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Предмет: Извештај о оцени научне заснованости и оправданости предложене теме
за израду докторске дисертације кандидата Стефана Г. Ивановића, мастер хемичара.
На редовној седници Наставно-научног већа Хемијског факултета Универзитета у
Београду, одржаној 11. фебруара 2021. године, изабрани смо за чланове Комисије
за подношење извештаја о оцени научне заснованости и оправданости предложене
теме за израду докторске дисертације кандидата Стефана Г. Ивановић, мастер
хемичара, студента докторских студија и истраживача-приправника Универзитета у
Београду Институт за хемију, технологију и металургију, Институт од националног
значаја за Републику Србију, пријављене под насловом:
„Метаболомички приступ у контроли квалитета производа биљног порекла ”
На основу увида у поднету документацију и досадашњи рад кандидата, подносимо
следећи
ИЗВЕШТАЈ
А. Биографски подаци о кандидату
Стефан Ивановић је рођен 19. августа 1994. године у Крагујевцу. Основну
школу и средњу школу (Средња школа „Краљ Петар I“) завршио је у Тополи.
Школске 2013/14. године је уписан на основне академске студије Универзитета у
Београду - Хемијског факултета (смер: хемија животне средине; просечна оцена у
току основних студија: 9,44). Завршни рад на основним академским студијама под
насловом „Испитивање хемијског састава љуске семена лешника“ одбранио је у
септембру 2017. године са оценом 10. Кандидату је додељена диплома за најбољег
студента на студијском програму „Хемија животне средине“ у школској 2016/2017.

Мастер академске студије при Катедри за органску хемију Универзитета у
Београду - Хемијског факултета уписао је школске 2017/18. године код ментора
проф. Љубодрага Вујисића (смер: хемија; просечна оцена у току мастер студија:
9,75). Мастер рад под насловом „Изоловање и одређивање структуре тритерпенских
киселина из гљиве Fomitopsis betulina“ одбранио је у септембру 2018. године са
оценом 10. Током основних академских студија, кандидат је учествовао у бројним
манифестацијама са циљем промовисања науке. Школске 2018/19. године уписао је
докторске академске студије (смер: хемија) при Катедри за органску хемију
Хемијског факултета у Београду, код ментора др Љубодрага Вујисића.
Од 2018. годне до данас запослен је као истраживач-приправник на
Универзитету у Београду - ИХТМ, Центар за хемију. Од 2018. до 2019. године
ангажован је на пројекту „Биоактивни природни производи самониклих, гајених и
јестивих биљака: одређивање и структура активности“, пројекат број 172053
(руководилац др Дејан Гођевац, научни саветник Универзитета у Београду - ИХТМ,
Центар за хемију). Кандидат је ангажован као сарадник на пословима аналитичара
на GC-FID-MS, Акредитоване лабораторије Центра за хемију од 2020. године. Члан је
Српског хемијског друштва.
Паралелно са научно-истраживачким радом, од школске 2020/21. године
укључен је у извођење вежби на Катедри за органску хемију Хемијског факултета
из предмета: Структурне инструменталне методе (221Б2) за студенте основних
академских студија студијског програма Биохемија.
Б. Објављени научни радови и саопштења
Кандидат се бави развојем нових аналитичких метода за контролу квалитета
производа биљног порекла, користећи инструменталне технике као што су IC, NMR,
GC-MS, такође се бави и мултиварјантном обрадом добијених резултата.
Стефан Г. Ивановић је аутор једног рада у врхунском међународном
часопису (М21) и коaутор једног рада у истакнутом међународном часопису (М22).
Кандидат је коаутор два саопштења, штампана у изводу на скуповима од
међународног значаја.
Библиографија
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В. Образложење теме
1. Научна област: Хемија
Ужа научна област: Органска хемија
2. Предмет научног истарживања

Предмет научног истраживања предложене докторске дисертације обухвата
метаболомичко испитивање одабраних врста лековитог биља и биљних препарата.
Током истраживања идентификоваће се биљни метаболити као потенцијални
биомаркери аутентичности биљних препарата, на основу чега ће се оптимизовати и
развити нове спектроскопске и спектрометријске методе за контролу квалитета
лековитог биља и биљних препарата.

