
Наставно-научном већу Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду 

На седници Наставно-научног већа Стоматолошког факултета Универзитета у 
Београду, одржаној 10. 5. 2022. године, именована је комисија у саставу: 

1. Проф. др Бранислав Глишић, Клиника за ортопедију вилица, Стоматолошки 
факултет Универзитета у Београду 

2. Доц. др Зорана Стаменковић, Клиника за ортопедију вилица, Стоматолошки 
факултет Универзитета у Београду 

3. Проф. др Наташа Николић Јакоба, Клиника за пародонтологију и оралну 
медицину, Стоматолошки факултет 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: 

“УТИЦАЈ ОРТОДОНТСКЕ ЕКСТРУЗИЈЕ НА АЛВЕОЛАРНУ КОСТ И 
ШИРИНУ ЗОНЕ ФИКСИРАНЕ ГИНГИВЕ” 

Кандидат: мр сци. Др Иван Арсић 

Ментор: проф. др Ненад Недељковић 

Именована комисија је проучила докторску дисертацију и подноси Наставно-
научном већу Стоматолошког факултета Универзитета у Београду следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Приказ садржаја докторске дисертације 

 

Докторска дисертација „Утицај ортодонтске екструзије на алвеоларну кост и 
ширину зоне фиксиране гингиве“ мр сци. др Ивана Арсића написана је на 75 
страница разврстаних у 7 поглавља: Увод, Циљеви, Материјал и Метод, Резултати, 
Дискусија, Закључци и Литература. Дисертација садржи 17 табела, 27 слика и 17 
графикона, као и 121 библиографску јединицу. 

Увод је подељен у три целине. У првом делу је детаљно описана анатомија 
потпорног апарата зуба, са освртом на хистолошке карактеристике гингиве, 
алвеоларне кости, периодонцијума и цемента корена зуба. Други део је посвећен 



 

 

ортодонтском померању зуба, уз текст о биолошким принципима померања зуба и 
хистолошким и метаболичким процесима који се одвијају у потпорном апарату зуба 
као последица примене ортодонтске силе. Овај део садржи и описане облике 
ортодонтских померања зуба, уз посебан осврт на ортодонтску екструзију зуба. У 
трећем делу је описана „Cone Beam“ компјутеризована томографија, њене предности 
у односу на конвенционалне дводимензионалне методе радиографисања, 
карактеристике и индикације за примену у ортодонцији. 

У Циљевима се полази од питања какав утицај има ортодонтска екструзија зуба 
на ткива потпорног апарата. Дефинисани су следећи задаци истраживања: испитати 
ефекат ортодонтске екструзије зуба на висину интерденталног септума и висину и 
дебљину букалне и оралне ламеле алвеоларне кости; испитати ефекат ортодонтске 
екструзије зуба на  ширину зоне фиксиране гингиве, положај мукогингивалне линије 
и димензије интерденталних папила. 

Поглавље Материјал и Метод садржи детаљан опис спроведеног 
проспеткивног, клиничког истраживања у оквиру дисертације. Приказан је метод 
селекције  пацијената Клинике за ортопедију вилица Стоматолошког факултета у 
Београду, начин на који су формиране експериментална и контролна група, са јасно 
дефинисаним критеријумима за њихово укључивање и искључивање из 
истраживања. Описане су индикације за ортодонтску екструзију зуба код одабраних 
пацијената. Следи опис терапијске фиксне ортодонтске технике која је примењена у 
овом истраживању и појашњење примењене методе и времена радиографисања. 
Детаљно су описани зубни и коштани параметри који су мерени на радиограмима. 
Описана је и методологија регистровања мекоткивних параметара и детектовања 
њихових промена. У посебном делу овог поглавља описане су статистичке методе 
које су употребљене у циљу анализе прикупљених података. Кандидат је приказао 
статистичке моделе који су коришћени у циљу дефинисања најзначајних предиктора 
разлика у односу на вертикално померање зуба. 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 поглављу Материјал и Метод. Подељени су у два дела, резултате 
коштаних и денталних параметара и резултате мекоткивних параметара. Табеларни и 
графички прикази прегледно и јасно истичу добијене резултате. Приказане су 
разлике у променама параметара који су регистровани на завршним и почетним 
мерењима.  

У првом делу, резултати су приказани табелама и графиконима уз детаљан 
текстуални опис. Линеарна регресиона анализа повезаности вертикалног померања 
зуба као зависне варијабле са посматраним коштаним и денталним параметрима је 
приказана у табели на крају првог дела. 

У другом делу, резултати мекоткивних параметара су приказани графички и 
табелама. Померање положаја мукогингивалне линије је приказано текстуалним 
описом. Клинички приказ резултата ортодонтске екструзије зуба код једног од 



 

 

испитаника експерименталне групе документован је фотографијама на крају другог 
дела поглавља Резултати. 

Дискусија је написана тако да су коментарисани резултати свих делова 
истраживања. Образложени су разлози за примену методе стандарних фиксних 
ортодонтских апарата, у техници правог лука, за извођење ортодонтске екструзије 
зуба у оквиру комплетне ортодонтске терапије. Образложен је и избор радиографске 
методе за прецизно мерење коштаних и денталних параметара. Продискутоване су 
индикације за примену ортодонтске екструзије зуба у лечењу пародонцијума,  
примењен интензитет ортодонтске силе као и учесталост заказивања контролних 
прегледа у односу на податке из доступне литературе. Резултати су компарирани са 
доступним резултатима из савремених публикација и утврђена је сличност у 
регистрованим променама коштаних, денталних и мекоткивних параметара након 
ортодонтске екструзије зуба. 

