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Циљ предмета  
Циљ предмета је стицање интегрисаних сазнања о могућностима примене ћелијских модел-
система , као и способности научно заснованог интерпретирања експерименталних података из 
области  in vitro испитивања биолошке активности потенцијалних терапеутика. 
Исход предмета  
Након успешно завршеног курса студенти треба да знају да користе методе и технике неопходне 
за извођење in vitro тестова на ћелијским културама као модел-системима, као и да поседују 
способност критичке анализе научних радова, научних хипотеза и експерименталних резултата у 
истраживањима везаним за извођење in vitro тестова на ћелијским културама, те да самостално 
знају да изведу експеримент везан за дату област и обраде и продискутују добијене резултате. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Лабораторија за рад са културама ћелија: опрема, асептичне технике, 
биолошки опасан материјал. Одржавање ћелијских линија: медијуми за раст ћелија у култури. 
Биологија ћелијских култура, примарне и континуиране ћелијске линије. 2Д и 3Д културе ћелија. 
Принципи клонирања и селекције специфичних типова ћелија. Физичке методе за сепарацију 
ћелија. Квантификација и карактеризација ћелијског раста. In vitro тестови са ћелијским 
културама: мерење вијабилности ћелија, антипролиферативне и цитотоксичне активности; 
oдређивање апоптозе и фаза ћелијског циклуса; идентификација протеина карактеристичних за 
поједине сигналне путеве савременим молекулским методама; коришћење  ћелијских култура за 
процену генетоксичних ефеката; Карактеризација нових ћелијске линијa. Матичне ћелије, 
матичне ћелије тумора, индуковане плурипотентне матичне ћелије (Induced Pluripotent Stem Cellс, 
iPS). 
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Број часова активне наставе  
 

Теоријска настава: 
5 (75) 

Студијски-истраживачки 
рад: 5 (75) 

Методе извођења наставе 
Теријска настава – консултације. Практични настава – комбинација лабораторијских вежби и 
компјутерских симулација, као и самостални рад на малом научном пројекту из одређене области. 
Семинари - кратко излагање задате теме из одређене области. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Пројекат – до 40; Семинар – до 10;  Писмени испит (Тест) – до 30; Усмени испит –до 20. 
 
 


