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Сажетак 

Циљ овог рада био је испитивање различитих концентрација PYRUS-a 400 SC на 

хистолошку грађу панкреаса пацова соја Wistar. PYRUS 400 SC се користи за сузбијање 

проузроковача болести у виноградарству, воћарству и повртарству, конкретно у 

контроли узрочника сиве плесни, врсте Botrytis cinerea и врсте Venturia inequalis. 

 Животиње су третиране 15 и 30 дана, орално, пестицидом у концентрацијама 

500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 mg/kg и 2000 mg/kg телесне масе пацова.  

Хистолошка анализа панкреаса обухватала је мерење површине Лангерхансових 

острваца, одређивање броја ћелија у острвцима на 1000 µm² површине и нивоа 

колагена у ткиву. 

Резултат петнаестодневног третмана је смањење површине Лангерхансових 

острваца са порастом концентрације пириметанила али без појаве статистичке 

значајности, док се након тридесетодневног третмана, код група третираних 

концентрацијама 1000 и 2000 mg/kg телесне масе пацова, површина острваца значајно 

смањила (p<0,05). До разлике у броју ћелија на 1000 µm² површине Лангерхансовог 

острвца, није дошло након краћег третмана, као ни до тенденција ка смањењу или 

повећању бројности, док је тридесетодневни третман изазвао повећање броја ћелија у 

групи третираној највећом концентрацијом пириметанила. До статистички значајног 

повећања количине колагена је дошло у групама третираним концентрацијама 

пириметанила 1000 и 2000 mg/kg, након оба третмана. 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effect of different concentrations of 

pesticide PYRUS 400 SC on Wistar rat’s histological structure of pancreas. PYRUS 400 SC 

is used to control the caused diseases in viticulture, growing of fruits and vegetables, to 

control grey mould, Botrytis cinerea, and Venturia inequalis.  

Animals were orally treated for 15 and 30 days with pesticide at concentrations of 500 

mg/kg, 750 mg/kg, 1000 mg/kg and 2000 mg/kg. 

Histological analysis of pancreas included measurement of Langerans islets area, 

number of cells in the islets per 1000 µm² and deposition of collagen. 

The result of a 15-day treatment is decreasing in the size of Langerhans islets area 

with increasing concentration of pyrimethanil but without statistical significance, while after 

thirty days of treatment, in the groups treated with concentrations of 1000 and 2000 mg/kg of 

the body weight of the rats, the islet area size significantly decreased (p <0.05). The 

difference in the number of cells per 1000 μm² on the surface of the islet of Langerhans did 

not occur after a short treatment, nor did it tend to decrease or increase the number, while the 

thirty-day treatment caused an increase in the number of cells in the group treated with the 

highest concentration of pyrimethanil. There was a statistically significant increase in the 

amount of collagen in the groups treated with pyrimethanil concentrations of 1000 and 2000 

mg/kg, after both treatments. 
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1. Увод 
 

Порастом глобалне пољопривредне производње све више долази до повећања 

употребе и злоупотребе пестицида како би се принос у пољопривреди повећао (Köhler i 

Triebskorn, 2013). Услед последица њиховог коришћења, развој пољопривреде већ дуго 

времена не подразумева само повећање приноса, него укључује и интензивне 

активности усмерене ка смањењу негативних ефеката које примарна производња хране 

оставља. Под тим се мисли на смањење емисије штетних материја које имају директне 

и индиректне утицаје на стање земљишта, воде, ваздуха, а пре свега на здравље човека 

и осталих живих бића (Ruţić i Poznanović, 2009). У првом реду се смањење штетних 

материја односи управо на пестициде који традиционално представљају главни извор 

опасних супстанци у пољопривреди (Poznanović i sar., 2008). 

Пестициди су дефинисани као хемијске супстанце које се користе за 

спречавање, уништавање или одбијање штеточина, почев од инсеката, глодара, корова, 

све до микроорганизама (Marrs i Ballantyne, 2004), тако да при одабиру пестицида је 

потребно бирати супстанцу која ће селективно уништити одређену врсту, а да притом 

што мања штета буде нанесена човеку и осталим врстама. Осим тога, важно својство 

које пестицид треба да има јесте брзо нестајање из животне средине, односно брзо 

разграђивање до неотровних продуката (Janjić, 2009). 

Такође, проблем повезан са пестицидима односи се на налажење њихових 

остатака (резидуа) у храни, те је потребно регулисати и контролисати њихове 

допуштене концентрације, како не би дошло до појаве штетних ефеката у организму 

услед коришћења прскане хране и до ремећења равнотеже у ћелијама (Plavšić i Ţuntar, 

2006). 

Штетно деловање токсина огледа се у ремећењу нормалних животних функција, 

биохемијских процеса услед нарушене координације, као и синтезе комплексних 

једињења (Janjić, 2009). Карактер и степен негативних последица зависи од 

концентрације супстанци, дуготрајности деловања, места уношења, стања пријемног 

ткива, дистрибуције у организму, излучивања итд. У већини случајева, дејство 

токсичне материје изазива поремећаје у физичко-хемијском стању цитоплазме 

осетљивих ћелија при чему је последица тих промена немогућност вршења животних 

функција појединих органа (Zagorac, 1978). 

Да би пестицид, као страна супстанца, испољио дејство које се видно одражава 

на растење и развиће организма, односно да би дошло до морфолошких, анатомских и 

цитолошких промена, мора се наћи у одређеној концентрацији у цитоплазми. Делујући 
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на ћелију пестициди могу појачати њену нормалну функцију (стимулативно дејство) 

или ослабити (депресивно дејство). Поједини пестициди или њихови метаболити 

делују тако да ремете ензимске реакције као резултат везивања за функционалне групе 

активног центра ензима чиме га блокирају и онемогућују интеракцију са правим 

супстратом (Janjić, 2009). 

Бавећи се токсинима попут многих пестицида, токсикологија управо испитује 

њихово деловање на организме, изазвано хемијском или физичко-хемијском 

интеракцијом са ткивом организма (Zagorac, 1978).  

Што се тиче класификације пестицида, она је извршена на основу објекта 

њиховог дејства, начину уласка у организам, хемијском саставу и на основу 

токсичности. Тако да је на основу објекта извршена подела пестицида на инсектициде, 

акарициде, бактерициде, вироциде, хербициде, зооциде и фунгициде. Према начину 

продирања и дејству, пестициди се деле на контактне (уништавају штеточине 

додиром), дигестивне (продиру преко желудачно-цревног тракта) и системске 

(уништавају штеточину преко неког од система). На основу хемијског састава, деле се 

на неорганске и органске (Stajkovac i sar., 2009). У зависности од јачине токсичног 

дејства, извршена је подела на четири групе: отровне хемикалије са јаким дејством, 

високо токсичне отровне хемикалије, средње токсичне отровне хемикалије и отровне 

хемикалије са мањом токсичности (Zagorac, 1978). 

С обзиром на то да пестициди спадају у ендокрине дисрупторе који доводе до 

хормонског дисбаланса и повећања оксидативног стреса, велика је значајност 

испититати њихово дејство на органе који су одговорни за одржавање метаболичке 

хомеостазе попут панкреаса (Menezo i sar., 2016; Knez, 2013; He i sar., 2020). 

У овом раду је испитан утицај пестицида, конкретно фунгицида, пириметанила 

на хистолошку грађу органа панкреаса, као потенцијалног ендокриног дисруптора са 

непотврђеним токсичним дејством на људе, иако је након in vitro спроведених 

експеримената код глодара утврђено да делује као ендокрини дисруптор који ремети 

хормоналну хомеостазу и механизам регулације између хипофизе и штитне жлезде 

(Faniband i sar., 2019). С обзиром на то да постоји органичен број студија о ефектима 

ендокриних дисруптора на ендокрини систем и конкретно панкреас (Göktekin & Barlas, 

2008), циљ овог рада био управо испитвање токсичности пириметанила, као 

потенцијалног ендокриног дисруптора. 
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1.1. Ендокрини дисруптори 

 
Ендокрини дисруптори јесу супстанце 

које негативно утичу на синтезу хормона, 

њихово ослобађање, транспорт, метаболизам, 

везивање за рецепторе, те на тај начин ремете 

одржавање хомеостазе у организму (Слика 1) 

(Knez, 2013). 

