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Сажетак 

 

Пестициди се примењују с циљем повећања биљне производње, међутим, 

показало се да последице примене пестицида трпе и друге, нециљне врсте, па и сам 

човек. Циљ овог рада био је процена утицаја пириметанила као активне супстанце 

комерцијално доступног фунгицидног производа PYRUS 400 SC на ћелије имунског 

система. Експеримент је спроведен на 30 експерименталних животиња - мужјака 

пацова соја Wistar. Животиње су третиране 15 и 30 дана, концентрацијама фунгицида 

од 500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 mg/kg и 2000 mg/kg телесне масе животиње. Након 

петнаестодневног третмана, број леукоцита/L перифернe крви кретао се у опсегу од 

2,71 x 109 ± 0,58 x 109 до 1,1 x 109 ± 0,54 x 109. Aнализа варијансе (ANOVA) је показала 

да не постоји  статистички значајна разлика у укупном броју леукоцита међу групама. 

Лимфоцити су процентуално били заступљени у опсегу од 78,6 ± 4,62 код контролне 

групе до 67,72 ± 5,01 код групе третиране концентрацијом од 750 mg/kg; неутрофили 

у опсегу од 24,5 ± 6,06 у третману од 750 mg/kg  до 13,92 ± 0,85 код третмана од 500 

mg/kg; моноцити од 4,45 ± 1,24 код третмана од 1000 mg/kg  до 0,77 ± 0,7 код контролне 

групе; еозинофили од 0,93 ± 0,66 код групе третиране 2000 mg/kg до 0,2 ± 0,08 код 

третмана од 1000 mg/kg и базофили у опсегу од 11,4 ± 2,92 код групе од 2000 mg/kg  до 

3,22 ± 0,37 код контролне групе. ANOVA је показала статистички значајну разлику у 

процентуалној заступљености лимфоцита, неутрофила, моноцита и базофила међу 

групама. За процену значајности између група коришћен студентов т-тест. Резултати 

након тридесетодневног третмана показали су да се број ћелија леукоцита/L 

периферне крви кретао у опсегу од 4,11 x 109 ± 1,08 x 109 до 2,38 x 109 ± 1,25 x 109. 

Процентуална заступљеност лимфоцита кретала се у опсегу од 72,12 ± 12,74 код 

контролне групе до 58,33 ± 3,4 код третмана од 2000 mg/kg, неутрофили у опсегу од  

30,26 ± 0,4 код третмана од 2000 mg/kg до 23,38 ± 5,54 код групе третиране 

концентрацијом од 500 mg/kg; моницити у опсегу од 2,62 ± 0,98 код третмана од 500 

mg/kg до 1,1 ± 1,52 код третмана од 2000 mg/kg; еозинофили у опсегу од 0,32 ± 0,17 у 

третману од 1000 mg/kg до 0,05 ± 0,07 у третман групи од 2000 mg/kg и базофили у 

опсегу од 2,71 ± 0,4 код контролне групе, па до 10,07 ± 6,05 код групе третиране 

концентрацијом фунгицида од 750 mg/kg. ANOVA није показала статистички 

значајну разлику  како у укупном броју леукоцита, тако ни у заступљености сваког од 

типа леукоцита међу групама. 

Кључне речи: пириметанил, леукоцити, лимфоцити, неутрофили, моноцити, 

еозинофили, базофили. 



 
 

 
 

Abstract 

 

Pesticides are used to increase in plant production, however it has been shown that 

orher, non-target species, including humans suffer the consequences of their use. The goal of 

this study was the impact assessment of pyrimethanil as the active supstance of the 

commercially available fungicidal product PYRUS 400 SC on the immune cells. The 

experiment was conducted on 30 experimental animals – males of Wistar strain rats. Animal 

were treated 15 and 30 days with the fungicide concentrations 500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 

mg/kg and 2000 mg/kg of body weight of the animals. After the 15-day treatment, the 

leukocyte count/L of peripheral blood ranged from 2,71 x 109 ± 0,58 x 109 to 1,1 x 109 ± 0,54 

x 109. Analysis of Variance (ANOVA) has shown that there is no statistically significant 

difference of the total leukocyte count between the group. Lymphocytes were represented in 

percentage from 78,6 ± 4,62 in the control group, to 67,72 ± 5,01 in the group treated with a 

concentration of 750 mg/kg; neutrophils in the range of 24,5 ± 6,06 in the treatment of 750 

mg/kg to 13,92 ± 0,85 in the treatment of 500 mg/kg; monocytes from 4,45 ± 1,24 in the 

treatment of 1000 mg/kg to 0,77 ± 0,7 in the control group; eosinophils from 0,93 ± 0,66 in the 

2000 mg/kg group treatment to 0,2 ± 0,08 treatment of 1000 mg/kg and basophils in the range 

of 11,4 ± 2,92 in the 2000 mg/kg  treated group to 3,22 ± 0,37 in the control group. ANOVA 

showed a statistically significant difference in the percentage of lymphocytes, neutrophils, 

monocytes and basophils between groups. Student’s t-test was used to assess significance 

between groups. The results after thirty days of treatment showed that the total count of 

leukocytes/L of peripheral blood ranged from 4,11 x 109 ± 1,08 x 109 to 2,38 x 109 ± 1,25 x 

109. The percentage of lymphocytes ranged from 72,12 ± 12,74 in the control group to 58,33 ± 

3,4 in the treatment of 2000 mg/kg; neutrophils in the range of 30,26 ± 0,4 in the treatment of 

2000 mg/kg to 23,38 ± 5,54 in the group treated with a concentration of 500 mg/kg; 

monocytes in the range of 2,62 ± 0,98 for treatment of 500 mg/kg to 1,1 ± 1,52 for treatment 

of 2000 mg/kg; eosinophils in the range of 0,32 ± 0,17 in the treatment from 1000 mg/kg to 

0,05 ± 0,07 in the treatment group of 2000 mg/kg and basophils in the range of 2,71 ± 0,4 in 

the control group, up to 10,07 ± 6,05 in the group treated with the fungicide concentration of 

750 mg/kg. ANOVA did not show a statistically significant difference in the total count of 

leukocytes, as not in the presence of each of the types of leukocytes among the groups.  

 

Key words: pyrimethanil, lekocytes, lymphocytes, neutrophils, lymphocytes, 

eosinophils, basophils. 
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1. УВОД 

Револуционарна открића на пољу науке, технологије и медицине у двадестом 

веку довела су до бољих услова живота и повећања људске популације на глобалном 

нивоу. Пре само 200 година на планети је живело милијарду становника, почетком 

2000–их 6 милијарди (Теодоровић, 2019), а данас укупно има скоро 7,9 милијарди 

становника (према податку са сајта  www.worldometers.info (приступљено 23. 04. 2021.) 

који приказује процену величине људске популације на глобалном нивоу у датом 

тренутку). Пројекција Уједињених нација из 2019. јасно приказује да, од 1950. до 2019. 

године, величина људске популације расте готово геометријском стопом. С тим у вези, 

предвиђа се да ће популација људи 2050. године бројити 9,7 милијарди становника, а 

2100. чак 10,9 уз напомену да су у питању средња предвиђања. Биомаса људи зависна 

је од биомасе хране, што даље врши притисак на пољопривредну производњу која ће 

морати да се повећа најмање 50% до 2050. године, такође, према предвиђању 

Уједињених нација (Ganivet, 2020). Пораст пољопривредне производње уско је везан са 

порастом коришћења агрохемикалија. Агрохемикалије су хемијска средства која се 

користе у пољопривреди са циљем сузбијања нежељеног ефекта једне групе 

организама на другу, која човеку доноси корист. Термин агрохемијалија се углавном 

односи на пестициде (Kniewald, 2001). 

У последње три деценије постоји све већа, оправдана забринутост, због повећане 

употребе пестицида и њиховог негативног дејства на здравље људи, животну средину 

и биодиверзитет. У намери да побољша свој принос, човек користи све више 

пестицидних супстанци, све је више изложен њиховом дејству и напослетку, човек је 

живи систем који трпи последице примене истих. Показано је да пестицидне супстанце 

нарушавају здравље људи, делујући превасходно на ендокрини, репродуктивни, 

нервни и имунски систем (Теодоровић, 2019). 

Међу наведеним системима, последице нарушавања имунског система могу 

имати штетније последице на укупно здравствено стање (Mokarizadeh и сар., 2015). Јак 

имунитет је предуслов за нормално функционисање свих других система. То је 

одбрамбени систем који се стара да други организми, најчешће микроскопске 

величине, не оштете друга ткива и органе и не поремете сталну унутрашњу средину. 

Стога, последице нарушавања имунског система имају ефекта на низ других, јер су они 

тада изложени патогеним организмима, без механизама да се сами од њих одбране 

(Nicholson, 2016). Истраживања су показала да, пестициди ремете физиологију 

имунског система, смањујући његову активност. Показало се да, радници изложени 

http://www.worldometers.info/
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њиховом директном утицају имају повећан број инфекција, да се могу јавити 

алергијске реакције и обољења попут астме. Имуносупресија, са друге стране, може 

довести до повећане стопе обољевања од рака, услед недовољне активности у 

уништавању малигних ћелија, а многи епидемиолошки налази упућују на то да су 

пестицидне супстанце једни од фактора у патогенези аутоимунских болести 

(Теодоровић, 2019). Услед хроничне изложености пестицидима повећава се ризик од 

хематопоезних малигних обољења (Mandarapu и Prakhya, 2015).  

1.1. Пестициди 

Појам пестицид (лат. pestis–куга; occidere–убити) је заједнички назив за све 

супстанце хемијског и биолошког порекла, које се користе првенствено у 

пољопривреди и агрономији, са циљем повећања производње биљне хране, 

спречавајући или анулирајући ефекат који имају сви организми који смањују исту, као 

и за уништавање животињских организама који представљају векторе различитих 

болести домаћих животиња и људи (Tompić и сар., 2007; Dronjak, 2016). Осим у 

пољопривреди и агрономији, пестициди се користе за дезинфекцију кућа и зграда, 

вртова и травњака (Dronjak, 2016). Иако се под пестидицима најчешће подразумевају 

хемијске супстанце, за сузбијање за човека штетних организама користе се и 

микроорганизми који представљају паразите и паразитоиде штеточина, као и токсини 

биолошког порекла (Bodnar, 2012). Данас се развила нова технологија генетички 

модификованих усева, који се уједно понашају као пестициди и одбијају штеточине од 

себе (López и сар., 2012).  

1.1.1. Токсичност пестицида 

Сваки пестицид у себи садржи једну или више активних материја, које 

производе биолошки или фитофармаколошки ефекат и пратеће (инертне) супстанце, 

које обезбеђују растворљивост, дисперзибилност, адхезивност и многе друге ефекте 

који су битни са практичну примену пестицида (Bodnar, 2012).  

Проблем примене пестицида је у томе што активна супстанца не делује само на 

циљни организам, већ и на нециљне врсте и има способност продора и задржавања у 

основним компонентама животне средине, нарушавајући квалитет исте и здравствено 

стање биоценозе. Људи су на различите начине и под различитим условима изложени 

пестицидним материјама. Највећи степен изложености имају људи у производњи, 

паковању и у току примене пестицида, али се контакт може остварити и 
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намерно/директно, покушајем убиства или самоубиства1 (Теодоровић, 2019). Такође, 

услед нехигијенских навика често долази до контаминације одеће и предмета, који 

могу доћи у контакт са другим особама (Ramos и сар., 2021). Међутим, можда је највећи 

проблем што се пестицидне супстанце могу акумулирати у биљној и животињској 

храни и пренети даље кроз ланац исхране. Људи се најчешће не придржавају 

прописаних правила за примену пестицида и користе веће количине од дозвољених. 

Ове супстанце, углавном, имају дуго време полураспада, те се дуго задржавају у 

екосистему. Многе од њих стварају комплексе и таложе се у масном ткиву 

животињских организама. У многим земљама света, нарочито у земљама у развоју, 

могу се наћи резидуе у комерцијално досупној храни изнад прописаних дозвољених 

количина, што указује на слабу контролу и уопште непридавање значајности овом 

проблему (Tompić и сар., 2007). Процењује се да годишње умре 200.000 становника само 

од последица акутног тровања пестицидима (Теодоровић, 2019).  

Ове супстанце могу доспети у организам: преко дигестивног система–

перорално, преко респираторног–удисајем, преко коже и слузокоже очију (Bodnar, 

2012).   

Међутим, важно је напоменути да, да ли ће доћи до тровања или било каквог 

нежељеног ефекта зависи од неколико чинилаца: 

 физичко-хемијских карактеристика пестицида (количина активне 

материје, растворљивост у води или мастима и друге); 

 карактеристика организма (баријера преко које се одвија апсорпција, 

дебљина коже или слузокоже, прокрвљеност баријере и многи други); 

 вањских чинилаца (присуство алкохола, средстава која поспешују 

апсорпцију попут активног угља); 

 количине унете супстанце; 

 фреквенцијe и изложеност пестицидима (Sofilić и Makić, 2019).  

Када супстанца продре у организам, да ли ће изазвати оштећење или не, зависи 

од  дозе. Доза је мера за количину материје која се узима, а у овом случају, када изазива 

негативан утицај, назива се отров. Отровност неког препарата или активне супстанце, 

генерално, изражава се преко (средње) леталне дозе и средње смртне концентрације. 

Летална доза или смртна количина (LD) је она количина супстанце (пестицида) која 

може да изазове смрт испитиване популације и најчешће се изражава преко средње 

смртне дозе (LD50) – количина супстанце која је под одређеним условима у стању да 

                                                   
1 У руралним областима, пестициди су најчешће средство самоубитства на свету (Теодоровић, 2019).  
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усмрти 50% испитиване популације. Изражава се у mg/kg телесне масе или по µg по 

врсти (нпр. µg/пчела). Средња смртна концентрација (LC50) је концентрација активне 

материје која је под одређеним условима у стању да усмрти 50% испитиване 

популације. Изражава се у mg/L (Bodnar, 2012).  

Токсичне материје доспеле у организам преко дигестивног система, тачније 

преко усног отвора, ресорбују се у цревима и одлазе крвотоком до јетре. Процес 

ресорпције је олакшан тиме што је материја липосолубилнија. Материје доспеле преко 

респираторног система улазе директно у крвоток, а затим путују до јетре. Најтеже, 

пестицидна материја може доспети у организам и преко коже, што је условљено 

дебљином површинског слоја и количином исте. Токсичне материје, када једном 

стигну до јетре, прерађују се до мање токсичних и излучују преко екскреторног или 

дигестивног система, а у врло малом проценту и кроз плућа, издисајем. Запажено је да, 

уместо да се излучују, неке пестицидне материје имају способност да се таложе у 

масном ткиву (Bodnar, 2012; Sofilić и Makić, 2019).  

Зависно од тога да ли је токсичност изазвана једнокатним излагањем већој 

концентрацији пестицида или дугорочним излагањем мањим концентацијама, 

разликујемо: акутно, субакутно, субхронично и хронично излагање/тровање. Под 

акутним тровањем се подразумева излагање токсичној супстанци само једном у 

периоду до 24 h. Субакутно тровање је изложеност организма токсичној супстанци 

дуже од 24 h а краће од 30 дана. Субхронично тровање је излагање организма токсичној 

материји у периоду од 30 до 90 дана, а хронично преко 90 дана. Субакутно, 

субхронично и хронично тровање изазвани су већим бројем доза мање отровности, док 

је за акутно тровање довољна једна доза веће отровности (Sofilić и Makić, 2019).  

