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НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
ИНСУЛИНСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА КРАВА У ЗАСУШЕЊУ И РАНОЈ ЛАКТАЦИЈИ И УТИЦАЈ НА
МЕТАБОЛИЧКУ АДАПТАЦИЈУ ПОСЛЕ ТЕЉЕЊА
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл.
Циљ овог истраживања је да се испитају разлике у инсулинској резистенцији код крава у засушењу
и раној лактацији и испита веза између показатеља инсулинске резистенције и параметара
метаболичког профила у раној лактацији. Краве у раној лактацији су имале нижу вредност
RQUICKI индекса, односно показивале су већи степен инсулинске резистенције у периоду после
тељења у односу на период засушења. Резултати истраживања показују да постоји негативна
корелација између RQUICKI индекса инсулинске резистенције у засушењу и периоду после тељења.
То значи да што су краве биле сензитивније на инсулин у периоду засушења-пре тељења, то им је
била јаче изражена резистенција на инсулин после тељења. У периоду засушења постоји позитивна

корелација између вредности иснулина и RQUICKI идекса, док је ова корелација негативна у раној
лактацији. Када се ради о вредностима глукозе и NEFA. RQUICKI корелира негативно са
вредностима глукозе, али је ова корелација приближна нули током засушења, док је у раној
лактацији она статистички значајна. То значи да ће се степен инсулинске резистенције расти што је
гликемија нижа,али значајно већим интензитетом у раној лактацији. Када се ради о релацији са
вредностима NEFA, ту постоји сличност, па је и у периоду засушења и у периоду лактацији
RQUICKI индекс негативно корелаирао са вредностима NEFA.Виша вредност RQUICKI индекса у
периоду засушења значи већи пад његове вредност и већу ресзистенцију посе тлејења. Што је већа
концентрација инсулина у периоду пре тељења то је нижа његова вредност у периоду после тељења.
Код крава са вишом гликемијом у засушењу постоји интензивнији пад вредности глукозе у периоду
после тељења. Виша вредност NEFA у засушењу значи нижу вредност у периоду после тељења, као
и мањи интензитет пораста вредности овог метаболита у крви. Такође је утврђено да што су краве
сензитивније на инсулин у периоду засушења (већа RQUICKI вредност) имаће већи пораст NEFA у
периоду ране лактације. ПП вредности неког фактора инсулинске резистенције могу бити
детерминисани помоћу вишеструке (мултипле) регресије у чији састав улазе остали фактори
инсулинске резистенције. Тако је добијено да ПП вредност једног од фактора сигнификантно зависи
од ПП и „делта“ вредности остала три фактора иснулинске резистенције. Утицај АП вредности није
имао статистички значај у детерминацији ПП вредности фактора инсулинске резистенције. Када се
краве класификују на основу вредности RQUICKI индекса на оне са највећим падом вредности овог
индекса (изнад 75 перцентила) и на остале мање резистентне краве не бисмо добили статистички
значајну разлику у вредности метаболичких параметара. Међутим, уколико би се класификација
направила на основу вредности глукозе, NEFA и инсулина тако да су најрезистентније краве оне са
најизраженијим падом инсулина и глукозе и највећим порастом NEFA добили би значајне разлике у
метаболичкој адаптацији крава које се карактеришу: повећаном концентрацијом БХБ, билирубина,
AST, ALP, GGT и P и смањеном концентрацијом холестерола, триглицерида, укупних протеина и
албумина. Инсулинска резистенција код крава у раној лактацији може настати као компензаторни
одговор на повећану инсулинску сензитивност током периода засушења, што може имати утицаја на
метаболички статус крава у периоду после тељења.
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ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Увод – у уводу су у кратким цртама описане метаболичке промене у засушењу и раној лактацији и
други биолошки предуслови за настанак инсулинске резистенције. Наведено је који су то основни
механизми и промене у периоду око тељења које инсулинску резистенцију код крава стављају у
први план истраживања.
Преглед литературе – У прегледу је описано биолошко и физиолошко дејство инсулина, дефинисана
је инсулинска резистенција и наведени су различити фактори који утичу на развој инсулинске
резостенције. У прегледу је детаљно описана и метаболичка адаптација крава у перипарталном
периоду. Као посебан квалитет издвајамо што је кандидат већ у прегледу литетературе направио
разлику између инсулинске резистенције код позитивног и негативног енергетског биланса, јер је то
основа за испитивање повезаности инсулинске резистенције код крава у засушењу, када постоји
позитиван енергетски биланс и у раној лактацији када постоји негативан енергетски биланс.
Хипотеза и задаци – Кандидат је прецизно навео задатке и хипозете у складу са новим знањима које
треба утврдити сходно прегледу стања литературе.
Материјал и методе – Материјал и методе су описане за сваки радни задатак посебно. Правилно су
одабрани статистички алати и прецизно су направљени модели који доказују повезаност инсулинске
резистенције и метаболичке адаптације код крава.
