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Студијски програм : Доктор наука – биолошке науке 

Назив предмета:  МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ У КОНТРОЛИ ОВАРИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: докторске студије  

Наставник или наставници:  др Небојша Андрић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов:  - 

Циљ предмета 

Стицање знања о молекуларним механизмима који регулишу оваријалну функцију на примеру сисарског 

организма. 

Исход предмета  

Након успешно завршеног курса студенти треба да стекну сазнања о молекуларним механизмима у контроли 

фоликулогенезе и функције адултних оваријума, да прате и разумеју истраживања у овој области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Механизми у контроли развоја оваријалних фоликула. Гонадотропна регулација оваријалне функције. Паракрина 

и аутокрина регулација оваријума. Механизми у контроли овулације. Улога јајне ћелије и њених молекула у 

регулацији оваријалне функције. Молекуларни механизми у контроли жутог тела. 

Студијски истраживачки рад:  

Експериментални модел : примарна култура незрелих и преовулаторних гранулозних ћелија; анализа активности 

сигналних путева након стимулације са гонадотропним хормнонима у различитим експерименталним условима; 

писање рада на основу добијених резултата. 
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Број часова  активне наставе    
Предавања: 5 Вежбе:  Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 5 

Остали часови 

Методе извођења наставе 

 Предавања, консултације; експериментални рад, обрада и презентација резултата; критичка презентација 

научног рада из области репродуктивне ендокринологије (journal club). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе:  Студијски истраживачки рад до 40 

Завршни испит: Презентација научног рада до 10;  усмени испит до 50 

 


