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МИКРОБИОЛОГИЯТА В СЛУЖБА НА ЖИВОТА 
Проф. д-р  Герго Митов 

      Микробиологията е биологична наука за живота, развитието и значението на 
микробите за човека и околната среда. Тя възниква по начало като неосъзната 
човешка практика още в древни времена. Нейните кълнове като наука се зараждат 
и развиват едва през XVII - XVIII век, бележат своето динамично развитие през 
XIX век, достигат апогея си през XX век, продължаващ и до днес. Този й ход на 
неосъзната практика, когато още не са били познати микробите е изразен в 
многостранната човешка дейност при добиване /производство/ и съхранение на 
храните и хранителните и питейни продукти и в борбата със заразните болести по 
човека и животните, в земеделието и в скотовъдството.                                                           
      През V-VI век преди н. е. паралелно със схващането, че епидемиите са 
резултат на болестотворни изпарения (миазми) (Хипократ, 460-377), произлизащи 
от почвата, въздуха и водата, възниква и мисълта за живата природа на 
причинителите на заразните болести, наречени през V век contagium animatum. 
Последното схващане още по-ясно се формулира едва през I век от Н. Варон (116-
27), утвърждаващ тезата, че contagium animatum е невидим и от водата и въздуха 
прониква в тялото на човека през носа и устата (при дишане) и със своето 
присъствие предизвиква различни болести. Наблюденията върху чумната 
епидемия (1347-1352), отнела живота на повече от 50 милиона души, широкото 
разпространение на сифилиса и петнистия тиф след завръщане на моряците на 
Христофор Колумб (1493), окончателно и логично утвърждават хипотезата за 
живата природа на причинителите, назовавани още contagium vivum на 
инфекциозните болести и посочват възможните механизми за тяхното предаване. 
Внедрява се вече карантината като мярка за ограничаване и прекратяване 
разпространението на заразните болести. Всичко това като плод на наблюденията 
и опита бе солидна основа на знанията и с помощта на развитата вече физика и 
оптика да се визуализира хипотетичния до тогава contagium vivum. 
       Това стана възможно с открития от братя Х. и З. Йенсен (H. и Z. Janssen, 1540) 
микроскоп, с който Р. Хук (R. Hooke) доказва клетъчния стоеж на растенията. 
      Отправна точка на микробиологията в тази област са знанията от 
проучванията с микроскопа на развалено месо, мляко, кръв от болни, съдържимо 
от пустули на вариолно болни, извършени от Атанасиус Кирхнер (Athanasius 
Kirchner, 1659). В някои от тях той открива малки "червей", възприемайки ги 
погрешно, поради все още несъвършенство на микроскопа, за причинители на 
инфекциозните болести. Независимо от неточността на тези изследвания 
всъщност от тук започва научната история на микробиологията. Тя, историята, би 
могла, да се раздели на три периода: морфологичен, физиологичен и етиологичен. 
      Родоначалник на морфологичния период е Антони Льовенхук (Antoni van 
Leewenhock,1632-1723), който с конструирания от него вече по-усъвършенстван 
микроскоп в течение на половин век изследва материали (зъбен налеп, урина, 
сперма, животински течности, както и отвара от растения и др.). В тях той 
открива невидими с невъоръжено око същества, понякога с причудлива форма, 
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понякога подвижни и поради това ги нарича "диви зверчета". Описаните от него 
три основни форми на бактериите остават валидни и до днес. Обобщавайки тези 
наблюдения в своята знаменита книга " Тайните на природата (Acrana Natura, 
1695) А. Льовенхук положи основите на първия период - морфологичния от 
развитието на микробиологията. Поради това той се смята за предтеча и баща на 
микробиологията. 
      Откритите многобройни микроорганизми в следващите XVII- XVIII век са все 
още недостатъчно проучени и са класифицирани от Карл Линей (1707-1776) само 
в един единствен самостоятелен и отделен род, наречен " Хаос "(Chaos), без обаче 
да е изяснена ролята им за патологията на човека. Условията за това обаче вече са 
създадени. 
      В течение на първите три-четири десетилетия на XIX век са открити първите 
патогенни микроорганизми - причинителят на мускаридината (болест на 
копринената буба) от А. Баси (A. Bassi,1837), причинителя на фавуса – Achorion 
Schonleini от Ж. Шьонлайн (J. Schonlein, 1839), причинителя на трихофитията 
(Trichophyton violaceum) от Д. Грюби (D. Gruby,1844), а в кръвта на болни от 
антракс животни се установява наличието на антраксни бацили - А. Полендер, С. 
Давен (A. Pollender, C. Davainae,1949). Френският лекар Ж. Хенле (J. Henle,1840) 
прави опит да систематизира натрупаните наблюдения и обосновава т.н. триада - 
три принципа, три постулата: всяка инфекциозна болест се предизвиква от 
отделен микробен вид, който може да се изолира в чиста култура и е способен да 
предизвика експериментална инфекция. Натрупва се огромен фактически 
материал, предимно с описателен характер, но без връзка между отделните факти, 
без обобщение в единна система, в единна доктрини. 
       Това направи Луй Пастьор (L. Pasteur, 1822 – 1895), който изучавайки 
физиологичните свойства на различни микроби положи основите на 
микробиологията като самостоятелна биологична дисциплина. С това той постави 
началото и на втория етап - физиологичния, в развитието на микробиологията. И 
при всичко това в началния период мотивите му са свързани с нуждите на живота 
- бурното развитие на френската промишленост и селското стопанство и 
неудачите при добиване на виното, бирата, отглеждане на копринената буба, 
животновъдството и пр. 
       Изучавайки млечнокиселата и мастнокиселата ферментация Л. Пастьор 
доказва, че всяка една от тях се предизвиква от отделен вид микроб, т.е. налице е 
специфичност на причинителя на ферментационния процес. А за мастнокиселата 
ферментация доказва още и факта, че тя протича при анаеробни условия - т. е. 
налице е нов тип дишане в отсъствие на свободен кислород, факт неизвестен до 
тогава. Изучавайки болестите по виното и бирата, предизвикани от микроби, 
попаднали от външната среда, Пастьор създаде (разработи) и метод, наречен 
после на негово име Пастьоризация, който се използва нашироко при запазване 
годността на хранителните продукти, хранителните среди в микробиологията и 
пр. 
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       С тези свой изследвания на ферментационните процеси Пастьор възбуди 
отново големия теоретичен спор за спонтанното самозараждане. Че попадат от 
външната среда микробите е ясно, но откъде идват те? Не се ли самозараждат? 
Ето големия спор, за решаването на който Френската академия обявява конкурс за 
неговото решаване. Пастьор доказва демонстративно с убедителни опити, че 
самозараждането на бактериите е невъзможно при съвременните условия на 
живот (1860). Пастьор открива при тези изследвания спорообразуването при 
някои видове бактерии, а също така и високата термоустойчивост на спорите и 
разработва метод за тяхното убиване - стерилизация чрез автоклавиране. Всичко 
това от тук нататък насочва вниманието му към болестите на човека. Той допуска 
сходство между ферментациите и инфекциозните болести при човека и 
животните, в смисъл, че те се предизвикват от попаднали отвън специфични за 
тях причинители. От този момент нататък търсенията на Пастьор са насочени към 
откриване причинителите на инфекциозните болести. Скоро той открива 
причинителя на пебрината - заболяване на копринената буба и което е много 
важно - препоръчва мерки за борба със заболяването (1865). Само пет години след 
това (1870) открива стафилококите и стрептококите в гной от рани на болни хора, 
изучава подробно, лабораторно и в полеви опити, антраксния бацил и 
предизвиканото от него смъртоносно заболяване – антракс, унищожаващ 
животновъдните ферми по това време. 
       Обобщавайки резултатите от тези свой изследвания Пастьор заявява пред 
Френската академия, че "съществуват болести предаваеми, заразни, инфекциозни, 
които се предизвикват изключително от микроорганизми". Годината е 1878 . Така 
той постави основите на медицинската микробиология. Това е и годината на 
освобождението ни от турско робство. 
       Следват пътьом нови открития. Открит е причинителя на кокошата холера 
(Bacterium avisepticum) и още по-важно от това откритие - Пастьор доказва, че 
при култивиране при неблагоприятни условия, този микроб загубва своята 
вирулентност (патогенност) т.е. способността си да предизвиква заболяване в 
кокошките, но довежда до създаване на невъзприемчивост към заразяване със 
същия вид патогенен бактeрий т.е. открит е нов хоризонт - хоризонтът на 
взаимодействието микроб-макроорганизъм. В резултат на това през 1880 г.е 
създадена първата Пастьорова ваксина, а само една година след това, 1881- 
втората - ваксината против антракса. На основата на тези две ваксини, Пастьор 
разработва принципа на "атенюация" на бактериите (микробите), наричайки 
последните ваксини, а самото приложение - ваксинация. Така със своите 
постижения той увековечи заслугите на своя английски предшественик Едуард 
Дженер (E. Jenner, 1749- 1823), създател на противовариолната ваксина (1796). 
Като завършек на тези изследвания следва третата - противобясната ваксина на 
Пастьор (1885), с която спаси човечеството от това смъртоносно заболяване, 
утвърди принципа на специфичната профилактика и терапия, постави основите на 
експерименталната и приложна имунология, и откри пътя за развитие на 
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медицинската микробиология в много страни. Създават се много Пастьоровски 
станции и институти по света. 
      Идеите и постиженията на Пастьор привличат вниманието на много учени от 
целия свят. Опирайки се на откритията на Пастьор, Дж. Листер (J. Lister,1827-
1912) допуска, че следоперативните усложнения на раните се предизвикват от 
микроби, внесени отвън с нечистите ръце на хирурга, от инструментариума, или 
попадат от въздуха. Така той въвежда метода на антисептиката с карболова 
киселина - настъпва прелом в хирургичната практика. 
       По времето на Пастьор, в Германия Р. Кох (R. Koch,1843-1910) изучава 
раневите инфекции, антраксния бацил и др., създава и въвежда оцветителните 
методи на бактериите за тяхното микроскопско изследване, методите за 
култивиране върху твърди хранителни среди, с което се осигури възможността за 
изолиране на чисти култури от отделни видове микроби. Новите методи му 
позволиха да открие причинителите на туберкулозата (1882) и холерата (1883). С 
това се открива ерата на етиологичния период на микробиологията. Само за около 
20-25 години са открити причинителите на повече от 50 заразни болести при 
човека, включително такива важни, широко разпространени като холера, чума, 
туберкулоза, дифтерия, дизентерия, коремен тиф, тетанус и др, 
       В началото на етиологичния период заслужава внимание откриването на 
вирусите от Д. И. Ивановски (1892) - вирусът на тютюневата мозайка. Няколко 
години след това са открити вирусите на шапа от Е. Льофлер и Е. Фрош (E. Loffler 
и E. Frosch,1897), вирусът на жълтата треска от Л. Рид и X. Карол /L. Reed, H. 
Carol, 1901/, на полиомиелита от К. Ландщайнер и Е. Попер (K. Landstainer, E. 
Poper, 1909) и др. Така се полагат основите на нов дял от микробиологията - 
вирусологията. 
       Ерата на етиологичния период продължава и до ден днешен, като в 
последните десетилетия са открити нови ентеровируси - 68, 69, 70, 71, хепатитите 
А, В, С, D, Е, G, ротавирусите, СПИН вирусите, голям брой причинители на 
трансмисивни инфекции, на някои онкогенни вируси и пр. 