Резултати – резултати су представљени јасно са довољним бројем табела и графикона уз прецизно и
недвосмислено описивање и истицање статистичких значајности.
Дискусија - Дискусија је изузетно вредан део дисертације јер представља дубинско разматрање
добијених резултата кроз компарацију, али и импликацију резултата у пракси.
Литература – кандидат је цитирао референтну литературу, прецизно је пописао и навео у складу са
Ванкуверским правилима.
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ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Краве у раној лактацији су имале нижу вредност RQUICKI индекса, односно показивале су већи
степен инсулинске резистенције у периоду после тељења у односу на период засушења. Резултати
истраживања показују да постоји негативна корелација између RQUICKI индекса инсулинске
резистенције у засушењу и периоду после тељења. То значи да што су краве биле сензитивније на
инсулин у периоду засушења-пре тељења, то им је била јаче изражена резистенција на инсулин
после тељења. У периоду засушења постоји позитивна корелација између вредности иснулина и
RQUICKI идекса, док је ова корелација негативна у раној лактацији. Када се ради о вредностима
глукозе и NEFA. RQUICKI корелира негативно са вредностима глукозе, али је ова корелација
приближна нули током засушења, док је у раној лактацији она статистички значајна. То значи да ће
се степен инсулинске резистенције расти што је гликемија нижа,али значајно већим интензитетом у
раној лактацији. Када се ради о релацији са вредностима NEFA, ту постоји сличност, па је и у
периоду засушења и у периоду лактацији RQUICKI индекс негативно корелаирао са вредностима
NEFA.Виша вредност RQUICKI индекса у периоду засушења значи већи пад његове вредност и
већу ресзистенцију посе тлејења. Што је већа концентрација инсулина у периоду пре тељења то је
нижа његова вредност у периоду после тељења. Код крава са вишом гликемијом у засушењу постоји
интензивнији пад вредности глукозе у периоду после тељења. Виша вредност NEFA у засушењу
значи нижу вредност у периоду после тељења, као и мањи интензитет пораста вредности овог
метаболита у крви. Такође је утврђено да што су краве сензитивније на инсулин у периоду
засушења (већа RQUICKI вредност) имаће већи пораст NEFA у периоду ране лактације. ПП
вредности неког фактора инсулинске резистенције могу бити детерминисани помоћу вишеструке
(мултипле) регресије у чији састав улазе остали фактори инсулинске резистенције. Тако је добијено
да ПП вредност једног од фактора сигнификантно зависи од ПП и „делта“ вредности остала три
фактора иснулинске резистенције. Утицај АП вредности није имао статистички значај у
детерминацији ПП вредности фактора инсулинске резистенције. Када се краве класификују на
основу вредности RQUICKI индекса на оне са највећим падом вредности овог индекса (изнад 75
перцентила) и на остале мање резистентне краве не бисмо добили статистички значајну разлику у
вредности метаболичких параметара. Међутим, уколико би се класификација направила на основу
вредности глукозе, NEFA и инсулина тако да су најрезистентније краве оне са најизраженијим
падом инсулина и глукозе и највећим порастом NEFA добили би значајне разлике у метаболичкој
адаптацији крава које се карактеришу: повећаном концентрацијом БХБ, билирубина, AST, ALP,
GGT и P и смањеном концентрацијом холестерола, триглицерида, укупних протеина и албумина.
Инсулинска резистенција код крава у раној лактацији може настати као компензаторни одговор на
повећану инсулинску сензитивност током периода засушења, што може имати утицаја на
метаболички статус крава у периоду после тељења.
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата
истраживања.
Оцена презентовања резултата је позитивна. Приказ резултата је исправан и у складу са методама
које су коришћене за доказивање хипотезе. Оцена за тумачење резултата је позитивна.

IX
КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и
концизне одговоре на 3. и 4. питање:
1.
Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме ДА
2.
Да ли дисертација садржи све битне елементе ДА
3.
По чему је дисертација оригиналан допринос науци
У овој докторској дисертацији по први пут је испитана повезаност позитивног инсулинске
резистенције у засушењу, када постоји позитивна енергетски биланс и у раној лактацији када
постоји негативни енергетски биланс. Нађено је да повећана сензитивност на инсулин у периоду
засушења може компензаторно довести до инсулинске резистенције у периоду после тељења.
Такође је по први пут утврђено како динамичке промене у вредности индекса инсулинске
резистенције и промене у вредности инсулина, глукозе и NEFA као параметара енергетског биланса
имају утицаја на метаболичку адаптацију код крава после тељења.
4.
Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања НEMA
X
ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана
НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Проф.др Марко Цинцовић, председник

Проф.др Бранислава Белић, метнор

Проф.др Радојица Ђоковић, члан