1.1.1.1. Механизми имуноцитотоксичног дејства пестицида  

Пестициди могу на неколико начина модификовати имунски одговор, 

модулирајући структуру и функцију ћелија или ткива имунског система. Могући су и 

путеви имуномодулације услед поремећене функције ендокриног система, као и услед 

промене у структури рецептора имунских ћелија, што доводи до модификација у 

комуникацији са ендокриним системом, али се тиме нећемо бавити (Mokarizadeh и 

сар., 2015).   

Оксидативни стрес. Пестициди смањују концентрацију молекуларног 

кисеоника, што резултује стварањем високо-реактивних форми кисеоника – ROS (енг. 

reactive oxygen species) (Ramos и сар., 2021). Ови интермедијери могу оштетити 

протеине, липиде и ДНК молекуле, што за последицу има поремећаје у ћелијској 
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сигнализацији, канцерогене мутације и генерално поремећај у оксидативној хемостази 

и исцрпљивање резерви антиоксиданата.  

Дисфункција митохондрија. Пестициди могу довести до ћелијске смрти 

смањујући количину неопходног кисеоника и енергије за метаболичке процесе, 

модификујући компоненте респираторног ланца и утичући на процес оксидативне 

фосфорилације.  

Стрес ендоплазматичног ретикулума. Пестициди могу индуковати апоптозу, 

утичући на механизам паковања и секреције протеина, услед чега се они нагомилавају 

у ћелији или су дисфункционални.  

Поремећај аутофагије. Последице поремећаја у убиквитин-протеозом 

механизму аутофагије, којим се одстрањују потрошени протеини, може довести до 

њиховог нагомилавања у цитоплазми, што ће индуковати апоптозу.  

Инхибиција естераза. Пестициди могу пореметити холинергичну 

сигнализацију у лимфоцитима инхибицијом ацетилхолинестеразе. Модулација 

сигналних путева може да инхибира или стимулише ефекторску функцију ћелија 

(Mokarizadeh и сар., 2015).  

1.1.2. Класификација пестицида  

За класификацију пестицида узима се неколико критеријума, јер ниједан не 

осликава апсолутно сва њихова својства. Пестициди се најчешће класификују2 према 

хемијској природи, биолошкој активности, степену отровности, генотоксичности и 

екотоксичности.  

Према хемијској природи пестицидног састава, разликујемо: неорганске, 

органске и органско-синтетске пестициде.  

Према степену отровности и акутној оралној средњој смртној дози (AOLD50), 

акутној дермалној средњој смртној дози (ADLD50) и акутној инхалационој средњој 

смртној дози (AILD50), разликујемо три групе пестицида: штетне по здравље, отровне и 

врло отровне.  

Према генотоксичности, пестициде можемо класификовати на: мутагене 

(пестициди способни да изазову мутације), канцерогене (пестициди који могу да 

                                                   
2 Дата класификација није универзална и може да се разликује зависно од аутора.  
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доведу до злоћудних, малигних тумора), тератогене (terato–наказа, грч.; пестициди који 

могу да изазову структурне, функционалне и биохемијске абнормалности и девијације 

у периоду пренаталног развића, које остављају последице на новорођенчад) и 

пестициде који утичу на репродукциону способност животиња и људи.  

Екотоксичност пестицида је назив за токсични утицај који имају пестициди на 

нециљне врсте у екосистему. Екотоксичност пестицида се прорачунава на основу 

експозиције и одговора тачно одређених врста акватичних екосистема, пернате 

дивљачи, пчела, земљишних микроорганизама и кишне глисте, а након тога се врши 

класификација.  

Према биолошкој активности, која за критеријум узима циљну групу 

организама ради које се пестицид примењује, разликујемо следеће класе пестицида:  

- инсектициди: средства за сузбијање штетних инсеката и инсеката вектора 

изазивача болести животиња и људи; 

- родентициди: средства за сузбијање штетних глодара и глодара вектора болести 

животиња и људи;  

- нематоциди: средства за сузбијање штетних ваљкастих црва;  

- акарициди: средства за сузбијање штетних гриња и крпеља; 

- молускоциди: средства за сузбијање штетних мекушаца, у првом реду пужева;  

- авициди (често се користи и термин корвициди): средства за сузбијање штетних 

птица; 

- писцициди: средства намењена сузбијању нежељених врста риба; 

- хербициди: средства намењена сузбијању нежељених биљних врста, са 

поткласом алгицида: средства са сузбијање нежељених алги и лишајева;  

- фунгициди: средста намењена сузбијању фитопатогених и сапрофитских 

гљива, проузроковача болести биљака; 

- бактерициди: средства намењена сузбијању проузроковача бактеријских 

обољења биљака (Bodnar, 2012).  

 1.2. Фунгициди 

Фунгициди (лат. fungus–гљива, caedo–убијам) су, у ужем смислу, средства 

намењена сузбијању фитопатогених и сапрофитских гљива проузроковача болести 

гајених биљака или ускладиштених биљних производа. У ширем смислу, често се под 

фунгицидима подразумевају и средства за сузбијање вируса (вирициди) и бактерија 

(бактерициди) проузроковача обољења биљака.  Они делују тако што или успоравају 
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раст гљива и тада их означавамо као фунгистатике или тако што у потпуности 

уништавају гљиву–фунгитоксини (Vuković, 2014).  

1.2.1. Класификација фунгицида 

Према циљу деловања, разликујемо:  

- превентивне – сузбијају патогене и пре него што је дошло до инфекције; 

- куративне – сузбијају патогене након што је дошло до инфекције; 

- ерадикативне фунгициде – спречавају спорулацију патогена.  

Према начину деловања, разликујемо: 

- контактне – делују на месту контакта, али не и на другим деловима биљака, због 

чега се још називају и површинским; 

- транслокационе – крећу се кроз биљку и свој ефекат испољавају на више места 

или на циљно место далеко од места примене; 

- локалсистемске фунгициде – крећу се ограничено у биљци, обично око места 

примене.  

Према хемијској природи, фунгициде делимо на:  

- неорганске – активна супстанца ових фунгицида је неорганско једињење, 

најчешће на бази бакра или сумпора; начин њиховог деловања је контактни, а 

примењују се превентивно;  

- органске – активна супстанца је органско једињење; могу се даље поделити на: 

o органске несистемске: делују површински тако што штите биљку пре 

него што инфективни материјал стигне до ње (пример: динитрофеноли, 

дитиокарбамати, фталимиди, пириметанил, триазоксид и други); 

o органске системске: транслокациони пестициди (пример: тиофосфати, 

карбамати, морфолини, пиперазини и други); 

o средства за индуковање отпорности: активирају одбрамбене механизме 

биљака пре инфекције (пример: ацибензолар-S-метил); 

o средства за хемијску дезинфекцију земљишта: сузбијају потенцијалне 

патогене, коровске биљке, штеточине (пример: метилбромид) (Vuković, 

2014).  
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1.2.1.1. Фунгициди на бази пириметанила 

Пириметанил је активна супстанца из групе 

органских несистемских фунгицида са протективном 

функцијом (Vuković, 2014). Заједно са ципродинилом 

и мепанипиримом припада класи 

анилинопиримидина.  Његова хемијска структура 

приказана је на слици 1. То су слабо испарљива 

једињења и тешко се спирају са плодова и листова 

(Fritz и сар., 1997).  

Фунгициди на бази пириметанила су једни од 

најчешће коришћених фунгицида у виноградарству 

у Европи. Користи се за спречавање сиве трулежи 

плода, чађаве пегавости листа и краставости плода 

винове лозе. Изглед оболелог плода може се видети 

на слици 2. Поред тога, користe се и у воћарству и 

повртарству за заштиту плодова јабуке, парадајза 

(Seeland и сар., 2012), усева кромпирa и лука, листа 

шаргарепе од пегавости, плодова малина, јагода и 

купина од сиве трулежи (Vuković, 2014). Прецизно, 

пириметанил спречава да уопште дође до 

инфекције, инхибирајући ензиме који су битни за 

продор мицелија гљива унутар домаћина. Ово се 

остварује инхибицијом биосинтезе  аминокиселине 

метионина. Сиву трулеж изазива фитопатогена 

гљива  Botrydis cinerea, а чађаву пегавост лишћа и 

краставост плода Venturia inaequalis (Fritz и сар., 1997). 

О ефекту пириметанила на физиологију 

сисара није се много писало. Показано је да 

пириметанил доводи до карцинома фоликула 

штитне жлезде и то индиректно, утичући на јетру, а 

то за последицу има  појачан метаболизам 

тиреоидних хормона у јетри, што напослетку 

производи карцином  (Malik и Hodgson, 2002; Gupta, 

2018).      

Слика 1. Хемијска структура 
пириметанила; формула: 𝐶12𝐻13𝑁3; 

моларна маса: 199,26 Da (извор и 
преузимање: 

https://www.cropscience.bayer.ru/pirim
etanil). 

Слика 2. Изглед оболелог плода винове 
лозе од сиве трулежи, коју изазива 
фитопатогена гљива Botrydis cinerea 

(преузето са 
https://www.krizevci.net/vinograd/htm

/bol_siva_trulez.html). 

https://www.krizevci.net/vinograd/htm/bol_siva_trulez.html
https://www.krizevci.net/vinograd/htm/bol_siva_trulez.html
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1.3. Имунски систем 

 

Слика 3. Приказ локализованости ткива и органа имунског система кроз читаво тело (преузето са 
https://my.clevelandclinic.org/health/articles/21196-immune-system; мофификовано/преведено на 

српски језик). 

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/21196-immune-system
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Имунски систем је скуп ћелија, молекула, ткива и органа, чија координисана 

реакција обезбеђује отпорност на инфекције и њихово искорењавање, означена као 

имунски одговор. Поред ове, изузетно значајне улоге, имунски систем има улогу у 

репарацији оштећених ткива, алергијским реакцијама, аутоимунским болестима и 

реакцијама на туморе (Abbas, 2016).  

Носиоци имуности су ћелије које патролирају кроз читаво тело. Ткива и органи 

у којима се стварају, сазревају и активирају означена су као лимфна ткива и органи, јер 

су богата ћелијама имунског система, нарочито лимфоцитима. Локализованост ових 

ткива и органа приказана је на слици 3. Притом, ткива и органи у којима настају и 

сазревају ћелије имунског система означени су као примарни или централни лимфни 

органи/ткива. Ткива и органи у којима се ћелије касније активирају и диференцирају 

у одређени тип означена су као периферна лимфна ткива и органи. Ћелије стално 

мигрирају до и од ових структура, као и кроз читав организам користећи крвни и 

лимфни систем течности као своје путеве (Carneiro и Junqueira, 2005). 

Иако се имунски одговор најчешће везује за патогене, овај систем може да 

одговори на било који молекул који препозна као стран (нпр. хемикалије попут боја), 

односно, имунски систем разликује своје од туђег (Nicholson, 2016). Још у току раног 

развоја ове ћелије циркулишу организмом и интерагују са другим ћелијама, памтећи 

их као своје. Касније, приликом продукције и сазревања ћелија, пажњиво се 

селекционишу оне које не препознају сопствене антигене, док ће оне, које не испуне 

овај услов, бити уништене. Ова особина означена је као толерантност и стално се 

контролише ћелијама специјализованим за ову функцију. Поред тога, еукариотске 

ћелије једног организма граде симбиотске односе и са нормалном микрофлором нашег 

организма, која живи у цревима, на површини коже и неких слузница. Толерантност 

се односи и на њих. Имунски систем препознаје ћелије интеракцијом  

рецептор–антиген (Delves, 2000; Martini, 2001). Антиген је сваки молекул који је 

препознат од стране ћелија имунског система или за који се везују антитела (Abbas, 

2016). Антигени могу бити различите величине и различите природе. Када су то 

велики биомолекули, рецептор не може препознати сваки део антигена, већ само неке 

његове сегменте, које означавамо као епитопе. Поред тога, многи антигени не изазивају 

директно имунски одговор иако су стране супстанце. Они се означавају као хаптени. 

Њима су потребни протеини носачи, са којима они подстичу имунски одговор. Могу 

им се придружити и други молекули појачивачи, након чијег везивања ће реакција 

бити још ефикаснија. Антигени који не захтевају носаче, означени су као имуногени и 

они се директно везују за рецепторе одређених леукоцита (Delves, 2000).  



Мастер рад – Увод                                                                                                                 Максимовић Б. 

 
 

 
 11 

 

Постоје два типа имунског одговора, од којих је један брз и не толико 

специфичан и назива се урођена имуност и други који се спорије развија, али једном 

кад се развије реакција је брза, ефикасна и специфична за патоген. И у једном и у 

другом случају, имунски систем увек одговара правом мером, а она је одређена 

међућелијском комуникацијом хемијским медијаторима – цитокинима и протеинима 

који стално циркулишу плазмом, од којих је најзначајнији систем комплемената. Још 

једна особина имунског система коју је вредно поменути и која се користи у медицини 

јесте способност памћења претходних сусрета. Наиме, након поновног излагања истом 

патогену, реакција ће бити бржа и специфичнија, што називамо меморијом имунског 

система, а посредована је меморијским ћелијама адаптивне имуности (Nicholson, 2016).  

1.3.1. Физичке баријере 

Пре него што дође до инфекције, патогени морају најпре прећи физичку 

баријеру, а то су кожа и слузокожа и то се може десити након физичког оштећења или 

могу продрети инхалационим путем, као и преко дигестивног тракта – гутањем и 

урогениталног транкта – механичким контактом (Parkin и Cohen, 2001; Abbas, 2016). 

Мукус секретован од стране епителних ћелија слузокоже и интегритет кожне баријере 

су од круцијалне важности.  

Кожа нас штити од многих утицаја спољашне средине. Њена улога се може 

описати на два начина. Кожа је физичка баријера – спречава продирање патогених 

организама захваљујући изузетно збијеним епителним ћелијама које не остављају 

простора патогенима за пролаз. Кожа је антимикробна баријера – продукује спектар 

молекула који имају антимикробно деловање; обезбеђује киселу средину (pH 5,5) и 

представља станиште за нормалну микрофлору која потискује патогене на више 

начина: користи хранљиве састојке са површине коже који су храна и за патогене, 

излучује антимикробне молекуле који инхибирају или убијају патогене и игра улогу у 

запаљенској реакцији. Антимикробни молекули су пептиди (AMPs) широког спектра 

деловања које излучују неколико типова ћелија. То су мали, позитивно наелектрисани 

молекули, са обично од 12–50 аминокиселина. Две најпознатије класе су кателицидини 

и дефензини, али постоји још око 20 класа ових пептида. Највише проучаван је хумани 

β-дефензин којег продукују кератиноцити, а ствара се и под утицајем бактеријских 

инфекција и цитокина (Borkowski и Gallo, 2011). Такође, у епителу постоје и 

интраепителни лимфоцити, слични Т-лимфоцитима, али са ужим спектром 

препознавања антигена (препознају липидне конституенте мембрана 
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микроорганизама и спречавају њихов продор) (Abbas, 2016), као и Лангерхансове 

ћелије које фагоцитирају екстрацеуларне антигене (Delves, 2000).  

У слузокожи која облаже дигестивни, респираторни и урогенитални тракт 

постоје специјализоване ћелије које луче мукус, чији је хемијски састав такав да делује 

антимикробно. Епител је, такође, збијен, а и овде се налазе интраепителни лимфоцити 

са антиген-презентујућим ћелијама, спремни да брзо одреагују на пристигли антиген. 

