
 
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм :       Технолошко инжењерство 
Назив предмета:              БИОАКТИВНИ КОМПЛЕКСИ 
Наставник/наставници: Сандра С. Константиновић, Јелена Б.Звездановић 
Статус предмета:             Обавезни за модул Фармацеутско-козметичке технологије  
Број ЕСПБ:                       5 
Услов:                                Нема 
Циљ предмета 
Стицање теоријских сазнања на основу којих ће се разумети и објаснити улога јона метала у биосистемима, 
везивање јона метала за биомолекуле, утицај јона метала на структуру и функцију биополимера и утицај 
метала на биолошку активност комплекса. 
Исход предмета  
Сагледавање улоге и функције метала у биолошким системима, њиховог утицаја на  биолошку активност 
комплекса и самостално осмишљавање стратегије у дизајнирању лекова на бази једињења метала. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Распрострањеност биоелемената у људском телу и њихов значај. Улога јона и комплекса метала у 
метаболизму, примена комплекса метала у медицини, токсичност метала и њихових једињења. Киселинско-
базне особине биолиганада и активни центри за кординацију. Комплекси металних јона са 
аминокиселинама, пептидима, протеинима. Комплекси металних јона са карбохидратима и лигандима типа 
карбохидрата. Интеракције металних јона са нуклеотидима, нуклеинским киселинама. Комплекси гвожђа, 
бакра, кобалта и магнезијума са биолигандима у реалним системима. Биоактивни комплекси платине, 
паладијума, рутенијума и злата.Биолошка активност органометалних једињења.Хелирајући агенси. 
Практична настава  
Синтеза комплекса прелазних метала са потенцијално биоаактивним лигандима. Карактеризација 
синтетисаних комплекса (спектроскопске методе, магнетна мерења). Одређивање биолошке активности 
синтетисаних комплекса.  
Литература  

1. Т. Ђаковић-Секулић, Бионеорганска хемија, ПМФ, Нови Сад, 2017. 
2. С. Гргурић Шипка, Хемија биоелемената, Хемијски факултет, Београд, 2014. 

Број часова  активне наставе   Теоријска настава:  45 Практична настава:  15 
Методе извођења наставе 
Tеоријска настава уз коришћење видео презентације. Семинарски рад. Консултације. Лабораторијске вежбе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
колоквијум-и - ..........  
семинар-и 30   
Начини провере знања могу бити различити наведени, у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужина 2 странице А4 формата 
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