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МИКРОБИОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина  Изпит в 
семестър 

Часове  
Часове по 
години и 
семестър 

Микробиология V 
Всичко  Лекции  Упражнения Кредит  ІV V 

135 60 75 9,3 2/3 2/2 

 

Наименование на дисциплината: 
Микробиология 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: Задължителна 
 

Ниво на обучение: 
Магистър /М/ 
 

Форми на обучение: Редовно 
 
Курс на обучение: ІІ-ри и ІІІ-ти курс 
 

Продължителност на обучение: 1 година (2 семестъра) 
 

Хорариум: 
60 часа лекции, 75 часа упражнения 
 

Помощни средства за преподаване: 
- мултимедия 
- демонстрационни материали 
- лекции 
- учебни помагала 

 

Форми на оценяване: Текущ изпит 
 

Формиране на оценката:  
Крайната оценка е многокомпонентна и включва оценките от писмен краен изпит и 
следните компоненти: 
- средната оценка от текущ контрол (колоквиум, тестове) 
- оценка от устен краен изпит 
- оценка от практически краен изпит 
 
Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб 2, то крайната оценка е 
задължително слаб 2. 
 



 
Аспекти при формиране на оценката: 
За всеки компонент, участващ в крайната оценка, се определя коефициент на значимост 
(от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите трябва винаги да бъде 1. Крайната 
оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от различните 
компоненти, умножени със съответните коефициенти на значимост. 
 
Q крайна оценка  = К1 Q оценка от текущ контрол + K2 Q оценка от писмен изпит + K3 
Q оценка от устен изпит 
 
К1 = 0.20;  К2 = 0.50;  К3 = 0.30  
 
 

Семестриален изпит: Да 
 

Държавен изпит: Не 
 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Микробиология и имунология” 
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм 
 

Катедра: Микробиология и имунология 
 

 

 

 АНОТАЦИЯ  

Основна цел на обучението по дисциплината микробиология е задълбочено 
запознаване на студентите медици с морфологичните и биологични характеристики 
на микроорганизмите, закономерностите на развитие на инфекциозния процес, 
специфичната и неспецифична имунна защита на организма, диагностиката на 
инфекциозните болести, профилактиката и контрола на възникналата инфекция.  
 
Целта се съгласува с: 
• обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по системата ECTS), видни от 
учебния план, наличен на сайта на МУ – Пловдив; 
• квалификационната характеристика на специалността; 
• образователната степен (магистър). 
 
Целта е съобразена с мястото на дисциплината микробиология в специалността 
Медицина по нейната значимост и по хронология в учебния план. Като 
фундаментална дисциплина тя преобладаващо обслужва следващите етапи на 
обучението. 

 

 



 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

o Запознаване с морфологията, физиологията и патогенните фактори на 
микроорганизмите, които играят роля в човешката патология; 

o Изучаване закономерностите за възникване и протичане на инфекциозния 
процес, патогенезата на инфекциозните болести и различните форми на 
инфекция; 

o Изучаване механизмите за защита на макроорганизмите - естествена 
резистентност и придобит имунитет, както и принципите на имунопрофилактика 
и имунотерапия на инфекциозните заболявания; 

o Антимикробна химиотерапия - усвояване механизмите на действие на основните 
групи и представители антимикробни средства, както и механизмите за развитие 
на бактериална резистентност; 

o Принципите и основните методи за стерилизация и дезинфекция; 
o Усвояване на микробиологичната диагностика на инфекциозните заболявания; 

устройството и ролята на микробиологичната лаборатория за етиологична 
диагностика на инфекциозните заболявания; умения за правилна клинична 
интерпретация и анализ на лабораторните резултати; 

o Изучаване методите за микробиологична, имунологична и молекулно-
биологична диагностика на инфекциозните болести, както  и правилната 
интерпретация на получените резултати;  

o Изучаване състава и ролята на нормалната микрофлора на човешкия организъм; 
o Изучаване ролята на външната среда за разпространение на инфекциозните 

агенти и методите и средствата за микробиологичен контрол на околната среда. 
 
 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

Студентите медици след курса на обучение по микробиолгия трябва да са 
запознати с морфологичните и биологични характеристики на най-важните за 
човешката патология микроорганизми, техните патогенни фактори, 
закономерностите на развитие на инфекциозния процес и формите на 
специфичната и неспецифична имунна защита на организма срещу конкретрия 
микроорганизъм. Те трябва да са усвоили правилата за взимане и изпращане на 
патологичен материал за микробиологично изследване, методите за 
микробиологично изследване, интерпретацията на получените резултати в 
зависимост от клиничния синдром, както и диагностиката, профилактиката и 
контрола на възникналата инфекция. 
 

 



ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

ІІ курс, IV семестър 

 

 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

 

1. Предмет, задачи, историческо развитие и постижения 
на микробиологията. Въведение в общата 
микробиология  

2 ч.  

 

2.   Морфология и структура на микроорганизмите.              
2 ч.  

 

3.  Физиология на бактериите. 
2 ч.  

 

4.  Генетика на микроорганизмите 
2 ч.  

 

5. Влияние на факторите на външната среда върху 
микроорганизмите. 

                                           
2 ч.  

 

6. Химио- и антибиотикотерапия на инфекциозните 
заболявания. 

   
2 ч.  

 

7. Учение за инфекцията.Характеристика и форми на 
инфекци-озния процес. Ролята на микроорганизма в 
инфекциозния процес. Патогенни фактори. 

 2 ч. 
 

8. Ролята на външната среда за възникване на 
инфекциозния процес. Епидемичен процес.Фактори и 
механизми за трансмисия на инфекциозните агенти при 
епидемичния процес. 

2 ч.  

 

9. Имунитет. Естествена резистентност. 
2 ч. 

 

10. Антигени и антитела. 
2 ч. 

 

11. Специфичен хуморален имунитет. Специфичен
клетъчен имунитет. Имунологична толерантност. 2 ч. 

 

12. Имунопатология. Алергии – дефиниция и форми. 
2 ч. 

 



13. Имунодефицитни състояния и болести.Автоимунитет. 
2 ч. 

 

14.  Имунопрофилактика и имунотерапия. 
2 ч. 

 

15. Антиген-антитяло реакции. Механизми и практическо
приложение на реакциите в микробиологичната
диагностика. Съвременни имунологични и генетични
методи в клиничната микробиология и имунология. 

2 ч. 

 

                                                                                                            
                                                                                                     
                                                                                                      ОБЩО:  30 ч. 

 
 

 



ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

ІІІ курс, V  семестър 

 
 

№ 
 

Т Е М А 
 

ЧАСОВЕ 
 

Д А Т А 
 

1. Коки – стафилококи, стрептококи.                        
2 ч. 

 

 
 

2. Стрептококус пнеумоние. Туберкулозен бактерий. 
Причинител на лепра. Причинители на 
микобактериози. 

 
2 ч. 

 
 

3. Коринебактерии. Хемофили. Коклюшен бактерий. 
Найсерии. 
 

       
      2 ч. 

   
 

4. Анаероби. Спорообразуващи – тетаничен бацил, 
газгангренни бацили, ботулинов бацил. 
Неспорообразуващи анаероби. 

 
2 ч.  

 

5. Причинители на особено опасни инфекции. Чумен 
бактерий. Холерен вибрион. Антраксен бацил. 
Туларемиен бактерий. Легионела. Бруцела. 
  

 
2 ч.  

 

6. Условно-патогенни чревни бактерии – Ешерихия коли, 
Клебсиел, Протеус и др. 
 

2 ч. 
 

7. Патогенни чревни бактерии: Дизентерийни бактерии. 
Салмонели - Салмонела тифи, Салмонела паратифи А 
и В, Салмонели, причинители на хранителни 
отравяния. 

 
      2 ч. 

 

9. Микоплазми и Рикетсии. Хламидии. 
2 ч. 

 

10. Патогенни гъбички – кандида, актиномицети, 
аспергили, криптококи. 2 ч. 

 

11. Вируси – природа и свойства.Пикорнавируси 
2 ч. 

 

12. Ортомиксовируси. Парамиксовируси 
2 ч. 

 

13. Коронавируси. SARS-CoV-2.  
Херпесвируси. Поксвируси. 2 ч. 

 

14. Хепатитни вируси. Вируси на СПИН. 
2 ч. 

 

15. Аденовируси. Тогавируси. Флавивируси. Бунявируси. 
Рабдовируси. 2 ч. 

 

  
                                                                                              ОБЩО:  30 ч. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 
 

ІІ курс, ІV семестър 

 
 

№  
 

Т Е М А ЧАСОВЕ 
 

Д А Т А 
 

1. Устройство и обзавеждане на микробиологичната 
лаборатория и правила за работа в нея. Методи за 
изследване морфологията на микроорганизмите. 
Видове микроскопи. Микроскопиране с имерсионна 
система.  

