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Сажетак 

Циљ овог рада била је упоредна анализа хистолошке грађе срца, слезине, црвеног 

мишића репа и мозга код риба врста Barbus barbus, Squalius cephalus и Rhodeus sericeus 

узоркованих у реци Велика Морава.  

Анализа је обухватала морфометријска мерења и уочавање разлике хистолошке 

грађе органа риба. Хистолошка анализа срца наведених врста риба обухватала је мерење 

броја вакуола у срчаном мишићу, где је са статистичком значајношћу највећа вредност 

измерена код врсте Barbus barbus и најмања код врсте Squalius cephalus. Упоредна 

хистолошка анализа црвене и беле пулпе слезине је, такође, показала значајну разлику 

између анализираних врста, где је највећа вредност и црвене и беле пулпе забележена код 

врсте Barbus barbus. Најмању вредност површине црвене пулпе имала је врста Rhodeus 

sericeus, док је код врсте Squalius cephalus измерена најмања површина беле пулпе, у 

поређењу са осталим анализираним врстама. Мерење површине мишићног снопа црвеног 

мишића репа анализираних врста показало је статистички значајне разлике, где је највећа 

вредност мерења забележена код врсте Barbus barbus, а најмања код врсте Squalius 

cephalus. Упоређивање односа површине глија ћелија мозга између три наведене врсте 

риба нису показала значајну разлику. 

 

Кључне речи: риба, мозак, срце, слезина, црвени мишић, хистологија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Аbstract 

The aim of this study was a comparative histological analysis of the heart, spleen, red tale 

muscle, and brain in three fish species: Barbus barbus, Squalius cephalus, and Rhodeus sericeus 

sampled in the river Velika Morava. 

The histological analysis included morphometric measurements and observation of 

differences in the histological structure of organs. Histological analysis of the heart included 

measuring the number of vacuoles in the heart muscle, with the significantly highest value in the 

species Barbus barbus, and the lowest in the species Squalius cephalus. Comparative 

histological analysis of the red and white pulp of the spleen also showed a significant difference 

between the analyzed species. The highest value of both red and white pulp in the species Barbus 

barbus was observed. The species Rhodeus sericeus had the lowest value of the red pulp surface, 

while the smallest surface of the white pulp was measured in the species Squalius cephalus, in 

comparation with other analyzed species. Measuring the surface of the red muscle bundle in 

analyzed species showed statistically significant differences, where the highest value in the 

species Barbus barbus, and the lowest in the species Squalius cephalus was recorded. 

Comparison of the glial cell surface area ratio of the brains between the three fish species 

showed no significant difference. 

Keywords: fish, brain, heart, spleen, red muscle, histology. 
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Увод 

Основне одлике Велике Мораве 

Велика Морава је главна река у централном делу Србије, настаје спајањем Јужне и 

Западне Мораве код места Сталаћ (Деспотовић., 2013). Слив Велике Мораве одликује врло 

велико колебање режима протока воде. Велика Морава има снежно-кишни режим, са 

обилним количинама вода у пролеће, услед топљења снегa и пролећних и јесењих киша 

(Самарџић., 2013).  

Са обе стране обала Велике Мораве налазе се дивље депоније, на којима се 

неконтролисано одлаже одпадни материјал. Реку додатно загађују канализационе цеви 

многих градова из којих се изливају фекалије и отпадне индустријске воде. У узорцима 

воде Велике Мораве од тешких метала јављају се шестовалентни хром, гвожђе, манган, 

бакар, амонијак и цинк. Појављивање ових метала је повремено али се јавља у високим 

концентрацијама и објашњава се као последица испуштања индустријских отпадних вода 

(Деспотовић., 2013). 

Из Завода за јавно здравље Ћуприја, преузета су документа у оквиру којих су дате 

одређене концентрације тешких метала и других штетних супстанци, које се налазе у реци 

Великој Морави, а које су доведене у везу са променама на органима риба анализираних у 

овом раду. За ова документа добијена је дозвола за објављивање у научне сврхе и она се 

налази на крају овог рада (Завод за јавно здравље, Ћуприја, „Помораље у Ћуприји“, бр. 

668/1, ПБ 55/33, 2019.). 
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Мрена (Barbus barbus, L) 

Мрена представља врсту рибе која насељава дно акватичног екосистема од 

планинских до равничарских топлих и чистих река, брзог тока и шљунковитог дна 

(Милошковић., 2016). 

Тело мрене је издужено, бочно спљоштено, сребрнасте боје са зеленкастим леђима. 

Уста су полумесечастог облика, окружена брковима. Бочна линија је потпуна. Расте до 91 

cm. Мрести се у јуну на шљунковитом дну (Симоновић., 2019). 

У исхрани користи широк спектар бентосних организама као што су рачићи, ларве 

инсеката, црви и мекушци. Пошто је начин живота мрене везан за дно акватичног 

екосистема, ова се врста користи у мониторингу тешких метала (Милошковић., 2016). 

 

Слика 1. Представник врсте мрена (Barbus barbus) (Симоновић, 2001). 

 

Клен (Squalius cephalus, L) 

Клен представља ципридну врсту рибе. Тело је издужено, леђа су зеленкаста, 

бокови жућкасти, а трбух бео. Уста су велика и задњим углом досежу ниво предње ивице 

ока. Величина тела је преко 80 cm. Насељава мале реке у зони мрене, велике потоке и 

обале дуж равничарских река (Милошковић., 2016).  Мрести се од априла до јуна на 

каменитом дну у мирнијим деловима реке (Симоновић., 2001). 

