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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 

   

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 
о оцјени урађене докторске тезе 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

      На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник 

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

у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој 

Луци, Наставно-научно веће Медицинског факултета на седници одржаној 

11.05.2016. године, је донело одлуку број 18/3.333/2016 o именовању Комисије за 

оцену и одбрану урађене докторске тезе мр Слава Сукара под називом „Утицај 

ксилитола на ниво Streptococcus mutansa у деце са смањеном концентрацијом 

витамина Д у серуму“ у саставу:  

1. Проф. др Мирјана Ивановић, редовни професор, ужа научна област Дечја и 

превентивна стоматологија, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, 

председник Комисије;  

2. Проф. др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дjечија и 

превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 

члан Комисије;  

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

зуба и ендодонција, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, члан 

Комисије. 

4. Проф. др Душан Павлица, ванредни професор, ужа научна област 

Микробиологија, Стоматолошки  факултет Универзитета у Београду, коментор и 

резервни члан Комисије. 
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1.  УВОДНИ  ДИО  ОЦЈЕНЕ  ДОКТОРСКЕ  ТЕЗЕ 

 

      Докторска теза кандидата мр Славе Сукаре под називом „Утицај ксилитола на 

ниво Streptococcus mutansa у деце са смањеном концентрацијом витамина Д у 

серуму“ садржи девет поглавља: Увод, Хипотеза, Циљеви истраживања, Материјал и 

методе рада, Резултати, Дискусија, Закључци, Литература и Прилози. Написана је на 

148 страна, садржи 119 табела, 17 графикона, 10 сликa и 279 литерарних цитата. 

 

 

 

2.  УВОД  И  ПРЕГЛЕД  ЛИТЕРАТУРЕ 

 

      Уводни дио са прегледом литературе је написан на 17 страна и детаљно 

приказује проблем везан уз каријес раног детињства, распрострањеност,  етиологију 

те факторе ризика за развој. У истом поглављу  описује се повезаност концентрације 

витамина Д и каријеса раног детињства.  

      Акценат треба дати узрасту деце међу којима је студија проведена, с обзиром на 

то да је до података који се тичу стања оралног здравља у поменутом узрасту теже 

доћи. Ова деца не похађају или похађају у веома малом броју установе за 

предшколско образовање и васпитање, а пракса првог редовног стоматолошког 

прегледа око године дана (као у земљама са јаким превентивним системима) код нас 

није утемељена, а не ради се ни редовно мерење концентрације витамина Д 

приликом систематских педијатријских прегледа. Такође, већина ове деце је при 

прегледу и узимању лабораторијских узорака некооперативна. 

      У уводном делу се детаљно наводи преглед литературе о распрострањености 

каријеса раног детињства, која износи од 1% до 70%. Према наводима литературе 

показана је повезаност каријеса и фактора који утичу на његову појаву и развој: 

начин исхране, социо-економска ситуација, одржавање оралне хигијене, чести 

оброци, ниво свести родитеља о оралном здрављу и образовања родитеља, али и све 

чешћој повезаности са концентрацијом витамина Д у серуму. Литературни наводи 
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показују да значај витамина Д за контролу обољења зуба не мора да буде везан само 

за његову улогу у метаболизму калцијума зубне глеђи. Бројни докази постоје за 

утицај витамина Д на смањење инфекције преко различитих механизама       

Каријес раног детињства је превентабилно обољење, а правовременим мерама 

које укључују здравствено васпитање родитеља, рани први стоматолошки преглед 

детета, процену ризика за настанак каријеса, употребу флуора и ксилитола, ово 

обољење је могуће ставити под контролу. У Бањој Луци, па и целој Републици 

Српској, још увијек не постоји организован превентивни програм у стоматологији. 

Рани узраст  деце, са становишта примарне превенције каријеса раног детињства је 

најважнији, те се допринос ове докторске тезе огледа управо у том сегменту. 

      Један од циљева овог истраживање је био утврђивање повезаности нивоа укупног 

25-хидроксивитамина Д у серуму деце са различитим нивоима каријеса раног 

детињства у Бањој Луци што има значаја у планирању превентивних мјера. 

       Други део истраживања се односи на повезаност третмана протективним 

ксилитол сирупом на степен колонизације S. mutansa као главног кариогеног 

микроорганизма који се налази у саливи и плаку. Контрола зубног биофилма је један 

од најзначајнијих видова борбе против каријеса, тако и пародонталних обољења и 

она се прије свега остварује механичким процедурама, али оне нису најчешће 

довољне. Због тога се посљедњих година користе и антибактеријски агенси који 

могу да делују на више начина: смањење комплетног стварања зубног биофилма, да 

уклањају постојећи биофилм, да заустављају раст кариогених врста 

микроорганизама и да спречавају стварање екстраћелијских полисахарида. Хемијски 

агенси попут хлорхексидина и триклозона имају одређену бактериостатичку и 

бактериоцидну ефикасност, али она није селективна и код дуже примене може да 

нарушава равнотежу у оралној бактеријској флуори уз пратеће нежељене ефекте. 

