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Циљ предмета:
Пружање студентима знања о мутагеном и тератогеном ефекту загађења животне средине.
Исход предмета:
Упознавање са мутагенима и канцерогенима; разумевање механизма мутагенезе и канцерогензе;
оспособљавање за праћење мутагених и тератогених ефеката; савладавање основних принципа детекције
и евелуације генотоксичних агенаса; примена стечених знања у превенцији тумора.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Подела мутагена и мутација. Генотоксични ефекти зрачења. Хемијски генотоксични агенси и њихово
дејство. Вируси као биолошки генотоксични агенси. Тератогенеза и тератогени ефекти зрачења.
Механизми тератогенезе. Манифестације. Механизми одбране од тератогена. Генетски поремећају у
ћелијама канцера (онкогени и тумор супресор гени). Поремећај контроле ћелијског циклуса и
трансдукције сигнала у ћелијасма тумора. Ангиогенеза, прогресија и метастазирање малигних тумора.
Хормони и рак. Савремена дијагностика канцера. Наследна предиспозиција за канцер и превенција
канцера. Стандардне терашије канцера ( операција, радијација, хемотерапија). Најновије терапије
канцера (генска терапија, имунотерапија, комбиноване терапије).
Практична настава
Мутациона стопа. Микробијални тестови за детекцију генотоксичности. Тестови за генотоксичност који
се изводе на Drosophilla. Тестови за генотоксичност који се изводе на Mammalia.
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Остали часови
Број часова активне наставе:
Предавања:
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Методе извођења наставе:
Теоријски део наставе организован је у виду предавања, док се практична настава изводи у виду
екдсперименталног рада и спровођења одговарајућих тестова за генотоксичност у лабораторији. Такође,
настава се организује и преко колоквијума и семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
поена
активност у току предавања
10
практична настава
10
усмени испит
60
колоквијум-и
10
..........
семинар-и
10

