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Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање знања о биохемијским путевима синтезе и деградације ароматичних једињења у 
биљкама. Кроз предмет студенти теба да се упознају са еколошком улогом етарских уља и интеракцијом са 
абиотичким и биотичким факторима. Упознавање са нановијом научном литературом као и значајем 
етарских уља у савременој фитотерапији и алтерантивним техникама медикације.   
Исход предмета  
Након успешно завршеног курса очекује се да студенти употпуности разумеју значај секундарних 
биомолекула, а посебно етарских уља у адаптивним механизмима биљака. Да буду у стању да објасне 
утицај елемената хемијске структуре на биолошки и фармаколошке ефекте појединих конституената 
етарских уља.Да критички одреде значај ароматичних дрога у савременим техникама медикације, као и да 
стекну способност критичке анализе научних радова. И на крају да самостално поставе и реализују 
експеримент везан за хемијску анализу и биолошке активности етарских уља. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општи путеви биосинтезе терпена. Биогенетско изопренско правило. Биосинтеза мевалонске киселине. 
Биосинтеза моно- и сесквитерпена. Ациклични прекурсори у биосинтези монотерпена. Секундарне 
трансформације моно- и сесквитерпена. Катаболичка судбина монотерпена. Етарска уља: распрострањење, 
локализација и  хемијски састав. Методе изоловање и анализе етарских уља. Физиолошка, еколошка и 
фармаколошка деловања етарских уља. Хемотаксономски значај. Ароматичне дроге и примена етарских 
уља у фитотерапији. Примена ГЦ-МС методе у анлаизи етарских уља. 
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Ревијални радови из области, као и научни радови везани за одређену проблематику области. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 5 
 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 5 
 

Методе извођења наставе 
1. Предавања, 2. Консултације; 3.Семинарски рад, 4. Самостални рад на малом научном пројекту и  
презентација добијених резултата у форми научног рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
пројекат 30 усмени испит  30 
семинар-и 40   
* Усмени испит се полаже (као допуна) само уколико студент није задовољан са претходно пoстигнутим резултатима. 
 
 
 


