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Циљ предмета 
Циљ предмета је да студентима пружи неопходне методске основе (теоријске и практичне) из области 
синтезе биолошки активних молекула као основу за даље разумевање и примену у осталим гранама 
хемије. Посебно је циљ предмета  обезбеђивање широко уравнотеженог знања кључних концепата 
синтезе биолошки активних молекула, који ће студента оспособити за низ практичних вештина и 
примену стандардне методологије у решавању проблема из ове области органске хемије у наставку 
школовања, али и касније у струци.  
Исход предмета  
Након успешног завршетка овог курса студент је у стању да: 
Демонстрира  систематско разумевање и знање фундаменталних принципа синтезе биолошки активних 
молекула. Објасни утицај  електронских и стереохемијских ефеката на синтезу биолошки активних 
молекула; Правилно примени  теоријско знање и разумевање у планирању  стратегије решавања 
основних теоријских и практичних проблема  у синтези  биолошки активних једињења; Користи 
стандардне лабораторијске технике у току извођења синтезе биолошки активних једињења; 
Компетентно рукује стандардном хемијском опремом и инструментима, безбедно рукује хемикалијама,  
познаје потенцијалне опасности и процену ризика приликом практичног рада у лабораторији; Поуздано 
и тачно проналази  информације  из примарних и секундарних извора, укључујући online компјутерску 
претрагу. 
Садржај предмета 
Синтеза терапеутских агенаса  на бази естранских и андростанских деривата. Антиандрогени и 
антиестрогени, синтеза и примена у терапији карцинома. Синтеза нестероидних антитуморских агенаса. 
Антиоксидантни агенаси, синтеза и примена. Хемијске трансформације  и  фармаколошки значај 
жучних киселина. Терапеутски агенси базирани на прогестинима  и  кортикостероидима. Антибиотици. 
Синтеза пеницилина, цефалоспорина, антибактеријских сулфонамиде, деловање и примена. Синтеза 
антидепресива и антидиабетика. Одабрани инхибитори ензима: синтеза и примена у терапији 
одговарајућих болести. Примена клик хемије у синтези биолошки активних једињења. Биолошки 
активна једињења у нанохемији. Претраживање литературе из области синтезе биолошки активних 
молекула укључујући online компјутерску претрагу. 
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