
Наставном-научном већу Стоматолошког факултета 

Универзитета у Београду 

На седници Наставно-научног већа Стоматолошког факултета Универзитета у 
Београду, одржаној 10.05.2022. године, именова је комисија у саставу: 

1. Доц. др Зорана Стаменковић, Клиника за ортопедију вилица, Стоматолошког 
факултета Универзитета у Београду 

2. Доц. др Неда Стефановић, Клиника за ортопедију вилица, Стоматолошког 
факултета Универзитета у Београду 

3. Доц.др Петар Миловановић, Институт за анатомију, Лабараторија за 
антропологију, Медицинског факултета Универзитета у Београду 

4. Доц. др Предраг Јаношевић Универзитет у Нишу Медицински факултет, одсек 
стоматологија, Одељење ортопедија вилица 

за оцену завршене докторске дисертације под називом: 

“УСПЕШНОСТ И ПОУЗДАНОСТ КВАЛИТАТИВНИХ И 
КВАНТИТАТИВНИХ РАДИОЛОШКИХ МЕТОДА ЗА ПРОЦЕНУ ДЕНТАЛНЕ 
И СКЕЛЕТНЕ ЗРЕЛОСТИ” 

Кандидат: др Немања Маринковић 

Ментор: Проф. др Ненад Недељковић 

Именована комисија је проучила докторску дисертацију и подноси Наставно-

научном већу Стоматолошког факултета Универзитета у Београду следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

A. Приказ садржаја докторске дисертације 

Докторска дисертација „ Успешност и поузданост квалитативних и 
квантитативних радиолошких метода за процену денталне и скелетне зрелости“ др 
Немање Маринковића је написана на 68 страница разврстаних у 7 поглавља: Увод, 
Циљеви истраживања и радне хипотезе, Материјал и Методе, Резултати, Дискусија, 
Закључци и Литература. Дисертација садржи 26 табела, 21 слику и 109 
библиографских јединица. 

Увод садржи детаљан опис индикатора биолошке зрелости са посебним освртом 
на методе за процену денталне и скелетне зрелости. У свакодневном клиничком раду, 
развојни статус индивидуе се најчешће процењује на основу хронолошког узраста. 
Са друге стране, савремене студије у својим резултатима наводе да није могуће 
употребити хронолошки узраст као поуздан податак о развојном статусu пацијента 
због постојања великих индивидуалних разлика у самом процесу развоја, као и 



 

 

многобројних локалних и системских фактора који могу додатно успорити или 
убрзати процес сазревања. Многобројни аутори су показали одређене недостатке 
постојећих квалитативних и квантитативних радиолошких метода за процену 
денталне и коштане зрелости. Предмет ове докторске дисертације је тестирање 
одређених постојећих метода, као и предлог нових метода којим се може проценити 

дентална и скелетна зрелост пацијента. 

У Циљевима истраживања и радним хипотезама полази се од питања да ли 
метода отворених апекса се може применити за процену денталног узраста у српској 
популацији, каква је успешност и поузданост Вилемсове методе и методе отворених 
апекса, који су најзначајнији предиктори за процену денталног и скелетног узраста. 
Циљ истраживања је такође био креирање нових формула за процену денталног и 
скелетног узраста и њихово тестирање на одговарајућем валидационом узорку. 

Поглавље Материјал и Методе садржи детаљан опис спроведеног 
ретроспеткивног истраживања у оквиру дисертације. Приказан је начин на који су 
прикупљени ортопантомографски и профилни телерендгенски снимци главе 
пацијената Клинике за ортопедију вилица Стоматолошког факултета са јасно 
дефинисаним критеријумима за њихово укључивање и искључивање из истраживња. 