У дигестивном тракту и неким деловима урогениталног тракта, испод епидермиса и 

базалне мембране  налази се тзв. lamina propria, богата ћелијама беле крвне лозе, а 

нарочито Т-лимфоцитима, који су већ индуковани антигеном из претходних сусрета 

(Ahluwalia и сар., 2017).  

1.3.2. Ћелије имунског система  

Готово све ћелије имунског система настају у коштаној сржи од плурипотентне 

матичне ћелије, која даје опредељену мијеломоноцитну и лимфоидну матичну ћелију. 

Процес настанка ћелија имунског система приказан је на слици 4.  Од ових ћелија 

диференцира се већина ћелија имунског система. Ћелије имуности које циркулишу 

периферном крви називамо леукоцитима или ћелијама беле крвне лозе. Често се 

класификују као гранулоцити (неутрофили, еозинофили и базофили) и агранулоцити 

(моноцити и лимфоцити) (Labar, 2007). Моноцити се могу трансформисати у 

макрофаге преласком крвно–ткивне баријере, а поред њих фагоцитотску функцију 

имају и неутрофили. Зато их означавамо фагоцитима. Martini и сарадници (2001) 

моноците називају макрофагима, а неутрофиле микрофагима. Моноцити, поред улоге 

фагоцита, могу бити и антиген-презентујуће ћелије које започињу активацију 

лимфоцита и адаптивног имунског одговора. Са друге стране, ћелије специјализоване 

за обављање ове функције су дендритске ћелије, али се и оне понашају као фагоцити. 

Јасне границе сасвим нема, али се она одређује према њиховој најважнијој функцији. 

Ћелије имуности се могу на неколико начина класификовати, зависно од аутора. 

Према Yamauchi и Moroishi  (2019), разликујемо ћелије урођене имуности 

(неутрофили, NK ћелије, мастоцити, еозинофили, базофили), ћелије адаптивне 

имуности (лимфоцити Т и Б) и ћелије које посредују (макрофаги и дендритичне 

ћелије). Abbas (2016) ћелије дели на лимфоците, антиген-презентујуће ћелије и 

ефекторске ћелије. У овом тексту, ћелије ће бити представљене као фагоцити, антиген-

презентујуће ћелије, лимфоцити и ћелије доведене у везу са алергијским реакцијама, 

комбинацијом класификација из различитих извора (Abbas, 2016; Kellie и Al-Mansour, 

2017).  



Мастер рад – Увод                                                                                                                 Максимовић Б. 

 
 

 
 13 

 

 

1.3.2.1. Фагоцити 

Фагоцит је назив за скуп разноврсних ћелија, чија је главна функција 

фагоцитоза или ћелијско варење. Ове ћелије могу фагоцитовати апоптотички 

уништене ћелије, фрагменте ћелија и све остало у сврху регенерације ткива. Поред ове 

функције, за одбрамбени систем значајна је способност одређених фагоцита да 

препознају један спектар патогена и реагују на њих (Martini и сар., 2001). Раније се 

сматрало да су сви фагоцити трансформисани моноцити – ћелије пореклом из 

коштане сржи. Међутим, само један део ових ћелија настаје од моноцита, а многе од 

њих стварају се још у току ембриогенезе. У ембрионалном развоју, у најранијој фази 

која се дешава у жуманцетној кесици, стварају се макрофаги као прве ћелије 

Слика 4. Приказ процеса хематопоезе у коштаној сржи; десно: настанак ћелија имунског система 
(преузето са https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hematopoiesis_(human)_diagram.png; 

модификовано/преведено на српски језик). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hematopoiesis_(human)_diagram.png
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имунолошког система. Други тип ембрионалних макрофага води порекло из феталне 

јетре, места хематопоезе од 2–7 месеца феталног развоја. Када коштана срж преузме 

хематопоетску функцију (од 5–7 месеца ембрионалног развоја па до краја живота), 

стварају се моноцити, који се могу трансформисати у макрофаге (Epelman и сар., 2014).   

Макрофаги/моноцити 

Моноцити су ћелије које код одраслих настају у 

процесу хематопоезе у коштаној сржи и воде порекло од 

мијеломоноцитне лозе. Стадијуми развоја моноцита могу 

се пратити на слици 4. Прва ћелија моноцитне лозе је 

монобласт, она се диференцира у промоноцит, који затим 

даје моноцит. Моницит је приказан на слици 5, а изглед 

ових ћелија у крвним размазима може се видети на 

сликама 28 (Ц) и 35 (Б, Д). Моноцит је релативно велика 

ћелија у односу на остале леукоците, величине од 14–21 

μm. Има крупно једро, чији је облик бубрежаст или 

округао, али може и да варира и цитоплазму са ситним 

азурофилним гранулама, које се не могу једноставно 

уочити (Labar, 2007). Може се рећи да у крви нису 

презаступљени; обично их има од 500–1000 по μL крви код 

човека (Abbas, 2016). 

Постоје две популације моноцита, које се разликују према присуству маркера 

којег, такође, испољава један од прекурсора за мијеломоноцитну лозу као и према 

функцији, тако да разликујемо: класичне моноците (испољавају маркер Ly6c+) и 

некласичне моноците, који не испољавају овај маркер. Класични моноцити 

карактеришу се тиме да прелазе крвно–ткивну баријеру услед придошлих 

инфламаторних сигнала и диференцирају се у макрофаге. Стога су носили назив 

„инфламаторни моноцити“. Ове ћелије фагоцитирају микроорганизме и луче 

хемијске медијаторне супстанце – цитокине и на тај начин учествују у запаљенској 

реакцији, а могу и да презентују антиген лимфоцитима. Важни су и за процесе 

репарације ткива лучећи факторе који стимулишу производњу колагена. Међутим, 

назив „инфламаторни моноцити“ сматра се неадекватним услед препознавања још 

једне њихове активности: прелазе крвно–ткивну баријеру и патролирају у 

екстраваскуларним ткивима, а да се притом не диференцирају у макрофаге, 

сакупљајући антигене и затим лимфатиком се одводе до периферних лимфних органа 

где ће се понашати као антиген-презентујуће ћелије.  Некласични моноцити 

Слика 5. Илустративни приказ 
моноцита (преузето са 

https://en.wikiversity.org/wiki/W
ikiJournal_of_Medicine/Medical_ga
llery_of_Blausen_Medical_2014#/m
edia/File:Blausen_0649_Monocyte.p

ng). 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0649_Monocyte.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0649_Monocyte.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0649_Monocyte.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0649_Monocyte.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0649_Monocyte.png
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функционишу унутар васкуларних судова, не прелазећи крвно–ткивну баријеру. 

Њихова функција је у одржавању интегритета васкулатуре чишћењем оштећених 

ендотелних ћелија. Сматра се да постоји још једна популација моноцита, који 

испољавају на својој површини маркере и за једне и за друге, али њихова функција још 

увек није истражена (Epelman и сар., 2014).  

Неутрофили 

Неутрофили или полиморфонуклеарни 

леукоцити су, поред моноцита, још један тип 

циркулишућих фагоцита (Abbas, 2016). Код 

одрасле особе, диференцирају се из коштане сржи 

из матичних ћелија за мијеломоноцитну лозу и 

пролазе кроз стадијуме мијелобласта, 

промијелоцита, мијелоцита, метамијелоцита, 

штапићастог гранулоцита  и финално сатревају 

до неутрофила, што се може испратити са слике 4 

(Labar, 2007). Њихова производња може да се 

повећа уколико дође до инфекције. У том случају, 

многе ћелије на месту инфекције производе 

медијаторне супстанце које иницирају овај процес 

(Abbas, 2016; Kellie и Al-Mansour, 2017). 

Неутрофили су ћелије које карактерише полилобуларно једро (слика 6) око кога се 

налази обилан слој цитоплазме са неутрофилним, цитотоксичним гранулама. Код 

човека, то су најбројније ћелије леукоцитне лозе у периферној крви. Код пацова су 

друге по реду, иза лимфоцита (Labar, 2007; Abbas, 2016).  

Неутрофили су прве ћелије које реагују када дође до запаљења. Њихова 

функција је фагоцитотска – фагоцитирају микроорганизме и у крвним сувовима и у 

екстраваскуларним ткивима, када дође до инфекције. У овом случају, они су 

привучени на место инфекције различитим хемијским медијаторима. При сусрету са 

патогеном, регрутовани неутрофили формирају цитоплазматске продужетке–

псеудоподије, које обавијају патогеног и формирају везикулу коју називамо фагозом. 

Процес фагоцитозе је ефикаснији уколико је патоген опсонизован антителима или 

протеинима система комплемената. Ова везикула се затим спаја са нетрофилним 

гранулама из цитоплазме и формира се фаголизозом. У фаголизозомима организми се 

дезинтегришу једним од два механизма: кисеоник-зависним или кисеоник-независним 

механизмом. 

Слика 6. Илустративни приказ 
неутрофила (преузето са 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal
_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_M
edical_2014#/media/File:Blausen_0676_Neutr

ophil.png). 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0676_Neutrophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0676_Neutrophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0676_Neutrophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0676_Neutrophil.png
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У кисеник-зависном механизму, NADPH оксидаза ствара токсичне, реактивне 

форме кисеоника попут водоник–пероксида (H2O2), супероксидног радикала (О2
_), 

синглетног кисеоника (1О2) (www.ffh.bg.ac.rs; приступљено 12. 06. 2021.). У кисеоник-

независном механизму, катјонски протеини и ензими попут лизозима и 

мијелопероксидазе из неутрофилних гранула разграђују садржај унутар 

фаголизозима (Kellie и Al-Mansour, 2017).  

1.3.2.2. Антиген-презентујуће ћелије/дендритске ћелије 

Антиген-презентујуће ћелије је термин који се односи првенствено на 

дендритске ћелије, али и на фоликулске дендритске ћелије и макрофаге. Овај назив су 

добиле захваљујући способности да преузму и обраде антиген, који ће затим 

презентовати лимфоцитима и учествовати у њиховој активацији (Abbas, 2016).  

Дендритске ћелије могу настати и из мијелоидне лозе и лимфоидне лозе, као 

што је приказано на слици 4 (Labar, 2007). Добиле су назив по великом броју наставака 

– дендрита на својој површини. Њихова главна функција јесте преузимање антигена, 

обрада и њихова презентација лимфоцитима и склопу са молекулима ткивне 

подударности (MHC), чиме креће активација адаптивног имунског одговора, као и 

лучење хемијских медијатора цитокина. Стога је и њихово распрострањење у складу 

са њиховом функцијом – највише их има у епителним и субепителним зонама, као и у 

периферним лимфним органима, а у малом броју и у другим органима (Abbas, 2016). 

Разликујемо две групе дендритских ћелија: класичне дендритске ћелије (cDCs) и 

плазмоцитоидне дендритске ћелије (PDCs). Класичне дендритске ћелије су 

високомиграторне, прелазећи крвно–ткивну баријеру и циркулишући до 

лимфоцитних зона у периферним лимфним органима, презентују антигене 

лимфоцитима. Краткоживеће су и замењују се прекурсорима из коштане сржи. 

Плазмоцитоидне дендритичне ћелије су дуговечније, налазе се у периферим ткивима 

и коштаној сржи, а најзначајнија функција им је у антивирусној одбрани производећи 

велике количине интерферона тип I, мада могу и да презентују антигене Т-ћелијама 

(Geissmann и сар., 2010).  

Фоликулске дендритске ћелије разликују се од дендритских ћелија по пореклу 

и функцији. Сконцентрисане су у лимфним чворовима и слезини, где учествују у 

механизмима селекције активираних Б-ћелија (Abbas, 2016). Ове ћелије, за разлику од 

дендритских ћелија, немају способност фагоцитозе, немају лизозоме, а антигене 

хватају рецепторима за комплементарност на ћелијској мембрани (Chadburn, 2000). 

 

http://www.ffh.bg.ac.rs/
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1.3.2.3. Лимфоцити 

Лимфоцити су ћелије које деле слично антигенско обележје, способност клонске  

експанзије активираних ћелија, а учествују у реакцијама урођене и адаптивне 

имуности. Раније су споменуте лимфоидне ћелије епителних баријера, а сада ће бити 

обрађене NK ћелије, лимфоцити Т и Б (Abbas, 2016).  

NK ћелије 

Урођеноубилачке (енг. Natural Killer) ћелије су лимфоидне ћелије пореклом из 

коштане сржи и то од ћелија за лимфоидну лозу, као што је приказано на слици 4 

(Labar, 2007). Њихова главна функција је у уништавању инфицираних ћелија 

облигатним интрацелуларним микроорганизама, као и у уништавању ћелија у стресу 

и малигних ћелија цитотоксичнм гранулама, којима је испуњена њихова цитоплазма 

(Abbas, 2016). Морфолошки су слични Т и Б -лимфоцитима, али се од њих разликују 

по антигенским рецепторима које поседују лимфоцити Т и Б, али не и NK ћелије. 

Такође, разликују се и по механизмима реакције. Први механизам је у уништавању 

свих ћелија које на својој површини не испољавају MHC молекуле класе I. То се постиже 

лучењем перфорина који праве рупе у ћелијској мембрани непрепознатих ћелија, а 

затим личењем гранзима који се уносе у ћелију и индукују апоптозу. Други механизам 

назива се ћелијска цитотоксичност зависна од антитела. У овом случају, својим 

имуноглобулинским рецепторима урођеноубилачке ћелије препознају опсонизоване 

микроорганизме IgG антителима и индукују садржај својих гранула против њих (Kellie 

и Al-Mansour, 2017). Ове ћелије помажу и макрофагима да ефикасније уништавају 

фагоцитоване микроорганизме лучењем цитокина INF-γ (Abbas, 2016).  

Лимфоцити Т 

Т-лимфоцити су ћелије адаптивне имуности, али учествују и у реакцијама 

урођене имуности. Настају у коштаној сржи из прекурсора за лимфоидну лозу (слика 

4). Међутим, место њиховог сазревања није коштана срж, већ  мали, епителни орган, 

тимус (због тога носе назив Т-лимфоцити). Диференцирани лимфоцити периферне 

крви су ћелије величине 6–8 μm, имају велико једро које заузима највећи део волумена 

цитоплазме, која је без специфичних гранула (Labar, 2007). Лимфоцит је илустративно 

приказан на слици 7. Ове ћелије захтевају активацију, па их, пре него што се 

диференцирају у ефекторске ћелије, називамо наивним ћелијама.  

На основу антигенског обележја, функције и механизма реакције, разликујемо 

две популације Т-ћелија: једна има антигенско обележје CD4+ и те ћелије називамо 
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помоћничким Т-ћелијама или скраћено CD4, док друга 

популација носи антигенско обележје CD8+ и називамо их 

цитотоксичним Т-лимфоцитима или скраћено CD8 

лимфоцитима.  

CD4 ћелије преводе се у ефекторске ћелије када им се 

антиген изложи у склопу са молекулима ткивне 

подударности класе II (MHC II) и у интеракцији са 

цитокинима одређене класе. Зависно до типа цитокина који 

се лучи у одговору на различите инфекције, CD4 ћелије се 

даље диференцирају у одређену субпопулацију која 

специфично реагује. Постоји више субпопулација ових 

ћелија, али главне субпопулације су Th1, Th2, Th17 и 

фоликулске помоћничке Т-ћелије. Th1 ћелије важне су у 

одбрани од фагоцитираних патогених организама који се не 

уништавају ефикасно, па се након придошлих сигнала од активираних Th1 ћелија 

ефикасно дезинтегришу. Th2 ћелије учествују у одбрани од цревних, паразитских 

нематодa где, након препознавања антигена ових паразита, луче цитокине који 

стимулишу производњу IgE антитела, као и оне који подстичу перисталтику црева. 

