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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

   

ИЗВЈЕШТАЈ 

о оцјени урађене докторске дисертације 

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

На основу члана 149. Закона о високом образовању (,,Службени гласник Републике Српске“ број: 
73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члан 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута 
Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 14. 03. 2017. године, донијело је 
одлуку број: 18/3.238/2017 о  
именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације мр Ђорђa Мирјанићa под 
називом Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне глеђи од газираних напитака, у 
саставу: 

1. Проф. др Мирјана Ивановић, редовни професор, ужа научна област Превентивна и дјечија 
стоматологија, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, предсједник комисије; 

2. Проф др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Превентивна и дјечија 
стоматологија, Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет, члан и ментор;  

3.  Проф. др Дубравка Марковић, редовни професор, ужа научна област Стоматолошка проте-
тика, Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, члан; 

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата мр Ђорђа Мирјанића, чланови 
Комисије подносе Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и 
Сенату Универзитета у Бањој Луци слиједећи Извјештај:

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1) Име, име једног родитеља, презиме; ЂОРЂЕ (ДРАГОЉУБ) МИРЈАНИЋ 
2) Датум рођења, општина, држава; 23.11.1983., Бања Лука, БиХ, РС 
3) Назив универзитета и факултета и назив студијског програма академских студија II циклуса, 
односно послиједипломских магистарских студија и стечено стручно/научно звање; 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, СТОМАТОЛОГИЈА 
4) Факултет, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране магистарског рада; 
Медицински факултет, Бања Лука, Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне глеђи од 
газираних напитака, 14.11. 2012. године 
5) Научна област из које је стечено научно звање магистра наука/академско звање мастера; 
Превентивна дјечија стоматологија 
6) Година уписа на докторске студије и назив студијског програма. 

III УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

1) Наслов докторске дисертације; Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне глеђи од 
газираних напитака 
2) Вријеме и орган који је прихватио тему докторске дисертације: Сенат универзитета на 47 
сједници одржаној 30. септембра 2015. Донио је Одлуку о прихватању теме докторске дисертације 
под називом Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне глеђи од газираних напитака, 
Медицински факултет, Бања Лука 
3) Садржај докторске дисертације са страничењем; 1. Увод на 26 стр.; 2. Циљеви истраживања на 1 
стр.; 3. Хипотеза на 1 стр.; 4. Материјал и методе на 6 стр.; 5. Резултати на 24 стр.; 6. Дискусија на 22 
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стр.; 7. Закључак на 1 стр., 8. Литература на 14 стр. и 9. Прилози на 5 стр. 
4) Истаћи основне податке о докторској дисертацији: обим, број табела, слика, шема, графикона, 

број цитиране литературе и навести поглавља. 
Докторска дисертација кандидата мр Ђорђа Мирјанића написана је на 120 страница, прегледно, 
јасно и језички коректно уз цитирање 224 референце. Садржи 40 слика, 24 табеле, 10 графикона и 8 
поглавља. 

IV УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

1) Укратко истаћи разлог због којих су истраживања предузета и представити проблем, предмет, 
циљеве и хипотезе; 

2) На основу прегледа литературе сажето приказати резултате претходних истраживања у вези 
проблема који је истраживан (водити рачуна да обухвата најновија и најзначајнија сазнања из те 
области код нас и у свијету); 

