
     
 
 
 
ПРЕДМЕТ: СИРОВИНЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКЕ ПРОИЗВОДЕ 
  

1. Сировине за добијање фармацеутских производа- дефиниција, подела према пореклу (7) 
2. Алкалоиди-дефиниција и подела према дејству.(12) 
3. Објаснити дејство следећих алкалоида:  морфин, колхицин, атропин, кокаин (12-14)  
4. Објаснити дејство следећих алкалоида: лобелин, ефедрин, стрихнин (14-15) 
5. Објаснити дејство следећих алкалоида: кофеин, капсаицин (15-18) 
6. Хетерозиди- дефиниција, структура, подела, представници (21) 
7. Кардиотонични хетерозиди, сапонини (21-23) 
8. Флавоноиди (23-24) 
9. Примена значајнијих угљених хидрата у фармацеутској индустрији (29-40) 
10. Гуме и слузи- дефиниција, састав, примена, представници  (40-44) 
11. Смоле и балзами- дефиниција, састав, примена, представници (44-48) 
12. Биљне масти и уља- састав, добијање, примена, чување. (48-53) 
13. Примена биљних уља у фармацеутској индустрији  (гинокардија,  ланено, рицинусово уље, 

бадем) 
14. Примена биљних уља у фармацеутској индустрији  ( арахис, какао, сунцокрет, маслина, 

сусам, соја) 
15. Биљни воскови- састав, својства, примена, представници.(53) 
16. Витамини- дефиниција, подела, извори, улога у организму.(54-57) 
17. Пчелињи производи - својства и значај у фармацеутској индустрији.(58-60) 
18. Рибље уље- примена и значај (60-61) 

19. Животињски восак- представници, добијање, примена. (61-64) 
20. Стероиди- дефиниција, структура и подела стероидних хормона (68-71) 
21. Хормони- дефиниција, подела, примена у фармацеутској индустрији (71-74) 
22. Антибиотици- дефиниција, механизам дејства. (74) 
23. β-лактамски антибиотици. (74-76) 
24. Пептиди и протеини- дефиниција, структура, примена у фармацеутској индустрији (78-79) 
25. Ензими- дефиниција, дејство пепсина и панкреатина. (79-80) 

26. Сировине минералног порекла- дефиниција, представници. 
27. Силицијум и његова једињења 
28. ПАМ- дефиниција, шематски приказ, подела, примена 
29. Емулзије- дефиниција, типови 
30. Подела и примена емулгатора типа ПАМ 
31. ХЛБ број 
32. Аспирин и ибупрофен- својства, примена 

33. Додатне сировине- примена, захтеви 
34. Основне додатне материје 
35. Споредне додатне материје 
36. Основни поступци припреме воде (пре уласка у фармацеутско постројење) 
37. Вода у фармацеутској индустрији 
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