
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије фармације 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА III (ФIII-ФРХЕIII) 

Наставник: Невена Н. Грујић-Летић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 
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Циљ предмета: 

Стицање основних, научних и академских способности и вештина из области фармаколошки активних супстанци природног, полусинтетичког и 

синтетичког порекла. Упознавање са структуром, међународним незаштићеним именом, заштићеним називом готовог лека, номенклатуром и 

физичко-хемијским особинама. Посебно указивање на везу између хемијске структуре и деловања као и на биотрансформацију лекова. 

Исход предмета: 

Знање и разумевање хемијских структура и особина фармаколошки активних супстанци, метаболизма и ефеката дејства преко рецептора или неким 

другим путем. Примена стечених знања у научно-истраживачком раду и пракси. 

Развијати код студената, на основу стечених знања, вештину лабораторијског рада при анализи и евентуалном добијању фармаколошки активних 

супстанци, повезивање стечених практичних и теоретских знања и њихова примена у фармакологији, фармацеутској технологији и другим 

медицинским предметима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Депресиви централног нервног система: антипсихотици (неуролептици), транквилизери (анксиолитици), анестетици седативи – хипнотици, 

антиконвулзиви (антиепилептици) 

2. Стимуланси централног нервног система: трициклични антидепресиви, аналептици, инхибитори МАО 

3. Аналгетици: наркоаналгетици (морфин и др. супстанце),аналгоантипиретици, антитусици 

4. Локални анестетици 

5. Хистамин и антихистаминици 

6. Адренергици и антиадренергици 

7. Холинергици и антихолинергици 

8. Кардиоваскуларни лекови (вазодилататори, антиаритмици, антихипертензиви, антикоагуланси, тироидни хормони, антитироидни лекови) 

9. Диуретици 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

1. Упознавање са садржајима лабораторијског рада. 

2. Хроматографија: теоријски принципи; танкослојна хроматографија (анализа смеша са два или три аналгоантипиретика; анализа смеша 

метилксантина; анализа смеша кардиотоничних гликозида); колонска хроматографија (раздвајање кардиотоничних гликозида); HPLC 

(квантитативна анализа конзерванаса, метилксантина). 

3. Изоловање и пречишћавање кофеина из природних производа. Полусинтеза кофеина. Одређивање садржаја метилксантина у храни и пићу. 

Одређивање тачке топљења, спектралне анализе, квантитативна HPLC анализа. 

4. Полусинтеза ацетилсалицилне киселине. Одређивање тачке топљења, спектралне анализе и титриметријско одређивање садржаја. Степен 

чистоће добијеног производа. 

5. Постављање метода за квантитативно одређивање спектрофотометријском методом датог једињења. 

6. Примена рефрактометрије и полариметрије у квалитативном и квантитативном одређивању фармаколошки активних једињења. 

7. Рачунски задаци. 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

45 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе:  

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације. Лабораторијске вежбе – самостално или у групи. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 40 

практична настава 15 усмени испт 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и -   

 