У ендокрине дисрупторе спадају 

индустријски растварачи или њихови 

нуспродукти (полихлоровани бифенили, 

полибромовани бифенили), бисфенол А 

(пластика), фталати (адитиви за производњу 

пластике) и др. (Cao i sar., 2009). Међу 

ендокриним дисрупторима налазе се и 

поменути пестициди (метоксихлор, 

хлорпирифос и др.), при чему од укупног 

броја, 46% спада у инсектициде, 21% у хербициде и 31% у фунгициде (Cao i sar., 2009; 

Mnif i sar., 2011). 

Токсиколошким и епидемиолошким студијама је показано да ендокрино 

дисруптивне хемикалије негативно утичу на панкреас (A. Polyzos i sar., 2012). 

Конкретно, према студији Алонсо-Магдалена и сарадника (2006), доказано је да 

ендокрини дисруптор бисфенол-А доводи до дегенерацијe ћелија панкреаса, посебно 

ћелија Лангерхансовог острвца. До болести долази услед ремећења функција β-ћелија 

панкреаса и њихове апоптозе, утицаја на синтезу инсулина, његову егзоцитозу и 

сигнализацију (Petrakis i sar., 2017). Појава дијабетеса типа 2, као и све промене у 

ендокрином систему изазване ендокрино дисруптивним хемикалијама представљају 

значајан проблем јавног здравља, с обзиром на то да је изложеност људске популације 

овим супстанцама широко распрострањена (Alonso-Magdalena i sar., 2011). Конкретно, 

изложеност живих организама преко хране и воде великом броју природних и 

синтетских супстанци које могу интерферирати са хормонима, неутралишући или 

опонашајући њихово дејство, доводи до ремећења хормонског балансa, стога, велика је 

значајност у исптивању ових једињења која потенцијално могу бити ризична по 

здравље (Acerini i Hughes, 2006).  

Управо, због високe делотворности фунгицида и једноставности за коришћење, 

долази до екстензивне потрошње, што доводи до појаве остатака фунгицида у храни, 

али и у екосистему (Dias, 2012). Такође, велики број фунгицида који се користе у 

Слика 1. Везивање ендокриних супстанци за рецепторе 

(преузето са https://epthinktank.eu/2013/03/11/eu-policy-on-
endocrine-disruptors/). Преведено на српски језик. 
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заштити биљака и биљних производа, услед незнања, нерационалне и нестручне 

примене, може представљати проблем због могућности загађивања животне средине и 

утицаја на здравље (Janjić, 2009), тако да је битно испитати ниво њихове токсичности. 

 

1.2. Фунгициди 
 

Фунгициди су хемијска једињења која инхибирају или спречавају раст гљивица 

или њихових спора (Dias, 2012). 

Први фунгициди су се појавили око 1850. године, када се открило да су гљиве 

значајни изазивачи болести биљака. У то време почиње да се користи елементарни 

сумпор, калцијум, полисулфид и баријум полисулфид. Нешто касније су пронађена и 

једињења бакра, која су такође била значајна у процесу сузбијања гљива. 1900. године 

су неорганска једињења живе уведена у циљу заштите семена, а 1914. године и 

органска једињења живе. Период открића органских и синтетичких фунгицида почиње 

1934. године са открићем дитиокарбамата и тиурама. 1966. научници откривају нову 

групу органских фунгицида који имају специфично дејство, што значи да их биљка 

може апсорбовати и разносити по својим деловима како би се заштитила од настале 

инфекције. Због своје природе, ова група фунгицида је названа ''систематични 

фунгициди'', међутим, примена фунгицида са систематичним деловањем доводи до 

појаве резистентности на одређене и често употребљаване фунгициде (Janjić, 2009). 

1.2.1. Фунгицид PYRUS 400 Sc 
 

PYRUS 400 Sc је фунгицид чија је главна активна супстанца пириметанил, 

концентрације 400 g/L (Hmura, 2019).  

Пириметанил (4,6-dimetil-N-fenil-2-

piridinamin) припада класи једињења анилино-

пиримидина који имају високу ефикасност у 

сузбијању бројних актиномицета (Слика 2) 

(Tanović i sar., 2011; Yu i sar., 2013). 

Пириметанил садржи 12 атома угљеника, 

молекулске формуле 𝐶12𝐻13𝑁3 и моларне масе 

од 199,25 g/mol (Cabras i sar., 1997). Ова врста 

фунгицида делује тако што инхибира синтезу 

метионина и доводи до спречавања синтезе 

ензима који су неопходни за инфекцију и 

Слика 2. Хемијска структура пириметанила (преузето 

са 
https://www.hindawi.com/journals/ijp/2014/489873/fig1/). 
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продор у ћелију биљке (Aleksić i sar., 2019). Односно, њихова функција је инхибиција 

секреције хидролитичких ензима у које спадају целулаза, кутиназа, липаза и протеаза 

(Leroux i sar., 2002).  

PYRUS 400 SC као систематични фунгицид са протективним деловањем, 

користи се за сузбијање проузроковача болести у виноградарству, воћарству и 

повртарству, конкретно у контроли узрочника сиве плесни, Botrytis cinerea (паразита 

винове лозе, малине, јагоде, паприке и парадајза) и гљиве Venturia inequalis (изазивач 

пегавости лишћа и краставости плодова јабуке и крушке (Слика 3, 4, 5) (Galenika, 2014; 

Cabras i sar., 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Краставост плода јабуке изазвана 

гљивом Venturia inaequalis (преузето са 

http://vocarskisavetnik.com/content/zastita-

cadjava-krastavost-jabuke-kruske/). 

Слика 5. Чађава пегавост листа јабуке изазвана 

гљивом Venturia inaequalis (преузето са 

http://agronomija.rs/2014/cadava-krastavost-jabuke-
venturia-inaequalis/). 

Слика 3. Сива трулеж грожђа Botrytis cinerea (преузето са 

https://www.syngenta.com.au/news/vineyard/why-switch-go-
botryticide). 
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1.3.  Биолошка активност фунгицида пириметанила 
 

На основу свих спроведених истраживања је битно истаћи да је правилна и 

безбедна употреба пестицида од суштинског значаја, управо због могућности да 

изазову токсичан ефекат у одређеној дози (Nicolotti i sar., 2014).  

С обзиром на то да су у пољопривредним подручјима водени екосистеми често 

изложени пестицидима који допиру до станишта отицањем токсичних материја чиме се 

нециљне врсте излажу ризику, контаминација пестицидима сматра се главним 

фактором који доводи до драстичног пада популације водоземаца (Wagner i sar., 2014; 

Bernabò i sar., 2016). 

 

Истраживањима је доказано да дуготрајна изложеност пириметанилу утиче на 

опстанак, развој и метаморфозу врсте жабе Hyla intermedia (Bernabò i sar., 2016). 

Такође, негативан утицај се манифестује и на репродуктивну диференцијацију и развој 

јаjника код ове врсте (Bernabò i sar., 2017). 

 

Што се тиче осталих врста, директна изложеност пириметанилу у воденом 

медијуму или индиректна изложеност пириметанилу путем хране доводи до значајног 

смањења репродукције врсте рачића Daphnia pulex (Scherer i sar., 2013), док је о 

утицају на ембрионе зебрице ( Danio rerio) доказано да пириметанил изазива смањење 

брзине откуцаја срца и преживљавање (Meng i sar., 2020). Такође, испитивања четири 

групе пестицида на ембрионима зебрице показала су да је пириметанил имао највећи 

токсични ефекат на тироидну жлезду (Wang i sar., 2018). 