Насупрот њима ксилитол је природно средство са специфичним, селективним 

антибактеријским дејствима на ацидогене микроорганизме. 

        Сваки реченични навод или наведени пасус ове Тезе је праћен одговарајућим 

референцама, од историјског прегледа проблематике и истраживања на том 

подручју, до најновијих референци и навода из литературе, који говоре у прилог, 

још увиек недовољно истраженој повезаности концентрације витамина Д у серуму, 
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као и утицају ксилитола на степен колонизације S. mutansa управо код деце која 

имају смањен ниво 25-хидроксивитамина Д у серуму. 

       Клинички дио докторске дисертације кандидата мр Славе Сукаре је конципиран 

на експерименталном in vivo истраживању, који на основу добијених резултата даје 

допринос у разумевању утицаја ксилитола на степен колонизације S. mutansa управо 

код деце која имају смањен ниво 25-хидроксивитамина Д у серуму, посебно имајући 

у виду да се јако мали број ових истраживања може наћи у стручној и научној 

литератури.  

      Литература кориштена у изради докторске тезе је адекватна, савремена и 

укључује све аспекте истраживања реализованих у овој тези. 

 

 

3.  МАТЕРИЈАЛ  И  МЕТОД  РАДА 

 

      Методологија и материјали рада су усклађени са постављеним циљевима 

истраживања и описани су на 6 страна текста. Дизајн и фазе истраживања, прегледи 

и неопходне анализе  рада су јасно описане и одабране у складу са важећим 

стандардима и нормама за овакав тип студије. Истраживање је извршено у 

приватним ординацијама уз одобрење Етичког одбора ЈЗУ Завода за стоматологију 

Бања Лука.  

      Истраживања у оквиру докторске тезе су спроведена у два дела. Први део се 

односи на анамнестичку анкету и клинички преглед стања зуба код свих испитаника. 

Други део представља клиничку, контролисану, рандомизирану in vivo студију, 

током које су предмети истраживања били праћени у временском периоду од 6 

месеци. 

Стоматолошки прегледи деце су проведени на 95 испитаника узраста до 4 

године. Пре сваког појединачног стоматолошког прегледа детета, родитељ 

(старатељ) је анкетиран. Образац за анкетирање родитеља је урађен према 

смерницама Европске  академије за дечију стоматологију (EAPD 2008) и Америчке  

академије за дечију стоматологију (AAPD 2008/2009) и садржи  питања која се 
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односе на генералије, социоекономски статус, навике одржавања оралне хигијене, 

порођаја и дојења, оралног здравља родитеља, општег здравља деце, ницање зуба,те 

дневник исхране. 

Преглед је проведен у стандардним условима, на стоматолошкој столици уз 

вештачко осветљење уз помоћ стоматолошког огледалца и сонде. Мала деца, са 

којом није могла да се обави одговарајућа сарадња, седила су у крилу једног од 

родитеља. Све прегледе је вршила једна особа. Добијени резултати су уношени у 

модифковани формулар за истраживање који је обухватао: 

• Преглед меких ткива, 

• Регистровање ортодонтских неправилности, 

• Регистровање развојних аномалија зуба. 

Одређивање присуства или одсуства денталног биофилма на појединачним 

зубима вршено је на основу Индекса фрекфенције стварања плака (ПФРИ) по 

Акселсону. Регистровање каријеса је вршено на основу присуства: 1) почетних 

деминерализација без нарушеног интегритета глеђи и дентина (тзв. "беле мрље"), 2) 

присуства дефеката у глеђи и дентину, 3) присуство испуна било које врсте, и 4) 

извађених зуби. Каријес је регистрован на свакој површини. 

Концентрација витамин Д у крви (25-хидроксивитамина Д) је одређивана из 

узорка хуманог серума узетог из прста. Коришћена је електрохемилуминесцентна 

метода (“ECLIA”) у за то одређеној референтној лабораторији у склопу редовног 

протокола. Као референтни обим за вредност тоталног витамина Д у серуму узимане 

су препоруке ААР (American Academy of Pediatrics-Америчко удружење педијатара): 

<30 nmola/L изражена дефицијенција која води ка рахитису код деце и 

остеомалацији код одраслих, 

30-50 nmola/L инсуфицијенција, недовољно за оптимални развој костију и опште 

здравље, 

≥50-75 nmola/L суб-оптимални ниво за развој костију и опште здравље, 

75 - 100 nmola/L оптималан ниво (идеално 90-100), 

> 125 nmola/L могу да се јављају знаци хипервитаминозе. 

