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Удар ге на 
за рак 
Миш ко ме не до ста је SLIRP 
има за тре ћи ну ма њи окот 
од оста ле са бра ће, јер му је 
знат но сма ње но из лу чи ва ње 
се ме не теч но сти

ГЕ НЕ ТИ КА

П
осле бесомучногпливања,
сваки јенациљузаслужио
најмањеолимпијскуколај
ну.Унајсуровијојтрцикоју
приређујеприрода,однеко

ликодесетинамилионаједвапретекну
једанилидвојица.Косутижртвовани
тркачикојикрећуупоследњијуриш?
Мајушнисперматозоидиили,струч

ноназвани,мушкеполнећелијекод
кичмењака.
Мушкуполнућелију с главицом

(„шеширић”)наликпуноглавцу(ду
гачкапет,широкатрихиљадитадели
ћамилиметра)ирепићемпопутби
ча(50хиљадитихделића)првијепод
микроскопомугледаознаменитихо
ландскинаучникАнтонфанЛевен
хук(пуноимеТониусФилипс)далеке
1677.године.Столећедоцнијеитали
јанскисвештеникифизиологЛазаро
Спаланцанидоказаојенапсудасеза
метак(ембрион)јединозачињеспаја
њемсперматозоидаијајашца.

Раздаљинуујајнику,3.000путаве
ћуодвластитедужине(15центиме
тара),превализасатбрзиномодтри
милиметрауминуту.
Протеклихдананаучницисуобзна

нилидасусперматозоидиизложени
штетномделовању„наследнеједини
це”умешанеунастанакракадојкеи
простате.НаУниверзитетуЗападна
Аустралија(Институтзамедицинска
истраживања)установилисудамиш
коменедостајегенSLIRPимазатре
ћинупотомакамањеодосталесабра
ћезатоштомујезнатносмањеноиз
лучивањесеменетечности,безкоје
ниједнаполнаћелијаникаднебисти
гланаодредиштезаоплодњу.
Истраживањејезапочетодасепо

могнебрачнимпаровимакојинема
јупорода,атојесвакиосмиусвету.У
половинислучајевапрстомсеупире
камушкарцима.
Уистојнаучноистраживачкојуста

новиоткривенје,управо,поменути

SLIRP,што јеуродилобољимразу
мевањемутицајанаслеђананеплод
ност.
Истраживачисупрвипутоткрили

даједанмалениогледниглодар,спо
менутим„искљученим”или„успава
ним”геном,избацујекудикамомање
семенетечности.
Наконтогасуоплодилиженкину

здравумужјаковимполнимћелија
масаископчаном„наследномједи
ницом”иуверилиседасеокотза30
одстосмањио.Исподелектронског
микроскопауочилисупрекидусре
дишњемделуовоггена,штосепо
везује саспоријомпокретљивошћу
сперматозоидаусперми.
Упркосмедицинскими научним

искорацима у одгонетању неплод
ности,тачанузрокјошнијепознат.
Предстојећапроучавањанаљудима
требалобидарасветлезаштопоједи
нежененисуустањуприроднодаза
трудне.

Сполнимразмножавањемпочеоје
дабујасваковрсниживотнаЗемљи,
укључујућииљуде.Штаседогодиу
чинуспајањамушкеиженскеједин
ке?Великомешањеипремештањеге
на,укојемјетелопривременипрено
сник.Самаеволуцијанамећегенетске
промене(мутације).
Годишњемушкарацствориоко26

милијардисперматозоида,ауједном
избачају(ејакулат)око200милиона
(илинеколикодесетинамилиона)от
пошаљеусусретјајнојћелији.Зажи
вотанакупидовољнодаоплодидве
милијардежена,уколикоуспедасес
толикоспоји.Поживилиседамдеце
нијаибуделисапоједномједанпут
дневно,имаћеподбачајучинкаодне
коликохиљадапута!
Научничланакукојемјеописанна

лазобјављенјеуугледномелектрон
скомчасописусаслободнимпристу
пом–„Јавнанаучнабиблиотека1”.
� Стан�ко�Сто�јиљ�ко�вић�

Код ви ше од 90 од сто од ра слих 
(и у Ср би ји), пре ма по да ци ма 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 
ве зив но тки во и ви лич на кост су 
ма ње-ви ше обо ле ли (па ро дон то за). 
Да ли је то до во љан раз лог 
да сва ко га ју тра усмр ти те по след њу 
бак те ри ју у сво јим усти ма?

