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На 34. седници Наставно-научног већа Медицинског факултета ВМА Универзитета 
одбране у Београду одржаној 26.11.2015. године одлуком бр. 52/34 одређени смо у 
комисију за оцену готове докторске тезе ВС асист. мр сц. Дејане Савић, из Института 
за микробиологију СПМ ВМА, под насловом „ФЕНОТИПСКЕ И ГЕНОТИПСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗОЛАТА БАКТЕРИЈЕ BACILLUS CEREUS ПОРЕКЛОМ ИЗ 
РАЗЛИЧИТИХ УЗОРАКА“.  

Након темељног проучавања готове докторске тезе и увидом у научни и стручни рад 
докторанда, комисија у саставу: ВС проф. др Соња Радаковић (Медицински факултет 
ВМА УО) – председник комисије, ВС проф. др Елизабета Ристановић (Војна академија 
УО) – ментор и члан комисије, проф. др Биљана Миљковић Селимовић (Медицински 
факултет Универзитета у Нишу) – члан, научни саветник др сц. Зорица Лепшановић 
(Медицински факултет ВМА УО) – члан комисије и пк проф. др Зоран Тамбур 
(Стоматолошки факултет Универзитета у Панчеву) – члан, подноси Наставно-научном 
већу МФ ВМА УО следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. ПРИКАЗ САДРЖАЈА ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 

Докторски рад ВС асист. мр сц. Дејане Свић написан је на 96 страна текста и подељен 
је на следећа поглавља: УВОД (28 страна), ХИПОТЕЗА И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 
(1 страна), МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ (11 страна), РЕЗУЛТАТИ (18 страна), 
ДИСКУСИЈА (12 страна), ЗАКЉУЧЦИ (1 страна) и ЛИТЕРАТУРА (24 стране). 
Резултати су илустровани са укупно 12 табела и 25 слика. У раду је цитирано 190 
литературних података. Рад по својој структури има све елементе докторског рада. 

Истраживање у докторском раду припада области микробиологије и односи се на 
испитивање патогенетског потенцијала бактерије Bacillus cereus у човековој околини, 
утврђивањем продукције токсина и отпорности ове бактерије на антибиотике и то у 
узорцима различитог материјала (столица пацијената, хране и животне и радне 
средине). 

  

 

 

 



2. ОПИС ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА 

У поглављу УВОД докторант даје опширан преглед досадашњих сазнања о врстама 
бактерије Bacillus cereus, њеним спорогеним карактеристикама, затим геному, 
култивацији и идентификацији врсте.  

Врсте које припадају роду Bacillus су аеробни и факултативно анаеробни, Грам-
позитивни, спорогени штапићи. Распострањени су у земљи, води, ваздуху, храни, као и 
у фецесу људи и животиња. Bacillus cereus (B. cereus), од свих врста овог рода 
најчешће изазива алиментарне интоксикације и токсикоинфекције код људи. Ова 
обољења су повезана са конзумирањем различитих прехрамбених производа, у којима 
доминирају скроб и протеини, као што су: пиринач, месо и месне прерађевине, дезерти, 
и конзервисана храна. Веома често је присутан као контаминaнт намирница анималног 
и биљног порекла, јер због отпорних спора може праживети различите физичке и 
хемијске услове њихове обраде и припреме. При оптималним физичко-хемијским 
уасловима B. cereus продукује двe врсте токсина: еметични токсин и ентеротоксине. 
Еметични токсин, цереулин доводи до појаве eметичног синдрома који се код људи 
манифестује обилним повраћањем. Терморезистентне споре B. cereusa преживљавају 
термичку обраду намирнице и уколико се она чува дужи временски период на собној 
температури, доћи ће до раста и размножавања вегетативних облика, као и до 
продукције токсина. Ентеротокини доводе до дијареје и абдоминалних болова. 
Ентеротоксини узрочници диjареје су термолабилни и синтетишу се у храни и у 
танком цреву. Како ентеротоксини нису стабилани на повишеној температуре, 
излагање и обрада намирница на високој температури уништава токсине, а самим тим 
онемогућава и развој обољења. 

Поред алиментарних инфекција B. cereusa изазива и читав низ других обољења: 
септимични менингитис, целулитис, гангрену, и бројне инфекције очију. 