3) Навести допринос тезе у рјешавању изучаваног предмета истраживања; 
4) Навести очекиване научне и прагматичне доприносе дисертације. 
Уводни дио представљен је на 36 страница. Кандидат у уводном дијелу даје детаљан опис о 
структури површине глеђи, механизму губитка зубне структуре, мјерење губитка зубне структуре, 
параметара за мјерење губитка зубне структуре и репарације оштећења на зубној глеђи. У оквиру 
уводног дијела јасно и детаљно је описан преглед литературе са позивом на релевантне и актуелне 
референце које показују да су до сада примјењиване различите методе за мјерење губитка зубне 
структуре. До сада је, прије свега у истраживачке сврхе, са више или мање прецизности 
примијењено више метода праћења промјена на површини глеђи. Најчешће примјењиване методе се 
могу подијелити у двије групе: директна техника и микро и наноскопске технике. Данас постоји 
више микроскопских и наноскопских техника које се примјењују за праћење површинске структуре 
и оштећења зубне глеђи али двије методе данас доминирају у истраживачком опусу промјена на 
зубној глеђи. 
Скенинг електронска микроскопија (SEM) је једна од прво уведених и још увијек најчешће 
коришћених техника за испитивање површине и ресорпције тврдих зубних ткива. Ова техника се 
заснива на прикупљају електрона одбијених рефлексијом са површине зуба и на основу тог сигнала 
се формира топографија. Добија се 3-Д слика високе резолуције. Посебан напредак у анализи 
наноструктура различитих површина остварен је развојем микроскопа атомских и магнетних сила 
(Atomic Force Microscopy ‒ AFM i Magnetic Force Microscopy ‒ MFM). Овај софистицирани апарат 
базиран је на високој резолуцији своје сонде која може да детектује фракције у нанометрима и то 
много боље (1000 пута прецизније) него што је граница оптичког преламања. 
Творци ове технологије су научници Gerd Binning и Heinrich Rohree из IBM истраживачке 
лабораторије у Rüschlikonsu у Швајцарској. Они су 1981. године са проналаском скенинг тунел 
микроскопије остварили вјековни сан научника ‒ могућност посматрања појединачних молекула и 
атома, због чега им је и додијељена Нобелова награда 1986. године 
Параметри за мјерење губитка зубне структуре су храпавост. Сваки дио површине глеђи сачињен је 
од текстуре и храпавости, која пак варира у односу на хистолошку грађу и локализацију. На свакој 
површини разликујемо њену топографију и профил. У почетним триболошким праћењима се већа 
пажња посвећивала дводимензионалној компоненти (2Д), данас се све више пажње посвећује 
топографији површине. Параметри за мјерење профила се означавају као 2Д параметри, а за мјерење 
топографије као 3Д. Површинска храпавост представља скуп микрогеометријских неправилности на 
површини предмета које су много мање од величине самог предмета. Ове неправилности на глеђи 
могу да настану под утицајем механичких или хемијских агенаса. Касније се уводе параметари који 
могу да описују функционалне карактеризације површине које су од великог значаја за односе са 
околним медијима. Ови функционални параметри су изведени из тзв. криве носивости (bearing 
