доксициклин Доксициклин + пробиотици 

2 0.64 ± 0.20 0.57 ± 0.19 
3 1.04 ± 0.17 1.32 ± 0.45 

4 1.04 ± 0.21 1.23 ± 0.41 
6 1.77 ± 0.39 1.49 ± 0.33 

9 2.07 ± 0.48 1.91 ± 0.74 
12 1.95 ± 0.73 2.00 ± 0.72 

15 1.25 ± 0.39 1.85 ± 0.49 

24 1.20 ± 0.22 0.99 ± 0.12 
122 0.27 ± 0.16 0.32 ± 0.14 
124 0.19 ± 0.10 0.18 ± 0.08 

126 0.15 ± 0.06 0.21 ± 0.17 

129 0.19 ± 0.06 0.14 ± 0.03 

144 0.26 ± 0.22 0.17 ± 0.03 

 

 
 

Фигура 5. Предвидени (линия) и измерени (точки) серумни 

концентрации на доксициклин, приложен на здрави пилета-бройлери 

за 5 последователни дни с водата за пиене, в доза 10 mg.kg-1.  и 

сивата линия показват антибиотичните концентрации в третираната 

само с доксициклин група (n = 50); ♦ и черната линия представят 

антибиотичните концентрации в доксициклин-пробиотик третираните 

птици (n = 50) 
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Некомпартиментният анализ показа статистически 

незначими разлики в стойностите на Tmax, Cmax, Cmin и Cavg и по-

високи флуктуации в групата, третирана с доксициклин в 

сравнение с пилетата, получавали комбинацията доксициклин-

пробиотик. Индексът на кумулиране в групата, получавала 

доксициклин и пробиотици беше 1.08, а при третираните само с 

доксициклин птици - 1.28. Тези стойности показват, че няма 

индикации за кумулиране на антибиотика при този вид птици. 

 

Таблица 8. Фармакокинетични параметри ( X  ± SD) на доксициклин в 

серум от пилета-бройлери след вътрешно приложение с водата за 

пиене за 5 последователни дни в доза 10 mg.kg-1, прилаган с 

пробиотици (n = 50) или самостоятелно (n = 50) 

 

Параметър  Доксициклин Доксициклин + пробиотици 

Еднокомпартиментен анализ 

kab h-1 0.14 ±0.10 0.17 ±0.18 

kel h-1 0.09 ± 0.03 0.08 ±0.03 

AUC0→∞ μg.h.ml-1 57.59 ±16.24 57.87 ±4.33 

t1/2abs h 6.48 ±2.41 6.50 ±2.61 

t1/2el h 7.27 ±1.19 7.56 ±0.57 

Tmax h 10.18 ±1.76 10.05 ±2.22 

Cmax μg.ml-1 1.80 ±0.28 1.86 ± 0.29 

Некомпартиментен анализ 

Tmax h 9                 12 

Cmax μg.ml-1 2.07              2.00 

Cmin μg.ml-1 0.64              0.57 

Cavg μg.ml-1 1.40              1.48 

Kab – резорбционна скоростна константа; kel- елиминационна скоростна 

константа; AUC0→∞ - площ под кривата на концентрациите; t1/2el – биологичен 

полуживот във фазата на елиминиране; t1/2abs биологичен полуживот във 

фазата на резорбция;  Tmax – време за достигане на  Cmax; Cmax – максимални 

серумни нива; Cmin – минимални серумни нива; Cavg – средни серумни нива 

 

Стойността на Cmax в черния дроб на приемалите 

доксициклин и пробиотици пилета беше по-висока (0.23±0.1 

µg.g-1 на 122 h и 0.218±0.06 µg.g-1 на 124 h) в сравнение с 

третираните само с доксициклин птици (0.19±0.17 µg.g-1 на 122 

час, а на 124 h не са установени). Същата тенденция беше 

наблюдавана в йеюнума на двете групи животни: 0.05±0.01 µg.g-
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1 и 0.03±0.0 µg.g-1, съответно. Тези стойности бяха подобни и в 

дуоденума: 0.20±0.05 µg.g-1 и 0.22±0.04 µg.g-1, съответно. 