Излагање ембриона пужа врсте Physella acuta су показала да пириметанил 

снажно инхибира ембрионални развој, као и да утицај пириметанила и повећане 

температуре доводи до убрзаног рада срца ембриона (Seeland i sar., 2013). 

Утицај пириметанила испитан је и на комарцима врсте Chironomus riparius, 

чиме је доказано синергистичко деловање високе температуре и пириметанила. 

Хронично излагање ниским концентрацијама ове супстанце и високој темпeратури 

доводи до повећања смртности, смањења стопе раста популације и значајног смањења 

генетичке разноврсности (Müller i sar., 2012). 

Са друге стране, истраживања спроведена на женкама мишева и пацова показују 

да супстанца делује на штитну жлезду изазивајући хипертрофију, хиперплазију и 

смањује ниво тироксина у крви (Hurley i sar., 1998). 

Код људи ниси запажени ефекти попут мутагености, канцерогености или 

тератогености, као ни иритација коже и слузнице ока, међутим, након дужег времена 

излагања људи токсичном ефекту овој супстанци може доћи до значајнијих оштећења 

ДНК молекула (Lebailly i sar., 1998; Mitić, 1998). 
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Такође, истраживања вршена у in vitro условима на канцерогеним и 

неканцерогеним ћелијским линијама су показала да пириметанил осим цитотоксичног 

деловања на канцерогене ћелије, такође негативно делује и на неканцерогене ћелијске 

линије смањујући виталност и пролиферацију. Доказано је и високо токсично дејство 

на плурипотентне матичне ћелије (Aleksić i sar., 2019).  

 

На основу података из спроведених студија, доказано је и да се највеће 

концентрације пириметанила задржавају у ткивима јетре, бубрега, слезини, јајницима 

надбубрежне и штитне жлезде (Dellarco, 2007). С обзиром на мањи број литературних 

података о утицају пириметанила на ендокрини део панкреаса и ниво колагена у ткиву, 

у даљем делу рада ће бити речи о начину његовог деловања на овај орган.  

 

1.4. Анатомија и морфологија панкреаса 
 

Панкреас је издужена жлезда придружена дигестивном систему у нивоу 

дуоденума. На основу васкулатуре се може поделити на главу, тело и реп, с обзиром на 

то да анатомски делови панкреаса нису јасно дефинисани. Хистолошки се издвајају 

ендокрино и егзокрино жлездано ткивo, при чему 95% ткива има егзокрину, а мање од 

5% ендокрину функцију (Слика 6) (Chen i sar., 2011). Око панкреаса се налази танки 

везивни омотач, од кога се одвајају септе делећи жлезду на лобулусе груписане у 

лобусе, који су раздвојени везивним ткивом у дебљем слоју (Popović i sar., 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Панкреас (преузето са https://www.alamy.com/). Преведено на српски 
језик. 
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1.4.1. Структура егзокриног панкреаса 
 

Примарна функција егзокриног 

панкреаса јесте излучивање дигестивних 

ензима одговорних за нормално варење и 

апсорпцију унете хране у организам (Leung, 

2010). Чине га секреторне јединице 

(aцинуси) у оквиру лобулуса и систем 

изводних канала. Градећи секреторне 

јединице, ацинусне ћелије (панкреатоците) 

представљају најдоминантнији тип ћелија, 

што чини 82% укупне запремине панкреаса 

(Popović i sar., 1988; Bolender, 1974; Pajević, 

2018). Облик панкреатоцита је променљив, 

што је у вези са функционалним стадијумом: 

од пирамидалних ћелија, база широких 15 µ, 

до сужених ћелија. На овим ћелијама се могу 

уочити три зоне: апикална зона која је 

зрнаста, зона једра и базална зона (Kostić, 

1968). Ацинусне ћелије одликује велики број 

митохондрија, слободни рибозоми, гранулирани ендоплазматични ретикулум и добро 

развијен Голџијев апарат. Управо овако добро развијена архитектура органела 

омогућава обилну производњу секреторних зимогених гранула, сачињених од мноштва 

ензима и прекурсора ензима, које су поларизоване на апикалној страни ћелије (Leung, 

2010). Конкретно, у ацинусним ћелијама врши се синтеза пептидаза трипсиногена и 

химотрипсиногена у неактивној форми проензима како би се интегритет панкреаса 

очувао, као и синтеза α-амилаза, липазa и нуклеазa (Pajević, 2018; AnĎelković i sar., 

2001). На тај начин настају основни састојци панкреасног сока, тј. ензими за варење све 

три врсте хранљивих материја: беланчевина, угљених хидрата и масти (Guyton i Hall, 

1999).  

Системом изводних канала се панкреасни сок улива у дуоденум и то крећући се 

интеркаларним каналом из унутрашњости ацинуса. Ћелије овог канала 

(центроацинусне ћелије) јесу одговорне за лучење битних састојака панкреасног сока 

тј. воде и бикарбоната (HCO
3-

) (Ross i Wojciech, 2011; Pajević, 2018). Физиолошка 

функција бикарбоната јесте обезбеђивање оптималне pH вредности неопходне за 

активност дигестивних ензима панкреаса као и за неутрализацију киселог садржаја 

који доспева из желуца (Githens, 1988). Даље кретање панкреасног сока наставља се на 

интралобуларне канале настале спајањем интеркаларних канала. Интралобуларни 

канали се потом спајају и међусобно настављају на интерлобуларне канале, који даље 

Слика 7. Егзокрини панкреас (Leung, 2010). Преведено на 

српски језик. 
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чине канале већих димензија, а онда се и финално уливају у главни изводни канал 

ductus pancreaticus Wirsungi- Вирсунгов канал, који се скоро целом дужином жлезде 

пружа и на крају улива у дуoденум (Ross i Wojciech, 2011; Pajević, 2018). 

Основни стимулуси који изазивају панкреасну секрецију јесу: ацетилхолин, који 

се ослобађа из парасиматичких завршетака, затим холецистокинин који се секретује у 

слузници дуоденума када храна уђе у танко црево и на крају секретин. (Guyton i Hall, 

1999). Стимулација интеркаларних ћелија изазвана је секретином, док је секретин 

стимулисан садржајем из желуца или жучне киселине приликом контакта са мукозом 

дуоденума (Ross i sar., 2002; Popović, 1988). Са друге стране, улога холецистокинина 

јесте стимулисање дигестивних ензима (AnĎelković i sar., 2001).  

 

1.4.2. Структура ендокриног панкреаса 
 

Између егзокриних мешкова, у виду острваца, налазе се целуларне гомиле, врло 

богате крвним капиларима, без постојања 

везе са каналима панкреаса. То су тзв. 

Лангерхансова острва (insulae pancreaticae) 

чији збир чини ендокрини панкреас (Слика 

8) (Kostić, 1968). Острвца су добила назив 

по Полу Лангерхансу који их је први уочио 

у панкреасном ткиву пре близу 150 година 

(Stošić, 2018).  

 Функција ендокриног панкреаса 

јесте синтеза пептидних хормона, 

одговорних за хомеостазу нивоа глукозе у 

организму (Leung, 2010).  

За разлику од егзокриног дела 

панкреаса, ендокрини део чини знатно 

мањи проценат од укупне површине органа 

(Jo i sar., 2007).  

