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Извештај о завршеној докторској тези 

ВС мр сц. стом. Љубише Ристића, доставља,- 

 

              Универзитет одбране у Београду 

Војномедицинска академија 

Медицински факултет 

Наставно-научном већу 

 

 

Одлуком Научно-наставног већа Медицинског факултета Војномедицинске 

академије (ВМА), Универзитета одбране у Београду број 13/12 од 01.10.2013 г.  

одређени смо за комисију за оцену и одбрану  готовог докторског рада ВС мр сц. 

стом. Љубише Ристића из Клинике за стоматологију ВМА, под насловом, 

„Клиничке, патохистолошке и имунске карактеристике пребојене гингиве 

зуба носача фиксних зубних надокнада израђених од никл-хром легуре“.  

Након детаљног увида у достављени материјал и разговора са кандидатом, 

комисија у саставу: 

1. Пк проф. др Зоран Лазић, Mедицински факултет ВМА УО 

2. ВС проф. др Драгана Вучевић, Mедицински факултет ВМА УО 

3. ВС проф. др Снежана Церовић, Mедицински факултет ВМА УО 

4. ВС доц. др Драгана Даковић, Mедицински факултет ВМА УО и  

5. проф. др Драгослав Стаменковић, Стоматолошки Факултет Универзитета у 

Београду. 

 

Подноси следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. ПРИКАЗ САДРЖАЈА ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 

 

Докторска теза написана је на 159 страна. Подељена је на следећа поглавља: увод 

(22 страна), хипотеза и циљеви истраживања (2 стране), материјал и методе (18 

страна), резултати (66 страна), дискусија (34 страна), закључци (2 стране) и 
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литература (12 страна). Резултати су документовани са 11 табела, 27 слика и 38 

графикона и једним дијаграмом. У раду је цитирано 149 литературних података. 

 

2. ОПИС ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА 

 

У докторском раду кандидата Љубише Ристића представљени су резултати 

клиничких и експерименталних истраживања која су извршена у оквиру одобреног 

научно-истраживачког задатка „Биолошка и механичка прихватљивост фиксних 

зубних надокнада израђених од керамичких и метал-керамичких система 

материјала“ (ВМА/07-10/Б.18). Тема истраживања припада области 

биокомпатибилности градивних стоматопротетских материјала. 

 У уводу је дат опширан приказ досадашњих сазнања о утицају градивних 

стоматолошких материјала, посебно Ni-Cr легура на ткива и организам особа 

којима су израђене фиксне зубне надокнаде од таквих материјала.. Познато је да се 

након израде фиксних зубних надокнада, на гингиви зуба носача могу јавити 

штетни ефекти у виду инфламације, рецесије, хиперплазије или пребојености 

гингиве. Узрок промене боје гингиве је и даље предмет истраживања. У литератури 

се пребојена гингива у неким случајевима назива „amalgam tatoo“ и означава 

присуство делова амалгамске пломбе у ткиву око зуба. То не може објаснити 

појаву пребојености на зубима носачима који нису имали амалгамску пломбу. 

Једно од објашњења је могућа корозија денталних легура за ливење чије би се 

компоненте могле депоновати у гингиви зуба носача. Корозија и цитотоксично 

дејство денталних легура је предмет бројних истраживања in vitro, али истовремено 

постоји мало података који би могли објаснити овакве клиничке ефекте 

ослобођених јона in vivo.  

Према резултатима наших ранијих истраживања узрок појаве пребојености гингиве 

зуба носача фиксних зубних надокнада је присуство микропартикула денталне 

легуре у ткиву гингиве. Микропартикуле настају приликом брушења зуба са 

израђеном ливеном надоградњом и депонују се у повређено ткиво. Бројна 

истраживања могућег деловања микропартикула легура на организам повезана су 

са уградњом вештачког кука, чије партикуле могу довести до асептичне 
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инфламације и одбацивања имплантата. Могуће штетно деловање микропартикула 

денталних легура за ливење није било предмет досадашњих истраживања јер се те 

легуре не користе за имплантирање у ткиво већ за израду зубних протеза. Од 

посебног интереса су легуре које садрже велику количину никла (Ni) због његовог 

познатог алергијског деловања.  

