
 1 

Прета на КС: 13.09.2022 г. 

 

 П Р О Г Р А М А 

на лекциите и упражненията по  хистотехника 

 зимен семестър на учебната 2022/2023 

ІІ курс медицински лаборанти 
 

Седмица Лекции – 2 часа  

Доц. д-р Н. Пенкова, дм  

 

Упражнения - 2 часа 

Д-р Д. Барбутска, дм 

І седмица 
 

 

15.09-16.09.2022г. 

 

Методи и принципи на 

цитологичното и 

хистологично изследване. 

Основни изисквания. 

Организация и устройство 

на хистологична 

лаборатория 

Демонстрация на 

организацията на съвременна 

хистологична лаборатория. 

Работни места, апаратура, 

уреди, съдове. 

ІІ – седмица 
 

19.09 -23.09.2022г. 

Етапи в методиката на 

изготвяне на 

постфиксационни 

микроскопски препарати. 

Вземане на материал за 

цитологично и 

хистологично изследване. 

Изисквания, принципи и 

правила. 

Приемане и вземане на 

материал за хистологично 

изследване. Фиксация. 

Изготвяне на фиксационни 

разтвори. 

ІІІ – седмица 
 

26.09 -30.09.2022г. 

Фиксация – определение, 

значение, общи правила и 

принципи. Задачи при 

фиксирането. Фиксатори – 

видове. 

 Миене, дехидриране, 

просветляване на взетия 

фиксиран за хистологично 

изследване материал. 

ІV – седмица 
 

03.10 -07.10.2022г. 

Включване на материала 

за хистологична 

обработка. Видове 

включвания. Желатиново 

и целоидиново включване - 

недостатъци и предимства. 

Парафиново включване. 

Предварителна подготовка 

на материала. Предимства и 

недостатъци. Замразяващ 

период - предимства и 

недостатъци. 

 Включване в парафин. 

Изливане на парафиново 

блокче. 

V – седмица 
 

10.10 -14.10.2022г. 

Рязане на включения 

материал. Микротоми, 

видове.     Ножове, видове- 

грижа и поддръжка. 

Парафинов микротом. 

Криостат. Термостатна 

 Рязане на парафинов 

микротом и монтиране на 

срезовете. 
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техника. Правила за работа 

с микротомите. Грешки при 

изготвяне на парафинови 

срезове - причини. 

VІ – седмица 
 

17.10 -21.10.2022г. 

Контрастиране 

(оцветяване) на 

микроскопски препарати 

– изисквания и контрол. 

Видове оцветявания. 

Принципи и същност при 

оцветяванията. Видове 

оцветители (бои). 

Класическо оцветяване с 

хематоксилин и еозин. 

Рязане на криостат и 

монтиране на срезовете. 

VІІ – седмица 

 

24.10-28.10.2022г. 

 

Специални методи на 

оцветяване на 

съединителна тъкан. 

Специални методи на 

обработка на костна тъкан 

за хистологично 

изследване. Декалцинация. 

Приготвяне и съхранение на 

разтвори на хистологични 

бои според съответните 

методики. 

VIII – седмица 

 

31.10 -04.11.2022г. 

 

Специални методи на 

оцветяване и обработка на 

нервна тъкан. 

Импрегнация. Оцветяване 

за амилоид и слуз 

 Класическо оцветяване с 

хематоксилин/еозин. 

IХ – седмица 

 

07.11 -11.11.2022г. 

Хистохимични методи. 

Особености, същност, 

принципи, изисквания. 

Видове. Хистохимични 

методи за доказване на 

липиди. Хистохимични 

методи за доказване на 

въглехидрати 

 Бърза обработка на 

биопсичен материал. 

Х – седмица 

 

14.11 -18.11.2022г. 

Ензимохистохимия. 

Хистохимични методи за 

доказване на ензими. 

Видове. Принципи, 

специфичност и изисквания 

на ензимните реакции. 

Изготвяне на траен 

хистологичен препарат. 

Депарафиниране, оцветяване, 

покриване. 

ХІ – седмица 

 

21.11 -25.11.2022г. 

Имунохистохимия. 