3 ч.   

2. 

 

Изучаване морфологията на микроорганизмите в 
оцветено състояние. Прости методи на оцветяване – 
Льофлер и Пфайфер. 

3 ч.   

 

3. Сложни методи за оцветяване на микроорганизмите. 
Оцветяване по Грам и Найсер. 3 ч.   

 

4. Сложни методи за оцветяване на микроорганизмите. 
Оцветяване по Цил-Нилсен (киселино-устойчиви 
бактерии). Оцветяване по Мьолер (спори). 

3 ч.   

 

5. Устойчивост на микроорганизмите. Стерилизация и 
методи за стерилизация. Дезинфекция и 
дезинфекционни средства            

3 ч.   
 

6. Култивиране на микроорганизмите. Видове 
хранителни среди. Методи за изолиране на 
микроорганизмите в чиста култура. Видове култури и 
колонии. 

3 ч.   

 

7. Биохимична активност на бактериите. Фактори на 
патогенност при бактериите. 3 ч.   

 

8. Определяне in vitro чувствителността на бактериите 
към антибиотици (антибиограма). 3 ч.   

 

9. Рекапитулация на материала от практическите 
упражнения от №1 до №8  включително. 3 ч. 

 

10. СЕМИНАР на тема: Морфология, физиология и 
генетика на микроорганизмите.Тест №1. 3 ч. 

 

11. Клетъчни основи на имунния отговор. Антиген-
антитяло реакции. Реакция аглутинация. Реакция 
преципитация. Реакция неутрализация (ASLO). 

3 ч. 
 



12. Антиген-антитяло реакции. Бактериолиза, хемолиза, 
цитолиза. Реакция за свързване на комплемента. 
Имунни реакции с маркирани антитела или антигени: 
имунофлуоресцентен метод (IFA), радиоимунен тест 
(RIA), имуноензимен метод (ELISA). 

3 ч. 

 

13. Изследване на алергичното състояние. Биологични 
препарати - ваксини и серуми. 3 ч. 

 

14. Лабораторна диагностика на заболявания, причинени от 
вируси и рикетсии. Тест №2 върху Инфекция и 
имунитет. 

3 ч. 
 

15. Преценка на практическите умения на студентите, 
придобити през семестъра. 3 ч. 

 

                           
                  ОБЩО:  45 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

ІІІ курс, V  семестър 

 

 
№ 

 
Т Е М А 

 
ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

 
 

1. 
 
Методи за микробиологична диагностика на 
инфекциозните заболявания. Обща схема за 
микробиологично изследване 
 

 
2 ч.  

 
 

  
2. 

Микробиологична диагностика на стафилококови и 
стрептококови инфекции. Микробиологично 
изследване на гной 
  

 
2 ч.  

 
 

 
3. 

Микробиологична диагностика на туберкулоза и 
лепра. Микробиологично изследване при 
заболявания, причинени от Streptococcus pneumoniae. 
Микробиологично изследване на храчка. 

 
2 ч.  

 
 

 
4. 

Микробиологична диагноза на дифтерия и коклюш. 
Микробиологично изследване на гърлен секрет. 

 
2 ч.   

 
 

 
5. 

Микробиологична диагностика на газова гангрена и 
тетанус. Микробиологично изследване на ранев 
секрет. 

 
2 ч.  

 
 

 
6. 
 

 Микробиологично изследване на материали от ЦНС. 
Микробиологична диагноза и диференциална 
диагноза на причинители на бактериални менингит 
(Neisseria meningitidis и Haemophylus influenzae).

 
2 ч.  

 
 

 
7. 

Микробиологична диагноза на особено опасните 
инфекции чума, холера и антракс. 

 
2 ч.  

 
 

 
8. 

СЕМИНАР на тема: Микробиологична диагностика 
на микроорганизмите, разгледани на упражнения от 
№1 до №7. Тест №1. 

 
2 ч.  

 
 

9. Микробиологично изследване на материали от 
храносмилателната система (фецес). Микробиологична 
диагноза при бактериална дизентерия, коли-ентерити, 
салмонелози. Хранителни отравяния от Staphylococcus 
aureus, салмонели, клостридии (C. botulinum, C. 
perfringens). Микробиологично изследване на 
биопсичен материал от стомашна лигавица 
(Helicobacter pylori). 

2 ч. 

 

10.  Микрокробиологично изследване на урина. 
Микробиологична диагноза на причинители на 
уроинфекции: условно-патогенни (E. coli, Klebsiella-
Enterobacter-Serratia, Proteus-Providentia-Morganella, 
Pseudomonas) и безусловно-патогенни (стрептококи, 
салмонели, лептоспири, M. tuberculosis). 

2 ч. 

 



11. Микробиологично изследване при полово предавани 
инфекции, причинени от Nesseria gonorrhoeae, 
Treponaema pallidum, C. albicans, хламидии и 
микоплазми. 

2 ч. 

 

12. Микробиологично изследване на кръв – хемокултура. 
Причинители на септични състояния: безусловно 
патогенни (Salmonella typhi, Brucella, Borrelia) и 
условно патогенни. Проблемни микроорганизми, 
причиняващи вътреболнични и ятрогенни инфекции 
(Pseudomonas, Enterococcus, MRSA, C. difficile). 

2 ч. 

 

13. Микробиологична диагноза на заболявания, 
причинени от вируси и рикетсии. 2 ч. 

 

14. Санитарно-микробиологично изследване на вода,
въздух, болнична среда. Санитарно-показателни
микроорганизми – E. coli, Enterococcus, C. perfringens,
стафилококи, стрептококи. 

2 ч. 

 

15. Рекапитулация на практическите умения на
студентите, придобити през двата семестъра с оценка. 2 ч. 

 

 
                                                                                               
                                                                                               ОБЩО:  30 ч. 

 



 
 Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 

 
 

ЛЕКЦИЯ №1 – 2 часа 
  Предмет, задачи, историческо развитие и постижения на 
микробиологията. Въведение в общата микробиология. 

Въведение. Предмет, цели, задачи, историческо развитие и постижения на 
микробиологията. Обща микробиология: Таксономия на микроорганизмите. 
Характеристика на отделните групи микроорганизми: висши протисти (Eucaryotae); 
нисши протисти (Procaryotae). 

 
ЛЕКЦИЯ №2 – 2 часа 

  Морфология и структура на микроорганизмите. 
Морфология на микроорганизмите: размери и форма на микроорганизмите; 

структура на бактериалната клетка. Методи за изучаване на морфологията и 
структурата на бактериите, гъбите, микоплазмите и вирусите. 

 
ЛЕКЦИЯ №3 – 2 часа 
 Физиология на бактериите. 
Химичен състав на бактериите: вода, минерални вещества, белтъчини, 

въглехидрати, липиди, нуклеинови киселини. Значението на бактериите за 
диагностиката, патогенезата и терапията на инфекциозните заболявания. Бактериални 
ензими. Метаболизъм при бактериите: катаболитни процеси. Видове бактерии според 
механизма на биологичното окисление, което предизвикват. Анаболитни процеси 
(асимилация). Асимилационни продукти и тяхното значение за патогенезата, 
диагностиката и терапията на инфекциозните заболявания. Растеж и размножаване на 
бактериите. Принципи за култивиране (in vitro) и хранителни изисквания на 
бактериите. Прототрофи, ауксотрофи. 

 
ЛЕКЦИЯ №4 – 2 часа 
 Генетика на микроорганизмите. 
Генотип и фенотип при вируси, фаги и бактерии. Бактериален геном – химичен 

състав, структура и функции. Плазмиди (извънхромозомни елементи). Видове 
плазмиди и тяхното значение. Бактериофаги – структура, умерен фаг, литични фаги, 
значение. Наследственост и изменчивост при микроорганизмите – определение на 
понятията наследственост и изменчивост при микроорганизмите. Значение на 
рекомбинационната изменчивост за биологията и медицинската практика. Генно 
инженерство – значение за теорията и медицинската практика. Молекулно-биологични 
методи (PCR, ДНК-сонди) в диагностиката на инфекциите. 

 
ЛЕКЦИЯ №5 – 2 часа 
 Влияние на факторите на външната среда върху микроорганизмите. 
Микрофлора на човешкото тяло. Ролята и за нормалните физиологични процеси, 

защитата на организма и патологията. Разпространение на микробите в почвата, водата, 
хранителните продукти, болничните помещения, инструментариума, предметите в 



околната среда. Влияние на физичните фактори върху микроорганизмите – топлина, 
изсушаване, pH, осмотично налягане, светлина, ултразвук, йонизираща радиация. 
Стерилизация. Методи за стерилизация. Влияние на химичните фактори върху 
микроорганизмите. Механизъм на действие. Олигодинамия. Дезинфекция. Видове 
дезинфекционни средства. Влияние на биологични фактори върху микроорганизмите – 
симбиоза, синергизъм, антагонизъм, бактериоцини, бактериофаги. 

