
 
Назив предмета: Нутригенетика и нутригеномика животиња 
Наставник или наставници: проф. др Јевросима Стевановић, проф. др Зоран Станимировић, проф. др 
Бранко Петрујкић  
Статус предмета: Изборни предмет из области израде дисертације 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета је: да студентима објасни везу између исхране и генома, односно како нутријенти утичу на 
активност гена значајних за здравље и продуктивност (нутригеномика) и како утицај исхране на здравствено 
стање и производне способности животиња зависи од генетске предиспозиције (нутригенетика).  
Исход предмета: Студент треба да: зна да модификовањем исхране и коришћењем дијететских суплемената 
може да утиче на мноштво гена од којих зависи здравље и продуктивност животиња; разуме молекуларну 
основу деловања нутријената на експресију гена животиња, као и да искоришћавање супстанци зависи од 
индивидуалне генетске предиспозиције и количине унетих супстанци; оптимизује исхрану и правилно 
одабере дијететске суплементе за одржање здравља и повећање производних перформанси животиња, 
водећи рачуна о њиховим генетским предиспозицијама и економичности сточарске производње.  
Садржај предмета: Теоријска настава: Предмет и значај нутригенетике и нутригеномике. Молекуларне 
интеракције између исхране и гена. Развој нутритивних стратегија за унапређење здравља и добробити 
животиња, превенцију болести, повећање ефикасности искоришћавања хране и одрживу сточарску 
производњу. Нутригенетика: Повезаност генетске варијабилности и реаговања на нутријенте. Генетски 
полиморфизми као узрок различите ефикасности искоришћавања хране међу јединкама исте врсте. Методе 
за утврђивање генетских полиморфизама. Утврђивање нутритивне алтернативе на основу анализе генских 
полиморфизама. „Фетално програмирање“ – утицај потхрањености у гравидитету на метаболизам 
младунаца. Индивидуализована исхрана кућних љубимаца уз суплементацију у складу са генетским 
предиспозицијама јединке. Примери оптимизовања оброка у складу са генетским предиспозицијама 
животиње. Нутригеномика: Утицај нутријената (биоактивне, функционалне хране и дијететских 
суплемената) на активност гена. Методе за утврђивањe ефекта нутријената на експресију гена. Интеграција 
„omics” технологија (транскриптомике, протеомике и метаболомике) у служби нутригеномских 
истраживања. Нутригеномика и имунитет. Нутригеномика и болести. Нутригеномика и репродукција. 
Нутригеномика и производне способности животиња. Примери потврђених позитивних и негативних 
ефеката нутријената (масних киселина, витаминских, минералних и протеинских суплемената) на експресију 
гена значајних за имунитет, детоксификацију, оксидативни стрес, развиће, апоптозу, метаболичке путеве, 
контролу хомеостазе.  
Практична настава-СИР: Индивидуални практични рад у лабораторији.  
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Број часова активне наставе  Теоријска настава: 15 Практична настава-СИР: 30 
Методе извођења наставе: Осим теоријских предавања, практична блoк настава сa индивидуaлним рaдoм 
студeнтa. Активaн и кoнкрeтaн практичан рад у Лaбoрaтoриjи за генетику домаћих животиња, дивљачи и 
пчела Кaтeдрe зa биoлoгиjу нa пoстojeћoj oпрeми кoja у пoтпунoсти подржава предвиђени наставни програм. 
Систем ротације докторанда са тутором за сваку дијагностичку технику омогућава да сваки кандидат након 
завршеног курса буде способан за самосталан рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100)  Бодовање: из наставе 10 поена, за семинарски рад 10 поена, на 
испиту 80 поена (минимално 41). 
Начин провере знања: семинарски рад, испит 

 
 
 


