УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

Предмет: Извештај о оцени научне заснованости и оправданости предложене теме за
израду докторске дисертације мастер хемичара Весне Васић

На редовној седници Наставно-научног већа Хемијског факултета Универзитета у
Београду, одржаној 11.10.2018. године, одређени смо у Комисију за подношење
извештаја о оцени научне заснованости и оправданости предложене теме за израду
докторске дисертације мастер хемичара Весне Васић, под насловом:

„Корелација физичко-хемијских параметара и фитохемијског профила
медљиковаца са њиховим ботаничким пореклом”

На основу поднете документације и увида у досадашњи рад Весне Васић,
Комисија подноси Наставно-научном већу Хемијског факултета, следећи

ИЗВЕШТАЈ
А. Биографски подаци о кандидату
Весна Васић рођена је 30.06.1988. године у Београду, Република Србија. Основну
школу и гимназију завршила је у Београду. Основне академске студије на студијском
програму Дипломирани хемичар на Хемијском факултету Универзитета у Београду
уписала је школске 2007/08. године, а дипломирала 2013. године. Мастер академске
студије на студијском програму „Хемија“ на Хемијском факултету Универзитета у
Београду уписала је школске 2013/14. године. Завршни (мастер) рад одбранила је
септембра 2014. године. Докторске академске студије на студијском програму

„Хемија“ при Катедри за Аналитичку хемију Хемијског факултета Универзитета у
Београду уписала је школске 2015/16. године.
Као сарадник у настави на Хемијском факултету ангажована је на курсевима
Практикум из аналитичке хемије 1 (за студијске програме Хемија, Настава хемије и
Хемија животне средине, почев од школске 2015/16. године) и Класична аналитичка
хемија за студенте Факултета за физичку хемију.
Од јануара 2018. године ангажована је на билатералном пројекту под називом
„Нови приступи у праћењу фалсификовања производа од воћа”, пројекат између
Србије и Немачке, пројектни циклус 2018-2019. године. У оквиру пројекта током 2018.
боравила је месец дана на Justus Liebig University, Giessen, Немачка у групи професорке
Гертруде Морлок.
Од јуна 2015. године је сарадник Регионалног центра за таленте Београд II.
Поред српског, Весна Васић користи енглески, немачки и шпански језик.
Од рачунарских програма користи MS Office, Internet, MatLab, NCSS, SciFinder,
Origin, ChemDraw.
Весна Васић је члан Српског хемијског друштва и Клуба младих хемичара
Србије.
Б. Објављени научни радови и саопштења
Весна Васић је коаутор два научна рада публикована у међународним часописима
и то једног рада у међународном часопису изузетних вредности (М21а) и једног рада у
међународном часопису (М23) као и 11 саопштења на скуповима међународног и
националог значаја.
Целокупна библиографија кандидата,

категорисана према критеријумима

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, дата је у
прилогу.

Ц. Образложење теме
1. Научна област: Хемија - Аналитичка хемија
2. Предмет научног истраживања

Предмет истраживања предвиђен овом докторском дисертацијом је систематско
испитивање хемијског састава медљиковаца у циљу дефинисања ботаничког порекла
ове специфичне врсте меда добијене од слатког сока који луче биљке или инсекти који
живе на биљкама. Испитивање аутентичности медљиковаца биће спроведено кроз два
дела истраживања:
1.

Идентификација специфичних фитохемијских маркера за процену ботаничког
порекла медљиковаца. Проналажење поузданих хемијских маркера одређеног
ботаничког порекла меда је изузетно захтевно због чињенице да хемијски састав
меда зависи не само од биљне врсте која производи медљику, медну росу или
нектар, већ и од других фактора као што су географски регион, врста пчела, сезона,
временски услови, време зрења меда, природа пчелиње паше, услови складиштења,
услови прикупљања и технике цеђења меда, између осталог. У том смислу, у
оквиру дисертације је планирана систематска анализа статистички значајног броја
узорака медљиковаца које ће обухватити
параметара,

појединачних

шећера,

одређивање физичко-хемијских

фенолних

једињења,

макроелемената,

микроелемената и елемената у траговима, испарљивих једињења, као и односа
стабилних изотопа угљеника.
2.

Развој нових и модификација у литератури описаних аналитичких метода праћених
хемометријском обрадом добијених реултата. Процена ботаничког порекла меда,
нарочито у случајевима када треба дефинисати специфичне маркере са значајним
нивоом поузданости, олакшана је комбиновањем аналитичке методологије са
хемометријским

приступом.

У

том

смислу,

планирана

је

оптимизација

софистицираних аналитичких метода и употреба добијених резултата за
конструисање

математичких

модела

за

предвиђање

ботаничког

порекла

медљиковаца.