Просечна величина Лангерхансових острваца код сисара је између 100-200 µm, 

тако да се може уочити варирање њиховог дијаметра у широким границама (20-500 

микрона) (Leung, 2010; Popović i sar., 1988). Лангерхансова острвца у просеку чини од 

пар до неколико стотина ћелија (Ross i Wojciech, 2011). Што се тиче њиховог облика, 

највећи број острваца има лоптаст облик, упркос великој варијабилности (Popović i sar., 

1988). Број и величина острваца подложни су многим променама у вези са разним 

Слика 8. Ендокрини панкреас (преузето са 

https://www.alamy.com/). Преведено на српски језик. 
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околностима: начин живота, исхрана, утицај инсулина, утицај проинсулина из предњег 

режња хипофизе и др. У погледу распрострањености ендокриних острваца, највише 

има у репу панкреаса (Kostić, 1968). 

У грађу Лангерхансовог острвца улазе четири специјализована типа ћелија: α, β, 

δ и ПП ћелије (Jo i sar., 2007). Такође, у острвцу се могу и уочити ћелије које 

синтетишу грелин, тзв. ε-ћелије (Collombat i sar., 2006). Ћелије су поређане у 

неправилне низове, који се међусобно анастомозирају (Popović i sar., 1988). Иако су β-

ћелије најзаступљенији тип ћелија у острвцу (60-80% код глодара и 50-70% код људи), 

значајну улогу у одржавању и контроли хомеостазе глукозе у организму имају и остали 

типови ћелија (Brereton i sar., 2015). Између ових ћелија постоји добро координисана 

сигнализација која омогућава брзу реакцију на промену нивоа глукозе у крви као и на 

међућелијске сигнале. Међућелијским спојевима, паракрином сигнализацијом, као и 

нервним импулсима који доспевају до ћелија, обезбеђен је брз одговор и реакција. 

Такође, сама архитектура и просторни распоред различитих типова ћелија у острвцу су 

јако битни са успешну ћелијску комуникацију (Brereton i sar., 2015). По добро 

дефинисаном обрасцу, код пацова и људи, β-ћелије су лоциране у центру, док су α-

ћелије и δ-ћелије на периферији острвца (Слика 9) (Leung, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. Распоред ћелија у острвцу (преузето са 

https://www.dreamstime.com/illustration/pancreatic-islet.html). Преведено на 
српски језик. 
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На спољашњој површини острвца се налази и базална мембрана. Својеврсна 

граница између ацинуса и острваца јесте нежна мрежа ретикулинских влакана. Уз саме 

ћелије острваца, налазе се бројни капилари и мала количина колагених влакана 

(Popović i sar., 1988). Од укупног протока крви у целом панкреасу, 15% протока је 

усмерено ка острвцима, што показује богату прокрвљеност (Citro i Ott, 2018). Осим 

тога, проток крви је увек усмерен од центра острвца ка периферији (Leung, 2010).  

Што се тиче инервације, острвца су инервисана мијелинским и амијелинским 

влакнима. Нервни завршеци мијелинских влакана су врло бројни и холиенергичног су 

типа и садрже бројне пресинаптичке везикуле у којима се налази ацетилхолин. За 

разлику од мијелинских, амијелинска влакна су малобројна, при чему су њихови 

завршеци адренергичког типа. Све ћелије острвца остварују контакт са нервним 

завршецима, при чему свака од њих може бити истовремено у контакту са оба типа 

нервних завршетака (Popović i sar., 1988). 

У даљем делу текста биће више речи о ћелијама које чине Лангерхансова 

острвца и њиховој функцији, почевши од β-ћелија које су процентуално 

најзаступљеније. 

 

1.4.2.1. β-ћелије 

 

β-ћелије чине највећи део Лангерхансовог острвца. У зависности од 

коришћених морфометријских техника, анализираних узорака и њиховог обима, 

релативна маса ових ћелија чини између 50 и 80% укупне масе острвца (In’t Veld i 

Marichal, 2010). β-ћелије cу по правилу полигоналног облика, дијаметра између 6-12 

микрона (Popović i sar., 1988). У цитоплазми β-инсулоцита се налазе ситне грануле са 

инсулином, базофилног карактера, а процењује се да је њихов број између 9-13000 (In’t 

Veld i Marichal, 2010; Popović i sar., 1988), тако да је  функција ових ћелија управо 

синтеза инсулина, анаболичког пептидног хормона, који смањује ниво глукозе у крви 

повећањем уноса глукозе у периферна ткива попут масног и скелетног мишићног ткива 

(Leung, 2010).  

 

1.4.2.1.1. Синтеза и механизам секреције инсулина  

 

Синтеза инсулина тече на следећи начин: у првој фази, инсулин је синтетисан у 

виду прекурсора, препроинсулина, кога чини 110 аминокиселина. У другој фази долази 

до значајне промене у структури препроинсулина, деловањем пептидаза у зрнастом 
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ендоплазматичном ретикулуму, чиме настаје проинсулин. Проинсулин затим бива 

транспортован у Голџијев апарат при чему у секреторним гранулама прелази у 

инсулин и Ц-пептид (Stošić, 2018). Инсулин и Ц-пептид се налазе у еквимолекулским 

концентрацијама (Popović i sar., 1988).  

Мономер инсулина је изграђен од два полипептидна ланца, ''А'' (21 

аминокиселина) и ''Б'' (30 аминокиселина), која су повезана са два дисулфидна моста, 

док се унутар ланца ''А'' налази и трећи дисулфидни мост (Слика 10) (Wilcox, 2005).  

 

  

 

 

 

 

 

С обзиром на то да је инсулин хипогликемијски фактор, основни стимулус за 

ослобађање инсулина јесу хранљиве материје као што су аминокиселине, масне 

киселине и нарочито глукоза (Leung, 2010; Petrović, 1991). У тренутку деловања 

стимулуса за ослобађање инсулина, инсулогене грануле се транспортују према 

ћелијској мембрани, при чему долази до фузионисања мембрана гранула са ћелијским 

мембранама и ослобађања садржаја у перикапиларни простор процесом егзоцитозе 

(Popović, 1988). Конкретно, β-ћелије панкреаса имају специјалне GLUT 2 транспортере 

кроз које се глукоза транспортује олакшаном дифузијом. Након њеног уласка у ћелију, 

врши се фосфорилација ензимом глукокиназа, након чега се добија глукозо-6-фосфат. 

Тиме је започет процес оксидације молекула глукозе чиме се повећава количина АТП-а 

у ћелији. Повећани АТП/АДП однос изазива затварања АТП-зависних К
+ 

канала, 

деполаризацију мембране и отварање волтажно-зависних Ca
2+

 канала. Улазак Ca
2+ 

у β- 

ћелије панкреаса доводи до стапања везикула инсулина и мембране ћелије што даље 

води ка ослобађању хормона у крвоток  (Слика 11) (Schuit i sar., 2001).  

 

 

 

 

Слика 10. Структура инсулина (преузето са 
http://www2.gvsu.edu/chm463/diabetes/insulin.html). 
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Слика 11. Механизам секреције инсулина (Leung, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1.2. Инсулин и његова метаболичка деловања 

 

Инсулин има значајну улогу у депоновању вишка енергетских супстанци. У 

случају вишка угљених хидрата, он изазива њихово одлагање у облику гликогена 

углавном у јетри и мишићима. Такође, вишак угљених хидрата који се не може 

депоновати у облику гликогена, под утицајем инсулина, претвара се у масти и депонује 

у адипозно ткиво. У случају протеина, инсулин директно подстиче преузимање 

аминокиселина у ћелије и њихово претварање у протеине. Поред тога, он инхибише 

разлагање протеина који се већ налазе у ћелијама (Guyton i Hall, 1999).  

 

1.4.2.2. α-ћелије 

 

α-ћелије чине око 25% од укупног броја ћелија ендокриног панкреаса (Guyton i 

Hall, 1999). Њихова функција јесте синтеза глукагона, хормона који делује супротно од 

инсулина (Date i sar., 2002). Глукагон чине 29 аминокиселина, док је прекурсор 

глукагона, препроглукагон знатно већи (178 аминокиселина). Иако је место синтезе 

глукагона исклучиво α-тип ћелија, ген који кодира прекурсор овог пептида се 

екпримира у Л-ћелијама црева, таламусу и хипоталамусу (Kieffer i Habener, 1999). 

