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Сажетак 

Циљ овог рада је испитивање утицаја пестицида FASTAC
®

 10 ЕC дате концентрације на 

јетру пацова соја Wistar. Течна суспензија FASTAC
®

 10 ЕC је контактно-желудачни 

инсектицид, намењен за сузбијање инсеката. Праћене су хистопатолошке промене на 

јетри пацова. У третману од 7 и 14 дана дошло је до повећања телесне масе животиња. 

У обе третиране групе животиња долази до повећања масе јетре. После 7 дана, на 

хистолошким препаратима јетре, присутни су знаци хепатотоксичности, који се 

огледају у проинфламаторном инфилтрирању ћелија као и везикуларних промена на 

хепатоцитима. Хистолошки налаз после 14 дана указује на већи степен оштећења јетре, 

који потврђују некротични процеси и фиброза јетре. 

 

Кључне речи: Пацови соја Wistar, FASTAC
®

 10 ЕC, Алфа-циперметин, јетра 

 

 

 



Abstrakt  

The aim of this paper is to examine the impact of pesticides FASTAC
® 

10 EC given the 

concentration in the liver of Wistar rats. The liquid suspension FASTAC
®
 10 EC is a contact-

stomach insecticide designed for insect control. The histopathological changes in the rat liver. 

In the treatment of  7 and 14 days, there was an increase in body weight of the animal. In both 

treatment groups of animals leads to an increase in liver weight. After 7 days, the histological 

preparations of the liver, there are signs of hepatotoxicity, which are reflected in the pro-

inflammatory cell infiltration and vesicular changes in hepatocytes. The histological findings 

after 14 days indicates a higher degree of liver damage, which is confirmed by necrotic 

processes, and hepatic fibrosis. 

 

Key words: Wistar rats, FASTAC ® 10 EC, Alpha-cipermetin, liver 
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1. Увод 

1.1. Токсично дејсто  

Токсикологија је наука о токсичним материјама, и о њиховом деловању на живи 

организам. (Загорац, 1978). Токсично дејство представља низ поремећаја који настају у 

организму под дејством неке токсичне материје. Она обухвата изучавање метода 

добијања отрова, испитивање њихових особина, њихове хемијске природе, употребе, 

дејства на живи организам и на крају изучавање метода. (Мокрањац М.,2001). 

У којој ће мери одређена материја бити токсична зависи од интензитета процеса 

који се у организму одвијају. Токсичне материје доспевају у организам најчешће преко 

коже, кроз уста и органа за варење или кроз плућа. После ресорпције, токсичне 

материје доспевају у крв, затим до јетре и до других органа. Јетра је најзначајнији 

орган у коме се разграђују токсичне материје,процесом који се назива детоксикација. 

Овим процесом производи метаболизма, токсичне материје, су мање отровни и 

излучују се из организма.   ( http://www.bionet-skola.com/w/Ekotoksikologija ) 

1.1.1. Пестициди  

Пестициди су хемијска једињења или смеше, који се користе за отклањање, 

сузбијање и уништавање  штеточина. За разлику од већине загађујућих материја, 

пестициди се уносе са намером да помогну повећању приноса, заштити животне 

средине, против штетних микроорганизама и других штеточина, али они су отровне 

супстанце које унете у организам човека могу изазвати разне болести, па и смрт. 

Деловање пестицида на биоценозе и животну средину у целини је веома сложен и 

разноврстан. Користе се у пољопривреди и шумарству, а знатно мање у ветеринарству 

и здравству. (Стајковац и остали, 2009). 

У односу на штетне организме, пестициди се деле на три основне групе: 

 хербициде - једињења за уништавање корова и других биљака,  

 инсектициде - средства за сузбијање инсеката 

 фунгициде - једињења за сузбијање и превенцију појаве фитопатогених гљивица 

( Митић Н.,1998). 

http://www.bionet-skola.com/w/Ekotoksikologija
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1.1.2. Инсектициди 

Развој инсектицида  везан je за бројна открића у хемији и индустријски развој. 