Како се B. cereus налази у храни, води, околини као микрофлора која не мора да 
изазове обољења код људи, од значаја је утврдити патогенетски потенцијал 
(продукцију токсина и отпорност на антибиотике) овог микрорганизма у човековој 
околини. Имајући у виду да су молекуларне методе идентификације  брже од 
класичних, њихово  упоређивање би дало корисне податке о ефикасности употребе 
PCR технике за идентификацију бактерије B. cereus. С обзиром на то да тежина 
клиничке слике код неких болесника захтева хоспитализацију, неопходно је познавати 
осетљивост овог микроорганизма на антибиотике који се примењују у терапији 
дијарејне болести. 

Вођена уоченим проблемом, а на основу расположивих литературних података и свог 
претходног искуства у овој области, кандидаткиња формулише следећу радну 
хипотезу: 

Сојеви B. cereus изоловани из околине, хране и људи разликују се према 
заступљености фактора вируленције, осетљивости према антибиотицима и 
заступљености генотипова.  

 

 



 

У циљу провере ове радне хипотезе, одређени су следећи циљеви истраживања: 

1. Изоловати сојеве B. cereus из узорака столице пацијената, хране и околине на 
селективној подлози. 

2. Идентификовати сојеве B. cereus помоћу комерцијалних биохемијских тестова за 
идентификацију Грам- позитивних врста и PCR методеом. 

3. Испитати осетљивост изолата B. cereus на антибиотике. 
4. Доказати присуство гена за еметични токсин. 
5. Доказати присуство гена за дијарејалне токсине. 
6. Типизирати изолате B. cereus применом молекуларних метода (RAPD). 
7. Утврдити да ли постоји корелација између RAPD профила и порекла бактерије. 
 
У поглављу МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ кандидаткиња је јасно и детаљно представила 
дизајн и методологију истраживања. Истраживање је дизајнирано и спроведено као 
проспективна аналитичка студија, а одобрено је од стране Етичког одбора ВМА. У 
току 2013. године прикупљено је 62 узорка течне столице хоспитализованих и 
амбулантних пацијената на Одељењу за микробиологију Института за јавно здравље у 
Нишу (уз претходно прибављање писане информисане сагласности). У истом периоду, 
прикупљено је 40 узорака хране (чајеви, дијететски производи, зачини, млеко у праху и 
шунка), као и 146 брисева околине (36 из болничког окружења, а 110 из земљишта), и 
то у Сектору за превентивну медицину ВМА (Институт за хигијену и Институт за 
микробиологију) и у Одељењу за генетику Одсека за микробиологију Института за 
земљиште у Београду.  

Све анализе извршене су у Сектору за превентивну медицину ВМА (Институт за 
хигијену, Институт за микробиологију и Институт за епидемиологију).  

За изолацију је коришћена селективна хранљива подлога за B. cereus: MYP агар 
(Mannitol-Egg Yolk-Polymyxin Agar). За класичну идентифкацију испитивањем 
биохемијских особина коришћени су комерцијални китови: Кристал кит за 
идентификацију Грам-позитивних бацила BD BBL CRYSTAL (Becton Dickinson, USA). 
Прајмери специфични за B. cereus коришћени су за идентификацију применом PCR 
методе.  

Осетљивост сојева је испитана диск – дифузионом методом (Bionalyse, Ankara, Turska 
Cef-F, bioMérieux, Marcy l'Etoile, France). Продукција еметичног и дијарејалних токсина 
испитана је специфичним прајмерима (Invitrogen, SAD). За генотипску карактеризацију 
сојева B. сereus коришћена је RAPD метода (прајмери Invitrogen, SAD). 

За израчунавање статистички значајне разлике коришћен је Фишеров и χ2 тест, а 
вредност p<0,05 сматрана је за значајну. Све статистичке анализе урађене су помоћу 
софтвера SPSS 11.5 (SPSS Inc. USA) и STATISTICA 8 (за кластер анализу RAPD 
профила).  