Антитела опсонизују паразите, а затим их препознају еозинофили који се против њих 

боре. Th17 ћелије појачавају запаљенску реакцију против екстрацеуларних бактерија и 

паразитских гљива, лучећи факторе раста који стимулишу неутрофиле у првом реду 

да ефикасније уништавају ове патогене. Фоликулске помоћничке Т-ћелије учествују у 

процесима активације Б-ћелија.  

CD8 лимфоцити специјализовани су за уништавање целуларних паразита ван 

фагозома и туморских ћелија. Они препознају протеинске антигене у склопу са MHC 

молекулима класе I, које експримирају заражене ћелије на својој површини или оне 

које антиген-презентујуће ћелије везују из организма и затим им приказују у склопу са 

MHC I. У сваком случају, лимфоцити се активирају из наивних у ефекторске и 

меморијске ћелије, за шта је често потребна додатна костимулација, јер су грануле које 

луче изузетно цитотоксичне и ефикасне. Стога је њихова активација пажљиво 

контролисана. Крајња тачка је апоптоза циљних ћелија. Циљне ћелије се могу 

уништити апоптотички на два начина, од којих је један идентичан оном код 

урођеноубилачких ћелија. У овом механизму ствара се тзв. имунолошка синапса 

између Т-лимфоцита и заражене ћелије, луче се перфорини који стварају рупе у 

мембрани и затим се излучује гранзим Б, који активира каспазе. Други начин је 

Слика 7. Илустративни 
приказ лимфоцита (преузето 

са 
https://en.wikiversity.org/wiki
/WikiJournal_of_Medicine/Me
dical_gallery_of_Blausen_Medic
al_2014#/media/File:Blausen_0
625_Lymphocyte_T_cell.png). 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0625_Lymphocyte_T_cell.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0625_Lymphocyte_T_cell.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0625_Lymphocyte_T_cell.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0625_Lymphocyte_T_cell.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0625_Lymphocyte_T_cell.png
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везивањем за тзв. смртоносни рецептор на површини заражених ћелија чиме, такође, 

отпочиње апоптоза (Abbas, 2016). 

Лимфоцити Б 

 Б-лимфоцити настају из истих прекурсора као 

и Т-лимфоцити, али за разлику од њих, код сисара и 

настају и сазревају у коштаној сржи. Име су добили по 

томе што су прво откривени у органу птица који се 

назива Bursa fabricii, у коме сазревају код ових 

животиња (Labar, 2007; Nicholson, 2016). У периферној 

крви заступљени су мање од Т-лимфоцита и имају 

сличну морфологију, тако да се једино антигенским 

бојењем могу детектовати.  Углавном су локализоване 

у фоликулима периферних ткива и органа. На слици 

8 приказан је Б-лимфоцит (Labar, 2007).  

Б-лимфоцити су специјализовани за 

хуморални имунски одговор посредован антителима. 

Антитела или имуноглобулини су молекули који могу 

бити ћелијски рецептори (IgM,  IgD) или секретовани 

молекули које луче диференциране Б-ћелије – плазма 

ћелије. Молекул антитела облика је латиничног слова 

Y и састоји се од два лака и два тешка ланца. Сваки 

лаки ланац има један константни (C) и један 

варијабилни (V) регион, а тешки ланци имају 3 или 4 

константна и један варијабилни регион. Антиген-

везујуће место код секретованих антитела састоји се од 

региона лаког и тешког ланца. Део који препознаје 

антиген чине  лаки ланац са V и C доменом и тешки 

ланац са V и првим C доменом и назива се Fab (енг. 

fragment antigen binding) регион. Преостали С 

домени тешког ланца чине Fc регион и има 

способност да се веже за различите компоненте 

имунског система. Имуноглобулини свој ефекат испољавају једино када вежу антиген. 

Зависно од типа тешког ланца, који се међу собом разликују по струтури С-региона, 

постоји груба подела на 5 типа антитела/имуноглобулина: IgA (мукозна имуност), IgD 

(ћелијски рецептор), IgE (одбрана од нематода, дегранулација базофила и мастоцита), 

Слика 8. Илустративни приказ  
Б-лимфоцита (преузето са 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJ
ournal_of_Medicine/Medical_gallery_o
f_Blausen_Medical_2014#/media/File:
Blausen_0624_Lymphocyte_B_cell.png). 

Слика 9. Приказ различитих 
форми антитела (преузето са 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Antit
elo; модификовано/преведено на 

српски језик). 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0624_Lymphocyte_B_cell.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0624_Lymphocyte_B_cell.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0624_Lymphocyte_B_cell.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0624_Lymphocyte_B_cell.png
https://sh.wikipedia.org/wiki/Antitelo
https://sh.wikipedia.org/wiki/Antitelo
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IgG (неонатална имуност, опсонизација, активација NK ћелија, активација 

комплемената) и IgM (активација комплемената). Када се секретују, антитела могу да 

буду у форми мономера, димера, тримера и пентамера, као што је приказано на слици 

9. IgD, IgE, IgG су мономери, IgA је најчешће димер, може бити и мономер и тример, 

док је IgM пентамер.  

Б–ћелијски одговор може бити Т–зависни и Т–независни. У Т–зависном одговору 

Б-лимфоцитима су неопходни помоћнички Т-лимфоцити за препознавање 

протеинских антигена, на које сами не могу или врло слабо одговарају. У Т–независном 

механизму, Б-лимфоцити су способни да, без помоћи других ћелија, препознају широк 

спектар непротеинских антигена: липиде, полисахариде, нуклеинске киселине и нека 

једноставна једињења. Након излагања антигенима, Б-ћелије се могу диференцирати 

у плазма ћелије које луче антитела или у меморијске ћелије. Плазма ћелије синтетишу 

антитела са већом специфичношћу сваки пут када се поново сусретну са антигеном. 

Антитела циркулишу организмом и препознају патогене које опсонизују, препознају 

и инактивирају токсине и патогене спречавајући их да се вежу за циљни рецептор 

ћелија домаћина, а препознају и инфициране ћелије. Многе плазма ћелије које 

продукују специјализована антитела одлазе у коштану срж одакле годинама могу 

стварати антитела  (Abbas, 2016).  

1.3.2.4. Ћелије доведене у везу са алергијским реакцијама 

Еозинофили 

Еозинофили су ћелије пореклом из коштане 

сржи и пролазе кроз све развојне стадијуме као и 

неутрофили (слика 4). Величине су од 10–16 μm 

(Rebar и сар., 2014), имају једро са обично два режња, 

ретко, три, али не више од тога. Цитоплазма се боји 

црвено и карактеришу их крупне, тамноцрвене 

грануле (Labar, 2007). Илустративно, еозинофил је 

приказан на слици 10. Крупне, еозинофилне грануле 

су високо-цитотоксичне и садрже главни протеин, 

еозинофилни катјонски протеин, еозинофилну 

периоксидазу, неуротоксин изолован из еозинофила 

(Kellie и Al-Mansour, 2017), лизозим и каталазе (Labar, 

2007). Ослобађају се при нападу на патогене, а то су 

најчешће паразитске нематоде (Kellie и Al-Mansour, 2017). Пошто су нематоде 

Слика 10. Илустративни приказ 
еозинофила (преузето са 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJou
rnal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Bla
usen_Medical_2014#/media/File:Blausen

_0352_Eosinophil.png). 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0352_Eosinophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0352_Eosinophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0352_Eosinophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0352_Eosinophil.png
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неупоредиво крупније од ћелија имунског система, немогуће је фагоцитовати их. 

Уместо тога, услед придошлих сигнала које ослобађају Th2 ћелије и опсонизације 

нематода IgE антителима индуковане, такође, овим ћелијама, еозинофили 

„бомбардују“ паразите својим токсичним гранулама (Abbas, 2016). Поред тога, многе 

алергијске реакције су повезане са повећаним бројем еозинофила у периферној крви, 

као и хипереозинофилне болести и реакције на неке лекове (Geissmann и сар., 2010).  

Мастоцити  

Мастоцити су ћелије које реагују и 

на сигнале урођене и адаптивне имуности. 

То су инфламаторне ћелије пореклом из 

коштане сржи, чији стадијуми развоја нису 

познати. Пречника су до 20 μm, обично 

јајастог изгледа, са јајоликим једром. 

Цитоплазма је обилна и испуњена 

крупним гранулама, које се боје 

интензивно тамноплаво (слика 11). И 

својим изгледом и функцијом подсећају на 

базофиле, али се од њих и разликују. 

Локализовани су у слузокожи 

респираторног и гастроинтестиналног 

тракта, у кутису, везивном ткиву субмукозе и гастроинтестиналног тракта, срца, 

периваскуларног ткива и коњуктива.  

Грануле су испуњене протеолитичким ензимима, хистамином и 

протеогликанима (хепарин и хондроитин сулфат), као и хемијским медијаторима 

попут цитокина и липидних медијатора – простагландина. Хемијски медијатори се 

најчешће пакују у грануле и ослобађају услед придошлих сигнала, а понекад се и 

тренутно синтетишу и ослобађају. Зависно од типа ензима у гранулама и 

локализованости, разликујемо две популације мастоцита: МСТ и МСТС ћелије. МСТ ћелије 

од протеолотичких ензима имају само триптазе у својим гранулама, локализоване су у 

слузокожи респираторног и гастроинтестиналног тракта, а МСТС ћелије у гранулама 

поседују триптазе, химазе, катепсин Г и карбоксипептидазу А и у вези су са везивним 

ткивом свих наведених локација.  

Мастоцити су ћелије које учествују у зарастању рана, одговарају на патогене 

организме, али су најпознатији по својој улози у алергијским реакцијама. Наиме, 

мастоцити могу довести до преосетљивости, уколико имају повећани афинитет за IgE 

Слика 11. Изглед ћелија мастоцита у култури in vitro 
(преузето са https://medpedia.framar.bg). 

https://medpedia.framar.bg/
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антитела специфична за одређени антиген. У овом случају, реакција је брза и доводи 

до ослобађања гранула, чији садржај може да оштети локална ткива. Такође, луче 

цитокине, од којих су најзначајнији IL-4 и IL-13 који привлаче друге ћелије на место 

реакције. Ове ћелије ослобађају своје медијаторе, стимулишући додатну производњу 

IgE антитела и као и оне који, такође, могу да оштете сопствена ткива (Geissmann и сар., 

2010).  

Базофили  

Базофили су ћелије крви које настају од истих 

прекурсора као и еозинофили и неутрофили. 

Величине су од 10–14 μm и карактерише их 

цитоплазма испуњена крупним, тамноплавим 

гранулама које прикривају билобуларно једро (слика 

12), тако да се оно не уочава, што се може видети на 

слици 28 (Д) и 35 (Ф) (Rebar и сар., 2014). У 

периферној крви имају полуживотни век од 

неколико дана. Као што је напоменуто, слични су 

мастоцитима, мада је физиологија базофила мање 

позната.  

Грануле базофила испуњене су хистамином, 

хепарином, хондроитин сулфатом и хемијским 

медијаторима и за разлику од мастоцитних гранула крупније су, али их има мање. 

Такође, имају мање хепарина у односу на њих. Садржај гранула ослобађа се онда када 

се за рецепторе веже IgE антитело у комплексу са антигеном патогена. Ово је такозвана 

антиген-индукована активација. Поред ове, значајна је и активација независна од 

антигена, када други хемијски медијатори делују на базофиле и подстичу их да луче 

цитокине, од којих су најзначајнији IL-4 и IL-13, који стимулишу Th2 ћелије.  

Претпоставља се да базофили имају улогу у реакцији на микроорганизме у 

урођеној имуности, на основу експресије TLR-2 рецептора (Geissmann и сар., 2010), који 

препознаје неке од пептидогликана и гликолипида бактерија и паразита (Abbas, 2016). 

Такође, укључени су у одговору на хелминте и у алергијским реакцијама, производећи 

додатне количине IL-4, а запажено је њихово присуство у касној фази алергијских  

реакција у плућима и кожи, као и у плућима пацијената који су умирали од астме 

(Geissmann и сар., 2010).  

Слика 12. Илустративни приказ 
базофила (преузето са 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJour
nal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blau
sen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0

077_Basophil.png). 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0077_Basophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0077_Basophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0077_Basophil.png
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014#/media/File:Blausen_0077_Basophil.png
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1.3.3. Лимфна ткива 

Лимфна ткива су комплекси везивног ткива и ћелија имунског система, 

доминантно лимфоцита. Распрострањена су испод слузница респираторног, 

дигестивног и урогениталног тракта у форми малих чворића, затим у виду 

интересантних структура – Пејерових плоча у задњем делу танког црева, као и  на зиду 

ждрела у форми крупнијих структура – крајника или тонзила.  

Мали, ситни чворићи лимфног ткива слузокожа, за разлику од правих лимфних 

чворова, немају фиброзну капсулу која јасно ограничава лимфно од локалних ткива, 

као ни аферентну и еферентну лимфатику. Овде су лимфоцити углавном 

сконцентрисани у центру, који се означава као герминативни центар (Martini и сар., 

2001).  

Пејерове плоче су формације оивичене засебним епителом, али не и капсулом и 

такође им недостаје лимфатика (слика 3). Њихов епител је различит од цревног 

епитела. Испод епитела се налази зона са Т-ћелијама које формирају тзв. субепителну 

куполу, а која финално омеђава фоликуле са Б-ћелијама. Од ћелија присутни су и 

макрофаги, као и дендритичне ћелије које презентују антигене лимфоцитима. 

Међутим, дендритичне ћелије не хватају саме антигене и микроорганизме, већ су им 

достављени специјализованим ћелијама епитела Пејерових плоча, тзв. М-ћелијама, а 

након тога их обрађују и презентују лимфоцитима (Ahluwalia и сар., 2017).  

Крајници (лат. tonsilla) су накупине лимфног ткива на почетном делу 

дигестивног система, испод епитела ждрела који их обавија и бразда површински 

(слика 3). У унутрашњости се налази велики број лимфних чворића, са 

карактеристичним распоредом Б-ћелија које су у центру, окружују их Т-лимфоцити, а 

на самој површини крајника, близу епитела, налазе се Б-ћелије и плазма ћелије које 

продукују IgA антитела (Carneiro и Junqueira, 2005). Људи, углавном, имају пет 

крајника:  

o један ждрелни (познат још и као аденоид или трећи крајник), налази се 

на горњем делу задњег зида назофарингса; 

o  пар непчаних, који се налазе на задњој ивици усне дупље, дуж границе 

са ждрелом и 

o пар језичних крајника, који се не виде јер се налазе испод базе језика 

(Martini и сар., 2001).  
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1.3.4. Централна лимфна ткива и лимфни органи  

1.3.4.1. Коштана срж 

Коштана срж (лат. medulla ossium) 

је меко ткиво које испуњава шупљине 

костију (Gurkan и Akkus, 2008). 

Поједини аутори коштану срж 

третирају као орган (Rebar и сар., 2014). 

Од 6–7 месеца, коштана срж је главно 

место хематопоезе. У овом периоду 

феталног развоја и у току раног 

детињства, сва коштана срж има само 

једну функцију – да продукује крвне 

ћелије. Од одређеног тренутка у току 

детињства, у неким деловима скелета,  

коштана срж бива замењена масним 

ткивом, тако да напослетку разликујемо 

два типа коштане сржи: црвену 

коштану срж, чија је функција хематопоетска и жуту коштану срж, односно масно 

ткиво (Gurkan и Akkus, 2008). Слика 13 приказује распоред жуте у црвене коштане сржи 

унутар костију. Црвена коштана срж се задржава у пршљеновима, ребрима, грудној 

кости, костима лобање, карличним костима, сакруму и у проксималним деловима 

дугих костију. Код одрасле особе, однос црвене и жуте коштане сржи је 1:1 и на њу 

отпада око 5% телесне масе (Labar, 2007).  