Нашите резултати показаха, че стойностите на 

фармакокинетично-фармакодинамичните индекси бяха подобни 

в двете групи животни. Приемайки стойността на MIC за 0.25 

µg.ml-1, T > MIC беше над 80% за цялото време на третиране. 

Антибиотичните концентрации в серума по време на 5-дневното 

третиране бяха по-високи от стойностите на MIC (Фигура 5). 

 

III. In vitro взаимодействия между пробиотици и 

антибиотици 

Свободните концентрации на енрофлоксацин и 

основният му метаболит ципрофлоксацин в хранителната среда 

бяха незначително понижени след инкубиране на тестваните 

щамове млечно-кисели бактерии (Lactobacillus brevis, L. 

plantarum и L. bulgaricus) (Таблица 9, Фигура 6).  

Таблица 9. Промяна в концентрациите на енрофлоксацин (ЕНР) и 

неговият основен метаболит ципрофлоксацин (ЦИПР), изразена като 

съотношение между първоначално въведените и измерените нива след 

инкубиране с пробиотици от рода Lactobacillus (L. plantarum, L. brevis 

и L. bulgaricus) съответно за 4, 8 и 24 h 
 

К-ия,  

μg.ml-1 

4 h 8 h 24 h 

ЕНР ЦИПР ЕНР ЦИПР ЕНР ЦИПР 

L. plantarum 

0.1  0.71±0.01 0.53±0.01 0.87±0.06 0.78±0.06 0.84±0.00 0.70±0.01 

0.25  0.76±0.01 0.61±0.01 0.81±0.01 0.70±0.01 0.94±0.03 0.91±0.05 

0.5  0.85±0.01 0.72±0.02 0.83±0.01 0.73±0.01 0.97±0.02 0.91±0.04 

1  0.81±0.05 0.78±0.05 0.76±0.01 0.83±0.02 0.78±0.01 0.90±0.02 

L. brevis 

0.1  0.61±0.04 0.33±0.07 0.70±0.00 0.73±0.25 0.70±0.00 0.36±0.01 

0.25  0.76±0.01 0.58±0.03 0.73±0.02 0.60±0.02 0.85±0.01 0.68±0.00 

0.5  0.88±0.02 0.74±0.04 0.87±0.04 0.76±0.04 0.88±0.02 0.75±0.04 

1  0.76±0.01 0.80±0.04 0.74±0.00 0.80±0.01 0.76±0.01 0.86±0.02 

L. bulgaricus 

0.1  0.84±0.01 0.75±0.03 0.79±0.05 0.61±0.02 0.76±0.01 0.55±0.01 

0.25  0.93±0.00 0.84±0.00 0.90±0.04 0.77±0.04 0.88±0.00 0.77±0.00 

0.5  0.94±0.00 0.85±0.01 0.95±0.04 0.86±0.03 0.93±0.00 0.87±0.00 

1  0.78±0.00 0.90±0.01 0.79±0.00 0.92±0.01 0.78±0.00 0.93±0.01 
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Тенденции за по-забележимо понижаване на 

свободните концентрации ципрофлоксацин се установяват 

единствено при концентрации от 0.1 μg.ml-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6. Разлика в измерените концентрации, изразени като част от 

първоначално въведеното количество енрофлоксацин и ципрофлоксацин при 

L. brevis, L. plantarum и L. bulgaricus и след инкубиране, съответно за 4, 8 и 24 

h при 42⁰С 
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При проучването с доксициклин, ако се приеме, че 

първоначално вложената концентрация е 100%, то процентът на 

свободни антибиотични концентрации беше статистически 

значимо понижен след инкубиране. Около 50-60% от 

първоначалните концентрации бяха отчетени в супернатантите 

на всички изследвани пробиотични щамове и на всички 

интервали (Таблица 10, Фигура 7). 

Таблица 10. Промяна в концентрациите на доксициклин ( X ±SD), 

изразена като съотношение между първоначално въведените и 

измерените нива след инкубиране с пробиотици от рода Lactobacillus 

(L. plantarum, L. brevis и L. bulgaricus) съответно за 4, 8 и 24 часа. 

