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2. ЗНАЧАЈ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

 

2.1. Значај истраживања 

 

Предложена тема докторске дисертације под називом: „Физичка својства 

новосинтетисаних наноматеријала калцијум алуминатних система“ је веома 

актуелна, недовољно истражена и занимљива, како са научног тако и са клиничког 

становишта. 

Нанотехнологија и наноматеријали данас представљају будућност савремене 

медицине и стоматологије. Истраживања на пољу наноматеријала требало би да 

потврде њихове предности и убрзају њихову примену у свакодневној стоматолошкој 

пракси. 

Основни циљ терапије младих сталних зуба са експонираном пулпом која настаје као 

посљедица денталне трауме или прогресије каријеса, је очување виталитета  и 

функције оштећене пулпе. Терапијски поступак најчешће подразумијева примјену 

метода директног прекривања пулпе. До сада је у ту сврху кориштено много 

различитих материјала, али се идеални материјал још увијек тражи. 

Средином деведесетих година на тржишту се појавио материјал под именом 

Минерал триоксид агрегат (МТА) [1]. Бројне студије у претходних 20 година су 

указале на супериорна биолошка својства МТА у односу на конвенционалне 

ендодотске материјале, добра хемијска и физичка својства материјала и на 

могућности његове примене у различитим индикацијама у оквиру ендодонтске 

терапије зуба [2,3]. 

Ипак, главни недостаци МТА, тешка клиничка манипулација и дуго време везивања 
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до данас нису превазиђени. [4].  Актуелна су истраживања у којима се испитују 

својства делимично измењених формулација МТА као и својства цемената сличних 

МТА-у добијених различитим технологијама у циљу превазилажења наведених 

проблема, односно проналажења новог материјала за директно прекривање пулпе 

који би задржао све добре особине МТА и превазишао његове мане [5,6]. 

 

Дугогодишњи рад проф. Јокановића и сарадника (Инситут за нуклеарне науке, 

Винча)  резултирао је настанком нових биоматеријала на бази калцијум алумината. 

Нови калцијум алуминат назван АLBО-МCCА је мјешавина CaCO3 и  Bi2О3 или 

BaSО4 са алуминатном фазом у омјеру 2:2:1. Ова мјешавина се комбинује са водом 

да се добије конзистенција пасте.  За синтезу активног калцијум алуминатног 

система неопходно је прво синтетисати појединачне компоненте: калцијум алуминат 

(CaOAl2), калцијум карбонат и моноциклични BiО3 или BaCО4 ао контраст за 

рентген. Калцијум алуминатна фаза је синетисана кориштењем CaCl2 x 5H2О, а 

алуминатна сол (АlООH) је добивена хидротермалним третманом. 

 

Ово истраживање било би  реализовано са циљем да се испитају биолошка и физичка 

својства новосинтетисаног биоматеријала на бази калцијум алуминатних система. 

Поред биолошких, биоматеријали треба да поседују и адекватна физичка својства, 

слична ткивима која треба да регенеришу, која ће им обезбиједити стабилност и 

дуготрајност на месту апликације. Предложена истраживања даће ближи увид у 

биолошка и физичка својства наведених материјала и указати на евентуалне 

предности или недостатке ових материјала у односу на материјале сличног састава 

са којима ће се у оквиру истраживања поредити.  

Односно истраживање у овој студији би нам дало одговор на питање: 

- који  испитивани  материјал  је суперијорнији код директног прекривања пулпе  

- каква је адхезивност ових материјала, односно, квалитет рубног затварања, јер 

адекватна маргинална адаптација материјала треба да онемогући проток ткивних 

флуида и последично бактеријско микроцурење, због чега се сматра значајним 

фактором за дугорочан успех ендодонтског третмана 

- који од испитиваних материјала има највећу растворљивост и порозност 

Добијени резултати овог истраживања представљаће несумњив допринос у 

унапређењу квалитета свакодневне клиничке праксе. 
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2.2. Преглед истраживања 

 

У поглављу Преглед истраживања Пријаве докторске дисертације јасно су и 

логичким редослиједом описани основни појмови о проблему који се истражује. 

 

2.2.1. Биокомпатибилност- биоактивност материјала 

 

Биоактивни (биоматеријали) и наноструктурни материјали имају све већу примену у 

ткивном инжињерингу и регенеративној медицини. Циљ ове најсавременије гране 

медицине је усмјерен ка репарацији и  побољшању оштећених ткива и органа у 

људском тијелу.  