Као младе јединке, у исхрани користе биљни и животињски материјал, али са 

повећањем масе тела постају предатори који се хране другим мањим рибама. С обзиром да 

клен није заштићена врста и да је његово тело довољно велико за узорковање мишићног 

ткива у сврху испитивања, често се користи у мониторингу тешких метала,  као и 

предходна врста (Милошковић., 2016). 
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Слика 2.  Представник врсте клен (Squalius cephalus) (Симоновић, 2001). 

 

Плавац (Rhodeus sericeus, L) 

Плавац припада врсти ситних риба, чије је тело бочно спљоштено. Леђа су сиво-

зеленкаста, бокови сребрнасти, а трбух бео. Уста су мала и субтерминално постављена без 

бркова. Бочна линија је непотпуна. Величина тела је до 10 cm (Симоновић., 2001). 

Живи у речицама, рекама, језерима и барама, у јатима. Храни се кончастим алгама, 

ларвама инсеката и рачићима. Мрести се од априла до јуна. Користи се при лову 

грабљивих врста риба (Симоновић., 2001). 

 

Слика 3. Представник врсте плавац (Rhodeus sericeus) (Симоновић, 2001). 
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Мали мозак (Cerebellum) 

      

     Мали мозак  риба које спадају у групу добрих плавача је браздама  подељен у режњиће, 

покривајући задљи део средњег мозга и предњи део продужене мождине (Шорић., 2002). 

На повшини малог мозга риба је сива маса која је увећана настанком набора, а бела 

маса залази у међупросторе сиве масе и на уздужном пресеку има облик разгранатог 

дрвета (Шорић., 2002). Кора малог мозга је изграђена од три слоја: молекуларни слој, 

средњи ганлиозни слој, зрнасти слој. 

Молекуларни слој је састављен од малог броја нервних ћелија, великог броја 

разгранатих дендрита и нервних влакана. У овом слоју постоје мале и велике нервне 

ћелије. Мале ћелије су смештене у површинском слоју и оне својим дендритима ступају у 

контакт са дендритима Пуркињеових ћелија.  Дубље у овом слоју налазе се велике ћелије, 

чији аксони дају више огранака, који се спуштају у дубину и обухватају део тела 

Пуркињеових ћелија (Радовановић., 1965). 

Средњи ганглиозни слој чине тела Пуркињеових ћелија, које су поређане у низу. 

Дендрити Пуркињеових ћелија се у молекуларном слоју вишеструко гранају на вијуге и 

допиру све до површине малог мозга. Аксони Пуркињеових ћелија се спуштају у зрнасти 

слој где се гранају на више огранка и у овом слоју аксон добија мијелински омотач.  

Зрнасти слој коре малог мозга изграђен је од малих и великих зрнастих ћелија. У 

његову грађу улази и густа мрежа нервних влакана са мијелинским омотачем. За мале 

зрнасте ћелије је карактеристично да имају велико језгро окружено са мало цитоплазме. И 

за разлику од њих, велике зрнасте ћелије су малобројне али много већих димензија 

(Радовановић., 1965). 

Белу масу малог мозга изграђују 

еферентна и аферентна нервна влакана са 

мијелинским омотачем. Еферентна влакна 

представљају аксони Пуркињеових ћелија, 

док су аферентна влакна аксони нервних 

ћелија (Радовановић., 1965). Глија ћелије у 

кори малог мозга немају посебног значаја и 

оне су смештене у висини тела 

Пуркињеових ћелија (Радовановић., 1965).  

 Слика 4. Хистолошка грађа мозга (Mumford., 2007). 
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Срце (Cor) 

Срце риба састоји се из преткоморе (atrium) и коморе (ventriculus). Преткомора се 

налази иза коморе и на њу се наставља венозни синус (Sinus venosus) у који се уливају 

крупне вене. Од коморе полази трбушна аорта (aorta ventralis), чији се проширени део 

назива луковица аорте (bulbus aorte). Од овог дела полазе шкржне артерије које одлазе у 

шкрге (Шорић., 2002). 

Ћелије срчаног ткива су неправилног, цилиндричног облика и попречно-пругасте 

природе. У цитоплазми имају централно постављено једно једро, ретко два једра која су 

овалног облика (Ђорђевић., 2013). 

 Срце је анатомски изграђено од три слоја: ендокард, миокард и епикард (Дуанчић., 

1951). 

 Ендокард је танка везивна мембрана која се састоји од једног слоја ендотелних 

ћелија и везивне базе. У овој бази се могу уочити три слоја а то су: субендотелни, 

мишићно-еластични и субендокардијални слој (Дуанчић., 1951). 

 Субендотелни слој је састављен од еластичних влакана и глатких мишићих ћелија. 

Еластично-мишићни слој је изграђен од еластичних влакана, колагених влакана и глатких 

мишићних ћелија.  Субендокардијални слој се састоји од ретког везивног ткива кога граде 

нерви и бројни крвни судови. Овај слој спаја ендокард са миокардом (Дуанчић., 1951). 

 Миокард представља медијум крвних судова и састоји се од мреже срчаних 

мишићних влакана различитих димензија. Мишићна влакна преткомора су мање 

разграната и тања од мишићних влакана комора (Дуанчић., 1951). 

 

Слика 5.  Срчано ткиво риба (Mumford, 2007). 
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Слезина (Lien) 

 Слезина представља лимфни орган, грађом слична лимфним чворовима али за 

разлику од њих она се налази на путу крви, а не лимфе. Према томе слезина има утицај на 

састав крви и улогу у метаболизму и одбрани организма. У њој се у току феталног живота 

стварају све крвне ћелије, а после рођења само лимфоцити. Осим тога, у њој се разграђују 

истрошени еритроцити (Дуанчић., 1951). 

