
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

  

Назив предмета: Oснови имунологије 

Наставник: Чолић J. Миодраг, Вучевић Б. Драгана, Војводић В. Данило, Василијић Р. Саша  

Статус предмета: Oбавезан предмет изборног подручја молекулска медицина 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Уписан трећи семестар докторских студија 

 

Циљ предмета 

Упознавање студената са функционисањем имунског система у физиолошким и патолошким 

условима. 

 

Исход предмета  

На крају наставе од студента се очекује да објасни организацију имунског система, као и основне 

компоненте урођене и стечене имуности; да опише молекуле и гене укључене у механизме 

специфичног препознавања антигена; процес развоја, активације и сазревања лимфоцита; да 

разликује облике имунског одговора према инфективним агенсима; да стекне знања и разуме 

основне принципе ефекторских механизама имунског одговора, имунске толеранције, 

аутоимуности, антитуморске имуности, преосетљивости  и трансплантацијске реакције; да 

интерпретира имунолошке тестове за процену ћелијског и хуморалног имунитета.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Ћелије, ткива и органи имунског система; Компоненте стеченог и урођеног имунитета; Антигени и 

антитела; Главни комплекс ткивне подударности; Прерада антигена и антиген-презентујуће ћелије; 

Основне карактеристике Т и Б лимфоцита и њихов развој; Ћелијски и хуморални имунски одговор; 

Основне особине цитокина, цитокинских рецептора и цитокинске сигнализације укључених у 

урођени и стечени имунски одговор. Имунитет према бактеријама, вирусима и паразитима; 

Имунитет према туморима и трансплантираним антигенима; Основни механизми регулације 

имунског одговора, имунолошке толеранције и аутоимуности; Примарне и секундарне 

имунодефицијенције; Реакције преосетљивости.  

 

Практична настава: Студијски истраживачки рад 

Имунохистохемијска идентификација субпопулација лимфоцита у централним и периферним 

лимфоидним органима (имунопероксидаза, имунофлуоресценца); Реакције антиген/антитело 

(нефелометрија, преципитација, имунопреципитација, аглутинација, електрофореза, 

имуноелектрофореза); Маркери Т и Б лимфоцита (проточна цитофлуорометрија); Тест 

пролиферације лимфоцита (митогена култура, алогена култура); Детекција цитокина и биолошки 

активних супстанци (ELISA, детекција коришћењем имуномагнетних куглица и проточне 

цитофлуорометрије); Методе за детекцију аутоантитела; Методе за детекцију HIV инфекције 

(Western blot, ELISA, PCR); Методе за детекцију ране и касне преосетљивости (RIST, RAST, prick, 

Mantoux кожна проба). Дендритске ћелије - изолација, култивација, фенотипска анализа; 

Модулација продукције Th1 и Th2 цитокина in vitro; Одређивање подкласа имуноглобулина и њихов 

клинички значај. 

 

Препоручена литература 

1. Abbas AK., Lichtman AH. Основна имунологија; друго обновљено издање, Дата статус, 

Београд, 2007.  

2. Delves P, Martin S, Burton D, Roitt I. Roitt's Essential Immunology, Wiley-Blackwell, 2006. 

3. Kenneth M, Travers P, Walport M. Janeway´s Immunobiology. Taylor&Francis, Inc., 2007. 

Број часова активне наставе: 

120 

Теоријска настава:  

45 

Практична настава: 

студијски истраживачки рад  75 

 

Методе извођења наставе 

Настава ће се одржавати кроз предавања, интерактивни рад са кандидатом и студијски 

истраживачки рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Активност у току предавања: 10 

Активност у току студијског истраживачког рада: 20 

Писмени испит: 20 

Усмени испит: 50 
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