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ПЛАТФОРМА ЗА НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ КЛЕТЪЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОБОРУДВАНЕ СТАЦИОНИРАНО В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Специфично оборудване в Софийски универистет включва специализирани лаборатории за молекулярна и клетъчна биология в 

Биологически факултет, вкл. култивиране на клетки и поддържане на клетъчни линии, хистологични и ембрионални сбирки, колекция на 

генетични модели (Drosophila m.), клетъчни манипулации и провеждане на функционални и морфологични анализи на култури 2D и 3D, 

(трансфекция, TER, 3D култивиране, имунофлуоресцентно оцветяване, и т.н.), биохимични изследвания (протеинова екстракция и анализ, 

пречистване, биотинилиране, имунопреципитация, Western блотинг, ELISA и други), микроскопски изследвания (фазов контарст, 

флуоресцентни, TEM и SEM, АСМ), анализ и обработка на изображения, анализ на цитотоксичност (MTT, MTS, комета тест, AnexinV / PI, 

Cytodeath т.н.) и клетъчен цикъл.  

Катедра „Цитология хистология и ембриология“ притежава собствена банка от клетъчни линии на различни биологични видове.   
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Налични клетъчни линии в банката на катедра Цитология, хистология и ембриология, БФ 
 

Име на 
клетъчна 

линия 
Произход Тип Категория Източник Бележки 

GD25 Мишка 
Фибробласто-

подобни 
Трансформирана клетъчна линия 

Получени чрез диференциация 
от ембрионална стволово-

клетъчна линия G201 
Нокаут за интегрин бета 1 

GD25β1 Мишка 
Фибробласто-

подобни 
Трансформирана клетъчна линия 

Стабилно трансформиран клон 
на GD25 

Експресират интегрин бета 1  

 
GD25 GFP-and 
RFP-beta actin 

 

Мишка 
Фибробласто-

подобни 
Трансформирана клетъчна линия 

Трансфектирани с β-actin-GFP 
GD25 клетки 

Експресират β-actin–GFP 
протеин 

NS0 Mишка 
Лимфобласто-

подобни 
Туморни 

Получени от миелома при 
мишки 

Суспензионна култура от 
антитяло-продуциращи 

клетки 

MDCK / MDCKII Куче 
Епитело-
подобни 

 
Бъбречно-епителни клетки от 

куче 
Поляризирани епителни 

клетки 
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А549 Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни Човешки белодробен карцином Адхерентни 

hFSC Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 
Човешки клетки от 

фибросаркома 
Адхерентни 

HFF Човек 
Фибробласто-

подобни 
 

Човешки фибробласти от кожа 
(препуциум) 

Адхерентни, подходящи за 
подхранващ слой за ЕС 

клетки 

DPSC Човек 
Мезенхимни 

стволови 
клетки 

 
Изолирани от човешки кътници 

при вадене 
 

NIH/3T3 Мишка 
Фибробласто-

подобни 
 

Ембрионални миши 
фибробласти 

Адхерентни 

SIRC Заек 
Епитело-
подобни 

 
Получени от роговица на 

нормален заек 
Адхерентни 

HepG2 Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 
Клетки от чернодробен 

карцином 
Адхерентни 

YAC-1 Мишка 
Лимфобласто-

подобни 
Трансформирана клетъчна линия 

Лимфомни клетки, получени 
чрез инокулиране с вирус в 

мишка 

Суспензионна, чувствителна 
към NK-клетки 
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SK-Mel-1 Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 

Получени от метастази в 
лимфна система на 

злокачествена меланома при 
човек 

Суспензионни, меланин-
продуциращи 

K562 Човек 
Лилмфобласто-

подобни 
Туморни 

Получени от плеврален излив 
на жена с хронична миелогенна 

левкемия 
Суспензионни 

STO Мишка 
Фибробласто-

подобни 
 

Получени от имортализирана 
линия миши ембрионални 

фибробласти 
Адхерентни 

Jurkat Човек 
Лимфобласто-

подобни 
Туморни 

Човешки Т-лимфоцити от донор 
с остра Т-клетъчна левкемия 

Суспензионни 

Skw3 
 

Човек 
Лимфобласто-

подобни 
Туморни 

Човешки Т-лимфоцити от донор 
с хронична Т-клетъчна 

левкемия 
Суспензионни 

MK2 
Маймуна 
(Macaca 
mulatta) 

