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ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

• Српско друштво за молекуларну биологију 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД* 

Списак резултата М10 

Монографије, Монографске студије, Тематски 

зборници- обавезно навести категорију 

Број 

 

 

Списак резултата М20 

Радови објављени у научним часописима 

међународног научног значаја- обавезно навести 

категорију 

Број 

 

 

Списак резултата М33 

Саопштење са међународног скупа штампано у 

целини 

Број 

3  

1. Pecić Katarina, Jovanović Milena, Arsenijević Dejan, Pavić Jelena, Grujović Mirijana, 



Mladenović Katarina, Virijević Katarina, Živanović Marko, Šeklić Dragana. Laetiporus 

sulphureus affects migration and superoxide anion radical levels in HeLa cervical 

cancer cells. The 3rd International Electronic Conference on Foods; Food, Microbiome, 

and Health: Biology and life sciences forum. 2022, 18(1); 6. 

https://doi.org/10.3390/Foods2022-12933 

2. Jovanović Milena, Virijević Katarina, Pavić Jelena, Arsenijević Dejan, Pecić Katarina, 

Kastratović Nikolina, Živanović Marko, Šeklić Dragana. Antimigratory activity of 

royal jelly on HCT-116 colorectal cancer cells. The 3rd International Electronic 

Conference on Foods; Food, Microbiome, and Health: Biology and life sciences forum. 

2022, 18(1); 60. https://doi.org/10.3390/Foods2022-12951 

3. Arsenijević Dejan, Jovanović Milena, Pecić Katarina, Grujović Mirijana, Mladenović 

Katarina, Šeklić Dragana. Effects of Laetiporus sulphureus on viability of HeLa cells in 

co-culture system with Saccaromyces boulardii. The 3rd International Electronic 

Conference on Foods; Food, Microbiome, and Health: Biology and life sciences forum. 

2022, 18(1); 69. https://doi.org/10.3390/Foods2022-13028 

 

Списак резултата М40 

Монографије националног значаја- обавезно навести 

категорију 

 

 

Списак резултата М50 

Рад у часописима националног значаја- обавезно 

навести категорију 

Број  

 

Списак резултата М60 

Предавања по позиву на скуповима националног 

значаја- обавезно навести категорију  

Број  

Списак резултата М80 

Техничка решења- обавезно навести категорију 

Број 

 

 

Списак резултата М90 

Патенти- обавезно навести категорију 

Број  

 

*Разврставање резултата према ПРАВИЛНИКУ о стицању истраживачких и научних звања "Службени гласник 

РС", број 159 од 30. децембра 2020, Прилог 3 - Врста и квантификација индивидуалних научноистраживачких 

резултата. 

https://doi.org/10.3390/Foods2022-12933
https://doi.org/10.3390/Foods2022-12951
https://doi.org/10.3390/Foods2022-13028


 

КРАТАК ОПИС ИСТРЖИВАЊА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ  

У претходном периоду рад у Лабораторији за биоинжењеринг био је базиран на 

упознавању са условима стерилног рада у лабораторији за културу ћелија, као и 

савладавању основних техника које се користе у лабораторији за ћелијску и 

молекуларну биологију. Рађени су основни тестови цитотоксичности на ћелијским 

линијама третираним различитим цитостатицима, као и екстрактима гљива и биљака. 

Такође, урађени су есеји за анализу редокс равнотеже, као и метода за анализу 

протеинске експресије и локализације протеина – имунофлуоресценца. Успостављање 

и оптимизација услова за концепт кокултура је био део рада у претходном периоду. 

Рађени су експерименти цитотоксичности и апоптозе са кокултурама пробиотских 

бактерија и различитих имортализованих ћелијских линија канцера. Отпочета су 

истраживања у смеру увођења и развоја zebrafish модел система у циљу коришћења као 

in vivo модела за анализу токсиколошких ефеката потенцијалних третмана. Резултати 

претходних истраживања су представљени кроз 5 радова на 3 међународне 

конференције („The 3rd International Electronic Conference on Foods; Food, Microbiome, and 

Health", „The 26th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry" и „The 3rd 

International Electronic Conference on Cancers” (IECC2023)). 

 

КРАТАК ОПИС ПЛАНИРАНИХ ИСТРЖИВАЊА У НАРЕДНОМ 

ПЕРИОДУ 

У наредном периоду наставља се рад у лабораторији у циљу упознавања са новим, 

сложенијим техникама које се користе у лабораторији за културу ћелија. Даља 

истраживања на пољу дубљих анализа протеина и у оквиру протеомике. Истраживања 

на пољу испитивања цитотоксичности и токсичности на ћелијским линијама у 

третманима са различитим цитостатицима, екстрактима гљива и биљака. Наставиће се 

усавршавање и оптимизација услова за кокултуре. Наставиће се експерименти са 

кокултурама између пробиотских бактерија и различитих имортализованих ћелијских 

линија карцинома. Наставиће се истраживања у смеру увођења и развоја zebrafish 

модел система ради коришћења у in vivo анализама за испитивање токсиколошких 

ефеката потенцијалних третмана. 

 