Према начину деловања деле се на: 1) контактне (делују на месту додира односно, 

контакта с инсектом или биљком), 2) дигестивне или утробне (инсектициди који након 

доспевања у пробавне органе манифестују своје деловање), 3) инхалационе 

(инсектицид који делује својом гасовитом  фазом након удисања), 4) репелентне 

(одбијају извесне штеточине), 5) регулаторе раста и развоја инсеката (утичу на 

метаболизам гајених биљака убрзавањем, успоравањем или модификовањем појединих 

физиолошких процеса). (http://www.agromarket.rs/srb/38/39/Zastita-bilja/Vise-o-Pesticidima) 

1.2. FASTAC
®
 10 ЕC 

Име је добио од енглеских речи fast- брз и tаc- додир што значи да је довољно да 

инсект оствари контакт са њим и угине. Fastac је инсектицид са контактним и 

дигестивним деловањем. Активна супстанца је алфа-циперметрин.  

Опис пестицида: Облик формулације: течна суспензија. FASTAC
®

 10 ЕC је 

контактно-желудачни инсектицид, намењен је најчешће за сузбијање инсеката. На 

истој површини користи се највише два пута годишње. Примена у време цветања 

дозвољена је само с површине и уз услов да се обавља након лета пчела. Отпоран је на 

испирање кише. Не сме се мешати с бордовском суспензијом, фунгицидима и слично. 

Примена из авиона допушта се у воћарству, виноградарству и на уљаној репици до 

почетка цвeтања, под условом да се примени на удаљености 500м од насеља и 300м од 

водених токова. (http://www.agroklub.com/poljoprivredni-oglasnik/oglas/fastacr-10-sc/5443/) 

 

1.3.  Досадашња истраживања FASTAC
®

 10 ЕC  

 FASTAC® 10 ЕC  као инсектицид има изражено дејство на одрасле инсекте и ларве, 

али поседује и значајно деловање на јаја са танком опном. У вишим концентрацијама 

делује на штеточине одбијајући их, а у мањим количинама инсектима смањује исхрану. 

Спектар деловања FASTAC® 10 ЕC одређује његова активност према инсектима.   

(http://www.agrosava.com/proizvodi/ insekticidi/Fastac/detaljnije-o-proizvodu.htмл) 

  

 

http://www.agromarket.rs/srb/38/39/Zastita-bilja/Vise-o-Pesticidima
http://www.agroklub.com/poljoprivredni-oglasnik/oglas/fastacr-10-sc/5443/
http://www.agrosava.com/proizvodi/%20insekticidi/Fastac/detaljnije-o-proizvodu.html
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1.4.  Активна супстанца FASTAC® 10 ЕC 

Алфа-циперметрин - Активна материја алфа-циперметрин је липофилна, што 

значи да остварује непосредан контакт са воштаним материјама кутикуле биљака, као и 

регулатором раста биљака. Алфа-циперметрин је веома активан инсектицид, ефикасан 

против штеточина које се налазе у пољопривреди и сточарству. Он се испоручује као 

концентрат за емулзију, као суспензије концентрата и у смеши са другим 

инсектицидима. (http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+6554) 

 

 

Слика 1. Структурна формула Алфа-циперметрин    

(http://files.meistermedia.net/cpd/images/structures/largeview/alpha-cypermethrin.gif) 

 

Досадашња испитивања алфа-циперметрина и циперметрина  на животињама: 

Алфа-циперметрин испољава високу акутну оралну токсичност на глодарима. Акутна 

изложеност утиче на активност централног нервног система. Нема података о 

дугорочној токсичности, репродуктивној токсичности, канцерогености. Циперметрин 

код мужијака пацова може показати токсични ефекат на репродуктивни систем. 

(http://www.agrosava.com/proizvodi/insekticidi/Fastac/detaljnije-o proizvodu.htмл).  Нека испитивања су 

показала да циперметрин 20мг /кг / дан,30 дана, на јетру пацова изазива некрозу 

(прерану смрт) ћелије јетре, дилатацију синусоида, и неповратну кондензацију 

хроматина у језгру ћелије. (Grewal K.K et. al, 2010.) 