Степен колонизације усне дупље кариогеном бактеријском врстом Streptococcus 

mutans вршена је одређивањем броја CFU (colony forming units) S. mutans-а у 1 ml 
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стимулисане саливе путем "шпатула методе". Инкубација засијаних подлога је 

обављана у термостату на 370C, у анаеробним условима, коришћењем GAS-PAK 

(CO2+H2) система, током 48 часова. Од сваке особе узето је по два узорка, који су 

затим отискивани на подлогу. Коначан резултат степена колонизације усне дупље 

врстом S. mutans добијен је израчунавањем просечне вредности резултата добијених 

утврђивањем броја CFU пораслих на оба отиска послије 48 сати од узимања бриса. 

Деца која су имала регистровани каријес, било у облику белих мрља или 

дефеката зубних ткива (експериментална група) и без каријеса (контролна група) 

послије извршених клиничких и лабораторијских претрага које су вршене ради 

детектовања каријес ризика, су добијала уобичајне здравствено-васпитне препоруке 

и одговарајућу обуку. 

Послије проведене анкете, детаљног клиничког прегледа, истоветних горе 

наведених лабораторијских анализа и здравственог просвећивања, испитаници који 

се налазе у експерименталној групи су укључен и у превентивно-терапијски програм 

са ксилитолом према уобичајеном протоколу ординације. Родитељи су свакодневно 

ујутру и увече послије прања зуба користили за њихово премазивање у року од два 

минута сируп на бази ксилитола (100% прах природног ксилитол шећера Miradent 

natural sussen®, HagerWerken,  Немачка). Родитељи свих испитаника су дали 

сагласност за укључивање детета у предложени превентивно терапијски третман. У 

међувремену је извршена санација свих каријесом захваћених зуба. Контролна група 

испитаника није била укључена у превентивно-терапијски програм са ксилитолом. 

      После 6 месеци коришћења ксилитола, санације и преветнивног режима извршен 

је поновни клинички преглед и анализиа степена колонизације S. mutansa у саливи. 

  Примењене методе које је користио кандидат су адекватне, довољно тачне и 

савремене, с тога на основу њих проистичу јасно приказани валидни резултати 

истраживања. Испитивани параметри су дали довољно елемената за адекватно 

закључивање.  Статистичка обрада података је адекватна. За анализу и презентовање 

резултата кориштен је SPSS 16.0 за Windows, MS Office Word 2007 и MS Office Excel 

2007. Сви резултати су представљени нумерички, табеларно и графички. 

Квалитативна обележја су приказана кроз учесталост и процентуалну заступљеност. 

За упоређивање средњих вредности обележја према одређеним групама користио се 
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Student –ов тест за два независна узорка и ANOVA тест за више независних узорака 

(ако посматрана обележја имају нормалну расподелу), те непараметарски Mann-

Whitney U тест за два независна узорка и непараметарски Kruskal-Wallis тест за више 

независних узорака (ако посматрана обележја немају нормалну расподелу). 

За утврђивање степена повезаности (корелације) посматраних обележја користила 

се Pearson-ова параметарска или Spearman-ова непараметарска корелација (у 

зависности од нормалности посматраних обележја). Као статистички значајне 

узимале су се вредности у којима је р <0,05. 

 

 

4.  РЕЗУЛТАТИ  И  НАУЧНИ  ДОПРИНОС  ИСТРАЖИВАЊА 

 

      Сви мерени параметри приказани су у поглављу Резултати на 63 стране и 

анализирани кроз поглавље Дискусија на 32 стране. Тражени подаци су приказани у 

виду табеларног и графичког приказа. Дискусија показује способност кандидата да 

синтетизује и разматра резултате, те да их упоређује са литерарним подацима. 

      Поредећи средње вредности концентрације витамина Д између експерименталне 

и контролне групе, нису пронађене статистички значајне разлике. Међутим, 

статистички значајна разлика је добијена у расподели испитаника по групама 

концентрације витамина Д, као и повезаности између годишњих доба и витамина Д 

по групама.  

Статистички значајна разлика није постојала у средњој вриједности S.mutans-а 

између контролне и експерименталне групе на почетку испитивања, нити на крају 

испитивања. 

Посматрајући комплетан узорак (експерименталну и контролну групу) кип је 

износио 2.5, док је кипс износио 3.3, а кипс само за експерименталну групу је 

износио 5.3. 

На основу резултата није постојала статистички значајна разлика између 

S.mutans група у односу на средњу вредност витамина Д ни у експерименталној нити 

у контролној групи. 

