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У оквиру овог пројекта 12. новембра 2013. мастер молекуларне биологије и 

физиологије Ивана З. Матић је одбранила своју докторску дисертацију под 

називом: „In vitro испитивање антитуморске активности екстраката ендемичне 

биљне врсте Helichrysum zivojinii Černjavski et Soška“ пред Комисијом 

Универзитета у Београду-Биолошког факултета. Ментори су били: научни саветник 

Института за онкологију и радиологију Србије, др Зорица Јуранић и ванредни 

професор Биолошког Факултета Универзитета у Београду, др Душанка Савић –

Павићевић. Самостално или у сарадњи са пројектима са којима смо ставили у план 

да ћемо сарађивати публиковали смо у 2013. oсам радова у врхунским часописима, 

три рада у истакнутим међународним часописима и девет радова у међународним 

часописима. У раду (Матић и сар., Leukemia & Lymphoma 2013; 54:2701-2706. 

(M22, IF 2.58), циљ истраживања је био да се одреди активност дипептидил 

пептидазе IV (DPPIV) у серуму, као и проценат CD26 позитивних лимфоцита и 

проценат CD26 позитивних укупних имунокомпетентних ћелија периферне крви 

код пацијената са следећим хематолошким малигнитетима: нон-Хочкиновим 

лимфомом, Хочкиновим лимфомом, леукемијом, мултиплим мијеломом и 

плазмоцитомом, и код здравих особа. У испитивању је учествовало 60 пацијената 

са NHL-ом, 6 пацијената са HL-ом, 42 пацијента са леукемијом, 20 пацијената са 

мултиплим мијеломом и 17 пацијената са плазмоцитомом, и то пре онколошке 

терапије, док је 40 здравих особа чинило контролну групу. Активност DPPIV у 

серуму одређивана је колориметријским тестом. Експресија CD26 је анализирана 

проточном цитометријом. Резултати овог истраживања су показали да код 

пацијената са нон-Хочкиновим лимфомом постоји статистички значајно снижена 

активност DPPIV у серуму, као и статистички значајно снижен проценат CD26+ 

лимфоцита, проценат CD26+ укупних имунокомпетентних ћелија, као и проценат 

лимфоцита, у односу на групу здравих особа. Код пацијената са леукемијом уочена 

је статистички значајно нижа серумска активност DPPIV и статистички значајно 

нижи проценат CD26+ лимфоцита у односу на здраве контроле. Додатно, пацијенти 

са мултиплим мијеломом имали су статистички значајно нижу активност DPPIV у 

серуму, затим и статистички значајно нижи проценат CD26+ укупних 

имунокомпетентних ћелија и проценат лимфоцита у поређењу са здравим особама. 

Добијени резултати указују да би имунски поремећаји који се јављају код 

хематолошких малигнитета могли да буду повезани са уоченим смањењем 

експресије и активности DPPIV/CD26. При испитивању имунореактивности на 

специфичне протеине крављег млека у особа са рекурентним афтозним 

улцерацијама (РАУ), (Бесу и сар., J Oral Pathol Med. 2013 ;42:82-88), (M22), 

утврђено је да постоји изразита удруженост између повишених нивоа серумских 

IgA, IgG, IgM и IgE антитела на алфа, бета и капа казеине и клиничке 

манифестације болести у поређењу са здравим особама. Хуморална имуност на 

протеине из сурутке није била тако изразито повишена у особа са РАУ. У другом 

раду (Бесу и сар., J Oral Pathol Med. 2013 ;42:523-537), (М22) утврђено је да постоји 



статистички значајно нижа имунореактивност на протеине козијег млека у особа са 

РАУ у односу на ону одређену на протеине крављег млека. Рад (Матић и сар., BMC 

Complementary and Alternative Medicine 2013;13:36, M21, IF 2.24), а који је урађен у 

сарадњи са пројектом 172053, је имао за циљ да испита цитотоксичност, односно 

одреди интензитет и механизми цитотоксичног дејства пет екстраката који су 

изоловани у виду фракција из ендемичне биљне врсте Helichrysum zivojinii 

Černjavski et Soška према низу хуманих малигних ћелијских линија, као и према 

здравим имунокомпетентним мононуклеарним ћелијама периферне крви (PBMC). 

