
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Хомеостаза и регулаторни механизми 

Наставник или наставници: Чолић Ј. Миодраг, Стевановић Д. Ивана, Цикота М. Бојана, Нинковић Б. 

Милица  

Статус предмета: Обавезан за сва изборна подручја 

Број ЕЦПБ: 10 

Услов: Уписан други семестар докторских академских студија 

 

Циљ предмета 

је да студенти стекну нова знања о основним механизмима настајања и одржавања хомеостазе у људском 

организму чији је предуслов одржање морфолошке и функционалне равнотеже унутар ћелије, у органима и 

органским системима. 

 

 

Исход предмета 

По завршетку наставе од студента се очекује да стекне основна знања о механизмима успостављања 

хомеостазе у ћелији, централном нервном систему, ендокрином систему и имуном систему организма и 

да буде оспособљен да на основу стечених знања разматра поремећај хомеостазе у ћелијама, органима и 

органским системима људског тела. 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Значај хомеостазе за физиолошко функционисање ћелија, органа и организма у целини; регулација 

ћелијског циклуса (пролиферација, апоптоза); регулација интрацелуларне сигнализације; регулација 

ћелијске респирације; регулација генске експресије и транслације; хомеостаза у ћелији и биолошке 

структуре мембране (липидни део мембране); улога протеина и протеинских структура мембране у 

одржавању хомеостазе ћелије; улога повратне спреге у очувању хомеостазе (електролити, осмолалност); 

улога механизма повратне спреге у ендокрином систему; улога промене метаболичког режима у очувању 

хомеостазе у организму; регулација ткивне регенерације; регулација имунског одговора; значај функције 

бубрега у одржавању хомеостазе; очување интегративних функција централног нервног система у 

одржавању хомеостазе организма. 

 

Практична наставa: Студијски истраживачки рад 

Методе испитивања имунског система; методе испитивања нервног система, методе за проучавање 

генске експресије; методе за проучавање ћелијских функција (пролиферација, апоптоза).   

 

 

Препоручена литература 

1. Гајтон А. Медицинска физиологија. Превод XI издања. Сав. администрација. Београд, 2007.   

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

3. Tortora G., Grabowski S. Principles of anatomy and physiology, Biological Sciences Textbook, USA 2003. 

 

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 (максимални 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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