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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

  

ИЗВЈЕШТАЈ 
о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске 

дисертације 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени Гласник 

Републике Српске„ бр 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета 

у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници 

одржаној 23.12.2015. године, донијело је одлуку број: 18/3.936/2015 о именовању 

Комисије за оцјену подобности теме и кандидата мр сц. стом. Адриане Арбутина за 

израду докторске дисертације под називом: 

“Испитивање површине глеђи након уклањања фиксних ортодонтских 

апарата” у саставу: 

     1.   Проф. др Ивана Шћепан, редовни професор, ужа научна област  

           Ортопедија вилица, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду,     

           предсједник комисије; 

     2.  Проф. др Бранислав Глишић, редовни професор, ужа научна област       

          Ортопедија вилица, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, ментор; 

     3.  Проф. др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Болести   

           зуба, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, члан; 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, НАУЧНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ 
КАНДИДАТА 

1.1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
        Мр сц. Адриана Арбутина је рођена 26.10.1979., у Бањој Луци.  Основну школу  



2 
 

''Доситеј Обрадовић'' је завршила 1994. године  као носилац Вукове дипломе, а 

Средњу медицинску школу је завршила 1998. године, у Бањој Луци.  

 Медицински факултет, студијски програм стоматологија, је завршила 2006. године 

са просјечном оцјеном 9,14. За вријеме студија била је демонстратор на предмету 

микробиологија. Добитник је DAAD стипендије и стипендије Министарства 

просвјете и културе Републике Српске. 

 Постдипломски студиј је завршила са просјечном оцјеном 9,91, а магистарски рад 

под називом ''Истраживање сагиталне и трансверзалне развијености зубних лукова 

код популације Републике Српске и израда биометријских норми'' је одбранила 

26.1.2012. године.  

 Специјалистички испит из ортопедије вилица је положила 28.5.2013. и тиме стекла 

звање специјалисте ортопедије вилица.  

У звање асистента на Катедри за ортопедију вилица је бирана 2008. године а у звање 

вишег асистента 2012. године. Члан је Коморе доктора стоматологије РС. Течно 

говори енглески језик те познаје основе њемачког, француског и италијанског језика. 

У току рада на факултету, учествовала је на бројним научним скуповима, објавила 

неколико радова те је одржала предавање под називом ''Значај биометријске норме у 

ортодонтској дијагностици'' на научно-стручном скупу ''Једноставна ријешења у 

свакодневној стоматолошкој пракси'' у Бањој Луци 2013. године. 

 

 

1.2. БИБЛИОГРАФИЈА 

 

Магистарски рад ''Истраживање сагиталне и трансверзалне развијености зубних 

лукова код популације Републике Српске и израда биометријских норми'', 

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2012. године. 

 

Оригинални научни радови у научном часопису међународног значаја 

1. М. Умићевић-Давидовић, М. Араповић-Савић, А. Арбутина. Потреба за 

ортодонтским лечењем код деце узраста од 11 до 13 година у Републици Српској, 

Стоматолошки гласник Србије, 2016;63(1):22-28. 

2. И. Кузмановић-Радман, А. Ђери, А. Арбутина, Ј. Милашин. Анализа 

микробиолошког статуса дубоких каријесних лезија, Стоматолошки гласник Србије, 
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2016;63(1)7-14. 

3. А. Арбутина, М. Араповић-Савић, М. Умићевић-Давидовић, Кузмановић-Радман 

И. Примена Schwarz-ове анализе у ортодонтској дијагностици код испитаника 

Републике Српске., Соматолошки гласник Србије, 2015;62(4): 166-173.  

4. О. Јанковић, А. Арбутина, Р. Арбутина, Н. Кнежевић. Испитивање 

микропропустљивости течних композитних материјала у рестаурацији кавитета V 

класе, Стоматолошки гласник Србије, 2014;61(2):75-83. 

4. И. Радман Кузмановић, А. Ђери, А. Арбутина, О. Јанковић. Р. Јосиповић. Н. 