Епитело-
подобни 

 Бъбречно-епителни клетки Адхерентни 

 
HT1080 

 
Човек 

Епитело-
подобни 

Туморни Човешка фибросаркома Адхерентни 
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RCE 

 
Заек 

Епитело-
подобни 

Трансформирана клетъчна линия 
Заешки клетки от корнеален 

епител 
Адхерентни 

HeLa 
 

Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 
Клетки изолирани от рак на 

маточната шийка 
Адхерентни 

 
 
 
* Клетъчните линии са подходящи единствено за експериментални ин витро проучвания и не са за диагностично, терапевтично и клинично 

приложение. 
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ОБОРУДВАНЕ за клетъчна и молекулярна биология 

 

   
 

 Ламинарни боксове за стерилна работа с клетки – клас II 
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Стерилни CO2 Инкубатори          Мини двудименсионална електрофоретична с-ма с блок 
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Комбиниран апарат за количествен анализ Еpoch                         Система за мултимодален анализ спектрофотометричен анализ             
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 Спектрофлуориметър 

 

 Система за Comet assay Biostep 

 

 Микроцентрофуга 160 М 

 

 Ротационен микротом ''Yidi Medical Appliance" 

 

 Дестилатор "Desa 0075" 10л 

 

 Друго общо оборудване  
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ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 

 

Сканиращ електронен микроскоп (JEOL JSM 5510) 

Сканиращият електронен микроскоп (SEM) изобразява повърхността на пробата, като го сканира с високоенергиен лъч от електрони 

в растерна схема на сканиране. Лъчът на електроните удари повърхността на образеца и взаимодейства с пробата на или близо до неговата 

повърхност, като произвежда сигнали, които съдържат информация за пробата. Видовете сигнали, генерирани от SEM включват вторични 

електрони, обратно разпръснати електрони, характерни рентгенови лъчи и светлина. Използват се електронни устройства за откриване и 

усилване на вторичните електрони и показването им като изображение, което е цифрово заснето и показано на компютърен монитор. SEM 

може да произведе изображения с висока резолюция на повърхността на пробата, разкривайки детайли, по-малки от 5 nm. Микрографските 

снимки на SEM имат много голяма дълбочина на фокуса, което дава характерен триизмерен вид, полезен за разбиране на повърхностната 

структура на пробата. 
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• Сканиращ електронен микроскоп (СЕМ) 

                                                                                                                      

           

Сканиращият електронен микроскоп Jeol (JSM 5510) 

работи при напрежения до 30kV и разполага с 

детектор за дисперсионна рентгенова спектроскопия 

на Oxford Instruments за елементарен анализ. 
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 Трансмисионен Електронен Микроскоп (JEOL JEM 2100 (200 kV)) 

                          

 

       Трансмисионен електронен микроскоп (ТЕМ) 

Трансмисионен електронен микроскоп JEM-2100 - 

включва интегрирана компютърна система за 

различни функции с отлично изпълнение на 

разходите, подкрепя изследванията и разработките в 

широки научни области, за биология и изследвания 

на материали. 

Многофункционална система 200 kV TEM с отлична 

оперативност и възможности за допълване 
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Атомно-силов микроскоп (AFM) Nanoscope V-Multimode (Brucker, Germany) 

 

                          

 Атомно-силов микроскоп (AСM) 

MultiMode 8-HR AFM е еднакво 

подходящ за визуализация както във 

въздушна, така и в течна среда 

Загряване до 250 ° C, охлаждане до -

35 ° C с аксесоари за контрол на 

температурата 

Голямо разнообразие от стандартни 

режими на работа и много уникални 

възможности позволяват системата 

MultiMode 8-HR AFM да 

характеризира всичко от механични 

до електрически свойства 
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 ЯМР Спектрометър – Bruker Avance III 500MHz  

                 

Свръхпроводяща магнитна система ASCEND, 

отвор с диаметър 54 мм, работно поле при 11.7 T.  