Всички стойности са статистически значимо по-ниски в сравнение с 

контролата при P<0.05 

 

Концентрация, 

μg.ml-1 
4h 8h 24h 

L. plantarum    

1 0.57±0.03  0.56±0.09 0.48±0.03 

2.5 0.54±0.02 0.52±0.02 0.43±0.01 

5 0.52±0.03 0.52±0.05 0.48±0.06 

10 0.45±0.02 0.47±0.00 0.39±0.00 

L. brevis    

1 0.56±0.04 0.64±0.08 0.48±0.02 

2.5 0.52±0.03 0.53±0.01 0.49±0.00 

5 0.52±0.00 0.51±0.01 0.46±0.01 

10 0.49±0.00 0.49±0.02 0.42±0.01 

L. bulgaricus    

1 0.51±0.04 0.54±0.07 0.50±0.03 

2.5 0.44±0.02 0.42±0.03 0.43±0.01 

5 0.46±0.01 0.40±0.02 0.41±0.00 

10 0.39±0.00 0.41±0.00 0.35±0.01 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7. Разлика в измерените концентрации, изразени като част от 

първоначално въведеното количество доксициклин при L. brevis, L. plantarum 

и L. bulgaricus и след инкубиране, съответно за 4, 8 и 24 h при 42⁰С. Всички 

стойности са статистически значимо по-ниски в сравнение с контролата при 

P<0.05 

 

IV. Тъканна експресия на ниво иРНК на пептиден 

транспортен протеин РерТ1 и чернодробен антимикробен 

пептид LEAP-2  при здрави пилета-бройлери  

 

ІV.1. Тъканна експресия на PepT1 иРНК  

РерТ1 иРНК беше установена в изследваните тъкани (Фигура 

8). Най-високи нива на експресия бяха установени в дуоденума, 

последвани от тези в черния дроб. Беше отчетена по- ниска 
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експресия на РерТ1 иРНК в йеюнума. Енрофлоксацинът, 

приложен самостоятелно или в комбинация с пробиотици, 

провокира статистическо значимо повишаване на експресията 

на PерT1 иРНК (Таблица 11, Фигура 8). Най-съществените 

различия при P < 0.01 бяха наблюдавани за черния дроб, 

последвани от тези в йеюнума. 

 

Фигура 8. Експресия на PepT1 иРНК в черен дроб, дуоденум и йеюнум 

спрямо референтните гени H6PD и HPRT, на здрави пилета-бройлери, 

третирани с енрофлоксацин в продължение на 5 последователни дни в доза 10 

mg.kg-1 чрез водата за пиене, с добавка на пробиотици във фуража (n = 6) или 
самостоятелно (n = 6) 

Таблица 11. Относителни нива на експресия на PepT1 иРНК ( X ±SD) в черен 

дроб, дуоденум и йеюнум на здрави пилета-бройлери, третирани с 

енрофлоксацин в продължение на 5 последователни дни в доза 10 mg.kg-1 чрез 

водата за пиене, с добавка на пробиотици във фуража (n = 6) или 

самостоятелно (n = 6) 

PepT1 иРНК Контрола Пробиотик Енрофлоксацин+

пробиотик 

Енрофлоксацин 

Черен дроб 0.22±0.03a 0.15±0.09a 0.49±0.15b 0.61±0.31b 

Дуоденум 0.26±0.10a 0.19±0.04a 0.46±0.26b 0.24±0.11a 

Йеюнум 0.04±0.02a,c 0.06±0.03c 0.10±0.02b 0.11±0.06b,c 

Различните букви показват наличието на статистически значими разлики при 

P<0.05 
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Статистически значимото повишаване на експресията 

на PepT1 иРНК в групата, третирана с енрофлоксацин и 

пробиотици се съпътстваше от най-ниски стойности на FCR при 

Ross 308 бройлерите (Таблица 12, Фигура 9). Групите, 

получавали пробиотик или енрофлоксацин също имат по-ниски 

стойности на FCR в сравнение с нетретираните контроли. 
 