3. Циљ научног истраживања

Циљ истраживања предложене докторске дисертације је проналажење нових
аналитичких метода за контролу квалитета лековитог биља и биљних препарата
заснованих на метаболомичком приступу.
У циљу откривања фалсификованих производа биљног порекла, савремене
спектроскопске и спектрометријске методе у комбинацији са биоинформатичким
алатима високих перформанси биће примењене за откривање најширег могућег
спектра биљних метаболита коришћењем интактних или минимално третираних
узорака.
На фундаменталном нивоу циљ ове докторске дисертације биће додатно
разумевање значаја

биљних

метаболита у

побољшању квалитета биљних

производа.
4. Методе истарживања

Метаболомика која не користи приступ циљаних анализа подразумева
истовремено мерење што више метаболита из сваког узорка, пружајући тако
холистички, општи преглед

састава узорка.

Ова

стратегија

анализирања

метаболомичког профила генерише велике количине података које је потребно

обрадити помоћу биоинформатичких

алата високих перформанси. У циљу

откривања фалсификованих производа, набавиће се три типа узо рака: аутентични,
припремљени од познатог прикупљеног биљног материјала (Aronia melanocarpa,
Tribulus terrestris, Hypericum perforatum, Origanum vulgare, Equisetum arvense,
Crataegus monogyna); симулирани фалсификовани производи, који ће бити
припремљени од прикупљеног биљног материјала помешаног са познатим
адултерантима из литературе да би имитирали фалсификовање; комерцијални
производи, који ће се купити са тржишта, где може доћи до неочекиваних превара [1].
Одабир биљног материјала је заснован на неколико критеријума: да се обухвате
различити облици биљних препарата, очекивања да такви производи на тржишту могу
бити извор превара, да се одговарајуће биљне врсте могу прикупити на подручју
Балкана.
Пре било какве анализе, обрада узорака игра главну улогу [2-4]. Велика
опасност приликом тражења адултераната у сложеном систему као што су
производи биљног порекла је да се аналит изгуби током одвајања од матрикса и
нежељених компоненти. Инструменталне методе биће постављене за откривање
најширег могућег спектра метаболита коришћењем интактних или минимално
третираних узорака. На тај начин ће губитак информација о саставу узорка бити
минималан, а с друге стране ће се максимално повећати ефикасност методе. Избор
одговарајуће методе зависиће од врсте узорака (течни, получврсти/чврсти).
Највише ће бити коришћене различите технике 1D и 2D NMR спектроскопије
за течне узорке и HR MAS (High Resolution Magic Angle Spinning) NMR спекроскопије
за узорке у полу-чврстом стању [COSY (¹H-¹H Correlation Spectroscopy), HSQC (¹H-¹³C
Heteronuclear Single Quantum Coherence), HMBC (¹H-¹³C Heteronuclear Multiple Bond
Correlation), TOCSY (¹H-¹H Total Correlation Spectroscopy), 2DJ разложена ¹H NMR
спектроскопија и супресија нежељених сигнала помоћу ¹H PSYCHE (Pure Shift Yielded
by Chirp Excitation) NMR спектроскопије].
Поред NMR спектроскопије за идентификацију биомаркера примењиваће се и
GC-MS анализа претходно дериватизованих узорака лековитог биља и биљних
препарата. Дериватизација биљних метаболита ће се вршити помоћу метоксиамин
хидрохлорида и N,O - бис (триметилсилил)трифлуороацетамида.
Високоефикасна танкослојна хроматорафија HPTLC (High-Performance ThinLayer Chromatography) ће се користити за брзу идентификацију биомаркера преваре
тако што ће се развијене плоче аутентичних и симулирано-фалсификованих