 На површини слезине налази се чврста и еластична капсула која је изграђена од 

густих везивних влакана и нешто глатких мишићних ћелија. Од капсуле ка унутрашњости 

слезине пружају се трабекуле. Ти наставци су разгранати и међусобно се повезују. Ови 

наставци су изграђени од истог састава као и капсула, али са много више еластичних 

влакана. Простор између трабекула је испуњен белом и црвеном пулпом (Дуанчић., 1951). 

 Бела пулпа је изграђена од лимфног ткива, који је у облику неправилно округлих 

или дугуљастих поља. Ова поља представљају Малпигијева телашца. У основи беле пулпе 

се налази ретикулум са бројним лимфоцитама, који могу бити дифузни или у облику 

чворића. Ова два облика лимфног ткива могу да прелазе један у други и обрнуто и њихов 

број и величина се смањују са старењем организма (Дуанчић.,1951). 

 Црвена пулпа представља модификовано лимфно ткиво, које је инфилтрирано 

крвним ћелијама. Ретикулум црвене пулпе, који је изграђен од примитивних ретикуларних 

ћелија и финих ретикуларних, испуњавају: еритроцити, неутрофили, лимфоцити, 

моноцити, еозинофилни леукоцити, слободни макрофаги са фагоцитним елементима и 

плазма ћелије (Дуанчић., 1951).  

   Код риба са хрскавичавим скелетом, слезина је троугластог облика и смештена је 

поред желуца док код кошљориба она има издужен облик и налази се поред црева 

(Симоновић.,2001). 

 

Слика 6. Хистолошка грађа слезине (Mumford, 2007). 



8 
 

Скелетни мишићи 

Сваки мишић је састављен од већег броја мишићних ћелија (влакана) или миоцита. 

Више мишићних ћелија се удружује у мишићне снопове, и сваки појединачни мишићни 

сноп је обавијен везивним ткивом, perimiziumom. Сваки мишић је споља обавијен чврстом 

везивном опном, која се назива epimizijum (Радовановић., 1965). 

У цитоплазма мишићних влакана, која се назива саркоплазма, диференцирају се 

танка контрактилна влакна или миофибрили, који су главни носиоци функције 

контракције мишићног ткива. У саркоплазми се налазе и друге органеле, већи број 

митохондрија и више једара, која су периферно постављена  (Радовановић., 1965). 

Попречно-пругасти мишићи се налазе на периферији тела и њих инервирају 

моторни неурони централног нервног система. Којим интензитетом ће се обављати рад 

неког миишића зависи од обима његовог пресека а не од дужине. Ако је мишић дебљи то 

значи да он садржи више влакана и његова функција је јача (Радовановић., 1965). 

Код кичмењака постоје црвени попречно-пругасти мишићи који садрже велику 

количину саркоплазме и крвне судове. Али код неких животиња, као код питомог зеца и 

кокошке, постоје мишићи који су сиромашни саркоплазмом и крвним судовима. То су 

бели попречно-пругасти мишићи (Радовановић., 1965). 

 

Слика 7. Хистолошка грађа црвеног мишића (Mumford, 2007). 
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 Досадашња истраживања 

Хистопатологија проучава манифестације оштећења и болести органа на основу 

микроскопског прегледа ћелија и ткива. Токсиколошка хистопатологија даје корисне 

податке о променама, изазваним хемикалијама попут пестицида (Lakshmaiah., 2017).         

 У досадашњој литератури, истраживањем хистолошких промена на мозгу риба, 

уочене су бројне промене као што су вакуолизација, некроза и атрофија нервних ћелија. 

Код рибе врсте Catla catla, примећена је дегенерација зрнастог и молекуларног слоја (Bose 

et al., 2013). 

Хистопатолошке промене у мозгу рибе Catla catla јесу вакуолизација можданог 

паренхима, умерено отицање пирамидалних ћелија и губитак глија ћелија у малом мозгу 

(Bose et al., 2013). 

Излагањем мозга рибе Carpus carpio малим концентрацијама пестицида, примећене 

су благе вакуоларне промене, али са повећавањем концентрације постицида појавила се 

озбиљна некроза неуронских ћелија и губитак нислове супстанце (Lakshmaiah., 2017). 

Ajola i Ajani пријавили су мононуклеарну инфилтрацију, неуронску дегенерацију и 

тешку спонгинозу у мозгу рибe Oreochromis niloticus, након излагања мозга риба 

смртоносним концентрацијама циперметана. Дошло је до појаве хеморофагија, 

мононуклонске инфилтрације у мозгу рибе након излагања леталној концентрацији 

глиофосфата (Lakshmaiah., 2017). 

Употребом светлосног микроскопа, на хистолошким препаратима срца рибе, који 

су обојени хематоксиленом, откривене су веће пукотине између ћелија, као и да су срчане 

ћелије распоређене у слојевима и да се у њиховом централном делу налази једно овално 

једро (Армано., 2019). 

У експерименту са зебрицама, примећено је смањење броја једара кардиомиоцита и 

детектоване су промене у нормалној структури ових ћелија. До краја експеримента, 

откривена је пикноза (нуклеарна кондензација) и кардиорексија (фрагментација језгара) са 

отицањем ћелија и губитком нормалног интегритета цитоплазме (Pieperhov et al., 2014). 

У срцу риба лезије су окарактерисане инфилтрацијом мононуклеарних ћелија, као 

што су лимфоцити и макрофаги. Лезије се у почетку налазе око малих вена миокарда са 

тенденцијом ширења. Од хистопатолошких промена у срцу риба, уочене су појава 

дегенерација и некроза у миокарду (Cicco., 2017). 