Физиолошки ефекат глукагона огледа се у повећању нивоа глукозе у крви, делујући 

као катаболички хормон, тако да је активација секреције глукагона стимулисана 

хипогликемијом (Date i sar., 2002). Конкретно, два главна дејства глукагона на 

метаболизам глукозе јесу: разлагање гликогена у јетри (гликогенолиза) и повећана 

глуконеогенеза у јетри. Оба ова ефекта повећавају количину расположиве глукозе у 

органима (Guyton i Hall, 1999). 
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1.4.2.3. δ-ћелије 

 

Проценат δ-ћелија је знатно мању у односу на α и β-ћелије и износи 5-10% (In’t 

Veld i Marichal, 2010). δ-ћелије код човека карактерише полигонални облик, међутим 

светлосном микроскопијом је доказано да могу бити заобљеног или пирамидалног 

облика (Grube i Bohn, 1983). Ове ћелије синтетишу соматостатин (Brereton i sar., 2015). 

 Соматостатин је првобитно откривен као неуропептид који производе ћелије 

хипоталамуса, чија је функција инхибиција хормона раста из хипофизе. Додатним 

истраживањима, доказано је присуство овог пептида и у ћелијама панкреаса. 

Физиолошка функција соматостатина јесте снажна инхибиција секреције инсулина и 

глукагона, као и инхибиција лучења киселине у желуцу (Unger i sar., 1978). 

 

1.4.2.4. ПП-ћелије 

 

Мала популација ћелија означених као ПП-ћелије или Ф-ћелије, процентулано 

мало заступљене (<2% код људи, <5% код глодара), синтетишу панкреасни 

полипептид кога чине 36 аминокиселина (Brereton i sar., 2015). Секреција овог 

полипептида је стимулисана уносом хране (висок садржај протеина и масти), 

холиенергичком стимулацијом и хипогликемијом, док висок ниво глукозе инхибира 

синтезу (Leung, 2010). 

  

1.4.2.5. ε-ћелије 

 

ε-ћелије чине најмањи проценат острвца (1%). Иако се о њиховој функцији мало 

зна, битно је поменути да се у њима синтетише хормон грелин, који је најпре изолован 

из желуца пацова. Сматра се да је овај хормон значајан за ослобађање хормона раста, 

регулацију метаболизма и енергетски баланс, док тачна улога међу ћелијама није 

утврђена (Wierup i sar., 2002; In’t Veld i Marichal, 2010). 
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2. Циљ рада 
 

 Циљ овог рада био је испитивање утицаја раствора различитих концентрација 

фунгицида PYRUS-а 400 SC (500, 750, 1000 и 2000 mg/kg) на површину 

Лангерхансових острваца, укупан број ћелија по 1000 µm² Лангерхансовог острвца и 

депозицију колагена у панкреасу. 
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3. Материјал и методе 
 

3.1.  Материјал 
 

У експерименталном делу рада је коришћен следећи материјал: 

 Комерцијални фунгицид PYRUS 400 SC (произвођач: Arysta LifeScience Benelux 

Sprl, Belgija); 

 Физиолошки раствор (0,9% NaCl); 

 Експерименталне животиње, мужјаци пацова соја Wistar, старости 12 недеља; 

 Орган пацова: панкреас. 

 

3.2. Методе 
 

Ток експерименталног рада се дели на следеће фазе: 

 Третирање животиња фунгицидом у константним експерименталним условима; 

  Жртвовање третираних животиња и хируршко узимање узорака панкреаса; 

 Припрема узорака ткива за анализу: фиксација, дехидратација, калупљење, 

сечење; 

 Израда трајних микроскопских препарата; 

  Бојење препарата; 

 Посматрање трајних препарата под микроскопом; 

 Морфометријска анализа; 

 Статистичка анализа. 

 

3.2.1. Третирање животиња фунгицидом у константним 

експерименталним условима 
 

За потребе експеримента је коришћено 30 мушких јединки пацова соја Wistar, 

које су подељене у две групе: 

''Група 1'' је третирана 15 дана фунгицидом, након чега је извршено жртвовање и 

''Група 2'' третирана 30 дана. 
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Група животиња која је третирана 15 дана, подељена је у 5 подгрупа. 

 I подгрупу (контролна група), чинило је 3 пацова, третираних 15 дана са 1 ml 

физиолошког раствора;  

II подгрупу чинило је 3 пацова, третираних 15 дана са 1 ml раствора PYRUS-а 

концентрације 500 mg/kg;  

III подгрупу чинило је 3 пацова, третираних 15 дана са 1 ml раствора PYRUS-а 

концентрације 750 mg/kg; 

IV подгрупу чинило је 3 пацова, третираних 15 дана са 1 ml раствора PYRUS-а 

концентрације 1000 mg/kg;  

V подгрупу чинило је 3 пацова, третираних 15 дана са 1 ml раствора PYRUS-а 

концентрације 2000 mg/kg. 

 

Група животиња која је третирана 30 дана је такође подељена у 5 подгрупа. 

I подгрупу (контролна група), чинило је 3 пацова, третираних 30 дана са 1 ml 

физиолошког раствора;  

II подгрупу чинило је 3 пацова, третираних 30 дана са 1 ml раствора PYRUS-а 

концентрације 500 mg/kg;  

III подгрупу чинило је 3 пацова, третираних 30 дана са 1 ml раствора PYRUS-а 

концетрације 750 mg/kg; 

IV подгрупу чинило је 3 пацова, третираних 30 дана са 1 ml раствора PYRUS-а 

концентрације 1000 mg/kg;  

V подгрупу чинило је 3 пацова, третираних 30 дана са 1 ml раствора PYRUS-а 

концентрације 2000 mg/kg. 

Све јединке су у току експеримента боравиле у једнаким условима, што 

подразумева дванаесточасовну изложеност светлу, температури од 20-23 °C и слободан 

приступ води и храни. 

Третирање животиња одговарајуће припремљеним растворима фунгицида и 

физиолошким раствором је вршено орално, помоћу сонде, у преподневним часовима, у 

виваријуму Медицинског факултета у Нишу.  
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3.2.2. Жртвовање третираних животиња и хируршко узимање 

узорака панкреаса  
 

Пре почетка жртвовања, животињама је измерена телесна маса, након чега су 

помоћу кетамидора јединке анестезиране. 

  Затим се приступало отварању трбушне дупље, при чему је хируршким 

прибором одстрањен панкреас, а узорци ткива потпољени у фиксатив, тј. формалин. 

Ткиво је чувано 3 дана у формалину, уз једну промену свежим формалином након 

другог дана.  

  

3.2.3.  Припрема узорака ткива за анализу  
 

3.2.3.1.  Дехидратација ткива 

 

Узорци ткива се најпре након фиксације пребацују у 70% алкохол у коме стоје 2 

сата, уз замену свежим алкохолoм након једног сата. Овај процес се наставља 

повећавањем концентрација тако да након одливања 70% се додаје 80% алкохол, 

такође 2 сата, са једном променом алкохола. У наредном кораку се користи 96% 

алкохол уз понављање претходних корака, да би на крају овог процеса дехидратације 

ткиво  било пребачено у 100% алкохол. Након стајања узорака ткива у апсолутном 

алкохолу 24 часова, ујутру се мења свежим апсолутним алкохолом у коме узорци стоје 

један сат.  

За то време, у термостат се стављају бочице напуњене до пола парапластом како 

би парапласт био у течном стању, а онда се дода толуен и прави смеша парапласта и 

толуена у односу 1:1. Узорак ткива се додаје у бочицу и оставља у термостат на 

температури од 58-60 °C. У наредном кораку се, након два сата, одлије смеша и дода 

чист парапласт у коме ткиво стоји преко ноћи. Трећег дана се парапласт одлије, дода се 

нови да би након два сата узорак био спреман за калупљење. 
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3.2.3.2. Калупљење ткива 

 

За процес калупљења ткива коришћен је апарат Leica EG1150, који се састоји из 

система за загревање и хлађење.  

