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23.11.2021, Наставно-научно веће Факултета ветеринарске медицине 12 
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2.  Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива  14 
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Универзитета у Београду 19 

Др Витомир Ћупић, редовни професор, Фармакологија и токсикологија, 2004. године, 20 
Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 21 

Др Мирјана Миловановић, ванредни професор, Фармакологија и токсикологија, 2017. 22 
године, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 23 
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шема, графикона и сл.):  49 

Докторска дисертација написана на 106 страна компјутерски сложеног текста у А4 50 
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V  ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (дати кратак 1 
опис сваког поглавља дисертације: увода-до 250 речи, прегледа литературе-до 2 
500 речи, циља и задатака истраживања-није ограничено, материјал и метода- 3 
није ограничено, резултата није ограничено, дискусије-до 100 речи, списка 4 
референци-навести број референци у докторској дисертацији):  5 

У уводном делу кандидат истиче значај паразитских инфекција у патологији коња, 6 
посебно ендопаразитских хелминтоза, чија се контрола због великог ризика по 7 
здравље коња дужи низ година заснива на редовној, превентивној примени 8 
одговарајућих антипаразитика. Таквом контролом углавном нису обухваћени коњи 9 
који се држе слободно на планинским пашњацима, на којима се мешају са другим 10 
врстама животиња. Као пример наводи домаћег брдског коња, аутохтону расу која се 11 
у већем броју гаји на падинама Старе планине. Ови коњи се држе у крдима од по 30–12 
50 јединки, у кохабитацији са магарцима, овцама, козама, бушама и биволима, како 13 
на пашњацима, тако и у зимовницима – заједничким стајама. Скоро сви су укључени 14 
у програм очувања анималних генетичких ресурса, исто као и друге врсте домаћих 15 
животиња које се држе заједно на истим пашњацима. Како велики број коња није 16 
социјализован, због немогућности хватања највећи број јединки није никада ни 17 
третиран неким антипаразитиком, који се коњима углавном апликују перорално – 18 
третирана су само грла којa су могла да се ухвате. Индивидуално дозирање лека код 19 
коња могуће је само ако се свака животиња ухвати, перорална примена анти-20 
паразитика путем хране код коња није прихватљива, због чега је последњих година у 21 
више наврата разматрана могућност топикалне – pour-on апликације, која се у неким 22 
земљама практикује у контроли паразита говеда. 23 

У поглављу Преглед литературе прво се износе литературни подаци о аутохтоном, 24 
домаћем брдском коњу, његовом пореклу, екстеријерним и бихејвиоралним 25 
карактеристикама, сличностима са другим типовима брдских коња у окружењу, да би 26 
се посебно истакла њихова скромност у погледу захтева за храном и водом, 27 
издржљивост, трпељивост и отпорност на многе узрочнике болести, због чега се 28 
симптоми многих болести ретко запажају. Прелиминарна истраживања су при том 29 
показала да је интензитет инфекције различитим ендопаразитима код ових коња 30 
значајно већи него код коња обухваћених превентивном применом антипаразитика, 31 
иако код већине животиња нису истакнути знаци поремећаја здравља који се 32 
редовно доводе у везу са присуством паразита. У наредном одељку су истакнуте 33 
најважније врсте ендопаразита регистроване код коња, како у свету тако и на овим 34 
просторима, патогеним механизмима и одговору организма на присуство паразита, 35 
да би у наставку био дат кратак опис најважнијих протозооза, како крвних тако и 36 
ентералних, затим хелминтоза, са посебним нагласком на њиховом патогеном 37 
деловању и клиничким манифестацијама таквог деловања. Детаљније су изнети 38 
литературни подаци о аноплоцефалидози, стронгилидози, трихостронгилози, 39 
параскариози, триодонтофорози, стронгилоидози, оксиуриози, диктиокаулози и 40 
гастерофилози, да би у другом делу били истакнути подаци о заступљености 41 
појединих врста паразита код коња на овим просторима. Иако је овом анализом 42 
обухваћен релативно дуг период од педесетак година, сви доступни подаци се 43 
углавном односе на коње који су били обухваћени одређеним видом превентивног 44 
третмана антипаразитицима. Најчешће истицана паразитоза је параскариоза, затим 45 
оксиуриоза и стронгилидоза, без прецизних података о заступљености појединих 46 
врста стронгилида. Публиковани подаци о диверзитету стронгилида заснивани су на 47 
копролошкој детекцији јаја стронгилидног типа, при чему је у већој мери истакнут 48 
значај паразита Strongylus vulgaris, између осталог и на основу утврђених 49 
патоморфолошких промена у цревима код коња угинулих од количних болести које 50 
се доводе у везу са овом врстом паразита. Занимљиво је притом да у ранијим 51 
извештајима нема података о малим стронгилинама – циатостоминама, које се 52 
према новијим литературним подацима сматрају најважнијим паразитима коња. У 53 
ранијим извештајима нема података ни о трихостронгилози, Trichostrongylus axei је 54 
више истицан као паразит преживара, да би у недавним испитивањима, којима су, 55 
између осталог, били обухваћени и брдски коњи на планинским пашњацима, овај 56 
паразит био заступљен са преваленцијом од 100%. Трећи део се односи на 57 
сузбијање паразита. Након истицања основних принципа терапије и контроле 58 
паразита код коња, посебно је издвојен антипаразитски лек, ендектоцид ивермектин, 59 
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један од најчешће коришћених антипаразитика широког спектра деловања код коња, 1 
који се, за разлику од других, може применити и преко коже – pour-on начином 2 
апликације. При томе је описан већи број студија у којима је испитана ефикасност 3 
овог антипаразитика на различите паразите коња, укључујући и pour-on начин 4 
примене.  5 