Биокомпатибилност и биоактивност материјала обезбеђује интеракцију са 

биолошким системима, а тиме и обнављање функције оштећених ткива и органа. 

Биоактивни материјали хемијски реагују са ткивним флуидима на начин који је 

компатибилан са репараторним процесима у ткивима [7]. 

Репаративна дентиногенеза је у основи посљедица директног прекривања пулпе 

(ДПП) одговарајућим медикаментима који треба да додатно стимулишу репараторне 

процесе. Директно прекривање пулпе (ДПП) подразумева третман зубне пулпе 

(експониране траумом или акциденталним отварањем приликом уклањања каријеса 

дентина), са циљем очувања виталитета зуба. 

Успјех ДПП зависи од величине и етиологије повреде (трауматска, механичка, 

каријесна), присуства/одсуства бактеријске инфекције, односно материјала који се 

користе за прекривање пулпе и коронарну рестаурацију. 

Деценијама уназад,  калцијум хидроксид Cа(OH)2 је најчешће кориштен медикамент 

за директно прекривање пулпе [8].  Међутим показао је и бројне недостатке као што 

су ресорпција материјала, механичка нестабилност и посљедично неадекватно 

пријањање које повећава микропропустљивост и компромитује лијечење.  Због 

неадекватне везе калцијум хидроксида са експонираном пулпом, деградације током 

времена, појаве интерне ресорпције и порозности новоствореног дентинског мостића 

постоји потреба за проналажењем ефикаснијег материјала [9] 

Последњих двадесетак година велика пажња се поклања материјалима на бази 

калцијум силиката: минерал триоксид агрегату – ProRoot MTA (Dentsply Tulsa 
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Dental, Johnson City, TN, USA) који се, између осталог, користи и за директно 

прекривање пулпе, Он доводи до стварања комплетног дентинског моста, али без 

знакова инфламације пулпе,који такође посједује већ наведене негативне особине.  У 

циљу превазилажења наведених проблема, последњих година синтетисане су бројне 

нове формулације материјала на бази калцијум алумината, дјелимично измењеног 

хемијског састава [10]. Хилтон и сар. 2013. год. су анализирали успијех терапије 

директног прекривања пулпе користећи МТА и калцијум хидроксид, при чему су 

потврђене супериорне перформансе МТА у односу на калцијум хидроиксид [11]. 

Способност ослобађања калцијумових јона је основни кључ за успијех ендодонтске 

терапије, односно директног прекривања пулпе, због дејства калција  на 

минерализацију ћелија (остеобласта, цементобласта) тврдог зубног ткива  [12]. 

Употребом нанотехнологије могуће је превазићи поменуте недостатке приликом 

синтетисања материјала сличних МТА у циљу очувања добрих биолошких 

карактеристика [13]. 

Због континуиране појаве нових денталних материјала, неопходна је анализа 

њихових биолошких потенцијала. 

Материјали на бази калцијум алумината  имају добар ћелијски одговор 

омогућавајући диференцијацију остеобласта бољу од МТА,  такође и мању 

инфламаторну реакцију тестирану у поткожном ткиву пацова. До данас постоје 

огрничене публикације о физичко-хемијским и биолошким својствима калцијум 

алумината. Queiroz и сар. 2005. године су анализирали биокомпатибилност МТА 

након директног прекривања експонираног ткива пулпе  у зуба пацова. Кавитети И 

класе су испрепарисани на 26 зуба код 3 одрасла пса, пола узорака је прекривено са 

МТА, а друга половина са калцијум хидроксидом. Резултати су показали да је на 

свим узорцима дошло до стварања дентинског моста, при чему нису забиљежене 

инфламаторне ћелије [14]. 

Castro-Raucci и сар.2011.  су анализирали репараторну дентиногрнезу код ткива која 

су била изложена новом цементу на бази калцијум алумината и упоређивали са 

МТА. Након 10 дана оба тестирана цемента  су показала ћелијску пролиферацију и 

адхезију, али резултати  показују да ћелије које су биле изложене калцијум 

алуминатном цементу формирају дебљи дентиногени мосу у односу на оне које су 

биле изложена МТА [15]. Fabiano Gamero Aguilar и сарадници су 2012. испитивали 

калцијум алуминатни цемент пласирајући га у поткожно ткиво пацова и упоређујући 
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га са МТА цементом. Хистолошком анализом узорака  доказано је да је калцијум 

алуминатни цемент биокомпатибилан материјал, мјерен у субкутаном ткиву пацова, 

тј. показао је бољу реакцију ткива у односу на МТА [16]. Ivone Regina Oliviera и 

сарадници су 2014. године анализирали биоактивност калцијум алуминатних 

цемената и упоређивали их са МТА, оба су била у контакту са солуцијама које 

симулирају хумане ткивне течности, при чему су оба материјала показала  

биоактивност, међутим вријеме везивања калцијум алумината је било око 25 минута, 

а МТА се није везао ни након 180 минута, као што је наведено, вријеме везивања 

МТА је највећи недостатак овог материјала [17]. 