Ранијим in vitro испитивањима других аутора је показано да веће концентрације Ni 

могу значајно утицати на функционалне особине ћелија (метаболизам, апоптоза). 

Међутим, до сада нису вршена in vivo испитивања клиничких и имунских особина 

пребојене гингиве у присуству денталне Ni-Cr легуре  у људи. Такође , нема 

податакао утицају ове легуре на ћелије ткива хумане гингиве као и на хумане 

мононуклеарне ћелије периферне крви in vitro.  

Полазећи од наведених података постављена је следећа хипотеза: у пребојеној 

гингиви пацијената са фиксном зубном надокнадом од Ni-Cr легуре, израђене на 

ливеној надоградњи од исте легуре, присутне су израженије запаљенске промене у 

односу на непребојену гингиву зуба са истим надокнадама. Ове промене су 

последица депоновања микропартикула легуре у ткиво гингиве током препарације 

зуба за фиксне зубне надокнаде и следственог цитотоксичног и проинфламаторног 

деловања јона метала ослобођених из микропартикула легуре на ћелије околног 

ткива. 

За проверу ове хипотезе постављени су следећи циљеви истраживања: 

1. Испитати морфолошке и корозионе особине компактних узорака и 

микропартикула Ni-Cr легуре 

2. Одредити и упоредити степен инфламације у ткиву пребојене и непребојене 

гингиве зуба носача  пацијената којима је урађена фиксна зубна надокнада 

од Ni-Cr легуре, применом клиничких параметара. 

3. Испитати и упоредити имунохистохемијске карактеристике ткива пребојене 

и непребојене гингиве испитиваних пацијената 

4. Испитати и упоредити концентрације металних јона (Ni, Cr, Mo, Mn) у ткиву 

пребојене и непребојене гингиве испитиваних пацијената. 
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5. Испитати и упредити цитотоксично деловање компактних узорака, 

микропартикула и кондиционираног медијума Ni-Cr легуре in vitro у 

културама: 

 дуготрајне линије мишијих фибробласта (L929) 

 краткотрајних линија фибробласта хумане гингиве 

 краткотрајних линија матичних ћелија хумане гингиве 

 краткотрајних линија епителних ћелија хумане гингиве 

 укупне популацијехуманих мононуклеарних ћелија хумане периферне крви 

добровољних давалаца 

 хуманих моноцита периферне крви добровољних давалаца 

 хуманих лимфоцита хумане периферне крви добровољних давалаца 

6.  Испитати утицај директног контакта компактних узорака и микропартикула 

Ni-Cr легуре на продукцију проинфламаторних цитокина  IL-6, IL-1β и TNF-

α у културама нестимулисаних и LPS стимулисаних хуманих моноцита 

периферне крви добровољних давалаца 

У поглављу материјал и методе кандидат је јасно и детаљно представио дизајн 

истраживања. У клиничким и експерименталним истраживањима коришћена је  

Ni-Cr легура "Remanium CSe" фирме Dentaurum (Ispringen, Nemačka). 

Експериментална и контролна група су јасно дефинисане. У истраживање је 

укључено 29 испитаника којима су израђене ливене надоградње и метал-керамичке 

крунице (n=61). Код 25 зуба носача се јавила сиво-плавичаста пребојеност гингиве 

а код 36 је гингива остала непребојена. Као контрола служили су зуби без фиксне 

надокнаде са супротне стране вилице (n=61). Начин процене пародонтолошких, 

патохистолошких и имунохистохемијских параметара је  раније описан у 

релевантној литератури. Прецизно је описан начин припреме суспензије ћелија и 

тестове који су примењени за проверу постављених хипотеза.  