       Разработената по това време от Д. И. Мечников (1883) фагоцитна (клетъчна) 
теория на имунитета, обясняваща защитата на организма с фагоцитиращите 
клетки, влезе в противоречие с хуморалната теория на П. Ерлих (P. Ehrlich 1845-
1915), обясняваща защитата срещу бактериите с фактори, съдържащи се в серума 
и телесните течности. В борбата между привържениците на двете крайни 
направления бяха открити токсините на дифтерийния бактерии от Е. Py и А. 
Йерсен (E. Roux и A. Yersin,1888) и на тетаничния бацил от С. Китасато (S. 
Kitazato,1889). Зa тях Е. Беринг (E. Behring,1890) доказва, че инжектирани в 
организма в сублетални дози токсините са безвредни, но предизвикват образуване 
на защитни антитела в макроорганизма, неутрализиращи токсина дори в големи 
дози и с това предпазват животните от заболяване. Така в края на ХІХ век бе 
създаден нов раздел в микробиологията - разделът серопрофилактика и 
серотерапия, изиграл важна роля в борбата със заразните болести, спасил и 
спасяващ живота на милиони хора. 
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       Търсейки средства за противодействие (унищожаване) на бактериите в 
организма на болния П. Ерлих създава първия химиотерапевтичен препарат – 
салварзана (препарат 606 ,1910), с което положи основите на химиотерапията, а Г. 
Домаг (G. Domag, 1932) - сулфонамидити. Те изиграха важна роля в терапията на 
инфекциозните заболявания. 
       Нова голяма крачка в търсене на антибактериални средства бе постигната при 
проучване на явлението антагонизъм и антибиоза при бактериите. На антагонизма 
между млечнокиселите бактерии (Bacterium bulgaricum) и нормалните обитатели 
и патогенните бактерии в чревния тракт, Мечников отдава благоприятното 
влияние на първите и предлага лечение с чисти култури. С явлението антагонизъм 
той се опитва да обясни и дълголетието на българите, като резултат от голямата 
консумация на българското кисело мляко. 
       Проучванията на А. Флеминг (A. Fleming, 1929) на антагонизма между 
плесените и стафилококите доведе до откриване на пеницилина, получен в чист 
вид от Х. Флори и Е. Чейни (H. Florey и E. Chain, 1941-1944) и на стрептомицина 
от А. Шатц, Е. Бужи и Б. Уаксман (A. Schatz, E. Bugie и B. Waksman). Така 
започна ерата на антибиотиците - нова успешна ера в терапията на заразните 
болести, но и с възникване на много нови трудни, още нерешени проблеми 
(изменчивост на бактериите, резистентност и др.). 
       Нова крупна крачка в областта на микробиологията в средата на XX век е 
създаване на метода на клетъчното култивиране от Дж. Ендерс и сътр.1949 (J. 
Enders). В настоящия момент няма област от биологията, в която той да не се 
прилага. С внедряването на този метод в микробиологичната практика бяха 
открити нови вируси, патогенни за човека и животните, създадени бяха нови 
ефективни ваксини, каквито са полиомиелитната - убита ваксина на Дж. Солк (J. 
Salk,1954) и особено живата полиомиелитна ваксина, създадена от А. Себин (A. 
Sabin, 1957) - усъвършенствана, изпитана и внедрена от М. П. Чумаков и А. А. 
Смородинцев, 1959 г., с което се осигурява ерадикацията на полиомиелита в 
глобален мащаб. След СССР и Чехия, България даде своя научен и практически 
принос в борбата с детския паралич. 
       С откриване модела на ДНК от И. Уатсън и Ф. Крик (I. Watson и F. Crick) се 
създаде възможност за разшифроване на генетичния код. 
       Към върховите постижения на микробиологията през последната четвърт на 
XХ век спада и разработената от Г. Кьолер и С. Милнщейн (G. Kohler, S. Milstein, 
1975) хибридомна технология за получаване на моноклонални антитела, разкрили 
нови възможности за детайлно проучване антигенния строеж на микробите, за 
точна и бърза микробиологична диагноза, за терапевтични цели, в 
биотехнологията и пр.  
      Ето такова е накратко развитието на микробиологията в световен мащаб за 
времето от нейното създаване от Пастьор и Кох до наши дни. 
       Къде сме ние? Какво е мястото на българската медицинска наука в този 
динамичен процес на развитие на младата биологична наука за живота, 
развитието и значението на микробите за човека и околната среда. 
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       В хода на това развитие, българската микробиологична наука заема своето 
достойно място. Началото на нейното развитие съвпада със зараждането на 
медицинската микробиология (1878), освобождението ни от турско робство и 
организирането на младата българска държава.Само три години след като 
Пастьор положи основите на медицинската микробиология е поставено началото 
и научното развитие и на микробиологията в България. 
       Широкото разпространение по това време на заразните заболявания и особено 
на вариолата, бич за населението в България и в света, принуждава младото 
българско правителство да търси спасение от нея и го намира в осигуряване на 
противовариолна ваксина и нейното масово приложение. С Указ № 198 от 
7.ХІ.1881 г. на княз Александър Батемберг, правителството създава специална 
лаборатория под названието " Оспеный телятник" към Разградската окръжна 
болница, с ръководител руския лекар Борис Абрамович Окс. Задачата на 
телятника била да произвежда телешка лимфа и детрит за ваксинация на 
населението в България. Заслугата на Борис Окс е, че той не само произвежда 
ваксина, но и събира статистически данни за нейната ефикасност. Резултатите от 
тези наблюдения на 43000 ваксинирани докладва на VII събор на 
естествоизпитателите и лекарите в Одеса (1883), с което допринася за 
утвърждаването на ваксината , като средство за ефикасна борба със заболяването. 
Резултатите от дейността на "Оспеный телятник " не закъсняват. Заболяемостта 
постепенно намалява и през 1928 година е обявена ликвидацията на вариолата в 
България, докато в световен мащаб това беше постигнато и обявено едва след 
половин век (1978,СЗО). 
      През 1884 г. "Оспеный телятник" се премества във Варна под названието 
"Правительственни оспен институт" с ръководител д-р А. Головина и втори Оспен 
институт в Русе, под ръководството на д-р Ст. Антонов. 
       През 1893 г. Оспеният институт се премества за постоянно в София и се 
нарича "Софийски оспен (вакциногенен) институт. Помещавал се на ул."Пирот" в 
двуетажна сграда, където се намирал и Бактериологическия и отделението за 
противобесните пресаждания. Ръководител на вакциногенното отделение от 1894 
до 1897 г. бил д-р М. Русев, а от 1897 до 1900 д-р Коджабашев. 
       През 1900 г. Оспеният институт се обединява със съществуващия от 1884 
г.Бактериологически институт под наименованието " Бактериологическо Оспен 
институт" с ръководител д-р М. Иванов. 0т 1900 г. вакциногенното отделение се 
завежда от д-р Хр. Докторов, от 1907 до 1924 г. от д-р Х. Генчев и от 1925 до 1941 
г. от д-р А. Чарнецкая. 
       Още от създаването си Бактериологичният институт развива дейност в 
следните направления: 1.Приготовление на противодифтериен серум; 
2.Антирабично лечение; 3.Производство на противовариолна ваксина. 
       През 1901 г. е открит и противочумен институт на ул." Сливен " 25 с 
ръководител д-р Бацаров. При работа с чумни бактерии случайно той се заразява, 
заболява от чума и успява да се излекува с произведения от него противочумен 
серум. С произведената в Бактериологичния институт противохолерна ваксина, за 
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да докаже безвредността й, първо се имунизирал доброволно началника на 
института д-р М. Иванов - практика по онова време за високо професионално 
съзнание и морал. Заслуга за развитието на микробиологията в страната по онова 
време, освен д-р Б. Окс има и д-р М. Иванов - учил в Москва и Петербург, 
получил солидна специализация в Германия при Р. Кох и при Е. Ру и И. И. 
Мечников в Пастьоровия институт в Париж, Буда Пеща и др. 
       В обединения Бактериологично Оспен институт постепенно се разширява 
производствената и свързаната с нея научно-изследователска дейност. Само 7 
години след като Беринг (1890) откри и въведе принципа за серотерапията и 
серопрофилактиката като нов метод за лечение и предпазване в института е 
произведен противодифтериен, а след това противострептококов и 
противотетаничен серуми, както и противохолерна ваксина. 
       Крупен успех за времето бил и фактът, че само 12 години след като Пастьор 
(1885) създаде противобясната ваксина, д-р М. Иванов, овладял това постижение 
в Пастьоровия институт, го внедрява в производството и у нас и направи първата 
имунизация (6 .10.1897 г.) на Калина Благоева Тренева, от с.Ахматово, Конушка 
околия, факт оценен по достойнство от княз Фердинанд като "нов прогрес в 
отечеството ни" . Спасен е живота на хиляди ухапани от бесни животни, както 
това става и на всякъде по света. 
       Освен с разширяване на производствената дейност, в Бактериологическия 
институт се обучават и лекари микробиолози за диагноза на инфекциозните 
заболявания в периферните звена на страната и карантинните погранични 
пунктове. По време на епидемии били организирани т.н. "хвърчащи лаборатории", 
оказващи помощ на място. Благодарение на квалифицираната помощ от д-р М. 
Иванов, д-р Бацаров, д-р Тодоров и д-р Вл. Марков, диагнозата холера била 
поставена точно и навреме през Балканската война и по този начин доказали, че и 
в България борбата с холерата може да се води успешно. "Страната излезе 
победителка от всичките 7 атаки на холерата" - М. Иванов. 
       Успехите на Бактериологическо-Оспения институт се дължат и на факта, че са 
полагани грижи неговите кадри да специализират във водещи институти- 
Пастьоровия институт в Париж, в Германия , Буда Пеща, Букурещ и др. 
       През първите две-три десетилетия се овладява и усъвършенства 
производството и на противоменингококов и противодизентериен серуми, 
противотифна, противочумна и стафилококова ваксина и типовоспецифични 
серуми за диагноза на инфекциозните заболявания. През 1924 г., една година след 
Рамон, започва и производството и на дифтериен анатоксин (Ал. Михайлов). 
Разширява се и лабораторно диагностичната дейност. 
       През 1904 г. Бактериологическия институт се премества на Бул. "Македония", 
близо до Руския паметник. Пак във връзка с разширяване дейността на института 
и недостатъчните помещения, през 1925 г. серодайните коне, производството на 
противовариолната и противооясна ваксини са преместени на ул."Сливен " 25. И 
тук, обаче, базата се оказала недостатъчна за разширяване на производствената 
дейност. Заболяванията непрекъсната нараствали. Задължителна била само 
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вариолната имунизация, в резултат на което от 1928 г,вече не са регистрирани 
заболявания. Имунизация против коремен тиф и дифтерия била провеждана само 
при епидемични взривове и естествено резултатите били незадоволителни. 
       Поради това в края на 30-те години е гласуван закон за преобразуването на 
института /1929/ в Институт народно здраве (ИНЗ). С финансовата помощ на 
Рокфелеровата фондация се построява нова сграда на ул. "Регентска" 2б (сега бул. 
"Янко Сакъзов"), където са събрани всички звена пръснати из цяла София. 
       Новата сграда е открита на 3 март 1938 г. В нея са разкрити три звена: 
микробиологично отделение, химично и хигиенно. През 1938 г. е построена и база 
"Люлин" край с. Суходол. Производството на серуми на двете бази (Люлин и 
Сливен 25), под ръководството но д-р Герасимов, достига кулминационната си 
точка по качество и асортимент. За ръководител на новопостроения институт е 
избран д-р П. Кожухаров, виден бактериолог, ръководител на микробиологичното 
отделение в Бактериологичния институт, пренесъл и внедрил у нас европейските 
