
 

Студијски програм : Репродуктивна биологија 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
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Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са принципима преимплантационе генетичке дијагностике и процедурама 
у преимплантационој генетичкој дијагностици наследних оболења различите етиологије. 
Исход предмета    
Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент може да: 
- разуме процедуре које се употребљавају у процесу преимплантационе генетичке дијагностике 
- објасни генетичку основу наследних оболења 
- дефинише принципе дијагностике хромозомских аберација, моногенских оболења, полно везаних оболења 
- разуме основе пренаталне дијагностике 
- користи интернет изворе и стручну литературу и да изведе јасне закључке 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Историјат развоја преимплантационе генетичке дијагностике (ПГД). Процедуре у употреби у преимплантационој 
генетичкој дијагностици. Генетичка основа наследних оболења. Преимплантациона генетика. ПГД хромозомских 
аберација. ПГД моногенских оболења. ПГД оболења узрокованих мутацијама митохондријалног генома. ПГД у 
клиничким случајевима инфертилности. ПГД полно везаних оболења и немедицинска селекција пола. Основи 
пренаталне дијагностике. 
Практична настава  
Савладавање основних лабораторијских техника. Формирање кариограма и успостављање дијагнозе 
хромозомских аберација - виртуелне вежбе. Упознавање и употреба интернет извора са подацима о генетичкој 
основи наследних оболења - OMIM. Упознавање и употреба интернет извора са информацијама о процедурама и 
тестовима у преимплантационој генетичкој дијагностици.  
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Број часова  активне наставе   
Предавања: 2 Вежбе: - Други облици наставе: 2 Студијски 

истраживачки рад: - 
Остали часови: - 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, консултације, групни рад- семинар 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (мин 30 
макс 70)) 

поена Завршни испит  (мин 30 макс70) поена 

активност у току предавања  тест  
практична настава - присуство  усмени испит 60 
практична настава – 
лабораторијски извештај  

   

колоквијуми     
семинар 40   
 