За разлику од срца сисара, срце риба има велику моћ регенерације. Ова 

регенерација је праћена повећним бројем нуклеуса по миоциту и хиперплазијом 

кардиомиоцита. (Steinbach., 2016).  
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Промене пронађене у хистологији слезине укључују промене у капсули, 

паренхиму, синусима и крвним судовима. При високим концентрацијама одређених 

токсина долази до задебљавања капсуле и паренхима док се синуси сужавају до потпуног 

нестанка. У паренхиму су примећене руптуре а крвни судови испуњени еритроцитима 

(хиперемија). Појава хиперплазије паренхима је повезана са интензивним процесима 

уништавања и стварања еритроцита у црвеној пулпи слезине. Ове промене доводе до 

пукотина и појаве тумора, попут оне коју су пронашли Оливериа и сарадници, 2008. 

године у слезини јегуље (Tomova et al., 2008). 

Познато је да целом дужином слезине пролазе артерије и вене, постављене једна 

поред друге и окружене масом лимфног ткива. Око лимфног ткива налази се слезинска 

пулпа. Између лимфног ткива и слезинске пулпе не постоји лимфно ткиво и у том делу 

лимфне ћелије пролазе одређене фазе развоја пре уласка у крвоток (Yoffey., 1929). 

За разлику од слезине рибе врсте Calamoichthys, која се састоји из два елемента: 

лимфоидно ткиво и пулпе, код слезине ајкуле разликују се три дела: лимфоидно ткиво, 

пулпа и елипсоиди (Yoffey et al., 1929). 

У црвеном мишићу рибе врсте Salmo salar    постоје лезије и губитак пругавости. 

Они су такође установили код ове врсте присуство мононуклеарних ћелија, постојање 

вакуолизације и еозинофилије моноцита (Cicco., 2017). 
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Циљ рада 

 

Циљ овог рада био је: 

➢ Анализа хистолошке грађе мозга мрене, клена, плавца, 

➢ Анализа хистолошке грађе срца мрене, клена, плавца, 

➢ Анализа хистолошке грађе слезине мрене, клена, плавца, 

➢ Анализа хистолошке грађе црвеног мишића мрене, клена, плавца. 
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Материјал и методе 

Материјал 

Материјал који је коришћен у овом експерименту је: 

⎯ Рибе узорковане из реке Велике Мораве, у чијој води је примећено загађење: 

Barbus Barbus (мрена); Rhodeus sericeus (плавац); Lencisceus cephalus (клен); 

⎯ Органи риба (мозак, срце, слезина, црвени мишић); 

⎯ Физиолошки раствор. 

Методе: 

⎯ Жртвовање животиња; 

⎯ Припрема ткива: фиксација, дехидратација, калупљење, сечење; 

⎯ Израда трајних микроскопских препарата; 

⎯ Бојење препарата; 

⎯ Посматрање трајних препарата под микроскоп; 

Жртвовање животиња 

У експерименту је коришћено девет животиња, тако да их је у свакој групи било по 

три. Животње су жртвоване декапитацијом и из сваке јединке су узети органи и пребачени 

у епрувете које су биле напуњене до 2/3 формалином. Срце, слезина и мишић су 

фиксирани 10% формалином а мозак у 4% формалином (Швоб., 1974). 

Фиксација 

У процесу фиксације долази до стабилизације протеинске основе ћелија, што 

доводи до очувања величине и морфологије ћелија као и хемијских супстанци у облику 

какав је у природи (Швоб., 1974). 

Фиксацијом се мења пропустљивост интрацелуларних мембрана, деактивирају се 

ензими и спречава аутолиза ћелија (Швоб., 1974). 
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Дехидратација ткива 

 Дехидратација је процес избацивања воде из ћелије. Она се не сме изводити нагло, 

зато што може доћи до оштећења ткива. Због тога се користи етил-алкохол у серијама 

70%, 80%, 90%, 100%. 

Узорци се из формалина пребацују у серију алкохола до 100%, а затим у толуол и 

парафин у односу један према један. Узорци се затим, пребацују у чист парафин у 

термостату на 64 72 сата. Наредног дана парапласт се замени свежим парапластом у коме 

узорци стоје један сат након кога иде калупљење (Швоб., 1974). 

Калупљење ткива 

Калупљењем се ткива уклапају у парафинске блокове који су погодни за резање на 

микротому. Процес се изводи на посебном апарату за калупљење модела Leica EG1150, 

који у свом саставу поседује систем за загревање и наношење парафина, као и расхладну 

плочу. За формирање парафинских блокова користе се калупи са металним делом и 

пластичном мрежицом. 

Сечење ткива и израда трајних препарата 

Прављење пресека ткива вршено је уз помоћ микротома модела Leica RM 2125RT, 

апарат који служи за прављење пресека дебљине мање од 5µm.  

Добијени резови су исправљени у воденом купатилу на 45, а онда фиксирани на 

чисту предметну плочицу (Швоб., 1974). 

Бојење препарата 

Бојење препарата је засновано на везивању боја за ткива. Хистолошки препарати су 

бојени хематоксилин-еозин методом (Швоб.,1974). 

Посматрање трајних препарата под микроскопом 

Трајни обојени хистолошки препарати су посматрани под светлосним микроскопом 

модела Leica DM2500 и сликани камером повезаном са компијутерским софтвером за 

каснију анализу. 

Морфолошка анализа хистолошких препарата вршена је у ImageJ програму за 

обраду слика из софтверског пакета Fiji.  

Статистичка анализа 

Подаци су статистички обрађени у GraphPad prism 5 (Graph software, La Jolla 

California USA). Разлика између група је анализирана једнофакторским статистичким 

тестом анализе варијансе (Anova) и Тукиевим тестом вишеструке компарације (Tukey’s 
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Multiple Comparation Test). Параметри су статистички значајни уколико је p вредност 

мања од 0,05 (Швоб., 1974). 
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Резултати и дискусија 

Упоредна анализа хистолошке грађе мозга  

На хистолошким препаратима мозга исптиваних врста мрена (Barbus barbus), клен 

(Squalius cephalus) и плавац (Rhodeus sericeus) мерењем површине глија ћелија, нису 

уочене статистички значајне разлике. Површина глија ћелија код мрене износила је 1,69 ± 

0,13 µm². Код клена површина глија ћелија је 1,61 ± 0,08 µm², док је код врсте риба плавац 

износила 1,58 ±0,14 µm² (График 1). 