curve) која се још означава и као Абе-Фајерстонова крива (Abott-Firestone curve), по ауторима који су 
је први описали. Првобитна намјена је била да се овај принцип користи за тестирање новобрађених 
површина. Крива носивости физички представља удио носеће површине (дио површине која носи 
оптерећење) на различитим висинама (од највишег врха до најниже долине). Крива носиваости и 
извођење функционлних параметара се врши према ISO 13565 стадарду. Мало је истраживања до 
сада која су имала за циљ да испитају могућност и степен репарације оштећеног ткива глеђи послије 
дејства газираног напитка. Углавном су испитиване поједине зубне пасте са флуоридима, аргинином 
и казеин-фосфопептидом у аморфном калцијум фосфату (CPP-ACP). Степен опоравка глеђи је био 
различитог интензитета и највише изражен код аргинина и CPP-ACP. Нисмо пронашли студије које 
би испитивале у којој мјери претходни третман са појединим препаратима смањује интензитет 
промјена. У последње вријеме се све више спомиње улога полалкохола (полиола) Ксилтиола 
(Xyilitol), не само у инхибицији развоја кариогених микроорганизама (S. mutans), већ и у 
реминерализацији зубне глеђи. Ксилитол спада у ацикличне полиалкохоле који представљају такође 
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групу угљених хидрата, али за разлику од шећера слабије се разлажу и абсорбују знатно спорије у 
дигестивном тракту. Хемијски се полиоли још називају и шећерни алкохоли јер представљају 
једињења слична угљеним хидратима код којих је карбоксилна група замијењена са реактивном 
хидроксилном.  
Стевиол гликозоиди су растворљиви у води, посједују температурну и pH стабилности и не 
подлијежу ферментацији. Иако изазивају изражену слаткоћу не доводе до гликемичног одговора 
када се прогутају, због чега су занимљиви код особа са гликемичним поремећајима. Препоручена 
дневна доза уноса (ADI) се креће око 4 mg/kg тежине. У постојећим базама података врло је мало 
објављених истраживања о дејству стевиосида на оралне структуре и њиховом потенцијалном 
утицају на орално здравље. Гликозоиди не показују кариогене потенцијале већ напротив, постоје 
одређени податци о кариостатским ефектима. Показано је да екстракти из стевије могу да дјелују на 
кариогене бактерије из рода S. mutans и S. sobrinus и да утичу на смањење продукције киселина у 
денталном плаку. Нисмо успијели да пронађемо истраживања о утицају стевиозида на процесе реми-
нерализације зубне глеђи. 
Уважавајући горе наведене чињенице, произашли су циљеви докторске дисертације: 
1. Испитати у којој мјери природни заслађивачи типа ксилитола и стевие могу да заштите и 
опораве површину глеђи од оштећења изазваних агресивним газираним напитком Coca Colom. 
2. Да се упореде резултати глеђне структуре и ултраструктуре добијени са SEM-om и AFM 
технологијом. 
3. Да се испита могућност коришћења параметара криве носивости у анализи промјена у 
површинским слојевима глеђи. 
 4. Да се испита тип минералне акумулације у присуству вјештачких заслађивача у поређењу са 
вјештачком пљувачком. 

V МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

 
Материјал и методе рада који су коришћени у овој докторској дисертацији усклађене су са 
постављеним циљевима и описани на 6 страница. Истраживање је спроведено на зубима човјека 
извађеним из ортодонтских разлога, добијеним уз сагласност пацијента из Међународног центра за 
стоматолошку едукацију, консултативно-конзилијарне анализе и савјетодавно стручну помоћ у суд-
скомедицинским споровима из области стоматологије у Новом Саду који су прикупљани у складу са 
етичким протоколом који је одобрен од стране Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. 
Прије вађења, са зуба су уклоњене меке наслаге и наслаге калкулуса. Помоћу дијамантске шајбне, 
примјењујући мали број обртаја, уз хлађење водом, раздвојен је коријен зуба од крунице. Затим су 
зуби стављени у стерилни физиолошки раствор на температури од 4 oC. 
Укупно је одабрано 96 зуба подијељених у три групе, у којима је од сваке групе узето по 32 узорка 
глеђи величине (3 mm x 2 mm x 2 mm). Ти узорци су припремљени за анализу према стандардној 
процедури. 
Сваки узорак је фиксиран за носач микроскопа помоћу цијаноакрилатног адхезива. Зуби су 
подијељени у 3 групе са по 32 зуба у свакој гдје ће једна бити треирана 10% раствором ксилитола 
праха (MiradentR, Njemačka Hager & Werken GmbH & Co. KG, Duisburg, производни број 
35015031904), друга 10% раствором природног праха Стевиа ребаундиана (Njemačka, Krüger GmbH & 
Co. KG, Bergisch Gladbach, производни број 4046746708530) и трећа експериментална без дејства 
било каквог средства. 
Прва група је третирана 24h у 10% раствору ксилитола, друга у 10% раствору стевие ребаудиана, а 
трећа је само држана у раствору вјештачке пљувачке. Послије тога периода су све групе држане у 
раствору Coca Cole на температури од 37 C у трајању од 12h што је у нашем претходном 
истраживању у магистарском раду аутора показало као период када почињу најизраженија оштећења. 
Послије тога би зуби поново били враћени у првобитне растворе. 
Послије третирања одговарајућим, горе наведеним агенсима, извршена је њихова припрема за 
анализу помоћу Скенинг електронског микроскопа (Scanning Electrone Microscopy SEM) и 
Микроскопа међуатомских сила (Atomic force microscopy AFM). Половина у свакој групи је 
испитивана са Скенинг електронским микроскопом (SEM), а друга половина са Микроскопом 
међуатомских сила (Atomic force microscopy (AFM).  
Анлиза је вршена на SEM типа SEM JEOL T220 који се састоји и од Напрашивача BLAZERS SDC-050. 
Наведена анализа извршена је у NanoLab, Биомедицинско инжењерство на Универзитету у Београду. 
Да би се појединачни узорак могао скенирати електронским микроскопом мора бити електрично 
проводљив. Ово је важно због што мање дисторзије добијене слике, што бољег пријема снопа 
електрона на површину узорка као и постизање боље емисије секундарних електрона. Површине 
узорака које по природи нису проводљиве, помоћу овог уређаја морају бити напрашене прикладним 
електричним проводљивим слојем. Величина узорка коју се може скенирати је била пречника од 10-
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32mm и висине до 10mm. Резолуција снимка је максимално 5nm, могуће увећање је у распону од 15 
do 200 000 пута, напон акцелерације: 0.5-30 kV. Микроскоп троши 2L у минути расхладне воде и 
снаге из мреже 100 V AC 50/60Hz 2kW, сталне струје 20A, гдје је струја покретања микроскопа 60A. 
Коришћен је следећи протокол за напрашивање: Припрема двослојне љепљиве фолије и стављање на 
носач – стуб; постављање припремљеног узорка зуба на носач; гашење напрашивача кад је вакум 
пумпа довољно загријана;вентилирање конзоле за напрашивање и отварање куполе напрашивача; 
постављање узорка зуба у куполу за напрашивање; притиском на SPUTTERING убацујемо аргон за 
што бољу припрему узорка и што боље извлачење влаге под вакумом пумпе (притиснути неколико 
пута у размацима од 30 сец. 
Протокол за скенирање одвија се: постављањем стубића са узорцима зуба на носач стубића; вентилирање 
електронског топа микроскопа и постављање конзоле са узорцима; покретање вакум пумпе микроскопа са 
PUMP DOWN; активирање топа са потенциометром H Voltage до максималне вриједности и Филамента 
до позиције означене линијом; приказ узорка помоћу основних команди микроскопа (SPOT SIZE, 
