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Сажетак 

Циљ овог рада је испитивање утицаја фунгицида BOTRYSTOCK одређених 

концентрација на јетру, бубрег и слезину пацова соја Wistar. Концентрована 

суспензија фунгицида BOTRYSTOCK је течност беле боје, без карактеристичног 

мириса, чија је активна супстанца пириметанил. Примењује се у заштити винове 

лозе од сиве трулежи. Праћене су хистопатолошке промене на јетри, бубрегу и 

слезини пацова. Животиње су фунгицидом третиране орално, свакодневно са 1 ml 

3,0% и 4,5%-им раствором у току 7 и 14 дана. Примећено је смањење телесне масе 

третираних животиња. Хепатотоксични ефекат се испољава дозно и временски 

зависно код свих третираних група животиња, који се огледа у накупљању 

макрофагних ћелија, промени морфологије хапатоцита. Концентрација од 4,5% 

BOTRYSTOCK-а у третману од 14 дана доводи до центролобуларне некрозе. Sudan-

Black бојење препарата јетре показује да у седмодневном третману при обе дозе 

долази до повећања нивоа масти у хепатоцитима, док у четрнаестодневном третману 

опада. На бубрегу третираних животиња долази до промена како на гломерулима 

тако и на нивоу бубрежних каналића. Промене се огледају у присуству хеморагије и 

конгестији гломерула. Бубрежни каналићи током дужег излагања у зависности од 

висине дозе губе епител. У слезини током излагања BOTRYSTOCK-у долази до 

нарушавања односа беле и црвене пулпе. У седмодневном третману присутна је 

интензивна фагоцитоза еритроцита. У четрнаестодневном третману уочљива је 

ектопична хематопоеза. Сви уочени ефекти и ниво хистопатолошких промена органа 

су дозно и временски зависни. 

  

Кључне речи: пацови соја Wistar, фунгицид BOTRYSTOCK, пириметанил, 

јетра, бубрег, слезина. 

  



 

 

Abstract 

The aim of this work is to examine the effect of fungicides BOTRYSTOCK in 

certain concentration on the liver, kidney and spleen of Wistar rats. Concentrated 

suspension of fungicides BOTRYSTOCK is a white liquid, no characteristic odor, whose 

active ingredient is pyrimethanil. It is used to protect the vines from gray rot. The 

histopathological changes in the liver, kidney and spleen of rats were studied. The animals 

were orally treated with the fungicide, on a daily basis with 1 ml  3.0% and 4.5%  solution 

during 7 and 14 days. It was observed decrease in body weight of animals. Hepatotoxic 

effect is manifested a dose and time dependent at all treatment groups of animals, which is 

reflected in the accumulation of macrophage cells, change in morphology of hepatocita. 

The concentration of 4.5% BOTRYSTOCK times in 14 days of treatment results in 

centrolobular necrosis. Sudan Black-coloring preparations shows that in the liver seven-

day treatment with both doses there is an increase in the level of fat in hepatocytes, while 

decreases in the treatment biweekly. On the kidney of treated animals changes are visible 

to both the glomeruli and the level of the renal tubules. The changes are visible in the 

presence of hemorrhages and congested glomeruli. Kidney tubules during long-term 

exposure depending on the amount of dose lose epithelium. In the spleen during exposure 

BOTRYSTOCK leads to deterioration of the relationship of white and red pulp. With 

seven-day treatment there is intense phagocytosis of erythrocytes. With biweekly treatment 

there is evident ectopic hematopoiesis. All observed effects and the level of 

histopathological changes in organs were dose-and time-dependent. 

 

Keywords: Wistar rats, fungicides BOTRYSTOCK, pyrimethanil, liver, kidney, 

spleen. 
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1. Увод 

1.1 Токсично дејство 

 

Токсикологија је наука о отровима. Бави се проучавањем метода за добијање 

отрова, испитивањем особина и хемијске природе отрова, њиховом употребом и 

дејством на живе организме. Такође, истражује и утицај на различитим 

материјалима, тумачи добивене резултате и изучава методе лечења приликом 

тровања. Токсикологија се дели у две гране: 

1) Медицинско-физиолошка токсикологија – изучава дејство отрова на 

живе организме, посебно човека и свега што је у вези с тиме. 

