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А. Приказ садржаја дисертације 

Докторска дисертација кандидата Ayah Al-Hanish  написана је на енглеском језику на 114 

странa А4 формата (фонт Times New Roman величине 12 pt, са проредом 1,5). Садржи  31 



слику, 3 графика и 13 табела. Подељена је на поглавља: 1. Увод (2 стране), 2. Општи део (25 

страна), 3. Циљеве (2 стране), 4. Материјал и методе (19 страна), 5. Резултате и дискусију 

(43 стране), 6. Закључке (2 стране) и 7. Литературу (21 странa, 180 цитата). Поред наведеног, 

дисертација садржи Извод на српском и енглеском језику (по 2 стране), Садржај (3 стране), 

Листу скраћеница (2 стране), Захвалницу (1 страна) и Прилоге у којима се налазе 

Биографија кандидата, Изјава о ауторству, Изјава о истоветности штампане и електронске 

верзије докторске дисертације и Изјава о коришћњу. 

У Уводу је описан предмет истраживања и укратко је дат преглед проблематике у свету 

којом се ова дисертација бави. Укратко је описан значај проучавања нековалентних 

интеракција полифенола из хране, укључујући епигалокатехин-3-галата (ЕГЦГ), са 

протеинима хране, укључујући протеине кравље сурутке, као што је алфа-лакталбумин 

(АЛА).   

Општи део обухвата три целине. У оквиру прве целине се налазе подаци о фенолним 

једињењима из биљака и њиховим благотворним ефектима на здравље, са фокусом на ЕГЦГ 

и интеракције овог једињења са протеинима хране. У другој целини, описани су протеини 

кравље сурутке, са посебним детаљним представљањем АЛА и његове апо форме, 

укључијући структуру, функцију, стабилност и интеракције са фенолним једињењима. 

Поред тога, описан је и β-лактоглобулин (БЛГ), најзаступљенији протеин сурутке, и његове 

интеракције са ЕГЦГ-ом. Трећа целина обухвата приступе за проучавање нековалентих 

интеракција. У овој целини су посебно описане методе које су коришћена током израде тезе.   

У поглављу Циљеви je јасно дефинисан главни циљ на основу којег су постављени и 

описани специфични подциљеви.  

У оквиру Материјала и метода наведен је детаљан опис експерименталних и рачунарских 

метода и процедура, њихових модификација, као и реагенаса, програма, опреме и извори 

биолошког материјала који су коришћени у овој дисертацији.  Јасно и прегледно су 

написани подаци о методама за добијање и модификацију протеина сурутке (АЛА и БЛГ), 

као и њихову карактеризацију. Детаљно су описане методе за испитивње везивања ЕГЦГ-а 

за ове протеине, као и  праћење утицаја везаног ЕГЦГ-а на структуру и стабилност 

протеина.   

Поглавље Резултати и дискусија подељено је на три целине у којима је кандидаткиња 

детаљно приказала и продискутовала добијене резултате. У првој целини су приказани 

резултати праћења нековалентног везивања АЛА и ЕГЦГ, и то флуоресцентном 

спектроскопијом и изотермалном титрационом калориметријом, при чему су везујући 

параметри упоређени са литературним параметрима добијеним за везивање АЛА за 

различита фенолна једињења и ЕГЦГ за различите протеине из хране. Испитан је и 

издискутован ефекат везивања ЕГЦГ-а на секундарне структуре АЛА, како 

спектроскопијом циркуларног дихроизма (ЦД), тако и ФТ-ИР спектроскопијом. Поред тога, 



везивање АЛА и ЕГЦГ-а је испитано методама молекулског докинга како би се добио увид 

о природи интеракција, као и о местима везивања овог полифенола на протеину. У другој 

целини проучавано је везивање апо и холо форме АЛА на различитим температурама и pH 

вредностима. Испитане су структурне промене апо АЛА,  нативној, тако и у конформацији 

стопљене глобуле, које индукује везивање ЕГЦГ-а. Приказан је ефекат везивања на 

термалну стабилност апо и холо АЛА, као и на њихову дигестибиност протеазама 

дигестивног тракта. Трећа целина посвећена је поређењу везивања ЕГЦГ-а за АЛА са БЛГ 

и његовом формом модификованом гликацијом у Мајаровој реакцији. Исптано је везивање 

ЕГЦГ-а за БЛГ и гликовани БЛГ и упоређено са литературним подацима. Приказани су 

резултати испитивања промена у секундарном структурама обе БЛГ форма при везивању 

ЕГЦГ-а, као и маскирајућег ефекта ЕГЦГ-а на антиоксидантне особине ових БЛГ форми. 