Наноматеријали на бази калцијум алумината показују погодне физичке и механичке 

особине , биокомпатибилност и хемијско механичку баријеру која спрјечава продор 

бактерија, али  је потребно обавити испитивања која би требало да потврде његова 

фаворизујућа и стимулативна својства на ткивима [18,19]. 

 

2.2.2. Физичка својства материјала 

 

У оквиру физичких својстава материала мјери се  растворљивост и порозност и 

квалитет рубног затварања, односно, маргинална адаптација [20].  Растворљивост 

материјала је у директној вези са његовом порозношћу и према ИСО стандарду не би 

требала да износи више од 3% масе материјала За процјену растворљивости и 

порозности калцијум алуминатних цемената најчешће се користе стандардни тестови 

обједињени у ISO 6876 International Standards Organization. Dental root canal sealing 

materials. ISO 6876;2002. [21] 

Овим тестовима, поменута својства материјала испитују се мјерењем промена масе 

материјала у влажној средини [22]. Гарциа и сар. 2011. су испитивали растворљивост 

и порозност калцијум алуминатног цемента и упоређивали га са МТА, при чему је 

калцијум алуминатни цемент са бизмут оксидом показао мањи губитак масе [23]. 

Силва и сар. 2013. анализирали су материјал на бази калцијум алумината ЕndoBinder 

, односно,  његову цитотоксичност, антимикробну активност,  као и растворљивост и 

порозност и упоређивали га са WМТА. У одређивању растворљивости и порозности 

користили су ISO 6876. Анализирали су по 5 узорака сваког тестираног материјала 

Након везивања материјала у инкубатору на 37ᵒЦ током 24 сата, након прецизног 

мјерења узорци су постављени у калуп, те постаљени у специјалне контејнере са 
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дестилованом водом. Ендобиндер је показао  значајно губитак масе 1,47% (P<.05) и 

мању порозност од WМТА, док је WМТА показао губитак од  2.5%  при чему су оба 

материјала показала добре физичке особине [24]. 

Квалитетно рубно заптивање односно адекватна маргинална адаптација материјала 

треба да онемогући проток ткивних флуида. Маргинална адаптација, односно,  

квалитет рубног заптивања је физички показатељ за бактеријско микроцурење, због 

чега се сматра значајним фактором за дугорочан успјех ендодонтског третмана. 

Највећа компликација приликом рестауративног и ендодонтског третмана је 

перфорација канала коријена [25]. Главни циљ у третману перфорација је 

спречавање запаљенског процеса и последичног губитка ткивног припоја на мјесту 

перфорације, односно успостављање новог ткивног припоја, док нелечене 

перфорације узрокују инфламацију и ресорпцију кости [26]. 

 Материјал избора за репарацију перфорација поред биокомпатибилности треба да 

остварује добро рубно заптивање, да је нерастворљив у ткивним течностима и да 

посједује адекватна механичка својства. До сада су кориштени различити 

материјали: амалгам, гутаперка, калцијум хидроксид, глас јономер цементи, МТА. 

Стога је приликом репарације корјенских перфорација неопходно користити 

материјал који ће помоћи рестаурацију оригиналне структуре оштећеног ткива и 

који ће стимулисати цементогенезу [27,28,29], односно материјал који ће бити 

биокомпатибилан. 

 

2.3. Радна хипотеза са циљем истраживања 

 

Након детаљног прегледа публикација, дефинисања проблема и правца 

истраживања, кандидат мр сци.др стом. Рената Јосиповић је јасно поставила 

хипотезу истраживања: 

 

1. Физичка својства експерименталних наноструктурних биоматеријала на бази 

калцијум алумината су компарабилна са својствима комерцијалних материјала 

сличног хемијског састава и материјала на бази калцијум силиката.  