3. Циљ истраживања и очекивани резултати
Поуздане аналитичке технике и јасно дефинисани критеријуми и стандарди у
области квалитета хране су неопходно и једино сигурно оруђе у борби против
фалсификата. Формирање база података је један од начина за утврђивање
аутентичности хране, како у погледу начина производње, тако и у погледу ботаничког
и географског порекла. Европска комисија је дефинисала основне параметре квалитета

меда који морају бити задовољени да би се мед сматрао аутентичним у погледу начина
производње, али исти не дефинише критеријуме на основу којих би се разликовале
појединачне ботаничке врсте меда (1,2). На основу ових параметара могуће је
разликовати нектарски мед од медљиковаца (2). Међитим, систематско испитивање
медљиковаца које би обухватило комплетну анализу хемијског састава дефинисаних
ботаничких врста до сада није описано у расположивој литератури. У највећем броју
радова специфична врста меда добијеног од слатког сока који луче биљке или инсекти
који живе на биљкама, дефинише се само као медљиковац или шумски мед, без
наглашене биљне врсте која је његов доминантни извор. У поменутим радовима се
хемијска својства медљиковаца упоређују са нектарским медом, најчешће према
физичко-хемијским параметрима, садржају нижих шећера, садржају елемената и
антиоксидативној активности (3). У радовима у којима је ботаничко порекло
испитиваних узорака дефинисано, анализиран је мањи број најзаступњенијих врста
који су најчешће окарактерисани одређеном класом хемијских једињења (4). Такође, у
већини студија број анализираних узорака, као и број идентификованих и
квантификованих параметара, је недовољан да би се поуздано окарактерисала поједина
ботаничка врста медљиковца (4).
С обзиром на чињеницу да је испитивање хемијског састава медљиковаца у
повоју и да је у бази података који дефинишу параметре квалитета најзаступљенијих
европских медова ова врста наведена као јединствена група без дефинисаног
ботаничког порекла (5), циљ ове дисертације је систематско испитивање хемијског
састава пет ботаничких врста медљиковаца, односно идентификација специфичних
маркера који се могу довести у везу са врстом биљака од које потичу што би
послужило за дефинисање параметара квалитета испитиваних врста меда. Због
специфичности матрикса део истраживања био би посвећен оптимизацији метода
раздвајања, идентификације и квантификације одређених класа једињења присутних у
медљиковцима. Значајна количина података добијених на овај начин биће анализирана
применом напредних статистичких метода за обраду резултата. Планирано је да
класификација испитиваних узорака према ботаничкој врсти буде извршена на основу
математичких модела конструисаних тако да омогућавају одредвиђање припадности
појединог узорка одређеној класи на основу његових хемијских карактеристика. На тај
начин би предложени модели могли бити коришћени за предвиђање ботаничког
порекла нових узорака на основу одговарајућег хемијског профила. Такође, по први
пут би била примењена метода обраде слике хроматограма добијеног након

дводимензионалне гасне хроматографије купловане са масеном спектрометријом чиме
би се анализирао цео профил испарљивих компонената анализираних врста
медљиковаца без идентификације појединачних једињења (6).
Успостављени стандарди квалитета за пет ботаничких врста медљиковаца могли
би да се искористе за допуну базе података коју формира Интернационална комисија за
мед

(5),

а која би

се односила на успостављање критеријума квалитета

најзаступњенијих европских врста медљиковаца.
4. Методе истраживања
У циљу идентификације фенолних једињења присутних у медљиковцима биће
коришћена ултра-ефикасна течна хроматографија са хибридним масеним детектором
високе резолуције који комбинује линарни трап-квадрупол и орбитрап масени
анализатор (UHPLC-LTQOrbiTrapXL), док ће за квантификацију фенолних једињења
бити коришћен UHPLC са ултравиолетним детектором са више диода (DAD) и
масеним детектором са три анализатора - троструки квадрупол (QQQ, triplequadrupol,
UHPLC-DADMS/MS) (7). Квантификација појединачних шећера биће извршена
применом високо-ефикасне јонске хроматографије са електрохемијским детектором
(HPAEC-PAD) (8). Садржај есенцијалних и токсичних елемената биће одређен
применом индуковано купловане плазме са оптичком емисионом спектроскопијом
(ICP-OES) и индуковано купловане плазме са масеном спектрометријом (ICP-MS) (9).
Анализа стабилних изотопа биће извршена применом масене спектрометрије односа
изотопа купловане са елементалним анализатором (EA-IRMS) (10). Свеобухватна
дводимензионална гасна хроматографија са масеним спектрометром (GC×GC-MS)
биће коришћена за добијање профила испарљивих компонената. Идентификација
испарљивих компонената биће заснована на деконволуционим масеним спектрима и
упоређивању линеарних ретенционих индекса са подацима из литературе, као и
идентификацији карактеристичних једињења на основу података добијених обрадом
слике хроматограма применом програма Delta2D (6). Антиоксидативна активност
узорака биће одређена применом UV/VIS спектрофотометрије
волтаметрије.