ИН ТЕР ВЈУ

СтанкоСтојиљковић

Ш
то старија, то кре(бе)зубија.Ко?
Нашаплавозеленапланета.Пре
маподацимаСветскездравствене
организацијеиуепидемиолошким
студијамауСрбијикодвишеод90

одстоодраслихвезивноткивоивиличнакост
сумањевишеоболели(пародонтоза).
„Убилокомкрајусветатоликољудиболује

одпародонтопатија;говоримумножинијерих
имавишеврста.Најблажиоблицисукадаседе
сни(гингива)повлаче,адеокоренаостанеого
љенизубиизгледајудужијерсевишевидено
раније.Таквисенеклатеитрајуцелогживота,
иакосуосетљивинатоплотнеихемијскенадра
жаје.Одоваквогобликаболујемањеоддесет
одстосветскогстановништва.
Постоји,међутим,веомаопасна,срећомрет

ка,врстаобољења:почињеупубертетуипра
тијенаглигубитаквиличнекостииткивакоје
учвршћујезуб.Клаћењеипомерањеизлежи
шта,паигубитаквећегбројазуба,коднеколико
постотакајављасепренапуњених20година.У
огромномделустановништваиспадајутекоко
педесете,аумеђувременуболестпређеуду
готрајностање(хронична)”,упозоравапроф.
дрОбрадЗелић,редовничланАкадемијеме
дицинскихнаукаСрпскоглекарскогдруштва
ипредседникУдружењастоматологаСрбијеи
додаједанемаразлогадасеикошаљеналече
њеуиностранствојерсеунашојземљиизводе
свинајсложенијизахвати.
Нашсаговорник(објавиодеветуџбеникаи

монографијаиоко170научнихчланака)под
сећадасе,каоиђаво,суштинакријеуситници
којасеочаспреобратиукрупницу–спречавање
оболевања.Ускандинавскимземљамасутодо
казалииуштеделибрдоновца,ажитељепоште
делисвакојакихнеугодности,паистреса.

Какобистеразврсталиузрочнике?
Основниузрочницисубактеријеуустима:

аеробне(мањеопасне)ианаеробне(веомаопа
сне).Најважнијиклиничкизнакпародонтопа
тијејестетзв.пародонталниџеп,простороко
зубногкорена,којинастајеразарањемвилич
некости.Дубокјеодтричетиридодесетиви
шемилиметара,понекаддосегнедосамогдна
корена!Тусегомилајуостацихране,савршена
подлогазабујањемикроба,посебноанаероб
нихбактерија.Уједномграмунаслага(дентал
ниплак)будеихнадесетинемилијарди!Бакте
ријелучеотрове,ензимеиалергенеодговорне
заразградњуиуништењекостиикореназубаи
влаканакојагапричвршћујуучашици.
Запаљењеикрварењедесниигнојењеизџе

пованепрестају.Нетребазанемаритиниостале
чиниоце:пушење,стрес,лошенавике,каријес,
неправиланположајзуба,абогамиинеквали
тетнестоматолошкерадове(испуни,крунице,
мостови,парцијалнепротезе,чакиортодонт
скиапарати).

Наједномпредавањурекаосамдапослепра
ња–узкоришћењеобичнеимеђузубнечеткице
исвиленогконца–назубиманесмедаостане
ниједнајединабактерија.Акозаостанесамо
једна,убрзоћесеразмножитиибићеихмно
штво.Натојеједнастуденткињаизклупедо
бацила:Ваљдадве!

Зналисе,натемељуархеолошкихналазаи
историјскихдоказа,занајстаријислучај
кварењазуба?Којисуизазивачибилиуме
шани?
Уколикоговоримоозубномквару(каријес),

онјеоткривенјошкодусправљеногчовека(Ho
moerectus),наравноувеомамаломпроценту,
заједнособољењемпотпорногапарата.Уста

римвременимасејелатврђахрана,углавном
сирова,аређепечена.Већаучесталостикари
јесаигингивита,паипародонтопатија,бележи
сеспочеткомерекуванехране.

Зарнијепогрешанутисак–баремсфилм
скогплатна–каконашипрецилакооткида
јукомадемесаијошкојечега?
Непретерујесениуфилмовима,ниусрп

скимепскимпесмама.Нашипрецисуимали
здравезубеичврстедесни.Заистасумоглида
откидајумесо.

Човековаустасупосталасвојеврсноизвори
штесвакојакихобољењакојесупритајени
окидачзнатнотежих,каоштосудијабетес,
шлог,заразадисајнихпутева,кардиоваску
ларне(атеросклерозаиинфарктмиокарда)
идруге.Можелисетоспречити?
Уста супуна бактерија, гљивицаивируса.