Определение. 

Моноклонални и 

поликлонални антитела. 

Принципи на 

имунохистохимичните 

методи. Видове 

имунохистохимичните 

методи – директни, 

индиректни  

Изготвяне на разстлан 

(тотален) препарат по 

Ясвоин. Оцветяване на 

съединителна тъкан 
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ХІІ – седмица 

 

28.11 -02.12.2022г. 

Електронна микроскопия. 

Електронен микроскоп. 

Електронно-микроскопско 

изследване – принципи, 

възможности. Рязане, 

ултрамикротоми. 

Обработка на хистологичен 

материал  

 Оцветяване на препарати от 

нервна тъкан. Импрегнация. 

ХІII – седмица 

 

05.12 -09.12.2022г. 

 

Специални светлинни 

микроскопи – 

флуоресцентен, 

фазоконтрастен 

поляризационен. Принципи 

– възможности.. 

 

 

Хистохимични методи. 

Оцветяване за гликоген и 

нуклеинови киселини. 

Хистохимични методи. 

Оцветяване на липиди 

ХIV – седмица 

 

12.12 -16.12.2022г. 

 

Експериментални методи 

в цитологията и 

хистологията. Методи на 

култури in vitro; реактивна 

ексфолиация; 

авторадиография; 

имплантация  

Посещение на лаборатория 

по електронна микроскопия. 

Рязане на ултрамикротом. 

Наблюдение на електронен 

микроскоп. 

 

ХV – седмица 

19.12 -23.12.2022г. 

 

 

Витално оцветяване на 

клетки. 

Приемане на хистологични 

препарати. 

 

Литература: 

1. Хистология с хистологична техника – О. Волкова, Ю. Елецин. МФ 1986 г. 

2. Лекционен курс по хистотехника 

 

 

Изготвил: доц. д-р Н. Пенкова, дм  

д-р Д. Барбутска, дм                                           Утвърдил:  доц. д-р С. Новаков, дм  
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                                        ПРОГРАМА 

за упражненията по хистологична техника на медицински              

лаборанти - зимен семестър 2022 

 
15. IХ. 2022- запознаване с устройството, реда и изискванията на 

хистологичната лаборатория 

22. IХ. 2022 - вземане на материал за микроскопски препарати  

   - приготвяне на фиксатори /формалин и Буен/ 

   - фиксиране на материала 

29.IХ.2022 -   I група - дехидриране и включване в парафин 

    II група - приготвяне на разстлан тотален препарат 

06. Х.2022 - I група - приготвяне на разстлан тотален препарат 

   II група - дехидриране и включване в парафин  

13. Х.2022 - I група - рязане на микротом и монтиране на срезите върху 

предметно стъкло 

   II група – оцветяване на разстлан тотален препарат  

20. Х.2022 - I група - оцветяване на разстлан тотален препарат  

   II група – рязане на микротом и монтиране на срезите върху 

предметно стъкло. 

27. Х. 2022 – I група - депарафиниране, оцветяване с Н-Е и приготвяне на 

траен хистологичен препарат 

     II група - изготвяне на костен шлиф 

03.ХІ.2022 –  I група - изготвяне на костен шлиф 

     II група - депарафиниране, оцветяване с Н-Е и приготвяне 

на траен хистологичен препарат 

10.ХІ.2022 – I група – приготвяне на криостатни срези 

  - реакция за липиди 

            II група - приготвяне на криостатни срези 

    - реакция за гликоген 

17.ХІ.2022- I група – приготвяне на криостатни срези 

  - реакция за липиди 

              II група - приготвяне на криостатни срези 

- реакция за гликоген 

24.XI.2022 – депарафиниране и оцветяване с Н-Е /довършване на 

препаратите/ 

01.XII.2022- депарафиниране и оцветяване с Н-Е /довършване на 

препаратите/ 

08.XII.2022 – електронна микроскопия  

15. ХII и 22.ХII.2022 - представяне и приемане на изработените препарати 

 

Изготвил: доц. д-р Н. Пенкова, дм  

д-р Д. Барбутска, дм                          Утвърдил:  доц. д-р С. Новаков, дм  


