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Циљ предмета 

Стицање знања о молекуларним механизмима који регулишу оваријалну функцију на примеру сисарског 
организма. 

Исход предмета  
Након успешно завршеног курса студенти треба да  
1. Објасне механизме у контроли фоликулогенезе   
2. Објасне механзме који контролишу функције гранулоза ћелија  
3. Опишу механизме у контроли овулације 

4. Објасне механизме у контроли функкције жутог тела  
5. Самостално и критички одабере научну и релевантну литературу и припреми семинарски рад на 
задату тему. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Механизми у контроли развоја оваријалних фоликула. Оваријални циклус. Гонадотропна регулација 
гранулозних ћелија. Гонадотропна регулација тека ћелија. Паракрина и аутокрина регулација оваријума. 
Механизми у контроли овулације. Простагландини. Јајан ћелија: мејотичко сазревање. Улога јајне ћелије 
и њених молекула у регулацији оваријалне функције. Молекуларни механизми у контроли жутог тела. 
Студијски истраживачки рад:  

Експериментални модел : примарна култура незрелих и преовулаторних гранулозних ћелија; анализа 
активности сигналних путева након стимулације са гонадотропним хормнонима у различитим 
експерименталним условима; писање рада на основу добијених резултата. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 5 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације; експериментални рад, презентација научног рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
усмени испит: 30, семинар: 70 

 