На самом почетку, бочице са парапластом и узорцима ткива се стављају у део 

апарата за загревање чиме је омогућено да парапласт буде у течном стању. 

За формирање блокова парапласта са ткивом су коришћени метални калупови 

напуњени течним парапластом у које је стављен узорак ткива централно орјентисан, а 

онда прекривен пластичном мрежицом (Слика 12, 13). Овај део процеса се одвија на 

плочи која загрева. Потребна је одређена брзина при раду због брзог преласка 

парапласта из течног у чврсто стање на собној температури. Приликом калупљења 

треба водити рачуна да се не формирају мехурићи ваздуха како не би дошло до пуцања 

парапласта приликом сечења на микротому. Тако спремљен калуп ставља се на хладну 

плочу 20-ак минута, a касније преноси у замрзивач како би се мрежица са ткивом 

одвојила од металног калупа (Слика 14) (Švob, 1974).  

 

3.2.3.3.  Сечење ткива и израда трајних препарата 

 

У следећем кораку се помоћу микротома врши израда танких пресека (4-5µm). 

Пре сечења потребно је парафинске блокове обликовати у одговарајући облик (трапез 

или правоугаоник), при чему је битно да око ткива не остане више од 1-2 mm појаса 

Слика 12. Метални калупови 

(преузето са 

саhttps://www.sakuraus.com/Products/

Embedding/Tissue-Tek-

NanoMolds.html). 

Слика 13. Мрежице за калупљење 

(преузето са 

https://www.dynalon.com/publicstore/pr

oduct/Kartell-Tissue-Embedding-

Cassettes-UNI-

Type,277.aspx?sku=1505). 

Слика 14. Апарат за калупљење 

(Leica EG1150) ( преузето са 

https://www.leicabiosystems.com/histol

ogy-equipment/histology-embedding-

centers-accessories/products/leica-

eg1150/). 
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парафина. Након сечења, резови се исрављају у водено купатило, на температури 45 

°С, а затим фиксирају на предметну плочицу. Цео процес сечења се врши уз помоћ 

микротома модела Leica RM 2125RT (Слика 15).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.  Бојење препарата 
 

Пре бојења препарата неопходно је извршити депарафинизацију ткивних 

пресека, односно уклањање парафина, јер бојење у супротном не би било могуће 

(Kostić, 1953). Депарафинизација се врши у толуену, који раствара парафин, тако да на 

плочици остаје само песек ткива. Након тога је неопходно уклонити толуен из ткива 

што се врши испирањем ткива у серији алкохола опадајуће концентрације (апсолутни 

алкохол, 96% алкохол, 70% алкохол) и на крају у дестилованој води (Švob, 1974) 

   У овом раду су примењени: Хематоксилин-еозин и Masson-трихромно бојење. 

  

 

 

 

Слика 15. Микротом ((Leica RM 2125RT) (преузето са 

https://biosystems.ch/default.aspx?globalid=1327ilang=EN)). 
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Хематоксилин-еозин бојење 

   Ова метода бојења се користи за рутинска бојења ткива. Базофилне стуктуре боји 

плаво (једра), а ацидофилне (цитоплазму) ружичасто или црвено. 

Поступак: 

 − Бојење Харисовим хематоксилином 10 минута; 

 − Испирање текућом водом 5 минута; 

 − Бојење еозином 2 минута; 

 − Испирање дестилованом водом и серијом растуће концентрације алкохола (70%,   

96%, 100%); 

 − Сушење у термостату 5 минута; 

 − Потапање у толуену 10 минута; 

 − Покривање покровном љуспом. 

 

Masson-трихромно бојење (Masson, 1929), са модификацијама, је примењено на 

следећи начин: 

 Бојење Вајгертовим хематоксилином 5 минута; 

 Испирање текућом водом 5 минута; 

 Бојење мешавином раствора А и Б ( кисели фуксин и Ponceau 2R) у односу (1:1) 

2 минута; 

 Испирање дестилованом водом; 

 1% фосфомолибденска киселина 2x1 минут; 

 Додавање раствора Ц (anilin blue) преко киселине, 5 минута;  

 Испирање дестилованом водом и серијом растуће концентрације алкохола (70%,   

96%, 100%); 

 Сушење у термостату 5 минута; 

 Потапање у толуену 10 минута; 

 Покривање покровном љуспом. 
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3.2.5. Посматрање трајних препарата под микроскопом 

  
Обојени хистолошки препарати су посматрани под микроскопом. Коришћен је 

светлосни микроскоп Leica DM2500 чија је камерa повезана са компјутерским 

софтвером. 

 

3.2.6. Морфометријска анализа 
 

Морфолошка анализа хистолошких препарата вршена је у ImageJ програму за 

обраду слика из софтверског пакета Fiji. Слике препарата су додатно обрађене у 

програму AdobePhotoshop CS 6. 

Морфолошка анализа вршена је по модификованој методи студије Мадић и 

сарадника (2020), односно упоредном анализом следећих хистолошких параметара: 

величине Лангерхансових острваца, укупног броја ћелија по 1000 µm² Лангерхансовог 

острвца и депозиције колагена у панкреасу.  

 

3.2.7. Статистичка анализа 
 

Коришћењем софтвера GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, La Jolla California 

USA) извршена је статистичка анализа података. Како би се утврдила статистичка 

значајност средњих вредности које су добијене након морфометријске анализе, 

коришћена је једнофактроска анализа варијансе (ANOVA), док је Тукијевим тестом 

анализирано постојање статистички значајних разлика између третираних група 

понаособ. 
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4. Резултати и дискусија 
 

 Након морфометријске анализе исечака препарата која је подразумевала 

мерење површине Лангерхансових острваца, бројање ћелија у оквиру Лангерхансових 

острваца и количину колагена у ткиву панкреаса у групама третираних петнаест и 

тридесет дана, дошло се до следећих резултата. 

4.1. Резултати добијени након петнаестодневног третмана 
 

Најпре је површина Лангерхансових острваца анализирана на исечцима 

препарата претходно обојених Хематоксилин-еозин бојењем који су приказани на 

слици број 16, где се може се може видети уобичајена морфолошка и хистолошка грађа 

ендокриног дела панкреаса у контролнoј групи, без видљивих промена у величини или 

облику Лангерхансових острваца.  

 

 

 

 

 

 

Слика 16. Хистолошки пресек панкреаса обојен Хематоксилин-еозин методом. 1: 
контрола; 2: конц. пириметанила 500 mg/kg; 3: 750 mg/kg; 4: 1000 mg/kg; 5: 2000 mg/kg. 

(Увећање 400x) 
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Са друге стране, тенденција ка опадању површине острваца се може приметити 

код група третираних највећим концентрацијама пириметанила (1000 и 2000 mg/kg). 

Међутим, након статистичке анализе утврђено је да до значајних статистичких разлика 

између контролне групе и третираних животиња растућим концентрацијама 

пириметанила није дошло, што је ислустровано на Графику 1. 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 Након пребројавања свих ћелија у острвцима, извршено је прерачунавање 

њихове бројности на 1000 µm² Лангерхансовог острвца за сваку групу. Статистичком 

анализом утврђено је да нема статистичке значајности, тако да третман поменутим 

концетрацијама у истом временском интервалу није довео до промене у односу на 

контролну групу (График 2). У контролној групи је број ћелија на 1000 µm² 

Лангерхансовог острвца износио 5,24 ± 1,08, док се на основу осталих вредности 

добијених из група третираних пириметанилом, не уочава тенденција ка смањењу или 

повећању бројности ћелија у острвцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 2. Утицај пириметанила на број ћелија у 

Лангерхансовим острвцима. 