На крају су детаљно упоређени параметри везивања и структурне промене апо и хола АЛА 

са БЛГ и гликованим БЛГ при везивању ЕГЦГ-а. У оквиру сваке целине сумирани су 

добијени резултати, који су дискутовани у односу на шири контекст релевантих података 

из литературе.   

На основу детаљно продискутованих резултата, у поглављу Закључци, који су проистекли 

из ове дисертације, су систематски резимирани и изнет је њихов значај. 

У делу Литература (180 цитата) обухваћене су публикације релевантне за област 

истраживања и покривени су сви делови дисертације. 

 

Б. Кратак приказ резултата 

У овој дисертацији испитиване су нековалентне интеракције између холо и апо форме АЛА 

и ЕГЦГ-а, биолошки најпотентнијег катехина зеленог чаја, као и утицај везаног ЕГЦГ-а на 

конформациону стабилност протеина.   

Показано је да се ЕГЦГ везује за АЛА са релативно високим афинитетом (Ka око 2 x 104 M-

1), са стехиометријом везивања 1:1. Афинитет везивања ЕГЦГ за АЛА био је у опсегу 

литературних вердности за параметре везивања нековалентних интеракција ЕГЦГ са 

другим протеинима хране, и нижи од афинитета АЛА комплекса са неколицином фенолних 

једињења. Везивање ЕГЦГ се показало као енталпијски повољно, слично као при везивању 

ЕГЦГ-а за друге протеине хране. Везивање ЕГЦГ-а индукује промене у секундарној 

структури АЛА али не тако да смањује садржај уређених структура, већ тако што доводи 

до прелаза садржаја α-хеликса у β-структуре овог протеина. Анализа молекулског докинга 

је показала да се ЕГЦГ везује у хидрофобном џепу на улазу у пукотину између домена 

богатих α-хеликсима и β-структурама, и укључује остатке ароматичног кластера 2. Упркос 

томе што је у литератури показано да се различити полифеноли везују за различита места 

на АЛА, укључујући и ово пронађено место за ЕГЦГ, ово место се готово у потпуности 

подудара са местом везивања витамина Д за АЛА. Закључено је да и остала волуминозна 



једињења, која имају по више прстенова и  тенденцију за хидрофобним везивањем, такође 

највероватније везују за ово место.    

Након успешне припреме апо форме АЛА, показано је да се поред холо форме ЕГЦГ  везује 

и за апо АЛА, и то, како у својој нативној конформацији, тако и у конформацији делимичне 

и потпуне стопљене глобуле.  Мада постепени губитак уређености терцијерне структуре 

апо АЛА резултује у постепеном смањењу афинитета за везивање ЕГЦГ-а, параметри 

везивања су у опсегу параметара за холо форму АЛА представљених у овој тези, као и 

других протеина хране описаних у литератури. Везивање ЕГЦГ-а за апо АЛА, како у 

неутралној, тако и у киселој средини, доводи до слабе промене у секундарним структурама 

протеина, са прелазом садржаја α-хеликса у β-структуре, случно холо форми АЛА. ЕГЦГ-

ом индуковани ЦД спектри показали су да везивање ЕГЦГ доводи до већих промена у 

терцијерној структуре уколико је апо АЛА у својој неуређенијој конформацији. ЕГЦГ је 

испољио стабилизациони ефекат на АЛА структуру: његово везивање за АЛА у неутралној 

средини резултовало је термалном стабилизацијом АЛА, тј. повећањем његове Тм 

вредности. Овај стабилизациони ефекат, заснован на повећању конформационе ригидности 

протеина, био је израженији код апо форме, у односу на холо АЛА. Међутим, везивање 

ЕГЦГ-а не утиче на дигестибилност АЛА пепсином и трипсином, указујући на то да, премда 

ЕГЦГ стабилизује АЛА структуру, он не доводи до промена у доступности овог протеина 

дигестивним протеазама и тако не успорава његову дигестију. Закључено је да, при 

уношењу зеленог чаја са додатком млека, или пак хране обогаћене ЕГЦГ-ом 

инкапсулираним у АЛА, када ЕГЦГ-АЛА комплкс доспе у желудац,  где је АЛА у киселој 

средини на 37 ºС у апо форми у конформацији стопљене глобуле, ЕГЦГ и даље остаје везан 

за овај протеин. Поред тога, закључено је да, слично холо форми, апо АЛА и у својој апо 

форми може бити коришћен као носач за достављање ЕГЦГ-а, као и да други ниско-

молекулски биоактивни лиганди везани за АЛА остају везани и за његову апо форму након 

губитка калцијумовог јона у киселим условима желуца.  