и световни достижения по микробиология. 
       За периода 1938-1944 г. институтът се утвърждава като водещо звено в 
общественото здравеопазване. Създават се по-благоприятни условия за развитие 
както на производствената, така и на диагностичната и научно изследователската 
дейност. През този период обаче, се увеличават и инфекциозните заболявания. 
През 1936 г. са регистрирани най-голям брой заболели (10025) и починали от 
дифтерия, поради което тя била наречена "чума за майките". През 1936 г. е 
регистрирана и най-голямата епидемия от коремен тиф в София, а през 1939 г. в 
Кюстендил. Туберкулозата също се увеличила и била основна причина за 
повишената смъртност. Още повече се усложнило положението по време на 
Втората световна война.                                                                                                                 
       По това време в института постъпват и много млади лекари: М. Захариева, С. 
Родопска, Д. Матеев, Й. Кърмаков, Ал. Карпаров, В. Събева, П. Цанкова, 
Ас.Тошков, Цв. Хрисантова, Л. Радославова, М. Григорова, А. Трифонова, З. 
Стефанова. 
       Краят на Втората световна война сварва института пръснат на различни 
места, сградата полуразрушена, биопрепаратите почти изчерпани, 
производствената и диагностична дейност разстроена. Независимо от това пред 
института се поставят още по-отговорни задачи свързани с общественото 
здравеопазване. В това състояние от бившия ИНЗ се обособяват 6 института 
наречени "Централни", обединени в една дирекция с директор д-р А. Попов, а 
именно: производствен, бактериологичен, вирусологичен, наречен още 
Пастьоров, санитарно-хигиенен, химичен и контролен. Възстановяването 
дейността на институтите вървяла мудно. Пред новите звена стояли не само 
практически, но и научни задачи. Това наложило ново преустройство. 
       През 1949 г. с помощта на съветските специалисти проф. Н. П. Иванов и 
научните сътрудници М. З. Теросипова и М. С. Захарова се обособява 
Републикански институт по епидемиология и микробиология (РИЕМ). В 
института се организира Отдел по производство на биопрепарати, който 
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териториално се разполага освен в централната сграда и на ул."Сливен" 25 и на 
база "Люлин". Централният институт по бактериология се трансформира в Отдел 
по микробиология и епидемиология. Бактериологичното отделение е разделено на 
две самостоятелни лаборатории – пo капкови и чревни инфекции.Създадени са и 
две нови звена - Организационно методично и сектор епидемиология. 
       След д-р П. Кожухаров директори на института са били: д-р А. Попов, д-р М. 
Димитрова, д-р Хаджиев, д-р Вл. Калайджиев, проф. Ст. Рангелова, проф. Л. 
Шиндаров, проф. Д. Страхилов, проф. Ст. Дундаров и сега проф. Б. Петрунов. 
Всеки един от тях със своите организационни, управленчески и творчески 
способности (възможности) допринесоха за непрекъснатото възходящо развитие 
на института. 
       През 1950-1951 г. в института отново постъпват млади лекари, химици, 
биолози, които заемат отговорни постове като зав.лаборатории, отдели, секции, 
зам.директори и директори: Вл. Калайджиев, Л. Шиндаров, Г. Христова, М. 
Йомтов, Р. Славчев, А. Поликар, Цв. Ганчева, К. Соломонова, Р. Коен, М. 
Теохарова, М. Стоянова, Св. Атанасова, Ст. Рангелова, З. Николова и др. Всички 
те достойно изпълниха своите задачи, станаха добри специалисти и внесоха 
своите приноси в развитието на микробиологичната наука, в производството на 
биопрепарати и оказваха неоценима помощ на МНЗ и здравната мрежа в страната. 
       Постепенно институтът укрепва и се развива. Създадени са нови 
научноизследователски и производствени звена. Към него се присъединява и 
Републиканският институт по малария на ул."Верила". През 1958г. е открита и 
новопостроената сграда на Вирусологичния отдел на ул. "Сливен" 25 (ceга 
бул.Столетов) с ръководител д-р П. Андонов, към който отдел постъпват нови 
кадри: Ст. Дундаров, Ив. Добрев, Ив. Шевиков, Л. Каваклова, И. Брадварова, Св. 
Василенко, Цв. Арабаджиева, Хр. Одисеев, Е. Минева, Е. Цилка, И. Тодоров, Ас. 
Михайлов ,Б. Лосев, С. Гюрова, В. Карабашева, В. Жуковец, З. Михнева и др. В 
новата сграда бяха създадени още по-добри условия за работа и отделът се разви 
като мощно научно-изследователско и производствено звено за борба с вирусните 
инфекции. По същото време бяха утвърдени структурно и "Отделът по 
паразитология, имунология и алергология, секция епидемиология и ДДД" , които 
извършваха своята дейност, съгласувано с всички останали структурни звена на 
института.  
      Производствената програма на института през периода 1953-1956 
г. многократно се увеличи както по обем, така и по асортимент. Произвеждаха се 
почти всички видове ваксини и серуми, с изключение на 
противополиомиелитната ваксина. 
       С така оформените структурни звена и щат пред института в следващите 
години се поставиха и нови по-големи задачи в областта на инфектологията. Те 
бяха следствие и на тенденцията и на държавното решение през 70-те години, за 
обединение (интегриране) на кадрите от отделните медицински специалности от 
ВУЗ и научно-изследователските институти в единни научно-учебни и 
производствени такива, с цел повишаване ефективността на тяхната дейност. 
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       Опитът за събиране на всички медицински специалности от научно-
изследователските институти и тези от висшето медицинско образование в една 
единна структура- Медицинска Академия (1972-1991) - завърши с дискусионен 
резултат. 
       В областта на микробиологията обаче, проблемите се решаваха относително 
по-лесно и спокойно, поради наличието на утвърдените традиции, под влияние на 
съществуващата "школа" кадри микробиолози от предишните десетилетия. 
Заслуга за създаването на тази школа има академик Владимир Несторов Марков, 
основател на Катедрата по микробиология към Медицинския факултет още през 
1921 година и неин несменяем ръководител до пенсионирането му през 1960 г., 
който бе и се възприемаше като неоспорим създател на медицинската 
микробиология в България. От 1921 г. и до днес продължава едновременно и 
паралелно със взаимно благородно сътрудничество работата на микробиолозите 
от института и тези от Катедрата по микробиология. 
       При това няма да бъде грешка ако се каже, че развитието на микробиологията 
у нас като наука и практика и като учебна дисциплина е свързано с името и 
дейността на акад. Вл. Марков, специализирал микробиология в Германия още 
през 1909- 1912 г. в институтите „Роберт Кох” и „Имперския институт за хигиена” 
при видните немски професори Кит, Остертаг, Уленхут, Асколи, Васерман, 
Ерлих, Гафки, Ото Ленц и др. 
       Едва ли има област в микробиологията, в която Марков да не е работил и да 
не е дал своя научен принос - обща микробиология, проблемите на инфекцията и 
имунитета, серологията, специалната микробиология, промишлена и почвена 
микробиология, микробиология на хранителните продукти и пр. Неговите над 170 
публикации са отразени в чуждестранни и наши списания и многократно 
цитирани в специализираните издания. Ето защо, заради всичко това, той се счита 
за създател на микробиологичната наука в България. 
       От по-важните разработки в началния период на научната му дейност на 
преден план следва да се отбележат върховите постижения по проблемите на 
изменчивостта на микроорганизмите, дискутирани нашироко в началото на XХ 
век. В своята оригинална "Студия" - "Върху вариабилитета при бактериите", 
Марков за пръв път в науката (1912) установява експериментално и описва 
дисоциациите при антраксния бацил, находка потвърдена няколко години по-
късно и описана от други автори като S и R форми на бактериите. Нему 
принадлежи в тази работа и доказването на възможности за откриване на 
естествено атенюирани форми, на които дава наименованието "ваксина в 
природата". Този факт не е загубил своето теоретическо и практическо значение и 
до днес. На проблема за изменчивостта по-късно Марков посвещава още 7 работи. 
В част от тях той прави опит експериментално да разшифрова явлението 
парааглутинация като резултат от смесена инфекция, при която настъпват 
изменения в свойствата на бактериите от чревната флора под влияние на различни 
патогенни микроби - шигели, холерни виориони, салмонели и др. Методът 
създаден от него чрез съвместно култивиране в колодиеви торбички или 
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Шамберланови свещи, съдържащи коли бактерии, поставени в перитонеалната 
кухина за въздействие от патогенни бактерии даде възможност да изясни 
произхода на т.н. "атипични форми на бактериите", факт с голямо значение за 
микробиологичната диагностика. Своите правилни, научно обосновани 
схващания върху изменчивостта на бактериите, Марков защити академично и с 
достойнство на учен и през 50-те години, когато някои учени подържаха 
неправилната теза за безграничното и лесно превръщане на микробните видове 
един в друг. 
       Обширни проучвания (повече от 25 научни труда) Марков посвещава на 
етиологията и епидемиологията на много бактериални, вирусни и паразитни 
болести при човека и домашните животни - възвратен тиф, пироплазмозота, 
открита от него в България през 1912 г., петнист тиф и др. През 1916 г. той прави 
своя принос и при анаеробните инфекции- открива неописан до тогава в 
литературата анаеробен бацил, назовавайки го Бацилус анаеробикус хемолитикус 
(Bacillus anaerobicus haemolyticus), предизвикал путридна инфекция в устната 
кухина, след екстракция на зъб. 
       Сега в България се гордеем с успехите си в борбата с чревните инфекции.За 
това особено големи приноси през десетилетието има изследователската, 
практическата, педагогическа и просветна дейност и на акад. Марков.Той проучи 
епидемиологията на тези инфекции - голямата тифна епидемия в София (1932) и в 
Кюстендил (1938-1939), дизентерията в Свищов (1938-1939) и редица други 
епидемични взривове , между които по-интересни са отравянията с хранителни 
продукти (паламуд, сирене и др.) Негови са проучванията и върху заболяванията 
от малеус, антракс, риносклерома. А през 50-те години Марков стана инициатор 
за първите проучвания у нас на ентеропатогенните, тогава наричани диспептични 
коли бактерии, така важни за детската патология (1956). 
      При разработването на проблемите в областта на специалната микробиология, 
изучавайки биологията на патогенните и полезните за човека микроби, Марков 
създаде редица по-съвършени хранителни среди, с който се улеснява 
култивирането на микроорганизмите и микробиологичната диагноза. Известни са 
в това отношение кръвният агар за анаеробни бактерии (Марков-Цайсер), 
елективна среда за пневмококи и менингококи, приготвена със специфичен 
амино-киселинен продукт "сердикамин", получен с помощта на откритите от 
Марков Serratia saponaria I и II. В тази среда пневмококите и менингококите се 
запазват жизнеспособни по-дълго време, отколкото в известните дотогава 
хранителни среди. Следва да се отбележат и още няколко среди за култивиране на 
млечнокиселите бактерии - среда с фастъчено мляко, казейновия агар за 
лактобактерии, концентриран пептонов агар, соева среда за производство на 
пеницилин. Всички тези среди, създадени от него и носещи неговото име в една 
или друга степен не са загубили своето значение за микробиологичната практика.   
       Значителен дял от научното творчество на акад. Марков е посветено на 
биохимичните проучвания върху ролята на микробите в кръговрата на 
веществата. Изследванията му върху биологичните процеси при образуването на 
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лечебната тиня в Поморие и Балчишката Тузла, под влияние на жизнените 