У следећем делу се налази опис на који начин се процењује дентална зрелост 
применом методе отворених апекса и Вилемсове методе. У овом поглављу је такође 
објашњено на који начин се процењује стадијум скелетне зрелости квалитативном 
анализом другог, трећег и четвртог вратног пршљена кичменог стуба као и начин на 
који је измерена предња висина тела трећег и четвртог вратног пршљена. У посебном 
делу овог поглавља описане су статистичке методе које су употребљене у циљу 
анализе прикупљених података о процењеном денталном и скелетном узрасту 
пацијента. Такође, кандидат је приказао статистичке моделе који су коршћени у циљу 
дефинисања најзначајних предиктора денталне и скелетне зрелости као и моделе који 
су употребљени у циљу израде нових формула за процену денталног и скелетног 
узраста пацијента. Ово поглавље садржи све битне податке који дозвољавају 
поновљивост целокупног истраживања спроведеног у оквиру дисертације. 

Резултати су приказани тако да прате одговарајуће делове истраживања 
наведене у Матерјалу и Методама. Табеларни или графички прикази прегледно и 
јасно истичу добијене резултате. Табеларно су приказана одступања процењене 
денталне у односу на хронолошку старост испитаника применом методе отворених 
апекса и Вилемсове методе, док је у тексту додатно приказана интер-испитивачка 
репродуктибилност ових метода као и проценат пацијената код којих применом ових 
метода процењени узраст одступа од хронолошког узраста у опсегу од ± 0,5 година. 

На истоветан начин су представљени резултати који говоре о томе да су ширина 
отвореног врха корена и укупна дужина доњег сталног очњака и другог молара 
најзначајнији предиктори денталне зрелости у српској популацији. Табеларно и 
графички су приказани резултати добијени након тестирања нове БАФ (Belgrade Age 

Formula) формуле за процену денталнoг узраста на српској и италијанској 
популацији. Представљена је и нова формула за квантитативну процену скелетне 
зрелости пацијента као и однос девијације (разлике између процењеног скелетног и 



 

 

хронолошког узраста) и хронолошке старости деце у прикупљеном валидационом 
узорку. 

Дискусија је написана тако да су коментарисани резултати свих делова 
истраживања. Образложени су разлози за примену методе отворених апекса и 
Вилемсове методе за процену денталне зрелости у овом истраживању. Резултати су 
компарирани са доступним резултатима из савремене литературе. Посебна пажња је 
посвећена предностима и недостацима постојећих метода за процену денталне и 
скелетне зрелости у односу на предложене нове формуле. С обзиром да је нова 
формула за процену денталног узраста показала добре резултате након њене примене 
у српском и италијанском валидационом узорку, предложени су циљеви будућих 
истраживања која би требало додатно да потврде успешност и поузданост БАФ 
формуле. 

У Закључку је наведено да метода отворених апекса јесте поуздана метода за 
процену денталне зрелости у српској популацији, да су ширина отвореног врха 
корена и дужина доњег сталног очњака и другог молара најважнији индикатори 
денталаног узраста особа са незавршеним развојем сталних зуба, да је БАФ (Belgrade 

Age Formula) формула ефикаскна метода за процену денталног узраста девојчица и 
дечака у српској и италијанској популацији као и да је висина четвртог вратног 
пршљена најважнији линеарни параметар који може послужити за процену скелетног 
узраста особа хронолошке старости до 17, 99 година. 

Литература обухвата 109 референци које су цитиране Ванкуверским стилом 
према редоследу појављивања у тексту. Већина референци је из стране литературе, 
при чему велики број навода није старији од десет година, што је податак који говори 
о актуелности теме докторске дисертације. 

Б. Кратак опис постигнутих резултата 

Метода отворених апекса јесте поуздана метода за процену денталног узраста 
особа са незавршеним развојем сталних зуба. У српској популацији метода отворених 
апекса потцењује старост испитаника оба пола у просеку за 4,5 месеци док 
Вилемсова метода прецењује старост испитаника оба пола у просеку за 6 месеци. 
Нова БАФ (Belgrade Age formula) формула користи линеарне морфолошке параметре 
доњег сталног очњака и другог молара за процену денталног узраста девојчица и 
дечака са незавршеним развојем сталних зуба. Код девојчица у српском 
валидационом узорку, није пронађена разлика између процењене денталне и 
хронолошке старости када је БАФ формула примењена. У истом валидационом 
узорку, код дечака БАФ формула и метода отворених апекса имају исту успешност у 
процени денталног узраста. У италијанском валидационом узорку, готово идентичну 
успешност и поузданост у процени денталног узраста девојчица и дечака показују 
БАФ формула и метода отворених апекса. 