У поглављу Циљ и задаци рада, истиче се проблем недовољног познавања 6 
биодиверзитета ендопаразита код домаћих брдских коња из програма очувања 7 
анималних генетичких ресурса, посебно у условима полуслободног држања на 8 
планинским пашњацима и немогућности спровођења систематске контроле паразита 9 
засноване на индивидуалном дозирању антипаразитика. У циљу бољег познавања 10 
биодиверзитета ендопаразита у популацији домаћих брдских коња држаних у 11 
полуслободном систему на планинским пашњацима и утврђивања могућности pour-12 
on примене ивермектина, дефинисани су следећи задаци: 13 

1. Да се испита биодиверзитет ендопаразита у популацији домаћих брдских коња  14 
на Старој планини; 15 

2. Да се уради анализа утицаја појединих фактора одговорних на појаву и 16 
одржавање паразитских инфекција код коња држаних на слободним пашњацима; 17 

3. Да се процени клинички значај појединих ендопаразита код домаћих брдских 18 
коња и установе лабораторијски биомаркери за дијагнозу ендопаразитоза коња;  19 

4. Да се испита ефикасност пероралног и pour-on (топикалног) третмана 20 
ивермектином код домаћих брдских коња и  21 

5. Да се предложи стратегија за ефикасно сузбијање ендопаразита код коња 22 
држаних слободно на пашњацима. 23 

У поглављу Материјал и методе рада, кандидат истиче да је опсервирано укупно 24 
124 домаћa брдскa коња, оба пола и различите старости, на три локалитета у 25 
општини Димитровград, да би након прелиминарних клиничких и копролошких 26 
испитивања, која су обављена од маја до јула месеца, било одабрано 18 клинички 27 
здравих коња, који су подељени у три групе: О1, О2 и О3. Сви коњи су крајем јула 28 
подвргнути детаљном клиничком прегледу, који је укључио паразитолошки преглед, 29 
оцену телесне кондиције по Хенеку, на скали од 1 до 9, и узимање узорaка крви за 30 
испитивање основних хематолошких и биохемијских параметара крви. После тога су 31 
коњи прве две огледне групе подвргнути једнократном третману против паразита: 32 
група О1 је третирана ивермектином у дози од 0,2 mg/kg, перорално, група О2 је 33 
третирана ивермектином топикално – поливањем по леђима (pour-on), у дози од 0,5 34 
mg/kg, док је трећа група О3 служила као контрола (ови коњи нису третирани 35 
антипаразитицима). Током наредних 8 дана сви коњи су свакодневно клинички 36 
опсервирани, узорци фецеса за паразитолошка испитивања прикупљани су 1, 2, 3, 4, 37 
5, 6. и 8. дана (у узорцима узетим 1, 2. и 4, дана испитивана је концентрација 38 
ивермектина); узорци крви за хематолошка и биохемијска испитивања узети су 1, 2, 39 
4. и 7. дана (у узорцима крви узетим 1, 2. и 4. дана испитана је концентрација 40 
ивермектина), при чему су узорци длаке од коња третираних pour-on ивермектином 41 
за испитивање концентрације ивермектина узети 1, 2. и 4. дана. У каснијем периоду 42 
сви коњи су опсервирани током наредних 70 дана, при чему су узорци фецеса и крви 43 
узимани 10, 20, 30, 50. и 70. дана. 44 

