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Медицинског факултета у Београду, руководилац РЛ 
др Лазар Ранин, редовни професор Медицинског 

факултета у Београду 
др Вера Мијач, доцент Медицинског факултета у 

Београду 
др Ина Гајић, сарадник у настави Медицинског 

факултета у Београду 



Шта смо радили ових година? 
 успоставили смо „нашу“ мрежу микробиолошких 

лабораторија, правећи директне контакте са колегама из 
микробиолошких лабораторија у Србији  

 сакупљали смо и даље сакупљамо изолате стрептокока и 
пнеумокока, правећи колекцију инвазивних сојева, сојева 
резистентних на антибиотике, сојева од деце из колектива, од 
клицоноша.... 

 бавили смо се осетљивошћу стрептокока на антибиотике, 
фенотипском и генотипском; радимо детекцију гена 
резистенције, методом PCR 

 радимо типизацију сојева стрептокока групе А (emm 
генотипизацију) и пнеумокока (серотипизацију) 

 уводимо методе молекуларне типизације – MLST (Multilocus 
Sequence Typing), како бисмо установили да ли постоји 
повезаност између наших и европских клонова  

 стрептокока.... 



Изглед нашег формулара 
који „прати“ сваки сој 

који стигне у 
лабораторију 

 
Прва страна садржи 
податке о: 
- пацијенту, дијагнозу, 
узорак из кога је сој 
изолован, факторима 
ризика... 
- установи која шаље 
изолат 



 
На другој страни су 

подаци о изолату, 

којима располаже 

лабораторија која 

га шаље 



 
Streptococcus pyogenes 

 

• 2882 конзервирана соја (клицоноше и оболели) 

• за 40% је одређен МЛС фенотип, детектовани гени 

резистенције на макролиде, одређени МИК 

антибиотика 

• За 77 сојева је урађена emm типизација и МLST 

 



 
Streptococcus pneumoniae 

450 конзервираних сојева 

• 147 инвазивних; за 130  је одређен серотип 

 

• 350 сојева резистентних на макролиде, за које  

су одређени фенотипови, вредности МИК за 

антибиотике и детектовани гени резистанције на 

макролиде 
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Једна докторска теза је одбрањена 2009. године, а три су 
пријављене и њихова израда је у току 

 



Континуирана медицинска едукација 
• Медицински значај обољења изазваних 

Streptococcus pyogenes  
• Медицински значај Streptococcus pneumoniae 
• Streptococcus pneumoniae - микробиолошка 

дијагностика и превенција болести 
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