Применом нове, предложене формуле за процену скелетне зрелости, није уочена 
значајна разлика између процењене и хронолошке старости, чиме је њихова 
поузданост у српској популацији валидирана. 

Ц. Упоредна анализа докторске дисертације са резултатима из литературе 



 

 

Метода отворених апекса је квантитативна метода за процену денталног узраста 
која се заснива на постојању везе између хронолошког узраста и односа између 
ширине врха корена зуба са незавршеним развојем и укупне дужине зуба. Иако 
постоје бројне студије које су спроведене у различитим популацијама у којима је 
потврђена поузданост методе отворених апекса за процену денталног узраста, ова 
метода до сада није тестирана на српској популацији. Овим истраживањем показана 
је поузданост методе отворених апекса у процени денталног узраста особа са 
незавршеним развојем зуба у српској популацији.  

У највећем броју истраживања, метода отворених апекса је потценила узраст 
испитаника у односу на његову реалну хронолошку старост. Овакав налаз је добијен 
и у српској популацији, где просечно одступање процењене старости у односу на 
хронолошки узраст износи – 0,38 година за девојчице и дечаке. У истраживању које 
је спроведено на северноисточној бразилској популацији, аутори (do Nascimento et 

al.,2020) су показали да метода отворених апекса потцењује узраст за 0,30 година код 
девојчица и за 0,32 годинe код дечака. Слично истраживање (Guo et al.,2015) које је 
подразумевало анализу 785 ортопантомографских снимка деце из северне Кине 
узраста од 5 до 15 година, саопштило је да разлика између процењеног и 
хронолошког узраста применом методе отворених апекса износи – 0,23 године. 
Просечно одступање процењеног денталног узраста методом отворених апекса од 
хронолошког узраста код деце турске популације (Gulsahi et al.,2015) узраста 8 до 15 
година износи – 0,35 година односно – 0,24 годинe код девојчица и – 0,47 година код 
дечака. Анализом ортопантомографских снимака 560 девојчица и дечака босанске 
популације узрасата од 8 до 14 година, утврђено је да метода отворених апекса даје 
потцењене, односно ниже вредности денталне старости у односу на хронолошки 
узраст за 0,14 и 0,17 година код девојчица и дечака. 

У циљу повећања успешности и поузданости у процени денталног узраста 
испитаника, многобројни аутори су направили тзв. популационо-специфичне 
формуле. Нова БАФ (Belgrade Age Formula) формула за процену денталног узраста је 
популационо-специфична формула која је направљена на узорку деце српске 
популације узраста од 5 до 14 година. БАФ формула за процену денталног узраста 
користи линеарне морфолошке параметре (ширину отвореног врха корена и дужину 
зуба) доњег сталног очњака и другог молара као и укупан број зуба у доњем левом 
квадранту са затвореним врхом корена, односно завршеним развојем. За разлику од 
других популационо специфичних формула, БАФ користи мање параметара за 
процену денталног узраста. Сантана и сарадници (Santana et al. 2017) су развили 
формулу која подразумева примену морфолошких линеарних параметара првог 
премолара, другог премолара и првог молара у доњем левом квадранту и укупан број 
зуба са затвореним врхом корена. У истраживању (Alshahrani et al.,2019) које је 
урађено на узорку деце из Саудијске Арабије, креирана је формула за процену 
денталног узраста за чију примену је неопходна анализа мофолошких параметара 
доњег сталног централног секутића, очњака, првог премолара, другог премолара, 
првог и другог молара као и број зуба са затвореним врхом корена зуба. С обзиром да 
БАФ формула користи мањи број параметара за процену денталног узраста у односу 
на друге популационо-специфичне формуле, њена предност се огледа у постојању 



 

 

могућности процене денталног узраста у одређеним ситуацијама када другим 
формулама не би постојала та могућност (каријесна деструкција доњег првог 
премолара, ендодонтска санација доњег сталног првог молара, хиподонција доњег 
првог премолара итд.). Додатна предност БАФ формуле се огледа у чињеници да је 
њена применљивост валидирана додатно у још једној (италијанској) популацији за 
разлику од осталих популационо-специфичних формула које су обично тестиране у 
популацији за коју су оригинално креиране. 