За копролошку дијагностику паразита је након директног нативног прегледа по 45 
Патакију, упоредо коришћена метода седиментације и флотације са засићеним 46 
раствором NaCl и ZnSO4, при чему је за детекцију плућних стронгилида коришћена 47 
метода по Вајди и Филеборну. Интензитет инфекције је испитан модификованом 48 
методом по Клејтон-Лејну. 49 

Комплетна крвна слика (укупан број леукоцита, број лимфоцита, моноцита, 50 
неутрофилних, еозинофилних и базофилних гранулоцита, број еритроцита, 51 
концентрација хемоглобина и хематокритска вредност, изведени еритроцитни 52 
индекси, број тромбоцита) испитана је на аутоматском бројачу крвних ћелија 53 
Siemens ADVIA 120. Основни биохемијски параметри крви (концентрација укупних 54 
протеина и албумина, концентрација укупног билирубина, серумска активност 55 
алкалне фосфатазе (ALP), аспартат аминотрансферазе (AST), гама-глутамил 56 
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трансферазе (GGT) и лактат дехидрогеназе (LDH) испитани су на аутоматском 1 
спектрофотометријском анализатору А15-BioSystems, комерцијалним китовима 2 
BioSystems С.А., Барселона, Шпанија. 3 

Концентрација ивермектина у крви, фецесу и длаци испитана је методом течне 4 
хроматографије након претходне екстракције методом по Данахеру (за серум и 5 
фецес) и Скоту и МекКелару (за длаку). Након детаљног описа поступка узорковања 6 
материјала и наведених аналитичких метода, кандидат наводи методе статистичке 7 
анализе примењене у обради добијених резулатата: основне мере варијације, 8 
групни тест ANOVA, појединачни Tukey-тест и Pearson-ov коефицијент корелације.   9 

Поглавље Резултати, почиње навођењем резултата клиничких испитивања 10 
спроведених пре третмана ивермектином, из којих се види да су опсервирани коњи 11 
били клинички здрави, тријас је био у границама нормале, поједини коњи су имали 12 
промене на кожи као последица траума и деформације копита због изостанка 13 
одговарајуће неге – обрезивања прерасле рожине, што се није могло довести у везу 14 
са паразитском инфекцијом, једино је просечна оцена телесне кондиције била нижа 15 
– осцилирала је од 3,92±0,38 у групи О1 до 3,42±0,37 код коња у групама О2 и О3, на 16 
скали од 1 до 9. Паразитолошким прегледом код свих коња је потврђено присуство 17 
више врста паразита, најмање две, код већине по три врсте. Trichostrongylus axei је 18 
био заступљен са преваленцом од 83,33% код коња групе О1 до 100% код коња 19 
друге две групе. Dictyocaulus arnfieldi је био заступљен са преваленцом од 83,33% 20 
код коња групе О1, до 100% код коња група О2 и О3. Parascaris equorum је биo 21 
заступљен са преваленцом од 33,33% код коња групе О1 и О2, до 100% код коња 22 
групе О3. Strongylus edentatus је био заступљен само код коња О1 и О2 групе: 23 
83,33% код коња групe O1 и 66,77% код коња групе О2. Интензитет инфекције је био 24 
другачији, Parascaris equorum је био заступљен са највећим бројем јаја паразита по 25 
граму фецеса: 475,00±247,49 код коња групе О1, 350,00±70,71 код коња групе O2 и 26 
275,00±52,44 код коња групе О3. Са сличним интензитетом био је заступљен и 27 
Strongylus edentatus, 360,00±143,83 код коња група О1, и 662,50±295,50 код коња 28 
групе О2. Trichostrongylus axei је био заступљен са 53,00±15,65 код коња групе О1, 29 
30,00±19,75 код коња групе О2 и 84,17±51,71 код коња групе О3, а Dictyocaulus 30 
arnfieldi са 49,00±2,23 код коња групе О1, 49,17±15,30 код коња групе О2 и 31 
45,00±5,70 код коња групе О3.  32 