Кнежевић.  Клиничка испитивања индиректног прекривања пулпе различитим 

препаратима на бази калцијум-хидроксида, Стоматолошки гласник Србије, 

2014;61(1):30-35. 

6.  A. Aрбутина, С. Чупић, M. Умићевић-Давидовић,  М. Араповић-Савић, С. Марин. 

Тип лица и развијеност зубних лукова код испитаника са I класом деноталвеоларних 

односа, Гласник Антрополошког друштва Србије, 2012;47: 41-50. 

7. М. Умићевић-Давидовић, А. Арбутина, М. Араповић-Савић, С. Марин. Процјена 

величине неизниклих сталних очњака и премолара у мјешовитој дентицији, Гласник 

Антрополошког друштва Србије, 2012;47:17-25. 

 

Оригинални научни рад на међународном скупу штампан у цјелости у зборнику 

радова 

1. Р. Арбутина, Н. Тртић, О.Јанковић, В. Веселиновић, Р. Кнежевић, А. Арбутина. 

Ерозивни потенцијал бијелог вина на површину глеђи: In vitro студија скенинг 

електронском микроскопијом, Зборник радова научног  скупа „Савремени 

материјали“, Академија наука и умјетности Републике Српске,  2015;24:733-743. 

 

Стручни радови на међународном скупу штампани у цјелости у зборнику 

радова 

1. M. Умићевић-Давидовић, А. Арбутина, М. Араповић-Савић, В. Мирјанић, С. 

Марин, И. Ђукић. Предности и недостаци нових самологирајућих бравица. Зборник  

радова  научног  скупа „ Савремени  материјали “, Академија   наука   и    умјетности  

Републике   Српске,    2012, 333-342. 

2. С. Чупић, В. Мирјанић, А. Арбутина. Специфичности и ограничења ортодонтске 

терапије код одраслих. Зборник сажетака другог симпозијума стоматолога 
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Војводине, Нови сад, 2011. 

3. М. Араповић-Савић, M. Умићевић - Давидовић,  А. Арбутина,  З.  Вукић, В. 

Мирјанић. Својства материјала за израду ортодонтских бравица. Зборник  радова  

научног   скупа    ,,Савремени материјали “, Академија  наука  и  умјетности 

Републике Српске, 2011;18:439-450. 

4. А. Арбутина, М. Араповић-Савић, С. Марин, В. Мирјанић. Особине отисних 

материјала у ортодонцији, Зборник радова научног скупа „Савремени материјали“, 

Академија наука и умјетности Републике Српске, 2010;17:621-630. 

5. С. Марин, А. Арбутина, Д. Шушчевић, З. Вукић, И. Ђукић, В. Мирјанић.  

Смањење осјетљивости на никл при употреби NiTi жице обложене титанијумом у 

стоматолошкој пракси, Зборник радова научног скупа „Савремени материјали“, 

Академија наука и умјетности Републике Српске,  2010;17:631-638. 

 

Оригинални научни радови са научних скупова од међународног значаја 

објављени у књиги сажетака 

1. И. Кузмановић Радман, А. Ђери, С. Тепић, Д. Баштинац, А. Арбутина. Clinical 

studies indirect pulp capping medicaments based on Ca(OH)2, Book of abstracts, 19th 

Bass Congress, Belgrade, 2014. 

2. С. Марин, И. Ђукић, Н. Тртић, З. Вукић, А. Арбутина, М. Умићевић-Давидовић. 

Prevalеnce of impacted teeths-A radiographic study. Book of abstracts, 16th Bass 

Congress, Bucharest, 2011. 