2) Хемисјка токсикологија – изучавањa отровe са хемијске тачке гледишта 

(Мокрањац, 2001). 

Тачна научна дефиниција отрова не постоји, зато што супстанца може бити 

отровна под одређеним околностима, а у другим не. Неке супстанце су отровне за 

човека али не и за животиње. Отровност зависи и од унете количине, концентрације, 

облика у ком је унета, начина уношења, отпорности организма и других фактора. 

Дефиниција отрова према Starkenstein-у гласи: „Отрови су супстанце које су по 

својој хемијској природи, количини и концентрацији стране за човечји организам 

или поједине органе, и стога изазивају функционалне промене у живом организму“ 

(Мокрањац, 2001). 

Класификација отрова: 

1) Према хемијској природи: а) киселине б) базе в) метали г) металоиди д) 

хетерозиди ђ) органски отрови е) синтетички отрови итд. 

2) Према пореклу отрова: а) минерални  б) биљни  в) животињски отрови 

3) Према физиолошком дејству: а) нервни б) крвни в) хепатотоксични г) 

нефротоксични отрови итд. (Мокрањац, 2001). 
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Отрови могу бити унети у организам на више различитих начина: 

1) Преко органа за варење – Ово је најчешћи пут уноса отрова. Они преко уста 

иду кроз једњак до желудца. Ресорпција преко слузкоже уста и једњака као и 

преко  унутрашње стране желудца је занемарљива. Главни центар ресорпције 

у органима за варење јесу црева, одакле преко крви доспевају у јетру. Ту се 

отрови, уколико не изазову смрт, делом задржавају или уништавају, и 

претварају у мање опасне супстанце пре него што путем крви доспеју у срце и 

капиларног система. Ако доспе у капиларни систем он ће дејствовоати на 

ћелије организма које су осетљиве на тај отров. Ако је отров јак или унет у 

лателној дози долази до смрти. 

2) Преко органа за дисање – Овим путем се уносе гасовити отрови и отров 

најбржим путем стиже до капиларног система и делује на ћелије осетљиве на 

отров. Ова тровања су најопаснија и најбржег дејства. 

3) Преко коже – Здрава кожа штити од спољашњег десјтва отрова. Међутим, 

ако је кожа повређена механичким или хемијским путем, онда се ресорпција 

отрова може вршити и преко коже. 

4) Уношење директно у крвоток – Ово је редак начин уношења отрова 

(интравенозне инјекције) при чему отров брзо долази до капиларног система 

(Мокрањац, 2001). 

Највероватнији механизам деловања отрова је изазивање поремећаја у 

физичко-хемијском стању протоплазме осетљивих ћелија (долази до измене 

колоидног стања, пермеабилитета и др.). Последица је немогућност појединих 

орагана да правилно врше своју функцију. За неке отрове је показана да блокирају 

извесне функционалне хемијске групе у структури фермената који су неопходни за 

рад битних органа. На пример, дејство отрова, унетих у токсичним дозама,  на 

бубрег (орган који служи за елиминацију отрова) може бити изазивање бубрежних 

повреда, односнао лезија које узрокују појаву нефрита и промене у мокраћи. Највећи 

број отрова изазива лезије на јетри, попут цирозе јетре. Јетра задржава део отрова па 

их преко жучи излучи и избаци из организма изметом (Мокрањац, 2001). 
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Елиминисање отрова из организма подразумева његово излучивање након 

што је путем крви доспео до разних органа. Елиминација се врши преко жучи, 

бубрега и мокраће, преко црева, разних жлезда, слузокоже  и преко плућа. Отрови се 

могу излучити у промењеном или непромењеном облику. Организам има разне 

могућности претварања отрова у различите метаболите, међутим најчешће су то 

процеси оксидо-редукције. Оксидација дејствује на извесне функционалне групе 

отрова, редукцијом се измењују NO групе, хидролиза делује на функционалне групе 

естра и амида, а метилацијом се измењују пиридинске базе. Коњугацијом се везују 

ОН групе, алкалне и фенолске. Ретки су примери да се отров до краја уништи као 

што се дешава са етанолом. Овако створени метаболити могу бити мање токсични 

или нетоксични за организам. Али може се десити и да буду токсичнији од самог 

унетог отрова (Мокрањац, 2001). 