 

 

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+6554
http://files.meistermedia.net/cpd/images/structures/largeview/alpha-cypermethrin.gif
http://www.agrosava.com/proizvodi/insekticidi/Fastac/detaljnije-o%20proizvodu.html
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1.5. Јетра:  

Јетра је јединствен орган кичмењака, не само због своје анатомске грађе локализације, 

већ и многобројних функција које омогућавају нормалну хомеостазу организма. 

Деловање различитих хепатотропних и хепатотоксичних супстанци доводе до 

микроморфолошких, ултраструктурних и функционалних промена и поремећаја јетре. 

(Стојиљковић и Стојиљковић, 2006). Медицински термини који су у вези са јетром, 

углавном почињу са хепато– oд грчке речи hepar – јетрa. 

Јетра представља врло важан орган у телу. Она је највећа жлезда у организму и игра 

кључну улогу у уклањању липофилних материја из плазме, где спадају и морфин и 

његов дериват хероин. (Илић, 1999).  Oна производи жуч, која је важна приликом варења, 

али је неопходна и за варење у танком цреву.(Стефановић и сарадници, 2004).  

Јетра има важну улогу у метаболизму обављајући мноштво функција, укључујући 

детоксификацију, одлагање гликогена и производњу протеина крви. Јетрин секрет је 

жуч која се сакупља у жучној кеси, а одатле кроз жучни канал излива у дуоденум. Жуч 

не садржи ензиме, али омогућава варење масти тако што врши њихову емулзију 

(разбија их на ситне капљице). 

Поред тога јетра обавља још низ значајних функција: 

 у њој се гликоза претвара у гликоген; 

 представља складиште витамина и гвожђа; 

 трансформише отровне материје у неотровне (сва крв из црева прво пролази 

кроз јетру па затим улази у општи крвоток). 

Јетра је највећи орган трбушне дупље и налази се на десној страни тела, непосредно 

испод дијафрагме. Клинастог је облика, чини је меко ткиво. (Теофиловски - Парапид Г., 

Малинковић А.,1997).  Њена маса код пацова износи од 10-15 грама.  
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1.6. Грађа јетре: Основна функционална јединица јетре је лобус који је 

цилиндричне структуре. (Gauyton & Hall, 2003). Јетра је изграђена од строма и паренхима, 

који су споља прекривени серозним омотачем. Серозни омотач представљен 

висцеларним перитонеумом, прекрива спољашњу површину јетре изузев задњег 

ретроперитонеумског дела њене горње стране. Строму јетре чини танак подсерозни 

слој и фиброзни омотач. Подсерозни слој чини растресито везивно ткиво између 

серозног и фиброзног  омотача. Фиброзни омотач облаже спољашњу површину 

паренхима јетре. Паренхим јетре граде хепатични лобуси који представљају њене 

основне анатомско-функционалне јединице. Лобуси су изграђени из јетрених ћелија-

хепатоцита. У центру лобуса налази се централна вена. Паренхим јетре изграђен је од 

ћелија хепатоцита које су организоване у низове који се називају хепатичне плоче. У 

изградњи јетре учествују: 

 Ендотелне ћелије синусоидних капилара: 

 Купферове ћелије 

 Итоове ћелије 

 Градивне компоненте других ткива: везивног, мишићног и  нервног. 

(Стефановић и сарадници, 2004). 

1.7. Хепатоцити  

Пaрeнхимске ћелије – хепатоцити су најодговорнији за бројне метаболичке процесе 

у јетри. Хепатоцити су ћелије ткива  јетре и то је главно место биотрансформацијских 

система који својим ензимима омогућавају да се метаболити ових једињења излуче из 

организма. У току ових процеса долази и до токсичних оштећења ткива јетре. 

Морфолошке промене на ткиву јетре праћене су њеном измењеном функцијом. (Илић и 

Стојановић,1999).  