 

 

2. ЗНАЧАЈ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

2.1. ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Предложена тема за израду докторске дисертације “ Испитивање површине глеђи 

након уклањања фиксних ортодонтских апарата” је врло актуелна али још увијек 

недовољно истражена и има велики значај у стоматологији,  посебно у области 

ортопедије вилица, гдје аутор истраживања кроз врло јасно постављене циљеве жели 

да допринесе проналажењу универзалног протокола приликом уклањања фиксних 

ортодонтских апарата. Велики значај овог истраживања огледа се у одређивању 
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методе којом ће се оштећењe глеђи при уклањању фиксних ортодонтских апарата 

свести на минимум. На основу добијених резултата овог истраживања моћи ће да се 

предложи најсигурнији метод за очување квалитетне површине зубне глеђи која неће 

омогућити задржавање зубног плака и брзу појаву каријеса.  

 

2.2. ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА 

  

         Терапија фиксним ортодонтским апратима треба да испуни основне услове 

везане за стабилност оклузије, функционалних односа као и да задовољи 

критеријуме денталне и фацијалне естетике. Од великог је значаја да, након 

завршетка терапије и испуњења наведених циљева, трајно не оштетимо површину 

глеђи зуба [1]. 

 

 2.2.1.Технике поставке фиксног ортодонтског апарата 

 
        Од када је Buonocore 1955. године представио поступак нагризања (јеткања) 

површине глеђи зуба у циљу остваривања микромеханичке везе са композитним 

материјалом,  дошло је до значајних промјена  у ортодонтској пракси [2].  

        1965. године Newman уводи нову технику фиксације бравица на зубе методом 

љепљења, која замјењује дотадашњу технику пунктовања бравица и туба на 

прстенове, који су потом били цементирани на зубе [3]. 

        Композитне смоле, које се користе за фиксацију бравица, инфилтрирају се у 

микропоре глеђи реда величине од 11,8 μm до 18,9 μm, настале нагризањем неком од 

киселина, и на тај начин формирају зону везивања између бравице и глеђи [4].  

        Глас јономер цемент такође може да се користи за фиксацију бравица на 

површину глеђи зуба. Остварена веза је јача уколико се површина глеђи зуба 

претходно припреми нагризањем киселином [5]. 

        Веза треба бити довољно чврста да издржи силе мастикације и силе које настају 

дјеловањем лука, али не и прејака како би се по завршетку терапије могао спровести 

поступак одљепљивања без већих оштећења глеђи. Јачина везе између бравице и 

зуба зависи од врсте адхезива који се користи, величине и врсте бравице као и 

дизајна базе бравице и присуства пљувачке односно могућности обезбјеђивања 

сухог радног поља [6].   
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        Фиксни ортодонтски апарат може да се постави  на два начина:  

-  директним начином поставке бравица, 

-  индиректним начином поставке бравица. 

        Директни начин поставке фиксног ортодонтског апарата подразумјева поступак 

којим терапеут, на претходно припремљена мјеста на лабијалним површинама зуба, 

поставља одговарајућим инстументаријумом бравице. Поступак лигације лукова 

може се спровести 15 минута након љепљења бравица, уколико су се као љепак 

користили хемополимеризујући адхезиви а одмах по завршетку поставке, уколико су 

се користили фотополимеризујући адхезиви. Индиректни начин поставке фискног 

ортодонтског апарата се може  извести класичним (конвенционалним) приступом и 

савременим приступом у индиректној техници. Оба начина састоје се из двије фазе: 

лабораторијске и клиничке фазе. У ортодонтској пракси се чешће примјењује 

директни начин поставке фиксног ортодонтског апарата [7]. 

 

2.2.2. Уклањање фиксног ортодонтског апарата 

 

       По завршетку ортодонтске терапије слиједи уклањање фиксног ортодонтског 

апарата, које се састоји од три фазе:  

- уклањање бравица кљештима како би дошло до прелома адхезивног споја на нивоу 

ретенциона база бравице-композит, 

- уклањање композита са површине зуба одговарајућим ротирајућим или ручним 

инструментима и 

- полирање глеђи ниско абразивним пастама [8].  

        До данас, још увијек није пронађен  и усвојен универзалан протокол за 

уклањање остатка адхезива са површине глеђи зуба, којим се може постићи 

комплетно уклањање адхезива без микрооштећења глеђи  [9]. 