Околности које утичу на деловање отрова: Дејство отрова зависи пре свега 

од количине унетог отрова. Да би дејство супстанце било акутно,  мора бити унета у 

токсичној или леталној дози. Да би се уопште ресорбовала, мора бити унета у облику 

раствора, или да се у додиру са течностима из организма раствори. На дејство отрова 

улогу има и врста хране која се већ налази у желудцу (ако је желудац пун отров се 

спорије ресорбује). У неким случајевима дужа употреба малих количина отрова 

може довести до навикавања организма на тај отров. Поједини отрови се врло споро 

елиминишу из организма, и уколико се стално уносе мале дозе отров се у све већим 

количинама нагомилава у организму и долази до тровања. Ова појава назива се 

кумулација отрова (Мокрањац, 2001). 

1.1.1 Пестициди 

 

Пестициди су хемијски или биолошки производи који се користе за заштиту 

биљака и њихових производа од штетних организама, за регулацију раста биљака, за 

заштиту против штетних животиња или да учине такве животиње безопасним 

(Митић, 1998). 

На основу отровности пестициди су сврстане у три групе: 

I - Најјачи отрови са упозоравајућим натписом „Врло јак отров“, и знаком 

мртвачке главе. Њихова продаја је забрањена појединцима. 
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II - Јаки отрови са натписом „Отров“ и знаком мртвачке главе. 

III - Слабији отрови са натписом „Штетно по здравље“ са знаком X и продаје 

се у пољопривредним апотекама (http://www.agroplod.rs/zemljoradnja/zastita-

bilja/pesticidi-%E2%80%93-rukujte-njima-oprezno/). 

Због великог броја постојећих пестицида који се разликују по хемисјком 

саставу, постоји њихова подела по начину деловања на:  

1) Хербициде,  

2) Фунгициде,  

3) Инсектициде,  

4) Рoдентициде (Јањић, 2009). 

 

Касније су се развиле и подгрупе пестицида: акарициди -  за сузбијање гриња; 

нематоциди – за сузбијање ваљкастих црва; молускоциди – за сузбијање мекушаца, 

пужева; алгициди – за сузбијање алги; антихелминтици – за сузбијање глиста; 

арборициди – за уништавање дрвенастих корова; атрактанти  - средства која 

привлаче штетне инсекте; дефолијанти - изазивање превременог опадања лишћа; 

десиканти - изазивање увенућа и сушења биљака; фумиганти – средства која делују 

гасном фазом;  хемостерилизанти – утичу на стерилитет имага; репеленти – средства 

која одбијају штетне организме од гајене биљке; регулатори раста биљака 

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

1.1.2 Фунгициди 

 

Фунгициди су хемијска или биолошка средства намењена за сузбијање 

фитопатогених гљива и бактерија ради спречавања болести које оне проузрокују 

(http://agronomija.rs/2013/fungicidi/). 

 Први фунгициди појавили су се око 1850. године у време када се сазнало да 

болести биљака изазивају паразитски организми, у првом реду гљиве. Око 1966. 

године дешава се епохално откриће нове групе органских фунгицида са 

специфичним дејством. То специфично дејство ових фунгицида огледа се у томе да 

их биљка може апсорбовати и разносити по свим својим деловима, тако да они 

http://www.agroplod.rs/zemljoradnja/zastita-bilja/pesticidi-%E2%80%93-rukujte-njima-oprezno/
http://www.agroplod.rs/zemljoradnja/zastita-bilja/pesticidi-%E2%80%93-rukujte-njima-oprezno/
http://www.agromarket.rs/srb/38/39/Zastita-bilja/Vise-o-Pesticidima
http://agronomija.rs/2013/fungicidi/


11 

 

штите биљку од већ настале инфекције тј. утичу на патогене у самој биљци. Добили 

су назив систематични фунгициди. Примена систематичних фунгицида доводи до 

фундаметалне биолшке појаве која омогућава еволуцију живог света, а то је појава 

резистентности патогена на често употребљаване фунгициде (Јањић, 2009). 