Хематолошким и биохемијским прегледом крви регистроване су ниже вредности 33 
параметара црвене крвне слике (на доњој граници нормалних вредности) код коња 34 
све три групе: број еритроцита је осцилирао од 6,19±044 до 6,75±0,20; хематокритска 35 
вредност од 0,32±0,01 до 0,35±0,01 и концентрација хемоглобина од 112,20±9,89 до 36 
119,00±2,45. Разлике у броју еритроцита и хематокритској вредности између три 37 
групе коња су биле статистички значајне. На сличан начин су осцилирале и 38 
вредности изведених еритроцитних односа MCV, MCH и MCHC, без статистички 39 
значајних разлика између група. Број леукоцита је притом код свих коња био у 40 
границама нормалних вредности, са осцилацијама укупног броја леукоцита од 41 
8,51±0,39 до 9,25±2,00. Разлике у укупном броју леукоцита између појединих група 42 
нису статистички значајне. Исто се односи и на број лимфоцита, неутрофила, 43 
базофила и еозинофила, једино се број моноцита између три групе коња 44 
статистички разликује, иако не излази из оквира нормалних вредности: 0,14±0,07 код 45 
коња групе О2; 0,23±0,06 код коња групе О3 и 0,34±0,01 код коња групе О1. 46 

Концентрације укупних протеина и албумина не излазе из оквира нормалних 47 
вредности, при чему су укупни протеини на горњој граници нормалних вредности а 48 
албумини на доњој. Ни концентрација укупног билирубина не излази из оквира 49 
нормалних вредности, премда су разлике између три групе коња статистички 50 
значајне. Активност јетриних ензима привлачи посебну пажњу. ALP, AST и GGT се 51 
налазе на горњој граници нормалних вредности, са статистички значајним 52 
одступањима између група, при чему LDH код једне групе прелази горњу границу. 53 
Активност LDH је највећа код коња групе О1 (1.138,00±7,76), док је код друге две 54 
групе на горњој граници нормалних вредности (967,20±80,66 код коња групе О2 и 55 
853,00±4,56 код коња групе О3). Активности GGT и AST су такође највеће код коња 56 
групе О1, нешто мање код коња групе О2 и најмање код коња контролне групе О3. 57 
Једино је ALP већа код коња групе О3 (300,00±3,77), нешто мања код групе О2 58 
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(220,50±38,35) и најмања код код коња групе О1 (173,60±5,89). Разлике између три 1 
групе су такође статистички значајне.  2 

У следећем одељку су изложени резултати паразитолошких испитивања након 3 
третмана ивермектином. После неколико дана од апликације наведеног лека, голим 4 
оком је у фецесу третираних коња уочено присуство избачених паразита. Код коња 5 
третираних ивермектином перорално присуство Strongylus edentatus је уочено 6 
следећег дана, 24 часа после апликације, да би дан касније било уочено и присуство 7 
ларви Gasterophylus sp. Код коња третираних ивермектином pour-on методом 8 
присуство Strongylus edentatus уочено је 48 часова после третмана, док је присуство 9 
ларви Gasterophylus sp. уочено 72 часа после тратмана. Занимљиво је притом да је 10 
присуство паразита уочено и у фецесу неколико нетретираних коња који су били у 11 
контакту са pour-on третираним јединкама. Тако је присуство Parascaris equorum 12 
уочено у фецесу нетретираног ждребета чија је мајка 120 часова раније третирана 13 
ивермектином pour-on методом.  14 