Жута коштана срж нема хематопоетску улогу, али се може трансформисати у 

хематопоетско ткиво уколико се јави потреба за тим. Коштана срж се понаша веома 

пластично, јер може по потреби повећати хематопоезу и обезбедити већи број ћелија. 

Пошто кости због своје компактности не могу по потреби обезбедити више простора 

за повећану хематопоезу, жута коштана срж својом трансформацијом у црвену то може 

(Gurkan и Akkus, 2008).  

Сама коштана срж се састоји од неколико типова ћелија и добро је 

васкуларизована. Најважније ћелије, носиоци процеса хематопоезе су матичне ћелије 

коштане сржи. У коштаној сржи налазе се и мезенхимске матичне ћелије. Поред ових 

ћелија, разликујемо и ћелије које чине њихову околину и зовемо их ћелијама строме. 

Слика 13. Анатомска структура костију; приказ 
локализованости жуте и црвене коштане сржи (преузето 
са https://cllsociety.org/2016/09/what-is-bone-marrow/; 

модификовано/преведено на српски језик). 

https://cllsociety.org/2016/09/what-is-bone-marrow/
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То су адипоцити, фибробласти, ендотелне ћелије и макрофаги. Строму чине и 

протеинска влакна попут колагена, фибронектина, тромбоспондина, као и молекули 

попут хијалуронске киселине и деривата хондроитина. Стромалне ћелије не само да 

чине микрооколину матичних ћелија, већ утичу и на процес хематопоезе излучивањем 

фактора раста (Cavill, 2002). Строма је у директном контакту са ендотелним ћелијама 

синусоидних простора. Овај ендотел је физичка баријера коју прелазе зреле крвне 

ћелије и тромбоцити (Labar, 2007).  

1.3.4.2. Тимус 

Тимус (лат. thymus) или тимусна жлезда, како се још назива, је примарни 

лимфоидни, епителни орган, неопходан за развој ћелијске имуности, али мало људи 

има уопште представу да он постоји (Pearse, 2006; 

Zdrojewicz и сар., 2016). Реч тимус је грчког порекла 

(грч. θυμός)  и у преводу значи душа, јер су стари Грци 

веровали да је она локализована у овом малом органу 

(Zdrojewicz, 2016). Тако, наилазимо на бројне записе о 

тимусу, који се чак спомиње и у Илијади, што указује 

на значај који су му стари народи придавали, док је у 

савременом добу потпуно занемариван све до средине 

двадесетог века, када је његова изнимно значајна 

функција обелодањена (Safieddine и Keshavjee, 2011; 

Anastasiadis и Ratnatunga, 2014).  

Тимус је билобуларна, ружичасто–сива жлезда, 

са нешто већим десним режњем. Код човека нормална 

дужина је 5 cm, ширина 4 cm, а дебљина 6 mm. 

Режњеви су међусобно повезани истмусном везом. 

Сваки лобус има два пола, односно два краја која су 

међусобно различита (слика 14). Кранијални пол је тањи и дужи, док је каудални краћи 

и дебљи. Највећу тежину пропорционалну телесној маси постиже при рођењу (13–15 

g), а највећу апсолутну тежину у пубертету (35–45 g). Након тога инволуира, његова 

маса код човека са 25 година опада на 25 g, све га више замењује масно ткиво, тако да 

код људи са 60 година тежи мање од 15 g, а са 70 око 5 g (Safieddine и Keshavjee, 2011). 

Налази се у предњем делу доњег медијастинума (Liu и Ellis, 2016), антериорно иза  

грудне кости, а постериорно непосредно иза брахиоцефалне вене, лука аорте и њених 

грана са којима је повезан слојем фасције (слика 3). Доњи полови су повезани са 

перикардом танким нитима везивног ткива. Горњи полови су често повезани са 

Слика 14. Изглед тимуса (извор: 
Safieddine и Keshavjee, 2011; 

модификовано/преведено на српски 
језик.) 
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штитном жлездом везивним ткивом, које је добро прокрвљено и означава се као 

тиреотимусни лигамент.  Бочно, пролази дуж плеуре и френичних нерава (Safieddine 

и Keshavjee, 2011).  

Влакнаста капсула раздваја тимус од околних ткива. Она формира трабекуле 

које прожимају тимус делимично га делећи на велики број малих лобула, које 

задржавају континуитет ткива. Структурно и функционално, унутар сваке лобуле 

разликујемо кору и срж, између којих се налази кортикомедуларни спој.  Капсулу чине 

два слоја колагена и ретикуларних влакана, међу којима се могу наћи и лимфоцити. 

Свака лобула састоји се од епителних ћелија на површини, које чине оквир у коме се 

налазе други типови ћелија, претежно пореклом из коштане сржи. Епителне ћелије се 

међусобно разликују морфолошки и функционално, као и по антигенским 

карактеристикама и способности да синтетишу тимусне хормоне (тимулин, тимозин, 

тимопоетин и тимусни хуморални фактор), те се сврставају у више категорија3. 

Субкортикуларне епителне ћелије су ендодермалног порекла, танке су и налазе се у 

једном до два слоја. Епителне ћелије сржи су ектодермалног порекла и обично имају 

звездаст облик. У сржи формирају структуре са још увек не сасвим јасном функцијом, 

које се називају Хасалова телашца.  

Регион између епителних ћелија и кортикомедуларног споја јесте кора или 

кортекс. Чине га претежно тимоцити – још увек недиференцирани лимфоцити и 

макрофаги из коштане сржи. Кортикомедуларни спој чине крвни судови обавијени 

танким везивним ткивом. У овом слоју налазимо и зреле и незреле Т-лимфоците, 

дендритичне ћелије, плазма и Б ћелије. Запажено је да се број плазма и Б ћелија у овом 

региону повећава са старошћу. Док се хистолошки кора боји тамније, срж или медула 

боји се светлије и има мању густину ћелија. У овом слоју можемо наћи већи број типова 

ћелија. За овај слој карактеристични су зрелији Т-лимфоцити, дендритичне ћелије 

пореклом из коштане сржи, епителне ћелије и Хасалова телашца, макрофаги, Б-ћелије 

и ретко миоидне и неуроендокрине ћелије, мастоцити и еозинофили . Иако је медула 

локализована у средини лобула, она често формира „пупољке“ који понекад сежу и до 

капсуле (Pearse, 2006; Anastasiadis и Ratnatunga, 2014).  

Тимус нема аферентни лимфни систем, али има еферентни. Мали лимфни 

капилари формирају се у кортикомедуларном споју и формирају лимфне судове који 

одводе лимфу до оближњих лимфних чворова (Safieddine и Keshavjee, 2011).  

                                                   
3 Категоризација се разликује зависно од аутора; обично се сврставају у 4 до 6 категорија, зависно од 

критеријума.  
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Инервација тимуса 

Претпоставља се да је тимус инервисан у вазомоторне сврхе, а инервишу га 

вагус, симпатичка нервна влакна из цервико-торакалне ганглије, као и френична 

нервна влакна из френичних нерава, која формирају комплекс у кортикомедуларном 

споју (Anastasiadis и Ratnatunga, 2014). Међутим, постоје хипотезе и подаци који 

сугеришу да је нервни систем директно укључен у физиологију тимуса и сазревање  

Т-ћелија. Ово још увек није доказано (Hu и сар., 2018). 

Функција тимуса 

Тимус је место сазревања Т-ћелија. Још у току развића, око девете гестацијске 

недеље, прогениторске лимфоидне ћелије које ће дати Т-лимдоците (протимоцити) 

крећу са мигрирацијом из коштане сржи и преко кортикомедуларног споја улазе у 

кортекс и локализују се у сам епител, који је растресит и спреман за ову фазу. Како 

сазревају, ћелије се све више удаљавају од површине кортекса, а све су ближе медули, 

тако да на крају зрели Т-лимфоцити буду локализовани у самој медули. Сазревање 

подразумева четири развојне фазе, а незрели Т-лимфоцити се означавају као 

тимоцити.  

Током диференцијације, ћелије се размножавају на свака 12 сата, мењају у својој 

величини и изгледу цитоплазме, диференцирају се рецептори за интерлеукине. Осим 

фенотипске промене, од највеће важности за овај процес је реаранжман гена за Т-

ћелијски рецептор (TCR) који ће у току сазревања формирати комплекс са CD3 

молекулом, тако да се оспособи за препознавање страних антигена. Ови антигени су 

увек у комплексу са молекулима ткивне компатибилности или MHC молекулима класе 

I или класе II. Када Т-ћелијски рецептор препознаје антигене везане за MHC молекуле 

класе I, он носи антигенско обележје CD8+, а када препознаје антигене у комплексу са 

MHC класом II онда је антигенско обележје CD4+. Финално, разликујемо две подгрупе 

Т лимфоцита: CD4 и CD8 Т лимфоците. Међутим, пре него што се фенотипски 

диференцирају, тимоцити су најпре имунофенотипски двоструко негативни 

(CD4−/CD8−), затим су двоструко позитивни (CD4+/CD8+) и на крају губе један од 

антигенских обележја, тако да их онај преостали карактерише.  

Пролазећи кроз све ове фазе, тимоцити такође пролазе и фазе селекције. 

Селекција може бити позитивна и негативна. Најпре, на почетку диференцијације, 

тимоцит треба да препозна уопште MHC молекул и 80% тимоцита не пролази ову 

фазу. Све ћелије које не прођу селекцију, како на овом тако и на каснијим стадијумима, 

апоптотички се уништавају. Обзиром да, од велике масе ћелија само један део одлази у 
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медулу, разумљива је већа густина ћелија кортекса. Ћелије укључене у процес 

селекције су епителне ћелије кортекса и медуле, дендритичне ћелије и макрофаги. 

Позитивну селекцију укључује и тестирање на способност препознавања антигена у 

склопу са  MHC I и MHC II молекулима. Када дођу до медуле, ћелије се подвргавају 

негативној селекцији: сви лимфоцити који имају рецепторе за сопствене антигене 

такође се апоптотички уништавају (Pearse, 2006; Anastasiadis и Ratnatunga, 2014).  

Т-лимфоцити који се великим афинитетом вежу за антиген, такође се уништавају 

(Zdrojewicz и сар., 2016). 

1.3.5. Периферни лимфни органи  

1.3.5.1. Слезина 

Слезина (лат. lien) је највећи 

лимфни орган. У току ембрионалног 

развоја има хематопоетску функцију, 

која се код одрасле особе може поново 

јавити у неким патолошким стањима 

(Labar, 2007). Налази се у горњем, левом 

делу абдомена, испод дијафрагме, а иза 

желудца (слика 3). Дужина слезине је од 

5–13 cm, а тежина око 150–250 g и у 

нормалним стањима није палпабилна 

(Cavill, 2002). Величина и тежина 

слезине смањују се са годинама, тако да 

код особе старости 80 година тежи свега 

70 g.  

Анатомија слезине приказана је 

на слици 15. Обавијена је капсулом од везивног ткива, која формира трабекуле које 

делимично деле ткиво слезине, означено као пулпа. Слезина је високо васкуларизован 

орган и прима више од 5% срчаног волумена. Крвни судови улазе у слезину унутар 

трабекула. На местима на којима артерије улазе унутар слезине формирају се 

накупине имунских ћелија и те регионе називамо белом пулпом. Све остало је црвена 

пулпа и она чини 75% ткива слезине. Када уђу у слезину, крвни судови се гранају под 

правим углом, што је једна од карактеристика. Такође, одликује је и спор и брз проток 

крви. У спором протоку, крв улази у црвену пулпу, а у брзом напушта слезину кроз 

Слика 15. Анатомија слезине (преузето са 
https://www.thoughtco.com/spleen-anatomy-373248; 

модификовано/преведено на српски језик). 

https://www.thoughtco.com/spleen-anatomy-373248
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маргиналне синусе који окружују белу пулпу. Иако велики део пристиглог волумена 

протиче брзим протоком (90%), сва крв се профилтрира у неком тренутку. Крвни 

судови, као и еферентна лимфатика напуштају слезину преко хилума, док аферентну 

лимфатику слезина нема.  

Бела пулпа је лимфоидна зона и састоји се од периартериоларног лимфног 

омотача и Б-ћелијских фоликула. Периартериорални лимфни омотачи (PALS; енгл. 

periarterioral lymphoid sheats) формирају се на местима уласка артерија у слезину и 

њихова површина се смањује са гранањем. Састоје се доминантно од Т-лимфоцита, а 

поред њих присутне су и дендритичне ћелије, плазма ћелије и макрофаги. Б-ћелијски 

фоликули распоређени су претежно дуж границе са црвеном пулпом, али их 

повремено има и близу самих артериола. Разликујемо примарне од секундарних 

фоликула. У примарним фоликулима налазе се Б-ћелије и фоликулске дендритске 

ћелије. На површини се налази маргинална зона у којој су доминанте меморијске Б-

ћелије, али су присутни Т-лимфоцити, доминантно CD4, дендритске ћелије и 

макрофаги. Секундарни фоликул састоји се од маргиналне зоне истог састава, зоне 

плашта и герминативног центра. У зони плашта налазе се наивне Б-ћелије. 

Герминативни центар садржи ћелије у диференцијацији и диференциране плазма 

ћелије, као и мало Т-лимфоцита и фоликулских дендритких ћелија. Фоликули слезине 

разликују се од фоликула лимфних чворова, који ће бити описани.  

Црвена пулпа игра значајну улогу у елиминисању инкапсулираних бактерија, 

туморских ћелија и страних материјала. Састоји се од Билротових канала и 

танкозидних слезинских синуса, који се разликују од венских синуса и чине 30% црвене 

пулпе. Ћелије синусоидних простора имају рецепторе који препознају неке антигене и 

ћелије инфициране вирусом. Билротови канали састоје се од колагених влакана, 

фибробласта, макрофага, Т-лимфоцита и NK ћелија.Слезински макрофаги су ћелије 

које препознају инкапсулиране, опсонизоване бактерије, као и друге ћелије крви које 

треба разградити, али и метастатске туморске ћелије и фагоцитирају их. Њихов сусрет 

је неизбежан јер  је то регион са спорим транзитним временом захваљујући 

фибробластоидној строми која успорава пролаз ћелија и других структура (Chadburn, 

2000). 
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1.3.5.2. Лимфни чворови 

Лимфни чворови (лат. nodi lymphatici) 

су мали, округли или бубрежасти, 

инкапсулирани органи, који се налазе дуж 

лимфних судова по читавом телу. 

Анатомија лимфних чворова приказана је 

на слици 16. Једна страна им је конвексна, а 

супротна конкавна и то је место на коме 

улазе артерије и нерви и излазе еферентни 

лимфни судови и вене. Аферентна 

лимфатика улива се са супротне стране. 