Добијени резултати показују: 
- Применом класичних, биохемијских и молекуларних метода из узорака столице 

пацијената, хране и околине, изоловано је и идентификовано по 30 сојева B. 
cereus; 

- Испитивањем осетљивости сојева B. cereus на антибиотике утврђена је велика 
осетљивост на већину тестираних антибиотика. Значајно мања осетљивост 



детектована је на тетрациклин код сојева изолованих из столице пацијената и на 
триметоприм-сулфаметоксазол код сојева из хране и околине; 

- Код свих тестираних изолата B. cereus утврђена је резистенција изолата на 
цефалоспорине треће генерације, пеницилин и ампицилин; 

- PCR анализом утврђено је присуство гена за еметични токсин код свих сојева B. 
cereus изолованих из столице пацијената, код 28/30 и 25/30 изолата из узорака 
хране и околине; 

- Присуство гена за ентеротоксине hbla и entFM доказано је у 29/30 изолата 
столице пацијената, 23/30 изолата из хране и 24/30 изолата из околине, а гена 
entFM у свих 30 изолата из столице пацијената и из хране, а у 28/30 изолата из 
околине; 

- Пристуство сва три тестирана гена за токсине детектовано је у великом броју 
изолата из све три групе (29/30, 22/30, 21/30); 

- Учесталост гена за токсине у узорцима хране и околине указује на потенцијално 
висок ризика за људско здравље; 

- RAPD анализом утврђено је присуство изолата и из столице пацијената, хране и 
околине у истим кластерима, што указује на могућност постојања сличних 
сојева и у околини, земљишту, храни и столици пацијента, у складу са њиховим 
кружењем у природи кроз ланац исхране.  
 
 
 

3. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

У поглављу ДИСКУСИЈА докторант коректно, садржајно и критички сагледава 
добијене резултате у светлу постојећих сазнања добијених прегледом литературе која 
се бави проблематиком распрострањености и патогености B. cereus. Начин на који је 
дискусија написана указује на то да докторант у потпуности влада материјом из 
области којој припада тема докторског рада. Већина студија цитираних у овом раду на 
сличан начин описује распрострањеност генотипова B. cereus у различитом материјалу, 
али ово је прво истраживање у нашој средини, што умногоме доприноси значају ове 
тезе. Тамо где има смисла, мр сц. Дејана Савић аргументовано објашњава разлике 
између својих резултата и оних из сличних истраживања, а које су настале услед 
различитих навика у исхрани, односно конзумирања различитих намирница, као и 
разлика у гајењу биљака и животиња за људску исхрану.  

Посебан квалитет овом истраживању даје карактеризација изолата према генском 
профилу B. cereus, што је омогућило анализу кластера у којима се налазе блиско 
сродни изолати. Ова метода се користи за генско мапирање у токсономским и 
филогенетским студијама код бројних организама, али у овом случају омогућава увид 
у пут заражавања пацијената (конзумирање хране на истом месту и сл.). На овај начин 
се може идентификовати извор контаминације у некој епидемији, на пример, или 
потврдити узрок резистенције на антибиотике (услед примене антибиотика у 
ветеринарској медицини, на животињама намењеним за људску исхрану). 
Кандидаткиња је утврдила присуство изолата из сбе три групе у истом кластеру, чиме 
је указала на могућност постојања сличних сојева у околини, земљишту, храни и 
столилци пацијената, и тиме потврдила кружење сојева у природи кроз ланац исхране.  

 

 



 

4. ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ  
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5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

Кандидаткиња ВС асист. мр сц. Дејана Свић испуњава све услове дефинисане одлуком 
Наставно-научног већа бр. 6/488 од 25.10.2007. године. Докторска теза под насловом 
„ФЕНОТИПСКЕ И ГЕНОТИПСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗОЛАТА БАКТЕРИЈЕ 
BACILLUS CEREUS ПОРЕКЛОМ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ УЗОРАКА“ представља 
оригинални научни рад из области микробиологије. Истраживање је спроведено по 
свим начелима научно-истраживачког рада. Теза је написана јасно, систематично, 
студиозно и целовито. Добијени резултати доприносе сазнањима о распрострањености, 
патогеном потенцијалу и отпорности на антибиотике бактерије B. cereus у 
болесничком материјалу, али такође и у храни, болничкој околини и земљишту. На 
основу изнетог, чланови Комисије једногласно закључују да докторска теза ВС асист. 
мр сц. Дејане Савић испуњава све предвиђене критеријуме које академска пракса 
захтева, и као таква представља значајан допринос проучавању дате проблематике. С 
обзиром да кандидаткиња испуњава све законом предвиђене услове за одбрану тезе, 
Комисија са највећим задовољством предлаже Наставно-научном већу Медицинског 
факултета ВМА Универзитета одбране у Београду да овај рад прихвати као завршену 
докторску тезу и омогући њену јавну одбрану. 

У Београду, 15.12.2015. године 

    

  