Конзола Avance III HD (IPSO) с четири 

радиочестотни и четири линейни усилвателя 

(BLAXH2H300 / 100/150; BLAX500). 

HPPR предусилвател. 

Bruker Topspin 3.2 Софтуер. 

Работна станция Bruker LINUX HP z420.    
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ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО - БАН 

 Лазерен сканиращ микроскоп Leica TCS SPE, Визуализиране и 3Д възстановка на образци от дебели тъканни срези; многоклетъчни 

структури; биофилми и клетъчни култури, отглеждани по повърхността или в обема на нови материали; изследвания за колокализация 

на антигени; 

 Работна станция за клетъчни ин витро технологии: Изследователски инвертен микроскоп Leica DMI 3000B-1бр., с-ма за ICSI/IMSI и 

микродисекция Eppendorf- 1 бр. и компютърна конфигурация 

 Работна станция за клетъчни ин витро технологии: Изследователски инвертен микроскоп Nikon-1бр., и компютърна конфигурация 

 Изследователски прав флуоресцентен микроскоп Olympus. (с вградено халогенно осветление, широкоъгълни окуляри, кондензор с 

подвижна горна леща, обективи, 2. персонален компютър със специализиран софтуер) 

 С-ма за компютърен анализ на сперма – Computer Assisted Sperm Analysis - CASA (с-ма за анализ на сперма, инвертен микроскоп Leica 

DMI 3000B,адаптори, специална масичка, обективи, цифрова камера) 

 Проточна флоуцитометър, BD FASCalibur. Разполага с аргонов лазер и червен диоден лазер – 2 морфологични канала и 4 флуоресцентни 

канала (маркера) 

 Нанопоров секвенатор от 3-то поколение с вкл. работна станция и мини-компютър за анализ на данните в реално време.  

 1 брой qPCR апарат за полимеразно-верижна реакция в реално време (Real-Time qPCR) 
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 1 брой PCR апарати (96х0.2мл)  

 Универсален аналитичен апарат работещ в 96 ямков формат работещ като спектрофотометър, флуоресцентен и луминисцентен реадер. 

Спектрофотометърът позволява определяне концентрацията на ДНК/РНК/белтък в обем 1-2 мкл, както и снемане на спектъра на 

поглъщане в Fluorescence/Luminescence и видимата област. 

 Хроматографска с-ма WATERS. (градиентна помпа, мануален инжектор, УВ/визибъл детектор, фракционен колектор, компютърна 

конфигурация и софтуер, колони и консумативи) 

 Система за 2D протеомен анализ (система за изоелектрично фокусиране - IEF, система за 2D електрофоретични анализи, 

високочувствителен скенер за визуализация, Аналитичен софтуер за 1-дименсионален анализ, компютърна конфигурация)  

 Апаратура за вертикална белтъчна електрофореза.  

 Апаратура за хоризонтална ДНК електрофореза 

 Система за анализ на ДНК, РНК и протеинова концентрация работеща с флуоресцентно багрило 

 Оборудване – ламинари за работа с бактериални и тъканни култури 

 Общолабораторно оборудване 
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Лаборатория за ин витро оплождане и ембриотрансфер оборудвана с: 

 Ламинарни боксове с вградени стереомикроскопи (закупени по проект ReProForсe) и микроманипулационна система 

(закупена по проект ReProForсe) 
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 СО2 инкубатори (закупени по проект ReProForсe) 
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 Работна станция за клетъчни технологии (закупена по проект ReProForсe) 

                          

Работна станция за клетъчни технологии 

снабдена с изследователски инвертен 

микроскоп Leica DMI 3000B-1бр.,с-ма за 

ICSI/IMSI и микродисекция Eppendorf- 1 

бр. с компютърна конфигурация 
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Криостат с микротом   Лабораторни хладилник на -70 оС и фризер на -120оС (закупени по проект ReProForсe)  
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 Проточен цитометър (закупен по проект „Развитие на научна инфраструктура”) 

                      

Проточен цитометър BD FACS Calibur 

Имунофенотипен анализ на клетъчни 

суспензии; оценка на клетъчна 

пролиферация и апоптоза; тестове за 

виталност 
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 Класически автоматичен спермоанализатор (закупен по проект „Развитие на научна инфраструктура”) 

              
 

Система за компютърно асистиран анализ 

на семенна течност.   
 

