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Историјат пасте за зубе 
  

Др Драгана Шаровић, доктор стоматологије  

 

 

- информативни чланак -  

 

Концепт пасте за зубе није релативно нов феномен. Зубна паста се 

употребљавала још 3000-5000. године пре нове ере у Египту. Модерне зубне 

пасте су произведене у 19. веку. Зубар по имену Peaboby је први додао сапун 

пасти за зубе 1824. Креду је додао John Harris 1850. године. 1873. године 

почиње масовна производња пасти за зубе. 1892. године доктор Washington 

Sheffield је први за паковање  пасте за зубе користио тубу на склапање. 

Напредак у производњи синтетичких детерџената (након Другог светског 

рата) замењује сапун у пастама за зубе са емулгаторима као што су натријум-

лаурил-сулфат и натријум-рицинолеат. Касније, истраживања доводе до 

примене флуора у склопу зубних пасти.  

 

Жеља за одржавањем оралне хигијена датира још из древног Египта. Сматра 

се да су Египћани почели да користе пасту за зубе још у периоду 3000-5000. 

године пре нове ере. Они су правили прах за зубе који се састојао од пепела 

воловских папака, миришљаве смоле, запаљених и пулверисаних љуски од 

јаја и пловућца. Тако добијена мешавина је наношена на зубе и њоме су зуби 

чишћени трљањем јагодицом прста. 
(1)

 

Египатски манускрипт 
(2)

 из IV века који се чува у бечком музеју открива 

нам први писани рецепт за “прах за беле и идеалне зубе”: 

 

 Једна драхма соли 

 Две драхме нане 

 20 зрна бибера (вероватно најактивнија компонента) 

 Једна драхма осушеног цвета ириса  

Сви наведени састојци се помешају и изгњече.  

 

Поставља се питање да ли познавање медицине потиче из доба фараона, или 

је то део касне римске медицине у Египту? Пошто су од 4.века рецепти за 

справљање зубних пасти писани на полеђини писама која су монаси из 

једног манастира слали монасима из другог манастира, истраживачи сумњају 

да су хришћански монаси пронашли формулу пасте за зубе.     
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Одржавање оралне хигијене у Индији везује се за религијску фигуру Буде. 

Забележено је да је он, још око 500. године пре нове ере користио “штап за 

зубе” Бога Sakka као једно од основних средстава за одржавање личне 

хигијене. Специјалне гранчице које су коришћене за чишћење зуба су 

природно биле испуњене слатким нектаром. По жвакању гранчица и трљању 

зуба њима, Индија је постала позната по белим зубима, свежем задаху и 

чистим устима. 
(3) 

   

 

Huang-Ti, учен човек из Кине, је великим делом заслужан за проналазак 

пасте за зубе. Он је проучавао зубе и веровао је да бол може да престане 

уколико се златне или сребрне иглице апликују у вилице или гингиву. Ово је 

у Кини водило ка проналаску праха за зубе.
(3)

 У Кини су такође гранчице и 

животињске кости гњечене и мешане са водом при чему су додавани со и 

латице цвећа како би се добила густа паста. Оваква паста је наношена на крај 

оштрог листа бамбуса а затим апликована на зубе.   

 

У време римске империје у Европи, пасте за зубе на бази урина су нашле 

широку примену. Вероватно је амонијак из урина користио као средство за 

чишћење. Грци и Римљани су усавршили рецепт за пасту за зубе тиме што 

су додавали абразивна средства као што су смрскане кости, љуске од јаја и 

љуске остриге, који су коришћени за чишћење дебриса са површине зуба. 

Прах за зубе је био први приметан корак напред, а састојао се од мешавине 

различитих елемента као што су прах дрвеног угља, прах коре дрвета и 

поједини састојци који су му давали укус. Овај прах је наношен на зубе уз 

помоћ једноставног дрвеног штапа.
(2)  

  

 

У периоду од 23. до 79. године нове ере орална хигијена која се 

примењивала у пракси у Индији састојала се од конзумирања козјег млека 

због слатког задаха, као и прања зуба пепелом спаљених глава мишева, 

зечева, вукова, затим воловских и козјих папака. Прање зуба корњачином 

крвљу три пута годишње сматрало се веома здравим и корисним.
(3) 

 

1000. године нове ере Персијанци су праху за зубе додали запаљене 

љуштуре пужева или острига, као и гипс. Персијанци су саветовали свој 

народ да користи пепео стриже јелена, пепео шкољки и љуштура пужева, као 

и прогорели гипс. Остали персијски рецепти укључивали су осушене делове 

животињских тела, лековите траве, мед и минерале. Један рецепт који се 

односио на јачање зуба обухватао је зелени графит, базни ацетат бакра, 

тамјан, мед и кремен.
(4) 

  

 

Постоји неколико празнина у историји пасте за зубе, а једна од већих је 

наступила након горе поменутог раздобља и трајала до 18. века када се у 

Британији појавио зубни прах или зубна паста. Овакав зубни прах направили 
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су доктори, зубари и хемичари. Он се састојао од абразивних супстанци као 

што су прах опеке, честице порцелана, честице земље а такође и делови 

скелета хоботнице. Натријум-бикарбонат је употребљаван као основа за 

већину пасти за зубе, а поједине пасте су у свом саставу имале и шећер.
(5)

 

Крајем XVIII века додат је и боракс како би се постигао користан пенушави 

ефекат. Богати су уз пасту за зубе користили четкицу за зубе, а сиромашни 

су зубе чистили содом бикарбоном коју су наносили прстима. 

