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Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

✔
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✔

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina predmeta: steroidi kot signalne molekule, neravnovesja steroidov in bolezni pri
človeku, steroidi kot zdravila, encimi biosinteze steroidov in receptorji kot tarče za razvoj
zdravilnih učinkovin, steroidi kot biokemijski označevalci.
Študenti se seznanijo z osnovami kot tudi najnovejšimi dosežki na področju biokemije
steroidov z biokemijskega in medicinskega vidika. Spoznajo vloge endogenih steroidov v
različnih fizioloških in patofizioloških stanjih. Pridobijo pregled področja steroidnih zdravilnih
učinkovin in spoznajo zdravilne učinkovine, ki se vpletajo v sintezo in delovanje steroidov.
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Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ocena predmeta je sestavljena iz ocene pisnega izpita (do 100 točk) in ocene seminarske
naloge (do 20 točk). V primeru, da izpita ali seminarske naloge študent ne opravi pozitivno (55
% možnih točk), je potrebno izpit ponavljati oziroma ustno zagovarjati seminarsko nalogo. Za
končno oceno predmeta se točke seštejejo (do 120 točk). Točkovalnik: 66 – 74 točk (db 7);
75 – 84 točk (pd 8); 85-94 točk (pd 9); 95 – 120 točk (odl 10).
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Pogoj za vpis predmeta je redni vpis v 1. letnik ali opravljen izpit iz predmeta Temelji
biokemije. Predmet lahko vpiše 8 študentov.
Predmet ima črkovno oznako (CD). Termini 3 kreditnih izbirnih predmetov prvega letnika so
za lažje urejanje označeni s črkami od A do D. Da ne pride do terminskega prekrivanja,
študent ne sme izbrati dveh predmetov z enako črkovno oznako (dva predmeta iz na primer
termina C ali predmet C in CD).
Obvezna študijska literatura in gradivo
M. Lieberman, A. D. Marks, Basic Medical Biochemistry, fourth edition, 2013;
D. R. Ferrier, Lippincott’s Illustrated Reviews Biochemistry, sixth edition, 2014;
W. A. Norman, H. L. Henry, Hormones, third edition, 2015
Novejši pregledni članki s področja in viri na spletu.

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na UL MF
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
Izbirni predmet se ne izvaja v angleškem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

