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Све врсте на Земљи су изграђене од хемијских једињења и њихов опстанак у великој 

мери зависи од ефикасне интеракције између једињења. Одређене хемијске компоненте 

се користе у заштити организма. Вероватно најпознатији „хемијских ратници“ међу 

животињама су стоноге из класе Diplopoda. Процењује се да је укупан број врста 

диплопода преко 80.000; представљају трећу по бројности класу терестричних 

артропода и вероватно једну од првих група организама који су населили копно. 

Међутим, диплоподе су једна од слабије проучених група бескичмењака. Поседују по 

пар одбрамбених егзокриних жлезда које су сегментално распоређене латерално или 

дорзално на већини телесних сегмената. Ове жлезде продукују различита хемијска 

једињења, која се могу класификовати у алкалоиде, хиноне, феноле и цијаногене 

компоненте. На основу грађе жлезда и присуства специфичних хемијских компоненти 

одбрамбеног секрета разликујемо четири типа жлезда: гломеридни тип (ред Glomerida) 

- продукује алкалоиде; јулидни тип (редови Julida, Spirobolida, Spirostreptida, Callipodida 

и вероватно Stemmiulida) - продукују хиноне и феноле; колобогнатни тип (редови 

Polyzoniida, Platydesmida, Siphonophorida и Siphonocryptida) - продукују монотерпене; и 

полидезмидни тип (ред Polydesmida) - прудукује цијаногене компоненте. Диплоподе 

ослобађају садржај озадена у одбрамбене сврхе; претпоставља се да су могуће додатне 

функције секрета, као што је алармна, феромонска, заштита од бактерија, гљива или 

других потенцијалних паразита. Од укупног броја описаних врста одбрамбени секрет је 

описан код мање од 2%. Скорашње студије су показале да је арсенал одбрамбених 

једињења ових организама много већи, као и да постоји изузетно велика разноврсност 

минорних компоненти секрета, који до сада нису прецизно анализирани и чија 

функција није позната. Поред тога, прелиминарне анализе јулиформних диплопода су 

показале да постоји снажни антимокробни ефекат одбрамбених супстанци и стога 

потенцијална могућност њихове примене у различитим областима. 

Циљеви предложеногпројекта су анализа и хемијска карактеризација одбрамбеног 

секрета представника класе Diplopoda. Планирано је да се нове, до сада неистражене 

врсте, укључе у анализе како би се добила јаснија слика о комплексној семиохемији 

одбрамбеног секрета диплопода. Очекујемо да ће се нови подаци и вероватно нова 

једињења моћи користити у тумачењу филогенетских и таксономских односа између 

диплопода, као и артропода генерално. Планирано је да се посебан аспект истраживања 

усмери ка идентификацији минорних компоненти секрета, као потенцијалних 

информационих молекула у интер- и интраспецијској комуникацији. Важан сегмент 

истраживања усмериће се на тестирање ефеката различитих хемијских компоненти 

одбрамбеног секрета на патогене микроорганизме, као и потенцијалне апликативности 

истих.  

 

  



 

 

Расветљавање односа унутар две ценолошки значајне групе биљака 

помоћу генетичких и морфолошких података 
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Балканско полустров, поред Иберијског, поседује најбогатију флору у Европи, не само 

највећи број врста већ и већину ендемита. Овај регион са релативно високом 

стабилношћу животне средине током дугих периода и географском хетерогеношћу 

пружио је извор пост-глацијалног ширења на север великог броја различитих биљних 

група. Све ово чини Балканско полуострво и суседне регионе одличним местима за 

проучавање различитих еволуционих процеса, као што су хибридизација и појава 

полиплоидије. Као што се види из недавних студија, молекуларни подаци знатно 

доприносе бољем разумевању филогеографских односа, пружају значајан увид у 

инфраспецијске линије и њихове миграционе путеве и нуде добру процену диверзитета 

врста унутар група са слабо познатим таксонима. Иако је богатство врста и даље 

најчешће коришћена мера за процену биодиверзитета на Балкану, недавне молекуларне 

студије су показале да се већина "скривеног" инфраспецијског диверзитета не одражава 

адекватно у таксономији нити се користи у заштити природе. Недавне студије су 

показале да је посебно код врстама богатих или таксономски комликованих родова број 

"стварних" врста био прецењен или потцењен традиционалном таксономијом 

заснованом на морфологији. 

За разлику од добре покривености западно, северно и централно европских флора 

молекуларним студијама, живи свет југоисточне Европе, а посебно земље западног 

Балкана, остаје занемарен. Стога, главни циљ овог пројекта је наставак плодне сарадње 

између српских и аустријских партнера, разрешавање односа између различитих група 

цветница на Балканском полуострву. Конкретно, истражићемо филогенетске обрасце и 

разграничења врста између блиско сродних врста Euphorbia glabriflora и E. spinosa 

(Euphorbiaceae), као и међу таксонима групе Festuca violacea (Poaceae), у којима су 

посебно таксони са Балкана остали у великој мери неистражени. Поред поменутих 

студија наставићемо и сарадњу на флористичким активностима у Србији и Аустрији. 