 
ЛЕКЦИЯ №6 – 2 часа 
 Химио- и антибиотикотерапия на инфекциозните заболявания. 
Химиотерапия. Антибиотици. Видове антимикробни средства. Класификация на 

антибиотиците според: произхода, спектъра на действие, химичния състав. 
Антибиотични препарати от различните групи по химичен състав, механизъм на 
действие. Основни изисквания за приложение на химиотерапевтици и антибиотици. 
Механизъм за придобиване на устойчивост на микроорганизмите към антибиотици. 
Борба срещу лекарствена устойчивост. Странични явления при лечение с антибиотици. 
Определяне чувствителността на микроорганизмите към антибиотиците. 
Антибиограма. 

 
ЛЕКЦИЯ №7– 2 часа 
Учение за инфекцията.Характеристика и форми на инфекци-озния процес. 

Ролята на микроорганизма в инфекциозния процес. Патогенни фактори. 
Взаимоотношения между макро- и микроорганизмите – мутуализъм, 

коменсализъм, паразитизъм, сапрофитизъм. Инфекция, инфекциозен процес, 
инфекциозно заболяване – определения. Ролята на микроорганизма в инфекциозния 
процес: патогенност, вирулентност – инфекциозни дози, контагиозност, инвазивност, 
токсигенност. Фактори на патогенността: фактори на инвазията – видове, механизъм на 
действие; фактори на агресията – ендо- и екзотоксини. Механизъм на действие. 

 
ЛЕКЦИЯ №8 – 2 часа 
 Ролята на външната среда за възникване на инфекциозния процес. 

Епидемичен процес.Фактори и механизми за трансмисия на инфекциозните 
агенти при епидемичния процес. 

Патогенеза на инфекциозния процес – входна врата на микробните агенти, 
разпространение, локализация и увреждане на макроорганизма. Форми на 
инфекциозния процес: екзогенна и ендогенна инфекция. Първична, повторна 
(реинфекция), вторична инфекция; суперинфекция, коинфекция; локална и 
генерализирана инфекция; фокална (огнищна) инфекция; септицемия, бактериемия, 
виремия, токсемия, пиемия. Видове септицемии – преходна, облигатна; сепсис, 
септичен шок, синдром на системния възпалителен отговор (SIRS). Ролята на 
макроорганизма в инфекциозния процес. Ролята на външната среда за възникване и 
протичане на инфекциозния процес. Епидемичен процес – фактори и механизми. 
Условия за възникване на епидемичен процес: източник на заразата, механизъм на 
предаване и възприемчиви индивиди. 

 
ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 



 Имунитет. Естествена резистентност. 
Форми на защита на организма – естествена резистентност, придобит имунитет. 

Защитна роля на кожа и лигавица, секрети, нормална микрофлора. Клетъчни фактори 
на естествената резистентност. Фагоцитоза. Хуморални фактори на естествената 
резистентност: комплемент, интерферони, лизозим, цитокини, острофазови белтъци. 
Възпаление. 

 
ЛЕКЦИЯ №10 – 2 часа 
 Антигени и антитела. 
Антигени: характеристика на антигените; антигенни детерминанти (епитопи), 

валентност на антигените, хаптени; видове антигени; видове антигени при 
микроорганизмите. Структура на антителата. Класове имуноглобулини и тяхната 
функция. 

 
ЛЕКЦИЯ №11 – 2 часа 
 Специфичен хуморален имунитет. Специфичен клетъчен имунитет. 

Имунологична толерантност. 
Имунна система: анатомия и структура - централни и периферни органи. 

Имунокомпетентни клетки – Т и В лимфоцити. CD – субпопулации, произход и 
значение за имунната реакция. Клетъчен имунитет - форми. Хуморален имунитет. 
Начало и развитие на имунния отговор; клетъчна кооперация. Първичен и вторичен 
имунен отговор. Генетичен контрол и регулация на имунния отговор. HLA-система. 
Имунологична толерантност - механизми. 

 
ЛЕКЦИЯ №12 – 2 часа 
 Имунопатология. Алергии – дефиниция и форми. 
Алергични реакции. Видове алергени. Видове алергични реакции по 

класификацията на Coombs и Geel: І-ви тип анафилактични и атопични алергични 
реакции от отделяне на биологично активни вещества – увреждане и клинични изяви; 
ІІ-ри тип (цитотоксични); ІІІ-ти тип (от комплекси АГ-АТ); ІV-ти тип (бавен тип). 
Автоимунни реакции. Определение. Видове. Механизъм на възникване. 

 
ЛЕКЦИЯ №13 – 2 часа 
 Имунодефицитни състояния и болести.Автоимунитет. 
Вродени и придобити имунодефицитни състояния и болести поради дефекти на: 

клетъчния имунитет; хуморалния имунитет; фагоцитозата; комплементарната реакция; 
комбиниран имунен дефицит. Клинични изяви. Лабораторна диагностика. Имунен 
статус. 

 
ЛЕКЦИЯ №14 – 2 часа 
 Имунопрофилактика и имунотерапия. 
Имунопрофилактика: видове ваксини; видове серуми. Имунотерапевтични методи 

и подходи. 
 
ЛЕКЦИЯ №15 – 2 часа 



 Антиген-антитяло реакции. Механизми и практическо приложение на 
реакциите в микробиологичната диагностика. Съвременни имунологични и 
генетични методи в клиничната микробиология и имунология. 

Видове имунни реакции: аглутинация, преципитация, неутрализация, реакция за 
свързване на комплемента. Имунни реакции с белязани антитела или антигени – ELISA, 
RIA, IFA; имуноблот. Молекулно-генетични методи – ДНК-сонди, PCR. Значение на 
имунните и генетични реакции за диагностиката на инфекциозните болести. 

 
ЛЕКЦИЯ №16 – 2 часа 
 Коки – стафилококи, стрептококи. 
Сем. Micrococcaceae. Род. Staphylococcus: S. aureus. Род. Streptococcus: S. 

pyogenes. 
 
ЛЕКЦИЯ №17 – 2 часа 
 Стрептококус пнеумоние. Туберкулозен бактерий. Причинител на лепра. 

Причинители на микобактериози. 
Род. Streptococcus: S. pneumoniae. Сем. Mycobacteriaceae. Род. Mycobacterium: M. 

tuberculosis, M. leprae. 
 
ЛЕКЦИЯ №18 – 2 часа 
 Коринебактерии. Хемофили. Коклюшен бактерий. Найсерии. 
Род. Corynebacterium: C. diphtheriae. Род. Haemophylus: H. influenzae. Род. 

Neisseria: N. meningitidis, N. gonorrhoeae. Род Bordetella. 
 
ЛЕКЦИЯ №19 – 2 часа 
 Анаероби. Спорообразуващи -  тетаничен бацил, газгангренни бацили, 

ботулинов бацил. Неспорообразуващи анаероби. 
Сем. Bacillaceae. Род. Clostridium: C. tetani, C. perfringens, C. novyi, C. difficille, C. 

septicum, C. histolyticum, C. botulinum. Сем. Bacteroidaceae: Род Bacteroides. Род 
Fusobacterium. Род Leptotrichia. 

 
ЛЕКЦИЯ №20 – 2 часа 
 Причинители на особено опасни инфекции. Чумен бактерий. Холерен 

вибрион. Антраксен бацил. Туларемиен бактерий. Легионела. Бруцела. 
Род. Yersinia: Y. pestis, Y. enterocolitica. Сем. Vibrionaceae. Род. Vibrio: V. cholerae 

biotype cholerae, V. cholerae biotype eltor. Род. Bacillus: B. аnthracis. Род. Francisella: F. 
tularensis. Род. Legionella: L. pneumophila. Род. Brucella. 

 
ЛЕКЦИЯ №21 – 2 часа 
 Условно-патогенни чревни бактерии – Ешерихия коли, Клебсиела, Протеус и 

др. 
Сем. Enterobacteriaceae. Род. Escherichia: E. coli. Tribus Klebsiellae: Klebsiella-

Enterobacter-Serratia. Tribus Proteae: Proteus-Providentia-Morganella. 
 
ЛЕКЦИЯ №22 – 2 часа 



 Патогенни чревни бактерии: Дизентерийни бактерии. Салмонели - 
Салмонела тифи, Салмонела паратифи А и В, Салмонели, причинители на 
хранителни отравяния. 

Род. Shigella. Род. Salmonella: S. typhi, S. paratyphi A, B, C. Салмонели, 
причиняващи хранителни токсикоинфекции. 

 
ЛЕКЦИЯ №23 – 2 часа 
 Спирохети. Причинител на сифилиса. Причинител на възвратния тиф. 