Ове ћелије учествују и у: 

 Синтези протеина, 

 Складиштењу протеина, 

 Трансформацији угљених хидрата, 

 Синтези холестерола, жучних киселина и фосфолипида, 

 Формирању и секрецији жучи.     

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Skladi%C5%A1tenje_proteina&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%C5%BDu%C4%8Dne_kiseline
http://sr.wikipedia.org/wiki/Fosfolipid
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%87
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Хепатоцити  се око централне вене смештају у облику „гредица“.  Између „гредица“ 

налази се жучни каналић. Венска крв тече према венским синусоидима.  

 

1.8. Купферове ћелије   

Купферове ћелије се налазе  поред зида синусоида. Оне су настале из крвних 

моноцита, имају рецепторе за имуноглобулине. У организму уклањају комплекс 

антиген-антитело, филтер су за стране материје, уклањају бактерије и токсине и имају 

важну улогу у повећању имунитета. (http://www.belupo.hr/Default.aspx?sid=12420 ) 

Зид синусоида јетре састоји се од испрекидане базалне мембране на коју належу два 

типа ћелија: типичне ендотелне ћелије и фиксирани макрофаги – Купферове ћелије. 

(Николић, 1991). Јетра је, због присуства Купферових ћелија и богате снабдевености 

крвљу, веома важан орган у спречавању инфекција и неких системских обољења. 

 

1.9. Хепатотоксичност 

Хепатотоксичност подразумева оштећење јетре хемијским супстанцама. Она има 

централну улогу у трансформисању и чишћењу хемијских супстанци и подложна је 

токсичношћу из ових агенаса. Највећи број отрова изазива лезије на јетри.  Хемикалије 

које изазивају оштећење јетре су хепатотоксини.  

Токсични хепатитис је израз који се окористи за обољење јетре проузроковане 

хемијским отровима или лековима који штетно делују на јетру. Може се брзо развити 

после удисања или узимања хемијског отрова или лека.  

Први знак оштећења јетре након излагања различитим хепатотоксинима је стеатоза- 

масна јетра, реверзибилно стање када се мале или велике масне везикуле појављују у 

цитоплазми паренхимских ћелија-хепатоцита дуж лобуса јетре. 

Многе структурно различите хемикалије су повезане са хепатотоксичношћу. Ово 

укључује хемикалије које се користе у медицини, и хепатотоксине који „долазе“ из 

природе. 

 

http://www.belupo.hr/Default.aspx?sid=12420
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Реакција јетре на различито деловање хепатотоксина је често повезана са 

примењеним дозама. Хепатотоксичност варира у зависности од величине и трајања 

изложености, а јетра  претрпи штету од великих акутних доза. 

Хепатотоксични одговори се могу разликовати на основу тога да ли се могу 

репродуковати у врстама глодара. Унутрашњи хепатотоксини обично изазивају 

хепатотоксичност код лабораторијских животиња. Идиосинкратски токсини се тешко 

репродукују код глодара. (Burcham, 2013) 
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2. Циљ рада 

Циљ овог рада је да се: 

 Испита утицај инсектицида FASTAC® 10 ЕC у дози од 1,2 µl на јетру пацова у 

периоду од 7 дана. 

 Испита утицаја инсектицида FASTAC® 10 ЕC у дози од 1,2µl на јетру пацова у 

периоду од 14 дана. 

 Утврде ефекти на хистолошку структуру јетре код третираних животиња. 
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3. Материјали и методе 

 

3.1. Материјали: 

У овом експерименту смо користили: 

 Експерименталне животиње- пацове соја Wistar, тежине око  340- 490g 

 Пестицид  FASTAC
®

 10 ЕC ( BASF Agro B.V., Switzerland) 

 Јетру пацова 

 

 

3.1.1. Експерименталне животиње: 

Експериментисање над животињама јесте употреба животиња у лабораторијским 

контролисаним условима за разне научне и неке друге сврхе. Научници их користе да 

испитају биолошке процесе код људи и животиња, да проуче настанак болести, да 

тестирају лекове, вакцине и хируршке технике, а такође и да тестирају безбедност 

хемикалија коришћених у пестицидима, козметици и кућној хигијени. 