BRIGHTNES, CONTRAST, FOCUS, FILE FOCUS, MAGNIFICATION itd); покретање програма за приказ 
слике микроскопа на рачунару ORION; подешавање дијела узорка који се посматра по свим осама помоћу 
команди на електронском топу микроскопа, фокусирање дијела узорка FOCUS и снимање слике у Photo 
моду на увећању које је претходно намјештено SHUTTLE и похрањивање на локални рачунар. 
За AFM испитивање је коришћен нанотехнолошки уређај JSPM-5200. Ради се о интегрисаном 
наносистему са више радних модова код којег је могуће реализовати сљедеће функције: STM, AFM, 
MFM, ECSPM. JSPM-5200 се састоји од AFM базе, анти-вибрационог стола, AFM појачивача, SPM 
контролора, рачунара, и опционих компоненти као што су микроскопски систем са CCD камером, 
вакуум систем итд. Овај софистицирани апарат базиран је на високој резолуцији своје сонде која 
може да детектује фракције у нанометрима и то много боље (1000 пута прецизније) него што је 
граница оптичког преламања. 
Анализа слике вршена је са употребом програма WinSPM (Processing). Овај програмски пакет 
омогућава кориснику обављање различитих функција за обраду, како би се побољшао квалитет слике 
добијене програмом за скенирање. Те функције укључују: нивелисање слике, прилагођавање 
освијетљености и контраста, примјену разних филтера итд. Анализа профила на слици скениране 
површине може се радити на више начина: Single, Multi, Extra и Multiple Images. Овдје је кориштена 
Multi анализа профила. 
Пошто се помоћу AFM-a могу мјерити различите силе, примјена те технологије је веома широка и 
популарна међу различитим научним истраживањима и то не само у биолошким наукама и 
техничким наукама (испитивањима материјала). У свим случајевима, сила која изазива помјерање је 
танана и пропорционална удаљености врха од површине. Када се испитује површина узорка 
неопходно је да сила буде непромијењена, што се означава као „constance force mod”. Истовремено се 
као посљедица торзионе флексије (торзионо савијање) добијају и информације о фрикционим 
својствима (трење) испитиване површине. Ипак, за веома меке површине, фрикциони ефекти нису 
пожељни тако да је уведен и пулсирајући режим кантилевера ‒ tepping mode. Ово стање се изазива 
помоћу осцилирајућег пиезо кристала који фрикционе ефекте претвара у електричне осцилације. 
Испитивања наноуреза (наноиндентатион) помоћу AFM-a је врло селективна и недеструктивна 
метода за израчунавање тврдоће и модула еластичности. У стоматологији, чији је развој великим 
дијелом условљен познавањем и праћењем биолошких и механичких карактеристика тврдих 
(минерализованих) ткива, тек су посљедњих година започета истраживања са овом прецизном 
техником. Резултати тих анализа ткива усне дупље увела су и стоматолошку науку у наноеру. 
Слике су рађене са веома успореним скенирањем на површини од сваких 25,0 μm2, фреквенцијом 
скенирања од 0,1 Hz са 256 линија по узорку, како би се избјегла оштећења сонде. 
Софтер самог апарата је избацивао обрађене податке криве носивости испитиваног профила са 
анализом тродимензионалних параметара криве носивости као што су Rk, Rpk и Rvk. 
Статистичка обрада података била је адекватна. Резултати су јасно приказани табеларно и са сликама, 
а обрада података вршена је дескриптивним и компаративним статистичким методама.Све добијене 
вриједности статистичких добијених података,сматрају се научно значајним. 
Статистичка обрада добијених параметара криве носивости је вршена помоћу SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). Израчунаване су вриједности наведених параметара.Дескриптивна 
статистика на основу минимално и максимално добијених вриједности попут распона, аритметичке 
средине, медијане, стандардне девијације и коефицијанта варијације.  
За тестирање међусобног односа коришћени су сљедећи тестови Kolmogorov-Smirn-ov тест, а при 
граничним вриједностима коришћен је Shapiro-Wilk’s-ov тест. При нивоу значајности већем од 0.05 
прихвата се нулта хипотеза да обиљежје потиче из нормалне дистрибуције.  
Корелација је одређивана са Pearson-ovog коефицијента корелације, а значајност са One-Sample Test (t 
‒ тест за један узорак). 
Међузависност добијених параметара је одређивана помоћу анализе варијансе (ANOVA) и Tukey-ev 
HSD тест за истраживање разлика између нивоа. 