Хемијска карактеризација биљних екстраката је имала за циљ разумевање везе 

између квалитативног састава и интензитета цитотоксичне активности екстраката. 

Применом растварача растуће поларности из осушених и спрашених надземних 

делова биљке Helichrysum zivojinii добијени су следећи екстракти: хексански, 

дихлорметански, етил-ацетатни, n-бутанолски и метанолски екстракт. 

Цитотоксична активност пет екстраката је испитана на следећим хуманим 

малигним ћелијским линијама: HeLa (аденокарцином цервикса), Fem-x (меланом), 

K562 (мијелоидна леукемија), MDA-MB-361 (аденокарцином дојке). Тип ћелијске 

смрти коју индукују екстракти у циљним HeLa ћелијама дефинисан је на основу 

анализе морфолошких карактеристика ћелија обојених смешом акридин 

оранж/етидијум бромид флуоресцентном микроскопијом. Дејство тестираних 

екстраката на промену у дистрибуцији циљних HeLa ћелија у одређеним фазама 

ћелијског циклуса испитано је анализом на проточном цитометру. Идентификација 

циљних каспаза преко којих испитивани екстракти биљке Helichrysum zivojinii 

индукују апоптозу циљних HeLa ћелија вршена је одређивањем процента HeLa 

ћелија у субГ1 фази ћелијског циклуса након дејства екстраката у трајању од 24 h, а 

које су претретиране специфичним инхибиторима каспаза анализом на проточном 

цитометру (Z-DEVD-FMK - инхибитор каспазе-3, Z-IETD-FMK - инхибитор 

каспазе-8, Z-LEHD-FMK - инхибитор каспазе-9). Испитивани екстракти су 

испољили селективну дозно-зависну цитотоксичну активност према циљним 

малигним ћелијским линијама, као и према здравим имунокомпетентним PBMC 

које су биле стимулисане да пролиферишу, док је њихова цитотоксична активност 

била мање изражена према нестимулисаним PBMC. Сви испитивани екстракти су 

показали знатно виши интензитет цитотоксичне активности према HeLa, Fem-x и 

К562 ћелијама у односу на интензитет активности према нормалним PBMC, како 

према нестимулисаним PBMC тако и према PBMC које су митогеном биле 

стимулисане да пролиферишу. Биљни екстракти су показали слабији интензитет 

цитотоксичне активности према нестимулисаним PBMC у односу на PBMC које су 

биле стимулисане митогеном фитохемаглутинином да пролиферишу. Веома је 

важно да се истакне да су хексански и дихлорметански екстракт испољили високу 

селективност у антитуморском дејству према циљним HeLa и К562 малигним 

ћелијама у односу на нормалне PBMC. Морфолошка анализа типа ћелијске смрти 

HeLa ћелија, као и анализа дистрибуције HeLa ћелија у одређеним фазама 

ћелијског циклуса након дејства екстраката, показале су да је сваки од пет 

тестираних екстраката при вишим концентрацијама индуковао апоптозу у циљним 

HeLa ћелијама. Применом специфичних инхибитора каспаза је утврђено да су 

испитивани екстракти индуковали апоптозу HeLa ћелија посредством унутрашњег 

пута активације апоптозе и спољашњег пута активације апоптозе. Веома је значајно 



да се истакне да екстракти изоловани у виду фракција из ендемичне биљне врсте 

Helichrysum zivojinii поседују значајан антитуморски потенцијал захваљујући 

селективном и израженом антипролиферативном и проапоптотском дејству према 

малигним ћелијама у односу на нормалне PBMC. У раду (Матић и сар., Natural 

Product Communications 2013; 8:1291-1296 M22, IF 1.24), а који је урађен у сарадњи 