Једињења која служе заштити од проузроковача биљних болести деле се на: 

фунгистатичке (заустављају пораст паразитне гљиве) и фунгицидне (уништавају 

патогену гљивицу). Према начину деловања на патогене могу бити: превентивни 

(протективни) који сузбијају патогена кад доспе на површину биљке пре остварене 

инфекције. Примењују се фолијално и равномерно наносе на лисну масу пре напада 

болести, тако да споре које ношене ваздухом падну на лист не могу да клијају 

(Митић 1998). Куративни фунгициди који сузбијају патогене после остварене 

инфекције и фугициди са резидуалним деловањем (пост-инфективни и пост-

симптомски) – превентивни или куративни са продуженим деловањем као и 

ерадикативним деловањем. Према покретљивости у биљци могу бити: контактни 

(несистемични, површински) – не крећу се у биљци, затим системици 

(транслокациони) – који се апсорбују и крећу кроз биљку и штите биљку 

уништавајући проклијале споре гљива које почињу да пенетрирају у биљно ткиво 

(Митић, 1998) и локал-системици (ограничени системици) – крећу се кроз биљку 

ограничено, само око места примене, најчешће у оквиру листа па се још означавају и 

као трансламинарни (http://www.agromarket.rs/srb/zastita-bilja/5/Fungicidi). 

 

1.2 Фунгицид BOTRYSTOCK 

 

Фунгицид BOTRYSTOCK произвођача Stockton Chemical, Florida, USA 

(заступник за Србију Stockton, Београд), представља концентровану суспензију беле 

боје, без карактеристичног мириса. Активна материја препарата је пириметанил 300 

± 15 g/l. Растварач је етипропоксилован тристирифенол 30 g/l + дејонизована вода до 

1000 ml. Садржај осталих састојака у препарату: пропилен гликол 50 g/l, натријум-

сорбат 5 g/l, родорсил 432 g/l, ксантан гума 12 g/l. 

BOTRYSTOCK је систематични фунгицид за примену у виновој лози у фази 

пре цветања до почетка сазревања грозда, количина примене 2,5 l/ha. Користи се у 

http://www.agromarket.rs/srb/zastita-bilja/5/Fungicidi
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засадима винове лозе у циљу сузбијања проузроковача сиве трулежи Botrytis cinerеa 

(протективно дејство). Средство има протективнио и куративнио деловање на 

Venturia inaequalis и Venturia pirina у засадима јабуке. Биолошки је активан и на 

нижим температурама, а већ сат времена после примене активна материја улази у 

биљку, делује изузетно брзо и зауставља инфекцију (http://www.hemiks.rs/hemiks-23-

botrystock.php). 

 

Слика 1. Botrytis cinerеa посматран под 

микроскопом 

(http://bawinetour.files.wordpress.com/2014/03/b

otrytis-cinerea.jpg) 

Слика 2. Пример виниве лозе инфициране са 

Botrytis cinera 

(http://bawinetour.files.wordpress.com/2014/03/b

otrytis-cinerea.jpg) 

 

1.3 Активна супстанца BOTRYSTOCK-a 

 

Активна супстанца BOTRYSTOCK-а је пириметанил. Пириметанил је 

органско једињење, које садржи 12 атома угљеника (молекулска формула C12H13N3) 

и има моларну масу од 199,25 g/mol.  (http://sr.wikipedia.org/sr/Pirimetanil). 

 

Слика 3. Структура формула пириметанила. 

(http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-

aldrich/structure7/070/mfcd00172113.eps/_jcr_content/renditions/large.png) 

 

http://www.hemiks.rs/hemiks-23-botrystock.php
http://www.hemiks.rs/hemiks-23-botrystock.php
http://bawinetour.files.wordpress.com/2014/03/botrytis-cinerea.jpg
http://bawinetour.files.wordpress.com/2014/03/botrytis-cinerea.jpg
http://bawinetour.files.wordpress.com/2014/03/botrytis-cinerea.jpg
http://bawinetour.files.wordpress.com/2014/03/botrytis-cinerea.jpg
http://sr.wikipedia.org/sr/Pirimetanil
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/structure7/070/mfcd00172113.eps/_jcr_content/renditions/large.png
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/structure7/070/mfcd00172113.eps/_jcr_content/renditions/large.png
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Пириметанил је у течном стању, беж до браон боје, без мириса, релативне 

густине 1,08 g / l, pH : 5.0 - 8.0. Инхибира апсорпцију хранљивих материја, а стога и 

размножавање гљивица. 