2. Експериментални наноструктурни биоматеријали на бази калцијум алумината 

посједују биокомпатибилна својства и поспјешују репараторне процесе пулпног и 

периапексног ткива. 
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ОСНОВНИ ЦИЉ 

- да се испитају физичка и биолошка својства експерименталних наноструктурних 

материјала на бази калцијум алуминатних система. 

Ближи циљеви : 

-  да се испита растворљивост и порозност материјала на бази калцијум алумината 

- да се испита маргинална пропустљивост материјала на бази калцијум алумината 

након апликације у интеррадиксне перфорације екстрахованих зуба 

- да се испита биокомпатибилност материјала на бази калцијум алумината у ин виво 

условима на анималном моделу, након директног прекривања експониране пулпе. 

       

2.4.Материјал и метод рада 

 

Према постављеним циљевима истраживање би се реализовало у три правца: 

Први дио истраживања био би испитивање растворљивости и порозности тестираних 

материјала материјала- ин витро студија.  

Други дио  истраживања би се спровео на хуманим сталним зубима, екстрахованим 

из ортодонтских или пародонтолошких разлога. На екстрахованим зубима би се 

испитивала физичка својства наведених материјала у смислу квалитета рубног 

заптивања за тврда зубна. 

У трећем делу истраживања испитивала би се биолошка својства материјала, 

биокомпатибилност материјала. Ефекти материјала на пулпопериодонтално ткиво 

испитивали би се у ин виво условима на експерименталним животињама. И то: 

-    директно прекривање експониране пулпе код експерименталних животиња 

Тестирали би се материјали на бази калцијум алумината по рецептури проф. 

Јокановић АLBО-МCCА. Контролни материјали били би калцијум силикати 

(синтетизовани према методи Јокановића и сар) и МТА (ProRoot MTA, Tulsa 

OK,USA). 

Експериментални материјал (замешани са дестилованом водом у односу 3:1) и 

контролни материјали (замешани према упуству произвођача) биће постављени у 

пластичне калупе пречника 5 ± 0,1 мм и дубине 2 ± 0,1 мм. За сваки материјал 

направоће  се по 5 узорака. Након везивања материјала у инкубатору на 37ᵒC током 
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24 сата, узорци материјала биће извађени из калупа и измерени на вагици (Acculab, 

Sartorius group, Getingen, Germany) са прецизношћу од 0,0001 г. Добијене 

вриједности означене су као иницијална сува маса материјала (м1). После 

израчунавања запремине (В) узорака везаних материјала, узорци су 

(сваки посебно) постављени у пластичне контејнере са 5 мЛ вештачког ткивног 

флуида (engl. Hank’s balanced salt solution, HBSS). Узорци материјала, у затвореним 

пластичним контејнерима, су потом инкубирани на 37ᵒЦ, током 28 дана. 

Мјерење количине упијене течности (бубрење узорака материјала) реализоваће се  у 

5 временских интервала, после 1, 7, 14, 21 и 28 дана од потапања узорака у вештачки 

ткивни флуид. У наведеним временским интервалима, узорци материјала ће бити 

извађени из течности, благо посушени филтер папиром и измерени, а затим враћени 

у вештачки ткивни флуид. Измјерене вредности масе узорака означене су као маса 

(м) узорака у испитиваним временским интервалима. Количина упијене течности 

(бубрење узорака) у сваком испитиваном временском интервалу израчуната је према 

формули: 

Упијена течност (бубрење узорака) = (м-м1) / В 

После 28 дана, узорци ће бити извађени из вештачког ткивног флуида и измериће се 

маса узорака материјала означена је као м2. Затим ће се узорци исушитии силица 

гелом до успостављања константне масе (24 сата), која је означена као финална сува 

маса материјала, м3.  За сваки узорак тестираних материјала потом су израчнаће 

вредности сорпције течности, растворљивости и порозности материјала према 

следећим формулама: 

Сорпција течности (μг/мм3) = (м2 - м3) / В 

Растворљивост (μг/мм3) = (м1-м3) / В 

Порозност (%) = [(м2-м1) / м1] x 100 

Други дио истраживања би се реализовало на 40  хуманих  вишекорјених 

екстрахованих зуба. Приступни кавитети ће се препарисани високотуражном 

бушилицом, након чега је ручним К турпијама (Kfiles, VDW Gmbh, Germany) 

утврдити  радна дужина канала корена, на 1мм краће од анатомског форамена. 