Поређењем ЕГЦГ везивања за АЛА и БЛГ, показано је да се ЕГЦГ везује како за 

немодификовани БЛГ, тако и за његову форму гликовану у Мајаровој реакцији, и то са 

већим афинитетом него при везивању за АЛА, али у истом опсегу. За разлику од АЛА, 

везивање ЕГЦГ за БЛГ стабилизује протеин, индукујући повећање α-хеликса на конто 

смањења неуређених структура, док његово везивање за гликовани БЛГ резултира 

преуређивањем уређене структуре преласком α-хеликса у β-структуре. ЕГЦГ везивање за 

оба БЛГ облика показало је маскирајући ефекат на антиоксидативна својства у истом нивоу. 

Добијени резултати показују да, поред БЛГ, АЛА, као јефтини и лако доступни протеин, 

може послужити као погодан систем за испоруку ЕГЦГ, као и за обогаћивање хране овим 

биоактивним катехином. Закључено је да модификација протеина, попут уклањања метала 

из холо облика (у случају АЛА), или ковалентна модификација гликацијом (у случају БЛГ), 

или чак значајна промена у конформацији (као што је апо АЛА у конформацији растопљене 

глобуле) не утиче суштински на везивање ЕГЦГ. Ако након модификације протеина задржи 



довољно структурних елемената потребних за везивање ЕГЦГ, његова константа везивања 

за протеин остаје истог реда величине. Такође, ЕГЦГ има прилично различите ефекте на 

садржај уређених структура протеина за који је везан, а ти ефекти нису детреминисани само 

афинитетом везивања, већ и структуром/конформацијом протеина и његовом евентуалном 

модификацијом.  

 

В. Упоредна анализа резултата кандидаткиње са резултатима из литературе 

Бројне студије показале су да полифеноли из хране имају низ благотворних ефеката на 

здравље људи. Међутим, упркос релативно високим количинама њиховог свакодневног 

уношења, њихова биоактивност у организму ограничена је њиховом слабом стабилношћу 

и биодоступношћу [1]. ЕГЦГ, физиолошки најпотентнији катехин зеленог чаја је добро 

познат по својим антиоксидантним и антимикробијалним особинама, и стога има велики 

потенцијал за унапређење квалитета хране. Ниска биодоступност ЕГЦГ, као и нестабилност 

могу бити побољшани његовом инкапсулацијом са протеинима хране, а на основу 

нековалентних ЕГЦГ-протеин интеракција [2].  Протеини сурутке, као што је БЛГ, су 

изврсни носачи за инкапсулацију ЕГЦГ, способни да побољшају његову стабилност и тако 

заштите његову активност [3]. Стога су у овој дисертацији по први пут испитиване 

нековалентне интеракције ЕГЦГ са АЛА, протеином сурутке који би, поред БЛГ, такође 

могао да служи као носач за инкапсулацију ЕГЦГ.  

АЛА је калцијум-везујући протеин сурутке, који при киселом pH, и у својој апо форми на 

повишеним температурама, има конформацију класичне „стопљене глобуле“ [4]. Неколико 

студија је показало да у својој апо форми АЛА нековалентно интерагује са хидрофобним 

једињењима, као што су витамин Д [5]  или масне киселине [6]. Биоактивни комплекс АЛА-

олеинска киселина, познат као BAMLET/HAMLET/GAMLET (Bovine/Human/Goat ALA 

made lethal to tumours), поседује цитотоксичне ефекте према низу канцерских ћелијских 

линија, при чему је у киселој средини желуца АЛА у својој апо форми у конформацији 

стопљене глобуле, која уствари везује олеинску киселину у активни комплекс [7]. Са друге 

стране, показано је да лиганди малих молекулских маса могу стабилисти структуру 

протеина при њиховом везивању [8]. У овој дисертацији су по први пут испитиване 

интеракције полифенола, ЕГЦГ-а са АЛА у својој апо форми, и то у нативној и 

конформацији стопљене глобуле. Поред тога први пут је описан стабилишући ефекат ЕГЦГ-

а на структуру АЛА, и уопште, полифенола на структуру метал–везујућег протеина у апо 

форми.  