са пројектом 172053, одређен је интензитет цитотоксичног дејства пет екстраката 

изолованих у виду фракција из ендемичне биљне врсте Helichrysum zivojinii 

Černjavski et Soška према хуманим ћелијама аденокарцинома дојке MDA-MB-231 и 

према хуманим трансформисаним ендотелијалним ћелијама умбиликалне вене 

EA.hy926. Како би се допринело бољој процени антитуморског потенцијала 

екстраката, од значаја је било да се испита утицај екстраката на инвазивност 

хуманих метастатских MDA-MB-231 ћелија, као и на ангиогенезу ендотелијалних 

ћелија EA.hy926 in vitro. Показано је да су сви тестирани екстракти испољили 

изражено дозно-зависно цитотоксично дејство према циљним MDA-MB-231 и 

EA.hy926 ћелијама. Екстракти су испољили виши интензитет цитотоксичне 

активности према MDA-MB-231 ћелијама аденокарцинома дојке у односу на 

EA.hy926 трансформисане ендотелијалне ћелије умбиликалне вене. Анализа 

утицаја екстраката на миграцију и инвазивност хуманих MDA-MB-231 ћелија је 

показала да је хексански екстракт примењен при ниској нетоксичној концентрацији 

испољио најизраженије супресивно дејство на миграцију, као и на инвазивни 

потенцијал циљних ћелија. Дихлорметански екстракт при ниској нетоксичној 

концентрацији је остварио значајан инхибиторни ефекат на инвазивни потенцијал 

MDA-MB-231 ћелија. Сваки од пет тестираних екстраката биљке Helichrysum 

zivojinii примењен при ниској нетоксичној концентрацији је показао својство да 

инхибира миграцију хуманих трансформисаних ендотелијалних ћелија 

умбиликалне вене EA.hy926, односно остварили су супресивно дејство на 

иницијални корак у процесу ангиогенезе. Поред значајног инхибиторног дејства на 

миграцију циљних EA.hy926 ćelija, хексански екстракт је испољио и изражену 

антиангиогенетску активност. Остали тестирани екстракти су испољили благ 

антиангиогенетски ефекат in vitro. In vitro испитивање антитуморске активности 

пет екстраката ендемичне биљне врсте Helichrysum zivojinii Černjavski et Soška је 

указало на значајан антитуморски потенцијал хексанског и дихлорметанског 

екстракта, обзиром да су поменути екстракти испољили изражено цитотоксично 

дејство према циљним малигним ћелијама, као и антиинвазивна и 

антиангиогенетска својства. У публикацији (Јовановић и сар., Colloids and Surfaces 

B: Biointerfaces 2013; 105:230-235, M21, IF 3.55), а која је рађена у сарадњи са 

пројектом III 45019), испитана је цитотоксичност сребро/поли(N-винил-2-

пиролидон) (Ag/PVP) нанокомпозита који садрже различите концентрације 

наночестица сребра према здравим имунокомпетентним мононуклеарним ћелијама 

периферне крви (PBMC) с циљем евалуације њихове могуће примене у 

биомедицини. Како би се упоредило дејство наночестица сребра и јона сребра, 

испитано је и цитотоксично дејство AgNO3 на здраве PBMC. Испитивање је 

показало да су Ag/PVP нанокомпозити испољили дозно-зависно цитотоксично 

дејство према нестимулисаним PBMC, као и према PBMC стимулисаним на 

пролиферацију фитохемаглутинином. Од значаја је да се истакне да су Ag/PVP 

нанокомпозити при концентрацији од сребра од 1.23 mM/dm3 (у самом Ag/PVP 



нанокомпозиту) инхибирали преживљавање циљних PBMC за 50% у односу на 

контролни узорак. Док су при концентрацији сребра од 1.38 mM/dm3 (у самом 

Ag/PVP нанокомпозиту) инхибирали преживљавање циљних PBMC стимулисаним 

на пролиферацију митогеном фитохемаглутинином за 50% у односу на контролни 

узорак. Додатно, показано је да је AgNO3 осварио изражену дозно-зависну 

цитотоксичну активност према нестимулисаним PBMC, као и према стимулисаним 

PBMC. При концентрацији од 4.80 μM AgNO3 је инхибирао преживљавање 

циљних PBMC за 50%, док је при концентрацији од 5.58 μM инхибирао 

преживљавање стимулисаних PBMC за 50%. Значајно је да се истакне да су 

наночестице сребра испољиле знатно нижу цитотоксичност према здравим PBMC у 

односу на слободне јоне сребра у раствору. У раду (Ераковић и сар., Chemistry and 

Physics 2013; 142:521-530, M21, IF 2.072), а који је рађен у сарадњи са пројектом III 