Током инструментације, канали ће се испирани 0.5% NаОCl-ом. За финално 

испирање је користиће се 5 мл 10% лимунске киселине (током 1 минута) и 5 мл 0.5% 

NаОCl-а. Канали ће бити посушени папирним поенима и оптурисани моноконом 

техником, а затим инкубирани 7 дана, у сувој средини на 37ᵒС . 
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По везивању силера, у центру пода пулпне коморе, колењаком и округлим борером 

величине, препарисаће се интеррадиксне перфорације. Ширина перфорација 

одговараће промеру борера, док ће дубина зависити од дебљине пода пулпне коморе. 

После испирања препарисаних кавитета дестилованом водом и сушења, зуби ће се 

затворити материјалима на бази калцијум алуминта. 

После 6 месеци, маргинална микропропустљивост ће се испитивати методом 

пасивног продора боје. Зуби ће се премазани са два слоја лака, осим у пределу 

материјала у фуркацији (1мм око материјала). Затим се потопитии у 50% раствор 

сребро нитрата (АgNО3) током 2 сата, а потом испрати у фотографском развијачу 

током наредних 6 сати. Зуби ће се лонгитудинално сјећи у пределу перфорација, 

дијамантским диском дебљине 0.7 мм, линеарном прецизном тестером са воденим 

хлађењем. 

У трећем дијелу истраживања испитивала би се биокопатибилност-ин виво.  

Дизајн истраживања, фазе истраживања, прегледи, неопходне анализе и 

методологија рада су јасно описани и одабрани у складу са важећим стандардима и 

нормама. 

Мјесто предложеног испитивања је простору за експерименталне животиње на 

Ветеринарском  Институту, Универзитета у Београду, на Катедри за хирургију, у 

контролисаној средини, са контролисаном исхраном и дневном професионалном 

негом. Анимални модел у овом истраживању биле би двије овце врсте Винтерберг, 

односно њихови доњи  фронтални  зуби. Општа анестезија оваца је реализоваће се 

премедикацијом атропином у дози од  0.03-0.04 мг/кг, након 15 минута животиње ће 

бити  уведене у општу анестезију Xyлазином 1.5-2 мг/кг Цп Пхарма, Бергдорф, 

Германy) интрамускуларно, а затим комбинацијом Кетамина (Laboratorio Sanderso 

S.A., Santiago, Chile) у дози од  20-25 мг/кг и.м и Ацепромазина (Acepromezine 50 

mL, Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., USA) у дози од 1мг/кг телесне тежине. 

Трајање анестезије требало би износити просечно око 100 минута. 

Након дезинфекције оперативног поља раствором повидон јодида, хируршка 

процедура би подразумевала да се код сваке овце на горњим и доњим зубима 

формирају кавитети V класе (у гингивалној трећини) кроз које би се извршила 

перфорација цавума дентис. 

.На експонирану пулпу би се постављао материјал на бази калцијум алумината. 

Дијамантским округлим сврдлом би била урађена препарација у глеђи уз обилно 
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хлађење и иригацију физиолошким раствором. 

 Потом би се стерилним карбидним округлим сврдлом направила перфорација 

цавума дентис и експонирала пулпа. Након тога би се у предио перфорације 

апликовао тестирани материјал претходно припремљен по упутству произвођача. По 

постављању материјала, кавитети би били затварани гласјономер цементом (GC Fuji 

VIII, GC Corporation, Tokyo, Japan). Експерименталне животиње би постоперативно 

биле смештене у индивидуалне кавезе уз обавезну свакодневну контролу и негу. 

Експерименталне животиње би биле жртвоване после обсервационог периода од 30 

дана. 

После уклањања меких ткива, мандибула и максила ће се одвојити од остатка 

лобање, а зуби исјећи дијамантском шајбном и фиксирати у 4% формалину. 

Сви узорци ће се декалцинисати  у раствору за декалцинацију: 8% HCl из 37% (в/в) 

концентрата и 10% HCOOH из 89% (в/в) концентрата у ПБЦ-у током 24 х на 37ᵒC. 

ПАТОХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА 

Припрема материјала ће почети са декалцификацијом виличних костију у 

ЕДТА(етилен-диамино-тетрациклин-ацетат) у трајању од  3 сата након чега ће се 

пресјеци пулпе  калупити у парафинске блокове. Резање ће се вршити микротомом 

на сваких 4µм. 

Као хистолошки критеријуми за процену реакције пулпе биће коришћени параметри 

Shayegan и сар. из 2009. [30].  Биће анализиран дентински мостић (А), морфолошка 

реорганизација пулпе (Б), инфламаторна реакција пулпе (Ц) и присуство бактерија 

(Д). 