Копролошком анализом је елиминација јаја Trichostrongylus axei и Parascaris equorum 15 
регистрована током 9 наредних дана од пероралног и pour-on третмана 16 
ивермектином – узорци фецеса узети 10. дана након третмана су били негативни. 17 
Број јаја и једне и друге врсте паразита се постепено смањује, без статистички 18 
значајних одступања у односу на нулти дан, непосредно пре апликације 19 
ивермектина. Елиминација јаја Dictyocauls arnfieldi и Strongylus edentatus је трајала 20 
краће, три дана – узорци фецеса узети 4. дана су били негативни и код коња 21 
третираних перорално и код коња третираних pour-on ивермектином, при чему je 22 
динамика елиминације јаја израженија за Dictyocaulus arnfieldi – број јаја у обе групе 23 
се статистички значајно смaњује у односу на број добијен нултог дана – непосредно 24 
пре третмана, за разлику од елиминације јаја Strongylus edentatus која се такође 25 
прекида после три дана, без статистички значајних разлика у односу на вредност 26 
утврђену нултог дана. У каснијем периоду код третираних коња није утврђено 27 
присуство јаја паразита све до 70. дана, када је код једног коња третираног 28 
ивермектином перорално утврђено присуство јаја Trichostrongylus axei. Код 29 
контролне групе коња се током читавог периода посматрања запажа присуство 30 
паразитских јаја у фецесу, са повременим неправилним осцилацијама у броју јаја по 31 
граму фецеса.   32 

Вредности испитиваних хематолошких параметара показују сасвим мале осцилације 33 
у посматраном периоду од 70 дана, иако ни једна вредност не излази из оквира 34 
нормалних вредности, поједине разлике су статистички значајне. Тако је код коња 35 
третираних ивермектином перорално, 30. дана број еритроцита значајно већи 36 
(p<0,01) у односу на нулти дан, да би у наредним испитивањима, 40, 50. и 70. дана 37 
дошло до благог пада. Сличне осцилације се запажају и у вредностима осталих 38 
параметара црвене слике – хематокритској вредности, концентрацији хемоглобина и 39 
изведеним еритроцитним индексима. И код коња третираних ивермектином pour-on 40 
методом 30. дана је утврђен највећи број еритроцита, с тим што ова разлика није 41 
статистички значајна. Статистички значајних одступања нема ни код контролне групе 42 
коња. Ни број леукоцита не излази из оквира нормалних вредности у посматраном 43 
периоду од 70 дана, иако се уочавају неправилне, повремено и статистички значајне 44 
осцилације. То се односи и на укупан број леукоцита и број лимфоцита, моноцита, 45 
неутрофилних, еозинофилних и базофилних гранулоцита. При томе, не постоје ни 46 
разлике између појединих група третираних коња и нетретиране групе коња. Ни у 47 
једној групи коња није установљена еозинофилија – ни пре ни након третмана. Исто 48 
се односи и на вредности испитиваних биохемијских параметара крви у посматраном 49 
периоду од 70 дана, које такође незнатно осцилирају у односу на почетне вредности 50 
утврђене нултог дана. И даље се запажају одступања у вредностима јетриних 51 
ензима код све три групе коња, с тим што се ове осцилације, иако су повремено 52 
статистички значајне, никако не могу да доведу у везу ни са степеном инфекције 53 
наведеним паразитима, ни са третманом против паразита.  54 

Испитивањем концентрације ивермектина у крви, код коња третираних перорално 55 
највећа вредност од 12,32±3,39 ng/ml утврђена је 24 часа након апликације, док је 56 
код коња третираних pour-on ивермектином највећа вредност од 2,93±0,31 утврђена 57 
после 48 часова. При томе, код коња третираних перорално концентрација 58 
ивермектина у крви пада знатно брже него код коња третираних pour-on методом. 59 
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Тако је 2. дана однос између концентрације ивермектина у крви перорално и pour-on 1 
третираних коња био 23:1 (4,2:1 између максималних вредности), да би 30. дана, 2 
када су последњи пут утврђене мерљиве концентрације лека код обе групе коња, 3 
овај однос износио 1,7:1. Сличан је однос и између концентрација лека у фецесу 4 
третираних коња: највећа концентрација од 520,00±20,84 ng/g регистрована је код 5 
коња третираних перорално ивермектином 48 часова након апликације, при чему је у 6 
исто време код коња третираних pour-on ивермектином, такође највећа вредност 7 
износила 7,80±1,31, што је 66 пута мање, при чему се ова вредност на приближно 8 
истом нивоу уочава и наредних дана: 5. дана је код коња третираних перорално 9 
концентрација ивермектина у фецесу 10 пута мања, за разлику од коња третираних 10 
pour-on ивермектином код којих је концентрација ивермектина у фецесу била 1,5 11 
пута мања. 12 

