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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

 

 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС 
ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА” 

 
 

ЛЕКЦИЯ №1 – 2 часа: Анализ и резултат в клиничната лаборатория. 
Клинично-лабораторни показатели. 

1. Клиничната лаборатория в системата на медицинските науки. Предмет и 
задачи. 

2. Аналитична надеждност на методите в клиничната лаборатория. 
3. Референтни граници - популационно изградени и индивидуални. 
4.  Диагностична надеждност на клинично-лабораторните показатели - критерии. 

Изисквания към критериите на диагностичната надеждност на клинично-
лабораторните тестове при различни групи заболявания. 

 

ЛЕКЦИЯ №2 – 2 часа: Клинично-лабораторен резултат и неговата 
достоверност. 

1. Достоверност на клинично-лабораторните резултати. 
2. Основни групи фактори, оказващи влияние върху клинично-лабораторния 

резултат. Механизъм на въздействие. 
3. Клинично-лабораторните изследвания в хода на диагностичния процес. 
 

ЛЕКЦИЯ №3 – 2 часа: Клинично-лабораторни показатели за оценка на 
водноелектролитната обмяна. 

1. Телесна вода и разпределението й в човешкия организъм. 
2. Осмолалитет и осмоларитет. Методи на измерване. Референтни граници, 

тълкуване на резултатите. 
3. Нарушения на водноелектролитния баланс и оценката им. 
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4. Натрий и хлорид. Методи за измерване, показания за изследване, 
интерференция, референтни граници, тълкуване на резултатите. 

5. Калий. Методи за измерване, показания за изследване, интерференция, 
референтни граници, тълкуване на резултатите. 

 

ЛЕКЦИЯ №4 – 2 часа: Клинично-лабораторна оценка на резултатите от 
хормоналния анализ. 

1. Хормонален анализ - класификация на хормоните, взаимоотношения и 
корелации между тях. 

2. Хормони на хипофизата и надбъбречната жлеза - методи за анализ, показания 
за изследване, подготовка на пациента. 

3. Оценка на лабораторните данни и корелации при заболяване на хипофизата и 
надбъбречната жлеза. 

4. Хормони на щитовидната жлеза. Методи за определяне, показания за 
изследване, подготовка на пациента. 

5. Оценка на лабораторните данни и корелации при заболяване на щитовидната 
жлеза. 

6. Полови хормони - оценка на резултатите от лабораторния анализ. 
 

ЛЕКЦИЯ №5 – 2 часа: Клинично-лабораторна оценка на туморните маркери. 

1. Определение и класификация на туморните маркери. 
2. Методи за анализ. 
3. Идеалният туморен маркер. 
4. Значение на изследването на туморни маркери в хода и лечението на 

злокачествените новообразувания. 
 

ЛЕКЦИЯ №6 – 2 часа: Етапи и подходи за избор на клинично-лабораторни 
показатели и тяхното обсъждане при заболявания на червения кръвен ред. 

1. Основни и разширени изследвания. 
2. Специализирани изследвания. 
3. Оценка на клинично-лабораторните резултати при различни видове анемии. 
 

ЛЕКЦИЯ №7 – 2 часа: Етапи и подходи за избор на клинично-лабораторни 
показатели и тяхното обсъждане при заболявания на белия кръвен ред. 

1. Основни, разширени и специализирани изследвания. 
2. Флоуцитометрия - имунофенотипизиране на клетките при левкемии и 

лимфоми. 
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ЛЕКЦИЯ №8 – 2 часа: Избор на клинично-лабораторни показатели за оценка 
на нарушенията на хемостазата. 

1. Основни, разширени и специализирани изследвания при нарушения на 
хемостазата. 

2. Избор на клинично-лабораторни показатели и обсъждането им при 
хеморагични състояния. 

3. Избор на клинично-лабораторни показатели и обсъждането им при 
тромбофилия. 

4. Избор на клинично-лабораторни показатели при ДИК. 
 

ЛЕКЦИЯ №9 – 2 часа: Клинично-лабораторна оценка на въглехидратната 
обмяна. 

