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Циљ предмета 
Стицање напредног знања из области течне хроматографије високих перформанси, са нагласком на 
примену у биохемији, медицини и фитофармацији. Практично оспособљавање студената за развој и 
примену HPLC метода у решавању биохемијских и сродних проблема. 
Исход предмета  
Након успешног завршетка курса, студент је у стању да покаже где се методе течне хроматографије 
примењују у савременим биохемијским, биомедицинским и фитохемијским испитивањима, демонстрира 
напредно познавање HPLC хардвера и параметара и њиховог утицаја на резултате анализе, самостално 
одабира, прилагођава и развија хроматографске методе за решавање познатих и непознатих 
биохемијских и сродних проблема, примењује лабораторијске процедуре и технике везане за 
течнохроматографску и масеноспектрометријску анализу, обрађује и критички тумачи резултате HPLC-
DAD и HPLC-MS анализе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови у хроматографији. Механизми ретенције у LC, модови течне хроматографије, 
оптимизација хроматографских перформанси. Детектори у LC – принципи, ограничења. Квалитативна 
HPLC анализа – тандемске технике, основи UV/VIS и API-MS спектрометрије. Квантитативна HPLC 
анализа. Валидација LC метода. Припрема биолошких и других материјала за HPLC анализу. LC-
UV/VIS и LC-MS анализа секундарних (фенола, алкалоида, терпеноида, једињења N и S) и примарних 
биомолекула (липиди, шећери, аминокиселине и протеини, витамини, хормони) – изолација, UV/VIS 
спектралне карактеристике, механизми фрагментације. Хемометрија у хроматографији, 
хемотаксономија. Метаболомика, биомаркери. HPLC-DAD/FLD/MS у испитивању ензимске кинетике, 
интеракција протеин-лиганд, метаболизма, детекцији маркера болести. Анализа лекова, наркотика. 
Практична настава 
Упознавање са HPLC-DAD и HPLC-DAD-MS-MS инструментацијом и софтвером. Развој и оптимизација 
методе за квантитативну HPLC-DAD анализу одабраних природних производа. Демонстрација MSn 
техника и интерпретација API-MS спектара. Припрема и квалитативна HPLC-DAD-MS-MS анализа 
одабраног биљног материјала или фитопрепарата. Развој и оптимизација методе за квантитативну 
HPLC-MS-MS анализу одабраних метаболита у материјалу анималног или хуманог порекла. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 (укупно 

45) 
Практична 
настава: 3 
(укупно 45) 

Остали 
часови 

Предавања Вежбе ДОН СИР 
Рачунске Лабораторијске 

3  3    
Методе извођења наставе: предавања, лабораторијске вежбе, консултације, методе e-learning-a 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 70 
практична настава 5 усмени испт  
колоквијум-и    
семинар-и 20   
 


