
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Хумана молекулска генетика  

Наставник: Магић М. Звонко, Цикота M. Бојана  

Статус предмета: Обавезан предмет изборног подручја молекулска медицина 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Уписан трећи семестар докторских студија 

 

Циљ предмета 

Упознавање студената са теоријским принципима из хумане молекулске генетике и  могућностима 

њихове примене у истраживању и клиничкој пракси. 

 

 

Исход предмета  

На крају наставе од студента се очекује да разуме и објасни основне принципе и примену 

молекулске биологије и генетике у медицини, да примени стечена знања из молекулске медицине у 

истраживању и клиничкој пракси, детекцији, предикцији и прогнози болести, као и ризике од 

настанка наследних болести и индикације за генетско тестирање.   

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Грађа ћелија, регулација ћелијског циклуса, фактори раста, протоонкогени и туморсупресорски 

гени; Структура и грађа генетског материјала; Регулација генске експресије еукариота, епигенетска 

инактивација гена; Молекулска генетика; Изучавање молекулских механизама болести; Молекулскa 

генетика канцера; Молекулска генетика старења; Молекулска детекција и идентификација 

микроорганизама; Медицинска генетика; Типови наслеђивања и најчешће наследне болести хумане 

популације; Основне технике рекомбинантне ДНК у дијагностици, судској медицини, пренаталној 

дијагностици, идентификацији и утврђивању очинства. 

 

Практична настава: Студијски истраживачки рад 

Основни принципи наслеђивања–задаци: Харди-Вајнбергово правило; Мултипли алели; моногенско 

и полигенско наслеђивање; Демонстрација техника молекулске биологије које се примењују у 

молекулској медицини: PCR, RT-PCR, SSCP, RFLP, Real-Time PCR, секвенцирање.  

 

 

Препоручена литература 

1. Lewin B. Genes IX. Jones & Bartlett Publishers Inc.,U.S., 2007. 

2. Strachan T. and Read AP. Human Molecular Genetics III. Garland Science. 2004. 

3. Милошевић-Ђорђевић О., Маринковић Д. Збирка решених задатака из генетике, четврто 

допуњено издање, Природно математички факултет Крагујевац, 2006. 

 

Број часова активне наставе: 

120 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

студијски истраживачки рад 75 

 

Методе извођења наставе 

Предавања/интерактивни рад са кандидатом и студијски истраживачки рад. Aнализе савремених 

публикованих чланака, писање семинарског рада и његова презентација. Уколико се кандидат 

одлучи за израду докторске дисератције из ове области, припрема и презентовање пројекта тезе у 

сарадњи са одабраним ментором. 

 

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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