Оценка на морфологични показатели и 

виталитет на сперма от различни биологични 

видове. (с-ма за анализ на сперма, инвертен 

микроскоп Leica DMI 3000B,адаптори, 

специална масичка, обективи, цифрова 

камера) 
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Специализирано оборудване в „Инвитро АГ МЦ Димитров” ЕООД 
 

„Инвитро АГ МЦ Димитров” ЕООД предоставя специализирани услуги към инфраструктурата в областта на асистираната 

репродукция, изолирането, съхранението и характеризирането на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки. Екипът притежава 

експертиза в създаването на СОП-ове за изолиране, обработване и предоставяне на клетки и тъкани за хуманна употреба. „Ин-витро АГ 

Център Димитров ЕООД“ разполага със съвременна апаратура за прилагането на основните процедури при работа с клетъчни култури, 

криоконсервация на стволови клетки и поддържане на проби с човешки репродуктивни и стволови клетки при напълно контролирани 

условия. Разработена е ембриологична лаборатория снабдена със съвременно оборудване и отговаряща на европейски стандарт за работа и 

микроманипулации с клетки при осъществяване на Асистирани Репродуктивни Технологии (АРТ) – обработка на гамети, интраутеринна 

инсеминация (IUI), ин витро оплождане – IVF/ICSI, култивиране и селекция на ембриони и ембриотрансфер. „Ин-витро АГ Център Димитров 

ЕООД“ има акредитирана криобанка под контрола на Изпълнителна Агенция по Трансплантации,за изолиране, обработка и съхранение на 

хематопоетични и мезенхимни стволови клетки от различни източници. В центъра се провеждат регулярно специализирани обучения, 

демонстрационни курсове открити специализирани медицински колегиуми, дарителски кампании.  

Клиниката разполага със съответната апаратура:  
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 Програмен биофризер ("Consarctic") - 2006 г. – разполага с различни режими за криоконсервация (постепенно и контролирано 

понижаване на температрата); 

 Фризери за съхранение на замразени проби (-1500С) – 2 бр. ("Sanyo") – за дълготрайно съхранение на човешки проби; 

 Дюарови съдове (за течен азот) – съдове за дълготрайно съхранение на проби в течен азот - 20 броя, различни обеми; 

 Фризерите за дълбоко замразяване разполагат с т.н.  Backup System, която гарантира постоянно подаване на течен азот при прекъсване 

на електрозахранването; 

 Клиниката разполага с резервен агрегат за постоянно подаване на електричество; 

 „Инвитро АГ МЦ Димитров” ЕООД има денонощна охрана и видео наблюдение, което гарантира пълната безопасност на 

съхраняваните проби 
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 СО2-инкубатори (5 бр. – 2 бр. "Panasonic", 1 бр. "Sanyo", 1 бр. "FormaScientific", 1 бр. "ShellLab"); 

 Ламинарни боксове (оборудвани с нагряващи плотове и микроскопи) – 3 бр -1бр. "BioBase Laminar Flow Cabinet", 1 бр."Telstar AH-

100", 1бр. "OrigioScanLab Equipment "+ "Fortuna 1200E IVF CleanAir"); 

 Центрофуги ("Nuve NF 200"- 2007 г., "MLW-T 52,2", "MLW-T 32D"); 
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 Микроманипулатор „Eppendorf”; 

 Инвертни микроскопи (3бр.) + 5-6 обикновени микроскопа (2 бр. "Olympus", "Nikon SNZ10","CarlZeissJena", "Optika", "Lomo") 

 

Центърът разполага с високо-квалифициран персонал от АГ-специалисти, ендокринолози, ембриолози и технически персонал. 

Участва в разработването на научни проекти, предоставя специализирано обучение за магистри и докторанти.  

 

 