Значајна количина ивермектина код коња третираних pour-on методом остаје на 13 
длаци, тако је 24 сата након примене на месту апликације регистровано 14 
908,0±111,33 ng/g, и скоро исто толико 5. дана (795,61±166,67), при чему је и на 15 
удаљеним местима ван зоне апликације утврђено присуство мањих количина лека 16 
(1,01±0,43 ng/g), и скорo исто 5. дана. Утврђено је, такође, да између концентрације 17 
ивермектина у крви и броја јаја паразита не постоји јасна корелација ни код једне 18 
групе коња, што значи да је динамика избацивања јаја паразита већим делом 19 
зависна од времена пасаже цревног садржаја кроз дигестивни тракт коња. 20 

У поглављу Дискусија кандидат своје резултате упоређује са резултатима других 21 
аутора и при томе истиче значај кружења паразита у популацији коња који се држе 22 
на заједничким пашњацима у кохабитацији са другим врстама животиња, посебно у 23 
условима изостанка одговарајућег програма сузбијања и контроле паразита. Тако је 24 
због кохабитације са магарцима код свих испитиваних коња утврђено присуство 25 
паразита Dictyocaulus arnfieldi чији је примарни домаћин магарац, при чему је код 26 
свих утврђено и присуство паразита Trichostrongylus axei који се чешће среће код 27 
преживара. Parascaris equorum је дефинитивно присутан само код млађих јединки, 28 
ждребади и омади. Релативно мали интензитет инфекције у поређењу са подацима 29 
публикованим претходних неколико година објашњава се сушом која је била 30 
присутна током целог лета и природном отпорношћу домаћих брдских коња. 31 
Одступања испитаних хематолошких и биохемијских параметара крви приписују се 32 
квалитету паше, присуству отровних биљака које садрже пиролизидин 33 
(хепатотоксичне алкалоиде), као и раније потврђеном присуству узрочника 34 
пироплазмозе. 35 

На крају, кандидат наводи списак од укупно 215 референци, које је цитирао у својој 36 
дисертацији.  37 
 38 

VI  ЗАКЉУЧЦИ ИСТРАЖИВАЊА (навести закључке који су приказани у докторској 39 
дисертацији):   40 

На основу добијених резултата кандидат изводи следеће закључке: 41 

1. Паразитолошким испитивањем у популацији домаћих брдских коња на Старој 42 
планини утврђено је постојање мешаних инфекција са најмање две до три врсте 43 
ендопаразита код свих испитиваних јединки. Са највећом преваленцијом је 44 
утврђено присуство Trichostrongylus axei (83,3–100%), Dictyocaulus arnfieldi 45 
(83,3–100%), Strongylus edentatus (60–100%) и Parascaris equorum (25–100%).  46 

2. На основу испитивања броја јаја паразита по граму фецеса, утврђено је 47 
постојање благог степена инфекције паразитима Trichostrongylus axei и 48 
Dictyocaulus arnfieldi и средњег степена инфекције паразитима Strongylus 49 
edentatus и Parascaris equorum.  50 

3. Клиничким испитивањем домаћих брдских коња инфицираних наведеним 51 
врстама паразита нису утврђени јасни симптоми обољења који се могу довести 52 
у везу са инфекцијом ендопаразитима, премда су резултати лабораторијских – 53 
хематолошких и биохемијских анализа крви указивали на могуће поремећаје 54 
здравља. Независно од степена инфекције, код свих коња су утврђене ниже 55 
вредности параметара црвене крвне слике (на доњој граници нормалних 56 
вредности). Исто тако, код коња на два локалитета је утврђено повећање 57 
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вредности јетриних ензима, које се највероватније не може довести у везу са 1 
инфекцијом паразитима. 2 