 

Најранији описи правих пасти за зубе потичу из 1780. године,
(6)

 где се 

помиње чишћење зуба зубном пастом чија формула је садржала мрвице 

прегорелог хлеба. Остале пасте за зубе из овог периода имале су следећи 

састав: 

 

1 ½  унца змајеве крви 

1 ½ унца цимета 

1 унца спаљене стипсе  

Састојци се улупају и мешавином се перу зуби сваки други дан. 

 

У једној од Љекаруша из XVIII века наводи се значај оралне хигијене и 

прања зуба: 

”Када смрде уста узми метвице, потопи у воду и са овом водом сваког 

јутра пери уста, , и кад год се умијеш испирај уста. Добро је и здраво 

истући лишће од бијеле лозе, исцеди сок и мућкај уста. Узми језгро ораха и 

каранфила, истуцај заједно, стави у ракију и ову ракију пиј и уста испирај. 

Питома нана и хладан налијев од ње уклања непријатан задах из уста. Кому 

уста смрде нека истуче пелена и помијеша са остиком и нека овим пере 

уста и зубе. “
(7) 

 

Зубне пасте у правом смислу речи су почеле да се справљају након 1800. 

године. У раном XIX веку праху за зубе је додат глицерин како би прах 

добио конзистенцију пасте. Зубар по имену Peabody је 1824. године први 

додао сапун зубној пасти. Убрзо након тога John Harris у току 50-тих година 

XIX века зубној пасти додаје креду.
(4) 

Бетелов орах је био саставни део зубне 

пасте у Енглеској у XIX веку.
(6)

 

 

У Пољопривредном алманаху (Farmers Almanac) из 1855. године 
(8)

 помињу 

се рецепти пасти за зубе: 

 

1 унца мирисаве смоле 

2 пуне кашике најбољег меда 

Прстохват зелене жалфије 

Састојци се помешају и маса се наноси на навлажене зубе. 
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Друга паста за зубе имала је следећи рецепт: 

 

2 унце костију сипе 

1 унца пасте од среша 

2 драхме језерске воде 

15 капи уља од детелине 

Пулверисати, помешати и просејати. 

 

У Кућној енциклопедији која је издата у току 60-тих година XIX века 

описује се домаћа паста за зубе припремана у већини домаћинстава која је 

као основни састојак имала земљани дрвени угаљ.  

 

1873. године почиње масовна производња пасти за зубе. Паста је пакована у 

теглама и по први пут пријатног мириса. Пасте за зубе су изашле на тржиште 

у XIX веку али нису надмашиле популарност праха за зубе.  

 

Убрзо након овог периода производње и продаје зубних пасти у теглицама, 

22. маја 1892. године доктор Washington Sheffield креира тубу на склапање, 

и зубна паста почиње да буде пакована у истој. Име такве пасте било је 

„Крем паста за зубе доктора Шефилда“ (Dr Sheffield’s Crème Dentifrice).
 (9)

 

Шефилдова компанија је касније прерасла у чувену Colgate компанију.  

 

Иако је зубна паста већ пронађена у Америци, 1907. године доктор Ottmar 

Heinsius von Mayenburg из Дрездена постаје познат по својој зубној пасти 

Chlorodont 
(10)

 која почиње да се производи у Немачкој, и сматра се светском 

иновацијом. Ottmar Heinsius von Mayenburg је 1911. године награђен златном 

медаљом на Интернационалној изложби средстава за хигијену која је 

одржана у Дрездену.  Ова паста при употреби није правила прекомерну пену, 

управо као и пасте које данас користимо. Била је упакована у металној 

флексибилној туби и имала је укус пеперминта. У свом саставу имала је 

калијум-карбонат, камени пудер пловућца, сапун, глицерин и калијум-

хлорат.
(11) 

 

 

Флуорид је први пут додат пасти за зубе 1914. године, а прве критике због 

примене флуора наступиле су 1937. године 
(12)

 од стране Америчког зубног 

удружења (American Dental Association – ADA). Да би добила одобрење за 

производњу зубних пасти са флуором Procter & Gamble компанија у току 

раних 40-тих година XX века започиње са истраживачким програмом. 1955. 