А.Дентински мостић (дебљина, локализација, структура, континуитет са околним 

дентином) 

0-нема дентинског мостића 

1-присуство инкомплетног дентинског мостића у пределу експониране пулпе 

2-присуство латералног дентинског мостића 

3-присуство комплетног дентинског мостића који потпуно затвара експонирану 

пулпу 

 

Б. Морфолошка реорганизација пулпе 

0-нормално пулпно ткиво 
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1-дезорганизација одонтобластима сличних челија, хиперактивност одонтобласта и 

пролиферација крвних 

судова испод експониране пулпе 

2-потпуна дезорганизација пулпног ткива 

3-некроза пулпе 

 

Ц. Инфламаторна реакција пулпе (хронична или акутна, интензитет и локализација 

инфламације) : 

0-нема инфламације или постоји неколико ћелија запаљења у пределу експониране 

пулпе 

1-блага инфламација и присуство ћелија запаљења само на месту експониране пулпе 

2-умерена инфламација где ћелијска инфилтрација досеже коронарну и део радиксне 

пулпе 

3-изразита инфламација где ћелијска инфилтрација захвата комплетну пулпу са 

потпуном 

дезорганизацијом нормалног пулпног ткива 

 

Д.Присуство бактерија: 

0-одсуство бактерија у пулпи и у дентинским каналићима 

1-бактерије присутне у дентинским каналићима, али их нема у пулпи 

2-бактерије присутне дуж бочних зидова пулпне коморе 

3-бактерије присутне у целој пулпи, дуж бочних зидова пулпне коморе и у 

дентинским каналићима 

 

2.5.Научни допринос истраживању 

Свакодневна стоматолошка пракса показује да још увек на тржишту не постоји 

идеалан материјал за директно прекривање пулпе зуба. 

Пре клиничке употребе материјала неопходно је обавити низ претклиничких 

испитивања која би требало да потврде његова фаворизујућа и стимулативна 

својства на примењеним ткивима. 

 Приликом тестирања нових материјала неопходно је пре свега испитати њихову 

биокомпатибилност. Поред биокомпатибилности, неопходно је да ендодонтски 
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материјали поседују добра физичка својства која ће им обезбедити дуготрајност на 

месту њихове апликације као и добру адхезивност за зубна ткива која ће спречити 

инфекцију. 

Због тога је идеја ове студије била да се нови материјали испитају на зубима оваца 

врсте Виртенберг , који су по својој грађи и морфологији веома слични људским. 

 Овим истраживањем добили би се подаци који би ближе указали на биолошка и 

физичка својства ових новосинтетисаних  наноматеријала. Истраживања на пољу 

наноматеријала требало би да потврде њихове предности и убрзају њихову примену 

у свакодневној стоматолошкој пракси. 

Резултати добијени овим истраживањем могу наћи своју примјену и дати значајан 

допринос, како у унапређењу даљих научних истраживања у областима 

наномедицине и нанотехнологија, тако и у унапређењу квалитета свакодневне 

клиничке праксе. 

Очекује се да би резултати овог истраживања могли да разјасне ефекте нових 

материјала на пулпно ткиво експериманталних животиња и тиме да потврде или не, 

регенеративни ефекат испитиваних материјала. Побољшане физичке особине 

новосинтетисаних наноматеријала могле би да у знатној мери да убрзају овај 

терапијски поступак 
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3. ОЦЈЕНА И ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

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

и списак објављених радова, закључујемо да кандидат мр сц. стом. Рената Јосиповић 

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

важећим прописима, а посебно са чланом 58, Закона о Универзитету и статутом 

Универзитета у Бањој Луци.  

Предложена тема, занимљива како са научног становишта, тако и са аспекта 

примјене научних резултата у пракси. 

Наведене методе истраживања представљају поуздане, примјењиве и ефикасне 

технике истраживања помоћу којих је могуће добити  поуздане и валидне резултате. 

Кандидат мр сц. стом. Рената Јосиповић је, након детаљног прегледа литературе, 

показала способност да јасно дефинише проблеме и циљеве научног истраживања. 

Показала је своју научну компетенцију адекватним избором дизајна студије као и 

саме методологије  овог научног истраживања 

Комисија сматра да постоје одговарајући стручни услови да кандидат може 

успјешно реализовати све постављене захтјеве везане за израду докторске 

дисертације и добити поуздане и значајне резултате. 

Предложена тема је актуелна и кандидат испуњава све услове за израду докторске 

дисертације. 
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