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Циљ предмета 
Циљ курса је да студента упозна са савременим техникама припреме биолошких узорака, хроматографске и 
спектрометријске анализе примарних и секундарних биомолекула, обраде и интерпретације резултата.  
Исход предмета  
Након завршетка курса студент ће бити обучен за самосталну примену савремених техника гасне и течне 
хроматографије у анализи биомолекула у широком спектру биолошких материјала биљног, животињског и хуманог 
порекла. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Tехнике припреме биолошког материјала за хроматографску анализу – разарање ткива, инактивација (quenching), 
технике изолације (Soxhlet екстракција, ултразвучна екстракција, SFE, ASE, MWE, headspace, SPME, SBSE), ензимска 
хидролиза, хроматографске технике пречишћавања. Гасна хроматографија (GC) – принципи, инструментација. 
Спектрометријски детектори у GC: EI MS, CI MS, IR. Спектралне карактеристике одабраних класа једињења. GC у 
анализи примарних и секундарних биомолекула (витамини, стероиди, етарска уља, једињења S и N). Дериватизација у 
GC – анализа примарних биомолекула (глицеролипиди, угљени хидрати). Мултидимензионална гасна хроматографија 
(GC×GC). Течна хроматографија (LC) – принципи, инструментација. Механизми ретенције у течној хроматографији – 
RP, NP, HILIC, јоноизмењивачка, афинитетна, гел, ion-pairing, мицеларна, хирална хроматографија. Хемометрија у 
оптимизацији хроматографског процеса. LC анализа протеина, угљених хидрата, витамина, липида, секундарних 
биомолекула. Пре- и постколонска дериватизација у течној хроматографији – анализа аминокиселина. 
Спектрометријски детектори у LC: UV/VIS, FLD, API-MS, NMR. Спектралне карактеристике основних класа 
једињења, примарних и секундарних биомолекула. Тандемска масена спектрометрија: QQQ, Q-TOF, ion-trap. 
Елекстроспреј јонизација липида – аргентација. API-МS – испитивање протеин-лиганд интеракција. МS високе 
резолуције у биохемији – секвенционисање протеина. Изотопски маркери у испитивању метаболичких путева. 
Хемометријске методе обраде података – PCA. Хемосистематика. Метаболичко профилисање, метаболомика, 
протеомика, липидомика, геномика, волатомика, флуксомика. Савремене електрофоретске технике у биохемији. 
Капиларна електрофореза (CE). Минијатуризација - bio-analyzer. Савремене препаративне хроматографске методе у 
биохемији – препаративна HPLC, центрифугална партициона хроматографија (CPC). 
Практична настава 
Припрема и квалитативна, семиквантитативна и квантитативна GC-MS и LC-MS-MS анализа одабраних биолошких 
материјала биљног, животињског и хуманог порекла.  
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10. Интерне скрипте 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 
 

Вежбе: Други облици наставе: 2 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања, лабораторијске вежбе, консултације, методе e-learning-а 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 70 
практична настава 25 усмени испт  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 
 