        Приликом уклањања бравица са површине зуба по завршетку ортодонтске 

терапије, може доћи до: 

- кохезивног прелома унутар бравице,  

- адхезивног прелома везе између базе бравице и љепка, 

- кохезивног прелома унутар љепка,  

- прекида везе између адхезива и глеђи (најчешће при уклањању керамичких 

бравица) приликом чега постоји највећи ризик оштећења глеђи зуба и  
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- комбинованог прелома везе (најчешће при уклањању металних бравица)  [10,11]. 

        Врста силе (вуча, торзија, смицање), која се примјењује приликом уклањања 

бравица, нема значајан утицај на величину и појаву микрооштећења глеђи у односу 

на величину примјењене силе [12]. 

        Више фактора утиче на могућност настанка промјена на површини глеђи 

приликом уклањања фиксног ортодонтског апарата  а то су: 

- поступак нагризања глеђи, 

- избор и врста адхезива који се користи за љепљење бравица и туба, 

- поступак уклањања атечмена са зуба и 

- начин уклањања остатка адхезива са површине глеђи зуба [13,14].  

        Иако су бравице фиксиране на средњој трећини букалне површине зуба, 

најчешће промјене у виду микропукотина глеђи, приликом одљепљивања бравица, 

дешавају се у гингивалној трећини букалне површине зуба [15].                                      

 

 2.2.3. Методе уклањања остатка адхезива са површине глеђи  

 

              Остаци    композита    на     површини    зуба   представљају    потенцијална  

мјеста на којима долази  до акумулације  плака и дисколорације зуба. 

Количина преосталог композита на зубима након уклањања бравица не утиче на 

величину оштећења глеђи, али се највећа оштећења глеђи дешавају приликом 

уклањања остатка адхезива [16]. 

        Ta оштећења су већа у односу на оштећење глеђи настала приликом нагризања 

ортофосфорном киселином која у просјеку износе од 10 μm до 30 μm [17].   

        Дубина микрооштећења глеђи настала због неадекватног уклањања адхезива 

може износити од 20 μm до 50 μm, тако да постоји велика потреба за проналaском 

идеалне технике за уклањање адхезива која би у великој мјери смањила јатрогена 

оштећења глеђи. Управо спољашњи слој глеђи је најбогатији флуоридима, и зато је 

неопходно очувати његов интегритет како би се очувао сам зуб [18]. 

         Инструменти за уклањање адхезива са површине глеђи, након одљепљивања 

ортодонтских бравица су ручни инструменти (кљешта и сонде), ротирајућа сврдла 

(дијамантска, карбидна сврдла и абразивни дискови) и ултразвучни уређаји [19]. 

        У скорије вријеме, као алтернативне методе за уклањање остатка адхезива 

наводе се још ласери и прах за пјескарење  [20]. 
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        Ротирајући инструменти представљају сврдла која ротационим покретима 

уклањају патолошки промјењено али и здраво зубно ткиво. У ортодонтској пракси се 

користе за уклањање остатка адхезива са површине зуба након завршене 

ортодонтске терапије. Сврдла могу бити различитог облика и величине.  Данас се 

најчешће користе сврдла од специјалног тунгстен–карбидног челика, иако су се  

раније користила и челична и дијамантска сврдла. Дијамантска сврдла су намјењена 

за рад у глеђи и за уклањање композитних испуна, те је очекивано да су оштећења 

глеђа већа приликом њихове примјене у сврху уклањања остатака адхезива по 

завршетку терапије фиксним ортодонтским апаратима. Радни дио тунгстен-

карбидног сврдла се састоји од специјалног челика тунгстен-карбида који се 

одликује тврдоћом и служи за рад у дентину, обраду глеђи и уклањање металних 

испуна.  Радни дио сврдла се добија синтеровањем тунгстен-карбидног праха  у 

вакуму на одређеној температури. Добијени дијелови се моделују у мање 

цилиндричне дијелове који се потом заваривањем спајају са челичном дршком. У 

рестауративној стоматологији најчешеће кориштена су тунгстен-карбидна сврдла са 

шест или осам сјечива. У ортодонтској пракси за уклањање адхезива са површине 

зуба се користе фисурна тунгстен-карбидна сврдла са већим бројем сјечива. Активни 