1. Глюкоза. Концентрация в кръвта и регулацията й. 
2. Патобиохимични промени при нарушения на въглехидратната обмяна при 

захарен диабет: 
- патобиохимия на хипергликемията и глюкозурията  
- патобиохимия на промените в липидните фракции 
- патобиохимия на кетоацидозата 
- патобиохимия на нарушенията на киселинно-алкалното и електролитното 

равновесие 
- патобиохимия на гликираните белтъци и микроалбуминурията 
 

 

ЛЕКЦИЯ №10 – 2 часа: Клинично-лабораторни показатели при нарушения 
на въглехидратната обмяна. 

1. Избор на клинично-лабораторни показатели при откриване и проследяване на 
нарушенията при болни от захарен диабет: 
- основни изследвания 
- разширени изследвания 
- специализирани изследвания 

2. Контрол на лечението на диабетно болните - гликирани белтъци. 
3. Скрининг за микроалбуминурия при болни от захарен диабет. 
 

ЛЕКЦИЯ №11 – 2 часа: Клинично-лабораторна оценка на порфирините и 
жлъчните пигменти в кръвта. 
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1. Показатели за доказване на нарушения в синтеза на хема - принцип на 
методите, показания за изследване, биологичен материал, референтни граници, 
тълкуване на резултатите. 

2. Билирубин в серум - патобиохимия, принцип на количественото определяне, 
показания за изследване, тълкуване на резултатите. 

3. Жлъчни пигменти в серум и урина при хипербилирубинемия с различен 
произход. Корелация с други показатели. 

 

ЛЕКЦИЯ №12 – 2 часа: Клинично-лабораторна оценка на серумните 
белтъци. 

1. Промени в белтъчните фракции - основна терминология и тълкуването й. 
2. Изграждане на подходящ план за назначаване на необходимите 

клиничнолабораторни показатели за изследване на серумните белтъци. 
3. Моноклонална и поликлонална хиперимуноглобулинемия. 
4. Избор на клинично-лабораторни показатели и тяхното обсъждане при 

възпалителни и неопластични заболявания. 
 

ЛЕКЦИЯ №13 – 2 часа: Избор и оценка на клинично-лабораторни 
показатели при болести на черния дроб и жлъчните пътища. 

1. Основни патобиохимични промени при заболяване на черния дроб. 
2. Особености в клинично-лабораторната диагноза на нарушената чернодробна 

функция. 
3. Основни, разширени и специализирани анализи. 
4. Оценка на резултатите от изследване на жлъчните пигменти, ензимите, 

серумните белтъци при основни групи чернодробни заболявания. 
5. Функционални тестове. 
6. Прогностични показатели и показатели за развитието на хепатоцелуларен 

карцином. 
 

ЛЕКЦИЯ №14 – 2 часа: Избор на клинично-лабораторни показатели и 
тяхната оценка при болести на миокарда. 

1. Клинично-лабораторни рискови фактори при ИБС. 
2. Ранни и късни показатели за миокардна исхемия. 
3. Клинично-лабораторни промени при ИБС (стабилна ангина некротис, 

нестабилна ангина некротис, нетрансмурален инфаркт, трансмурален инфаркт 
и реинфаркт). 

4. Бъдещи перспективи за клинично-лабораторна диагноза. 
 



Приет от КС: Протокол № 8/03.12.2019 

Лекционен курс по Клинична лаборатория                                                                                                   5 

 

ЛЕКЦИЯ №15 – 2 часа: Етапи и подхoди за избор на клинично - лабораторни 
показатели при бъбречни заболявания. 

1. Оценка на промените в стойностите на рН, осмолалитета и 24-часовата диуреза 
в хода на диагностиката на бъбречните заболявания. 

2. Оценка на протеинурията - гломерулна и тубулна. Последователност на 
процедурите за изясняване на протеинурията. 

3. Оценка на хематурията. Последователност на процедурите за изясняването й. 
4. Оценка на функционалните изследвания при бъбречни заболявания. 

 

 