процеси на Микроспира естуари и анаеробни микроби, имат приносен теоретичен 
характер за океанографията и балнеологията. 
       Особено големи са заслугите на акад. Марков за развитието на промишлената 
(техническата) микробиология. Човек с будно отношение към нуждите на 
обществото, той проучва микробиологичния аспект (с микробиологични методи) 
на много социално значими проблеми - земеделското производство, винодобива, 
млякото и млечните произведения, хлебопроизводството и охрана на труда на 
хлебопроизводителите, заразните болести - терапия, профилактика и пр. И всичко 
това свързано и с проблема " храни и хранене на българския народ". Него основно 
го интересува въпроса как може микробиологията да бъде в помощ на хората, за 
подобряване на живота на човека? Известни са неговите проучвания за 
реорганизиране на винарството, чрез приложение на селекционирани дрожди още 
от 1923 г. "България е лозарска страна без да може да се похвали с образцови 
вина" - казваше той. Приготвените от него чисти култури селекционирани 
дрожди, придружени със съответни наставления той предоставяше безплатно на 
винопроизводителите, във винарските изби, чак до 1955 г., когато бяха създадени 
специализирани за целта институти и лаборатории. Така беше повишен добива и 
подобрено качеството на продукцията. Загрижен за тежките условия и 
непосилния нощен труд на хлебарските работници и непрекъснатото влошаване 
качеството на хляба, Марков проучва видовете хлебен квас, ензимните процеси 
при втасването на тестото в резултат на жизнената деятелност на различни 
бактерии и дрожди в него и доказва ценните качества на някои причинители на 
ферментацията. По такъв начин той осигурява на хлебопроизводството чиста 
култура хлебна мая и свой оптимален метод за откриване на фалшификациите при 
хляба с хмелова мая. С това той допринесе за подсигуряване качеството на хляба 
и облекчава труда на работещите в хлебопроизводството. Със собствената му 
отзивчивост, в помощ на народното производство чак до средата на 50-те години 
(1955), той предоставяше редовно безплатно чиста култура хлебна мая на завода в 
Русе. В гладните години по време на Втората световна война, проучвайки 
провлачеността на хляба, той приготви мая от млечнокисели бактерии за 
производство на картофения хляб.  
      Сега Bacterium bulgaricum е запазена марка-гордост за българската 
микробиология и икономиката. Научна заслуга за това, освен откривателят на 
B.bulgaricum (1905) д-р Ст. Григоров, има и И. И. Мечников, който свързва 
дълголетието на българите с този бактерии. Не по-малка заслуга има и Марков. В 
своята обширна монография (студия) "Бактериалната флора в киселото мляко” 
(1939) изяснява подробно характера на биохимичните особености и с биохимични 
методи установява наличието на 4 типа на ферментационния възбудител на 
киселото мляко и експериментално отхвърля тезата за съществуваща 
задължителна симбиоза между Бактериум булгарикум и Стрептококус лактис. 
       Подобни приноси има акад. Марков и при проучване микрофлората на 
българското саламурено сирене, овчето мляко и сирището. През 1955 г. по молба 
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на производителите на сапуни, изследва микробиологично тяхната стокова 
продукция и открива два неизвестни дотогава бактерии, назовавайки ги Serratia 
saponaria I и II, изучи биологичните им свойства и предложи мерки за 
предотвратяване гранясването на сапуна. 
       Верен на себе си, по време на войната, оценявайки качествата на соята, като 
заместител на липсващи хранителни продукти, Марков продължи своите 
предишни проучвания върху биологичната фиксация на молекулярния азот. 
Изолира "симбиотични азотни бактерии" от грудките на легуминозни растения в 
чиста култура, на хранителна среда създадена от него. От селекционираните 
щамове Ризобиум сое, той създаде биокултурата - ваксина "Радиксоя" за 
биологично наторяване на почвата, чрез предварителна инфекция с препарата на 
семената на соята. С Радиксоя са засети 1 милион декара. Резултатът е - средно с 
около 50% по-висок добив. Подобни проучвания са извършвани и с ризосферата 
на Казънлъшката роза, изяснявайки ролята на свободно свързващите азот-
фиксиращи бактерии и тяхното значение за насажденията. Повечето от всички 
тези проучвания върху ролята на микробите той обобщи през 1953 г.в своята 
монография "Микроорганизмите в биохимичната индустрия" (издание на БАН, 
317). Сега може да си зададем въпроса, що е то биотехнология ? И не е ли тук в 
случая акад.Марков първопроходника или първотвореца, бащата на 
биотехнологията в България? 
       Едно от най-значителните теоретични достижения, чиято практическа 
стойност тепърва ще се оценява е откритите "Летливи антибиотици" - 
бактериални летливи продукти от дадени микроорганизми, действащи върху 
растежа на други микроби (1947-1948). Направен бе опит за тяхното кондензиране 
(1958), с оглед практическото им приложение. Проблемът за антибиотиците 
интересуваше акад. Марков и от други аспекти и на първо място от въпроса за 
механизма на резистентността, възможността за възстановяване на тяхната 
първична чувствителност. Заедно с проф.Св. Бърдаров и д-р Ем. Попов, проучва 
устойчивостта спрямо пеницилина, ролята на пеницилиназата и разработиха 
антипеницилиназен серум, като възможно средство за лечение на хронично 
болни, чиято инфекция е предизвикана от пеницилинрезистентни щамове 
стафилококи. Своите проучвания по антибиотиците, акад. Марков обобщи с д-р Г. 
Христов в монографията „Антибиоза и антибиотици " (1957). 
      В несравнимо богатата, разнообразна и плодотворна дейност на акад. Марков, 
важен дял заемат проблемите за инфекцията и имунитета. Неговата първа научна 
публикация (1909) третира проблеми на инфекциозния процес при една 
септицемия, предизвикана от Бакт. бовисептикум -заразителна бронхопневмония 
при телетата, а встъпителната му лекция при хабилитирането му през 1921 г. е 
посветена на "Аглутинацията като колоидна реакция", и е също свързана с 
проблема Инфекция и Имунитет.  
      Характерно за научните му дирения, е че изучавайки най-разпространените и 
значими за страната инфекциозни болести - коремен тиф, дизентерия, петнист 
тиф, възвратен тиф, дифтерия, скарлатина, тетанус, антракс, газова гангрена, 
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вариола, бяс, холера, риносклерома, епизоотии сред пъстървите, пуерперален 
сепсис, устрел при говедата и други заболявания по животните, някои паразитози 
(като пироплазмозата) и пр. повече или по-малко той разглежда в различни 
аспекти на инфекциозния процес - условията за неговото възникване, протичане и 
угасване без или с формиране на имунитет. Всички свой наблюдения и 
резултатите от собствените експериментални разработки по проблемите на 
Инфекцията и Имунитета, той обобщи в своя първи учебник за агрономи, лекари, 
химици и естественици през 1925 г. под заглавие "Приложна микробиология", а 
след това и в " Патогенни микроорганизми и имунитет", претърпял 6 издания. 
       Акад. Марков правилно дефинира инфекциозния процес като взаимодействие 
между микро- и макроорганизма, възникващо и протичащо в условията на 
външната среда, като винаги се има предвид както състоянието на 
макроорганизма и неговата възприемчивост, така и качествата на микробния 
агент, дозата и входната врата в условията на външната среда. Това той 
потвърждава с многобройните си наблюдения и експерименти от този род и в 
областта на ихтиологията. 
       Марков доказва взаимното влияние между микро- и макроорганизма в хода на 
инфекциозния процес и по-специално възможността за промени на някои от 
биохимичните белези на дизентерийните бактерии. Пример за това взаимно 
влияние и влиянието на околната среда и образуване на авирулентни антраксни 
бацили е т.н."ваксина в природата". 
      През 50-те години, в светлината на своите разбирания, той разработи хипотеза 
за ролята на вирусите при възникване на туморите, според която между 
хипотетичния вирус и клетката на организма се създава "органически чужд за 
организма комплекс". 
      Имунитета акад. Марков схваща като основна "способност на организма да се 
приспособява към условията на окръжаващата го среда". На неговите форми и 
механизми той посвети много от своите научни изследвания. На първо место 
заслужава да се отбележи неговата теория за субантителата (1927). Тя е в пълно 
съответствие със съвременната теория за разграждане на антигените и образуване 
на антитела срещу повърхностните и дълбоките, скрити детерминанти на 
антигена към техните конформационни и секвенционни детерминанти. 
       На второ място, но не и по значимост, изпъкват проучванията върху ролята на 
нервната система при имунитета. Със сътрудници от БАН той разработва 
собствен метод за блокиране на нервната система с помощта на невролизини - 
антитела получени чрез имунизация на кучета с мозъчна тъкан от мишки и други 
животни. При така блокирана нервна система се изучава имуногенезата на 
аглутинините, фагоцитозата и др. 
      На трето място следва да се отбележат приносите на Марков третиращи 
проблемите на имунитета, специфичната профилактика и микробиологичната 
диагноза. Серопрофилактиката и серотерапията, почти единствените мощни 
средства по онова време, са били обект на изследвания също така от акад. Марков. 
Той произвежда и изследва лечебните качества на серум против кокошата холера, 
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антистрептококов серум за лечение на стрептококовия сепсис и др. При 3000 
болни изучава ефективността на противодифтерииния серум (1935), като 
установява зависимост между количеството на приложения серум, времето на 
приложение, леталитета и пр. С тези си изследвания той допринася за премахване 
шаблона при лечението. 
       Особено ценни са експерименталните му проучвания при разработване на 
метода за активно-пасивната имунизация при беса, т.н. "симултанен метод" за 
имунизация. Той доказва възможността за получаване на високотитърен 
антирабичен серум, който през последните две десетилетия на ХX век придоби 
животоспасяващо значение при тежко ухапаните от бесни животни. От значение 
са и приносите му в областта на диагностичните и имунни методи и препарати. 
Неговият преципитиращ антраксен серум, получен с оригинален безклетъчен 
екстракт, още на времето (1911) заслужил поздравленията от Асколи - авторът на 
метода.  
      Всички свой постижения в течение на повече от половин век. акад. Марков 
своевременно довежда до лекарите, ветеринарните работници, агрономи, 
технолози, производители и обществото чрез свои те 173 научно изследователски 
труда, монографии, учебници, 93 научно-популярни труда и 63 публикации по 
"Въпросите на нашата общественост и култура", за да може "Микробиологията да 
служи на живота", какъвто е идеалът му. 
      Следвайки този пример неговият ученик и наследник в Катедрата - проф.Св. 
Бърдаров на базата на Военна болница организира първите курсове за 
следдипломна квалификация. В Катедрата по микробиология при ИСУЛ, проф.Д. 
Хаджидимова продължи системно да води курсовете за микробиологична 
подготовка на лекарите микробиолози за цялата страна. 
       Огромно и значимо е научното творчество на акад. Марков, но главната му 
заслуга е школата от кадри, които създаде и остави след себе си в учебните и 
здравни заведения у нас. В научния колектив на Марков се включват бъдещи 
професори и научни сътрудници - Здр. Ячева, Св. Бърдаров, К. Марков, Д. 
Матеев, Л. Дренска, Б. Юруков, Г. Митов, П. Панайотов, С. Нейчев, В. Вълчанов, 