дио фисурног сврдла представљају сјечива постављена периферно и на самој основи 

радног дијела. Периферно постављена сјечива  су паралелна са дужом осовином а 

сјечива на основи су звјездасто распоређена.  Сврдла са дванаест или више сјечива 

се користе и за финалну обраду дентина и глеђи, а сврдла са тридесет сјечива се 

користе за полирање. За уклањање остатка адхезива са површине глеђи могу се 

користити и папирни дискови или колутови са абразивним честицама различите 

величине и  финоће. У рестауративној стоматологији ови дискови се користе за 

финирање композитних испуна [21]. 

        Retief и Denys су дали предност употреби тунгстен-карбидног сврдла са 12 

сјечива за уклањање остатака адхезива, праћеним обрадом полирајућим дисковима у 

односу на дијамантска сврдла и сонде, која неминовно доводе до микрооштећења 

глеђи [22]. 

        Radlanski истиче важност облика сјечива радног дијела тунгстен-карбидног 

сврдла, који се користе за уклањање остатка адхезива са површине глеђи, указујући 

на чињеницу да сврдла са заобљеним сјечивним ивицама и повећаним клинастим 

углом сјечива мање оштећују глеђ у односу на сврдла са оштрим сјечивним ивицама 
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и мањим клинастим углом сјечива [23]. 

         Ryf и сарадници су, компарирајући пет различитих техника за уклањање 

остатка композита након одљепљивања бравица, утврдили да до већих оштећења 

глеђи долази приликом употребе само тунгстен-карбидног сврдла (7,9 μm). Они 

препоручују да се уз карбидно сврдло користе и одговарајући системи за полирање 

површине  зуба, чиме се знатно умањује оштећења глеђи али се продужава радно 

вријеме [24].  

         Pignatta и сарадници су поредили површину глеђи зуба након уклањања 

остатка адхезива са дугим кљештима за уклањање адхезива и тунгстен-карбидним 

сврдлом са 12 сјечива. Под електронским микроскопом су уочили да су кљешта 

довела до вертикалних  огреботина   глеђи  а  карбидно  сврдло  до  хоризонталних  

али  и  вертикалних   оштећења глеђи [25]. 

        Karan и сарадници су помоћу АЕМ-а (atomic force microscope), компарирајући 

употребу композитног и тунгстен-карбидног сврдла за уклањање адхезива након 

одљепљивања бравица са површине зуба, утврдили да су мања оштећења глеђи 

настала након употрeбе композитног сврдла, али је вријеме рада било знатно 

продужено [26].   

          У ортодонтској пракси се за уклањање остатака адхезива користе и абразивни 

дискови. Marchi и сарадници су испитивали два метода за уклањање остатака 

адхезива помоћу абразивних дискова на бази алуминијум оксида и силикон оксида, 

при мањем броју обртају, те су утврдили да нема већих разлика између наведених 

метода и да пажљива употреба доводи до минималних оштећења глеђи [27].  

 

2.2.4. Методе испитивања површине глеђи након уклањања остатка адхезива по 

завршетку ортодонтске терапије фиксним апаратима 

 

        Методе испитивања оштећења глеђи након уклањања остатка адхезива по 

завршеној ортодонтској терапији могу се подјелити на квантитативне и 

квалитативне. Квалитативне методе подразумјевају субјективно посматрање 

површине глеђи по одљепљивању бравица, приликом којег се може користити 

стереомикроскопија или електронска микроскопија. Квантитативне методе могу 

прецизно да покажу хграпавост површине, величину одстрањене глеђи и просјечну 

дубину оштећења насталих уклањањем адхезива са површине зуба користећи 
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тродимензионално скенирање [9, 27]. 