Статистичка обрада резултата обављена је помоћу студентовог т-теста, 

Kruskal-Wallis теста, Mann-Whitney U теста и ANOVA теста. Вредност p ≤ 0.05 или 

мање је узимана као статистички значајна.  

Добијени резултати показују да честице микропартикула легуре добијене 

стругањем стандарним дијамантским борерима који се користе за препарацију зуба 
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су неправилног,  полиедру сличног облика, различите величине (од <1μm до >200 

μm) али су доминантно (80%) мање од 25 μm. Састав и тврдоћа ливених узорака су 

сличне проскрипцији произвођача и одговарају постављеним захтевима употребе.  

Значајно већа концентрација јона Ni, Si, Cr и Mo се ослобађа из 

микропартикула легуре у поређењу са компактним узорком током 72h 

кондиционирања медијума. 

Зуби носачи фиксних зубних надокнада код којих се појавила PG чешће 

показује статистички значајну разлику у гингивалном индексу, нивоу припојног 

епитела и дубини пародонталног џепа у односу на зубе носаче  са NG. 

У ткиву ПГ 90 дана од цементирања круне је детектовано израженије 

присуствo пигмента, вишеједарних ћелија, хиперплазијe епитела и фиброзe у 

поређењу са ткивом НГ у истом термину. 

Постоји велика индивидуална разлика међу узорцима унутар испитиваних 

група ПГ и НГ у присуству ћелија које испољавају CD3, CD20, CD34 антигене. 

Нема статистички значајне разлике у присуству ћелија које испољавају ове маркере 

између ПГ и НГ групе али је у ткиву ПГ детектовано је веће присуство CD3+ i 

CD20+ ћелија а мање присуство CD34+ ћелија у поређењу са ткивом НГ 90 дана 

након цементирања круна. 

Директним и индиректним тестовима биокомпатибилности узорака Remanium CSe 

легуре након 48 h контакта са испитиваним ћелијама и ћелијским линијама in vitro 

је показано следеће: компактни узорци легуре не утичу на метаболичку активност 

L929 док кондиционирани медијум (КМ) микропартикула легуре у 

концентрацијама 45-90% на дозно зависан начин статистички значајно инхибира 

ову активност. Компактни узорци легуре не утичу на метаболичку активност 

хуманих фибробластних ћелија гингиве и  хуманих матичних ћелија гингиве док 

микропартикуле легуре у концентрацијама 50-200 µg/ml (фибробласти) и 25-200 

µg/ml (матичне ћелије) и КМ микропартикула у концентрацијама 45-90% 

(фибробласти) и 22,5-90% (матичне ћелије) на дозно зависан начин статистички 

значајно инхибирају метаболичку активност испитиваних ћелија. Компактни 

узорци легуре (4 cm
2
/ml) и КМ микропартикула у свим тестираним 

концентрацијама (11,25-90%) инхибирају метаболичку активност хуманих 
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епителних ћелија гингиве на дозно зависан начин. Компактни узорци и КМ 

микропартикула легуре не утичу на метаболичку активност укупне популације 

хуманих мононуклеарних ћелија периферне крви. Међутим, микропартикуле 

легуре (у концентрацијама 11,25-50%) на дозно зависан начин статистички 

значајно стимулише метаболичку активност ових ћелија. Компактни узорци легуре 

не утичу на метаболичку активност хуманих лимфоцита периферне крви док 

микропартикуле и КМ микропартикула у највећим концентрацијама 200 µg/ml 

(микропартикуле) и 90% (КМ микропартикула) делују инхибиторно на 

метаболичку активност ових ћелија. Слично овоме, компактни узорци и 

микропартикуле легуре не утичу на метаболичку активност хуманих 

нестимулисаних моноцита периферне крви док КМ микропартикула у највећој 

концентрацији (90%) делује инхибиторно. У присуству највећих концентрација 

компактних узорака (4 cm
2
/ml), микропартикула (200 µg/ml) и КМ микропартикула 

(90%) легуре значајно је инхибирана метаболичка активност хуманих LPS/IFN- 

стимулисаних моноцита периферне крви.   