Хемометријске

методе

попут

анализе

главних

и цикличне
компонената

и

дискриминантне анализе методом делимичних-најмањих квадрата биће коришћене за
добијање модела који би на најбољи начин извршили идентификацију потенцијалних
биомаркера ботаничког порекла.

5. Актуелност проблематике
Мед представља специфичан производ изражених нутритивних и лековитих
својстава који се, пре свега због високе цене, често фалсификује. Стога, утврђивање
аутентичности меда, као једне од најзначајнијих потврда квалитета прехрамбених
производа, је неопходно како у циљу заштите потрошача тако и самих произвођача.
Такође, велики варијабилитет хемијског састава меда отежава дефинисање параметара
аутентичности, као и одређивање њихове биолошке активности. Развој поузданих
аналитичких процедура за процену аутентичности, систематску карактеризацију и
класификацију меда је веома актуелна област хемије хране. Интернационална комисија
за мед је у оквиру студије више од 6500 узорака меда из 21 земље дефинисала
критеријуме квалитета главних европских монофлоралних медова. Међутим, мед
произведен од медљике или медне росе, слатког сока који луче биљке или инсекти који
живе на биљкама, је у поменутој студији наведен само као медљиковац, без
дефинисања његовог ботаничког порекла. Такође, у највећем броју публикација се ова
специфична врста меда, за коју је потврђено да има боља нутритивна својства од
цветног меда, дефинише као шумски мед. С обзиром да медљиковац до сада није
систематски испитиван, као и да подаци за анализиране ботаничке врсте у литератури
не постоје, резултати добијени у оквиру ове докторске дисертације су од посебног
значаја за успостављање стандарда квалитета медљиковаца и његов пласман на
домаћем и европском тржишту.
6. Очекивани резултати
Кандидат Весна Васић би у овом раду:
• Одредила физичко-хемијске параметре у узорцима медљиковаца.
• Оптимизовала поступак екстракције фенолних једињења.
• Идентификовала најзаступљенија фенолна једињења у узорцима медљиковца
применом ултра-ефикасне течне хроматографије са масеним детектором високе
резолуције (UHPLC-LTQ OrbiTrap XL).
• Квантификовала фенолна једињења у медљиковцима применом ултра-ефикасне
течне хроматографије са ултравиолетним детектором са више диода и масеним
детектором са три анализатора - троструки квадрупол (UHPLC-DAD MS/MS).

• Применила UV/VIS спектрофотометрију и цикличну волтаметрију за одређивање
антиоксидативне активности.
• Квантификовала појединачне шећере у узорцима медљиковаца применом високоефикасне јонске хроматографије са електрохемијским детектором (HPAEC-PAD).
• Квантификовала есенцијалне и токсичне елементе применом индуковано купловане
плазме са оптичком емисионом спектроскопијом и масеном спектрометријом.
• Оптимизовала поступак екстракције испарљивих једињења.
• Идентификовала најзаступљенија испарљива једињења у узорцима медљиковца
применом дводимензионалне гасне хроматографије са масеном детекцијом (GC×GCMS).
• Оптимизовала поступак примене програма за обраду слике на хроматограмима
добијеним дводимензионалном гасном хроматографијом.
• Применила мултиваријантну хемометријску анализy за добијање модела који би на
најбољи начин описао везу између физичко-хемијских параметара и фитохемијског
профила медљиковаца са њиховим ботаничким пореклом.
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Д. Закључак
На основу свих елемената изложених у овом Извештају Комисија сматра да ће
планирана истраживања пружити значајан допринос хемијској карактеризацији
специфичних ботаничких врста медљиковаца, пре свега у циљу одређивања
аутентичности испитиваних врста, што може бити искоришћено за дефинисање
критеријума квалитета главних европских медова. Комисија сматра да планирано
истраживање прати актуелне трендове у аналитичкој хемији и даје значајан допринос у
области анализе хране.
Сагласно закону о стицању академских степена и Статуту Хемијског факултета,
сматрамо да кандидат Весна Васић, студент докторских студија, испуњава све
потребне услове за одобравање израде докторске дисертације. На основу тога,
Комисија предлаже Наставно-научном већу Хемијског факултета Универзитета у
Београду да Весни Васић, мастеру хемичару, одобри израду докторске дисертације под
насловом:
„Корелација физичко-хемијских параметара и фитохемијског профила
медљиковаца са њиховим ботаничким пореклом”

За ментора се предлаже др Јелена Трифковић, доцент Хемијског факултета
Универзитета у Београду. Списак радова предложеног ментора из којег се може видети
да испуњава услове из Стандарда за акредитацију студијских програма докторских
студија дат је у Прилогу.

У Београду, 29.10.2018.
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