Таблица 12. Конверсия на фураж (FCR- feed conversion ratio, kg/kg) при 

пилета-бройлери хибрид ROSS 308, третирани с енрофлоксацин в доза 10 

mg.kg-1 p.o., с водата за пиене, в продължение на 5 дни 

 

FCR  

 

Контрола (n=10) Пробиотик  

(n=10) 

Енрофлоксацин+ 

пробиотик (n=50) 

Енрофлоксацин 

(n-50) 

 x±SD VC,% x±SD VC,% x±SD VC,% x±SD VC,% 

kg/kg 
1.65± 
0.65 

31.59 
1.42± 
0.25 

11.4 
1.36± 
0.27 

11.68 
1.46± 
0.35 

16.47 

 

 

Фигура 9. Графично изображение на телесното тегло (g) и дневният прием на 

фураж (g) при здрави пилета-бройлери хибрид ROSS 308, разделени в 4 

експериментални групи: контролна, нетретирана; група, приемала само 

пробиотик; третирани с енрофлоксацин и пробиотик и третирани само с 
енрофлоксацин 

Достоверно повишаване (P < 0.05) на експресията на 

PepT1 иРНК беше установенo в дуоденума на групите пилета, 

третирани с доксициклин в сравнение с останалите две групи. 

Третирането с доксициклин доведе до статистически значимо 

понижена експресия на PерT1 иРНК в черния дроб и йеюнума. 

Приемът на пробиотици не промени значимо експресията на 

PepT1 иРНК в сравнение с контролната група (Таблица 13, 

Фигура 10).  
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Фигура 10. Относителни нива експресия на PepT1 иРНК в черен дроб, 

дуоденум и йеюнум спрямо референтните гени H6PD и HPRT, на здрави 

пилета-бройлери, третирани с доксициклин в продължение на 5 

последователни дни в доза 10 mg.kg-1 чрез водата за пиене, с добавка на 
пробиотици във фуража (n = 6) или самостоятелно (n = 6) 

 

Таблица 13. Относителни нива на експресия на PepT1 иРНК ( X ±SD) в черен 

дроб, дуоденум и йеюнум на здрави пилета-бройлери (n = 6 за всяка група), 

третирани с доксициклин в продължение на 5 последователни дни в доза 10 
mg.kg-1 чрез водата за пиене, със или без добавка на пробиотици във фуража 

PepT1 

иРНК 

Контрола Пробиотик Доксициклин+ 

пробиотик 

Доксициклин 

Черен 

дроб 

0.06±0.04a 0.09±0.10a 0.08±0.09 0.03±0.01b 

Дуоденум 0.07±0.05a 0.08±0.04a 0.26±0.14b 0.23±0.14b 

Йеюнум 0.06±0.02 0.09±0.06a 0.06±0.03 0.05±0.02b 

Различните букви показват наличието на статистически значими разлики при 

P<0.05 
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FCR при DUС бройлерите отново е с най-ниски, 

статистически незначимо, стойности при групата, третирана с 

доксициклин и пробиотици, при които беше наблюдавано 

повишаване на експресията на PepT1 иРНК в дуоденума 

(Таблица 14 и Фигура 11). 

Таблица 14. Конверсия на фураж (FCR- feed conversion ratio, kg/kg) при 

пилета-бройлери хибрид DUC, третирани с доксициклин в доза 10 mg.kg-1 p.o., 

с водата за пиене 

FCR Контрола  
(n=10) 

Пробиотик 
(n=10) 

Доксициклин+ 
пробиотик (n=50) 

Доксициклин 
(n=50) 

 x±SD VC,% x±SD VC,% x±SD VC,% x±SD VC,% 

kg/kg 
1.84± 

0.28 
14.14 

1.91± 

0.22 
11.62 

1.67± 

0.33 
16.33 

1.79± 

0.34 
16.87 

 

Фигура 11. Графично изображение на телесното тегло (g) и дневният прием на 

фураж (g) при здрави пилета-бройлери хибрид DUC, разделени в 4 

експериментални групи: контролна, нетретирана; контролна, приемала само 

пробиотик; група, третирана с доксициклин и пробиотик и група, третирана 

само с доксициклин 

 

ІV.2. Тъканна експресия на LEAP-2 иРНК  

LEAP-2 иРНК беше експресирана в трите изследвани 

тъкани, като най-високи нива бяха установени в черния дроб. 

