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Циљ предмета 
Да се студентима пружи знање из биохемије нуклеинских киселина, са посебним акцентом на продубљивање 

знања везаног за: структуру и функцију ДНК, РНК, гена и хуманог генома, механизам експресије гена, генске 

мутације и механизме репарације ДНК. Да студенти стекну осовна знања у области стратегије 

секвенционирања ДНК, рекомбинантне ДНК, примене клонирајућих вектора (бактериофаге, плазмиди, 

вируси) и њиховом применом у савременим биомедицинским истраживањима. Да омогући студентима да 

разумеју молекулске и генетске основе хуманих болести, начине њиховог дијагностиковања и терапије. Да се 

студенти детаљно упознају и оспособе за примену саверемних експерименталних метода које се примењују у 

биохемијском испитивању нуклеинских киселина. 

Исход предмета 

Након успешно завршеног курса студент је у стању да детаљно: опише структуру и функцију ДНК, РНК, гена 

и хуманог генома, објасни механизмe експресије гена, генских мутација, репарације ДНК и молекулске и 

генетске основе хуманих болести, као и начине за њихово дијагностиковање и терапију. Такође, студент 

може детаљно да разуме методе секвенционирања ДНК и технологије рекомбинантне ДНК. Студент може да 

примени савремене експерименталне методе које се користе у биохемијском испитивању нуклеинских 

киселина. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Структура ДНК и РНК. Репликација ДНК. Структура и функција хромозома. Основи структуре хуманог генома. 

Пројекат хуманог генома. Транскрипција и експресија гена. Постранскрипционе модификације примарног 

транскрипта. Транслација. Мутацијa и репарацијa ДНК. Методе умножавања ДНК секвенце – PCR и 

клонирање. Хибридизација нуклеинских киселина приликом идентификацији секвенци ДНК и РНК. 

Експерименталне методе за испитивање нуклеинских киселина (секвенцирање, genotyping, RT-PCR, qPCR, 

итд.). Идентификација гена одговорних за хумане болести. Основи молекуларне патологије. Манипулације 

генетским материјалом. Основи генске терапије. 

Практична настава 

Изолација, пречишћавање и карактеризација ДНК и РНК. Електрофореза ДНК и РНК на агарозном гелу. 

Примена рестрикционих ензима. Секвенцирање ДНК. PCR, RT-PCR и qPCR. Southern blot и Northern blot. ДНК 

microarray и ДНК fingerprinting. Утишавање иРНК. Хеуристичке методе претраживања база подата (FASTA и 

BLAST). 
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5. Лесјак Марија, скрипте са предавања. 

Број часова активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 (укупно 45) 

Практична 

настава: 2 

(укупно 30) Остали часови 

Предавања 
Вежбе 

ДОН СИР 
Рачунске Лабораторијске 

3 / 2 / / / 

Методе извођења наставе 
Предавања, практична настава, компјутерске вежбе и консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току 

предавања 
10 писмени испит 60 

практична настава 10 усмени испит 10 

семинарски рад 10   

 