 Испитивањем продукције цитокина са проинфламаторним деловањем 

урађеним на in vitro моделу култура хуманих моноцита периферне крви 

нестимулисаних или стимулисаних деловањем LPS (100 ng/ml) и IFN- (5 ng/ml) 

након 48h контакта са компактним узорцима и микропартикулама легуре Remanium 

Cse показано је следеће: компактни узорци легуре не утичу на продукцију IL-6 од 

стране нестимилисаних и стимулисаних ћелија. Микропарикуле легуре у већим 

концентрацијама (50-200 g/ml) стимулишу продукцију IL-6 од стране 

нестимулисаних моноцита и не мењају продукцију овог цитокина од стране 

стимулисаних моноцитa. Компактни узорци легуре мање величине (2 cm
2
/ml) 

инхибирају продукцију IL-1β и нестимулисаних и стимулисаних моноцита. Већи 

компактни узорци (4cm
2
/ml) стимулишу продукцију IL-1β од стране 

нестимулисаних моноцита и инхибирају продукцију овог цитокина од стране 

стимулисаних моноцита. Микропартикуле легуре делују стимулаторно на 

продукцију IL-1 од стране нестимулисаних ћелија (у свим концентрацијама већим 

од 12,5 g/ml) и не утичу на продукцију IL-1 од стране стимулисаних ћелија, осим 

у највећој концентрацији (200 g/ml) када делују инхибиторно. Када је у питању 
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продукција TNF- показано је да мањи узорци (2 cm
2
/ml) не утичу на продукцију 

овог цитокина од стране нестимулисаних и стимулисаних ћелија. Већи узорци 

(4cm
2
/ml) делују стимулаторно на нестимулисане моноците и не утичу на 

продукцију овог цитокина од стране стимулисаних моноцита. Микропартикуле 

легуре у концентрацијама 50-200 g/ml стимулишу продукцију TNF- од стране 

нестимулисаних моноцита и не утичу на стимулисане моноците. 

4. Оцена резултата истраживања 

Дискусијом овог рада кандидат је показао да је успешно овладао читавим 

истраживачким процесом, почев од истраживања феномена, преко критичке 

анализе добијених резултата па до презентације и разматрања њихове потенцијалне 

примене. У овом поглављу мр сц. стом. Љубиша Ристић је врло детаљно и 

критички  коментарисао добијене резултате у светлу резултата других студија о 

деловању Ni-Cr леgурa in vivo i in vitro као и резултата истраживања других легура 

у разним биолошким системима.  

Резултати испитивања релевантних гингивалних (плак индекс, гингивални индекс) 

и пародонталних (ниво припојног епитела, дубина пародонталног џепа) параметара 

код пацијената са зубима носачима фиксних зубних надокнада који имају 

пребојену или непребојену гингиву спроведених у овом истраживању су према 

нашем увиду у литературне податке први такве врсте у свету. Анализом 

међузависности гингивалних и пародонталних параметара пре израде надокнада 

утврђено је да постоји њихова повезаност са појавом пребојене гингиве. Такође је 

показано да само присуство фиксних зубних надокнада утиче на промену стања 

здравља потпорног апарата зуба. Због тога добијени резултати имају не само 

научни значајвећ и значај у превенцији појаве пребојене гингиве зуба носача у 

присуству фиксне зубне надокнаде јер показују да би боља пародонтолошка 

припрема зуба носача могла смањити појаву пребојене гингиве.  