 

График 1. Површина глија ћелија (µm²) код испитиваних врста риба: мрена (Barbus barbus), клен (Squalius 

cephalus), плавац (Rhodeus sericeus). 

 

    

Слика 8. Мозак рибе мреана (Barbus barbus); (H&E,400X); а-пирамидалне ћелије; б-глија ћелије; н-

нервне ћелије; в-вакуолизација; д-дегенерација ткива. 

На хистолошким препаратима мозга рибе Barbus barbus уочено је присуство 

вакуолизације и дегенеративних промена (слика 8). 
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Слика 9. Мозак рибе клен (Squalius cephalus); (H&E,400X); a-пирамидалне ћелије; б-глија ћелије; н-

нервне ћелије; в-вакуолизација; д-дегенерација ткива. 

На преператима мозга Squalius cephauls уочене су дегенеративне промене и 

присуство вакуолизације. Када се упореде хистопатолошке промене код ове врсте у 

односу на Barbus barbus, уочава се да мозак Squalius cephalus има више вакуола, док је 

дегенерација ткива значајно мање присутна у односу на мозак Barbus barbus (слика 9). 

     

Слика 10. Мозак рибе плавац (Rhodeus sericeus), (H&E,400X); a-пирамидалне ћелије; б-глија ћелије; 

в-вакуолизација; д-дегенерација ткива. 

Код врсте Rhodeus sericeus уочено је компактно ткиво са јако мало дегенеративних 

промена (слика 10). 

Излагањем мозга шарана малим концентрацијама пестицида дошло је до појаве 

вакуолизације, али са повећавањем концентрације пестицида појавила се некроза 

неуронских ћелија (Lakshmaiah., 2017). Степен дегенеративних промена у мозгу 

испитиваних риба не зависи само од концентрације пестицида, већ и од дужине 

изложености рибе пестицидима (Lakshmaiah., 2017). С обзиром да су у овом раду 

коришћене јединке, које нису третиране различитим концентрацијама пестицида и других 

загађивача средине, појава дегенеративних промена зависи од дужине изложености ових 

риба загађивачима у води у којој живе. 
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Упоредна анализа хистолошке грађе срца  

Статистичком анализом вакуолизације у срчаном мишићу врсте мрена (Barbus 

barbus), клена (Squalius cephalus) и плавца (Rhodeus sericeus), уочено је да је вакуолзација 

миокарда најизраженија у срцу мрене и да је њена вредност износила 6,86 ±1,77 вакуола 

по видном пољу. Мање вакуола је забележено у срцу плавца 6,63±1,69, док је значајно 

мање ових промена забележено у срцу врсте клен 3,4±1,23 бр. вак./вид. пољу. (График 2).  

 

График 2 Број вакуола по видном пољу миокарда (бр. вак/вид.пољу) врста мрена (Barbus barbus), 

клен (Squalius cephalus); плавац (Rhodeus sericeus); *Статистички значајна разлика врсте мрене  у односу на 

плавац; **Статистички значајна разлика p <0.05. 

 

     

Слика 11. Срце рибе мрена; (H&E,400X), а-миоцит; б-нуклеус; к-крвни суд; е-еритроцити; д-

дегенерaција ткива; и-инфламација; в-вакуолизација. 

  На хистолошким препаратима срца Barbus barbus уочено је присуство 

дегенеративних промена и присуство инфламације (слика 11). 
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Слика 12. Срце риба Squalius cephalus, (H&E, 400X), а-миоцит; б-нуклеус; е-еритроцит; д-

дегенерација ткива; и-инфламација; в-вакуолизација. 

На хистолошким препаратима срца Squalius cephalus уочено је да се дегенеративне 

промене налазе у већем степену у односу на Barbus barbus. На овим препаратима уочене 

су блаже инфламаторне промене у односу на Barbus barbus (слика 12.). 

     

Слика 13. Срце рибе плавац (Rhodeus sericeus), (H&E,400X), a-миоцит; б-нуклеус; д-дегенерација; 

в- вакуолизација. 

 На хистолошким препаратима срца Rhodeus sericeus уочено је присуство 

дегенеративних промена, којих има више него код Barbus barbus и мање у односу на срце 

Squalius cephalus. Код ове врсте нису уочене инфламаторне промене у срцу (слика 13). 

У хистолошкој анализи срца зебрица, откривено је да су се дегенеративне промене 

развиле у спољашњим слојевима миокарда (Pieperhov et al., 2014). 
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Упоредна анализа хистолошке грађе слезине  

Анализом параметара, површине црвене и беле пулпе у слезини испитиваних врста 

риба мрена (Barbus barbus), клен (Squalius cephalus) и плавац (Rhodeus sericeus), уочено је 

да је површина црвене пулпе највећа код мрене 15,44±0,48 µm² и да њена вредност 

линеарно опада. Код клена површина црвене пулпе је 12,68±3,16 µm² а код плавца 

10,32±0,69 µm². Површина беле пулпе слезине је највећа код мрене 10,78±2,76 µm², затим 

код плавца 7,61±0,22 µm² и да је најмање вредности код клена 2,88±1,31 µm² (График 3). У 

слезини рибе, ширење беле пулпе, исцрпљивање лимфоцита, као и пораст макрофагних 

центара су често повезани са загађењем животне средине, и врло је вероватно да је 

присуство тешких метала у реци довело до тих промена. (Давид., 2015). 