Уснадупљајеиначепочетакдигестивногтрак
та.Осимуситњавањахранеиуобличавањазало
гаја,тузапочињеварење.Доказаноједанедаће
изазванекаријесом,гангренаиразарањепаро
донталногткива,погоршавајуклиничкуслику
дијабетеса,погодујунапредовањубубрежних
обољења,запаљењазглобова,атеросклерозеи
настанкуинфарктасрцаишлога.Недавнаис
траживањауказујунатодапародонтопатија

утичеинапреранипорођај.Унеговањуздра
вихуставажнајеиупотребаантисептика,на
равнопослеваљаногчеткањазуба.Исамсам
смислио(ипатентирао)један,„озосепт”,који
јепрошаосванајстрожаиспитивањаиприме
њујесепуних15година.

Укојојмериделујунаследничиниоци,ако
ликиданакчовекплаћасавременомначину
живота(стрес,исхрана,хигијенаиостало)?
Напојавупародонтозеутичеиисхрана,јер

сеуносимекаикашастахраначијисуостаци

основазастварањенаслагаувидубиофилма
(денталниилимикробниплак).Немасумњеда
јенеодржавањеоралнехигијенесуштинскиус
ловнастанка.Уновијесевремесвевишенагла
шаваулогастреса,збогкојегсејављашкрипа
њезубима,бруксизам,штододатнооптерећује
механизаморганазажвакање.Наслеђеусвему
томе,свакако,имасвојеместо.

Свејевишекрезубихибезубихусвету.Има
јулиСрбиразлогадаикомепоказујузубе,
осимсвомстоматологу?
Тачноједасавремениљудираноостајубез

зуба,честоувећемброју.Стоматолошкапро
тетиканудиразличитарешења(одметално
керамичкихибезметалнихкруницаимостова
дотзв.телескопскихипарцијалнихпротеза).
Осимстоматолозима,Србибитребаломноги
мадапокажузубе...

Можетелитаквимасвакодневниживотучи
нитиподношљивим,чакимповратитипре
ђашњуспособностжвакања?Којисувамнај
новији научнотехнолошки захвати на
располагању?
Времетоталнихпротеза,тзв.кастањета,уве

лико је прошло. Стоматолошка наука је де
ценијама посвећена савременим решењима
крезубости,паитоталне.Имплантологијасе
задивљујућиусавршава,свакогаданасеусвету,
аиСрбији,уграђујенахиљадетитанијумских
имплантата.Протетичкенадокнадевраћајуљу
димасамопоуздање,нијепретеривањерећида
имдајуновисмисаоживота.Најновијапроу
чавањапотврђујудавишеод95одстоуметака
(имплантати)потрајепетгодина,ачак90по
стоцелудеценијунаконуградње.

Скорашњасазнањаизистраживачкихлабо
раторијанајављујудаћеизматичнихћелија
израстатииновозубалоиновавилица?До
клесеутоместигло?
Иустоматолошкојнауцисеизучаваствара

њеновогткива,паиновихзуба.Неопходноје
нагласитидасуткиваодкојихсусачињенизу
би,паисамапотпора,веомаспецифичнаираз
личитогпорекла.Тусесусрећунајтврђе(зубна
глеђ)инајмекше(епител)ткивоуорганизму
којимсегингиваприпајазазуб.Усветуизводе
огледесматичнимћелијамаизпупчаневрп
це,уновијевремеисћелијамаизмеканогтки
ва(пулпа)здравихмлечнихзубакојииспадају
препуштајућиместотрајним.Почетнирезулта
тисуохрабрујући.

Исамистепреготоводведеценије,малтене
истовременоснајразвијенијимземљама,
учествовалиунаучноистраживачкомподу
хватуизрадевештачкевиличнекости.За
штојеонзамро?
Савременолечењепародонтопатијаподра

зумевавеомасложенехируршкезахвате.Ра
нијејепревладавалоодсецање(ресекција),у
новијевремеобнављање(регенерација)ткива
пародонцијума,апрвенственовиличнекости.
Заменезавиличнукостувидуалопластично
синтетичкихматеријалапоказалесусеуспе
шним.
НаКлиницизапародонтологијуиоралну

медицинуСтоматолошкогфакултетауБео
градупре25годиназапочетајеизрадапрве
домаћевештачкекости.Истраживање једо
бронапредовало,штопоткрепљујевећиброј
научнихистручнихрадоваудомаћимиино
странимчасописима.Скуппројекатузнатној
мерипомагала је„Галеника”.Напослетку је
економијапресудиластоматологији–поне
сталојеновца. ¶

Об�рад�Зе�лић���Фо то Томислав Јањић

Кре(бе)зу ба пла не та


