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Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са асистираним репродуктивним технологијама (АРТ), које се користе у циљу лечења 

неплодности. 

Исход предмета  

Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза, студент би требало да усвоји основне технике оплођења, 

интрацитоплазматску ињекцију сперматозоида и класичну методу оплођења; анализу спермограма и припрему сперматозоида за оплодњу; 

иднтификацију јајне ћелије у фоликуларној течности и припрему јајних ћелија за оплодњу. Требало би да познаје поступке селекције 

ембриона и ембриотрансфера; да познаје основе замрзавања и одмрзавања гамета и ембриона методом витрификације, да познаје технике 

биопсије поларног тела, бластомера и ћелија трофоектодерма  за преимплантациону генетичку дијагностику/скрининг; успешно води 

документацију и лабораторијске протоколе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са условима које мора да испуни свака лабораторија која се бави техникама асистиране репродукције, а односе се на: услове, 

кадар, опрему, као и основне технике  АРТ процедуре (спермограм; припрема гамета за оплођење; оплодња методом инсеминирања јајних 

ћелија обрађеним сперматозоидима- cIVF и интрацитоплазматском ињекцијом сперматозоида- ICSI; култивација и процена квалитета 

јајних ћелија и ембриона у свим фазама развоја; селекција ембриона и ембриотрансфер,); асистирани хечинг, континуирани мониторинг у 

time-lapse систему, биопсија поларног тела, бластомера и ћелија трофоектодерма за преимплантациону генетичку дијагностику/скрининг; 

безбедност у лабораторији и начин руковања инфективним агенсима и биолошким материјалом (мере заштите особља и пацијената); 

идентификација пацијената, њихових гамета, зигота и ембриона; индикатори који морају темељно да се анализирају и дискутују  у циљу 

побољшања квалитета рада и успешности АРТ; методе криопрезервације гамета и ембриона у свим фазама развоја; основе in vitro 

матурације јајних ћелија, донација гамета и ембриона и формирање криобанки;  законски и етички аспекти АРТ; вођење документације и 

контрола квалитета у лабораторији. 

Практична настава 

Практична настава ће се одржавати у Заводу за асистирану репродукцију као наставној бази Медицинског факултета. Сваки студент ће 

провести део времена у Заводу у посматрању извођења АРТ процедура. Упознаће се са начином организације рада у лабораторији за 

вантелесну оплодњу. За стицање практичних вештина из АРТ користиће се хумани биолошки материјал одобрен за коришћење у научне и 

експерименталне сврхе. Студенти ће радити основне технике оплођења, интрацитоплазматску ињекцију сперматозоида и класичну методу 

оплођења; анализу спермограма и припрему сперматозоида за оплодњу; идентификацију јајне ћелије у фоликуларној течности и припрему 

јајних ћелија за оплодњу. Упознаће поступке селекције ембриона и ембриотрансфера,  основе замрзавања и одмрзавања гамета и ембриона 

методом витрификације, као и биопсије поларног тела, бластомера и ћелија трофоектодерма  за преимплантациону генетичку 

дијагностику/скрининг. Стећи ће знања о вођењу документације и лабораторијских протокола, и упознаће се са неопходним мерама које 

треба да се спроводе ради безбедности особља, пацијената и биолошког материјала.  
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Број часова  активне наставе    

Предавања: 2 Вежбе:  Други облици наставе: 7 Студијски истраживачки 

рад: - 

Остали часови: - 

Методе извођења наставе 

 предавања, лабораторијске вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  тест/писмени до 60 

практична настава – практичан рад студената до 20 усмени испит  

практична настава – лабораторијски извештај  до 20   

колоквијуми     

 