4. Кључни фактори који утичу на диверзитет и преваленцију појединих врста 3 
паразита код домаћих брдских коња су: одсуство планске контроле 4 
ендопаразита у популацији коња, држање коња у полуслободном систему на 5 
инфицираним пашњацима, у кохабитацији са другим врстама животиња, 6 
неадекватна дијагнoстика и терапија заснована на дијагнози, парцијална 7 
дехелминтизација којом нису обухваћене све животиње у крду, чиме се 8 
одржавају резервоари инфекције за друге животиње, као и непоштовање 9 
биосигурносних мера приликом увођења новонабављених јединки у крдо. 10 

5. Захваљујући природној отпорности и трпељивости, домаћи брдски коњи ретко 11 
испољавају клинички јасне симптоме који се могу довести у везу са инфекцијом 12 
ендопаразитима. Поред неспецифичних симптома као што су спорије 13 
напредовање младунчади и слабија кондиција, хематолошким и биохемијским 14 
прегледом крви може се установити субклиничка анемија, ретко леукоцитоза и 15 
еозинофилија.  16 

6. Сузбијање наведених паразита се постиже применом антихелминтика широког 17 
спектра деловања попут ивермектина. 18 

7. Ивермектин се код домаћих брдских коња, у циљу постизања системског ефекта 19 
са истом ефикасношћу може применити перорално и локално – поливањем по 20 
кожи (pour-on).  21 

8. Пероралном применом ивермектина се постиже боље искоришћавање лека и 22 
брже деловање, које се испољава голим оком видљивим избацивањем 23 
паразита, брзом елиминацијом јаја паразита и повећањем броја еритроцита, 24 
концентрације хемоглобина и хематокрита. Голим оком видљиво избацивање 25 
паразита Strongylus edentatus запажа се 24 до 48 часова након третмана. 26 
Недостатак пероралне примене ивермектина је отежано хватање животиња и 27 
прецизно, индивидуално дозирање ивермектина. 28 

9. Pour-on примена ивермектина је једноставнија и не захтева хватање животиња. 29 
Оваквом применом се постиже нешто спорије деловање које се такође 30 
испољава голим оком видљивим избацивањем паразита и елиминацијом јаја 31 
паразита, без значајнијих промена у броју еритроцита, концентрацији 32 
хемоглобина и хематокритској вредности. Голим оком видљиво избацивање 33 
паразита Strongylus edentatus запажа се у периоду од 48 до 72 часа након 34 
третмана. Поред коња третираних ивермектином pour-on методом, паразите су 35 
избацивали и поједини коњи који нису били третирани, с тим што су били у 36 
контакту са pour-on третираним коњима. 37 

10. Перорална и pour-on апликација ивермектина доводе до прекида излучивања 38 
јаја паразита у периоду од 10. до 70. дана након третмана овим 39 
антипаразитиком. Потпуна елиминација јаја Strongylus edentatus и Dictyocaulus 40 
arnfieldi престаје 72 сата након апликације, за разлику од Parascaris equorum и 41 
Trichostrongylus axei који излучују јаја до 10. дана од третмана. 42 

11. Код коња третираних перорално ивермектином максимална концентрација лека 43 
у крвној плазми од 12,32±3,39, регистрована је 24 часа након третмана, уз 44 
прогресивно смањивање до 30. дана, за разлику од коња третираних pour-on 45 
ивермектином код којих је максимална концентрација лека у плазми од 46 
2,93±0,31 регистрована 48 часова након апликације, уз спорији тренд смањења 47 
до 30. дана. Сходно томе, апсорпција ивермектина након пероралне апликације 48 
је бржа и ефикаснија, уз бржу елиминацију из организма, док је апсорпција 49 
након pour-on апликације ивермектина спорија, уз дуже задржавање у 50 
организму.  51 

12. Максимална концентрација ивермектина у фецесу коња третираних перорално, 52 
од 520±20,84 ng/g, регистрована је 48 часова након апликације, уз прогресивно 53 
смањивање наредних дана. За разлику од коња третираних перорално, код 54 
коња третираних pour-on методом 48 часова након апликације регистрована је 55 
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60 пута мања концентрација ивермектина у фецесу, 7,80±1,31 ng/g, без 1 
значајног смањивања током наредних дана. 2 