         Од квалитативних метода најчешће се у наведену сврху користе 

профилометрија и AFM. Семиквантитативне методе подразумјевају употребу 

одређених индекса којим се процјењује изглед површине глеђи по уклањању 

адхезива различитим методама [28].  

 

 2.2.5. Испитивање глеђи скенирајућом електронском микроскопијом (SEM) 

 

        Једна од најчешће кориштених метода за испитивање површине глеђи јесте 

скенирајућа електронска микроскопија. Приликом овог испитивања, микроскоп 

производи слике узорка скенирањем његове површине помоћу добро фокусираног 

снопа електрона високе енергије (SEM). Добијене микрофотографије имају 

карактеристичан тродимензионални изглед, што је од великог значаја за посматрање 

површине узорка. За посматрање биолошких узорака, неопходна је одговарајућа 

припрема истих, у зависности да ли се ради о тврдим сувим материјама или живим 

ћелијама и меким ткивима. Након фиксације узорака долази до дехидрације и 

замјене воде са органским растварачима, а потом са прелазном течношћу као што је 

угљен диоксид. Након монтирања припремљених сувих узорака на држач 

одговарајућим љепковима, врши се спатеровање златом или злато/паладијумом [28]. 

 

2.3. РАДНА ХИПОТЕЗА СA ЦИЉЕМ ИСТРАЖИВАЊА 

 

2.3.1. РАДНА ХИПОТЕЗА  

 

У овом истраживању постављена је хипотеза: 

Употреба тунгстен-карбидног сврдла са дванаест сјечива, за уклањање остатка 

адхезива са површине глеђи зуба након одљепљивања бравица, представља метод 

избора у ортодонтској пракси, јер доводи до најмањих оштећења структуре глеђи. 

Претпоставља се да ће примјена тунгстен-карбидног сврдла са дванаест сјечива за 

уклањање адхезива по уклањању фиксног ортодонтског апарата довести до 

мнималних оштећења глеђи, и да ће се показати као најповољнији метод у односу на 

друге методе које ће се такође испитивати у овом истраживању.  

Узимајући у обзир радну хипотезу постављени су сљедећи циљеви истраживања: 
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2.3.2.ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

2.3.2.1. ОСНОВНИ ЦИЉ 

- Испитати површину глеђи и предложити оптималан поступак за уклањање 

остатка везивног средства са  зуба након уклањања фиксних ортодонтских 

апарата. 

  

2.3.2.2. БЛИЖИ ЦИЉЕВИ 

1. Испитати површину глеђи зуба након уклањања фиксних ортодонтских 

апарата примјеном различитих врста ротирајућих инструмената за уклањање 

остатка адхезива са површине глеђи зуба.      

 

2. Испитати површину глеђи зуба након уклањања фиксних ортодонтских 

апарата примјеном ручног инструмента односно кљешта за уклањање 

адхезива са површине глеђи зуба. 

 

3. Испитати површину глеђи зуба након уклањања фиксних ортодонтских 

апарата примјеном ултразвучног инструмента за уклањање остатка адхезива 

са површине глеђи зуба.  

 

2.4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 

        У току овог истраживања биће прикупљено 210 екстрахованих хуманих 

премолара у ортодонтске сврхе са интактном букалном и оралном површином зуба, 

без видљивих оштећења, бијелих мрља и кариозних лезија који нису претходно 

излагани хемијским агенсима попут водоник пeроксида или некој од киселина у 

сврху нагризања. Стереомикроскопијом (увећање од 10х) ће се процјенити да ли 

прикупљени узорак испуњава критеријум. 