Познавање распрострањења биљака је важно како за научне студије, тако и за 

утврђивање јасних мера заштите природе, како на националном тако и на европском 

нивоу. 

 

  



 

 

Утицај атмосферске депозиције Zn(II) на различите генотипове 

маховине Atrichum undulatum 
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Бриофите су добри биоиндикаторски организми, због тога што немају заштитне слојеве 

као што су кутикуле. Усвајање минерала из подлоге је сведено на минимум, а упијање 

из влажне атмосфере је основни начин снабдевање нутријентима. Међутим, није јасно 

да ли све врсте, или чак сви генотипови имају подједнак капацитет за везивање односно 

усвајање тешких метала. Циљ пројекта је да упореди и утврди разлике и сличности 

између различитих генотипова маховине Atrichum undulatum у потпуно контролисаним 

лабораториским условима. Овај задатак је наобично важан јер ће добијени резултати 

бацити ново светло на упоредивост података сакупљених теренским анализама у 

различитим деловима света на различитим врстама или различитим генотиповима исте 

врсте. 

 

  



 

 

Нови приступ: природни производи као потенцијални агенси у 

контроли болести пауновог ока маслине 
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 Пауново око, пегавост листова или краставост маслине је најзначајнија и 

најшире распрострањена лисна болест ове биљне врсте. Узрочник болести пауновог ока 

је гљива Venturia oleaginea (Castagne) Rossman & Crous (синоними: Spilocaea 

oleagina (Castagne) S. Hughes, Fusicladium oleagineum (Castagne) Ritschel & U. Braun, 

Cycloconium oleagineum Castagne) (у наставку текста: S. oleagina). Интензивну 

инфекцију овим патогеном прати изразито опадање листова, а поновна инфекција 

изазива слаб раст и увенуће безлисних грана, што узрокује низак принос маслина чак и 

у наредним годинама. Симптоми болести се такође могу јавити на плодовима и 

плодним дршкама. Најдоминантнији варијетет маслине у Словенији, у маслињацима 

заступљен са 65%, и који је изузетно подложан болести пауновог ока је „Истaрска 

белица“. Обољење се јавља сваке године. Заштита биљака се најчешће постиже 

одговарајућим пољопривредним техникама и углавном применом фунгицида на бази 

бакра. Због чињенице да бакар припада тешким металима који се акумулира у 

земљишту, као и да остали фунгициди имају негативан утицај на животну средину, 

постоји потреба за развојем сигурних и одрживих мера заштите биљака. Као 

алтернатива хемијским третманима биљака јавља се потреба за коришћењем природних 

продуката као што су различити секундарни метаболити биљака (нпр. етарска уља), 

микробијални раствори (антагонистички микроорганизми) или метаболити 

микроорганизама са антифунгалним дејством. Управо се врсте рода Bacillus сматрају 

сигурним микробијалним агенсима са изузетно високим биоконтролним потенцијалом. 

Неколико врста рода Bacillus су последњих година нарочито привукли пажњу као 

биоконтролни агенси. На пример, врста Bacillus amyloliquefaciens је позната као 

продуцент антибиотика са вишеструким дејством у борби против разноврсних биљних 

болести и фитопатогена. Предложени пројекат се фокусира на испитивање 

антифунгалних својстава различитих природних продуката већ доказаних врста рода 

Bacillus, као и потенцијалних нових антагонистичких сојева изолованих из филосфере 

маслине и њиховог дејства против фитопатогене гљиве S. oleagina. Циљ предложеног 

истраживања је допринос развоју одрживе пољопривреде и заштите животне средине 

путем добро осмишљене и циљане употребе средстава за заштиту биљака, што захтева 

темељно познавање развића патогена и развоја болести. 

  



 

 

Испитивање јонских канала у ембрионалном развићу нервних ћелија 
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Бијелић, студент докторских студија 

 

Пројекат има научни циљ да објасни улогу јонских канала, HCN и Kv7 / KCNK, или h- 

и m-струја, респективно, у развоју раног церебралног кортекса.  Поремећај активности 

јонских канала током развића може довести до абнормалне кортикалне архитектуре, 

која може бити основа неуроразвојним поремећајима. Мало се зна о утицају 

неуронских матичних и прогениторских ћелија, док је добро познато да експримирају 

различите јонске канале. Да би се проучиле последице Кv7 и HCN каналопатија, у 

лабораторији немачког партнера дизајнирани су трансгенски мишеви који поседују 

доминантно-негативне Кv7 (Кv7-ДН) или HCN (HCN-ДН) субјединице. Уз експертизу 

београдског партнера у неуроцитологији и осликавању Са на ћелијским културама, ови 

ресурси и знања ће се користити за истраживање а) ефекта недостатка m-струје на 

ембрионални развој предњег мозга  миша и б) ефекта блока h- и m- струја у неуралним 

матичним ћелијама на процесе развића на цитолошком, физиолошком и биофизичком 

нивоу. Са образовног становишта овај пројекат ће младим истраживачима српског тима 

пружити знање о новим трансгеним моделима у неуробиологији развића, као и да их 

подучи модерним електрофизиолошким техникама и морфолошким анализама. 