М. Тодоров, Е. Головински, Ас. Тошков, Н. Манолова, Кл. Обретенова и др. 
Някой от неговите студенти кръжочници (Ем. Попов, Д. Димитров, Ю. Тягуненко, 
Н. Нинов, М. Теохарова, Й. Тодоров и др. продължиха с достойнство неговото 
дело в Катедрата, в други Медицински факултети, институти, диагностични 
лаборатории и преди всичко в НИ3ПБ - където израстнаха като крупни 
специалисти, ръководители, преподаватели и достойни продължители делото на 
своя учител - създателят на Микробиологичната школа в България -акад. проф. 
Вл. Марков. 
       Пръснати в различни факултетски Катедри и Научни институти тези кадри, 
освен че разработваха теоретични въпроси, изучаваха и краевата патология на 
инфекциозните болести, което има голямо значение за общественото 
здравеопазване. 
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       Ученици на Марков станаха основатели на нови Медицински факултети и 
Катедри по микробиология към тях / проф. Г. Митов - Варна, 1961; проф. Св. 
Петровски – Ст.Загора; проф. Г. Гущеров - Катедра по микробиология към 
Биологическия факултет към Софийския Университет/. Сам той, Марков активно 
съдействаше с каквото може на Варненската. катедра до края на живота си. Други 
негови ученици с течение на времето /Ю. Тягуненко, Р. Маринова, Г. Терзийски/ 
поеха ръководствата на Катедрите по микробиология в София, Плевен, а чл.кор. 
К. Марков пое ръководството на Секцията по молекулярна биология към БАН. Д-
р Ем. Попов и д-р Д. Димитров, организираха и дълги години ръководиха завода 
за антибиотици в Разград.  
      Паралелно с развитието на Микробиологичната школа на Марков и с 
косвеното му участие, укрепваше и се развиваше и Бактериологичният институт, 
ИНЗ, РИЕМ, НИЕМ и сега НЦЗПБ. Новопостроената сграда, с помощта на 
Рокфелеровата фондация създаде нови по-добри условия за разгръщане на 
дейността му. 
       Нуждите на страната по време на Втората Световна война (1935-1945) 
наложиха своя отпечатък на развитието му предимно като производствено-
диагностичен такъв. Тук се произвеждаха всички ваксини (противовариолна, 
противобясна, тифна, холерна, алттуберкулин) и всички хиперимунни серуми 
(противотетаничен, противоантраксен, противогазгангренен,противозмийски) под 
ръководството и непосредствено участие и на самите ръководители /П. 
Кожухаров, А. Попов, Л. Герасимов и др.). 
       В десетилетието след края на войната (1945-1955) новото развитие на 
обществото, бързото разширяване на здравната мрежа и болничен фонд, 
поставиха нови задачи пред микробиологията. Инфекциозната заболеваемост бе 
висока, нарастваха нуждите от действен санитарен контрол. Всичко това наложи 
организиране на мрежа от СЕС (санитарно епидемиологични станции), а по-
нататък преобразувани в ХЕИ (Хигиенно епидемиологични институти,1964) , с 
по-добре оборудвани микробиологични лаборатории, годни да обслужват цялото 
здравеопазване със съвременна микробиологична диагноза и с биопрепарати за 
специфична профилактика. От тук възникна и необходимостта от подготовка на 
необходимия брой микробиолози от една страна и от друга повишаване научното 
и производствено ниво на кадрите в института , отговарящо на повишените 
изисквания на времето, а така също и подготовка по микробиология във вузовете. 
       Проблемите в края на 50-те години наложиха преструктуриране на института 
от PИЕM в НИЕМ (1953) с оформяне на голям производствен отдел базиращ се 
централната сграда, на ул."Сливен" 25, на база "Люлин" и филиала в Търговище. 
Обособени бяха също така и микробиологичен, вирусологичен, паразитологичен 
отдели, отдел по имунология и алергология, секция по епидемиология, секция по 
ДДД и по Организационно методична дейност (ОМД). Работата на всички тези 
звена беше насочена към една цел-борба със заразните болести. 
       Към микробиологичния отдел бяха сформирани лаборатории по отделни 
групи патогенни микробни агенти - лаборатория по капкови инфекции, 
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лаборатория по чревни инфекции и лаборатория по зоонози. През периода 1950-
1960 години от тях се обособяват лаборатории по отделни микробни агенти: 
дифтерия, коклюш и паракоклюш, стафилококи, стрептококи, салмонелози, 
шигелози, ентеропатогенни коли бактерии и др. С обособяването на тези 
лаборатории се постави началото на планова научна работа по съответните 
нозологични единици, като едновременно с това се разработваха и произвеждаха 
и съответните диагностични препарати, до прехвърлянето им в производствения 
отдел. 
       Създаването на Медицинска Академия през 1972 година доведе до 
организационно и структурно обединение на всички звена по микробиология от 
ВМИ - София, ИСУЛ и НИЕМ. На тази основа се изгради интегрираната Катедра 
по микробиология, съществуваща в началото като "Отдел с Катедра по 
микробиология” с ръководител проф. Св. Бърдаров и ръководител Катедра проф. 
Г. Митов, а от 1976 г., след привеждане на института в структурно единство с 
другите институти в Академията- съществува само като Катедра по 
микробиология от състава на НЦЗПБ с ръководител проф. Г. Митов (1972-1988г.).  
      През периода 1972-1991 г. Катедрата по микробиология се оформи като 
мощно институтско звено с вариращ щат между 135-120 души персонал от който: 
4 професори, 8 старши научни сътрудници, 17 асистенти, 6 научни сътрудници, 6 
ординатори, 1 биолог, 1 химик, 1 санитарен инспектор, 1 регистратор, 47 
лаборанти и 7 санитари. Катедрата бе структурирана на 2 секции: Секция Обща 
микробиология с ръководител проф. Д. Димитров, и функционално звено - 
Инфекция и имунитет с ръководител проф. В. Денчев; Секция частна 
микробиология, с ръководител проф. Ю. Тягуненко. В състава на тази секция са 
включени 5 самостоятелни лаборатории: лаборатория по шигели, със завеждащ 
ст.н.с. д-р А. Трифонова; лаборатория по салмонелози и санитарен контрол, със 
завеждащ ст.н.с.д-р Р. Коен; лаборатория по ентеропатогенни и условно 
патогенни коли бактерии, със завеждащ ст.н.с. д-р Св. Атанасова; лаборатория по 
стафилококи, със завеждащ ст.н.с. д-р М. Григорова и лаборатория по Клинична 
микробиология, обслужваща три болници - Александровска, ИСУЛ и 
Инфекциозна болница. 
       В този си вид Катедрата по микробиология при НИЗПБ изпълняваше за 
периода 1972 - 1991 г. всички задачи в 4 основни направления: учебна, научно-
изследователска, организационно -методична и производствена дейност. 
       Оценявайки значимостта на вирусните инфекции към структурата на 
института през 1958 г. бе прибавена и новопостроената сграда на Бул."Столетов" 
44а, в която към старите звена бяха създадени и нови със задача да изучават 
етиологията и епидемиологията на вирусните инфекции -грип, парагрип и ОРЗ, 
морбили, паротит, рубеола, херпесни вируси, хепатитни, арбовирусни инфекции и 
др. 
       След 1950 година задачите на микробиолозите у нас заемат по-широк фронт 
на съвременната микробиология. Следваше да се изучат етиологично и някой 
нови, непознати дотогава инфекциозни болести - хеморагични трески, хепатити, 
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рикетциози, полиомиелит и др.; да се усъвършенства, модернизира и организира 
по-съвременна диагностика и гарантира ефективна профилактика. Това налагаше 
разгръщане на научните и технологични проблеми за производство на качествени 
ваксини, серуми и алергени. Едновременно с това беше необходимо да се 
изследва структурата на инфекциозната заболеваемост и имунологичния статус на 
населението при някои инфекции, подлежащи на специфична профилактика. 
       Така през последните 5 десетилетия на XX век микробиологията постигна 
значително развитие и изигра много важна роля в общественото здравеопазване. 
Продължиха усилията за усъвършенстване на старите, внедрени вече в практиката 
ваксини, имунни серуми, диагностични микробиологични методи и се насочиха 
все повече усилия към търсене на нови по-ефективни такива. На широк фронт се 
разгъна научно-изследователската дейност по фундаментални проблеми на 
микробиологията. Всичко това бе ориентирано все към една цел - ограничаване и 
където е възможно изкореняване на определени заразни болести. Най-напред бе 
обърнато внимание на туберкулозата, дифтерията, тетануса, коклюша и др. за 
които нямаше ваксини,а заболяемостта беше висока и не бяха включени в 
имунизационния календар. 
       При борбата с туберкулозата, първи опити за специфична профилактика с 
БЦЖ ваксина започна проф. Т. Петров (1926), но истински, творчески успехи 
постигна д-р С. Родопска. След солидна подготовка в Пастьоровия институт в 
Париж, начиная от 1949 г. тя създава в НИЕМ лаборатория за производство на 
БЦЖ ваксина и през 1951 г.започна задължителна имунизация на всички 
новородени анергични деца и възрастни от всички възрастови рискови групи. В 
хода на работата си, като наблюдателен учен, Родопска предприема и извършва 
сравнителни проучвания на Пастьоровия щам БЦЖ и съветския щам БЦЖ, който 
по-рядко предизвиква лимфаденити. Изучава и остатъчната вирулентност на 
щамовете и на тяхната имуногенност, разработва и технология за производство на 
суха БЦЖ ваксина, сравнява нейната биологична активност с международния 
БЦЖ стандарт (СЗО, 19б5). Изучава и термоустойчивостта на ваксината, 
безвредността и морфологичните промени в опитни животни (С. Родопска, Д. 
Стоянов). Извършват се и теренни проучвания, което дава възможност да се следи 
качеството на ваксината и много други проблеми свързани с 
ваксинопрофилактиката. 
       И така, с течение на времето, БЦЖ лабораторията под ръководството на д-р 
Родопска, с достойни ученици - д-р А. Енгибаров, д-р М. Чучкова и др. се разви 
до степен да гарантира ваксина, отговаряща на високите изисквания на СЗО, и 
сега е една от петте лаборатории в света, чиято ваксина е препоръчана от СЗО 
през 1991 г. в глобалната разширена програма за имунизация. В резултат на 
всичко това, в съчетание с обществено-икономическото развитие на страната и 
развитието на здравната мрежа заболяемостта от туберкулоза започна да намалява 
(от 398 на 100 000 на 33.4 на 100 000 заболели през 1981). Друго постижение на 
колектива на лабораторията е разработването на терапевтична БЦЖ ваксина 
"Калгевакс", използвана за имунотерапия при злокачествени новообразования. 
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       Не по-малки са успехите постигнати при борбата с дифтерията, тетануса и 
коклюша. Опити за производство на дифтериен анатоксин у нас започват (Ал. 
Михайлов,1924), една година след като Рамон (1923) доказа възможността за 
превръщане на токсина в анатоксин, като запазва антигенните си свойства.  
      През 1949 г. в РИЕМ се създава лаборатория за производство на бактериални 
ваксини под ръководството на д-р Цв. Хрисантова и д-р А. Поликар.  
       С помощта на Теросипова от Ленинградския институт започва производство 
на големи количества дифтериен анатоксин. От 1952 г. се въвежда задължителна 
имунизация срещу дифтерия на деца до 8 годишна възраст. В резултат на това 
заболяемостта постепенно започва да намалява и от 1973 г. дифтерията се смята 
за ликвидирана. 
       През 1954 г. К. Соломонова, М. Теохарова, О. Стоянова и А. Поликар 
започват първите опити за пречистване на дифтериен анатоксин. През 1956 г. 
отпочват опити за производство на асоциирани ваксини срещу дифтерия и 
тетанус (ДТ), а през 1958-1959 г. са получени и регистрирани асоциираните 
ваксини ДТ и ДТК (дифтерия, тетанус, коклюш) - д-р М. Захариева, д-р К. 
Соломонова, д-р Д. Манолов, д-р Цв. Хрисантова и д-р А. Поликар. Въведена бе 
задължителна имунизация на децата с ДТ и ДТК ваксини съответно 1960-19б2 г. 
В резултат на това тетанусът и коклюша са сведени до единични случай. В 