График 1. Утицај пириметанила на површину Лангерхансових 

острваца. 
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Са друге стране, до статистичке значајности у нивоу колагена у односу на 

контролну групу је дошло након мофометријске анализе извршене на препаратима 

обојеним Masson-трихромном методом, који су приказани на слици број 17. 

 

  

Слика 17. Хистолошки пресек панкреаса обојен Masson-трихромном методом. 1: контрола; 2: конц. 
пириметанила 500 mg/kg; 3: 750 mg/kg; 4: 1000 mg/kg; 5: 2000 mg/kg. (Увећање 200x) 
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 Конкретно, у групи животиња третираних највећом концентрацијом 

пириметанила (2000 mg/kg) дошло је до значајног повећања количине колагена (15,40 ± 

2,60%) у односу на контролну групу (8,08 ± 1,36%), у региону око крвних судова 

(График 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Резултати добијени након тридесетодневног третмана 
 

Исечци препарата, обојени Хематоксилин-еозин бојењем, на слици број 18 

приказују разлике у величини Лангерхансових острваца до којих је дошло након 

тридесетодневног третмана, у поређењу са контролном групом. 

За разлику од описаних резултата у петнаестодневном третману, у којима није 

било статистички значајних разлика, у овом третману тенденција ка смањењу острваца 

постоји и то са појавом статистичкe значајности (p<0,05). До видљивих промена је 

дошло у групама третираних концентрацијама 1000 и 2000 mg/kg, где се може уочити 

видљиво смањење површине острваца, што указује на токсично деловање 

пириметанила у тим концентрацијама.  

Конкретно, вредности добијене након морфометрије површине острваца у 

контролној групи су 22777,04 ± 3602,05 µm
2
, док се значајан пад површине види код 

животиња третираних поменутим концентрацијама (1000 mg/kg: 7674,00 ± 3250,64 µm
2 

и 2000 mg/kg: 5564,66 ± 2264,12 µm
2
) (График 4). 

График 3. Утицај пириметанила на ниво колагена у ткиву панкреаса. 



  

Александра Здравковић- Мастер рад 

 

 

35 
 

 

Слика 18. Хистолошки пресек панкреаса обојен Хематоксилин-еозин методом. 1: контрола; 2: конц. 
пириметанила 500 mg/kg; 3: 750 mg/kg; 4: 1000 mg/kg; 5: 2000 mg/kg. (Увећање 400x) 
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             С обзиром на изванредну ,,пластичностʻʻ која одликује панкреас и могућност 

биотрансформације лекова и других хемикалија, некада је тешко одредити знакове 

патолошких промена (Mateescu i sar., 2012; Scarpelli, 1989). Са друге стране, до 

дисфункционалности органа и видљивих промена може доћи деловањем реактивних 

метаболита којима је орган изложен (Scarpelli, 1989). Управо, појава реактивних 

облика кисеоника попут водоник-пероксида (H2O2) и супероксида (O2
-
), може изавати 

оксидативни стрес, оштећења ДНК молекула и низ патолошких промена у ткивима 

организма, као последица изложености одређеним пестицидима (Polat i Ogut, 2018). 

Акумулирање реактивних врста кисеоника дужи период може довести до хроничног 

оксидативног стреса и негативних последица, а с обзиром на то да панкреас има 

најмање развијене антиоксидативне механизме, јављају се патолошке промене 

(Robertson, 2004). 

Оксидативни стрес изазван пестицидима је у фокусу токсиколошкх 

истраживања последњих десет година, као могућ механизам који доводи до 

токсичности, с обзиром на реактивност слободних радикала и могућности интеракције 

са протеинима, нуклеинским киселинама, шећерима и липидима (Abdollahi i sar., 2004).  

Севим и сарадници (2009), дошли су до сличних резултата који показују да 

хербицид ,,Imazamoxʻʻ изазива смањење величине острваца за 36-38% у поређењу са 

контролном групом. У даљим истраживањима се може видети да је излагање јединки 

пацова истом хербициду, као и инсектициду ,,Imidaklopridʻʻ-у, довело до ћелијске 

График 4. Утицај пириметанила на површину Лангерхансових острваца. 
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апоптозе и редуковања величине острвца панкреаса. Са друге стране, утицај 

инсектицида ,,Diazinonaʻʻ, изавао је некрозу ћелија и жлездану дегенерацију. Могуће 

објашњење за појаву оваквих промена јесте управо оксидативни стрес (He i sar., 2020). 

Водећи се овим закључком, разлог смањења величине Лангерхансових острваца, у 

односу на контролну групу, може бити да су она посебно осетљива на оксидативни 

стрес због поменутог ниског нивоа антиоксидативних ензима (Dagli Gul i sar., 2013). 

С обзиром на то да оксидативни стрес јесте резултат неравнотеже између 

антиоксиданата и слободних радикала који доводе до оштећења ћелија, конкретно, 

повећањем реактивних врста кисеоника (РОС) у β-ћелијама смањује се експресија гена 

за синтезу инсулина, тако да као последица тога долази и до оштећења самог острвца 

(Rahimifard i sar., 2014). 

Због недостатка литературних података о утицају пириметанила на сисаре којим 

би потврдили сличне промене и појаву токсичности панкреаса, немогуће је са 

сигурношћу извести закључке, али пак постоје сличности са експериментом 

спроведеном на врсти рибе Danio reriо, где је доказано да фунгицид пириметанил 

индукује експресију гена повезаних са програмираном ћелијском смрћу, ендокриним 

поремећајима и у овом случају појавом оксидативног стреса (Wang i sar., 2018). 

Такође, доказано је да приметанил и ципродинил ( cyprodinil) делују на ћелијску 

линију глиома U251, инхибирајући експресију ензима укљученог у процесу 

антиоксидативног механизма одбране (Coleman i sar., 2012). 

           Што се тиче бројности ћелија у Лангерхансовим острвцима на површини 1000 

µm², дошло је до лаганог повећања њиховог броја, без статистичке значајности до 

концентрације 1000 mg/kg, док је третман највећом концетрацијом (2000 mg/kg) 

изазвао повећање бројности (8,94 ± 0,91) које је статистички значајно у односу на 

контролу (4,97 ± 0,42) (График 5). У складу са телесним захтевима, у различитим 

патофизиолошким стањима, може доћи до тога да се маса β-ћелија пропорционално 

повећава да би компензовала потребу за инсулином у датим околностима (Montanya i 

sar., 2000), тако да се на овај начин може објаснити повећање броја ћелија на површини 

1000 µm². 
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График 5. Утицај пириметанила на број ћелија у Лангерхансовим 

острвцима 
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Разлика у количини колагена између контролне групе и групе третиране 

највећом концентрацијом пириметанила се може видети на сликама препарата 

обојеним Masson-трихромним бојењем (Слика 19). 

Слика 19. Хистолошки пресек панкреаса обојен Masson-трихромном методом. 1: контрола; 2: конц. 
пириметанила 500 mg/kg; 3: 750 mg/kg; 4: 1000 mg/kg; 5: 2000 mg/kg. (Увећање 200x) 
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На графику 6 се види да утицај пириметанила доводи до повећања нивоа 

колагена и да се тенденција ка појави фиброзе јавља при употреби највеће 

концентрације. У односу на количину колагена код нетретираних животиња (7,69 ± 

1,89%), код третираних животиња концентрацијом 2000 mg/kg, вредности добијене 

након мерења нивоа колагена су статистички значајне (p<0,05) (15,02 ± 1,54%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такође, оксидативни стрес и у овом случају може изазвати фиброзне промене 

(Mateescu i sar., 2012), чиме се може објаснити повећање нивоа колагена у ткиву. 