У оквиру дисертације, направљена је нова формула за процену скелетног узорка 
која је валидирана на нашој популацији. Нова формула за процену скелетног узраста 
користи предњу висину тела четвртог вратног пршљена и стадијум скелетне зрелости 
који је одређен методом по Баћетију. Мито и сарадници (Mito et al.,2002) су 
направили апликацију и формулу за процену скелетног узраста која у себи садржи 
измерену предњу висину, задња висину и укупну ширину тела трећег и четвртог 
вратног пршљена. Калдас и сарадници (Caldas et al.,2007) су предложили формулу у 
оквиру које је неопходно измерити предњу, средишњу и задњу висину тела трећег и 
четвртог вратног пршљена. Предност нове формуле из ове дисертације огледа се у 
далеко једноставнијој примени и бржој процени скелетног узраста у односу на 
описане формуле, при чему се добијају готово идентични резултати. 

Д. Објављени радови који чине део тезе 
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Е. Провера оригиналности докторске дисертације 

На основу Правилника о поступку провере оригиналности докторских 
дисертација које се бране на Универзитету у Београду и налаза у извештају из 
програма iThenticate којим је извршена провера  оригиналности докторске 
дисертације „Успешност и поузданост квалитативних и квантитативних 
радиолошких метода за процену денталне и скелетне зрелости“ аутора др Немање 
Маринковића утврђено је подударање текстa у износу од 8%. Од укупно 30 371 речи 
дисертације, утврђена је подударност за 156 речи које потичу из 95 извора (за сваки 
од њих подударност је мања од 1%). 

Овај степен подударности последица је цитата, личних имена, библиографских 
података о коришћеној литератури, тзв. општих места и података, као и претходно 
публикованих резултата докторандових истраживања, који су проистекли из његове 
дисертације што је у складу са Чланом 9. Правилника. 

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку 
провере оригиналности докторских дисертација које се бране на Универзитету у 
Београду, изјвљујемо да извештај указује на оригиналност докторске дисертације. 



 

 

  



 

 

Ф. Закључак 

Докторска дисертација „Успешност и поузданост квалитативних и 
квантитативних радиолошких метода за процену денталне и скелетне зрелости“, 

аутора др Немање Маринковића представља оригиналан и значајан допринос у 
потпунијем разумевању одређених метода за процену денталне и скелетне зрелости 
пацијената у ортодонтској клиничкој пракси. Методологија истраживања је 
савремена и у складу са принципима научног рада. Употребом одређених 
софтверских програма остварена је могућност детаљније анализе 
ортопантомографског и профилног телерендгенског снимка главе у циљу 
квантитативне анализе и процене денталног и скелетног узраста пацијента. Резултати 
овог истраживања указују да су најзначајнији предиктори денталног и скелетног 
узраста: ширина отвореног врха корена и укупна дужина доњег сталног очњака и 
другог молара као и дужина предње висине тела четвртог вратног пршљена. Из 
наведеног, проистиче значај истраживања у могућности прецизније и поузданије 
процене денталне и скелетне зрелости анализом најзначајнијих предиктора на 
ортопантомографском и профилном телерендгенском снимку главе пацијента. 

Увидом у достављени текст дисертације, комисија једногласно предлаже 
Наставно-научном већу Стоматолошког факултета, Универзитета у Београду, да 
прихвати позитиван извештај о докторској дисертацији др Немање Маринковића под 
називом „Успешност и поузданост квалитативних и квантитативних радиолошких 
метода за процену денталне и скелетне зрелости “. 

У Београду _______________          Чланови комисије: 

______________________ 

Доц. др Зорана Стаменковић 

______________________ 

Доц. др Неда Стефановић 

______________________ 

Доц. др Петар Миловановић 

______________________ 

Доц. др Предраг Јаношевић 
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