Имунохистохемијском анализом ткива пребојене и непребојене гингиве показане 

су значајне промене појединих запаљенских параметара (хиперплазија епитела, 

присуство вишеједарних ћелија, фиброза) у ткиву пребојене гингиве у односу на 

непребојену. Ови подаци иду у прилог концепту да је ткиво пребојене гингиве 

добра подлога за развој запаљенских промена.  
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Посебно би истакли оригиналне резултате испитивања и поређења утицаја 

компактних узорака и микропартикула легуре Remanium CSe на продукцију 

цитокина (IL-6, IL-1β, TNF-α) од стране нестимулисаних и  LPS стимулисаних  

хуманих моноцита периферне крви. Овим резултатима је показан различит утицај 

испитиване легуре на функционалну активност моноцита у зависности од облика 

легуре (компактни узорак vs микропартикуле) и присуства стимулаторних фактора 

(LPS). Комисија сматра да резултати приказани у овом раду дају значајан допринос 

постојећим сазнањима о деловању денталних легура на функционалну активност 

хуманих ћелија и отварају пут за даља истраживања у тој области. 

 

6. Објављени радови који чине део тезе. 

А. Радови штампани у целости 

1. Ristić LJ, Vučevic D, Radović Lj, Đorđevic S, Nikačević M,  Čolić M. Corrosive 

and cytotoxic properties of compact specimens and microparticles of Ni-Cr 

dental alloy Journal of Prosthodontic.Accepted May 23, 2013 doi: 

10.1111/jopr.12100  

 

2. Ristić LJ, Ilić S, Živanović A; Uticaj metal-keramičkih nadoknada na pojavu 

prebojene gingive. Vojnosanitetski pregled 2006; 4: 409-413 

 

3. Ristić LJ, Miljković Ž, Ilić S, Đurić T. Prebojenost gingive u prisustvu fiksnih 

zubnih nadoknada Vojnosanitetski pregled 2005; 62 (5): 371-376 

 

Б. Радови штампани у изводу 

1. Ristić LJ, Đurić T, Mirković Nj, Vučević D, Čolić M. CYTOTOXICITY BY 

MITOCHONDRIAL SUCCINATE DEHYDROGENASE OF DENTAL 

ALLOYS ASSESSED ACTIVITY 11
th

 Congrese of the Balkan Stomatological 

Society 2010. Solun  

 

2. Ristić LJ, Čolić M, Đurić T, Šaulić S. Correlation between plaque index and 

discoloration of gingivae in the patients with fixed dental restorations 11
th

 

Congrese of the Balkan Stomatological Society 2006. Sarajevo  

 

3. Ristić LJ, Miljković Ž, Đurić T. Prebojenost gingive u prisustvu livene 

nadogradnje. IV kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim 

učešćem, Igalo, Herceg Novi, 12-16.10.2004.  
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Закључно мишљење и предлог: 

 

Тема докторског рада мр сц. стом. Љубише Ристића под називом „Клиничке, 

патохистолошке и имунске карактеристике пребојене гингиве зуба носача фиксних 

зубних надокнада израђених од никл-хром легуре“представља оригинални научни 

рад из области стоматолошке протетике. Истраживање у овом раду је спроведено у 

складу са свим принципима научноистраживачког рада. Тема је актуелна, 

методолошки добро постављена, а приказани резултати значајно доприносе 

разумевању повезаности клиничких и имунохистохемијских налаза пребојене 

гингиве зуба носача фиксних зубних надокнада израђених од Ni-Cr легуре с једне, 

и показаног цитотоксичног ефекта микропартикула исте легуре, с друге стране. 

Квалитет добијених резултата потврђен је и њиховим објављивањем у часописима 

међународног значаја.  

Комисија једногласно закључује да докторска теза ВС мр сц. стом. Љубише 

Ристића испуњава све критеријуме које академска пракса захтева и све законске 

услове за одбрану рада. Због тога са задовољством предлажемо Научно-наставном 

већу ВМА да овај рад прихвати као завршену докторску тезу и омогући њену јавну 

одбрану.  

 

У Београду,      

28.10. 2013.г 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

  