(http://www.vojvodinacafe.rs/forum/zivotinjsko-carstvo/eksperimentisanje-nad-zivotinjama-vivisekcija-

disturbing-pictures-inside-763/)  

Експерименталне животиње се морају узгајати и одржавати у строго дефинисаним 

животним условима. Најчешће коришћене животиње у експериментима јесу пацови на 

којима је рађено и у овом раду. (Штајн и Жикић,  1990) 

Wistar пацов је посебна врста албино пацова. Развијени су у Институту „Wistar“ за 

употребу у биолошком и медицинским истраживањима, а први пацов развијен је да 

служи као модел организам.  

У експерименту су коришћени пацови соја Wistar, и мушког и женског пола, 

старости око 4 месеца, и масе око 340 – 490 грама. Животиње су чуване 7 и 14 дана на 

собној температури од 20-23°C са слободним режимом исхране. 

  

http://www.vojvodinacafe.rs/forum/zivotinjsko-carstvo/eksperimentisanje-nad-zivotinjama-vivisekcija-disturbing-pictures-inside-763/
http://www.vojvodinacafe.rs/forum/zivotinjsko-carstvo/eksperimentisanje-nad-zivotinjama-vivisekcija-disturbing-pictures-inside-763/
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Слика 2. Лабораторијски пацов соја Wistar 

 

3.1.2. Прављењe трајних микроскопских препарата:  

За анализу је узет орган: јетра. За фиксацију коришћен 4% формалин у коме ткиво 

стоји најмање три дана. Након тога калупе се ткива: дехидратација ткива серијом 

алкохола, натапање и избељивање ткива посредним средствима-ксилолом, прожимање 

и калупљење ткива парафином у термостату. Прављење пресека укалупљеног ткива 

врши се помоћу микротома. Направљени препарати се затим боје, а једно од основних 

и рутинских бојења је Х - Е бојење Харисовим хематоксилином и еозин бојом. 

   3.2. Методе: 

 Третирање животиња у константним експерименталним условима, 

 Жртвовање животиња, 

 Припрема ткива, 

 Фиксација ткива, 

 Калупљење ткива, 

 Сечење ткива, 

 Бојење ткива, 
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3.2.1. Третирање животиња 

 Експерименталне животиње, пацови соја Wistar, тежине од 340 – 490гр третирани су у 

првој групи 7 дана и у другој 14 дана, орално преко сонде дозом од 0,4 мл чесменске 

воде и 0,4 мл пестицида FASTAC® 10 ЕC одређене концентрације od 1,2µl разблаженог 

у 10 мл дестиловане воде. 

Укупно је било 5 животиња за прво жртвовање и 5 животиња за друго жртвовање, с 

тим што су по 3 животиње дозиране са 0.4 мл пестицида, једна са 0.4 мл чесменске 

воде и једна која је служила као контрола. Прво жртвовање је одрађено након 7 дана 

третирања. А друго након 14 дана. Након тога су животиње жртвоване. Животиње су 

пре жртвовања анестезиране.  

 

3.2.2. Припрема ткива- узорака:  

  Што свежији узорак, 

  Фиксира структурну организацију (фиксација), 

  Замена воде у ткиву алкохолом (дехидратација), 

  Замена алкохола ксилолом, 

  Замена ксилола медијумом за калупљење (калупљење), 

  Сечење и бојење ткивa. 

 

3.2.3. Фиксација ткива: 

 Комад ткива треба да буде величине до 1 цм, 

 Фиксацију треба започети непосредно после биопсије, 

 Фиксатива треба да буде 15-20 пута више него ткива, 

 Ткиво мора да буде са свих страна окружено фиксативом, 

 Брзина фиксације се повећава на вишим температурама, али и         

аутолитички процеси, 

 Ткиво не треба фиксирати дуже него што је потребно. 
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Висока концентрација раствора фиксатива доводи до стварања коре на површини 

ткива (нема продора фиксатива у унутрашњост). 