 

График 3. А. Површина црвене пулпе (µm²) код испитиваних врста: мрена (Barbus barbus); клен 

(Squalius cephalus) и плавац (Rhodeus sericeus); Б. Површина беле пулпе (µm²) код испитиваних врста риба 

мрена (Barbus barbus), клен (Squalius cephalus) и плавац (Rhodeus sericeus); *Статистички значајна разлика 

врсте мрена у односу на плавац; **Статистички значајна разлика врсте плавац; *Статистички значајна 

разлика врсте мрене у односу на врсту клен; **Статистички значајна разлика врсте клен у односу на плавац, 

p<0.05. 

     

Слика 15. Слезина рибе мрена, (H&E,400X), б-бела пулпа; ц-црвена пулпа; м-макрофагни центри; 

е-елипсоиди. 
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На хистолошким препаратима слезине врсте Barbus barbus уочено је појава 

хиперплазије паренхима. На истим препаратима уочено је присуство елипсоида и 

макрофагних центара (слика 15). 

     

Слика 16. Слезина рибе клен, (H&E,400X), б-бела пулпа; ц-црвена пулпа. 

  Хистолошком анализом слезине, код Squalius cephalus уочено је присуство 

хиперплазије паренхима, али у мањем степену него код Barbus barbus. У слезини Squalius 

cephalus је такође уочено присуство макрофагних центара, који су истих димензија као 

код Barbus barbus. Код ове врсте је установљено да нема елипсоида (слика 16). 

     

Слика 17. Слезина рибе плавац, (H&E, 400X), б-бела пулпа; ц-црвена пулпа; е-елипсоид. 

На хистолошким препаратима слезине Rhodeus sericeus није примећено присуство 

хиперплазије паренхима као и постојање макрофагних центара. Али код ове врсте је 

установљено постојање елипсоида, у много мањем броју у односу на Barbus barbus (Слика 

17).   

Елипсоиди су терминалне гране артериола, са уским луменом и зидовима који су 

окружени макрофагима (Mahabady et al., 2012). Елипсоиди имају улогу филтрације.               

Макрофагни центри су елементи имуног система рибе, где се врши фагоцитоза и 

обрада антигена као и уништавање и детоксикација ендогених и егзогених материја 
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(Sales., 2017). Варијације у величини, броју и хистологији макрофагних центара могу 

настати због старости, болести, нутритивног статуса и тешких метала у води (Sales., 2017). 

Под утицајем цинка долази до морфолошких промена у слезини риба. Ове промене, 

које су забележене у слезини бабушке (Carassius gibelio), а настале третирањем одређеним 

концентрацијама цинка, подразумевају задебљавање капсуле, паренхима слезине и 

хипреплазије паренхима слезине. Појава хиперплазије паренхима је повезана са 

интензивним процесима стварања и уништавања еритроцита у црвеној пулпи слезине 

(Tomova et al., 2008). 

Висока концентрација хрома је пронађена у свим органима, осим у слезини шарана 

(Cyprinus carpio) (Banday., 2020). Промене, пронађене у слезини мрене, клена и плавца, 

јесу установљене и у слезини шарана. 
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Упоредна анализа хистолошке грађе црвеног мишића  

Мерењем површине мишићног снопа, уочавају се значајне разлике у величини 

мишићног снопа код врсте мрена (Barbus barbus) и њена вредност је 5853,85±862,84 µm², 

док је код остале две испитиване врсте површина мишићног снопа мања. Код врсте клен 

(Squalius cephalus), површина мишићног снопа је 2964,89±726,85 µm², док је њена 

вредност код врсте плавац (Rhodeus sericeus) 4349±3579,85 µm² (График 4). С обзиром да 

врста Barbus barbus има највеће димензије тела, очекивано је да је површина њеног 

мишићног снопа највећа. 

Oткривено да се пречник мишићних влакана повећава са повећавањем величине 

тела, али и да се пречник мишићног влакна у репу смањује ако се ради о рибама са танким 

телом. За те рибе је карактеристично да брзо пливају и имају високу метаболичку 

активност (Смиаловска., 1981). 

 

График 4. Површина мишићног снопа (µm²) код испитиваних врста: мрена (Barbus barbus), клен 

(Squalius cephalus) и плавац (Rhodeus sericeus); *Статистички значајна разлика врсте мрене у односу на 

врсту плавац, **Статистички значајна разлика врсте плавац у односу на врсту клен, p< 0.05. 
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Слика 18. Попречно-пругасто мишићнo ткиво рибе мрена (H&E, 400X); м-мишићни сноп; ј-једро 

мишићне ћелије; в-вакуолизација;н-некрозе; п-перимизијум. 

На хистолошким препратима мишићног ткива Barbus barbus уочена је појава 

вакуолизације и некроза. Мишићни снопови су великих димензија и неправилног 

четвороугаоног облика (слика 18). 

     

Слика 19. Попречно-пругасто мишићно ткиво рибе клен (Squalius cephalus), (H&E,400X), м-

мишићни сноп; ј-једро мишићне ћелије; в-вакуолизација; н-некрозе; п-перимизијум; 

Код мишићног ткива врсте Squalius cephalus уочено је цепање мишићног ткива и 

присуство вакуолизације. Код ове врсте је уочено да су мишићни снопови мањих 

димензија у односу на Barbus barbus, и да су издуженог штапићастог облика (слика 19). 
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Слика 20. Попречно-пругасто мишићно ткиво рибе Плавац (Rhodeus sericeus); (H&E,400X); м-

мишићни сноп; ј-једро мишићне ћелије; п-перимизијум; в-вакуолизација; н-некрозе; 

На препаратима мишићног ткива испитиване врсте Rhodeus sericeus, уочено је 

присуство вакуолизације и некроза. Мишићни снопови код ове врсте су истог облика као 

и код друге испитиване врсте Squalius cephalus, али су за разлику од ње дебљи (слика 20). 