последното десетилетие на XX век е разработена, регистрирана и внедрена в 
производството и ТД ваксина за подрастващи и възрастни и съответно 
задължителна имунизация на населението до 35 годишна възраст. 
       През цялото двадесето столетие на холерата е обръщано особено сериозно 
внимание. В страната е произвеждана и прилагана убита холерна ваксина, а през 
70-те години са извършени експериментални проучвания за ентерална 
имунизация с жива противохолерна ваксина, с оглед използването й при 
евентуална нужда. 
       Нов етап в развитието на ваксинното дело бе теоретичната разработка , 
експериментирането и внедряването на технология за реакторно култивиране (А. 
Поликар, П. Ненков,1964 г.) на патогенни за човека микроорганизми, използвани 
както за получаване на живи, така и на убити ваксини. Понастоящем 
биореакторната технология е основна в производството и на други ваксини 
(тетаничен и дифтериен анатоксини, противококлюшна и др.) и 
имуностимулатори, както и за култивиране на хибридоми за производство на 
моноклонални антитела, произвеждани съобразно стандартите на добрата 
производствена практика. 
      Освен разработените и внедрени в практиката бактериални ваксини бяха 
проведени многогодишни и с интересни резултати опити за създаване на жива 
орална противодизентериина ваксина (В. Денчев, С. Маринова). При 
салмонелозата, предизвикана от Salmonella typhimurium бе създадена жива 
ентерална ваксина (И. Митов) за специфична профилактика при животните. Тя бе 
включена в производствената програма на Ветеринарномедицинския институт по 
имунология. 
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       При анаеробните токсични инфекции бяха разработени (В. Денчев и др.) 
многокомпонентни ваксинални препарати (тетра и пентатоксойд) за имунизация 
във военновременна обстановка. 
       Освен ваксините за специфична профилактика, сериозно постижение на 
микробиологията бе и разработката и внедряването в здравеопазната мрежа на 
няколко перорални полибактериални имуностимулатори: Респивакс и Уростим, 
намерили широко приложение при профилактиката и терапията съответно на 
дихателните и уроинфекции (Б. Петрунов, П. Ненков, И. Митов и др.) и Дентавакс 
за перорална имунотерапия и имунопрофилактика на устната кухина и парадонта 
(Б. Петрунов, П. Ненков и др.). 
      С всички новопредложени биопрепарати за терапевтична и профилактична 
цел се извършваха широки (детайлни) проучвания за безвредност, реактогенност, 
имунологична и епидемиологична ефективност, и съответно клинично 
лабораторни наблюдения преди да бъдат внедрени в задължително или в 
свободно приложение. 
       Във втората половина на миналия век, новите постижения в развитието на 
вирусологията предоставиха възможности да се обърне сериозно внимание на 
широко разпространените вирусни инфекции - морбили, паротит, рубеола, 
хепатит, херпес, арбовирусни инфекции и др. Това бе и стимул за създаване и 
разгръщане на Вирусологичния отдел при НИ3ПБ и вирусологичните звена при 
Медицинския факултет и лабораториите в ХЕИ. Продължи работата по 
усъвършенстване на прилаганите до този момент "стари" ваксини и създаване на 
нови такива. 
       Противовариолната ваксина от 1881 г. и противобясната от 1897 г. бяха 
произвеждани в течно състояние - противовариолната по една и съща технология 
с малки модификации, а противобясната - по различни световно известни методи. 
В периода на ерадикацията на вариолата в световен мащаб обаче, нейните 
качества не удовлетворяваха изискванията на CЗO. В резултат на научните 
разработки (В. Събева, Цв. Ганчева) още през 1956 г. нестабилната, течна 
глицеринова ваксина бе заменена със суха лиофилизирана и най-после през 1968 
г.бе разработена и внедрена в производството технология за производство на 
термостабилна ваксина, отговаряща на изискванията на СЗО, годна за приложение 
и в страните с тропически климат. С тази ваксина нашата страна беше защитена 
от вариола по време на епидемичния взрив от вариола през 1972 г. в Югославия. 
Паралелно с усъвършенстване производствената технология на вариолната 
ваксина, бе разработен и метод и диагностикуми за бърза диагноза на вариолата 
(Цв. Ганчева, Вл. Сербезов, Г. Митов, Н .Нинов, Е. Матова), който метод на два 
пъти изигра решаваща роля при съмнение за вариола в България. 
       Другата "стара" ваксина - противобясната, произвеждана по метода на Ферми 
с щам Пастьор вирус фикс бе също заменена със суха (А. Карпаров, В.Събева, Цв. 
Ганчева) и накрая, през 80-90-те години ваксината тип Ферми с остатъчен жив 
вирус бе заменена с клетъчно-културална, произведена със съветския щам 
"Внуково-32 ", отговаряща на изискванията на СЗО. От високотитърните серуми 
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на ваксинирани доброволци с тази ваксина бе произведен и специфичен 
имуноглобулин (Цв. Ганчева, Б. Бакалов, Б. Лосев, В.Вачева). Изработени бяха и 
съответни стандарти за ваксината и имуноглобулина. 
       С произвежданата в България ваксина бяха защитени всички ухапани от 
бесни или съмнителни за бяс животни, така че за половин век (1954-2005) са 
регистрирани само единични случаи (6), предимно в пограничните райони и то 
при непроведена или непълно проведена имунизация. Така че след 1954 г.и бесът 
в България се считаше фактически за ликвидиран. За постигнатите успехи в 
борбата с вариолата и беса заслуги имат: при вариолата - Б. Окс, Ст. Антонов, А. 
Головина, Хр. Докторов, М. Русев, Х. Генчев, А. Чарнецкая, Ал. Карпаров, 
В.Събева, Цв. Ганчева, В. Вачева; при беса - медицински и ветеринарни лекари - 
М. Иванов, Ал. Карпаров, В. Събева, Цв. Ганчева, В. Вачева, Б. Татаров, Н. 
Димитров, Цв. Томов, Н. Найденова, М. Генчев и др. 
       В периода 1968-1980 г. бяха разработени и нови клетъчно културелни 
противовирусни ваксини-противоморбилна (П. Андонов, Цв. Арабаджиева) с 
ваксинален щам Л-1б; противопаротитна ваксина с българския щам София-6 
(Хр.Одисеев) и асоциирана ваксина- морбили-паротит (П. Андонов, Цв. 
Арабаджиева, Хр. Одисеев, В. Жуковец) .За имунизация на деца с морбилна 
ваксина бяха използвани над 2,5 млн. дози ваксина, в резултат на което 
заболяемостта рязко намаля и към настояще време (2005) сведена до няколко 
десетки случая годишно. 
       Поради породили се съмнения за недостатъчна атенюация на ваксиналния 
паротитен щам София-6 и на появили се постваксинални усложнения, трите 
ваксини, морбилна, паротитна и асоциираната морбили-паротит, бяха заменени с 
вносна - морбили, паротит, рубеола. 
       През този период от време беше създадена и единствената в света клетъчно 
културелна противохерпесна ваксина (П. Андонов, Б. Бакалов, Ст. Дундаров), 
чието производство бе спряно през 2000 година. За известно време в страната 
беше произвеждана и противогрипна ваксина на кокоши ембриони - в началото 
течна, а след това и суха. Поради недостатъчна имунологична и епидемиологична 
ефективност, производството и на тази ваксина беше спряно.Важно постижение 
при ваксинопрофилактиката на грипа у нас през последното десетилетие на XХ 
век беше създадената липозомна, субединична ваксина против грипа - Липовак А 
от грипен щам подтип А (Н3N2) за имунизация на деца над 2-годишна възраст и 
възрастни. Приложена на определен контингент ваксината показа висока 
имуногенност и ареактогенност. Поради липса на подходящи условия за 
производство и това производство бе спряно. 
       След изолиране на вируса на Кримската хеморагична треска от болни хора 
през 19б8 г. от Св. Василенко, по негов метод на бели мишки, бе създадена първа 
и единствена в света по това време, ареактогенна, високо имуногенна, убита 
ваксина за профилактика при Кримската хеморагична треска (KХT). От 
имунизирани с тази ваксина доброволци бяха получени хиперимунни серуми и 
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произведен специфичен имуноглобулин с висок терапевтичен и профилактичен 
ефект. 
       През 1975 г., на същия модел новородени бели мишки, Св. Василенко 
разработи и изпита експериментално високо ефективна имунологична ваксина 
против новоизолирания ентеровирус 71, причинил голямата епидемия от 
полиомиелитоподобни заболявания в страната. 
       По проблема на имунитета и алергията са разработени и внедрени в 
производството оригинални биопрепарати, алергени, имуностимулатори, 
моноклонални антитела, проучена е тяхната биохимична, имунологична и 
алергологична характеристика. 
       Серопрофилактиката и серотерапията водят началото си у нас от края на XIX 
век, когато д-р М. Иванов произвежда и прилага за пръв път противодифтериен 
серум (1897). И всички години след това до средата на XX век, непрекъснато 
българските микробиолози (Вл.Марков, П. Кожухаров, Л. Герасимов, Ст. 
Недялков, Р. Славчев и др.) разработват проблема на хиперимунните серуми и 
осигуряват необходимите антитоксични и антибактериални имунни серуми, макар 
и те да са били нативни и нискотитърни. Заслуга за концентрацията и 
пречистването на нативните серуми има Гена Христова. През 1960 г., тя с 
пословичната й прецизност сравнява няколко метода и доказва,че Диаферм 3 - 
метод разработен и внедрен от проф. Бейлисон, е най-подходящ. С различни 
усъвършенствания и модификации на метода, тя осигурява производството на 
големи количества висококачествени антитоксични серуми за здравните нужди на 
страната и за износ в много други страни. 
       През този период получи сериозно развитие и проблема за производство и 
приложение и на човешки кръвни продукти (В. Велев, К. Ноева,3л. Пеева, 
Бозаджиев и др.). Първоначално се произвеждаше човешки имуноглобулин за 
мускулно приложение от ретроплацентарен серум, събиран от родилните домове 
от цялата страна. Впоследствие бе изобретен и метод за получаване на албумин и 
албуминови разтвори за интравенозно приложение. С натрупания опит и знания в 
тази област българските микробиолози оказаха сериозна помощ на Индия (1971-
1976 г.) при проектирането, строителството и техническото оборудване на 
специализираното предприятие за производство на имуноглобулин и албумин. 
       Разработени бяха и прилагани при нужда и човешки хиперимунни 
специфични имуноглобулини против вариола, бяс, кримска хеморагична треска и 
др. получени чрез плазмофереза на имунизирани донори (В. Велев, Ч. Василев, 
Цв. Ганчева, Св. Василенко, Г. Кацаров, Б. Лосев). 
      Разви се ново направление в медицината (Вл. Калайджиев, Б. Петрунов 1963 
г.). Проведени бяха на широк фронт проучвания по алергизиращите фактори и 
организирано производството на над 160 вида препарати от всички известни 
групи алергени (инхалативни, епидермални, поленови, плесенни, бактериални, 
хранителни, инсектни) и алергоиди за специфична диагностика и терапия на 
алергичните заболявания (Б.Петрунов, Константинова). Оригинални са в това 
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отношение груповите поленови алергени и алергоидите от микрокърлежите в 
домашния прах, ползвани нашироко в диагностичната и терапевтична практика. 
       Научно-изследователската дейност в областта на микробиологията е била 
винаги свързана с нуждите на практическото здравеопазване. Продължавайки 
традициите на основателя на микробиологичната школа и у нас акад. Вл. Марков, 
през втората половина на XX-ия век бяха проведени обширни лабораторни, 
теренни и други проучвания върху етиологичната и епидемиологична 
характеристика както на класическите епидемични заразни болест, така и на 
"нови" неизвестни и непознати до тогава у нас заболявания и техните 
причинители. 
       Представени накратко в обобщен вид, проучванията бяха проведени в 
следните направления: 