45019, показано је да су композитне Ag/HAP и Ag/HAP/1% Lig превлаке на 

површини титана благо умањивале преживљавање здравих имунокомпетентних 

PBMC у односу на контролни узорак. Плочице титана са Ag/HAP/10%Lig 

композитном превлаком довеле су до пада у преживљавању циљних PBMC на 

(76.01±7.58)% у односу на контролни узорак. Запажено је да би Ag/HAP превлаке 

на површини титана са ефективном концентрацијом лигнина од 1wt.% могле да 

буду од значаја за могућу примену у биомедицини. У раду (Матић и сар., 

Phytotherapy Research 2013; 27:852-858). (M23), а који је урађен у сарадњи са 

пројектом 46013, циљ истраживања је био да се испита потенцијална антитуморска 

активност чајева од камилице (Matricaria recutita) и невена (Calendula officinalis), 

као и њихова селективност у антитуморском дејству, одређивањем интензитета 

цитотоксичног дејства чајева према низу хуманих малигних ћелијских линија, као и 

према здравим имунокомпетентним мононуклеарним ћелијама периферне крви 

(PBMC). Цитотоксичност је испитивана према следећим хуманим малигним 

ћелијским линијама: HeLa (аденокарцином цервикса), Fem-x (меланом), MDA-MB-

361 (аденокарцином дојке), LS174 (колоректални аденокарцином), K562 

(мијелоидна леукемија). Хемијска карактеризација инфуза и декокта 

припремљених од камилице, односно невена, имала је за циљ разумевање везе 

између хемијског састава испитиваних чајева и интензитета цитотоксичне 

активности. Анализа хемијског састава вршена је LC-MS анализом; одређен је и 

укупни садржај фенола, док је антиоксидативна активност испитивана DPPH 

тестом. Резултати истраживања су показали да чај од камилице и чај од невена 

испољавају селективно дозно-зависно цитотоксично дејство према циљним 

малигним ћелијским линијама. Цитотоксична активност чаја од невена је знатно 

виша у односу на активност чаја од камилице. Запажено је да чај од камилице 

остварује врло слабо цитотоксично дејство на здраве PBMC, док је цитотоксично 

дејство чаја од невена на здраве PBMC израженије. Од значаја је истаћи да чај од 

невена испољава високу селективност у антитуморском дејству према малигним 

ћелијама у односу на здраве PBMC, а посебно према меланомским Fem-x ћелијама. 

Хемијска анализа испитиваних чајева је показала да су глукозиди флавоноида и 

деривати хидроскицинаминских киселина доминантна фенолна једињења. 

Испитивања нису показала присуство значајних разлика у укупном садржају 

фенола, као и у антиоксидативној активности чајева од камилице и невена. 

Показано је да чај од невена и чај од камилице имају значајни антитуморски 



потенцијал, који би даље могао да се испита у in vivo студијама. При испитивању 

цитотоксичног дејства деривата циметне киселинне (естара и амида) на малигним 

ћелијским линијама HeLa, K562, Fem-x и MCF7 (Сова и сар., Med.Chem.2013;9:633-

641) I.F 1,496 , M23 ) показано је да тестирана једињења поседују селективну 

токсичност посебно према малигним ћелијама. Овај рад је урађен у оквиру 

билатералног пројекта са Републиком Словeнијом. У раду (Марковић и сар., 

European Journal of Medicinal Chemistry (2013) 64:228-238). (M21, IF 3,499), који је 

рађен у сарадњи са колегама из пројекта 172016 описана је синтеза, 

каректеризација и испитивање биолошке активности нове серије антракинона-

тиосемикарбазона. Цитотоксична активност је тестирана на туморским ћелијама 

HeLa, MDAMB-361, MDA-MB-453, K562, А549 као и на нормалним хуманим 

MRC-5 ћелијама. Добијени резултати показују да неколико једињења има значајну 

цитотоксичност према малигним ћелијама, посебно према HeLa i K562 ћелијама. У 

публикацији (Косанић М, и сар., Food and Chemical Toxicology 2013;53: 112–118.) 