Дебљина мишићног влакна није иста у свим деловима тела рибе и зависи од места 

на ком се налази у телу. Уочено је да су попречни пресеци црвених влакана већи у репном 

делу од оних у трупном делу (Smialovska et al., 1981).                                              

У студији коју су радили Maharajan et al, откривена су оштећења у структури 

мишића, као што су задебљавање и одвајање мишићних снопова са унутарћелијским 

едемом. У мишићном ткиву шарана Cyprinus carpio забележена је некроза са благом 

инфламацијом и дегенерацијом ткива (Padrilah et al., 2018). 
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 Закључак 

 

 Упоредном хистолошком анализом мозга, срца, слезине и црвеног мишића Barbus 

barbus, Squalius cephalus, Rhodeus sericeus могу се извести следећи закључци: 

 

✓ Мерењем површине глија ћелија у мозгу испитиваних врста нису уочене 

међусобне разлике у површини ових ћелија. 

 

✓ Постоји значајна разлика у броју вакуола срчаног мишића код испитиваних 

врста риба.  

 

✓ Однос површине беле и црвене пулпе у слезини значајно је, код врсте 

Barbus barbus, већи у односу на друге две врсте.  

 

✓ Постоји значајна међусобна разлика површине мишићних снопова репног 

мишића код врста испитиваних риба. 



27 
 

Литература 
 

Aleksandra Milošković. 2016. Prostorni monitoring teških metala kopnenih voda Srbije na osnovu 

bioakumulacije u ribama. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu.  

Armano Ljerka. 2019. “Histološka analiza organa potočne pastrmke (Salmo trutta linaeus, 1758) 

fiksiran različitim fiksativima”. Sveučilište u Zagrebu. 

Banday, U. Zahoor, Sadiya Binte Swaleh, Nazura Usmani. 2020. “Heavy metal toxicity has an 

immunomodulatory effect on metallothionein and glutathione peroxidase gene expression in 

Cyprinus carpio inhabing a wetland lake and culture pond.” Department of Zoology. 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126311. 

Bose, M.  T. Jagannath, M. Ilavazhahan, R. Tamilselvi and M. Viswanathan: 2013. “Effect of Heavy 

Metals on the Histopathology of Gills and Brain of Fresh Water Fish Catla Catla.” Department 

of Zoology. Vol. 6(1). 99-105. 

Duančić V. 1951. Histologija i mikroskopska anatomija čoveka. Zavod za histologiju i embriologiju 

medicinskog fakulteta u Zagrebu. 282-288. 

Cicco Di Emiliano, Hugh W. Ferguson, Angela D. Schulze, Karia H. Kaukinen, Shaorong Li, 

Raphael Vanderstichel, Qystein Wessel, Espen Rimstad, Lan A. Gardner, K. Larry Hammell, 

Kristina M. Miller. 2017. “Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) disease diagnosed on 

a British Columbia salmon farm through a longitudinal farm study. Pacific Biological Station 

12(2).  

Lakshmaiah G. 2017. “Brain histopathology of the fish Cyprinus Carpio exposed to lethal 

concentrations of an organophosphate insecticide phorate”. Department of Zoology. No. 668-

672. https://www.researchgate.net/publication/330673879. 

Ljubiša Đorđević, Predrag Jakšić. 2013. Razviće životinja. Prirodno-matematički fakultet Niš. 

Mahabady, K. Mahmood, Hassan Morovvati, Ameneh Arefi and Masoud Karamifar. 2012. 

“Anatomical and Histomorphological Study of Spleen and Pancreas in Berzem (Barbus 

pectoralis)”. Departmen of Anatomy and Embryology. 4(3):263-267. DOI: 

10.5829/idosi.wjfms.2012.04.03.61283 

M. David and R. M. Kartheek. 2015. “Histopathological alterations in spleen of freshwater fish 

Cyprinus carpio exposed to sublethal concentrationof sodium cyanide”. Environmental and 

Molecular Toxicology Laboratory. Department of PG Studies and Research in Zoology. 

Vol.5(1):1-5. 

Predrag Simonović. 2001. Ribe Srbije. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 

Padrilah, Nadzirah, Siti, Mohd Khalizan Sabullah, Mohd Yunus Abd Shukor, Nur Adeela Yasid, 

Nor Aripin Shamaan and Siti Aqlima Ahmad. 2018. “Toxicity Effects of Fish Histopathology on 

Copper Accumulation.” Department of Biochemistry. 519-540. 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126311
https://www.researchgate.net/publication/330673879


28 
 

Pieperhoff, Sebastian, Kathryn S. Wilson, James Baily, Kim de Mora, Sana Maqsood, Sharron Vass, 

Jonathan Taylor, Jorge Del-Pozo, Calum A. MacRae, John J. Mullins, Martin A. Denvir. 2014. 

“Heart on a plate: Histological and Functional Assessment of Isolated Adult Zebrafish Hearts 

Maintained in Culture.” Centre for Cardiovascular Science. Volume 9.  

Radovanović M. 1965. Morfologija i filogenija životinja. 

Samardzić. 2013. Vremensko i prostorno rasprostranjivanje zagađivača u slivu Velike Morave. 

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. 6-121. 

Smialowska, Eva, Wincenty Kilarski. 1981. “Histological analysis of fibres in myotomes of antarctic 

fish (Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands). I. Comparative analysis of 

muscle fibres size. ”Institut of Zoology: 109-129. 

