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Циљ предмета:
Упознавање са типовима и принципима рада светлосних и електронских микроскопа. Упознавање са
методологијом припреме материјала и микроскопских препарата за научно-истраживачки рад.
Исход предмета:
Оспособљеност за самосталну израду микроскопских препарата од различитих врста узорака за
реализацију захтева постављених при избору научно-истраживачких задатака.
Садржај предмета:
Типови светлосних микроскопа и принципи рада. Фиксирање материјала, врсте фиксатива и избор
фиксатива. Узимање узорака за израду препарата. Врсте препарата: привремени, полутрајни, трајни.
Сечење свежег и фиксираног материјала, без прожимања у парафин или неки други медијум, ручним
микротомом. Добијање полутрајних и трајних препарата од привремених водених препарата и
методологија добијања трајних препарата парафинским методама: дехидратација фиксираног
материјала , прожимање парафином, израда калупа и сечење клупа на клизном или ротационом
микротому, депарафинизација, бојење пресека, полапање у неку природну или синтетску смолу.
Поступци сечења материјала на клизном и ротационом микротому. Израда препарата за хистохемијске
анализе и поступци при одређивању појединих садржаја у живим и неживим ћелијским системима и
ткивима. Електронска микроскопија и принципи рада електронског микроскопа. Скенинг
електромикроскопија.
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