Относителните нива на експресия на LEAP-2 иРНК не бяха 

значимо променени в групата, третирана с енрофлоксацин в 

сравнение с контролната група (Таблица 15, Фигура 12).  
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Таблица 15. Експресия на LEAP-2 иРНК ( X ±SD) в черен дроб. дуоденум и 

йеюнум на здрави пилета-бройлери (n = 6 от всяка група). третирани с 

енрофлоксацин в продължение на 5 последователни дни в доза 10 mg.kg-1 чрез 

водата за пиене, със или без добавка на пробиотици във фуража 

LEAP-2  

иРНК 

Контрола Пробиотик Енрофлоксацин+ 

пробиотик 

Енрофлоксацин 

Черен дроб 0.35±0.15 0.43±0.28 0.27±0.12 0.27±0.12 

Дуоденум 0.26±0.10 0.15±0.13 0.20±0.15 0.20±0.07 

Йеюнум 0.23±0.16 0.14±0.06 0.18±0.12 0.35±0.29 

 

 
Фигура 12. Експресия на LEAP-2 иРНК в черен дроб. дуоденум и 

йеюнум спрямо референтните гени H6PD и HPRT, на здрави пилета-

бройлери (n = 6 от всяка група), третирани с енрофлоксацин в 

продължение на 5 последователни дни в доза 10 mg.kg-1 чрез водата за 

пиене 

Значително повишаване на експресията на LEAP-2 

иРНК беше установено при третираните с доксициклин пилета в 

сравнение с контролните групи животни в трите изследвани 

тъкани (Таблица 16, Фигура 13).  

Значимо повишаване на нивата на експресия на LEAP-

2 иРНК в черния дроб беше наблюдавано единствено в групата, 

третирана с доксициклин. Приложението на доксициклин 

доведе до статистически значимо повишаване на LEAP-2 иРНК 

в дуоденума. Комбинацията доксициклин-пробиотици 
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провокира до достоверно повишаване на LEAP-2 иРНК в 

сравнение със самостоятелното приложение на антибиотика. 

Пробиотиците, въведени самостоятелно, не промениха 

експресията на LEAP-2 иРНК и при двата опита - с 

енрофлоксацин и доксициклин. 

Таблица 16. Експресия на LEAP-2 иРНК ( X ±SD) в черен дроб, дуоденум и 

йеюнум на здрави пилета-бройлери (n=6 от всяка група), третирани  с 

доксициклин в продължение на 5 последователни дни в доза 10 mg.kg-1, чрез 

водата за пиене, със или без добавка на пробиотици във фуража 

 

LEAP-2 

иРНК 

Контрола  Пробиотик Доксициклин+ 

пробиотик 

Доксициклин 

Черен дроб 0.25±0.17a 0.18±0.12a 0.44±0.21 0.71±0.25b 

Дуоденум 0.06±0.02a 0.05±0.04a 0.62±0.31b,c 0.24±0.17b 

Йеюнум 0.11±0.04 0.10±0.05 0.19±0.13a 0.09±0.03b 

Различните букви показват наличието на статистически значими разлики при 

P<0.05 
 

 
Фигура 13. Относителни нива на експресия на LEAP-2 иРНК в черен дроб, 

дуоденум и йеюнум спрямо референтните гени H6PD и HPRT, на здрави 

пилета-бройлери (n = 6 от всяка група), третирани с доксициклин, в 

продължение на 5 последователни дни, в доза 10 mg.kg-1, чрез водата за пиене 

 

Обобщение 
Обобщаването на резултатите от цялото проучване 

показва, че пробиотичните щамове Lactobacillus brevis, L. 
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plantarum и L. bulgaricus, приложени в комбинация с 

енрофлоксацин или доксициклин, не налага промяна на режима 

на дозиране на антибиотиците енрофлоксацин и доксициклин. 

Едновременното въвеждане на енрофлоксацин и пробиотици 

води до по-ранно достигане на по-ниски концентрации на 

антибиотика в сравнение с групата, третирана само с 

енрофлоксацин. Тези различия изчезват по време на 5-дневното 

третиране. Липсата на статистически значими промени във 

фармакокинетичните параметри на прилаганите 

антибактериални вещества в курса на третиране на птиците е в 

подкрепа на приложението на препоръчаните за практиката 

дози. Повишаването на концентрациите на енрофлоксацин в 

чревната стена при комбинирането му с пробиотици би довело 

до по-добър ефект при лечението на заболявания, локализирани 

в стомашно-чревния тракт. Разликите в серумните нива между 

групата, третирана с доксициклин-пробиотици и пилетата, 

приемали само доксициклин, не бяха статистически значими. 