Споља су обавијени капсулом од везивног 

ткива која делимично прожима 

унутрашњост. Испод капсуле налази се 

субкапсуларни синус богат макрофагима, 

ретикуларним ћелијама и влакнима. Одмах 

испод, налази се кора богата Б-

лимфоцитима који формирају фоликуле, ретикуларним влакнима и ретикуларним 

ћелијама. Примарни фоликули су накупине зрелих Б-ћелија и фоликулских 

дендритских ћелија које им презентују антигене. Њиховом даљом диференцијацијом 

формирају се плазма ћелије, сконцентрисане у центру фоликула формирајући 

герминативни центар који се уочава као светла зона и тада фоликул постаје 

секундарни. На кору се наставља тзв. паракортекс, који садржи мање фоликула, али је 

богат Т-ћелијама, доминантно CD4, као и дендритским ћелијама. У средини лимфних 

чворова налази се срж сиромашна ћелијама. Присутно је мало Б и плазма ћелија, а 

формирају је лимфни синуси и структуре налик капиларима (Carneiro и Junqueira, 

2005; Labar, 2007).  

У лимфним чворовима формира се адаптивни имунски одговор. Лимфни 

судови дренирају лимфну течност из скоро свих делова организма, тако да се велики 

број антигена сакупља и финално пролази кроз лимфне чворове. Овде их преузимају 

антиген-презентујуће ћелије. Поред тога, антиген-презентујуће ћелије из других 

делова организма путују до лимфних чворова како би представиле антиген 

лимфоцитима (Abbas, 2016). 

Слика 16. Анатомија лимфних чворова (преузето 
са http://ip242.216-86-

156.static.steadfastdns.net/lymphoma/lymphoma-
101/cancer-basics/lymphatic-system; 

модификовано/превдено на српски језик). 

http://ip242.216-86-156.static.steadfastdns.net/lymphoma/lymphoma-101/cancer-basics/lymphatic-system
http://ip242.216-86-156.static.steadfastdns.net/lymphoma/lymphoma-101/cancer-basics/lymphatic-system
http://ip242.216-86-156.static.steadfastdns.net/lymphoma/lymphoma-101/cancer-basics/lymphatic-system
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2. ЦИЉ РАДА 

Циљ овог рада био је:  

- испитати утицај различитих концентрација фунгицида PYRUS 400 SC 

чија је активна супстанца пириметанил на укупан број ћелија леукоцита 

у периферној крви након петнаестодневног и тридесетодневног 

третмана; 

- испитати утицај различитих концентрација фунгицида PYRUS 400 SC 

чија је активна супстанца пириметанил на процентуалну заступљеност 

основних типова леукоцита у периферној крви након петнаестодневног 

и тридесетоднецног третмана.
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3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ 

3.1. Материјали 

За извођење експерименталног дела истраживања коришћен је следећи 

материјал: 

- мужјаци пацова соја Wistar, старости 12 недеља; 

- сонде за појење пасова; 

- комерцијално доступан фунгицид PYRUS 400 SC (произвођач: Arysta LifeScience 

Benelux Sprl, Belgium); 

- физиолошки раствор (0,9% NaCl); 

- потрошни материјал (шприцеви од 10 и 20 ml, вакутајнер са хепарином, 

папирна вата, предметна и покровна стакла); 

- општи анестетик кетамидор 10% (раствор за ињекцију), 10 ml; 

- комплет за жртвовање пацова (маказе, пинцете, сталак); 

- Неубауерова хемоцитометарска комора за бројање ћелија; 

- Türk-ов раствор; 

- меланжери за бројање леукоцита; 

- метанол; 

- раствори боја May-Grünwald и Giemsa; 

- сталак за бојење и сушење; 

- сахатна стакла; 

- дестилована вода (dH2O); 

- светлосни микроскоп (произвођач: Leica, модел: DM 2500); 

- имерзионо уље.        

3.2. Методе 

Експериментални део истраживања урађен је следећим методама: 

- третирање експерименталних животиња у константним условима у трајању од 

15 и 30 дана; 

- жртвовање третираних животиња у складу са етичким нормама; 

- прављење крвних размаза и бојење; 
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- бројање леукоцита у хемоцитометарској коморици;  

- одређивање леукоцитарне формуле; 

- статистичка анализа података.  

3.2.1. Третирање експерименталних животиња  

У експерименту је коришћено 30 експерименталних животиња – мужјака пацова 

соја Wistar, старости 12 недеља. Цео третман одрађен је у виваријуму Медицинског 

факултета у Нишу, уз етичку дозволу за овакво истраживање.  

Животиње су биле подељене у две групе на основу дужине трајања третмана: 

прва група је третирана 15 дана, а друга 30, тако да је у обе било по 15 јединки. Даље, 

по три животиње третирано је сваком од унапред одређених концентрација, што се 

може представити на следећи начин: 

1) контролна група: није третирана фунгицидом; 

2) група третирана концентрацијом фунгицида од 500 mg/kg; 

3) група третирана концентрацијом фунгицида 750 mg/kg; 

4) група третирана концентрацијом фунгицида 1000 mg/kg; 

5) група третирана концентрацијом фунгицида 2000 mg/kg телесне масе 

животиње. 

На самом почетку, животињама се измери телесна маса, а након тога се прави 

прорачун којим се одређује концентрација за третман сваке животиње. Ова 

концентрација остаје стална од почетка до краја експеримента, независно од промене 

телесне масе животиње у току трајања истог. Третман припремамо тако што фунгицид 

растварамо у физиолошком раствору. Пре третмана, за сваку животињу припреми се 

адекватна доза одређеног волумена, који је исти за сваку животињу, а разликује се само 

у односу физиолошког раствора и фунгицида.  Прва група од по 3 јединке је позитивна 

контрола, односно, овој групи је ингестиран само физиолошки раствор. Друга група 

од по 3 јединке је третирана фунгицидом концентрације 500 mg/kg, трећа  750 mg/kg, 

четврта 1000 mg/kg и пета са по 2000 mg/kg телесне масе јединке.  

Како правила налажу, животиње су третиране сваког дана у исто време (9 h) и 

услови у којима су боравиле били су константни.  
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3.2.2. Жртвовање третираних животиња  

Животиње су жртвоване у складу са етичким нормама, тј. животиње су 

анестезиране раствором 10% кетамидора пре жртвовања (Vučinić, 2007). Животиња је 

положена на сталак и адекватно причвршћена. Грудни кош је отворен маказама. Након 

тога, животињама је узета крв из срца уз помоћ система са вакутајнером са хепарином, 

што омогућава да се крв не згруша неко време. У исто време, у току жртвовања, 

направљени су и крвни размази и остављени да се осуше (Krinke, 2000).  

3.2.3. Прављење и бојење крвних размаза  

Прављењу крвних размаза приступа се на следећи начин: предметно стакло 

положи се на равну површину и близу десне ивице стакла стави се мала кап крви; 

левом руком придржавамо супротну ивицу истог стакла, а десном руком узимамо 

друго предметно стакло које поставимо близу леве ивице под углом од 45° и лагано 

клизимо све до капи крви, као што је приказано на слици 17. Када ивица додирне кап, 

она се разлије по самој ивици, а затим брзим покретом превучемо дуж површине 

стакла, идући ка левој ивици. Размаз треба да буде у што тањем слоју. Обавезно је 

ношење рукавица услед евентуалне повреде и контаминације. Размаз се остави да се 

осуши. Након што се осушио, извршена је фиксација метанолом и пар дана након 

жртвовања, размаз је обојен (Štajn и Žikić, 1990). 

Слика 17. Илустративни приказ поступка 
прављења крвних размаза (преуезто са 

https://doctorlib.info/hematology/rodak-
hematology-clinical-principles-

applications/17.html). 

https://doctorlib.info/hematology/rodak-hematology-clinical-principles-applications/17.html
https://doctorlib.info/hematology/rodak-hematology-clinical-principles-applications/17.html
https://doctorlib.info/hematology/rodak-hematology-clinical-principles-applications/17.html
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Процес бојења размаза подразумева следеће: препарат поставимо на сталку тако 

да је у лежећем положају и прелијемо раствором May-Grünwald, који стоји 5 минута. 

Након тога долијемо дестиловану воду која испира боју, али не одливамо и сачекамо 1 

минут. Дестилована вода се одлије, а затим размаз прелијемо Giemsa раствором, која 

стоји 15 минута. На крају детаљно исперемо стакло са једне и друге стране и оставимо 

да се осуши. Обе боје садрже еозин, киселу боју која боји базне структуре у црвено и 

азурну боју, која боји киселе структуре плаво (Lau, 2019). 

3.2.4. Одређивање леукоцитарне формуле 

Леукоцити се броје под 

имерзионим објективом, који увећава 

100x. Укупно увећање је 1000x. Ћелије 

леукоцита се виде као љубичасто–плаво 

обојене, осим еозинофила код којих је 

једро обојено плаво, а цитоплазмом 

доминирају јарко црвено обојене 

грануле. У сваком случају, јасно се 

разликују од околних, многобројнијих 

еритроцита. Унапред одредимо колико ћелија бројимо и разврставамо их у току 

бројења. Ћелије је најбоље бројати према упутству приказаном на слици 18. Када смо 

достигли задату бројчану вредност, избројимо сваки тип ћелија и  израчунавамо 

процентуалну заступљеност сваког од типова по следећој формули:  

Процентуална заступљеност типа леукоцита = 
Избројан тип ћелија x 100

Укупан број свих избројаниј ћелија
  

Код пацова нормална заступљеност ћелија крви је приказана у табели 1. 

 

Табела 1. Уобичајена процентуална заступљеност леукоцита у периферној крви пацова (извор: 

http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs; приступљено 22. 06. 2021.).  

Лимфоцити (%) Неутрофили (%) Моноцити (%) Еозинофили (%) Базофили (%) 

70-75 20-25 2-3 2-5 1 

Слика 18. Упутство за прегледавање крвног размаза 
(преузето са http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/2018/11/leukociti-2018zasajt3.pdf). 

http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/
http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/leukociti-2018zasajt3.pdf
http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/leukociti-2018zasajt3.pdf
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3.2.5. Бројање ћелија у хемоцитометарској комори 

Пре почетка бројања треба припремити хемоцитометарску коморицу. Може се 

користити и усавршена и обична Неубауерова комора (слика 19), јер је простор за 

бројање леукоцита исти.  Комора има четири попречна и један мањи, уздужни жлеб. 

Мањи жлеб и два околна деле простор на коме се налазе мрежице за бројање. Поред се 

налазе два поља одељена жлебом, која се врло мало наквасе дестилованом водом и 

преко којих се залепи покривно стакло. На средњем пољу су две мрежице за бројање 

раздвојене малим жлебом. Свака је површине 9 mm2 и има 9 квадрата, од којих сваки 

има површину 1 mm2. Леукоците бројимо у 4 угаона квадрата, који су подељени на још 

16 мањих (слика 20).  

 Након тога, припремимо два сахатна стакла, на једном сипамо мало крви, а на 

надругом Türk-ов раствор. Припремимо меланжер који је приказан на слици 21. 

Меланжер је мала, избаждарена, капиларна цев која има крушкасто проширење са 

малом, белом куглицом. Ознаке на меланжеру за бројање леукоцита су 0,5 1,0 и 11. На 

горњем крају капиларе причврстимо систем за увлачење, између кога и меланжера не 

сме бити ваздуха. Најпре увлачимо крв до ознаке 1,0. Обришемо врх меланжера, пазећи 

да капилару не држимо усправно како крв не би исцурела, а исто тако да не додирнемо 

директно врхом папирну вату која ће капиларним силама извући крв из цеви. Након 

тога увлачимо Türk-ов раствор до ознаке 11, скидамо систем за увлачење и сада 

капилару запушимо прстима и мућкамо 1–2 минута, али лаганим окретањем са једне 

Слика 20. Изглед мрежице 
обичне Неубауерове 

хемоцитометарске коморе за 
бројање ћелија (преузето са 

https://www.researchgate.net
/figure/The-Neubauer-

chamber-grid_fig1_256436846). 

Слика 19. Обична Неубауерова 
хемоцитометарска комора за бројање 

ћелија (преузето са 
https://laboratoryinfo.com/manual-cell-

counting-neubauer-chamber/). 

Слика 21. Меланжер за 
бројање леукоцита са 
системом за увлачење 

(преузето са 
https://www.snapdeal.co

m/product/wbc-
pipettes/671499147736). 

https://www.researchgate.net/figure/The-Neubauer-chamber-grid_fig1_256436846
https://www.researchgate.net/figure/The-Neubauer-chamber-grid_fig1_256436846
https://www.researchgate.net/figure/The-Neubauer-chamber-grid_fig1_256436846
https://laboratoryinfo.com/manual-cell-counting-neubauer-chamber/
https://laboratoryinfo.com/manual-cell-counting-neubauer-chamber/
https://www.snapdeal.com/product/wbc-pipettes/671499147736
https://www.snapdeal.com/product/wbc-pipettes/671499147736
https://www.snapdeal.com/product/wbc-pipettes/671499147736
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на другу страну. Türk-ов раствор садржи сирћетну киселину која хемолизује 

еритроците и боју гентиана виолет, која боји леукоците. Меланжер потом прислонимо 

уз ивицу покровног стакла тако да раствор крви испуни коморицу и приступимо 

бројању ћелија.  

Ћелије се изброје у обе коморице, тј. у 8 угаона квадратића, након чега 

прорачунамо средњу вредност. Да бисмо добили број леукоцита по L крви, ради 

стандардизације методе, користимо следећу формулу: 

Број леукоцита/L крви = број леукоцита у 1 mm3 x 10 x 10 x 106.  

Прва десетка из формуле односи се на разблажење, а друга на запремину 

(средњи део је спуштен за 0,1 mm) (Štajn и Žikić, 1990). 

3.2.6. Статистичка анализа података 

За статистичку анализу података коришћен је Microsoft Office Excel 2013 паткет 

за статистичку обраду података. За процену статистичке значајности коришћена је 

једногакторска анализа варијансе (ANOVA), а за процену значајности између 

третираних група коришћен је Студентов т-тест. Вредност нивоа значајности била је  

α = 0,05, а p вредност мања од 0,05 сматрала се статистички сигнификантном 

(https://support.microsoft.com; приступљено 04. 06. 2021.)  
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4. РЕЗУЛТАТИ 

4.1. Резултати добијени након петнаестодневног третмана 

Након завршеног петнаестодневног третмана, животињама је узета крв из срца 

и направљени су крвни размази, а убрзо након тога приступило се бројању ћелија. 

Ћелије су избројане у 8 квадратића, након чега је израчуната средња вредност и урађен 

је прорачун броја леукоцита/L крви. Две животиње из групе третиране 

концентрацијом фунгицида од 2000 mg/kg телесне масе нису преживеле третман. 

Крвни размази су обојени и урађена је леукоцитарна формула. Избројано је укупно по 

600 ћелија по животињи, односно два размаза пута 300 ћелија.  Резултати су 

статистички обрађени и приказани графички, табеларно и приложене су слике 

крвних размаза.  

Подаци о броју леукоцита/L периферне крви приказани су на слици 22 и у 

табели 2. Највећи број ћелија леукоцита по L периферне крви има контролна група, 

док је најмање ћелија забележено код групе третиране концентрацијом фунгицида  

750 mg/kg телесне масе животиње. ANOVA није показала статистички значајну 

разлику међу групама.  
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Слика 22. Графички приказ броја леукоцита/L периферне крви након петнаестодневног третмана 
фунгицидом фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. – експериментална животиња.  
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Табела 2. Приказ средње вредности броја леукоцита и стандардне девијације након 

петнаестодневног третмана сваке од третираних група (mg/kg). 

Контролна група 
(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2,71 x 𝟏𝟎𝟗 ± 0,58 x 𝟏𝟎𝟗 2,6 x 109 ± 0,56 x 109 1,11 x 109 ± 0,54 x 109 1,79 x 109 ± 1,01 x 109 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.   