Образац -3 

VI РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

1) Укратко навести резултате до којих је кандидат дошао; 
2) Оцијенити да ли су добијени резултати јасно приказани, правилно, логично и јасно тумачени, 

упоређујући са резултатима других аутора и да ли је кандидат при томе испољавао довољно 
критичности; 

3) Посебно је важно истаћи до којих нових сазнања се дошло у истраживању, који је њихов теоријски 
и практични допринос, као и који нови истраживачки задаци се на основу њих могу утврдити или 
назирати. 

Добијени резултати ове докторске дисертације приказани су на 24 странице, а анализирани су кроз 
дискусију на 32 странице. Дискусија показује да је кандидат способан да прикупи, обради, презентује 
резултате на врло прегледан начин, као и да на јасан и свеобухватан начин разматра приказане резултате и 
упореди их с литературним подацима. Код испитивања помоћу SEM-a истраживање је спроведено у два 
дијела. Скенинг електронска микроскопија је имала за циљ да укаже на основне кавалитативне промјене 
површине глеђи прије свега у смислу постојања калцифицираних депозита и ерозивних поља, док је AFM 
требало да квантификује степен храпавости. Приказана је уобичајена слика површине зуба који је био 
изложен дејству Coca-Cole и затим изложен раствору вјештачке пљувачке. Примјећују се оштрије 
назначени рубови глеђних призми као знаци почетне деминерализације, а на појединим мјестима су 
изражени депозити аморфне минерализоване масе. Минерални депозити се скупљају на ободу призми 
попуњавајући дјелимично дефекте настале корозивним дејством газираног напитка. Депозити нису 
усмјерени и више су формирани у зрелије кристалне форме. 
Код стевија групе генерално се примјећује на површини више аморфне масе у почетним фазама 
кристализације, са више органских компоненти и са мање простора између у односу на контролну групу. 
Анализом минерализованих маса уочено је да су кристали мањи и усмјеренији. У дубљим дијеловима гдје 
очигледно није било јачег корозивног утицаја Coca Cole назиру се основне структуре призми. Величина 
почетних кристала у аморфној форми минералног покривача послије дејства стевије не прелази 100 nm 
што би могло да одговара наноапатитима. Исто тако се уочава присуство правилних влакана испод те 
површине. Уочене кристалне структуре се развијају из сферних глобула на површини. Усмјереност се 
примјећује у дубљим слојевима гдје се дешава прелазак из аморфне масе у кристалну. 
Код ксилитол група, на површини се налази тањи слој минерализоване масе што је ближе налазу код 
контролне групе гдје су уочљивији дијелови деминерализованих призми. У минерализованој маси је 
откривен већи број већ формираних кристала веће величине који су неповољнији за добро упакивање и 
реминерализацију глеђи. 
Приликом испитивања храпавости помоћу AFM микроскопа праћено је девет параметара груписаних у 
три групе: Контролна група, Stevija и Ksilitol. У свакој од група праћена су три параметра: Rk core, Rpk и 
Rvk. За сваки од параметара извршено је 32 мјерења. 
На контролним површинама се уочавају зоне деминерализације као удубљења у предијелу главе призми, 
прекривени са аморфном масом. Већа увећања показују да се ради о глобуларним творевинама. У 
контролној групи за Rk core минимална измјерена храпавост је 145, а максимална 166 nm. Медијана је 157, 
а просјечно измјерена храпавост је 157.66 nm, док је стандардна девијација 6.136 nm. Примјеном One-
Sample Test-a добијена је статистички значајна разлика храпавости (t = -2.161, p = 0.039) за контролни Rk 
core [nm] у односу на референтну вриједност (160 nm) уз напомену да је просјечна вриједности храпавости 
посматраног узорка за контролни Rk core [nm] нижа од референтне вриједности. Минимална измјерена 