године добијају одобрење Америчког зубног удружења и на тржиште се 

лансира прва клинички проверена паста за зубе са флуором.
(5)

    

 

У формули пасте за зубе 1915. године почиње да се користи и лишће 

еукалиптусовог дрвета пореклом из Југоисточне Азије.
(13)
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Пре II светског рата, зубне пасте су паковане у малим тубама од олово-

калај легуре. Унутрашњост тубе била је прекривена воском. Временом је 

откривено да се олово од којег је направљена туба меша са састојцима пасте 

за зубе. Пошто је у току II светског рата дошло до недостатка олова и калаја, 

почиње производња алуминијумских туба (комбинација алуминијума, 

папира и пластике). На крају двадесетог века почињу да се користе праве 

пластичне тубе, а 1984. године произведен је и први пластични контејнер са 

пумпицом као амбалажа за зубну пасту. Након II светског рата долази до 

напретка у производњи пасте за зубе. Сапун бива замењен емулгованим 

агенсима као што су натријум-лаурилсулфат и натријум-рицинолеат. 

Наравно, научна истраживања резултирала су применом флуора у 

справљању зубне пасте.
(3)

 

 

Модерне зубне пасте садрже много више састојака од зубних пасти из 

ранијих периода. Састојци нових зубних пасти обезбеђују заштиту од 

различитих штетних агенаса.  

 

Најзаступљенији састојци зубне пасте су:
(12, 14, 15)

 

 Флуориди који као најпопуларнији активни састојак штите од појаве 

каријеса. Поједини произвођачи примењују натријум-флуорид, а 

поједини натријум-моно-флуорофосфат. Концентрација флуорида у 

зубној пасти за одрасле креће се од 1000 до 1450 ppm максимално.  

 Антимикробна средства која делују на бактерије денталног плака. 

Зубне пасте садрже две врсте антимикробних средстава и то 

бактерицидна средства и бактериостатка средства. Најчешће 

заступљен бактерицид је триклосан а најчешћи бактериостатици су 

цинк-хлорид и цинк-цитрат. 

 Средства против зубног каменца примељују се у виду тетра-

натријум-пирофосфата, и улога им је не да уклоне, већ да превенирају 

настанак зубног каменца. 

 Абразивна средства су калцијум-фосфат (креда) и алуминијум-

триоксид. У данашње време све су чешће у употреби и силицијум-

диоксид, као и титанијум-диоксид. Поред њих срећу се и дикалцијум-

фосфат, дикалцијум-фосфат-дихидрат, растворљиви натријум-

метафосфат, калцијум-пирофосфат, трикалцијум-фосфат, 

алуминијум-хидроксид.   

 Сода бикарбона има функцију благог абразива. 

 Ензими појачавају антибактеријски ефекат саливе. 

 Ксилитол смањује број кариогених бактерија у устима и поспешује 

реминерализацију.   

 Вода даје влажност и обезбеђује трајност пасте за зубе.  
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 Сурфактанти (детерџенти) и средства која дају пенушави ефекат су 

натријум-лаурил-сулфат и амонијум-лаурил-сулфат, затим лаурил-

саркозинат, натријум-кокомоноглицерид-сулфонат. 

 Средства која умањују осетљивост зуба, као на пример стронцијум-

хлорид, калијум-нитрат и калијум-цитрат. 

 Коригенси који пасти за зубе дају пријатан укус и мирис. За разлику 

од историјских пасти за зубе где је укус обезбеђивало додавање воћа, 

данас су за то одговорни вештачки додаци. 

 Средства за бељење зуба су најчешће хидроген-пероксид или 

натријум-карбонат-пероксид.  

 Презервативи 
 Везивне материје имају задатак да повежу течне и чврсте компоненте 

пасте, да не би дошло до њиховог раздвајања. У ту сврху користе се 

скроб, гуми арабика, трагантова гума, алгинати и слично. Ове 

материје имају својства хидрофилних колоида и хемијски су стабилне 

у односу на остала средсва, саставне делове пасте за зубе.   

 Конституенси одржавају конзистенцију и влажност пасте за зубе. У 

ту сврху се најчешће користе глицерин, сорбитол и пропилен гликол.  

 

Американци перу своје зубе око 200 билиона пута годишње, за шта утроше 

преко 1.6 билиона долара. 
(9)

 

Остаје чињеница да је орална хигијена важно стратешко опредељење за 

очување здравља уста и зуба, као и здравља уопште. На тржишту постоји 

велики избор пасти за зубе различитих намена, али је њихова основна улога 

да повећају и потпомогну механичко дејство четкице за зубе у отклањању 

наслага са десни и зуба, а затим да пријатним укусом, мирисом и 

дезодорантним својствима отклоне непријатан задах из уста. Тиме се 

постиже козметско-хигијенски ефекат који подстиче и увећава вољу и 

расположење да се орална хигијена редовно одржава. 
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