Причинител на Лаймската болест. Лептоспири. Спирили. 
Раздел: Spirochaetales. Род. Treponema – видове, T. pallidum. Род. Borrelia: B. 

recurrentis, B. burgdorferi. Род. Leptospira – видове. L. icterohaemorrhagiae, L. 
grippotyphosa, L. pomona, L. nikolaevo и др. 

 
ЛЕКЦИЯ №24 – 2 часа 
 Микоплазми и Рикетсии. Хламидии. 
Сем. Mycoplasmataceae. Род. Mycoplasma: M. pneumoniae, M. hominis, M. oralis, M. 

salivarius, M. fermentans. Сем. Rickettsiaceae. R. prowazekii. Coxiella burnetii. Сем. 
Chlamydiaceae. Род. Chlamydia: C. Trachomatis 

 
ЛЕКЦИЯ №25 – 2 часа 
 Патогенни гъбички – кандида, актиномицети, аспергили, криптококи. 
Род. Candida: C. albicans. Род. Actinomyces: А. bovis, A. israeli. Род. Aspergillus, 

Cryptococcus. 
 
ЛЕКЦИЯ №26 – 2 часа 
 Вируси – природа и свойства.Пикорнавируси. 
История на вирусологията. Обща характеристика на вирусите. Вирусна 

таксономия. Морфология и структура на вирусите: ДНК / РНК геном, капсид, 
суперкапсид; биология на вирусите: вирусна репродукция, методи за култивиране. 
Епидемиология и патогенеза на вирусните заболявания; имунитет, специфична 
профилактика, терапия. Лабораторна диагноза. Характеристика на сем. Пикорнавируси. 
Род Enterovirus: Human polioviruses 1, 2, 3. Human coxsackieviruses A, B. Human 
echoviruses. Human enteroviruses 68 – 71. 

 
ЛЕКЦИЯ №27 – 2 часа 
 Ортомиксовируси. Парамиксовируси. 
Сем. Orthomyxovirinae. Род. Influenzae virus – причинител на грипа. Сем. 

Paramyxovirinae. Родове: Paramyxovirus, Morbillivirus, Pneumovirus. Причинител на 
птичи грип – обща характеристика.V. parainfluenzae, V. parotitidis, V. morbillorum, RS 
viruses. 

 
ЛЕКЦИЯ №28 – 2 часа 
 Коронавируси. SARS-CoV-2. Херпесвируси. Поксвируси.  
Сем. Coronaviridae. SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2. Сем. Herpesviridae. 

Подсем. Alpha herpes virinae: Herpes simplex virus 1, 2; Herpes virus – 3, Varicella 



herpetovirus (V. varicellae, V. herpes zoster). Подсем. Beta herpes virinae: Herpes virus 5 
(Human cytomegalovirus). Подсем: Gamma herpes virinae: Herpes virus 4 (Epstein-Barr 
herpes virus). Сем. Poxviridae: Orthopoxvirus variolae. 

 
ЛЕКЦИЯ №29 – 2 часа 
 Хепатитни вируси. Вируси на СПИН. 
Хепатитни вируси: Причинители на вирусни хепатити – HAV, HBV, HDV, HCV, 

HEV. Хепатитни вируси с фекално-орален механизъм на предаване – хепатит А и Е 
вируси. Хепатитни вируси с множествен механизъм на предаване – хепатит В, Д и С 
вируси. Характеристика на вируса, клинична картина на заболяването, лабораторна 
диагноза (хепатитни маркери), специфична профилактика и терапия. Сем. Retroviridae. 
Подсем. Lentivirinae: Вируси на СПИН (HIV-1 и HIV-2). Синдром на придобита имунна 
недостатъчност (СПИН): исторически данни; структура и репродуктивен цикъл на HIV; 
епидемиология на СПИН; клинична картина; лабораторна диагноза; терапевтичен 
подход; превенция. 

 
ЛЕКЦИЯ №30 – 2 часа 
 Аденовируси. Тогавируси. Флавивируси. Бунявируси. Рабдовируси. 
Сем. Adenoviridae. Сем. Togaviridae – Rubella virus и др. Сем. Flaviviridae – вирус 

на жълтата треска и др. Сем. Bunyaviridae - вирус на кримската хеморагична треска и 
др.  Сем. Rhabdoviridae – вирус на беса. 

 
 
 
 
 У П Р А Ж Н Е Н И Я –Т Е З И С И 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ №1 – 3 часа 
 Устройство и обзавеждане на микробиологичната лаборатория и правила за 

работа в нея. Методи за изследване морфологията на микроорганизмите. Видове 
микроскопи. Микроскопиране с имерсионна система.  

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване със спецификата на микробиологичната 
работа и основните микробиологични материали. Овладяване техниката на приготвяне 
на свеж покривен препарат. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Устройство на микробиологична лаборатория и правила 
за безопасност при работа с инфекциозен материал. Микробиологична апаратура, 
инструментариум и стъклария. Основни микробиологични манипулации и изисквания 
при работа с инфекциозен материал. Приготвяне на свеж покривен препарат. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Микроскопиране с имерсионна система на готови 
оцветени препарати.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №2 – 3 часа 

 Изучаване морфологията на микроорганизмите в оцветено състояние. 
Прости методи на оцветяване – Льофлер и Пфайфер. 



ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Усвояване техниката на приготвяне на 
микроскопски препарат и оцветяване по методите на Льофлер и Пфайфер. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Приготвяне и оцветяване по метода на Льофлер на 
препарат от микроорганизми, култивирани в твърда хранителна среда. Приготвяне и 
оцветяване по метода на Пфайфер на препарат от микроорганизми, култивирани в 
течна хранителна среда. Диагностично приложение на простите оцветителни методи – 
микроскопия на гонококи в препарат от уретрален секрет, оцветени по Льофлер. 
Микроскопия на Helicobacter pylori в препарат от биопсичен материал от стомашна 
лигавица, оцветен по Пфайфер. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №3 – 3 часа 

 Сложни методи за оцветяване на микроорганизмите. Оцветяване по Грам и 
Найсер. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Усвояване техниката на приготвяне на 
микроскопски препарат и оцветяване по Грам и Найсер. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Оцветяване по метод на Грам и наблюдение на 
микроскопски препарат от смесена култура на Грам /+/ и Грам /-/ микроорганизми. 
Оцветяване по метод на Найсер (за метахроматични телца) на препарат от 
псевдодифтерийни бактерии и наблюдение на готов микроскопски препарат от 
дифтерийни бактерии по Найсер. Разпознаване на готов микроскопски препарат с 
дифтерийни бактерии. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №4 – 3 часа 

 Сложни методи за оцветяване на микроорганизмите. Оцветяване по Цил-
Нилсен (киселино-устойчиви бактерии). Оцветяване по Мьолер (спори). 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Усвояване техниката на приготвяне на 
микроскопски препарат и оцветяване по методите на Цил-Нилсен и Мьолер. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Приготвяне на микроскопски препарат от храчка и 
оцветяване по метода на Цил-Нилсен. Приготвяне на микроскопски препарат от 
спороносни бактерии (бацили) и оцветяване по метода на Мьолер. Микроскопиране на 
готов микроскопски препарат от спороносни бактерии с централни недеформиращи 
спори. Откриване на туберкулозен бактерий в препарат от храчка, оцветен по Цил-
Нилсен. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №5 – 3 часа 

 Устойчивост на микроорганизмите. Стерилизация и методи за 
стерилизация. Дезинфекция и дезинфекционни средства. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с апаратите и методите за стерилизация 
и средствата за дезинфекция. 



ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Стерилизационните помещения в катедрата, апарат на 
Кох, автоклав и сух стерилизатор. Материали и лабораторни съдове и прибори, 
подлежащи на стерилизация. Начин на опаковане на лабораторната посуда. 
Дезинфекционни разтвори. Средства за контрол на стерилизацията и дезинфекцията. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №6 – 3 часа 

 Култивиране на микроорганизмите. Видове хранителни среди. Методи за 
изолиране на микроорганизмите в чиста култура. Видове култури и колонии. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Да се запознаят студентите с видовете хранителни 
среди и начините на приготвянето им. Да усвоят техниката на посевките и методите за 
изолиране на микроорганизмите в чиста култура. Да могат да характеризират 
бактериален растеж на твърда и течна хранителна среда. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Различни видове готови твърди и течни стерилни 
хранителни среди. Посевки на различни микроорганизми на течни и твърди хранителни 
среди – обикновен бульон, глюкозов бульон, обикновен агар, Левин агар, апохолат-
цитрат агар, кръвен агар и др. Различни видове колонии. Техника на щриховата посявка 
на петри с обикновен агар. Приготвяне на посявка в полегат агар. Приготвяне на 
посявка в прав стълбец агар. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Щрихова посявка на S. epidermidis върху обикновен 
агар. Посявка върху полегат агар от колония S. epidermidis. Посявка в течна хранителна 
среда от патологичен материал (гной). 