храпавост у контролној групи за Rpk je 119, a максимална 145 nm. Медијана је 136, а просјечно измјерена 
храпавост је 134.91 nm, док је стандардна девијација 7.541 nm. Примјеном One-Sample Test-a добијена је 
високо статистички значајна разлика храпавости (t = 2.930, p = 0.006) за контролни Rpk [nm] у односу на 
референтну вриједност (131 nm) уз напомену да је просјечна вриједност храпавости посматраног узорка за 
контролни Rpk [nm] виша од референтне вриједности. Максимална измјерена храпавост у контролној 
групи за Rvk je 124, a минималнa 96 nm. Медијана је 110, а просјечно измјерена храпавост је 109,63 nm, 
док је стандардна девијација 8.702 nm. Примјеном One-Sample Test-a добијена је високо статистички 
значајна разлика храпавости (t = 2.930, p = 0.006) за контролни Rpk [nm] у односу на референтну 
вриједност (131 nm) уз напомену да је просјечна вриједност храпавости посматраног узорка за контролни 
Rpk [nm] нижа од референтне вриједности. 
Стевија група показује мање изражене долине и прекривеност призматичних удубљења са дебљим слојем 
масе нешто организованије структуре. У групи Стевија за Rk core минимална измјерена храпавост је 3095, 
а максимална 3249 nm. Медијана је 3170, а просјечно измјерена храпавост је 3165.28 nm, док је стандардна 
девијација 43.774 nm. Примјеном One-Sample Test-a није добијена статистички значајна разлика 
храпавости (t = 1.458, p = 0.155) зa стевија Rk core [nm] у односу на референтну вриједност (3154 nm). 
Минимална измјерена храпавост у групи Stevija зa Rpk je 1634, а максимална 1804 nm. Медијана је 
1730.50, а просјечно измјерена храпавост је 1728.50 nm, док је стандардна девијација 51.301 nm. 
Примјеном One-Sample Test-a није добијена статистички значајна разлика храпавости (t = -0.055, p = 0.956) 
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зa стевија Rpk [nm] у односу на референтну вриједност (1729 nm). Максимална измјерена храпавост у 
групи Стевија за Rvk je 1773, a минимална 591 nm. Медијана је 658, а просјечно измјерена храпавост је 
674,78 nm, док је стандардна девијација 61.556 nm. Примјеном One-Sample Test-a није добијена 
статистички значајна разлика храпавости (t = -0.847, p = 0.403) за стевија Rvk [nm] у односу на референтну 
вриједност (684 nm). 
Аморфна маса код ксилитол групе је тања и у њој се налазе бројне кристалне творевине које потичу само 
од ксилитола. У групи ксилитол за Rk core минимална измјерена храпавост је 44, а максималнa 70 nm. 
Медијана је 57, а просјечно измјерена храпавост је 57.09 nm, док је стандардна девијација 6.962 nm. 
Примјеном One-Sample Test-a није добијена статистички значајна разлика храпавости (t = 0.889, p = 0.381) 
за ксилитол Rk core [nm] у односу на референтну вриједност (56 nm). Минимална измјерена храпавост у 
групи за Rpk je 89, а максимална 119 nm. Медијана је 106, а просјечно измјерена храпавост је 105.78 nm, 
док је стандардна девијација 9.019 nm. Примјеном One-Sample Test-a није добијена статистички значајна 
разлика храпавости (t = 1.117, p = 0.272) за ксилитол Rpk [nm] у односу на референтну вриједност (104 
nm). 
Максимална измјерена храпавост у групи ксилитол за Rvk je 113, а минимална 985 nm. Медијана је 102, а 
просјечно измјерена храпавост је 99,78 nm, док је стандардна девијација 8.404 nm. Примјеном One-Sample 
Test-a није добијена статистички значајна разлика храпавости (t = -0.147, p = 0.884) за ксилитол Rvk [nm] у 
односу на референтну вриједност (100 nm). 
Једнофакторском анализом варијансе истраживана је разлика храпавости [nm] трију група (Контролна, 
Стевија и Ксилитол). Утврђена је високо статистички значајна разлика (p < 0.01) храпавости [nm] у 
резултатима трију група: F (2, 93) = 2643.116, p = 0.000. Стварна разлика између средњих вриједности 
група је велика ( = 0.9827). 
 