Резултати укупне дистрибуције степена колонизације на укупном узорку пре и 
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после експерименталног периода су показали константан ниво у првој групи без 

ризика, благо повећање у средњој групи, са компезујућим смањењем у најризичнијој 

групи. 

Анализа погоршања у степену колонизације S.mutans-а између контролне и 

експерименталне групе је показала значајно погоршање (прелазак из групе са 

ниским степеном колонизације у групу са високим степеном колонизације), средње 

погоршање (прелазак из групе са ниским степеном колонизације у групу са средњим 

степеном колонизације) и мало погоршање (прелазак из групе са средњим степеном 

колонизације у групу са високим степеном колонизације). 

Резултати показују да не постоји статистички значајан коефицијент корелације 

између витамина Д и промене односа S.mutans-а пре и након завршетка испитивања. 

Испитивање повезаности нивоа побољшања и нивоа витамина Д по групама је 

показала да није били статистички значајног коефицијента корелације међу њима. 

Након шест месеци није постојала ни статистички значајна разлика између 

контролне и експерименталне групе у односу на PFRI/кепс, али је постојала 

статистички значајна разлика имеђу кепс-а након 6 месеци и вредности S.mutans-а. 

Добијени резултати су правилно, логично и јасно тумачени. При поређењу 

резултата са резултатима других истраживања кандидат је испољила довољно 

критичности. С обзиром на то да је каријес раног детињаства предмет сталних 

дебата, те да повезаност витамина Д и каријеса раног детињаства на овим 

просторима није рађена, кандидат је дошла до вредних података, који су 

недостајали, а односе се на разумевање патологије каријеса раног детињатва у Бањој 

Луци и Републици Српској. Препознавање фактора ризика за настанак обољења 

представља темељ за креирање организованог превентивног приступа каријесу раног 

детињства, у чему је и практични значај овог истраживања. 

      На основу добијених резултата кандидат је извео следеће закључке: 

1. Истраживање није пружило убедљиве доказе да ксилитол сируп утиче на 

смањење степена колонизације S.mutans-a у периоду од 6 месеци код деце са 

високим ризиком сем да је дејство повезано са концентрацијом 25(OH)D у 

серуму.  Добијени резултати указују да је најзначајнији фактор за развој каријеса 

у раној млечној дентицији неправилна исхрана са великом учесталошћу 

кариогених оброка и мањом заступљеношћу протективних. Она утиче на степен 

колонизације S.mutans-a, али и на брзину стварања оралног биофилма. 
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2. Генерално није утврђена статистички значајна разлика у концентрацији 

прекурзора витамина Д између деце са и без каријеса. Ипак, присуство веома 

ниских концентрација витамина Д у серуму показује благу повезаност са 

заступљеношћу каријеса. 

3. Није постојала статистички значајна разлика (p>0,05) између степена 

колонизације S.mutans-a и средњe вредности витамина Д у серуму испитиване 

деце. 

4. Није утврђена статистички значајна повезаност између концентрације у серуму 

25(OH)D и просечног броја оброка, кариогених оброка. Једино је утврђена 

негативна корелација са просечним уносом протективних оброка. Не постоји 

статистички значајна повезаност између степена колонизације и учесталости 

уношења кариогених оброка код деце са каријесом, или је присутна код деце без 

каријеса штo говори да мања колонизација утиче на спорији развој каријеса. 

5. Код испитиване деце, која припадају средњем и вишем социјалном слоју,   

присутан је висок степен колонизације кариогене бактеријe S. mutans, са само 

24,2% деце без ризичних вредности. 

      Резултати презентовани у овом раду могу наћи своју примену и дати значајан 

допринос, како унапређењу даљих научних истраживања тако и унапређењу 

квалитета превенције и ране терапије каријеса раног детињства.  

 

 

5.  ЗАКЉУЧАК  И  ПРИЈЕДЛОГ 

  
      Докторска теза „Утицај ксилитола на ниво Streptococcus mutansa у деце са 

смањеном концентрацијом витамина Д у серуму“ је урађена по правилима и 

принципима израде научно-истраживачког рада, а резултат је изворног стручног и 

научног рада кандидата. Истраживање је методолошки добро постављено из чега су 

проистекли валидни резултати, на основу којих су донешени јасни закључци. 

Мишљења смо да представљају оригиналан допринос науци и струци. 

Комисија за оцену урађене докторске тезе једногласно даје позитивну оцену 

докторске тезе под називом „Утицај ксилитола на ниво Streptococcus mutansa у деце 

са смањеном концентрацијом витамина Д у серуму“ кандидата мр сц. др стом. Славе  
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