
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 

 Назив предмета: Молекулска онкологија 

Наставник или наставници: Магић М. Звонко, Јовић Р. Небојша, Марјановић А. Слободан,  

Новаковић Ј. Маријан, Тарабар К. Дино, Томић М. Илија, Тукић Ј. Љиљана, Кандолф-Секуловић О. 

Лидија,  Козомара Ј. Ружица, Цикота М. Бојана 

Статус предмета: Изборни предмет подручја молекулска медицина 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Уписан четврти семестар докторских студија 

 

Циљ предмета 

Упознавање студената са теоријским принципима из области молекулске онкологије и 

могућностима примене у клиничкој пракси. 

  

 

Исход предмета  

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

генетике у онкологији и да примени стечена знања у истраживању и у клиничкој пракси, детекцији, 

предикцији и прогнози болести; Да препозна важност пресимптоматске дијагностике, савремених 

метода у дијагностици наследних карцинома; да се упозна са принципима генетског саветовања и са 

индикацијама за генетско тестирање.  

  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Ћелијски циклус ћелије канцера; Механизми малигне трансформације; Протоонкогени и тумор 

супресорски гени; Гени поправке ДНК (DNA repair); Хипотеза о два ударца; Генетика наследног и 

спорадичног канцера; Онкогени вируси; Молекулски аспекти инвазије и метастазирања; Технике 

молекулске биологије у молекулској онкологији PCR, RT-PCR, SSCP, RFLP, Real-Time PCR, 

секвенцирање; Губитак хетерозиготности; Интеракција генетских и епигенетских фактора у развоју 

канцера; Епигенетске промене у малигној трансформацији; Нове технике молекулске биологије у 

детекцији тачкастих мутација и нестабилности микросателитне ДНК; Савремени аспекти лечења 

оболелих од тумора: молекулско циљано лечење, генска терапија; полиморфизми и генетски 

прилагођена терапија.  

 

Практична настава: Студијски истраживачки рад 

Технике молекуларне биологије које се примењују у молекуларној онкологији, PCR, RT-PCR, SSCP, 

RFLP, Real-Time PCR, секвенцирање.  

 

 

Препоручена литература 

1. Ruddon R. Cancer Biology. Oxford University Press, 2007. 

2. Strachan T. and Read A.P. Human Molecular Genetics III. Garland Science, 2004. 

3. Szyf М. DNA Methylation and Cancer Therapy. Springer, 2005. 

 

Број часова активне наставе: 

180 

Теоријска настава: 

60 

Практична настава: 

студијски истраживачки рад 120 

 

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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