      Зуби ће бити механички очишћени од меких нaслага и чуваће се до почетка 

истраживања у физиолошкој отопини на собној температури како би се спријечила 

дехидрација глеђи зуба. Вода ће бити мјењана једном седмично како би се успорио 

развој бактерија. Прије самог експеримента зуби ће се механички очистити четкицом 
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и неабразивном пастом без флуора. Сваки зуб ће бити дијамантским диском, 

монтираним на технички микромотор, пресјечен тако да се одвоји круница од 

коријена зуба. Круница зуба ће бити постављена у акрилатне блокове, тако да је 

букална површина окренута ка споља.  Средња трећина букалне површине сваког 

зуба  ће се третирати 37% ортофосфорном киселином 20 секунди, испрати млазом 

вода-ваздух 30 секунди и посушити још тридесет секунди. Потом ће се на букалну 

површину 175 зуба наносити прајмер Aspire orthodontic adhesive, 7GM primer те ће 

се, према упутству произвођача, извршити његова полимеризација у трајању од 10 

секунди. Након тога, металне бравице за премоларе (Roth 22 прескрипције), 

постављаће се инструментом за позиционирање на припремљену површину зуба и 

љепљене ће бити помоћу Aspire  orthodontic adhesive 5GM refill syringet те ће се 

полимеризовати у трајању од минимално 40 секунди (према упутству произвођача). 

Полимеризација ће се вршити  LED лампом  у трајању од 40 секунди, по 20 секунди 

са оклузалне и гингивалне стране по упутству произвођача. Зуби ће бити остављени 

у вјештачкој пљувачки на собној температури, током 48 сати,  како би  адхезивни 

систем достигао своју максималну снагу. Као извор вјештачке пљувачке користиће 

се Biotene гел (Glaxo Smith Kline). Након 48 сати бравице ће бити одљепљене 

кљештима за скидање бравица.  

 

    Процјена заосталог адхезива на  зубима и бравицама процјениће се примјеном ARI 

индекса зуба и ARI  индекса бравица, помоћу стереомикроскопије (увећањем 10х).  

ARI индекс зуба се користи за процјену заосталог адхезива како на површини глеђи 

тако и на бази бравице, а процјењује се на слиједећи начин: 

Оцјена 0 - 0 % адхезива на површини зуба. 

Оцјена 1 – мање од 50 % адхезива преосталог на површини зуба.  

Оцјена 2 -  више од 50 % адхезива преосталог на површини зуба. 

Оцјена 3 - 100% адхезива на површини зуба. 

ARI индекс зуба се израчунава по формули површина зуба са заосталим  адхезивом / 

површина базе бравице х 100. 

 

Количина заосталог адхезива на бравицама ће се процјенити на слиједећи начин: 

Оцјена 0-мање од 10 % адхезива преосталог на површини бравице. 

Оцјена 1-више од 10% али мање од 50% адхезива преосталог на површини  бравице. 
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Оцјена 2-више од 50 %  али мање од од 90 % адхезива преосталог на површини 

бравице. 

Оцјена 3-више од 90% адхезива на површини бравице.  

     

Зуби ће бити распоређени у сљедећих пет група у зависности од методе којом се 

уклања остатак адхезива: 

1. група - 35 зуба са којих ће остатак адхезива бити уклоњен фисурним 

тунгстен- карбидним сврдлом  са 12 сјечива, са мањим бројем обртаја, 

2. група - 35 зуба са којих ће остатак адхезива бити уклоњен са фисурним 

композитним сврдлом, са мањим бројем обртаја, 

3. група - 35 зуба са којих ће остатак адхезива бити уклоњен примјеном 

абразивних дискова (Sof-lex),  

4. група - 35 зуба са којих ће остатак адхезива бити уклоњен кљештима за 

скидање адхезива и 

5. група - 35 зуба са којих ће остатак адхезива бити уклоњен ултразвучним 

инструментом.  

Као контролна 6. група, служиће 35 премолара, чија ће букална површина  бити 

третирана само 37 % ортофосфорном киселином.  

 

     Скенинг електронска микроскопија у овој студији ће бити урађена због 

визуелизације микроморфолошких промјена на чврстом зубном ткиву, односно 

глеђи помоћу уређаја  JSM 6460 LV са EDS уређајем. Сваки узорак ће бити осушен у 

вакум апарату и фиксиран на одговарајуће носаче. Након сушења зуби ће бити 

напарени златним честицама помоћу подешеног програма у апарату а потом ће бити 

посматрани под скенинг електронским микроскопом. Процјена оштећења површине 

глеђи ће бити утврђена примјеном  ESI и EDI индекса. 