У Закључцима је наведено да ортодонтска екструзија зуба има позитиван ефекат 
на околна пародонтална ткива. Вертикалним померањем зуба у коронарном смеру 
постиже се апозиција алвеоларне кости. Повећава се вертикална димензија букалне, 
оралне и интерденталне алвеоларне кости. Ортодонтска екструзија зуба има утицаја и 
на промене на меким оралним ткивима. Доводи до проширења зоне кератинизоване  
гингиве и промене положаја мукогингивалне линије, најчешће у коронарном правцу. 
Кандидат закључује да ортодонтска екструзија зуба представља метод избора у 
клиничким ситуацијама где је пожељно аугментирати алвеоларну кост и 
кератинизовану гингиву, у саставу мултидисциплинарног приступа лечењу 
пародонтолошки компромитованих пацијената.  

Литература обухвата 121 референцу која је цитирана 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. 

 

2. Кратак опис постигнутих резултата 

 

Добијени резултати указују на промене које настају на ткивима потпорног 
апарата зуба као последица ортодонтске екструзије зуба. Међу коштаним и зубним 
параметрима, утврђена је статистички значајна разлика између контролне и 
експерименталне групе код висине букалне и оралне ламеле и дебљине букалне 
ламеле алвеоларне кости, висине мезијалног и дисталног интерденталног септума, 
укупне дужине зубе и растојања од центра отпора зуба до основне равни вилице у 
којој се посматрани зуб налази. Када се говори о мекоткивним параметрима, 
утврђена је статистички значајна разлика у промени ширине зоне кератинизоване 
гингиве. Детектован је и помак мукогингивалне линије у коронарном смеру у око 
50% посматраних случајева. У односу на вертикално померање зуба у коронарном 
смеру, као независни предиктори разлика издвојили су се: промена дужине зуба, 



 

 

промена висине мезијалног интерденталног септума и промена висине букалне и 
оралне ламеле. 

 

3. Упоредна анализа докторске дисертације са резултатима из литературе 

 

Овим истраживањем су потврђене, и квантитативно одређене промене на 
пародонцијуму које настају након ортодонтске екструзије зуба. Компарацијом 
добијених података са подацима из доступне литературе, утврђена је подударност, у 
смислу позитивног, стимулишућег ефекта ортодонтске екструзије на регенерацију 
меких и чврстих потпорних ткива. 

 

4. Објављени радови који чине део тезе 

 

1. Arsic I, Marinkovic N, Dragovic M, Stamenkovic D, Stamenkovic Z, Nedeljkovic 
N. The effect of orthodontic extrusion on alveolar bone - a prospective clinical study. Srp 
Arh Celok Lek. 2022;(00):17–17. 

 

5. 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 „Утицај ортодонтске екструзије зуба на алвеоларну кост и ширину зоне 
фиксиране гингиве“ аутора мр сци др Ивана Арсића утврђено је подударање текстa у 
износу од 8%. Од укупно 26,066 речи дисертације, утврђена је подударност за 171 
речи које потичу из 101 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. 
 

 6.   Закључак 
 
 На основу наведених чињеница, комисија доноси следећи закључак:  



 

 

Докторска дисертација „УТИЦАЈ ОРТОДОНТСКЕ ЕКСТРУЗИЈЕ ЗУБА 
НА АЛВЕОЛАРНУ КОСТ И ШИРИНУ ЗОНЕ ФИКСИРАНЕ ГИНГИВЕ“, 
аутора мр сци. др Ивана Арсића представља оригиналан и значајан допринос у 
потпунијем разумевању ортодонтског померања зуба након апликације вертикалне, 
коронарно усмерене, ортодонтске силе. Методологија истраживања је савремена и у 
складу са принципима научног рада. Употребом модерне компјутеризоване 3Д 
технике радиографисања, остварена је могућност дефинисања и прецизног мерења 
вертикалног померања зуба на нивоу центра отпора. Резултати овог истраживања 
указују на потенцијал ортодонтске екструзије зуба за предвидиву и контролисану 
регенерацију пародонталних ткива. Из наведеног, проистиче значај истраживања у 
примени ове терапијске процедуре као дела протокола у оквиру 
мултидисциплинарног приступа потпуној рехабилитацији орофацијалне регије. 

Увидом у достављени текст дисертације, комисија једногласно предлаже 
Наставно-научном већу Стоматолошког факултета, Универзитета у Београду, да 
прихвати позитиван извештај о докторској дисертацији др Ивана Арсића под називом 
„Утицај ортодонтске екструзије зуба на алвеоларну кост и ширину зоне фиксиране 
гингиве“. 

 
У Београду _______________                                                              Чланови комисије: 

______________________ 
Проф. др Бранислав Глишић 
 
______________________ 
Доц. др Зорана Стаменковић 
 
______________________ 

   Проф. др Наташа Николић Јакоба 
 
______________________ 
Доц. др Предраг Јаношевић 
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