Накнадно поређење уз помоћ Tukey-evog HSD теста указује да се средње вриједности Контролне групе (M 
= 109.63, SD = 8.702) и Стевије (M = 674.78, SD = 61.556) високо статистички значајно разликују (p = 
0.000), као и Стевије и Ксилитола (M = 99.78, SD = 8.404), p = 0.000, док се средње вриједности Контролне 
групе и Ксилитола статистички не разликују (p = 0.524). 
На основу добијених резултата изведени су сљедећи закључци: 

1. AMF и SEM анализа показују да је зубна глеђ у  in vitro условимаи изложена ксилотолу 
отпорнија на дејство Coca Cole и показује мању површинску храпавост.  

2. AFM анализа површине зуба третираног стевиом у  in vitro условима показује површинску 
изражајнију храпавост, али организованију кристалну структуру у правцу формирања апатита 
што такође упућује на могућу заштитну улогу поготово у фази препарације постојећих 
оштећења.  

3. Тумачење само AFM налаза у објашњавању промјена на површини глеђи,поготово код 
деминерализационо-реминерализационих механизама није  увијек довоњно па је пожењније 
комбиновати више метода са укључивањем SEM анализе кристалне решетке. 

4. Налази потврђују реминерализационе потенцијале кристала, повезаних са способности везивања 
јона калцијума и стварања његових резервоара који учествују у минерализацији. 

5.  Стевиоиди учествују у усмјеравању акумулације и организовања  кристала хидроксил-апатита 
која није до сада забиљежена.Неопходна су додатна суптилнија испитивања ради потврђивања 
овакве хипотезе. 

6. Примјена тродимензионалних параметара криве носивости може да се успјешно примјењује у 
анализи површинских промјена на глеђи у односу на дводимензионалне.  

Ксилитол и стевиа показују  потенцијал да као заслађивачи у Cola напитцима могу да превенирају развој 
деминерализације глеђи и потпомажу њен опоравак. 

VII ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ 

 
1) Навести најзначајније чињенице што тези даје научну вриједност, ако исте постоје дати 

позитивну вриједност самој тези; 
2) На основу укупне оцјене дисертације комисија предлаже: 
- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана, 
- да се докторска дисертација враћа кандидату на дораду (да се допуни или измијени) или 
- да се докторска дисертација одбија. 
Докторска дисертација мр Ђорђа Мирјанића Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне 
глеђи од газираних напитака израђена је у складу са образложењем које кандидат приложио пријавом 
теме. Докторска дисертација урађена је према правилима и принципима научно-истраживачког рада и 
резултат је оригиналног научног рада кандидата. Одабрана тема је веома актуелна и бави се једним од 
клучних проблема савремене патологије зуба. Методологија истраживања је савремена и међу првима 
спроведена на нашим просторима.  Вриједност добијених резултата огледа се у могућности њихове  
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широке примјене како у клиничкој пракси тако и у даљој поставци истраживачких експеримената. 
Природни заслађивачи ксилитол и стевија, на основу добијених резултата, могли би да се користе као 
неутрализатори корозивних дејстава из хране и напитака и потпомогну процесе реминерализације 
апатитне мреже у зубној глеђи. Ово истраживање је међу првима указало на значајне 
реминерализационе потенцијале саме стевије, која је до сада углавном била повезивана са 
антимикробним дејствима. Од посебног значаја се може сматрати регистровање стварање апатитних 
структура у присуству заслађивача што није био случај код контролне групе у раствору вјештачке 
пљувачке. Исто тако откривене реминерализационе способности упућују и на нове правце испитивања 
о могућностима дејстава природних заслађивача  у превенцији и опоравку почетних кариозних лезија. 
Истраживање такође указује на неопходност комбинованог коришћења квалитативног и 
квантитативног репродуковања површине зубне глеђи помоћу SEM i AFM анализе, како би се на 
прави начин индентификовале кристалне структуре, пошто само површинска храпавост не може да 
пружи прави увид. Значајан допринос је и у методолошком делу примјене криве носивости као 
прецизнијег аналитичког параметра за детектовање суптилинијих промјена на површини зубне глеђи, 
која се иначе ређе користили у досадашњим тумачењима површинске храпавости.  
Чланови Комисије за оцјену урађене докторске дисертације једногласно дају позитивну оцјену о 
завршеној докторској дисертацији под називом Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне 
глеђи од газираних напитака кандидата мр Ђорђа Мирјанића и предлажу члановима Наставно-
научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој 
Луци да прихвате овај Извјештај и омогуће кандидату да своју докторску дисертацију јавно брани. 

 

 Датум: Бања Лука, Београд, Нови Сад, март 2017. 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ: Члан комисије који не жели да потпише извјештај јер се не слаже са 
мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извјештај образложење, односно разлог 
због којих не жели да потпише извјештај.
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