(М21, IF 3,010) који је рађен у сарадњи са колегама из пројеката 173032 и 172015, 

одређиване су антиоксидантне, антимикробне и антитуморске активности 

екстракта лишајева врсте Evernia prunastri и Pseudoevernia furfuraceaе као и неких 

њихових главних метаболита. Показано је да испитивани екстракти поседују 

снажну антиоксидантну, антимикробну и антитуморску активност. У раду 

(Колунџија и сар., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, In Press, Available 

online 4 December (2013) који је рађен у сарадњи са колегама из пројекта 172016, 

синтетисана је нова класа антрахинона на бази аналога халкона, и одређена је 

њхова цититоксична активност према HeLa, LS174, A549 малигним ћелијама као и 

према нормалним MRC-5 ћелијама. Једињење које садржи прстен фурана везан за 

имино групу, показује значајну цитотоксичну активност према свим тестираним 

малигним ћелијама са IC50 у опсегу од 1.76 до 6.11 μM. (Станојковић и сар., Digest 

Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2013; 8 : 845-854.) (М23,IF 1,092) који је 

рађен у сарадњи са колегама из пројекта 173032 саопштавају цитотоксичне и 

антимикробне активности метанолног екстракта Satureja Kitaibelii. Екстракт и 

његова главна компонента розмаринска киселина показале су снажно 

антимикробно дејство према тестираним линијама бактерија и гљива, као и снажно 

антитуморско дејство према малигним ћелијама. IC50 за Fem-x, MDA-MB-361 и 

HeLa су у опсегу од 39.66 до 173.15 µg/mL. (Косанић и сар., Journal of Animal & 

Plant Sciences, 23(6): (2013) 1628-1633. (М23 IF 0,638). који је рађен у сарадњи са 

колегама из пројекта 173032, су објавили да ацетонски екстракти лишајева 

Parmeliopsis ambigua, Parmelia pertusa и Hypogymnia physodes показују значајну 

антиоксидативну, антимитробну и антитуморску активност. Додатно, ( Ранковић и 

сар., Medicinal Chemistry Research (2013) DOI 10.1007/s00044-013-0644-y. (IF 1,612). 

који је рађен у сарадњи са колегама из пројекта 173032, анализирају хемијски 

састав лишаја врсте Hypogymnia physodes и антиоксидантну, антимикробну и 

цитотоксичну активност неких њихових главних метаболита. Анализирани 

метаболити у овом раду (fumarprotocetragic-, 3-hydroxyphysodalic-, physodalic-, 

physodic acids, atranorin chloroatranorin и usnic acid) показују значајну 

антиоксидативну ,антимитробну и антитуморску активност. У раду (Ценић-

Милошевић и сар Archives of biological sciences, (2013), vol. 65 br. 3, str. 885-891. (IF 

0,791) који је рађен у сарадњи са колегама из пројекта 34021, је испитиван 



антипролиферативни ефекат екстраката лековитог биља Camellia Sinensis, Frangula 

Alnus и Rosmarinus Officinalis, на малигне ћелије хуманог аденокарцинома грлића 

материце (HeLa). Најбољу антипролиферативни активност према HeLa ћелијама 

показао је екстракт Camellia sinensis (IC50=40.88 µg/ml). Додатно, у публикацији 

(Ценић-Милошевић и сар., Archives of biological sciences, (2013; 65: 65-70. (М23,IF 

0,791). који је рађен у сарадњи са колегама из пројекта 34021 испитиван 

антипролиферативни ефекат екстраката лековитог биља Echinacea angustifolia, 

Salvia officиnalis и Melissa officinalis, на малигне ћелије хуманог аденокарцинома 

грлића материце (HeLa). Најбољу антипролиферативни активност према HeLa 

ћелијама показао је екстракт Echinacea angustifolia (IC50=43.52µg/ml). У 

публикацији (Станојковић и сар., Journal of Medicinal Plant Research, 2013; 7: 419-

424), који је рађен у сарадњи са колегама из пројекта 46013 показано је да су 

екстракти алге Padina pavonia показали антипролиферативно дејство према 

малигим ћелијским линијама: HeLa и MDA-MB-453 , али не и према нормалним 

хуманим фибробластима MRC-5. IC50 вредности за HeLa ћелије су 86.45 μg/mL и 

74.59 μg/mL зa MDA-MB-453.   
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