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1. Увод 

 
1.1. Анатомија и физиологија усне дупље 

 
Уста су почетни орган система органа за варење. Спреда 

су оивичена уснама, иза којих се налази усна дупља 
ограничена образима, тврдим и меким непцем и дном. У њима 
се налазе зуби, коштани органи усађени у горњу и доњу 
вилицу, као и језик, мишићни орган који је својом основом 
причвршћен за језичну кост, а преостали део је слободан и 
покретљив. У усну дупљу се изливају канали три пара 
крупних пљувачних жлезда, жлезда са спољашњим лучењем. 
То су доушна, подвилична и подјезична. Поред њих се и у 
слузокожи испод језика налазе многобројне, ситније жлезде. 
Све оне луче пљувачку, која садржи ензиме, те варење хране 
започиње већ у устима. Поред пљувачке, у усној дупљи се 
налазе и разне бактерије, као и остаци хране заостали ту 
приликом њеног конзумирања. На површини и унутар 
човековог  тела налазе се многе бактерије и други 
микроорганизми. Једне од бактерија које се налазе унутар усне 
дупље су стафилококе груписане у виду грозда и стрептококе 
поређане попут ланца. Оне се налазе у кожи, а самим тим и у 
слузокожи која облаже унутрашњу површину уста. За разлику 
од ових бактерија које спадају у сапрофитну групу, постоје и 
друге бактерије које су патогене и које могу изазвати обољења 
попут  шарлаха, дифтерије и туберкулозе.  
 
1.2. Хипотеза 

 
Одлучила сам се за истраживање садржаја усне дупље. 

То ми је деловало врло интереснатно и баш ме је занимало 
шта се све налази у нашим устима, а што не може да се види 
голим оком. Рад на микроскопу ме је такође привукао, те сам 
се одлучила за ову врсту истраживања. 
 

Очекивала сам да на екрану микроскопског препарата 
угледам велики број бактерија из разлога што свакодневно 



 
уносимо разноврсну храну, од које је већина доста пута 
прерађивана и богата угљеним-хидратима, а и многи људи не 
воде адекватну хигијену својих зуба. 

 
Очекивани типови бактерија у устима (слика 1): 

 

   
стафилококе стрептококе бацили 

 
2. Материјал и методе 

 
2.1. Метод истраживања 

 
Истраживање сам обавила у школском кабинету. Прво 

сам узела брис једном дечаку и једној  девојчици. Садржај са 
првог штапића сам нанела на стаклену плочицу, коју сам 
потом ставила под микроскоп. После пажљивог истраживанја 
првог бриса, које је трајало око тридесет и пет минута,  
прешла сам на други. Поступак је био исти, с тим што сам 
направила већи број слика. Испитавање овог бриса трајало је 
нешто краће – око двадесет минута. Након тога сам узела још 
два бриса, поново од дечака и девојчице. Садржај њихових 
брисева био је сличан претходним. Пошто сам направила 
довољан број слика, завршила сам тај део рада.  

 
2.2. Материјал  

 
 Микроскоп, микроскопске плочице и покровна стакла 
 Потрошни материјал (штапићи са ватом, папир, оловка), 
 Техника (компјутер, камера у микроскопу). 

 
 



 
 

3. Резултати и дискусија 
 

3.1. Резултати 
 

У садржајима сам пронашла доста ситних делова хране, 
разне супстанце које се налазе у води, ситне делове ткива, 
највероватније ћелије епитела слузокоже. Од бактерија сам 
пронашла штапићасте (бациле) и лоптасте (коке), док спириле 
нисам угледала под светлом микроскопског препарата. 
Количина бактерија које сам пронашла, опет, није била 
велика, што преписујем добу дана када је истраживање 
обављено. Ипак, чак и да су особе чије сам брисове узела 
имале свих пет оброка, број бактерија био би виши, али не би 
био застрашујуће висок, односно штетан ако редовно перу 
зубе.  

 
3.2. Дискусија 

 
Из оног што сам видела, схватила сам да се у устима 

заправо и не налази велики број бактерија, за разлику од мојих 
очекивања. То је могуће и због ограниченог увећања 
микроскопа (40x). Највише бактерија нашла сам у садржају 
бриса који сам покупила у пределу око и са зуба, што је 
логично јер се бактерије ту највише скупљају и њиховим 
таложењем на том месту долази до каријеса.    

 
 

      
           

 
 

 
 
 
 



 
4. Закључак 

 
Узела сам брис из уста две девојчице и два дечака. 

Њихов садржај је пренет на стаклене плочице и испитан под 
микроскопом. Направила сам слике великог дела садржаја и 
занимала ме је количина бактерија која се налази у нашим 
устима, као и њихови облици.  

Закључила сам да унутрашњост наших уста и није 
толико богата бактеријама и да их се не треба бојати или 
имати фобију од њих, али се непажњом у организам преко 
уста могу унети разне бактерије које могу изазвати штету по 
наше здравље. Стога морамо водити рачуна шта уносимо у 
тело и редовно перемо руке, као и воће и поврће.Такође, 
редовно прање зуба је веома важно како не би дошло до 
стварања каријеса или обљења десни. Ако не посећујемо 
редовно зубара, бактерије могу да продру и у унутрашњост 
зуба, до зубне пулпе и путем крви доспеју до срца и других 
органа и направе још већи проблем.    
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6. Прилози 

 
Фотографије снимљене под микроскопом: 

 

 



 

 
 
 