 изучена бе етиологията и разпространението на марсилската треска (Л. 
Шиндаров, Е. Александров); 

 изучена бе ролята на Ку-треската и ролята на диви и домашни животни и 
кърлежите в епидемичния процес при тази инфекция (Л. Шиндаров, Вл. 
Сербезов); 

 доказано бе носителството на причинителя на. ендемичния петнист тиф 
сред плъховете (Вл. Сербезов, Г. Митов); 

 с вирусологични и серологични изследвания на птици, мишевидни гризачи, 
кърлежи, диви и селскостопански животни и хора бяха установени за пръв 
път у нас природни огнища на кърлежов енцефалит (П. Андонов, М. 
Русакиев, Т. Христова); 

 изолиран бе вируса на Кримската хеморагична треска и разработена 
технология за производство на високоефективна ваксина и хиперимунен 
серум и имуноглобулин от имунизирани донори (С. Василенко); 

 изучено бе подробно вирусологично и епидемиологично разпространението 
на различните ентеровирусни инфекции- полиомиелитни, ЕСНО, коксаки и 
тяхното голямо значение за патологията у нас (Л. Шиндаров, Ст. Рангелова, 
Св. Василенко, Й. Тодоров, Г. Митов, Н. Нинов); 

 на този основа през 1959 г.бе организирана борбата с полиомиелита и 
внедрена у нас живата ваксина (Г. Митов, Ст. Рангелова, Н. Иванов, И. 
Киров, Н. Нинов), с което се постигна бързо снижаване на заболяемостта и 
практически от края на 60-те години полиомиелитът бе изкоренен в 
България; 

 изолиран и напълно характеризиран през 1975 г. бе неизвестния дотогава 
ентеровирус EV71, предизвикал полиомиелитоподобни заболявания (Г. 
Митов, Н. Нинов, Ст. Рангелова и др.). С новоизолирания вирус, за пръв път 
в света, бе създадена убита ваксина за специфична профилактика (Св. 
Василенко); 

 проучена бе етиологичната роля на ротавирусите като основен причинител 
на ротавирусните гастроентерити, заемащи първостепенно място сред 
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тежките диариини заболявания в ранната детска възраст (В. Йонкова, М. 
Тихолова);  

 извършени бяха за пръв път в България проучвания по грипните епидемии и 
изолиран вируса на грипа (Л. Шиндаров, Н. Манолова), и след това от 1949-
1950 г. ежегодно се провеждаха вирусологични и епидемиологични 
проучвания и проследяваше динамиката на разпространението на грипните 
вируси и имунологичния статус на населението в България. Всичко това 
подпомагаше борбата с грипа (З. Николова, Г. Капрелян, Р. Коцева и др.); 

 проследено бе комплексно вирусологично и епидемиологично 
разпространението на острите респираторни заболявания (ОРЗ), 
предизвикани от аденовируси, реовируси, риновируси, корона вируси, 
респираторно синцитиален вирус (PC) , парагрипни вируси и др. (И. Добрев, 
И. Шевиков, Г. Караиванова, Ас. Михайлов и др.); 

 проучена бе ролята на морбилния вирус в епидемичния процес 
и подготвени условията на противоморбилна ваксина (П. Андонов, М. 
Винарова, Цв. Арабаджиева, В. Жуковец); 

 изучена бе етиологичната роля на морбилния вирус при прогресиращия 
хиперкинетичен паненцефалит, тежко заболяване, завършващо винаги със 
смърт (Г. Митов, Г. Узунов); 

 изолиран бе и атенюиран паротитен вирус - щам София 6, с който се 
произвеждаше за известен период от време жива противопаротитна ваксина 
(Хр.Одисеев); 

 вирусологично бе доказана ролята на различните видове кърлежи като 
преносители и резервуар на рикетции, патогенни бактерии, вируси и ролята 
им в епидемичния и епизоотичния процес (Л. Шиндаров, Вл. Сербезов, Ст. 
Сърбова, Т. Христова и др.);  

 изолиран бе причинителя на орнитозата - Хламидия пситаци, изработен бе 
диагностикум и извършено широко проучване на разпространението в 
страната и нейното здравно значение (З. Николов, Е. Матова, Г. Митов);  

 изолирани са от клинични материали Хламидия трахоматис и Хламидия 
пнеумоние, с които са произведени моноклонални антитела и разработени 
тестове за диагностичната практика (Я. Харалампиева, И. Митов и др.);  

 проучени са вирусологично и клинично заболяванията предизвикани от 
вируси от семейство Херпесвириде - вируса на обикновения херпес 
при човека, на цитомегалията и инфекциозната мононуклеоза. 
Проучванията по херпесния вирус завършиха с разработване на херпесна 
ваксина (Ст. Дундаров, Б. Бакалов, П.Андонов и др.); 

      Всички споменати рикетсии и вируси са използвани за изработване на 
диагностикуми и хиперимунни серуми и методи за внедряване в 
микробиологичните лаборатории на здравната мрежа и по такъв начин се 
повишаваше непрекъснато нивото на микробиологичната диагноза и съответно 
лечебната и диагностична практика.  
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      Значителни успехи бяха постигнати и при изучаването на бактериалните 
инфекции - салмонелози, шигелози, коли инфекции, стафилококи, стрептококи и 
др. Усъвършенствани бяха и методите за диагноза. Представени накратко те се 
свеждат до следното: 

 при салмонелозите, чиито причинители по възприетата 
международна класификация са над 2500 серовара,  за периода от 1950 г. 
до сега у нас бяха изолирани при епидемични взривове множество нови 
серовари;      

