
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Експериментални модели у биомедицини 

Наставник или наставници: Чолић J. Миодраг, Јовановић Д. Марина, Жунић Д. Гордана, Војводић В. 

Данило, Вучевић Б. Драгана, Стевановић Д. Ивана, Цикота М. Бојана, Нинковић Б. Милица, Обрадовић 

В. Драгана, Василијић Р. Саша  

Статус предмета: Обавезан за сва изборна подручја 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Уписан други семестар докторских академских студија 

 

Циљ предмета 

Упознавање кандидата са методама и моделима који се користе у истраживачком раду у биомедицини.  

 

 

Исход предмета 

По завршетку теоријске, а делом и практичне наставе, од кандидата се очекује да стекне основна знања o 

основним принципима истраживања у биомедицини и примене модела у експерименталном и клиничком 

истраживачком раду. 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Модели и методе истраживања in vivo и in vitrо; морфолошки модели и методе испитивања у 

биомедицини – цитодијагностика; модели проучавања функција ћелија (пролиферација, продукција 

цитокина, међућелијске комуникације); визуелизационе методе у радиологији и нуклеарној медицини; 

биохемијски модели и методе испитивања; методе молекуларне генетике у биомедицини; 

електрофизиолошке методе у биомедицини; испитивање лекова на моделима; специфичности клиничких 

и епидемиолошких истраживања; методе испитивања психолошких функција; експерименталне 

животиње у биомедицинским истраживањима као аналози човека (модели повреда, исхемије мозга, 

конвулзија, неуродегенеративних болести, модели инфламације).  

 

Практична настава: Студијски истраживачки рад 

Експериментални модели болести (модели повреда, инфламација, интоксикација, мождане исхемије, 

конвулзија, неуродегенеративних болести); имунизација и инфекција; ћелијске културе; методе 

испитивања функције тимуса; биолошки материјали; аналитичке технике у биохемијском раду; 

електрофизиолошке технике; рад на стереотаксичном инструменту; експериментална хирургија 

(трансплантација органа и ткива).  

 

 

Препоручена литература 

1. Тietz N. Основи клиничке хемије. Београд, Веларта, 1997. 

2. Lewis R. Human genetics – concepts and applications. McGraw-Hill, 2005. 

3. LeDoux M. Animal models of movement disorders. Elsevier, Academic Press, 2005. 

4. Van Bruggen N., Roberts T. Biomedical imaging in experimental neuroscience. CRC Press, Boca 

Raton, 2003. 

5. Sperelakis N. Cell physiology; a molecular approach. III ed. Academic Press, USA, 2001. 

6. Whimster W. H. Biomedical Research, Springer Verlag. London, 1997. 

7. Douglas A. Principles of Instrumental Analisis, Harcourt College, 1992. 

 

Број часова активне наставе: 

120 

Теоријска настава:  

45 

Практична настава:  

75 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, анализа модела у савременим публикацијама, студијски истраживачки рад. 

Оцена знања (максималан број поена 100) 

Активност у току предавања: 10 

Активност у току студијског истраживачког рада: 30 

Писмени испит: 30 

Усмени испит: 30 
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