Стойностите на фармакокинетично-фармакодинамичните 

индекси бяха подобни в двата опита (с енрофлоксацин и с 

доксициклин) със или без пробиотици и превишаваха 

възприетите гранични стойности. Това гарантира клинично 

оздравяване и минимизира риска от поява на резистентност при 

изпитваните експериментални условия. In vitro проучванията на 

взаимодействията на Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. 

bulgaricus с енрофлоксацин, метаболитът му ципрофлоксацин 

или доксициклин, доказват наличието им, както и липсата на 

съществен ефект върху фармакокинетиката на 

антибактериалните вещества. Нашите експерименти показаха 

наличие на взаимодействия in vivo и in vitro в различна степен 

между изследваните от нас антибиотици и пробиотични щамове. 

Тези данни показват необходимостта от проучване на всяка 

конкретна комбинация от пробиотици–антибиотици, както и от 

знания за ефекта на всяка група антибиотици върху 

микробиотата. 

В заключение може да се обобщи, че експериментите 

дават доказателства на молекулно ниво относно някои вече 

известни положителни ефекти на щамовете Lactobacillus brevis, 

L. plantarum и L. bulgaricus и комбинациите им с енрофлоксацин 
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или доксициклин, като повишаването на прираста на животните, 

приемащи пробиотици и имуномодулиращият им ефект чрез 

въздействие върху експресията на РерТ1 иРНК или LEAP-2 

иРНК. Приложението на енрофлоксацин се свързва с 

позитивния ефект върху прираста на пилета-бройлери, 

включващо значимо повищаване на експресията на РерТ1 иРНК. 

Доксициклинът, приложен със или без пробиотици, 

повишавайки експресията на LEAP-2 иРНК, води до 

стимулиране на вродения имунитет при пилета-бройлери.  

 

Изводи 
 

1.  Комбинацията на енрофлоксацин с пробиотици при пилета е 

допустима от фармакокинетична гледна точка. Въвеждането на 

млечно-кисели бактерии (Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. 

bulgaricus) води до статистически значимо по-рано достигане 

на по-ниски серумни нива на енрофлоксацин, различия, които 

не се установяват при продължително третиране. Не се 

променя статистически значимо метаболизма на 

енрофлоксацин до ципрофлоксацин.  

2. Едновременното въвеждане на енрофлоксацин и щамовете 

Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus повишава 

антибиотичните концентрации в черния дроб, което е 

предпоставка за успешно третиране на инфекции на 

храносмилателния тракт, вкл. и на черния дроб при пилета-

бройлери.  

3. Добавянето на пробиотици не променя фармакокинетични-

фармакодинамичните (PK-PD) индекси за чувствителни 

патогенни микроорганизми, поради което не е необходима 

промяна в дозовия режим на енрофлоксацин, когато се 

въвежда едновременно с щамовете Lactobacillus brevis, L. 

plantarum и L. bulgaricus. 

4. Комбинацията на доксициклин с щамовете Lactobacillus brevis, 

L. plantarum и L. bulgaricus при пилета е допустима от 

фармакокинетична гледна точка. Пробиотичното третиране не 

променя фармакокинетиката на доксициклин и PK-PD 

индексите, поради което не е необходимо коригиране в дозата 
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на доксициклин след приемане на щамовете Lactobacillus 

brevis, L. plantarum и L. bulgaricus. 

5. Пробиотичните щамове L. brevis, L. plantarum и L. bulgaricus 

показват наличие на in vitro взаимодействия с енрофлоксацин 

и доксициклин, като статистически значимо намаляване на 

свободните концентрации се установява при доксициклина.  

6. Комбинираното приемане на пробиотици и енрофлоксацин 

води до повишена експресия на пептиден транспортен протеин 

1 (РерТ1) иРНК в тънките черва и черния дроб, което е 

свързано с най-ниски стойности на конверсия на фураж (FCR) 

и най-добър прираст на пилетата.  

7. Доксициклинът, в комбинация с щамовете Lactobacillus brevis, 

L. plantarum и L. bulgaricus, не води до значителни промени в 

експресията на РерТ1 иРНК в черния дроб и йеюнума, но 

повишава значително експресията му в дуоденума, свързано с 

най-ниски стойности на FCR. 