 Морамо водити рачуна да фиксатив буде оптималног pH и осмоларности, 

 Ткиво се узима тако да се не оштети. 

 

Хемијски фиксативи: 

 

ФОРМАЛДЕХИД (формалин) безбојни гас који се растворен у води  купује као 37% 

или 40% формалин. У лабораторији се користи разређен (1:9) и то се назива 10% 

формалин, иако је права концентрација 4%. После фиксације је неопходно испирање у 

чесменској води пре пребацивања узорака у алкохол. 

 

 

Слика 3. Јетра у формалину 

 

Фиксација ткива-функција 

 одржавање одговарајућег односа између ћелија као и ћелија и компонената  

ванћелијског матрикса, 

 повећање контраста између ткивних конституената, 

 спречавање аутолизе. 

 

 Циљеви препарације: 

 Одржати узорак у стању које је што приближније нативном (природном). 

 Очувати што више карактеристика узорка. 
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3.2.4. Калупљење ткива: 

Ткиво смо довели у довољно чврсто стање како би могло да се сече - калупљењем у 

парафин. Након фиксације ткиво се испира водом. Кроз серију алкохола растуће 

концентрације уклони се вода из ткива – дехидратација. Ткиво се просветлили 

потапањем у растварач (ксилол), импрегнација парафином и на крају калупљење у 

растопљен парафин на температури од 58˚С. 

 

 

3.2.5. Сечење ткива: 

 Микротом–за укалупљене узорке  

Сечење ткива остварује се помоћу микротома. Он служи за сечење веома малих 

пресека ткива. Микротом се употребљава за сечење ткива укалупљених у парафински 

медијум. Користи се за припрему узорака у микроскопији. 

 

 
Слика 4. Микротом 

( http://raksti.daba.lv/referaati/2009/ezole/Atteli/mikrotom-372078.jpg ) 

 

3.2.6. Бојење ткива 

Хематоксилин 

Хематоксилин није боја. Оксидациони продукт хематоксилина, слаба анјонска боја. 

Неопходна је оксидација и може бити урађена излагањем раствора атмосферском 

кисеонику или се користе оксидативни агенси.  

Еозин  

Еозин је кисела боја. То је веома погодна боја, али може да доведе до пребојавања 

узорка. 

http://raksti.daba.lv/referaati/2009/ezole/Atteli/mikrotom-372078.jpg
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Хематоксилин еозин (Х&Е) 

Ова метода представља једно од најчешћих хистолошких бојења. Базофилне 

структуре (једра) боји плаво, црно или сиво, а ацидофилне структуре (цитоплазма) у 

розе или црвену боју. Он се оксидише у хематеин који боји једра. Еозин је кисела боја 

и боји цитоплазму ћелија. После завршетка бојења пресеци се спроводе кроз алкохоле 

растућих концентрација и ксилол, монтирају у медијуму за монтирање, покрију 

покровним стаклом и тако настаје трајни препарат. 

Х & Е Бојење различитих ткива пацова укалупљених у парафин (Хематоксилин-еозин 

бојење ):  

 Уклањање парафина-депарафинизација ( спровођење пресека кроз ксилол), 

 Довођење ткива до воде- рехидратација( етаноли опадајућих концентрација до 

дестиловане воде), 

 Бојење хематоксилином,  

 Испирање ткива,  

 Бојење еозином,  

 Дехидратација просветљивање,  

 Монтирање канада балзамом. 