 

ESI индекс се процјењује на сљедећи начин: 

Оцјена 0- перфектна површина глеђи без оштећења. 

Оцјена 1- задовољавајућа површина, мала оштећења. 

Оцјена 2 - прихватљив изглед површине глеђи, неколико огреботина, од којих неке 

дубље. 
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Оцјена 3 - изгребана површина глеђи са већим бројем дубоких огреботина. 

Оцјена 4 - неприхватљив изглед површине глеђи, много дубоких  огреботина. 

EDI индекс се процјењује на сљедећи начин: 

Оцјена 0 - глатка површина глеђи без оштећења. 

Оцјена 1 - прихватљив изглед површине глеђи са неколико огреботина. 

Оцјена 2 - храпава површина глеђи, многобројне огреботине и мања удубљења. 

Оцјена 3 - површина без равних огреботина, широка удубљења и оштећење глеђи 

које је видљиво голим оком. 

 

2.5. НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

 

        Бројна истраживања су потврдила да методе за уклањање остатка адхезива са 

површине глеђи, по уклањању фиксног ортодонтског апарата, доводе до оштећења 

глеђи. Али, до данас, није утврђено која метода доводи до минималних и 

прихватљивих промјена на глеђи односно која метода најмање оштећује глеђ зуба. 

Самим тим, не постоји још увијек универзални протокол по уклањању фиксног 

апарата. Постојање једног таквог протокола, имало би  велики значај у ортодонтској 

пракси, не само што би се терапеуту предложила најповољнија метода већ би се 

сигурност пацијента и очување тврдог зубног ткива ставило у први план. На тај 

начин, посљедичне промјене на зубима, по уклањању фиксног ортодонтског апарата 

би се свеле на минимум. На основу добијених резултата овог истраживања моћи ће 

да се практичарима представи најефикаснји протокол за уклањање фиксних 

ортодонтских апарата и најсигурнији метод за очување квалитетне површине зубне 

глеђи која неће омогућити задржавање зубног плака и брзу појаву каријеса на овим 

зубима. 
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3. ОЦЈЕНА И ПРИЈЕДЛОГ 

На основу увида у рад кандидата, приложену документацију, биографију и 

библиографију, закључује се да кандидат мр сц. стом. Адриана Арбутина испуњава 

све прописане услове за одобрење теме за израду докторске дисертације у складу са 

важећим прописима Закона о Универзитету и како је предвиђено Статутом 

Универзитета у Бањој Луци. Кандидат је временом и након опсежног и детаљног 

прегледа литературе показао способност да јасно дефинише актуелни проблем и 

циљеве научног истраживања, да влада методологијом  научно–истраживачког рада. 

Чланови Комисије сматрају да постоје одговарајући научни и стручни услови да 

кандидат може успјешно реализовати све постављене захтјеве везане за израду 

докторске десертације и добити поуздане и значајне резултате, те га због тога сматра 

квалификованом за израду докторске дисертације. 

 

 

3.1. МИШЉЕЊЕ О ПРЕДЛОЖЕНОЈ ТЕМИ 

 

        Предложена тема је научно и стручно оправдана, недовољно је истражена и 

веома занимљива са научне тачке гледишта, као и са аспекта могућности клиничке 

примјене у ортодонтској пракси. Наведено истраживање треба да укаже на 

проблематику оштећења глеђи током ортодонтске терапије и треба да предложи 

универзалан протокол након уклањања фиксних ортодонтских апарата што би имало 

велики значај у савременој ортодонтској пракси. Увођењем једног оваквог протокола 

оштећења глеђи би се свела на минимум јер би указало на метод којим се обезбјеђује 

максимално очување глеђног омотача зуба.  
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