 

УПРАЖНЕНИЕ №7 – 3 часа 

 Биохимична активност на бактериите. Фактори на патогенност при 
бактериите. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с методите за биохимична 
характеристика и идентификация на микроорганизмите. Запознаване с патогенните 
фактори на бактериите и лабораторните методи за определянето им. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Проби за захаролитична активност: разграждане на 
захари с и без газообразуване; степен на киселинност с метил-рот реактив; проба на 
Фогес-Проскауер. Проби за протеолитична активност: образуване на индол в 
триптофанов бульон; образуване на сяроводород; уреазна активност и др. 
Дезаминиране и дакарбоксилиране на аминокиселините аргинин, лизин, орнитин. 
Оксидазна и каталазна активност. Алфа- и бета-хемолиза на кръвен агар. 
Плазмокоагулазна проба. Плазмоаглутинация (clumping-test). Микроскопиране на 
капсулирани бактерии (пневмококи и антраксен бацил), оцветени по Клет.  

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Описание на щриховата посявка, приготвена от 
студентите в предишното упражнение. Доказване на индол с реактив на Ерлих. Степен 
на киселинност на бактериална култура с метил-рот реактив. Посявка на средата на 
Клиглер. Отчитане на готови къси пъстри редици от Escherichia coli и Klebsiella 
pneumoniae. Извършване на плазмоаглутинация. 



 

УПРАЖНЕНИЕ №8 – 3 часа 

 Определяне in vitro чувствителността на бактериите към антибиотици 
(антибиограма). 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Да усвоят техниката за извършване на антибиограми 
и принципите на отчитането и интерпретацията им. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Приготвяне и отчитане на антибиограма. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Приготвяне на антибиограма. Отчитане на готови 
антибиограми от различни видове микроби. 

 

 УПРАЖНЕНИЕ №9 – 3 часа 

 Рекапитулация на материала от практическите упражнения от №1 до №8  
включително. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Да се утвърдят знанията и практическите сръчности 
по микробиология. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №10 – 3 часа 

 СЕМИНАР на тема: Морфология, физиология и генетика на 
микроорганизмите.Тест №1. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Да се затвърдят теоретичните познания върху 
изучения материал. Да се проконтролират знанията, получени от самостоятелната 
подготовка на студентите върху теми 1-8 от конспекта. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №11 – 3 часа 

 Клетъчни основи на имунния отговор. Антиген-антитяло реакции. Реакция 
аглутинация. Реакция преципитация. Реакция неутрализация (ASLO). 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с морфологията на клетките, участващи 
в имунния отговор. Усвояване техниката за извършване на имунни диагностични 
реакции – аглутинация и преципитация, тяхното диагностичнозначение и 
интерпретация. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Микроскопски прпарати на лимфоцити, левкоцити, 
бластни и плазматични клетки. Видове аглутинационни реакции – тип Грубер и тип 
Видал. Видове преципитационни реакции – ринг тест на Асколи, тест на Манчини, 
имунодифузия в агар. ASLO (AST). 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Наблюдение и рисуване на клетки, участващи в 
имунния отговор. Извършане на пробна аглутинация тип Грубер, ринг-тест на Асколи. 
Отчитане на AST титри. 

 



УПРАЖНЕНИЕ №12 – 3 часа 

 Антиген-антитяло реакции. Бактериолиза, хемолиза, цитолиза. Реакция за 
свързване на комплемента. Имунни реакции с маркирани антитела или антигени: 
имунофлуоресцентен метод (IFA), радиоимунен тест (RIA), имуноензимен метод 
(ELISA). 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с техниката на имунните реакции РСК 
и принципите на маркираните имунни реакции, тяхната интерпретация и диагностично 
значение. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Хемолиза. Комплементсвързваща реакция на Васерман. 
Апаратура за ELISA и изработена ELISA-плака. Имунофлуоресцентен микроскоп и 
имунофлуоресцентен тест за Chlamydia trachomatis в цервикален секрет. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Отчитане проба на Васерман. Отчитане на 
положителни и отрицателни ELISA и имунофлуоресцентен тест. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №13 – 3 часа 

 Изследване на алергичното състояние. Биологични препарати - ваксини и 
серуми. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с алергичните проби за диагностика на 
бърз и забавен тип свръхчувствителност. Биопродукти, използвани за специфична 
терапия и профилактика на заразните болести – серуми и ваксини. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Различни видове ваксини и задължителния 
имунизационен календар, използван в България. Антитоксични и антибактериални 
серуми. Алергична проба тип Манту на морско свинче. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Усвояване техниката на алергичната проба тип Манту 
– интрадермално инжектиране на алергени. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №14 – 3 часа 

 Лабораторна диагностика на заболявания, причинени от вируси и рикетсии. 
Тест №2 върху Инфекция и имунитет. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Да се запознаят студентите с особеностите на 
диагностиката на заболявания, причинени от вируси и рикетсии. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Тъканни култури – нормални и с цитопатичен ефект. 
Кокоши ембриони Феномен на Хърст и реакция на Хърст (РЗХА). ELISA плака с 
позитивни и негативни проби за HbsAg. Имунофлуоресцентен тест. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Наблюдение и рисуване на тъканни култури – 
нормални и с цитопатичен ефект. Отчитане на РЗХА при грип, ELISA тестове за 
хепатитни маркери и HIV, имунофлуоресцентен тест за Chlamydia. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №15 – 3 часа 



 Преценка на практическите умения на студентите, придобити през 
семестъра. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №16 – 2 часа 

 Методи за микробиологична диагностика на инфекциозните заболявания. 
Обща схема за микробиологично изследване. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Студентите да приложат усвоените знания в една 
последователна схема за микробиологична диагностика на инфекциозните заболявания. 

ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Запознаване с най-общите 
правила за вземане и изпращане на патологични материали. Приготвяне на 
микроскопски препарат от патологичен материал. Оцветяване по Грам. Микроскопия. 
Разпознаване на чисти култури от микроорганизми върху различни хранителни среди. 
Тестове за идентификация – културелни; биохимични; определяне на патогенни 
фактори; серотипизиране чрез пробна аглутинация тип Грубер. Отчитане на 
антибиограми. Микроскопия на готови микроскопски препарати. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №17 – 2 часа 

 Микробиологична диагностика на стафилококови и стрептококови 
инфекции. Микробиологично изследване на гной. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с най-честите причинители на гнойни 
инфекции в организма на човека. Методи за микробиологична диагностика. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Готови микроскопски препарати на стафилококи и 
стрептококи, оцветени по Грам. Демонстрация на културелните особености на 
стафилококи и стрептококи на различни хранителни среди и тестове за 
идентификацията им. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Разпознаване на култури стафилококи и стрептококи 
на кръвен агар. Отчитане на алфа и бета-хемолиза. Отчитане на бацитрацинов и 
оптохинов тест. Извършване на плазмоаглутинационна проба. Отчитане на тест за 
коагулаза. Отчитане антибиограми на стафилококи, бетахемолитични и зеленеещи 
стрептококи. Отчитане на антистрептолизинова реакция. Диференциална диагноза 
между зеленеещи стрептококи и пневмококи. MRSA screen agar – интерпретация. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №18 – 2 часа 

 Микробиологична диагностика на туберкулоза и лепра. Микробиологично 
изследване при заболявания, причинени от Streptococcus pneumoniae. 
Микробиологично изследване на храчка. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с начина на получаване и 
микробиологично изследване на храчка, особености при специфичен възпалителен 
процес. Запознаване с микробиологичната диагноза на туберкулоза, лепра и 
пневмококи. Биопродукти за специфична профилактика и терапия. 



ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Готови микроскопски препарати: а) Тубркулозен 
бактерий в намазка от храчка, оцветен по Цил-Нилсен; б) Пневмококи, оцветени по 
Клет за капсули. Посявка на туберкулозни бактерии на Льовенщайн-Йенсен агар. 
Културелни особености на пневмококи на кръвен агар и глюкозов бульон. Оптохинов и 
инулинов тест. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Приготвяне на микроскопски препарат от храчка и 
оцветяване по Цил-Нилсен за откриване на туберкулозни бактерии. Отчитане на 
положителен и отрицателен оптохинов тест на алфа-хемолитични микроорганизми. 
Отчитане на антибиограма на пневмококи на кръвен агар. Запознаване с биопродукти 
за специфична профилактика (BCG - ваксина) и за алергична диагностика (PPD) на 
туберкулозата. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №19 – 2 часа 

 Микробиологична диагноза на дифтерия и коклюш. Микробиологично 
изследване на гърлен секрет. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с микробиологичната диагностика на 
дифтерията и коклюша и биопродуктите за специфична профилактика и лечение. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Готов микроскопски препарат с дифтерийни бактерии 
оцветени по Найсер. Културелни особености на дифтерийните бактерии на средите на 
Льофлер и Клауберг. Растеж на Bordetella pertussis на среда на Борде-Жангу. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Микроскопско наблюдение на готов микроскопски 
препарат с Bordetella pertussis, оцветен по Грам. Приготвяне на препарат от 
псевдодифтерийни бактерии и оцветяване по Найсер. Запознаване с биопродукти за 
специфична профилактика (ваксини ДТК и ДТ) и специфична терапия на дифтерията 
(противодифтериен серум). 