 

 

На слици 23 и у табели 3 приказани су резултати о процентуалној 

заступљености лимфоцита у периферној крви. Највећа заступљеност лимфоцита 

запажа се код контролне групе (78,6 ± 4,62), а најмања (67,72 ± 5,01)  код групе третиране 

концентрацијом фунгицида од 750 mg/kg телесне масе  животиње. ANOVA је показала 

статистички значајну разлику. Т-тестом је утврђено да постоји статистички значајна 

разлика готово између свих група, осим са групом од 2000 mg/kg, која је у поређењу са 

свим групама имала ниво значајности (p) већи од α. Статистички значајна разлика не 

постоји ни међу групама третираним концентрацијом фунгицида 750 mg/kg и 1000 

mg/kg телесне масе животиње. Ћелије лимфоцита снимљене под микроскопом могу се 

видети на слици 28 (А, Д, Е, Ф). 
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Слика 23. Графички приказ процентуалне заступљености лимфоцита након петнаестодневног третмана 
фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. – експериментална животиња.  
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Табела 3. Приказ средње вредности процентуалне заступљености лимфоцита (%) и 

стандардне девијације након петнаестодневног третмана фунгицидом по групама (mg/kg).  

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

78,6 ± 4,62 77,62 ± 2,48 67,72 ± 5,01 69,03 ± 4,65 71,27 ± 1,51 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација. 

  

 

Резултати добијени о процентуалној заступљености неутрофила након 

петнаестодневног третмана приказани су на слици 24 и у оквиру табеле 4. Неутрофили 

су били најзаступљенији код групе третиране са 750 mg/kg фунгицида (24,5 ± 6,06), а 

најмање заступљени код 500 mg/kg третман групе (13,92 ± 0,85). ANOVA је показала 

постојаност статистички значајне разлике, а т-тестом је утврђено да она постоји између 

група третираних концентрацијом фунгицида од 500 mg/kg и 750 mg/kg, 500 mg/kg и 

1000 mg/kg, као и 1000 mg/kg и 2000 mg/kg телесне масе животиње. Ћелије 

неутрофила приказане су на слици 28 (А, Б, Ф). 
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Слика 24. Графички приказ процентуалне заступљености неутрофила у периферној крви пацова након 
петнаестодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е- ж. – експериментална животиња.  
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Табела 4. Приказ средње вредности процентуалне заступљености неутрофила (%) у 

периферној крви и стандардне девијације након петнаестодневног третмана по групама 

(mg/kg). 

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

16,9 ± 4,5 13,92 ± 0,85 24,5 ± 6,06 17,93 ± 1,49 14,52 ± 0,87 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.  

 

 

Процентуална заступљеност моноцита унутар група након третмана приказана 

је на слици 25 и у табели 5.  У међупоређењу, група третирана концентрацијом од 1000 

mg/kg показала је највећу заступљеност моноцита (4,45 ± 1,24), што се на графику јасно 

уочава, док најмању заступљеност моноцита има контролна група (0,77 ± 0,7). ANOVA 

је показала постојање статистичке значајности, а т-тестом је утврђено да она постоји 

између групе третиране концентрацијом фунгицида од 1000 mg/kg и свих других, 

осим са групом од 2000 mg/kg третмана. Ћелија моноцита приказана је на слици 28 (Ц). 
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Слика 25. Графички приказ процентуалне заступљености моноцита у периферној крви након 
петнаестодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. - експериментална животиња. 
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Табела 5. Приказ средње вредности процентуалне заступљености моноцита (%) у 

периферној крви и стандардне девијације након петнаестодневног третмана фунгицидом, по 

групама (mg/kg).  

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

0,77 ± 0,7 1,32 ± 0,64 1,07 ± 0,4 4,45 ± 1,24 1,88 ± 2,1 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.  

 

 

Резултати о процентуалној заступљености еозинофила по групама третираних 

различитим концентрацијама фунгицида приказани су на слици 26 и табели 6.  

Највећу заступљеност еозинофила међу групама има група третирана концентрацијом 

од 2000 mg/kg (0,93 ± 0,66), а најмању група третирана конценрацијом од 1000 mg/kg 

(0,2 ± 0,08). Анализа варијансе није показала статистички значајну разлику међу 

групама. Ћелија еозинофила приказана је на слици 28 (Б).  
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Слика 26. Графички приказ процентуалне заступљености еозинофила у периферној крви пацова након 
петнаестодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е- ж. – експериментална животиња.  
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Табела 6. Приказ средње вредности процентуалне заступљености еозинофила (%) у 

периферној крви и стандардне девијације након петнаестодневног третмана фунгицидом по 

групама (mg/kg).  

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

0,5 ± 0,5 0,42 ± 0,34 0,45 ± 0,36 0,2 ± 0,08 0,93 ± 0,66 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.   

 

 

Резултати процентуалне заступљености базофила у периферној крви након 

петнаестодневног третмана приказани су на слици 27 и у табели 7. Најмањи број 

базофила има контролна група и број линеарно расте, тако да група третирана 

концентрацијом од 2000 mg/kg има највећу заступљеност базофила у периферној крви 

од свих група. ANOVA је показала да постоји статистичка значајност. Т-тестом је 

утврђено да она постоји између већине група, док је нема између група третираних 500 

mg/kg и 750 mg/kg, 500 mg/kg и 1000 mg/kg, 750 mg/kg и 1000 mg/kg, 1000 mg/kg и 

2000 mg/kg конентрацијом фунгицида.  
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Слика 27. Графички приказ процентуалне заступљености базофила у периферној крви животиња након 
петнаестодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. – експериментална животиња.  
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Табела 7. Приказ средње вредности процентуалне заступљености базофила (%) у 

периферној крви и стандардне девијације након петнаестодневног третмана фунгицидом, по 

групама (mg/kg). 

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

3,22 ± 0,37 6,73 ± 1,42 6,27 ± 1,64 8,38 ± 2,79 11,4 ± 2,92 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација. 
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Слика 28. Ћелије леукоцита под микроскопским увећањем; А – контролна група; Б – 500 mg/kg;  
Ц - 750 mg/kg; Д и Ф- 1000 mg/kg; Е -2000 mg/kg; (May-Grünwald  Giemsa, 1000x). 
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4.2. Резултати добијени након тридесетодневног третмана 

Након тридесетодневног третмана животињама је узета крв из срца, 

направљени су крвни размази и избројани леукоцити у хемоцитометарској коморици. 

Број ћелија прорачунат је по L крви ради стандардизације методе. Крвни размази су 

обојени и прегледано је 600 ћелија по пацову. Подаци су анализирани статистички. 

ANOVA није показала статистички значајну разлику међу групама, како у укупном 

броју ћелија, тако ни у заступљености сваког од типа ћелија. Подаци су приказани 

графички и табеларно и приложене су слике крвних размаза.  

Резултати о броју ћелија/L периферне крви приказани су на слици 29  и у 

табели 8. Може се приметити да се број ћелија  значајно повећао у односу на третман 

од петнаест дана и да се сада креће у опсегу од 4,11 x 109 ± 1,08 x 109 до 2,38 x 109  ± 1,25 

x 109, као и да број ћелија линеарно опада, али без статистичке значајности.  
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Слика 29. Графички приказ броја леукоцита/L периферне крви животиња, по групама, након 
тридесетодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. - експриментална животиња 
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Табела 8. Приказ средње вредности укупног броја ћелија леукоцита/L крви и 

стандардне девијације након тридесетодневног третмана фунгицидом по групама (mg/kg). 

Контролна група 
(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

4,11 x 𝟏𝟎𝟗 ± 1,08 x 𝟏𝟎𝟗     3,12 x 109 ± 1,69 x 109 2,67 x 109  ± 2,1 x 109 2,38 x 109  ± 1,25 x 109 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.  
 

 

Са друге стране, примећује се пад заступљености лимфоцита у односу на 

третман од петнаест дана. На слици 30 и у табели 9 приказани су резултати након 

тридесетодневног третмана. Лимфоцити су процентуално били најзаступљенији код 

контролне групе (72,12 ± 12,74), а најмање заступљени код групе третиране највећом 

концентрацијом фунгицида (58,33 ± 3,4). ANOVA је показала да нема статистички 

значајне разлике. Ћелија лимфоцита крвног размаза након тридесетодневног третмана 

приказана је на слици 35 (Ц). 
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Слика 30. Графички приказ процентуалне заступљености лимфоцита у периферној крви животиња након 
тридесетодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. – експериментална животиња.  
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Табела 9. Приказ средње вредности и стандардне девијације процентуалне 

заступљености лимфоцита (%) у периферној крви након тридесетодневног третмана по 

групама (mg/kg).  

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

72,12 ± 12,74 67,23 ± 6,29 59,43 ± 8,41 63,93 ± 8,77 58,33 ± 3,4 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.   
 

 

За разлику од лимфоцита, опсег заступљености неутрофила повећао се након 

тридесетодневног третмана. Резултати су графички приказани  на слици 31. Из табеле 

10 може се видети да највећу застушљеност неутрофила има група третирана највећом 

концентрацијом (30,26 ± 0,4), а најмању контролна група и група третирана 

концентрацијом фунгицида од 500 mg/kg (23,38 ± 5,54), али без статистички значајне 

разлике. Ћелије неутрофила животиња после тридесетодневног третмана приказане 

су на слици 35 (А, Е). 
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Слика 31. Графички приказ процентуалне  заступљености неутрофила у периферној крви животиња након 
тридесетодневног третмана фунгицидом фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. – експериментална животиња.  
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Табела 10. Приказ средње вредности и стандардне девијације процентуалне 

заступљености неутрофила (%) у периферној крви третираних животиња по групама (mg/kg).  

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

23,38 ± 11,4 23,38 ± 5,54 27,82 ± 13,06 27,95 ± 9,92 30,26 ± 0,4 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација. 

 

 

У заступљености моноцита након тридесетодневног третмана уочава се благи 

пад вредности, али не и драстична разлика. Резултати се могу видети на слици 32 и у 

табели 11. Моноцити су међу групама имали највећи проценат заступљености од 2,62 

± 0,98 у групи третираној концентрацијом од 500 mg/kg, а најмање код групе третиране 

највећом концентрацијом (1,1 ± 1,52). На слици 35 (Б и Д) приказане су ћелије моноцита 

крвних размаза. 
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Слика 32. Графички приказ процентуалне заступљености моноцита у периферној крви животиња након 
тридесетодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. – експериментална животиња.  
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Табела 11. Приказ средње вредности и стандардне девијације процентуалне 

заступљености моноцита у периферној крви након тридесетодневног третмана по групама 

(mg/kg). 

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

1,6 ± 0,73 2,62 ± 0,98 2,57 ± 1,47 2,12 ± 1,1 1,1 ± 1,52 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.  

 

 

Заступљеност еозинофила не бележи значајне разлике међу третман групама ни 

након тридесетодневног третмана. Еозинофили су били најзаступљенији у групи 

третираној 1000 mg/kg (0,32 ± 0,17), а најмање заступљени у групи третираној највећом 

концентрацијом (0,05 ± 0,07). Подаци су приказани на слици 33 графички и табеларно 

у оквиру табеле 12.  
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Слика 33. Графички приказ процентуалне заступљености еозинофила у периферној крви животиња након 
тридесетодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. – експериментална животиња.  
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Табела 12. Приказ средње вредности и стандардне девијације процентуалне 

заступљености еозинофила у периферној крви животиња након тридесетодневног третмана 

по групама (mg/kg).  

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

0,17 ± 0,28 0,17 ± 0,28 0,2 ± 0,2 0,32 ± 0,17 0,05 ± 0,07 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.  

 

 

Заступљеност базофила бележи благи пад, али је и даље ван граница нормале. 

Подаци о процентуалној заступљености базофила приказани су на слици 34 и табели 

13. Највећу заступљеност међу базофилима има група третирана концентрацијом од 

750 mg/kg, а најмање контролна група. На слици 35 (Ф) приказана је ћелија базофила 

из крвног размаза.  
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Слика 34. Графички приказ процентуалне заступљености базофила у периферној крви након 
тридесетодневног третмана фунгицидом PYRUS 400 SC; Е. ж. – експериментална животиња.  
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Табела 13. Приказ средње вредности и стандардне девијације процентуалне 

заступљености базофила (%) у периферној крви након тридесетодневног третмана 

фунгицидом по групама (mg/kg). 

Контролна 
група 

(AV ± SD) 

500 
(AV ± SD) 

750 
(AV ± SD) 

1000 
(AV ± SD) 

2000 
(AV ± SD) 

2,73 ± 0,4 6,6 ± 0,83 10,07 ± 6,05 5,66 ± 0,29 10,02 ± 2,49 

Легенда: AV – средња вредност (енгл. average); SD – стандардна девијација.  
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A Б 

Ц Д 

Е Ф 

Слика 35. Изглед леукоцита под микроскопом након тридесетодневног третмана;  
 А и Б – контролна група; Ц – 500 mg/kg; Д – 750 mg/kg;  Е – 1000 mg/kg; Ф – 2000 mg/kg;  
(May-Grünwald  Giemsa, 1000x).  
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4.3. Упоредни преглед резултата  

Упоредном анализом примећено је да је број ћелија леукоцита значајно повећан 

код групе третиране 30 дана. Са повећањем концентрације фунгицида опада и број 

ћелија, али је он увек већи након третирања од тридесет дана у оквиру истих третмана. 

Највећи број ћелија увек има контролна група, код групе третиране 30 дана линеарно 

опада, док након петнаестодневног третмана опада и затим код групе третиране 

највећом концентрацијом расте.  

Код свих третираних и нетретираних група ћелије су биле заступљене следећим 

редоследом: лимфоцити > неутрофили > базофили > моноцити > еозинофили.  

Групе третиране 15 дана концентрацијама од 500 mg/kg и 750 mg/kg имале су 

већи проценат лимфоцита, еозинофила и базофила у односу на групе третиране 30 

дана истим концентрацијама, али мањи проценат неутрофила и моноцита.  

Група третирана 15 дана концентрацијом од 1000 mg/kg имала је већи проценат 

моноцита, али мањи проценат лимфоцпита (мада су вредности приближне), 

неутрофила, еозинофила и базофила у односу на групу третирану 30 дана истом 

концентрацијом фунгицида.  

Група третирана 15 дана концентрацијом од 2000 mg/kg имала је већи проценат 

лимфоцита, мастоцита, еозинофила и базофила , али мањи проценат неутрофила  у 

односу на групу третирану 30 дана , такође, истом концентрацијом. 
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5. ДИСКУСИЈА 

Података о утицају пириметанила на имунолошке параметре за сада нема. 

Међутим, резултати добијени у овом раду могу се повезати са ефектима који производе 

нека друга пестицидна једињења на имунолошки систем. Истраживања у којима је 

испитиван утицај пестицида на имунски систем показују понекад супростављене 

резултате, али у већини случајева постоји одређени степен имуномодулације.  

Значајно повећање броја леукоцита које је примећено у овом раду, примећено је 

и у другим студијама. У једном истраживању испитиван је утицај органофосфорних 

пестицида на биохемијске и хематолошке параметре радника који су били директно 

изложени утицају пестицида на плантажама манга на северу Индије. Забележено је 

значајно повећање броја леукоцита у периферној крви испитаника (Rastogi и сар., 

2008). Друга студија проучавала је утицај пестицидних супстанци на радницима из три 

провинције у Кини у две фазе: прва је  трајала три године (2009–2011), а друга, краћа 

фаза, обухватала је мерење параметара након учестале употребе пестицида у периоду 

од 3–10 дана пре узорковања. Резултати су показали повећање броја леукоцита у 

периферној крви након дугорочног излагања пестицидима (Hu и сар., 2015).  

