
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

 
Назив предмета: Mолекулска микробиологија 

Наставник или наставници: Куљић-Капулица Ђ. Нада, Лепшановић А. Зорица, Ристановић С. 

Елизабета, Тамбур Ж. Зоран 

Статус предмета: Изборни предмет подручја молекулска медицина 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Уписана друга година докторских студија 

 

Циљ предмета  
Разумевање молекулске основе функционисања патогених микроорганизама и интеракције са домаћином 

које су битне за појаву обољења.   

 

Исход предмета  

На крају наставе од студента се очекује да стекне знања из молекулске микробиологије која ће му 

омогућити да интерпретира одговарајуће дијагностичке тестове, да стекне знања и разуме молекулске 

основе вируленције микроорганизама и резистенције на антимикробна средства, као и да постане 

самостални истраживач.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Молекулска основа структуре и функције микроорганизама; Структура и функција макромолекула и 

њихове мађусобне интеракције; Геноми микроорганизама; Регулација експресије гена; Механизми 

настанка мутација; Мобилни генетички елементи и њихова улога у хоризонталној размени гена; Гени који 

кодирају факторе вируленције патогених микроорганизама; Механизми резистенције микроорганизама на 

антимикробна средства, ширење резистенције и појава мултирезистентних сојева; Интеракције патогена и 

домаћина; Механизми избегавања имунског одговора домаћина; Основи генетичког инжењерства; 

Примена молекуларних метода и генетичког инжењерства у превенцији и дијагностици бактеријских и 

вирусних инфекција, типизацији микроорганизама и усавршавању потенцијалних биолошких агенса. 

Практична настава 

Молекулске методе за детекцију бактеријских и вирусних узрочника инфективних обољења (Western blot, 

ELISA, PCR);  Фенотипске и генотипске методе за детекцију резистенције на антимикробна средства; 

Методе за детекцију гена за вируленцију; Методе за типизацију патогених микроорганизама (PCR, PCR-

RFLP). 

 

Препоручена литература  

1. Sussman M. Molecular medical microbiology, Academic Press, 2002. 

2. Jawetz E, Melnick  J, Adelberg E. Medicinska mikrobiologija, Savremena administracija, Beograd 1998. 

3. Lewin B. Genes, VIII Ed., Oxford University Press, 2004. 

4. Abbas AK, Lichtman AH Основна имунологија, друго обновљено издање, Дата статус, Београд, 

2007. 
Јовановић Т. и сар. Основе молекуларне вирусологије, Медицински факултет, Београд, 2006. 

Број часова  активне наставе: 

180 

Теоријска настава: 

60 

Практична настава: 

студијски истраживачки рад  120 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, семинаре и презентецију пројекта уколико се кандидат определи за 

израду дизертације из ове области. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Провера знања 

Активности у току предавања 10 Писмени испит 20 

СИР 20 Усмени испит 30 

Семинарски рад 20   
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