(http://www.drokasa.com.pe/une_agro/ficha_tecnica/FUNGICIDAS/351cnica-DK-

ESCALON.pdf). 

Такође делује и тако што спречава излучивање ензима патогених гљива 

неопходних за процес инфекције и пенетрацију у ћелију домаћина. Делује контактно 

и трансламинеарно. Примјењује се превентивно и као лековито средство у сузбијању 

сиве плесни у великом броју култура. 

(http://www.agroklub.com/zastitna-sredstva/aktivne-tvari/pirimetanil-103/).  

Спада у III група отрова и представља пестицид са неспецифичним деловањем. 

Означен је са Xn – штетно по здравње. Може бити фитотоксичан у затвореном 

простору за неке врсте биља из рода Solenacea. Приликом третирања треба 

поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, 

језера и изворишта вода), третирајући најмање 20 m удаљено од њих. Не иритира 

кожу и не делује надражајно на слузницу ока. 

Испитивањем токсичности показано је следеће: 

1) Акутна токсичност: 

а) орална LD50
1
: за пацова 4.150-5.971 mg/kg, за миша 4.665-5.359 mg/kg 

б) дермална LD50: за пацова (оба пола) преко 5.000 mg/kg 

в) инхалациона LC50
2
 (4-h) за пацова (оба пола) > 1,98 mg/l. 

2) Хронична токсичност 

а) NOEL
3
 (2 год.): за пацова (оба пола) > 17-22 mg/kg/дан, за миша 20-25 mg/kg/дан. 

б) ADI
4
: за човека 0,06 mg/kg/дан (TO,1997). (Митић, 1998). 

                                                           
1
 LD50-средња смртна доза 

2
 LC50-средња смртна концентрација 

3
 NOEL-доза без ефекта (no observed effect level) 

http://www.drokasa.com.pe/une_agro/ficha_tecnica/FUNGICIDAS/351cnica-DK-ESCALON.pdf
http://www.drokasa.com.pe/une_agro/ficha_tecnica/FUNGICIDAS/351cnica-DK-ESCALON.pdf
http://www.agroklub.com/zastitna-sredstva/aktivne-tvari/pirimetanil-103/
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Испитивање генотоксичност не указује на штетна деловања (канцерогеност, 

мутагеност, тератогеност), као ни на репродукциони циклус. На људима нису 

запажени штетни ефекти током примене. Не иритира кожу и не делује надражајно на 

слузницу ока (Митић, 1998). 

Међутим показало се да је токсичан за  

1) организме у води  

EC50
5

  (96-h): За алге 1,20 mg/1, 

EC50 (48-h): За дафније 2,9 mg/1, 

LC50 (96-h): за рибе: шарана 35,3 mg/1, пастрмка 10,5 mg/1. 

2) за птице (LD50): за патку и препелицу > 2.000 mg/kg. 

3)  за пчелу (орална и контактна LD50): > 100 µg/пчела. 

4)  Делоује на организме у земљишту: LC50 (14-d) за кишну глисту 625 mg/kg 

земљишта. Деградација у земљишту (DT50): 7-27 дана (Митић 1998). 

Пириметанил као фунгицид делује тако што инхибира секрецију гљивичних 

ензима одговорних за патогеност (Tomlin, 1994). Ефекат пириметанила на нивоу 

ћелијског зида је у томе што деградира ензиме које лучи Botrytis cinerea. Притом 

није примећена значајна инхибиција раста код употребе различитих концентрација 

пириметанила. Пириметанил не инхибирао ензиме директно, нити инхибира синтезу 

протеина цитосола. Због тога  се сматра да фунгицид инхибира секрецију протеина у 

пост-транслационој фази секреторног пута (Milling & Richardson, 1995). 

Пириметанил може  бити фитотоксичан у затвореним системима на ≥ 80% релативне 

влажности за осетљиве врсте биљака (на пример, Solanaceae) (Tomlin, 1994) . 