Како је, поред АЛА, БЛГ најзаступљенији протеин сурутке, упоређено је везивање ЕГЦГ са 

АЛА и његовом апо формом, са БЛГ и његовом формом гликованом у Мајаровој реакцији. 

Претходне студије су показале да је БЛГ обећавајући нано-носач ЕГЦГ-а [9], нарочито 

термално третирани  БЛГ који показује још већи афинитет за ЕГЦГ [3]. У овој тези по први 



пут су описане интеракције ЕГЦГ са гликованим протеином, као и ефекти ових интеракција 

на структуру и антиоксидантну активност протеина. Поређења везивања ЕГЦГ за АЛА и 

БЛГ, који заједно чине 75% протеина сурутке, значајно је за примену укупних протеина 

сурутке, са или без модификација, као ефикасног система за побољшање стабилности ЕГЦГ 

и заштите његове активности. Како је, као и БЛГ, АЛА јевтин и лако доступан протеин 

хране, ови резултати су значајни за развој метода за енкапсулацију ЕГЦГ у 

наночестице/нанотубе на бази АЛА, тј. за примену АЛА као погодног система за доставу 

ЕГЦГ, као и обогаћивање прехрамбених производа овим катехином. Поред тога резлтати су 

значајни и за примену АЛА као носача за друге биоактивне лиганде, показујући да би, 

слично ЕГЦГ-у, и други лиганди остали везани за АЛА током дигестије у желуцу, иако је у 

киселој срединни АЛА у својој апо форми у конформацији стопљене глобуле.   
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Г. Објављени радови који чине део дисертације 

1. Радови у међународним часописима изузетних вредности (М21а): 

1. Al-Hanish A, Stanic-Vucinic D, Mihailovic J, Prodic I, Minic S, Stojadinovic M, Radibratovic 

M, Milcic M, Cirkovic Velickovic T. Noncovalent interactions of bovine α-lactalbumin with green 

tea polyphenol, epigalocatechin-3-gallate (2016), Food Hydrocolloids, 61: 241-250,  DOI: 

10.1016/j.foodhyd.2016.05.012,  (ИФ2016: 4.747, Категорија: Food Science and Technology 

5/130) 

Линк: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X16302090 

2. M. Perusko, A. Al Hanish, J. Mihailovic, S. Minic, S. Trifunović, I. Prodic, T. Cirkovic 

Velickovic, Antioxidative capacity and binding affinity of the complex of green tea catechin and 

beta-lactoglobulin glycated by the Maillard reaction, Food Chemistry, 2017, 232: 744 – 752, DOI: 

10.1016/j.foodchem.2017.04.074, (ИФ2018= 4.946, Категорија: Food Science and Technology 

7/133)  

Линк: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.04.074 

3.  Рад у међународнoм часопису изузетних вредности (М21а) чији део резултата чини 

део дисертације: 

3. Radibratović M., Al-Hanish A., Minić S. L, Radomirović M., Milčić M. K, Stanić-Vučinić D., 

Ćirković Veličković T. Stabilization of apo α-lactalbumin by binding of epigallocatechin-3-

gallate: Experimental and molecular dynamics study, Food Chemistry, (2019) 278:388-395; DOI: 

10.1016/j.foodchem.2018.11.038; (ИФ2018= 5.399, Категорија: Chemistry, Applied 5/71) 

Линк: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618319769?via%3Dihub 

3. Поглавље у књизи водећег међународног значаја (М13): 

Cirkovic Velickovic, T., Stanic-Vucinic, D., Al-Hanish, A., Mihailovic, J., Prodic, I., Minic, S., 

Stojadinovic, M., Radibratovic, M., Milcic, M., 2019. Delivery of Epigalocatechin-3-Gallate by 

Bovine Alpha-Lactalbumin Based on Their Non-covalent Interactions. In: Melton, L., Shahidi, F., 

Varelis, P. (Eds.), Encyclopedia of Food Chemistry, vol. 3, pp. 118–124. Elsevier; ISBN: 

9780128140260 

Линк: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081005965224256  

Д. Провера оригиналности докторске дисертације 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X16302090
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.04.074
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На основу Правилника о поступку провере оригиналности докторских дисертација које се 

бране на Универзитету у Београду и налазe у извештају из програма ,,iThenticate” којим је 

извршена провера оригиналности докторске дисертације ,,Impact of epigallocatechin-3-

gallate, green tea polyphenol, on apo and holo alpha-lactalbumin stability and conformation 

dynamics”, аутора Ayah Al-Hanish, констатујемо да утврђено подударање текста износи 48 

%. Овај степен подударности последица је чињенице да је теза написана на енглеском 

језику, без стављања делова текста под наводнике, при чему већина подударности потиче 

из три горе наведена рада и поглавља у књизи, из којих је  заправо проистекла  дисертација.  