Са друге стране, немачки млади истраживачи ће стицати знање о осликавању Са и 

другим биофизичким карактеристикама неуронских ћелија у култури. Очекује се да ће 

пројекат подстаћи сарадњу два тима у циљу нових апликација за ЕУ пројекте (Н2020, 

FP9, DFG итд.). 

  



 

 

Примена напредних техника осликавања у испитивању промена 

крвномождане баријере у АЛСу 
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Главни фокус овог пројекта је удруживање експертизе и искуства група из Центра за 

ласерску микроскопију, уз партнерство Центра за фотонику, нститута за физику, 

Универзитета у Београду са српске стране, и Фраунхофер Института за ћелијску терапију 

и имунологију, са немачке стране, у циљу примене метода напредних техника 

осликавања у изучавању SODl G93A пацовског модела амиотрофичне латералне 

склерозе (АЛС) АЛС је прогресивно неуродегенеративно обољење са смртним исходом 

које се карактерише одумирањем неурона у моторним путевима коре великог мозга, 

можданог стабла и кичмене мождине. Око 90% случајева АЛС је спорадично, док 10% 

има фамилијарну историју болести. Приближно 20% генетички детерминисаних 

случајева АЛС-а узроковано је мутацијама у SODl протеину, једном од кључних ензима 

укључених у антиоксидативну заштиту. Иако је предложено неколико патогених фактора 

који учествују у развоју и прогресији АЛС, укључујући активацију глијалних ћелија и 

развој неуроинфламаторне реакције, као и нарушавање крвно-моздане баријере (КМБ) и 

инфилтрацију имунских ћелија пореклом из крви, етиологија и патогенеза болести и 

даље су непотпуно разјашњени. Од посебног значаја је да ли нарушавање КМБ претходи 

дегенерацији мотрних неурона и инфламатрном одговору. Фокално пуцање КМБ и 

цурење имуноглобулина (Ig-a) из крви мозе довести до активације микроглије и 

астроцита, доприносеци ћелијској смрти независној од ћелијског типа, а директна 

интеракција Ig-a са антигенима мотрних неурона може појачати директне токсичне 

ефекте на мотрне неуроне. Овај пројекат ће се стога детаљније усресредити на улогу 

нарушавања КМБ у патогенези АЛС на SODl G93A пацовском моделу болести, пратећи 

и повезујући 1) временски след глијалне активације и неуроналног оштећења 

конфокалном микроскопијом, 2) појаву неуродегенеративних центара, цурење КМБ и 

инфилтрацију имунских ћелија пореклом из крви снимањем магнетном резонанцом, 3) 

интегритет крвних судова мозга и њихову интеракцију са астроцитима коришћењем 

микроскопије светлосне равни и двофотонске микроскопије. 

Посебан акценат ће бити стављен на пренос знања везаног за успостављање и 

примену напредних технологија осликавања, посебно двофотонске микроскопије и 

микроскопије светлосне равни. 
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Маховине, друга по величини група копнених биљака, немају превише 

природних непријатеља. Један од разлога за то лежи у интересантној хемијској 

конституцији ових биљака, а која је недовољно позната. Проблем представља и 

недостатак једноличног материјала у природи, јер и када маховине расту у маси, оне 

расту измешане са другим врстама маховина, гљива, лишајева и/или других 

организама. Водећи се овим премисама, идеја је да се током овог пројекта успостави 

аксенична култура (in vitro култура) одабраних врста маховина, а да се потом 

испитује дејство њихових екстраката и других препарата на болести воћака и винове 

лозе, са циљем развоја биопестицида, односно биотехничких средстава за третирање 

(превенцију и сузбијање) болести воћака и винове лозе. При томе се не би користила 

хемијска средства за заштиту биља која могу да имају негативан утицај на здравље 

људи и животну средину. Биопестициди су еколошки прихватљиве алтернативе 

хемијским средствима за заштиту биља (пестицидима) и представљају важан сегмент 

интегралне заштите биља. Интегрална заштита биља је модел заштите који је према 

Директиви Европске Уније 2009/128/ЕЦ обавезна да се спроводи у земљама чланицама 

ЕУ и земљама које су у процесу приступања ЕУ (Србија и Црна Гора). Примена 

биопестицида има важно место у интегралној заштити биља, јер су еколошки 

прихватљиви, а такође су веома битни у заштити биља у органској пољопривреди. 