Етиленбисдитиокарбамати се користе као протективни фунгициди, исто као и 

пириметанил. Студија која је испитивала утицај ових фунгицида на пољопривредно 

особље спроведена је на северу Италије. Резултати су показали процентуално смањење 

броја еозинофила, као и благо повећање укупног броја леукоцита (Corsini и сар., 2005). 

Резултате о повећању броја леукоцита у периферној крви добили су и García-García и 

сарадници (2016). У истраживању које је рађено између 2012. и 2013. године, мерени су 

хематолошки параметри пољопривредних радника јужног дела Бразила, изложених 

директном утицају органохлорисаних пестицида услед дуге историје бављења 

пољопривредним пословима. Специфично, показано је да постоји позитивна 

корелација између употребе β-HCH и укупног броја леукоцита. Са друге стране, ово 

истраживање је показало и супротне резултате. Генерално, употреба пестицида довела 

је до смањења броја леукоцита, према овој студији (Piccoli и сар., 2019). Такође, још једна 

од студија приказује добијене вредности о смањењу броја леукоцита периферне крви 

(Gaikwad и сар., 2015).  

Исто тако, подаци о смањењу процентуалне заступљености лимфоцита 

усаглашенији су са неким, а супростављени са другим студијама. У претходно 

поменутој студији Piccoli и сарадника (2019), показано је да постоји повезаност између 
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употребе пестицида и смањења заступљености лимфоцита за просечно 13%, 

наоричито код жена. Специфично, резултати су показали и негативну корелацију 

између концентрације ендосулфана и лимфоцита.  Друга студија која је мерила крвне 

параметре  је показала смањење заступљености и концентрације Б-ћелија у периферној 

крви фармера са Тајланда, али не и промене у заступљености имуноглобулина 

(Aroonvilairat и сар., 2015). Супротни резултати добијени су у студији која је показала 

да долази до повећања у заступљености лимфоцита код радника изложеним 

пестицидним супстанцама (García-García и сар., 2016). У једном истраживању на 

пацовима in vivo није дошло до значајне промене у заступљености лимфоцита у 

периферној крви, али су се вредности кретале око 82–85 % просечно. Такође, 

примећено је повећање лимфоцита у слезини, али без велике значајности (Aconi и сар., 

2013).  

За многе од пестицидних супстанци установљено је да су хематотоксичне и да, 

између осталог, изазивају агранулоцитозу. За неке од органохлорисаних и 

органифосфатних пестицида установљено је да доводе до неутропеније (Mandarapu и 

Prakhya, 2015). Прецизно, у студији која је испитивала утицај два органофосфорна 

пестицида (DZN и MLT) примећено је значајно смањење заступљености неутрофила у 

периферној крви (Aconi и сар., 2013). Међутим, и овде постоје супростављени 

резултати, који се могу повезати са ефектом који је произвео пириметанил. Piccoli и 

сарадници (2019) показали су да постоји позитивна корелација између употребе 

пентахлорана и  заступљености неутрофила. Значајно повећан број неутрофила услед 

професионалне изложености пестицидима показан је и у студији García-García и 

сарадника (2016).  

Као што се да приметити, не постоји усаглашеност о утицају пестицида на 

леукоците, већ она зависи од саме активне супстанце која испољава свој ефекат. Исто 

важи и за моноците. Piccoli и сарадници (2019) показали су да се услед дуготрајне 

употребе пестицида код мушкараца укупни моноцити смањују за чак 32%. У студији, 

чији су испитаници били фармери из Кине, показано је повећање броја моноцита у 

периферној крви испитаника након субакутне фазе (Hu и сар., 2015). Aconi и 

сарадници (2013), са друге стране, показују да нема значајне разлике у процентуалној 

заступљености моноцита у периферној крви пацова.  

Ефекат пириметанила на заступљеност еозинофила није показао значајне 

промене у односу на контролну групу. Неке друге студије су показале промене у 

заступљености еозинофила, како у смањењу (Corsini и сар., 2005), тако и у повећању 

заступљености, прецизно, услед изложености DDT-у (Piccoli и сар., 2019). 
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Нема много студија које показују промене у заступљености базофила. Повећан 

број базофила запажа се у студији утицаја органхлорисаних пестицида од којих је 

мирекс произвео ефекат на базофилима (Serdar и сар., 2014). Нека истраживања 

показују да пестициди могу да модулирају алергијске реакције. Органофосфорни 

пестициди су једни од фактора који доприносе настанку астме. Показано је да 

органофосфорни пестициди могу довести до дегранулације мастоцита и базофила, 

што појачава симптоме алергијских реакција (Proskocil и сар., 2008). Показано је да број 

базофила расте у асматичним стањима, нарочито током напада, као да је број базофила 

повећан код особа које су умирале од астме (Kepley и сар., 2001). Једно истраживање 

дало је потенцијалан одговор на повећан број базофила у периферној крви. У њему је 

показано, како повећање броја базофила након стимулације алергенима особа са 

астмом, тако и повећање прекурсора базофила у коштаној сржи, што је потенцијално 

индуковано факторима раста базофила из периферне крви (Gibson и сар., 1991). Важно 

је напоменути да ово није правило, већ да постоје и супростављени резултати, који 

поново, највероватније зависе од врсте пестицидне супстанце. У истраживању у коме 

је испитиван потенцијални едекат  хлорпрофама и тирама показано је да се алергени 

слабије везују за антитело, услед могућег модулаторног ефекта пестицида на неком од 

сегмента везујућег региона. Ово даље индукује нижи ниво ослобађања хистамина из 

базофила (Beil и сар., 2001).   

Модулације у другим измереним параметрима могу се објаснити на неколико 

начина. Најпре о смањењу броја и заступљености ћелија.  

Ћелије се могу смањити из три разлога: (I) уништавају се у периферној крви, (II) 

уништавају се прекурсори или је (III) смањена продукција ових ћелија у коштаној сржи. 

У овом раду у коме су испитивани утицаји неколико пестицидних супстанци на 

хумане и ћелије пацова коштане сржи, аутори сугеришу да постоји неколико 

механизама смањења прекурсора у култури in vitro: ћелије се уништавају, долази до 

блокаде митозе или до њених модификација што финално води до кашњења у деоби 

ових ћелија. Такође, показало се да су хумане ћелије осетљивије на пестицидне 

супстанце од ћелија пацова (Parent-Massin и Thouvenot, 1993). У још једном 

истраживању in vitro показан је инхибиторни ефекат одређених концентрација 

активних пестицидних супстанци циперметрина и манкозеба  на прогениторе 

мијеломоноцитне лозе (Mandarapu и Prakhya, 2015).  

Пестицидне супстанце могу оштетити ћелије изазивајући оксидативни стрес, 

дисфункцију митохонрија, стрес ендоплазматичног ретикулума, поремећај система 

убиквитин–протеазома или аутофагије, као и инхибицијом естераза (Ramos и сар., 
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2021). Мутагени и генотоксични ефекат испитиван је у многим студијама и може бити 

разлог смањења броја ћелија услед насталих оштећења у наследном материјалу. 

Истраживање у култури in vitro у коме је праћен утицај неких пестицидних супстанци 

на лимфоците показало је да пестицидне супстанце могу довести до оштећења ДНК 

молекула (Ündeǧer и Başaran, 2005). У студији из ове године, коришћени су генетски и 

имунолошки биомаркери за испитивање процене утицаја пестицида на 

пољопривреднике из Бразила, као једне од земаља која интензивније користи 

пестициде последњих година. Резултати су показали повећан степен оштећења ДНК 

молекула лимфоцита особа које имају директан контакт у односу на контролну групу, 

као и код старијих особа услед дуже употребе и излагања пестицидима (Ramos и сар., 

2021).  

О повећању броја ћелија аутори наводе неколико разлога. Aconi и сарадници 

(2013) наводе да је за процентуалну заступљеност лимфоцита од 82–85 % одговоран 

механизам којим се надомешћује смањен број неутрофила. Они наводе да је овај 

механизам одговоран и за повећање лимфоцита у слезини. У студији рађеној у Кини, 

аутори наводе да би могући узрок повећања броја леукоцита у периферној крви могао 

да лежи модулираним хематопоетским процесима од стране пестицидних супстанци, 

наводећи као разлог што су  други биохемијски параметри били у границама нормале, 

док је за повећање броја моноцита претпоставка директан цитотоксичан утицај 

пестицидних супстанци (Hu и сар., 2015). Такође, повећан број ћелија леукоцита у 

периферној крви може бити адаптивни механизам којим се коштана срж бори са 

смањеним бројем леукоцита услед оксидативног оштећења ћелија имунског система 

које пестицидне супстанце проузрокују (García-Garcíа и сар., 2016).   
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6. ЗАКЉУЧЦИ 

Након процене утицаја фунгицида PYRUS 400 SC чија је активна супстанца 

пириметанил, након третмана од 15 и 30 дана на број и заступљеност ћелија, може се 

закључити следеће: 

- вредности за број леукоцита/L периферне крви након тридесетодневног 

третмана значајно су веће у односу на петнаестодневни, али без 

статистички значајне разлике након оба трајања третмана; 

- постоји статистички значајна разлика у процентуалној заступљености 

лимфоцита, неутрофила, моноцита и базофила након петнаестодневног 

третмана;  

- нема статистички значајне разлике након тридесетодневног третмана у 

заступљености ћелија;  

- опсег вредности засупљености лимфоцита значајно је мањи, а опсег 

вредности заступљености неутрофила значајно већи након 

тридесетодневног третмана.  
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Извод, ИЗ: Пестициди се примењују с циљем повећања биљне 

производње, међутим, показало се да последице примене 

пестицида трпе и друге, нециљне врсте, па и сам човек. Циљ овог 

рада био је процена утицаја пириметанила као активне супстанце 

комерцијално доступног фунгицидног производа PYRUS 400 SC на 

ћелије имунског система. Експеримент је спроведен на 30 

експерименталних животиња - мужјака пацова соја Wistar. 

Животиње су третиране 15 и 30 дана, концентрацијама фунгицида 

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

животиње. Након петнаестодневног третмана, број леукоцита/L 

перифернe крви кретао се у опсегу од 2,71 x 109 ± 0,58 x 109  до 1,1 x 

109 ± 0,54 x 109. Aнализа варијансе (ANOVA) је показала да не 

постоји  статистички значајна разлика у укупном броју леукоцита 

међу групама. Лимфоцити су процентуално били заступљени у 

опсегу од 78,6 ± 4,62 код контролне групе до 67,72 ± 5,01 код групе 

третиране концентрацијом од 750 mg/kg; неутрофили у опсегу од 

24,5 ± 6,06 у третману од 750 mg/kg  до 13,92 ± 0,85 код третмана од 

500 mg/kg; моноцити од 4,45 ± 1,24 код третмана од 1000 mg/kg  до 

0,77 ± 0,7 код контролне групе; еозинофили од 0,93 ± 0,66 код групе 

третиране 2000 mg/kg до 0,2 ± 0,08 код третмана од 1000 mg/kg и 

базофили у опсегу од 11,4 ± 2,92 код групе од 2000 mg/kg  до 3,22 ± 

0,37 код контролне групе. ANOVA је показала статистички значајну 

разлику у процентуалној заступљености лимфоцита, неутрофила, 

моноцита и базофила међу групама. За процену значајности 

између група коришћен студентов т-тест. Резултати након 

тридесетодневног третмана показали су да се број ћелија 

леукоцита/L периферне крви кретао у опсегу од 4,11 x 109 ± 1,08 x 

109 до 2,38 x 109 ± 1,25 x 109. Процентуална заступљеност 

лимфоцита кретала се у опсегу од 72,12 ± 12,74 код контролне групе 

до 58,33 ± 3,4 код третмана од 2000 mg/kg, неутрофили у опсегу од  

30,26 ± 0,4 код третмана од 2000 mg/kg до 23,38 ± 5,54 код групе 

третиране концентрацијом од 500 mg/kg; моницити у опсегу од 2,62 

± 0,98 код третмана од 500 mg/kg до 1,1 ± 1,52 код третмана од 2000 

mg/kg; еозинофили у опсегу од 0,32 ± 0,17 у третману од 1000 mg/kg 

до 0,05 ± 0,07 у третман групи од 2000 mg/kg и базофили у опсегу 

од 2,71 ± 0,4 код контролне групе, па до 10,07 ± 6,05 код групе 

третиране концентрацијом фунгицида од 750 mg/kg. ANOVA није 

показала статистички значајну разлику  како у укупном броју 

леукоцита, тако ни у заступљености сваког од типа леукоцита међу 

групама. 
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Abstract, AB: Pesticides are used to increase in plant production, however 

it has been shown that orher, non-target species, including humans 

suffer the consequences of their use. The goal of this study was the 

impact assessment of pyrimethanil as the active supstance of the 

commercially available fungicidal product PYRUS 400 SC on the 

immune cells. The experiment was conducted on 30 experimental 

animals – males of Wistar strain rats. Animal were treated 15 and 30 

days with the fungicide concentrations 500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 

mg/kg and 2000 mg/kg of body weight of the animals. After the 15-

day treatment, the leukocyte count/L of peripheral blood ranged from 

2,71 x 109 ± 0,58 x 109 to 1,1 x 109 ± 0,54 x 109. Analysis of Variance 

(ANOVA) has shown that there is no statistically significant difference 

of the total leukocyte count between the group. Lymphocytes were 

represented in percentage from 78,6 ± 4,62 in the control group, to 

67,72 ± 5,01 in the group treated with a concentration of 750 mg/kg; 

neutrophils in the range of 24,5 ± 6,06 in the treatment of 750 mg/kg 

to 13,92 ± 0,85 in the treatment of 500 mg/kg; monocytes from 4,45 ± 

1,24 in the treatment of 1000 mg/kg to 0,77 ± 0,7 in the control group; 

eosinophils from 0,93 ± 0,66 in the 2000 mg/kg group treatment to 0,2 

± 0,08 treatment of 1000 mg/kg and basophils in the range of 11,4 ± 

2,92 in the 2000 mg/kg  treated group to 3,22 ± 0,37 in the control 

group. ANOVA showed a statistically significant difference in the 

percentage of lymphocytes, neutrophils, monocytes and basophils 

between groups. Student’s t-test was used to assess significance 

between groups. The results after thirty days of treatment showed that 

the total count of leukocytes/L of peripheral blood ranged from 4,11 x 

109 ± 1,08 x 109 to 2,38 x 109 ± 1,25 x 109. The percentage of 

lymphocytes ranged from 72,12 ± 12,74 in the control group to 58,33 ± 

3,4 in the treatment of 2000 mg/kg; neutrophils in the range of 30,26 ± 

0,4 in the treatment of 2000 mg/kg to 23,38 ± 5,54 in the group treated 

with a concentration of 500 mg/kg; monocytes in the range of 2,62 ± 

0,98 for treatment of 500 mg/kg to 1,1 ± 1,52 for treatment of 2000 

mg/kg; eosinophils in the range of 0,32 ± 0,17 in the treatment from 

1000 mg/kg to 0,05 ± 0,07 in the treatment group of 2000 mg/kg and 

basophils in the range of 2,71 ± 0,4 in the control group, up to 10,07 ± 

6,05 in the group treated with the fungicide concentration of 750 

mg/kg. ANOVA did not show a statistically significant difference in 

the total count of leukocytes, as not in the presence of each of the types 

of leukocytes among the groups.  
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