 доказани бяха пътищата за внос на нови за страната салмонелни типове, 
механизма на разпространение и пр. Всичко това доведе до повишаване 
нивото и формите на санитарния контрол и единодействието на 
здравните органи със съответните служби от Министерството на 
земеделието (Р. Коен, Д. Молов);  

 изолирани бяха значителен брой бактериофаги и съставен набор 
подпомагащ фагодиагностиката на Салмонела ентеритидис (Д.Молов);  

 разщифрована бе още през 60-те години ролята на ентеропатогенните 
Е.коли, произведени бяха аглутиниращи серуми за тях вкл. и за най-
новия ентерохеморагичен серотип Е. коли 0157: Н7 и 
осигурена диагностиката на коли инфекциите във всички 
микробиологични лаборатории в страната (Св. Атанасова, Г. Христов) ; 

 извършено е обширно изследване по лептоспирозите. Доказано е 
разпространението на 18 серовара патогенни лептоспири, 5 от тях за 
пръв път у нас (Д. Матеев, Хр. Манев) ;  

 постигнато бе култивиране на Mycoplasma pneumoniae и други видове 
микоплазми и разработени диагностични методи и средства за 
практическото здравеопазване (В. Мандулов, Ч. Талакова); 

 доказано бе за пръв път микробиологично разпространението на 
туларемията у нас (К. Готев); 

 изучена бе достатъчно нашироко ролята на Хеликобактер пилори в 
патологията на човека (А. Томов, Л. Боянова) и на бактерии от рода 
кампилобактер (Г. Терзийски, М. Марина); 

 изучен бе причинителя на Лаймската болест - Борелия бургдорфери и 
нейното разпространение сред кърлежите, животните и хората (А. 
Томов, Л. Ангелов, М. Радев); 

 открит бе нов вид патогенна за човека листерия - Листерия иванови, 
наречена така на името на откривателя й - И. Иванов;  

 изучено е разпространението сред животните и външната среда на 
Листерия моноцитогенес и Листерия иванови в патологията на човека в 
България (Хр. Манев, К. Божкова). 

      Интегрираната Катедра по микробиология към НИЗПБ при МА и след 1972 г. 
продължи да доразвива традициите оставени от акад. Марков и създадената от 
него микробиологична школа. 
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       Разработваха се важни теоретични въпроси и едновременно с това научно-
изследователската дейност бе тясно свързана с нуждите на здравеопазването. 
Основните теоретични проучвания, свързани с практиката бяха посветени на 
бактериалната генетика, антибиотиците и други биологично активни вещества, 
проблемите на инфекцията и имунитета на отделни нозологични единици и 
профилактиката им и на усъвършенстване методите на микробиологичната 
диагноза. 
       Сериозни научни постижения бяха реализирани при фундаменталните 
разработки по въпросите на бактериалната генетика под ръководството на проф. 
К. Марков; при проучванията върху ентеропатогенните Е.коли (Св. Атанасова); 
установено бе, че ензимното декапсулиране на антраксния бацил играе важна 
роля при естествената резистентност срещу антракса (Н. Цанев и проф. Св. 
Бърдаров); откриването на феномена за спонтанен разпад на субмолекулната 
структура на IgG в кисела среда (Ю. Дочева); прилагане на редица съвременни 
методи за изолиране на хромозомна и плазмидна ДНК и електрофоретично 
определяне на молекулното им тегло в агаров гел; изясняване механизмите на 
генетичната трансформация на Staphylococcus aureus (проф. Ю. Тягуненко, Р. 
Аврамова и М. Лобутова); първото изолиране на щамове Yersinia enterocolitica (А. 
Ефремова , Д. Кюмджиев/; първото изолиране и проучване на Bdelovibrio 
bacteriovorum (Л. Чорбаджийска и А.Томов от ВВМИ); изолиране на първите 
щамове легионели у нас, което е и първото изолиране на легионели от открити 
водоеми в Европа (Н. Цанев и колектив от ВВМИ); установяване на три серовара 
от Leptospira biflexa (Хр. Манев); установена бе етиологичната роля на 
ентеровирус 71, причиняващ полиоподобни и други инфекции у нас (Г. Митов, 
Н. Нинов); изясняване вирусната етиология на прогресиращия хиперкинетичен 
паненцефалит (Г. Митов); приемане на български фагови препарати като 
допълнителни към международния набор за фаготипиране на шигели (М. 
Братоева); формиране на набор от местни ентерококови фаги и включването на 
един от тях като новооткрит представител в Международната класификация на 
вирусите (Н. Страшимирова, К. Папаркова); апробирането на ДНК сонди, 
получени чрез клониране на гени, отговорни за вирулентността на шигелите и 
ентероинвазивните Е.коли (М. Братоева); оптимизиране на схемата за 
фаготипиране на S.enteritidis и разширяване на набора за фаготипизиране на 
S.typhi и S.enteritidis (Д. Молов); проучване на редица свойства на ентеротоксини, 
образувани от щамове E.coli (Св.Атанасова); въвеждане на комплекс от методи за 
получаване на хибридоми, синтезиращи моноклонелни антитела срещу антигени 
на Грам-отрицателни бактерии - салмонели, Helicobacter pylori, Vibrio. cholerae, 
хламидии и др. (И. Митов в колектив със сътрудници от НИЗПБ и ВВМИ); 
разработване на оригинален метод за откриване на ботулинов токсин и на. 
суперполивалентен диагностичен препарат за бързо антигенно идентифициране 
на легионели с коаглутинация (Н. Цанев и колектив от ВВМИ); селекциониране и 
определяне фенотипните свойства на множество полирезистентни щамове; 
доказани са с изотопи аминогликозид модифициращите ензими от класовете - 
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фосфотрансферази, аденилтрансферази и ацетилтрансферази (Ю. Тягуненко, Р. 
Аврамова и колектив от Катедрата); установено е, че нискомолекулни пептиди, 
изолирани от змийски отрови, както и от синтетични имат имуномодулиращо 
действие (Т. Сумерска и колектив от сътрудници на Втори медицински 
университет в Рим). 
      Направени са следните приноси за практическото здравеопазване: изясняване 
редица аспекти на етиологичната роля на ентеропатогенните E.coli, шигели, 
салмонели, стрептококи, стафилококи, лептоспири, листерии, клостридии и др.; 
разработени са и въведени методи за диагностика на най-често срещащите се у 
нас микробни инфекции; изясняване етиологичното значение на открити през 
последните години и десетилетия микроорганизми, като Yersinia enterocolitica, 
легионели, Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi, както и разработването на 
съвременни бързи метод и диагностични препарати за микробиологична 
диагностика на инфекциите причинени от тези микроорганизми; започнато е 
прилагането на живата полиомиелитна ваксина през 1959 г. с активното участие 
на Катедрата (Г. Митов, Н. Нинов), в резултат на което 3-4 години след това 
полиомиелитът у нас бе ликвидиран като епидемично заболяване; съществено 
за терапията постижение е разработването и внедряването в производството на 
широкоспектърния антибиотик гентамицин в завода за атибиотици - Разград 
(осъществено под ръководството на Д. Димитров); въвеждане на технология за 
приготовление на IgG - сорбинпрепарат с многостранни приложения в 
микробиологичната диагноза и имунологията (по тази технология се произвежда 
препаратът в НИЗПБ); проучвания, насочени към получаване на ваксинен 
препарат срещу Pseudomonas aeruginosa (П. Пенчева); разработване на препарати 
и методи за бързо антигенно идентифициране е коаглутинация на стрептококи, 
салмонели, легионели и др.; Разработване и внедряване в диагностичната 
практика на препаратите "Ротаидент" (за доказване на ротавируси) и "Стафидент" 
(за определяне на стафилококи); проучване чувствителността на клинично 
значими микроорганизми към нови хинолони и други антибактериални 
препарати; клинико-имунологични изследвания в областта на инфекциозната и 
неинфекциозна патология с оглед на рационалната терапия и определянето на 
прогнозата на заболяването; подбиране на базата на математически анализ на 
осем от най-важните диагностични тестове за идентификация на 
хуманни коагулазо-негативни стафилококи; анализиране и обобщаване на 
резултатите от изследване резистентността на клинични изолати към 
антимикробни лекарства от 1981 г. досега.  
      Участието на голяма част от сътрудниците на Катедрата като автори на трите 
издания на "Сборник от инструктивни материали по микробиологична 
диагностика на бактериалните инфекции" е насочено непосредствено към 
практическото здравеопазване. 
       В помощ на практическото здравеопазване са също курсовете и 
индивидуалното обучение по СДО, участието в курсове на други катедри по 
СДО, провеждането на научно-практически конференции по актуални за 
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здравеопазването въпроси на микробиологията в здравната мрежа, извършването 
на организационно-методична помощ и пр. 
       През всичките години на съществуването си Катедрата е работила в тясно 
сътрудничество с НИЕМ (НЦЗПБ) и Института по микробиология при БАН. От 
създаването на Катедрата до днес акад. Марков, неговите сътрудници и 
последователи се ръководят от девиза: „МИКРОБИОЛОГИЯТА В СЛУЖБА НА 
ЖИВОТА!". 
       
       Това е в синтезиран вид развитието на медицинската микробиология в 
България. Може още много да се каже. Но животът продължава и микробиолозите 
продължават да следват девиза на своя учител акад. Вл. Марков. И след 1991 
година, след реформирането на МА двете структури - Катедрата по 
микробиология и сътрудниците на НИЗПБ по отделно продължиха своето 
самостоятелно развитие и едновременно с това плътно сътрудничество в духа на 
традициите на Микробиологичната школа, под девиза - "Микробиологията в 
служба на живота". Така е и така трябва да бъде, защото обектът който 
преследваме е един и същ - МИКРОБЪТ, фронтът също е един - ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ, а неговите БОЙЦИ - МИКРОБИОЛОЗИТЕ от различни специалности 
и с различни въоръжения, но всички " бият " в една цел – МИКРОБЪТ - 
възбудител на инфекцията, който е неделим. ЦЕЛТА е пълното му унищожаване - 
глобално ликвидиране на заболяването или най-малкото силното му ограничаване 
и контрол, в името на здравето на човека. И в широк план и в необозримо бъдеще, 
не е ли това най-благородната цел на микробиологията - ОГРАНИЧАВАНЕ и 
където е възможно ЕРАДИКИРАНЕ на заразните заболявания. Началото е 
сложено - една болест, вариолата и нейният причинител вирусът на вариолата са 
глобално изкоренени; в близките години се очаква изчезването и на 
полиомиелита. Седем масови заболявания в нашата страна (полиомиелит, 
дифтерия, тетанус, коклюш, морбили, паротит, бяс) са ограничени до единични 
случаи. Остава като голяма цел на бъдещето - грип, остри респираторни 
заболявания, СПИН, хепатитите, и др.  
       
      18.01.2006 г.       Проф. Герго Митов 
      София 
 
   


