
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Основи имунопатологије 

Наставник: Војводић В. Данило, Вучевић Б. Драгана, Зечевић Д. Радош, Стефановић З. Душан, 

Павлица М. Љиљана, Обрадовић В. Драгана, Динчић Р. Евица, Глигић Љ. Бранко, Микић С. Драган, 

Шурбатовић Маја, Максић М. Ђоко, Петровић-Рацков Д. Љиљана  

Статус предмета: Изборни предмет подручја молекулска медицина 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Уписан четврти семестар докторских студија 

 

Циљ предмета 

Омогућити полазницима да науче основе имунопатогенетске механизме важне за настанак и 

пропагацију, као и савремене терапеутске приступе најчешћих интернистичких патолошких стања.  

 

Исход предмета  

По завршетку наставе од полазника се очекује да стекне знања о имунској основи отпорности на 

инфекције, као и механизмима настанка примарних и секундарних имунодефицијенција, 

аутоимунским обољењима и имунопатогенетским механизамима настанка лимфопролиферативних 

болести,  као и да објасни савремене поступке имуноманипулације и имунопатогенетских механизама 

трансплантације и имунске основе различитих болести. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Молекулске основе отпорности на инфекције; основни механизми примарних и секундарних 

имунодефицијенција; Основни механизми реакција преосетљивости; Аутоимуност; 

Лимфопролиферативне болести; Савремени поступци имуноманипулације, супресије, потенцијације 

и модулације; Имунопатогенетски механизми трансплантације; Имунске основе болести бубрега,  

болести мишића и зглобова, кожних болести, болести ока, болести респираторног система, болести 

гастроинтестиналног тракта и болести јетре, болести ендокриних жлезда и шећерне болести, болести 

хематопоетског система; Имунске основе неуроимунологије; Имунске основе трудноће; Имунски 

одговора на туморе; Технике клиничке имунологије. 

Практична настава: Студијски истраживачки рад 

Одређивање концентрације имуноглобулина; испитивање комплемента и поремећаја имунских 

комплекса; детекција специфичних антитела; детекција аутоантитела; испитивања функције 

лимфоцита; испитивање функција неутрофила; рекомбинантна ДНК технологија у клиничкој 

имунологији; проточна цитофлуориметрија; детекција антиапоптотских протеина. 
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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: 20 

Активност у току студијског истраживачког рада: 10 

Семинарски рад-ови: 15 

Колоквијум-и: 10 

Усмени испт: 45 
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