Sonia Puga, Patricia Pereira, Filipa Pinto-Ribeiro, Nelson J. O’Driscoll, Erin Mann, Marisa Barata, 

Pedro Pousao-Ferreira, Joao Canario, Armando Almeida, Mario Pacheco. 2016. Unveiling the 

neurotoxicity of methylmercury in fish (Diplodes sargus) through a reginal morphometric 

analysis of brain and swimming behavior assessment. Aquatic toxicology. 320-333. 

Steinbach, Christoph, Hana Kocour Kroupova, Thomas Wachli, Jana Klicnarova, Heike Schmidt-

Posthhaus. 2016. “Histopathological alterationsof the heart in fish: proposal for a standardized 

assessment.” Research institute of fish Culture and Hydrobiology. Vol.118: 185-194. 

Sales, F. Camila, Regianne F. Silva, Marilia G. C. Amaral, Fabricio F. T. Domingos, Rosy I. M. A. 

Ribeiro, Ralph G. Thome and Helio B. Santos. 2017. “Comparative histology in the liver and 

spleen of three species of freshwater teleost.” Universidade Federal de Sao Joao del Rei. 15(1). 

DOI: 10.1590/1982-0224-20160041 

Svetlana G Despotović. 2013. “Parametri antioksidativnog zaštitnog sistema i koncentracija teških 

metala u viscelarnoj masi odabranih vrsta puževa i školjki Dunava, Tise i Velike Morave.” 

Biološki fakultet u Beogradu. 

Tomova, Elena, Atanas Arnaudov and Iliana Velcheva. 2008. “Effects of zink on morphology of 

erythrocytes and spleen in Carassius gibelio.”  Faculty of Biology. 29(6), 897-902. 

Vitko Šorić. 2002. Morfologija i sistematika hordata. Prirodno-Matematički fakultet 

Kragujevac.141-158. 

Yoffey M. 1929. “A contribution to the study of the comparative histology, with reference chiefly to 

its cellular constituents. ”Department of Anatomy at the University of Manchester.” 314-344. 

Švob. 1974. Histološke i histohemijske metode. Sarajevo. 



Прилог 5/1

ПРИРОДНO - MАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:

Идентификациони број, ИБР:

Тип документације, ТД: монографска
Тип записа, ТЗ: текстуални  /  графички
Врста рада, ВР: мастер рад
Аутор, АУ: Јелена Ђурић
Ментор, МН: Љубиша Ђорђевић
Наслов рада, НР:

Упоредна анализа хистолошке грађе органа Barbus 
barbus, Squalius cephalus, Rhodeus sericeus

Језик публикације, ЈП: српски
Језик извода, ЈИ: енглески
Земља публиковања, ЗП: Р. Србија
Уже географско подручје, УГП: Р. Србија
Година, ГО: 2021.
Издавач, ИЗ: ауторски репринт
Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33.
Физички опис рада, ФО:
(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)

26  стр. ; 20 слика; 4 графика
Научна област, НО: Биологија
Научна дисциплина, НД: Екотоксикологија, Физиологија животиња
Предметна одредница/Кључне речи, ПО: риба, мозак, срце, слезина, црвени мишић, 

хистологија
УДК 591.8:597.551.2

Чува се, ЧУ: библиотека

Важна напомена, ВН:



Q4.16.01 - Izdawe 1

Извод, ИЗ: Циљ овог рада била је упоредна анлиза хистолошке 
грађе срца, слазине, црвеног мишића репа и мозга 
код риба врста Barbus barbus, Squalus cephalus, 
Rhodeus sericeus узоркованих у реци Велика Морава. 
Анализа је обухватала морфомертијска мерења и 
уочавање разлике хистолошке грађе органа риба. 
Хистолошка анализа срца наведених врста риба 
обухватала је мерење броја вакуола у срчаном 
мишићу, где је са статистичком значајношћу највећа 
вредност измерена код врсте Barbus barbus и најмања 
код врсте Squalius cephalus. Упоредна хистолошка 
анализа црвене и беле пулпе слезине је, такође, 
показала значајну разлику између анализираних 
врста, где је највећа вредност и црвене и беле пулпе 
забележена код врсте Barbus barbus. Најмању 
вредност површине црвене пулпе имала је врста 
Rhodeus sericeus, док је код врсте Squalius cephalus 
измерена најмања површина беле пулпе, у поређењу 
са осталим анализираним врстама. Мерење 
површине мишићног снопа црвеног мишића 
анализираних врста показало је статистички значајне 
разлике, где је највећа вредност мерења забележена 
код врсте Barbus barbus, а најмања код врсте Squalius 
cephalus. Упоређивање односа површине глија ћелија 
мозга између три наведене врсте риба нису показала 
значајну разлику.Датум прихватања теме, ДП: 16.06.2021.
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Abstract, AB: The aim of this study was a comparative histological analysis 
of the heart, spleen, red tale muscle, and brain in three fish 
species: Barbus barbus, Squalius cephalus, and Rhodeus 
sericeus. The histological analysis included morphometric 
measurements and observation of differences in the 
histological structure of organs. Histological analysis of the 
heart included measuring the number of vacuoles in the heart 
muscle, with the significantly highest value in the species 
Barbus barbus, and the lowest in the species Squalius 
cephalus. Comparative histological analysis of the red and 
white pulp of the spleen also showed a significant difference 
between the analyzed species. The highest value of both red 
and white pulp in the species Barbus barbus was observed. 
The species Rhodeus sericeus had the lowest value of the red 
pulp surface, while the smallest surface of the white pulp was 
measured in the species Squalius cephalus, in comparation 
with other analyzed species. Measuring the surface of the red 
muscle bundle in analyzed species showed statistically 
significant differences, where the highest value in the species 
Barbus barbus, and the lowest in the species Squalius 
cephalus was recorded. Comparison of the glial cell surface 
area ratio of the brains between the three fish species showed 
no significant differenc.
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