Испитивање токсичног ефекта на људима вршено је  процењивањем 

оштећења ДНК мононуклеарних леукоцита фармера који су користили пестицид за 

прскање. Није дошло до промене виталности ћелија или промене у хематолошким 

параметрима. Такође није примећена статистички значајна модификација ДНК. Ипак 

                                                                                                                                                                                
4
 ADI-прихватљив дневни унос (acceptable daily intake) 

5
 EC50-средње ефективна концентрација 
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промена је било у количини неутрофила, еритроцита и лимфоцита. Сматра се да 

може изазвати значајнија оштећења ДНК али након дужег периода излагања 

(Lebailly, et al., 1998). 

Експериментима над пацовима показано је да они брзо апспрбују, 

метаболишу и излучују пириметанил. После једне оралне дозе 95% се излучује у 

року од 6-8 сати. Сам метаболизам пириметанила у организму укључује оксидацију 

до хидроксилираних деривата праћену коњугацијом (Tomlin, 1994). 

Пириметанил коришћен као фунгицид може директно утицати на животну 

средину. Ако буде испуштен у ваздух на 25°C постојојаће у две фазе, и као пара и 

као честица. У фази паре биће разграђен у атмосфери фотохемијским реакцијама у 

периоду од 2 сата, а у виду честица из атмосфере се уклања мокрим и сувим 

таложењем. Ако буде пуштен у воду очекује се да буде апсорбован од стране 

суспендованих материја и наноса у води. Могуће је испаравање из река и језера у 

року од 14 односно 158 дана. Потенцијал за биоконцентрацију у воденим 

организмима је умерен. Постоји могућност да се у облику протона јави у кислеим 

водама. У организам се из окружења може унети преко коже или удисањем (Swann, 

et al.,1983; Tomlin, 1997; Lyman, et al., 1990; Meylan 1991). Ако доспе у земљиште 

процењује се да има малу покретљивост. Не очекује се да испарава са површине 

сувог земљишта због притиска паре. Међутим постоји могућност испаравања са 

површине влажног земљишта. Пириметанил је биодеградабилан са временом 

полураспада 7-54 дана  на експерименталним пољима (Bidleman, 1988; Tomlin, 1997; 

Meylan, 1993). 
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1.4 Јетра 

 

Јетра (hepar) је орган црвеносмеђе боје и крхке грађе. Када се налази у телу 

јако је савијена и прилагођена трбушној страни дијафрагме.  Када се извади 

спњошти се јер је мекана. Има две опне. Спољашња серозна је покрива скоро у 

целости, осим на месту где прихвата панкреас, а испод ње се налази фиброзна чаура 

која је доста танка. Јетра је грађена од паренхима и интерстиција. Паренхим чине 

полигонални режњићи-лобули који се држе заједно помоћу интерлобуларног ткива 

(Sisson, 1962). 

 

Слика 3.  Анатомија и хистологија нормалне јетре 

(https://gi.jhsps.org/Upload/200812241249_29404_000.jpg) 

Јетра је највећа жлезда повезана са дигестивним трактом. Поседује егзокрину 

улогу - синтеза жучи која се секретује у систем изводних канала, и ендокрину улогу 

која се састоји у синтези протеина плазме, липопротеина, фактора коагулације и др. 

који се секретују у крв (Ранчић и Николић, 2002). 

Јетрa постоји код свих кичмењака а њен секрет жуч (fel), се скупља у жучној 

кеси (vesica felea), одакле се кроз жучни канал (ductus choledocus) излучује у 

дванаестопалачно црево. Жучни секрет има важну улогу у разградњи хране, 

https://gi.jhsps.org/Upload/200812241249_29404_000.jpg
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проузрокујући емулзију масти. Али поред ове своје секреторне функције јетра има 

још неколико врло важних сложених функција. Јетра служи као резервоар угљених 

хидрата, који се овде претварају у гликоген. У јетри се растварају и дотрајала 

црвена крвна зрнца, а излучују се и екскрети (Радовановић 1965). 

Јетра је паренхимски орган лобулусне грађе. Паренхим чине ћелије јетре које 

се називају хепатоцити. Оне врше главне метаболичке функције у јетри, а 

распоређене су тако да граде лобулусе (Ранчић и Николић, 2002). 

