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Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са напредним методама у истраживањима из области 

молекуларне биологије, биохемије, биологије ћелија, хистологије и генетике.  

Исход предмета  

Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студенти ће моћи да објасне и примене 

методологије молекуларне биологије у истраживањима структуре и функције биосистема на нивоима 

макромолекула, ћелија, ткива, организама и популација. Студенти ће употпунити знања о методама 
молекуларне биологије у биолошким истраживањима, и савладати технике за препарацију ткива, као и 

хистохемијске методе за приказ ћелијских типова и ћелијских органела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Биохемија и молекуларна биологија: Савремене и напредне технике клонирања (Gibson assembly, LIC, 

TOPO). Анализа и манипулација експресије протеина и олигонуклеотида. Фракцинација, екстракција, 

прећишчавање и карактеризација биомолекула. Преглед метода структурнe биологијe и протеомикe. 

Биологија ћелије: Ћелијске културе, трансфекција-трансдукција, transgene knockout i knockdown 

методе, Поступци за анализу активације сигналних путева. Генетика: Компаративни преглед метода 

изолације ДНК и РНК. Методе за одређивање генетичке варијабилности применом микросателита и 

других типоваМолекуларних маркера.   Примена молекуларних маркера у дијагностици, популационо 

генетичким студијама, конзервационој биологији и таксономији. Хистологија: Основне технике 
припреме узорака за светлосну микроскопију. Методе бојења у микроскопској техници (хистохемија, 

имунохистохемија, имунофлуоресценција). 

Практична настава 

Биохемија и молекуларна биологија:  анализа и манипулација експресије биомолекула; фраксинација, 

екстракција и хроматографија биомолекула; карактеризација биомолекула (спектроскопија, 

електрофореза, масена спектроскопија, структурна анализа и одређивање активности ензима). 

Биологија ћелије: Трансфекција имортализоване ћелијске културе, ELISA,  есеј за одређивање 

активности МАП киназа. Генетика: Изолација ДНК и РНК молекула. Анализа полиморфности 

микросателитских локуса.Анализа генетичке варијабилности применом RAPD прајмера. Анализа 

полиморфизама применом PCR-RFLP методе. Хистологија: Израда препарата за светлосну 

микроскопију. Методе за диференцијална бојења ћелијских органела и појединих ткивних компоненти. 
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Релевантни научни и стручни радови из области и изводи са предавања 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2+2+3 

Методе извођења наставе: Предавања, лабораторијске вежбе и консултације 

Оцена  знања  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања - писмени испит 60 

практична настава 20 усмени испт  

семинар-и 20   
 


