
Увод у 
ветеринарску 
лабораторијску 
праксу
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 3,5
Шифра предмета: ФВМИС1ИП09



Исход предмета: 

 Студент требa дa разуме основне принципе 
изведених дијагностичких поступака у 
лабораторијској пракси.

 Tреба да зна могућности примене појединих 
лабораториских техника у циљу праћења 
здравственог стања животиња.

 Треба да стекне вештину пријема и усмеравaњa 
узорка за даљи лабораторијски преглед.



ПАТОЛОГИЈА

02.03.2020. Проф. др Сања Алексић-Ковачевић и сарадници
План, програм, циљ и исход предмета.  Пријем  и  припрема  узорака,  
процесовање  ткива  за  хистолошка  и имунохистохемијска испитивања.

09.03. 2021. Ас. Др Милан Аничић 
Обдукциона сала , пријем материјала, узорковање ткива за ПХ преглед

16.03.2021. Проф. др Владимир Кукољ 
Принципи  и значај хистохемијских и имунохистохемијских  метода у 
патологији.

23.03.2021. Доц. Ивана Вучићевић 
ТСЕ лабораторија - основни  принципи  руковања узорцима и рада у 
лабораторији



АНАТОМИЈА

 Проф. Милена Ђорђевић и сарадници

 30.03.2021. Основни  принципи  
препарисања  костију и  израда скелета

 06.04.2020. Основни  принципи  
препарисања  органа. Конзервисање и 
одржавање анатомских препарата



МИКРОБИОЛОГИЈА
ПАРАЗИТОЛОГИЈА
 Проф. Дејан Крњаић   и сарадници
 04.05.2021. Принципи рада у 

микробиолошкој лабораторији 

 Проф. Др Зоран Кулишић и 
сарадници

 11.05. 2021. Принципи рада у 
паразитолошкој лабораторији



POSTUPAK UZIMANJA I 

SLANJA MATERIJALA ZA 

PATOHISTOLOŠKI 
PREGLED



pravilno uzet i procesovan material

za mikroskopski pregled !

PATOHISTOLOŠKA 
DIJAGNOZA



• Klinike,
• Farme
• Klanice
• Obdukciona sala

• Laboratorije

1. Poreklo materijala 



2. Faza procesovanja materijala



VRSTE MORFOLOŠKIH ISPITIVANJA

•Makroskopska

•Mikroskopska



Makroskopska

ISPITIVANJA

OBDUKCIJA



FeLV, FIP, FCoV



Infektivni peritonitis mačaka-FIP

- KORONAVIRUS MAČAKA

TKIVA : pluća, jetra, slezina, lnn, crevo, mozak, bubreg



• Patohistologija

•Imunohistohemija

•Citologija



Infektivni peritonitis mačaka-FIP

koronavirusni antigeni u tkivu

jetra
POZITIVNA REAKCIJA

Makrofage, plazma ćelije

MAb FCoV

granulom



FIP citologija



•Isečak treba dostaviti odmah nefiksiran 
ili fiksiran u 10% neutralnom formalinu. 

TUMORI

•Uzeti isečke koji pored tumora sadrže i okolno tkiva radi
analize reakcije okolnog tkiva na tumor.

•Ako je tumor veliki napraviti poprečni presek i manje isečke.



BIOPSIJE

•Za velike lezije preporučuje se uzimanje uzoraka
ekscizionom biopsijom, treba uzeti i deo zdravog tkiva.

•Za male biopsije ne treba koristiti elektrokauterizaciju 

jer uzorci gube dijagnostičku vrednost.

•Za endoskopsku bipsiju treba uzeti najmanje 

3 do 5 uzoraka sluznice organa sa prisutnom lezijom.



UZORCI SA OBDUKCIJE

•Uzorke uzeti na granici bolesnog i zdravog tkiva.

•Uzeti više uzoraka

•Veličina uzorka približno iznosi 1x1x0,5cm.



FIKSIRANJE TKIVA

Isečak dostaviti odmah 

nefiksiran ili 

fiksiran u 10% 

neutralnom formalinu.

Odnos tkiva i formalina 

TREBA DA BUDE 1:10.



CITOLOGIJA

•Obezbediti više pločica radi primene
većeg broja metoda bojenja!

Uzorci za citološku analizu mogu se dobiti:
•uzimanjem otisaka tkiva (imprint),

•uzimanjem briseva, 

•skarifikovanjem tkiva i 

•aspiriranjem solidnih masa i tečnosti



1. GREŠKA

Nedovoljno fiksirano tkivo



Nedovoljno fiksirano tkivo



NEDOSTATAK FIKSATIVA



NEADEKVATNA POSUDA



POSLEDICA



SMRZAVANJE





2. GREŠKA

autoliza



POSLEDICA



3. GREŠKA

Mesto uzorkovanja













www.vet.bg.ac.rs

 Radno vreme Laboratorije za patologiju je radnim danima 
od 8-19 časova. Uzorci koji su dostavljeni na analizu u 
Odeljenje za transmisivne spongiformne encefalopatije 
do 14 časova ispituju se odmah i nalaz se izdaje istog 
dana.

 Rezultati patohistološkog ispitivanja izdaju se za 3-5 
dana od dana prijema uzorka. 

 Uz uzorke je obavezno dostaviti odgovarajući uput. 



 Politika kvaliteta
Cenovnik usluga
Uputstvo za uzorkovanje i slanje uzoraka za TSE
Uputstvo za uzorkovanje i slanje uzoraka za 
patohistologiju
Uput za TSE
Uput za patohistologiju
Uput za obdukciju

http://www.vet.bg.ac.rs/~patologija/dokumenti/laboratorija/politika_kvaliteta.pdf
http://www.vet.bg.ac.rs/~patologija/dokumenti/laboratorija/cenovnik.pdf
http://www.vet.bg.ac.rs/~patologija/dokumenti/laboratorija/uputstvo_za_uzimanje_uzoraka_za_TSE.pdf
http://www.vet.bg.ac.rs/~patologija/dokumenti/laboratorija/uputstvo_za_uzimanje_i_slanje materijala_za_PH.pdf
http://www.vet.bg.ac.rs/~patologija/dokumenti/laboratorija/uput_za_TSE.pdf
http://www.vet.bg.ac.rs/~patologija/dokumenti/laboratorija/uput_za_patohistologiju.pdf
http://www.vet.bg.ac.rs/~patologija/dokumenti/laboratorija/uput_za_obdukciju.pdf


 Laboratorija za patologiju je rešenjem 
Akreditacionog tela Srbije broj 020-
394-01-280/2008 od 14.07.2008. 
akreditovana za obavljanje poslova 
patohistološke i imunohistohemijske 
dijagnostike, kao i za obavljanje 
poslova dijagnostike transmisivnih 
spongiformnih encefalopatija. 