 

УПРАЖНЕНИЕ №20 – 2 часа 

 Микробиологична диагностика на газова гангрена и тетанус. 
Микробиологично изследване на ранев секрет. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с микробиологичната диагностика на 
газовата гангрена и тетануса, особеностите на вземане и изпращане на патологични 
материали и биопродуктите за специфична профилактика и терапия. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Готови микроскопски препарати на C. perfringens и C. 
tetani, оцветени по Грам. Хранителни среди за култивиране на анаероби – Кит-Тароци, 
тиогликолатен бульон, агар на Цайслер и Уилсън-Блер и културелните особености на 
газгангренните причинители и тетаничния бацил. Тетаничен гърч на мишка с кръв от 
болен – тюленова поза. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Приготвяне на микроскопски препарат от ранев 
секрет, съдържащ клостридии и оцветяване по Грам. Запознаване с биопродукти за 
специфична профилактика и терапия на газова гангрена и тетанус. 



УПРАЖНЕНИЕ №21 – 2 часа 

 Микробиологично изследване на материали от ЦНС. Микробиологична 
диагноза и диференциална диагноза на причинители на бактериални менингит 
(Neisseria meningitidis и Haemophylus influenzae). 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Усвояване на диференциалната микроскопска 
диагноза на бактериалните менингити. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Готови микроскопски препарати от ликвор с Neisseria 
meningitidis, оцветен с метиленово синьо и по Грам, H. influenzae, оцветен по Грам и 
други микроорганизми, причиняващи бактериални менингити. Културелни особености 
на H. influenzae на шоколадов агар, среда на Левинтал и кръвен агар – феномен на 
дойката. Методи за микроанаерофилно култивиране и култури на Neisseria meningitidis 
на агар на Левинтал и кръвен агар. Културелни особености на пневмококи, 
стафилококи, стрептококи и туберкулозни бактерии. Латекс-аглутинационни тестове за 
откриване на микробни антигени в ликвора на болни. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Приготвяне на микроскопски препарат от ликвор и 
оцветяване по Грам. Наблюдение на готови микроскопски препарати с Neisseria 
meningitidis и H. influenzae. Отчитане феномена на сателитен растеж (феномен на 
дойката) при H. influenzae. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №22 – 2 часа 

 Микробиологична диагноза на особено опасните инфекции чума, холера и 
антракс. 

ЦЕЛ НА УПРАЖЕНИЕТО: Запознаване с микробиологичната диагностика на 
чума, холера и антракс и съответните биопродукти за специфична профилактика и 
терапия. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Готови микроскопски препарати – кръвна намазка с 
Bacillus anthracis, оцветяване по Клет за капсули, Vibrio cholerae, оцв. по Грам и 
Yersinia pestis, оцв. по Грам. Хранителни среди, бактериални култури и биохимични 
тестове за идентификация на холерен вибрион. Преципитационна проба на Асколи за 
откриване на антраксен антиген. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Микроскопия и рисуване на препарат с антраксен 
бацил. Извършване на преципитационна проба на Асколи. Имунофлуоресцентна 
микроскопия на антраксни бацили. Наблюдение на филаменти на C. albicans в нативен 
препарат. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №23 – 2 часа 

 СЕМИНАР на тема: Микробиологична диагностика на микроорганизмите, 
разгледани на упражнения от №1 до №7. Тест №1. 

Стафилококи. Стрептококи. Стрептококус пнеумоние. Туберкулозен бактерий и 
други микобактерии. Микобактериум лепре. Найсерия менингитидис. Дифтериен 



бактерий. Бордетела пертусис. Хемофилус инфлуенце. Причинители на газова 
гангрена. Клостридиум тетани. Бацилус антрацис. Вибрио холере. Йерсиния пестис. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №24 – 2 часа 

 Микробиологично изследване на материали от храносмилателната система 
(фецес). Микробиологична диагноза при бактериална дизентерия, коли-ентерити, 
салмонелози. Хранителни отравяния от Staphylococcus aureus, салмонели, 
клостридии (C. botulinum, C. perfringens). Микробиологично изследване на 
биопсичен материал от стомашна лигавица (Helicobacter pylori). 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване със схемата за бактериологично 
изследване на фекалии при заболявания, причинени от представители на сем. 
Enterobacteriaceae (патогенни E. coli, Shigella, Salmonella). Запознаване с 
микробиологичната диагностика на хранителни отравяния от бактериални агенти и 
способите за бактериална диагностика на Helicobacter pylori от биопсичен материал. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Микроскопски препарат на Грам-отрицателни 
микроорганизми. Селективни и диференциращи среди за чревни бактерии - Левин, 
дезоксихолат-цитрат агар с посевки на лактоза-положителни и лактоза-отрицателни 
бактерии; кръвен агар със S. aureus; среди за клостридии. Биохимични тестове за 
идентификация (пъстри редици). Серотипизиране чрез аглутиниращи серуми. 
Микроскопски препарат на H. pylori. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Приготвяне на микроскопски препарат от култура на 
E. coli и оцветяване по Грам. Закапване на пъстри редици за доказване на индол-
образуване, степен на киселинност (MR), Фогес-Проскауер тест и др. Извършване на 
пробна аглутинация тип Грубер. Посявка на фецес на диференцираща среда. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №25 – 2 часа 

 Микрокробиологично изследване на урина. Микробиологична диагноза на 
причинители на уроинфекции: условно-патогенни (E. coli, Klebsiella-Enterobacter-
Serratia, Proteus-Providentia-Morganella, Pseudomonas) и безусловно-патогенни 
(стрептококи, салмонели, лептоспири, M. tuberculosis). 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с правилата за вземане и изпращане на 
урина за бактериологично изследване и способите за изолиране и доказване на най-
честите бактериални агенти. 

ДЕМОНСТРАЦИИ НА: Културелни и биохимични особености на E.coli, 
Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Посявка на урина по количествения метод с 
калибрирано йозе. Демонстрация на лептоспири на свеж покривен препарат на тъмно 
зрително поле. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Посявка на урина върху кръвен агар с калибрирано 
йозе. Отчитане на урокултури с различна степен на бактериурия. Наблюдение и 
рисуване на лептоспири. Отчитане на антибиограми на микроорганизми, изолирани от 
урина. 



 

УПРАЖНЕНИЕ №26 – 2 часа 

 Микробиологично изследване при полово предавани инфекции, причинени от 
Nesseria gonorrhoeae, Treponaema pallidum, C. albicans, хламидии и микоплазми. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с морфологията и биологията на най-
често изолираните микроорганизми при полово предавани инфекции. 

ДЕМОНСТРАЦИИ НА: Готов микроскопски препарат от уретрален секрет с N. 
gonorrhoeae; готов микроскопски препарат с Candida albicans. Имунофлуоресцентен 
препарат с елементарни телца на хламидии в клетки от цервикален канал. Бактериални 
култури на Candida albicans върху Сабуро агар; хламидоспори на Candida albicans на 
оризов агар; тест за филаментация. ELISA. Положителна РСК (Васерман) за диагноза 
на сифилис. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Наблюдение на N. gonorrhoeae в уретрален секрет. 
Отчитане положителни и отрицателни проби на Васерман. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №27 – 2 часа 

 Микробиологично изследване на кръв – хемокултура. Причинители на 
септични състояния: безусловно патогенни (Salmonella typhi, Brucella, Borrelia) и 
условно патогенни. Проблемни микроорганизми, причиняващи вътреболнични и 
ятрогенни инфекции (Pseudomonas, Enterococcus, MRSA, C. difficile). 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с причинителите на бактериемия и 
сепсис и методите за микробиологично изследване на кръв. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Среди за хемокултури – соево-казеинов бульон, 
тиогликолатен бульон и др. Посевки на салмонели и протеус върху Левин агар, 
дезоксихолат-цитрат агар и селенитов бульон. Пъстри редици на Салмонела тифи и 
Протеус мирабилис. Хранителни среди за бруцели. Препарати на салмонели и бруцели 
по Грам. Посевки на стрептококи и стафилококи на кръвен агар и тестове за 
идентификацията им. Аналитичен Видал при коремен тиф и аглутинация на Райт при 
бруцелоза. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Характеризиране растежа на салмонели и протеус 
върху диференциращи среди. Отчитане пъстри редици на Салмонела тифи и Протеус 
мирабилис. Отчитане антибиограми на Pseudomonas. Определяне на ESBL (+) E. coli. 
Определяне на MRSA и MSSA щамове върху MRSA screen agar. Отчитане 
антибиограма на ванкомицин резистентен ентерокок. Определяне титрите на проби на 
Видал и Райт. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №28 – 2 часа 

 Микробиологична диагноза на заболявания, причинени от вируси и рикетсии. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с особеностите на диагностиката на 
вирусните и рикетсийните заболявания. 



ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Заразяване на кокоши ембрион. Клетъчни култури – 
нормални и с цитопатичен ефект. Феномен на Хърст и реакция на Хърст (РЗХА). 
ELISA апаратура. ELISA проби за диагностициране на вирусни маркери (HBsAg, anti-
HIV-1,2 антитела, anti-HCV антитела и др.). 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Наблюдение и рисуване на кокоши ембриони. 
Наблюдение и рисуване на клетъчни култури – нормални и с цитопатичен ефект. 
Отчитане на ELISA проби. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №29 – 2 часа 

 Санитарно-микробиологично изследване на вода, въздух, болнична среда. 
Санитарно-показателни микроорганизми – E. coli, Enterococcus, C. perfringens, 
стафилококи, стрептококи. 

ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО: Запознаване с начина на вземане, транспорт и 
принципна схема за санитарно-микробиологично изследване на вода. Усвояване 
критериите за определяне на микроорганизми като вътреболнични агенти. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Хранителни среди и материали, необходими за 
определяне на микробното число и коли-титъра при санитарно-микробиологичното 
изследване на вода. Биохимични тестове за диференциране на E. coli и Klebsiella – 
IMVUC. Методи за качествено определяне на микроорганизми във въздух. Хранителни 
среди и култури на ентерокок. Тест на Шерман. 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Вземане на смив от ръце за санитарно-
микробиологично изследване и посявка в бульон. Идентификация на E. coli, Klebsiella, 
Enterococcus. Определяне на биотип, серотип, резистотип и др. за доказване на 
вътреболнични агенти. Характеризиране на растежа на щамове Staphylococcus и 
Streptococcus на кръвен агар и идентификация според специфични тестове. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №30 – 2 часа 

 Рекапитулация на практическите умения на студентите, придобити през 
двата семестъра с оценка. 
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 КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ 

 
ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ 

1.  Предмет и задачи на микробиологията. Приносите на Пастьор и Кох за 
развитие на микробиологията. Таксономия на микроорганизмите - 
номенклатура и класификация. Обща характеристика на отделните групи 
микроорганизми. 

2.  Морфология на бактериите - основни форми, големина. Методи за изучаване 
на морфологията на бактериите. Структура на бактериите - капсула, 
бактериална стена, цитоплазмена мембрана, цитоплазма и цитоплазмени 
включения. Ресни, пили, спори. 

3.  Бактериална генетика. Генотип и фенотип на бактериите. Генетичен апарат 
при бактериите. Бактериалната хромозома като генетична система. 
Извънхромозомни генетични елементи. Бактериофаги - основни типове, 
структура. Форми на взаимодействие на бактериофагите с бактериите - 
литичен цикъл, умерен фаг, фагова конверсия. Фаготипиране. Практическо 
приложение. 

4.  Микробна изменчивост. Мутация. Мутагенни фактори - химични и физични, 
механизъм на действие, практическо значение и приложение. Генетичен 
обмен между бактериите: трансформация, трансдукция, конюгация - 
механизми. Значение на бактериалната и фагова генетика. Генно 
инженерство. Съвременни генетични методи в Клиничната микробиология. 
ДНК - сонди, PCR - полимеразна верижна реакция. 

5.  Бактериална физиология. Химичен състав на бактериите. Видове бактериални 
ензими и практическо значение. Метаболизъм при бактериите - катаболитни и 
анаболитни процеси. Дишане при бактериите. Хранене при бактериите. 
Пренос на хранителните вещества. 

6.  Растеж и размножаване на бактериите. Растежни фази и растежни криви. 
Бактериално култивиране - основни принципи, видове хранителни среди. 
Растежни фактори при бактериите. 

7.  Влияние на физичните фактори върху микроорганизмите: топлина, 
изсушаване, лиофилизация, светлина, атмосферно налягане, осмотично 
налягане, рН, радиация, звукова енергия. Стерилизация. Методи за 
стерилизация. Влияние на химичните фактори върху микроорганизмите; 
механизъм на действие. Олигодинамия. Дезинфекция. Видове 
дезинфекционни средства. Влияние на биологичните фактори върху 
микроорганизмите: симбиоза, антагонизъм, антибиоза. 

8.  Антимикробни средства. Антибактериални препарати - основни групи и 
механизъм на действие. Механизми на резистентността. Определяне 
чувствителността на бактериите към антибиотици. 

9.  Вируси. Природа и свойства. Методи за култивиране. Класификация. 
Рикетсии. Природа и свойства. Методи за култивиране. Класификация. 

10.  Външната среда като фактор за разпространение на причинителите на 
инфекциозните заболявания. Микрофлора на водата, почвата и въздуха. 



Микроорганизми в хранителни продукти, болнични помещения и др. 
Санитарно-показателни микроорганизми в околната среда. 

 
ИНФЕКЦИЯ И ИМУНИТЕТ 

11.  Инфекция и инфекциозен процес. Ролята на микроорганизмите в 
инфекциозния процес. Патогенност, вирулентност, контагиозност, 
инвазивност, токсигенност. Фактори на патогенността. Патогенеза на 
инфекциозния процес. Характеристика на инфекциозната болест. Форми на 
инфекциозния процес. Ролята на макроорганизма в инфекциозния процес. 
Ролята на външната среда за възникване и протичане на инфекциозния 
процес. Епидемичен процес. Фактори и механизми на предаване на 
инфекциозните причинители при епидемичния процес. 

12.  Естествена резистентност. Защитна роля на кожата, лигавиците, органите и 
нормалната микрофлора. Хуморални фактори на естествената резистентност. 
Лизоцим. Комплемент. Интерферон. Клетъчни фактори на естествената 
резистентност. Фагоцитоза. Възпаление. 

13.  Имунитет. Определение. Видове имунитет. Анатомия и структура на 
имунната система. Централни и периферни имунни органи. Клетки на 
имунната система. 

14.  Антигени. Видове антигени. Антигенна характеристика на микроорганизмите. 
15.  Хуморален имунитет. Характеристика на антителата (имуноглобулините). 

Структура и функции на различните класове имуноглобулини. Механизъм на 
действие на антителата. Локален имунитет. 

16.  Клетъчен имунитет. Клетки и механизъм на действие. Форми на клетъчния 
имунитет. Клетъчна кооперация в имунния отговор. 

17.  Развитие на имунния отговор. Динамика на имунния отговор - първичен и 
вторичен имунен отговор. Хуморална регулация на имунния отговор. 
Генетика и генетичен контрол на имунния отговор. АПК. Ролята на МНС - 
молекулите за разпознаване на антигена. 

18.  Алергия - определение и форми. Бърз тип алергия - анафилаксия, атопия, 
клинично значение. Цитотоксични алергични реакции. Алергични феномени 
от имунни комплекси - феномен на Артюс, серумна болест, клинично 
значение. Бавен тип алергия - клетъчно медиирана свръхчувствителност. 
Контактен дерматит. Клинично значение. 

19.  Имунопатология. Имунопатологични реакции и болести. Имунологична 
толерантност. Автоимунни заболявания. Имунодефицитни състояния и 
болести. Инфекциозни заболявания на имунната система. 

20.  Антиген-антитяло реакции. Видове имунни диагностични реакции - 
аглутинация, преципитация, неутрализация - токсин-антитоксин, AST, вирус-
неутрализираща реакция. Комплемент зависими - бактериолиза, цитолиза, 
хемолиза, реакция за свързване на комплемента (РСК). Механизъм на 
реакциите и приложение в микробиологичната диагностика. 

21.  Маркирани имунни реакции - имунофлуоресценция (IFA), радиоимунни (RIA) 
и имуноензимни (ELISA) тестове. Хибридомна биотехнология. Моноклонални 
антитела. 



22.  Имунопрофилактика и имунотерапия. Ваксини и серуми. Имуномодулация. 
 
СПЕЦИАЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ 

23.  Стафилококи (Staphylococcus). Видове, морфология, биология, биохимична 
производителност, патогенни фактори. Белези за патогенност при 
стафилококите. Заболявания, имунитет. Микробиологична диагноза. 
Антибиотикотерапия. MRSA - клинично значение и диагностика. 

24.  Стрептококи (Streptococcus). Класификации. Морфология, биология, 
антигенна структура, патогенни фактори. Заболявания. Имунитет. 
Стрептококът като причинител на скарлатината. Микробиологична диагноза. 
Антибиотикотерапия. Пневмококи (Streptococcus pneumoniae). Морфология, 
биология, биохимична производителност. Антигенна структура. Патогенни 
фактори. Заболявания. Имунитет. Микробиологична диагноза. Терапия и 
специфична профилактика. 