 

 

Слика 5. Бојење препарата 
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3.2.7. Поступак при бојењу узорака: 

Препарати се стављају у  ксилол, затим се после 15-ак минута испирају 100% 

алкохолом, затим 96% алкохолом и на крају дестилованом водом. Након испирања 

налије се Харисов раствор који стоји 10 минута и потом се испира дестилованом 

водом.  После дестиловане воде препарати се стављају испод текуће вода да се исперу 

5 минута док ткива не постану светло љубичасте боје, сваки препарат се испира 

дестилованом водом и налије се пипетом еозин (Слика 6.), који стоји 2-3 минута и 

понови се поступак са дестилованом водом, и сада 96% алкохолом па 100% алкохолом. 

Када се све то испере алкохолом стављамо да се суши 10-ак минута. Поново стављамо 

препарате у ксилол и после 15-20 минута вадимо из ксилола и лепимо препарате. 

Након лепљења препарати јетре изгледају као на Слици 7.  

 

 

Слика 6. Трајни микроскопски препарати јетре 
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4. Резултати и дискусија 

 

FASTAC
®

 10 ЕC у дози од 1,2µl / дан/ 7 дана производи различите степене благе до 

умерене токсичне симптоме и промене у понашању животиња, који се огледају као 

хиперактивност са већим уносом хране, а самим тим и повећањем телесне тежине.  

Код животиња изложених дози од 1,2µл FASTAC
®

 10 ЕC / дан / 14 дана запажају се 

знаци изражене токсичности, која се одликује, лошим стањем крзна, саливацијом, 

дијареом и врстом тремора.  

Испитивањем утицаја дате концентрације инсектицида на јетру пацова у периоду од 

7 и 14 дана у експерименталним условима дошло је до промене телесне масе као и 

промене масе јетре. На почетку, пре експеримента, животиње су измерене (Табела 1), 

исто тако и на крају експеримента при чему је измерена маса јетре и прерачунат 

соматски индекс Si (%)  ( Табела 1 и Табела 2 ). Код обе групе третираних животиња 

дошло је до повећања масе јетре у односу на контролне групе. 

 

 

Теласна маса пацова (g) 

Контрола Чесменска вода Инсектицид FASTAC® 10 ЕC 

7 дана 440 460 460 

14 дана 430 490 470 

Табела 1. Апсолутна телесна маса пацова пре експеримента. 

 

Табела 2. Телесна маса пацова, маса јетре и соматски индекс (Si) на крају 

експеримента. 

 

 

 

После 7 дана После 14 дана 

Телесна 
маса 

пацова 
(gr) 

Маса јетре 
(gr) 

Si (%) 
Телесна маса 

пацова 
(gr) 

Маса јетре 
(gr) 

Si (%) 

Контрола 460 10,52 2,28 490 14,10 2,87 

Чесменска 
вода 

480 13,31 2,77 580 15,51 2,67 

Инсектицид 
FASTAC® 10 ЕC 

510 14,83 2,90 520 15,49 2,97 
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4.1. Испитивање утицаја дате концентрације инсектицида FASTAC
®

 10 

ЕC у дози од 1,2µl на јетру пацова у периоду од 7 дана. 

На хистолошким препаратима јетре контролне групе животиња (Слика 4.1. и 

Слика 4.7.) као и код групе третиране чесменском водом (Слика 4.2. и Слика 4.8.) 

јасно се запажа морфолошка и хисто-функционална организација јетре, са јасно 

издиференцираном лобуларном грађом и распоредом хепатоцита. 

Анализа препарата јетре пацова третираних FASTAC
®

 10 ЕC у периоду од 7 

дана (Слика 4.3. до Слика 4.6.) показује да латерално од централног канала постоје 

инфилтрати ћелија. Сами хепатоцити изгледају балонирано са много везикула у 

цитоплазми, што указује на интезивне метаболичке процесе унутар њих. Слика 4.5. 

и Слика 4.6. указују на екстрацелуларну дистрибуцију везикула као знак почетка 

стеатозе. 