производа дигитализовати и подвргнути метаболомичкој анализи.
Будући да се метаболомички састав може разликовати у зависности од
географских и еколошких фактора, варијација у саставу ткива, потребно је
обезбедити више биолошких репликата које обухватају различите ботаничке
популације. Огромни скупови података добијени на такав начин обрађиваће се кроз
препознавање образаца, класификацију (аутентично насупрот фалсификованом) и
регресију (ниво фалсификовања) мултиварјантних модела као што су анализа
главних компонената (PCA), меко независно моделирање аналогије класа (SIMCA)
и парцијална регресија најмањих квадрата (PLS). Анализом добијених података доћи
ће се до биомаркера квалитета и/или адултерације производа биљног порекла [5].
Након чега ће се приступити изоловању и потпуној хемијској карактеризацији тако
откривених биомаркера.
5. Актуелности проблематике у свету

Употреба лековитог биља и биљних препарата за спречавање или лечење
болести популарна је широм света. Уврежено је мишљење да се многи биљни
препарати промовишу као „природни“, што се изједначава са „безбедним“. У
литератури су објављивани резултати аналитичких студија о фалсификатима и
контаминацији производа биљног порекла, постављајући питање да ли су они увек
заиста оригинални како су означени и могу ли наштетити људском здрављу [6-9]?
Због свега наведеног важно је саставити стратешки добру комбинацију ефикасних
аналитичких алата који су у стању да открију неочекиване биолошке и хемијске
фалсификате. Основни проблем традиционалних метода за откривање превара у
производима биљног порекла је тај што се оне заснивају на приступу „циљане листе“,
где се развија методологија за скуп молекула који су унапред познати пре анализе.
Иако су такве методе погодне за рутински мониторинг, често не успевају да открију
поједине фалсификате. Основна хипотеза предложене докторске дисертације је да ако
се уместо стратегије коришћења циљаних анализа, користи стратегија заснована на
метаболомичком приступу, забележиће се више неочекиваних случајева превара које
су често и највећа претња по здравствену безбедност.

6. Очекивани резултати
Кандидат Стефан Г. Ивановић у току израде докторске дисертације оптимизоваће
инструменталне технике за метаболомичку анализу производа биљног порекла, као и
опптимизацију техника мултиварјантне анализе података. Такође, очекује се проналазак
биомаркера квалитета и/или адултерације лековитог биља и биљних препарата, као и
њихова потпуна хемијска карактеризација. Развојем нових метода омогућиће се брза
претрага нових биљних препарата у утврђивању квалитета и оригиналности лековитог
биља и биљних препарата. Резултати ове докторске дисертације ће допринети додатном
разумевању хемије неколико веома важних врста лековитог биља које се због своје
економске вредности често налазе на мети несавесних произвођача. С друге стране, за
очекивати је да ће ова докторска дисертација имати позитиван утицај на одговорне
произвођаче и да ће помоћи развоју добре произвођачке праксе на тржишту лековитог
биља и биљних препарата.
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Г. Закључак

На основу свега изложеног у овом извештају, сматрамо да је предложена тема
актуелна и научно заснована и да одговара савременим трендовима биљне
метаболомике.

Резултати

ове

докторске

дисертације,

добијени

применом

оптимизованих инструменталних и мултиварјантних техника, могли би да допринесу
дефинисању нових критеријума аутентичности одабраног лековитог биља и биљних
препарата и откривању нових биомаркера аутентичности, све у циљу побољшања
контроле квалитета, а самим тим и њихове безбедности. Стога предлажемо Наставнонаучном већу Универзитета у Београду – Хемијског факултета да кандидату Стефану
Г. Ивановићу, мастер хемичару, одобри израду докторске дисертације под измењеним
насловом:

„Метаболомички приступ у контроли квалитета лековитог биља и биљних
препарата”

Комисија за менторе предлаже др Љубодрага В. Вујисића, ванредног професора
Универзитета у Београду - Хемијског факултета и др Дејана М. Гођевца, научног
саветника Центра за хемију, ИХТМ - Универзитета у Београду. Списак радова
предложених ментора који квалификују ментора за вођење докторске дисертације дат је
у Прилогу 2 овог извештаја.
У Београду, 26.2.2021.

Комисија:

_________________________________
др Љубодраг Вујисић, ванредни професор,
Универзитет у Београду − Хемијски факултет
_________________________________
др Дејан Гођевац, научни саветник,
Универзитет у Београду – ИХТМ - Центар за хемију
_________________________________
др Веле Тешевић, редовни професор,
Универзитет у Београду − Хемијски факултет
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