8. Енрофлоксацинът, приложен със или без щамовете 

Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus, не води до 

значителни промени в относителните нива на експресия на 

LEAP-2 иРНК и в трите изследвани тъкани. 

9.  Доксициклинът, въведен със или без щамовете Lactobacillus 

brevis, L. plantarum и L. bulgaricus, показва наличието на 

имуномодулиращ ефект, повишавайки експресията на LEAP-2 

иРНК. Това може да има положителен ефект при лечение на 

заболявания, причинени от чувствителни патогенни 

микроорганизми. 

 

Справка за приносите на дисертационния труд 

 

I. Оригинални приноси с научно-приложен характер 

1. Едновременното въвеждане на енрофлоксацин и щамовете 

Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus повишава 

антибиотичните концентрации в черния дроб, без да се засяга 

метаболизма на енрофлоксацин до ципрофлоксацин, което е 

предпоставка за успешно третиране на инфекции при пилета-
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бройлери, отглеждани в промишлени условия, засягащи и 

черния дроб.  

2. Установено е, че едновременното въвеждане на доксициклин и 

щамовете Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus не 

променя статистически значимо фармакокинетиката на 

доксициклин при птици, включително и разпределението му в 

тъканите. 

3. Установено е наличие на взаимодействия между 

пробиотичните клетки на щамове Lactobacillus brevis, L. 

plantarum и L. bulgaricus и антибиотиците енрофлоксацин и 

доксициклин in vitro. Различията преди и след инкубирането са 

достоверни в опита с доксициклин. 

4. Третирането с енрофлоксацин води до повишена експресия на 

РерТ1 иРНК, която е свързана с най-ниски стойности на 

конверсия на фураж и най-добър прираст на пилетата. 

Комбинацията на пробиотици с доксициклин повишава 

значително експресията на РерТ1 иРНК в дуоденума, което 

отново е свързано с най-ниски стойности на FCR. 

5. Проучен е ефектът от комбинираното въвеждане на щамовете 

Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus и 

енрофлоксацин или доксициклин върху относителните нива на 

експресия на LEAP-2 иРНК в черен дроб, дуоденум и йеюнум 

на пилета-бройлери. Установено е, че доксициклинът, въведен 

със или без щамовете Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. 

bulgaricus, повишава експресията на LEAP-2 иРНК, 

показвайки наличието на положителен имуномодулиращ 

ефект. 

 

II. Оригинални приноси с приложен характер 

 1. Установи се, че въвеждането на пробиотичните щамове 

Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus води до 

значимо по-ранно достигане на по-ниски серумни 

концентрации на енрофлоксацин. При продължително 

третиране тези разлики изчезват с времето. 

2 Установено е, че комбинираното третиране с щамовете 

Lactobacillus brevis, L. plantarum и L. bulgaricus и 

енрофлоксацин и доксициклин при птици не води до 



47 

 

значителни промени във фармакокинетичните параметри на 

антибиотиците и на PK-PD индексите за чувствителни 

патогенни микроорганизми, което не изисква промени в 

режима на дозиране. 
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Summary 
 

Probiotics are routinely used in poultry husbandry due to 

health benefit for the host. The gut microbiota is now recognized to 

exert an important influence on the absorption and pharmacokinetics 

of many compounds. Although some knowledge on simultaneous use 

of probiotics with antibiotics exists, the effect of probiotics on 

disposition of antibacterial agents is not yet studied. 

Nowadays the role of other factors such as function of immune 

system is recognized as important for control of health in poultry. 

Important components of the innate immune system in the avian gut 

and in the liver are antimicrobial peptides that are present in these 

tissues such as LEAP-2. Peptide transporter 1 (PepT1) is involved in 

nutrient utilization by absorption of di- and tripeptides. It transports 

some peptidomimetic drugs and its expression can be influenced by 

numerous factors such as food deprivation, pathological conditions 

and drug administration.  

Therefore, this study was designed to evaluate the effect of 

candidate probiotics belonging to the species Lactobacillus brevis, L. 

plantarum and L. bulgaricus on pharmacokinetics of enrofloxacin 

and doxycycline and their influence on LEAP-2 and PepT1 mRNA 

expression in the gastro-intestinal tissues in healthy broiler chickens. 