Контрола  

 

Слика 4.1. Хистолошки изглед интактне јетре пацова 

Животиње третиране чесменском  водом   

 

 

Слика 4. 1. Хистолошка грађа јетриног лобулуса 
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 Животиње третиране FASTAC
®
 10 ЕC  (7 дана)  

 

    

Слика 4. 2. Измењени хепатоцити око крвног      Слика 4. 4. Везикулозне промене на хепатоцитима 

       суда 

 

 

      

 

     

Слика 4. 3. Везикуларне промене између              Слика 4. 4. Инфилтрација око везикуларног поља. 
                     хепатоцита. 
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4.2. Испитивање утицаја дате концентрације инсектицида FASTAC
®

 10 

ЕC у дози од 1,2µл на јетру пацова у периоду од 14 дана. 

Хистолошки препарати јетре пацова третираних FASTAC
®

 10 ЕC у периоду 

од 14 дана (Слика 4.9. до Слика 4.12.) указују на хепатотоксични ефекат овог 

инсектицида. На мањем увећању уочавају се поља потпуно измењене морфолошке 

и хистолошке грађе има се утисак да местимично одсуствују хепатоцити. На већем 

увећању (Слика 4.11. и Слика 4.12.) показују поља инфилтрирана крупноједарним 

ћелијама а иза њих следе поља испуњена фиброзним ткивом, што указује на 

циротичне промене. 

 

Контрола 

 

Слика 4.7. Нормални изглед и распоред хепатоцита 

 

Животиње третиране чесменском  водом  

 

 

Слика 4.8. Изглед крвног суда и околних хепатоцита 
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Животиње третиране FASTAC
®
 10 ЕC  (14 дана)  

 

     

Слика 4.9. Изглед измењеног јетриног паренхима,   Слика 4.10. Нарушена структура јетриног                  

где се уочавају хеморагична поља                                                      лобулуса 

   

 

     

Слика 4.11. Инфламаторни процес са инфилтрацијом   Слика 4.12. Фиброза у области некротичног  

                 ћелија крупног једра                                                           поља 
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Јетра као орган гастро-интестиналног тракта, са улогом првог проласка крви из 

црева у организам, има задатак у детектовању свих ксенобиотика и њиховом 

неутралисању и елиминисању.  Када су у питању отрови, као вештачки молекули, за 

њих јетра нема природну одбрану и онда прибегава стратегији скретања метаболичког 

пута. То је случај са нашим налазима хепатичних промена у виду масних вакуола и 

почетка стеатозе.  

Хепатоцелуларна стеатоза је резултат скретања супстанци из нормалног 

катаболизма ка биосинтези липида, при чему се граде вишкови. Ово је праћено 

оштећењем у накупљању и секрецији липопротеина. При томе је повећан и периферни 

катаболизам масти (Cotran et al.,1994). Овакав сценарио може бити узрок повећању 

телесне масе и масе јетре у нашем експерименту.  

Дефинитивно, хемикалије које су растворене у липидима нису биолошки 

активне док се не конвертују до реактивних токсичних метаболита. Иако ови 

метаболити могу узроковати оштећење мембране и повреду ћелије директним 

ковалентним везивањем са протеинима и липидима мембране, најзначајнији механизам 

којим оштећују мембрану је преко формирања слободних радикала и липидне 

пероксидације која следи иза тога. Продужено излагање инсектициду, у нашем 

експерименту, је довело до појаве инфламације, која је била окидач ових реакција које 

воде ка некрози (Слика 4.11. и Слика 4.12). 
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а5. Закључак 

 

 

На основу добијених резултата испитивања утицаја инсектицида FASTAC
®

 10 ЕC на 

јетру пацова можемо извести следеће закључке: 

 Код третираних животиња у периоду од 7 и 14 дана јавља се повећање телесне 

масе. 

 У обе третиране групе животиња долази до повећања масе јетре у односу на 

контролу. 

 После 7 дана третмана, на хистолошким препаратима јетре, присутни су знаци 

хепатотоксичности, који се огледају у проинфламаторном инфилтрирању ћелија као и 

везикуларних промена на хепатоцитима. 

 Хистолошки налаз на јетри пацова, третираних 14 дана,  указује на већи степен 

оштећења јетре, који потврђују некротични процеси и фиброза јетре. 
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