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Циљ предмета 
Давање основе за формирање одређеног погледа на свет, упознавање са најзначајнијим принципима, теоријама и 
законима деловања слободних радикала у биолошким системима и антиоксидантним системима заштите од деловања 
слободних радикала, пружање теоријских основа за стицање других знања, овладавање одређеним вештинама везаним 
за примену теоријских знања , развој креативних способности  и практичних вештина потребних за обављање 
професије. 
Исход предмета  
Након завршеног курса „Слободни радикали у биљкама и оксидативни стрес“ студенти треба да буду оспособљени за 
примену теоријских и практичних знања из ове области како у животу тако и приликом стицања других знања. У 
погледу практичних знања и вештина студенти ће бити упознати са основним методама одређивања антиоксидантних 
активности и параметара интензитета оксидативног стреса у биљкама. Осим наведеног студенти треба да буду у стању 
да наставе студије или да примене стечено знање и разумевање у професији и да га пренесу на друге. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод. Токсични облици кисеоника и азота. Токсични облици кисеоника. Активирани облици кисеоника. Редуковани 
облици кисеоника. Биолошки ефекти редукованих и активираних облика кисеоника. Липидна пероксидација. 
Токсични облици азота. Биолошки ефекти азот-моноксида. Азот моноксид у биљкама. Фотосинтетички организми и 
заштита од слободних радикала. Антиоксидантни ензими. Неензимски природни антиоксиданти. Оксидативни стрес и 
утицај ксенобиотика на оксидативни стрес. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 5 
 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 5 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, интерактивна настава, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит * 55 
пројекат  усмени испит ** 10 
семинари (2) 35   
* Усмени испит се полаже (као допуна) само уколико студент није задовољан са претходно пoстигнутим 
резултатима. 
 
 