13. Код коња третираних pour-on методом значајна количина лека остаје на длаци и 3 
губи се у контакту са другим коњима или ваљањем у прашини, због чега се доза 4 
овако примењеног ивермектина може повећати. Поједини коњи у контакту са 5 
јединкама третираним pour-on методом, који нису били третирани, избацивали 6 
су паразите у исто време са третираним коњима. Упркос томе, копролошким 7 
испитивањем код контролних коња није доказано одсуство јаја паразита.  8 

14. Ефикасна контрола паразита код домаћих брдских коња се може остварити 9 
истовременим третманом свих коња у крду, перорално или pour-on 10 
ивермектином, уз прегонско напасање (одмор пашњака у трајању од најмање 2 11 
месеца), држање изоловано од других врста животиња или других копитара који 12 
нису третирани и поновно третирање са новом појавом јаја паразита у фецесу.   13 

 14 
VII   ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА (навести 15 

да ли су добијени резултати у складу са постављеним циљем и задацима 16 
истраживања, као и да ли закључци произилазе из добијених резултата):   17 

Добијени резултати су сагласни са постављеним циљевима и задацима 18 
истраживања и закључци произилазе из добијених резултата. 19 

 20 
VIII  КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:  21 

 22 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави 23 

теме? 24 

Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме. 25 
 26 

2.  Да ли дисертација садржи све елементе прописане за завршену докторску 27 
дисертацију? 28 

Дисертација садржи све елементе прописане за завршену докторску дисертацију. 29 
 30 

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци? 31 

Поред први пут утврђеног бидиверзитета и преваленце ендопаразита код домаћег2 32 
брдског коња држаног у полуслободном систему на планинским пашњацима, 33 
добијени резултати потврђују могућност топикалне – pour-on примене ивермектина у 34 
дехелминтизацији коња, као и код говеда, иако у свету још увек нема комерцијалних 35 
препарата за pour-on примену код коња. Добијени резултати, исто тако, потврђују 36 
значај природне отпорности домаћих брдских коња, код којих упркос изостанку 37 
редовне дехелминтизације није потврђено постојање већег степена инфекције 38 
паразитима и клиничких симптома који су последица инфекције паразитима. 39 

 40 
4. Да ли је ментор током провере оригиналности дисертације утврдио 41 

неоправдано преклапање текста са другим публикацијама (одговорити са да 42 
или не):   43 

НЕ 44 
 45 
IX  СПИСАК НАУЧНИХ РАДОВА САДРЖИНСКИ ПОВЕЗАНИХ СА ДОКТОРСКОМ 46 

ДИСЕРТАЦИЈОМ У КОЈИМА ЈЕ ДОКТОРАНД ПРВИ АУТОР ОДНОСНО АУТОР СА 47 
НЕЈВЕЋИМ ДОПРИНОСОМ (написати имена свих аутора, годину објављивања, 48 
наслов рада, назив часописа, имапкт фактор и класификацију према 49 
Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 50 
научноистраживачких резултата истраживача):  51 

Slavica Živković, Ivan Pavlović, Bojana Mijatović, Ivana Trailović, and Dragiša Trailović. 52 
(2021). Prevalence, Intensity and Risks Involved in Helminth Infections in Domestic 53 
Mountain Pony and Balkan Donkey in Nature Park Stara Planina, Serbia. Iranian Journal 54 
of Parasitology, 2021 Apr-Jun; 16(2): 318–326.doi: 10.18502/ijpa.v16i2.6283 (M23, IF 55 
1,012) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8418645/  56 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8418645/
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X   ПРЕДЛОГ: 1 
 2 

На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже (одабрати једну од 3 
три понуђених могућности): 4 

Да се докторска дисертација прихвати а кандидату одобри одбрана. 5 
 6 
 7 
 8 
11.01.2022. године                                      ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 9 
 10 
 11 
 1. Др Драгиша Траиловић, редовни професор у пензији 12 
 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 13 
 14 
 15 
 16 
 Др Витомир Ђупић, редовни професор, 17 
 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 18 
 19 
 20 
 21 
 Др Мирјана Миловановић, ванредни професор, 22 
 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 23 
 24 
 25 
 26 
 Др Иван Павловић, научни саветник, 27 
 Научни институт за ветеринарство Србије, Београд 28 
 29 