25.  Менингококи (Neisseria meningitidis). Морфология, биология, биохимична 
производителност. Антигенна структура - серогрупи. Патогенни фактори. 
Патогенеза и клинични форми на менингококовата инфекция. Имунитет. 
Микробиологична диагноза. Специфична профилактика и терапия. Гонококи 
(Neisseria gonorrhoeae). Морфология, биология, биохимична производител-
ност. Патогенни фактори. Патогенеза и клинични форми на гонококовата 
инфекция. Имунитет. Микробиологична диагноза. Профилактика и терапия. 

26.  Семейство Enterobacteriaceae. Групи чревни бактерии според патогенността. 
Обща характеристика: морфология, биология, биохимична производителност. 
Антигенна структура. Патогенни фактори. Свойства на ендотоксина. Коли 
бактерии (Escherichia coli). Морфология, биология, биохимична производи-
телност. Антигенна структура. Патогенни фактори. Заболявания. Патогенни 
Escherichia coli в чревния тракт. Имунитет. Микробиологична диагноза. 

27.  Протеус (Proteus). Providencia. Morganella. Видове. Обща характеристика: 
морфология, биология, биохимична производителност. Заболявания. Тера-
пия. Микробиологична диагноза. Tribus Klebsiellae. Видове. Морфология, 
биология, биохимична производителност. Патогенни фактори. Заболявания. 
Имунитет. Микробиологична диагноза. Терапия. Псевдомонас (Pseudomonas). 
Морфология, биология, биохимична производителност. Патогенни фактори. 
Заболявания. Микробиологична диагноза. Терапевтични проблеми. 

28.  Салмонели (Salmonella). Обща характеристика: морфология, биология, 
биохимична производителност. Антигенна характеристика и класификация по 
Кауфман. Антигенни формули. Патогенни фактори. Патогенеза, имунитет и 
специфична профилактика при коремен тиф и паратиф. Салмонели - 
причинители на хранителни отравяния. Характеристика. Микробиологична 
диагноза. 

29.  Дизентерийни бактерии (Shigella). Класификация. Морфология, биология, 
биохимична производителност. Антигенен строеж. Патогенни фактори. 
Патогенеза и имунитет. Микробиологична диагноза. Хеликобактер 
(Helicobacter pylori). Морфология, биология, биохимична производителност. 
Заболявания. Микробиологична диагноза. Терапия. Клостридиум дифициле 



(Clostridium difficile). Морфология, биология, биохимична производителност. 
Патогенни фактори. Патогенеза и имунитет. Микробиологична диагноза. 
Терапия. 

30.  Чумен бактерий (Yersinia pestis). Морфология, биология, биохимична 
производителност. Патогенни фактори. Патогенеза и имунитет. Микробиоло-
гична диагноза. Специфична профилактика и терапия. Yersinia enterocolitica - 
морфология, биология, биохимична производителност. Патогенни фактори. 
Патогенеза. Микробиологична диагноза. 

31.  Холерен вибрион (Vibrio cholerae). Морфология, биология, биохимична 
производителност. Антигенен строеж. Серологични типове. Патогенни 
фактори. Патогенеза и имунитет. Микробиологична диагноза. Специфична 
профилактика и терапия. 

32.  Коклюшни и паракоклюшни бактерии (Bordetella pertussis, B. parapertussis). 
Морфология, биология. Патогенни фактори. Патогенеза и имунитет. Микро-
биологична диагноза. Специфична профилактика и терапия. Хемофилни 
бактерии (Haemophilus). Морфология, биология. Антигенен строеж. 
Патогенни фактори. Заболявания. Имунитет. Микробиологична диагноза. 
Специфична профилактика и терапия. Листерия моноцитогенес (Listeria 
monocytogenes). Обща характеристика. 

33.  Бруцели (Brucella). Видове. Морфология, биология, биохимична произво-
дителност. Патогенни фактори. Патогенеза и имунитет. Микробиологична 
диагноза. Специфична профилактика. Причинител на туларемия (Francisella 
tularensis) - обща характеристика. Легионели (Legionella pneumophila) - обща 
характеристика. 

34.  Дифтериен бактерий (Corynebacterium diphtheriae). Морфология, биология, 
биохимична производителност. Патогенни фактори. Патогенеза и имунитет. 
Микробиологична диагноза. Специфична профилактика и терапия. Корине-
формени бактерии (C. jeikeium, C. urealyticum, C. amiculatum, C. pseudo-
diphtheriticum). Клинично значение. 

35.  Микобактерии. Туберкулозен бактерий (Mycobacterium tuberculosis). 
Морфология, биология, патогенеза, клинични форми, имунитет, алергия. 
Специфична профилактика на туберкулозата. Терапия. Микробиологична 
диагноза. Причинител на лепрата (Mycobacterium leprae). Морфология, 
биология. Патогенеза. Клинични форми. Профилактика. Микробиологична 
диагноза. 

36.  Антраксен бацил (Bacillus anthracis). Морфология, биология. Патогенеза, 
клинични форми. Имунитет. Специфична профилактика и терапия. Микро-
биологична диагноза. Причинител на възвратния тиф (Borrelia recurrentis). 
Морфология, биология. Патогенеза, имунитет. Микробиологична диагноза. 
Причинител на Лаймската болест (Borrelia burgdorferi). Патогенеза. Имунитет. 
Микробиологична диагноза. 

37.  Анаеробни спорообразуващи бактерии - род Clostridium. Обща характе-
ристика - морфология, биология. Тетаничен бацил (Clostridium tetani). 
Патогенен фактор. Патогенеза и имунитет. Специфична профилактика и 
терапия. Микробиологична диагноза. Причинители на газовата гангрена (Cl. 



perfringens, Cl. novyi, Cl. septicum, Cl. histolyticum). Патогенни фактори. 
Патогенеза, имунитет, профилактика и терапия. Микробиологична диагноза. 
Причинител на ботулизма. Патогенен фактор. Патогенеза и имунитет. 
Профилактика и специфична терапия. Микробиологична диагноза. 

38.  Спирохети (сем. Spirochaetaceae) - обща характеристика. Причинител на 
сифилиса (Treponema pallidum). Морфология, биология. Патогенеза и 
имунитет. Микробиологична диагноза. Лептоспири (Leptospira). Видове. 
Морфология, биология. Антигенен строеж. Патогенеза и имунитет. 
Микробиологична диагноза. 

39.  Микоплазми. Класификация. Морфология, биология. Заболявания. 
Микробиологична диагноза. L-форми на бактериите. Хламидии (род 
Chlamydia). Обща характеристика. Видове. Причинители на орнитоза и 
трахома. Морфология, биология. Патогенеза. Заболявания. Микробиологична 
диагноза. 

40.  Причинител на петнистия тиф (Rickettsia prowazekii). Морфология, биология. 
Патогенеза и имунитет. Специфична профилактика. Микробиологична 
диагноза. Причинител на марсилската треска (Rickettsia conorii). Морфология, 
биология. Патогенеза и имунитет. Микробиологична диагноза. Причинител на 
Ку-треската (Coxiella burnetii). Морфология, биология. Микробиологична 
диагноза. 

41.  Патогенни гъбички (Fungi). Кандида (род Candida). Морфология, биология. 
Патогенеза, клинични форми. Микробиологична диагноза. Терапия. 
Aspergillus, Cryptococcus, Actinomycetaceae. Морфология, биология, 
заболявания и микробиологична диагноза. 

 
СПЕЦИАЛНА ВИРУСОЛОГИЯ 

42.  Семейство Picornaviridae. Род Enterovirus - вирус на полиомиелита, Коксаки-
вируси, ЕСНО-вируси. Род Rhinovirus. Род Aphtovirus - причинител на шап. 

43.  Семейство Orthomyxoviridae. Вируси на грипа. 
44.  Семейство Paramyxoviridae - парагрипни вируси; причинител на епидемичния 

паротит; причинител на морбили. Респираторно-синцитиален вирус. 
45.  Арбовирусни инфекции и рубеола. Семейство Togaviridae - род Alphavirus и 

род Rubivirus. Семейство Flaviviridae - причинители на жълта треска, Денга, 
папатациева треска, кърлежови енцефалити. Семейство Bunyaviridae - 
причинители на кримска хеморагична треска и хеморагична треска с бъбречен 
синдром. 

46.  Семейство Poxviridae - причинител на вариолата. Семейство Adenoviridae. 
Семейство Rhabdoviridae - причинител на бяс. 

47.  Причинители на вирусни хепатити (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV) 
48.  Семейство Retroviridae - причинител на СПИН.  
49.  Семейство Herpesviridae - Herpes simplex virus 1 и 2 тип, Varizella-Zoster virus, 

Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, други херпесни вируси. 
50.  Семeйство Coronaviridae – SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2. 

 