 One-day-old Ross chicks (n=120) and Duc (n=120) were 

included in the experiments: with enrofloxacin and doxycycline, 

respectively. They were allocated to the following groups for the 

experiments with each antibiotic: Group 1. Control group (without 

treatment); Group 2 treated with the probiotic via feed for 15 days; 

Group 3 treated with a combination of probiotics (for 15 days) and 

antibiotic (10 mg/kg, via drinking water for five days); Group 4 

given the antibiotic only. Serum samples and samples from liver, 

duodenum and jejunum were collected. Antibiotic concentrations 

were analyzed by HPLC method. Expression levels of LEAP-2 and 

PepT1 mRNA were determined by qRT-PCR and were statistically 

evaluated by Mann-Whitney test. In vitro interaction of 

Lactobacillus strains with enrofloxacin, ciprofloxacin and 

doxycycline has been studied. Lactobacillus brevis, L. plantarum and 

L. bulgaricus were incubated with antibiotic concentrations of 
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enrofloxacin and ciprofloxacin (1, 0.5, 0.25 and 0.1 µg.ml-1) and 

doxycycline (10, 5, 2.5 and 1 µg.ml-1) at 42°C for 4, 8 and 24 h. The 

results were statistically evaluated with Unpaired t-test and P<0.05 

was considered as significant. 

 Enrofloxacin was significantly faster absorbed at lower 

concentrations during the first 24 h of treatment in the probiotic’s 

group. The differences from the absorption phase between both 

groups disappeared during the treatment. A significantly higher 

concentration of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in the 

liver was observed in the group, treated with the probiotic which can 

lead to favorable results in the cure of bacterial diseases of the 

gastrointestinal tract of poultry. The selected dose of enrofloxacin is 

appropriate for treatment of infections caused by pathogens with 

MIC < 0.06 µg.ml-1 irrespective of antibiotic administration, alone or 

in combination with probiotics. Treatment with probiotics did not 

lead to statistically significant differences in serum concentrations of 

doxycycline between both groups of chickens. The selected dose was 

appropriate for treatment of infections caused by pathogens with 

MIC <0.25 µg.ml-1 irrespective of antibiotic administration alone or 

in combination with probiotics. The simultaneous treatment of 

chickens with probiotics and doxycycline did not require adjustment 

of the dosage regimen of the antibiotic. Our results from the in vitro 

trial showed that free concentrations of enrofloxacin and of its main 

metabolite ciprofloxacin were insignificantly decreased during the 

incubation of the tested Lactobacillus strains. In contrary, the 

percentage of free antibiotic concentrations of doxycycline was 

statistically significantly decreased at all of the tested concentrations. 

About 50-60% from the initial concentrations were detected in the 

supernatants of all investigated probiotic strains and at all intervals. 

This can be explained with the mode of action of tetracyclynes, 

namely its uptake into the bacterial cytoplasm, and probably the 

absence of efflux pump proteins. In conclusion, the results from 

current study indicate that Lactobacillus spp. interact in different 

manner with antibiotics such as enrofloxacin, ciprofloxacin and 

doxycycline. Our data confirm that probiotics co-administration with 

antibiotics require additional investigation of the interactions in order 

to find possible combinations with less adverse effects and low risk 

for resistance selection. 
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PepT1 mRNA was found in the studied tissues. 

Enrofloxacin, administered alone or in combination with probiotics, 

provoked statistically significant up-regulation of PepT1 mRNA 

levels in the studied tissues. Similar changes were found in the 

duodenum of doxycycline treated chickens. These results were 

accompanied by lower FCR and higher body weight in probiotic and 

antibiotic treated chickens. Doxycycline, administered in 

combination with Lactobacilli probiotics, provoked a statistically 

significant up-regulation of the antimicrobial peptide in all studied 

tissues. Doxycycline, given alone, is able to stimulate the LEAP-2 

expression to a lesser extent. Such an up-regulation of the studied 

antimicrobial peptide might be beneficial in terms on host protection. 

Enrofloxacin, administered alone and in combination, does not 

stimulate LEAP-2. Finding combinations between probiotics and 

antibiotics that work synergistically in the stimulation of the host 

immune system would be a great relevance for the clinical practice in 

poultry husbandry. 