Иако је колаген најзаступљенији елемент екстрацелуларног матрикса, а његова 

функција механичка и физиолошка потпора ћелије, пак, његова повећана количина 

може утицати на величину Лангерхансових острваца. (Patino i sar., 2002; Llacua i sar., 

2018). 

Појава фиброзе може бити објашњена поремећајем ћелијског циклуса, чиме 

ћелије бивају задржане у G0, G1 или G2 фази митозе, како би изазвана ДНК оштећења 

била поправљена. Услед тога може доћи до појачаног стварања трансформишућег 

фактора раста бета (TGF-β1) који сигналише стварање везивног ткива (Gewin, 2018). 

Конкретно, у зависности од фактора који негативно утиче, долази до појаве последица 

које се манифестују на ацинусне ћелије панкреаса, ћелије канала или мезенхималне 

ћелије (Klöppel i sar., 2004). Почетни корак у процесу фиброзе у ткиву панреаса јесте 

свакако негативан утицај на неке од поменутих ћелија, који води до апоптозе /некрозе, 

а онда и до ослобађања цитокина- трансформишућег фактора раста бета (енгл. 

График 6. Утицај пириметанила на ниво колагена у ткиву панкреаса. 
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transforming growth factor beta- TGF-β), фактора раста тромбоцита (PDGF) од стране 

макрофага, епителиних ћелија или мезенхималних ћелија. Оштећене ћелије бивају 

фагоцитиране од стране макрофага, док ослобођени цитокини активирају 

пролиферацију панкреасних стелатних ћелија (Klöppel i sar., 2004). Стелатне ћелије, 

локализоване у интерлобуларном и интерацинарном региону су показале способност 

диференцијације у миофибробласте, продукујући колаген типа I и III, ламинин и 

фибронектин (Suda, 2000). С обзиром на то да миофибробласти играју важну улогу не 

само у зарастању, већ и у процесу колагенизације, присуство колагених филамената 

око миофибробласта може указивати на то да миофибробласти продукују колаген, 

доприносећи почетној фази колагенизације (Kuroda i sar., 2007). 

Потврђено је да оксидативни стрес изазива пролиферацију панреасних 

стелатних ћелија (Lee i sar., 2011), те се у овом случају се механизам настанка колагена 

може објаснити на овај начин. 

Крајњи резултат и појава фиброзе узрокује измене панкреасне структуре, 

панкреасних канала и облика Лангерхансових острваца, док у последњим стадијумима 

доводи до дисфункционалности, утичући на како егзокрини, тако и ендокрини део 

(Klöppel i sar., 2004). 

До сличних резултата дошло се и у студији у којој је испитивано деловање 

инсектицида ,,Dimethoatʻʻ-а. Закључено је да је узрок фиброзе токсичност инсектицида 

која је изазвала експресију трансформишућег фактора раста бета (TGF-β1) те на тај 

начин стимулацију панкреасних стелатних ћелија да продукују екстрацелуларни 

матрикс (Mesallam i sar., 2018).  

Треба додати да се поређењем петнаестодневног са тридесетодневним 

третманом може закључити да до промена у површини острваца и броја ћелија 

вероватно није дошло због краткотрајности третмана или недовољно токсичних 

концентрација пириметанила, иако се јављају промене у виду повећања количине 

колагена, што је свакако знак одређене токсичности. Пак, након дужег третирања 

животиња, промене постају статистички значајне.  

С обзиром на изведене закључке, битно је истаћи да је правилна и безбедна 

употреба пестицида од суштинског значаја, управо због могућности да изазову 

токсичан ефекат у одређеној дози (Nicolotti i sar., 2014). 

Поред многих последица које могу изазвати, појава дијабетеса типа 2 у 

последњих неколико деценија је у порасту услед начина живота и генетске 

предиспозиције као и дуготрајне изложености пестицидима, тако да управо пестициди, 

поред фактора који су најбитнији за патогенезу, убрзавају процесе патогенезе 

ремећењем метаболизма глукозе, а алтернативно и проузроковањем оксидативног 

оштећења (Evangelou i sar., 2016; Chevalier i Fénichel, 2015).  
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5. Закључак 
   

Резултати in vivo експеримента са Wistar пацовима показазују следеће: 

- пириметанил не доводи до статистички значајних промена у површини острваца и 

броју ћелија на површини 1000 µm² након петнаестодневног третмана; 

- површина Лангерхансових острваца је након тридесетодневног третмана значајно 

смањена код животиња третираних концентрацијама 1000 и 2000 mg/kg, док је број 

ћелија смањен једино у групи третираној највећом концентрацијом пириметанила; 

- ниво колагена је повећан код група третираних 15 и 30 дана, највећом 

концентрацијом пириметанила (2000 mg/kg). 
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Извод, ИЗ:  

Циљ овог рада био је испитивање различитих 

концентрација PYRUS-a 400 SC на хистолошку грађу панкреаса 

пацова соја Wistar. PYRUS 400 SC се користи за сузбијање 

проузроковача болести у виноградарству, воћарству и 

повртарству, конкретно у контроли узрочника сиве плесни, 

Botrytis cinerea и гљиве, Venturia inequalis. Животиње су 

третиране 15 и 30 дана, орално, пестицидом у концентрацијама 

500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 mg/kg и 2000 mg/kg телесне масе 

пацова. Хистолошка анализа панкреаса обухватала је мерење 

површине Лангерхансових острваца, одређивање броја ћелија у 

острвцима на 1000 µm² површине и нивоа колагена у ткиву. 

Резултат петнаестодневног третмана је смањење површине 

Лангерхансових острваца са порастом концентрације 

пириметанила али без појаве статистичке значајности, док се 

након тридесетодневног третмана, код група третираних 

концентрацијама 1000 и 2000 mg/kg телесне масе пацова, 

површина острваца значајно смањила (p<0,05). До разлике у 

броју ћелија на 1000 µm² површине Лангерхансовог острвца, 

није дошло након краћег третмана, као ни до тенденција ка 

смањењу или повећању бројности, док је тридесетодневни 

третман изавао повећање броја ћелија у групи третираној 

највећом концентрацијом пириметанила. До статистички 

значајног повећања количине колагена је дошло у групама 

третираним концентрацијама пириметанила 1000 и 2000 mg/kg, 

након оба третмана. 
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Abstract, AB:  

The aim of this study was to evaluate the effect of different 

concentrations of pesticide PYRUS 400 SC on Wistar rat’s 

histological structure of pancreas. PYRUS 400 SC is used to control 

the caused diseases in viticulture, growing of fruits and vegetables, to 

control grey mould, Botrytis cinerea, and Venturia inequalis. 

Animals were orally treated for 15 and 30 days with pesticide at 

concentrations of 500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 mg/kg and 2000 

mg/kg. Histological analysis of pancreas included measurement of 

Langerans islets area, number of cells in the islets per 1000 µm² and 

deposition of collagen. The result of a 15-day treatment is decreasing 

in the size of Langerhans islets area with increasing concentration of 

pyrimethanil but without statistical significance, while after thirty 

days of treatment, in the groups treated with concentrations of 1000 

and 2000 mg/kg of the body weight of the rats, the islet area size 

significantly decreased (p <0.05). The difference in the number of 

cells per 1000 μm² on the surface of the islet of Langerhans did not 

occur after a short treatment, nor did it tend to decrease or increase 

the number, while the thirty-day treatment caused an increase in the 

number of cells in the group treated with the highest concentration of 

pyrimethanil. There was a statistically significant increase in the 

amount of collagen in the groups treated with pyrimethanil 

concentrations of 1000 and 2000 mg/kg, after both treatments. 

Accepted by the Scientific Board on, ASB: 30.09.2020. 

Defended on, DE:  

Defended Board, DB: President: dr Ljubiša ĐorĎević 

 Member: dr Jelena Vitorović 

 Member, Mentor: dr Perica Vasiljević 

Образац Q4.09.13 - Издање 1 

 

 

 


