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Циљ предмета 
Стицање напредног знања о техникама екстракције и пречишћавања природних производа из 
биолошких материјала. Практично оспособљавање студената за избор оптималних техника 
изолације природних производа. 
Исход предмета  
Након успешног завршетка курса, студент је у стању да: 1) наведе експерименталне технике које 
се користе у изолацији природних производа из биолошких материјала, њихове предности и 
недостатке, 2) опише специфичности код изолације појединих класа биомолекула, 3) наводи и 
примењује поступке карактеризације сирових фракција и изолованих производа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Обрада биолошког материјала – сушење, ситњење, инхибиција ензима. Технике иницијалне 
екстракције и сепарације – раздвајање фаза, екстракција растварачима, екстракција на чврстој 
фази (SPE), екстракција суперкритичним флуидима (SFE), микроталасна екстракција (MWE). 
Изолација испарљивих једињења. Хемијске методе у изолацији – ензимска и хемијска хидролиза, 
дериватизација. Пречишћавање сировог екстракта. Течно-течна екстракција. Хроматографске 
технике у пречишћавању и изолацији – модови хроматографије, хроматографија на стубу, 
препаративна HPLC, танкослојна хроматографија (ТLC, HPTLC), центрифугална партициона 
хроматографија (CPC). Праћење изолације – хемијски тестови, тестови биоактивности, 
фракционисање вођено активношћу, дерепликација. Финално пречишћавање – одсољавање, 
сушење, кристализација. Карактеризација изолованог производа спектрометријским методама – 
UV/VIS, MS, NMR, IR, XRD. 
 
Истраживачки рад 
Изолација и идентификација природних производа из одабраног биљног материјала коришћењем 
хроматографских техника (TLC, хроматографија на стубу, HPLC, CPC) и спектрометрије 
(UV/VIS, MS, NMR). 
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Број часова активне наставе  
10 (150) 

Теоријска настава: 
5 (75) 

Студијски-истраживачки 
рад: 5 (75) 

Методе извођења наставе 
предавања, консултације, методе e-learning-a 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Пројекат  (50 поена), усмени испит (50 поена). 
 
 