Поред тога, преклапања потичу и од општих места, личних имена/звања, назива 

институција/департмана, пуних назива једињења и реагенаса, програма,  произвођача 

хемикалија, опреме, као и  навођења референци у самом тексту (које није бројчано, већ 

текстуално),  изјава о ауторсву, истоветности и коришћењу, а што је у складу са чланом 9. 

Правилника. Стога сматрамо да је докторска дисертација кандидата Ayah Al-Hanish у 

потпуности оригинална, као и да су у потпуности поштована академска правила цитирања. 

 

Ђ. Закључак 

Комисија је прегледала докторску дисертацију кандидаткиње Ayah Al-Hanish под насловом 

„Impact of epigallocatechin-3-gallate, green tea polyphenol, on apo and holo alpha-lactalbumin 

stability and conformation dynamics” и закључила да је дисертација производ самосталног 

рада кандидаткиње, да су добијени резултати оригинални и да представљају квалитетан 

научни допринос у области биохемије, односно у области молекуларних наука о храни. 

Научно-истраживачки рад кандидаткиње је публикован у оквиру три  научна рада у 

међународним часописима изузетних вредности (М21а), два рада која су директно 

проистекла из докторске дисертације,  као и једном раду чији део резултата чини део 

дисертације. Поред тога, резултати истраживања проистекли из ове дисертације су 

представљени у виду једног поглавља у књизи (М13). 

У овој дисертацији је по први пут испитано нековалентно везивање епигалокатехин-3-

галата (ЕГЦГ) за алфа-латалбумин (АЛА), протеин сурутке, и показано да се ЕГЦГ везује у 

хидрофобном џепу на улазу у пукотину између два домена, са афинитетом у опсегу 

описаном за друге комплексе ЕГЦГ са протеинима, и нижим од афинитета АЛА комплекса 

са другим фенолним једињењима, као и да ово, енталпијски фаворизовано, везивање ЕГЦГ-

а доводи до промена у секундарној структури АЛА, са прелазом α-хеликса у β-структуре. 

Показано је да се ЕГЦГ такође везује и за апо форму АЛА, како у нативној, тако и у 

конформацији стопљене глобуле. Комплекси холо и апо АЛА са ЕГЦГ-ом су стабилнији на 

термалну денатурацију, док везивање ЕГЦГ не утиче на дигестибилност АЛА. У поређењу 

са везивањем за АЛА, везивање ЕГЦГ за β-лактоглобулин, најзаступљенији протеин 

сурутке, као и његову гликовану форму, је у сличном опсегу. Међутим, за разлику од АЛА, 



својим везивањем за БЛГ,  ЕГЦГ повећава садржај уређених структура, а при везивању за 

гликовану форму доводи до обрнутог прелаза, β-структура у α-хеликсе.    

Резултати ове тезе, осим фундаменталног значаја у разумевању везивању биоактивних 

лиганада (попут ЕГЦГ-а) за протеине хране (као што је АЛА) у различитим формама и 

конформацијама, могу имати и директну примену у прехрамбеној индустрији, за развој 

метода за енкапсулацију ЕГЦГ, и других биоактивних лиганада, у наночестице или 

нанотубе на бази АЛА, а у циљу побољшања стабилности ЕГЦГ и заштите његове 

биоактивности. На основу свега изложеног, а у складу са Законом о Универзитету и 

Статутом Хемијског факултета, Комисија сматра да су испуњени услови за одбрану 

докторске дисертације и са задовољством предлаже Наставно-научном већу Универзитета 

у Београду-Хемијског факултета да поднету докторску дисертацију Ayah (Mohamed) Al-

Hanish, мастер биохемичара, под насловом ,, Impact of epigallocatechin-3-gallate, green tea 

polyphenol, on apo and holo alpha-lactalbumin stability and conformation dynamics (Утицај 

епигалокатехин-3-галата, полифенола зеленог чаја, на стабилност и конформациону 

динамику апо и холо алфа-лакталбумина)” прихвати и одобри њену јавну одбрану за 

стицање академског звања доктора биохемијских наука. 

У Београду, 30. октобра 2020. године. 
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