Основна функционална јединица јетре – лобулус је полиедрчног облика, и  на 

пресеку се види као пето- или шестоугаона структура дугачка неколико милиметара 

(Ранчић и Николић, 2002). Људска јетра садржи око 50.000 до 100.000 лобулуса. 

Лобулус је грађен око централне вене која се празни у хепатичке вене а после тога у 

вену каву. Сам лобулус се састоји од многобројних хепатичких ћелијских плочица 

које се шире центрифугално од централне вене као пречке на точку. Свака хепатичка 

плочица је обично дебљине као две ћелије, а између суседних ћелија налазе се мали 

жучни каналићи, који се празне у жучне канале, а они полазе из фиброзних септума 

што одваја околне лобулусе јетре (Guyton &  Hall 1999). 

У септумима се налазе мале порталне венуле које примају крв преко 

порталне вене углавном из венског крвотока гастроинтестиналног тракта. Одавде 

крв отиче у хепатичке синусоиде који се гранају између хепатичких плочица, а 

затим у церртралну вену. Тако су хепатоцтоцити константно изложени порталној 

венској крви. У интерлобуларним септумима се налазе такође и хепатичке 

артериоле. Ове артериоле опскрбљују септално ткиво артеријском крвљу  а многе 

од њих се празне директно у хепатичке синусоиде, а то се дешава на једној трећини 

удаљености од интериобуларних септума (Guyton &  Hall 1999). 

 

 

Слика 4. Основна структура лобуле јетре 

(преузето из књиге Arthur C. Guyton and 

JohnE.Hall, Textbook of Medical Physiology, 

Philadelphia, Pennsylvania, 2006). 
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Поред хепатоцита венозне синусоиде прекривају два типа ћелија: (1) типичне 

ендотелне ћелије и (2) велике Купферове (Kupffer) ћелије, ткивни макрофаги 

(које се такође зову и ретикулоендотелне ћелије). Оне имају способност фагоцитозе 

бактерија и других страних тела у крви. Између ендотелних ћелија и хепатоцита, 

налази се веома уски међуткивни простор који сезове Дисов (Disse) простор. 

Милиони ових Дисових простора су у вези са лимфатичним судовима у 

интерлобуларним септумима преко којих се одстрањује вишак течности (Guyton &  

Hall 1999). 

Основне функције јетре су међусобно повезане, а могу се поделити на:  

1) Њену васкуларну улогу за депоновање и филтрирање крви, 

2) Њену метаболичку улогу у вези са већином метаболичких система у 

организму,  

3) Њену секреторну и екскреторну функцију које су одговорне за 

формирање жучи која протиче кроз жучне канале у 

гастроинтестинални тракт,  

4) Складиштење витамина и гвожђа, и 

5) Формирање фактора коагулације. 

Јетра има и низ других функција. То су пре свега синтеза и депоновање 

гликогена, затим синтеза липида и протеина плазме (албумина, фибриногена и 

протромбина). Деаминација аминокиселина и синтеза амонијака и урее су процеси 

који се одвијају у јетри кичмењака као и деградација различитих токсина. Ћелије 

јетре под утицајем STH хормона хипофизе синтетишу хормон соматомедин  који 

стимулише раст. У ембрионалном стадијуму јетра представља значајан извор 

еритроцита (Калезић, 2001). 
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1.5 Бубрег 

 

Бубрег је парни орган, смештен на задњем зиду трбушне дупље у висини I-II 

лумбалног пршљена. Пасуљастог је облика. На унутрашњој, конкавној ивици, налази 

се хилус. Хилус представња отвор простора кроз који улазе или излазе крвни судови, 

нерви, лимфатици и почетак уретера. Бубрег је обавијен жутим масним ткивом које 

гради масну капсулу (capsula adiposa) а испод ње се налази фиброзна капсула која 

омотава цео бубрег. Бубрег чине паренхим, саставњен од нефрона и одводних 

каналића, и строма коју осим капсуле гради и специфични интерстициум бубрега 

(Ранчић и Николић, 2002). 

Бубрези или renes (ren, lat.=бубрег) су екскрециони органи кичмењака. 

Продукти дисимилације доводе се крвљу из свих делова тела у бубрег, где се 

издвајају као мокраћа, која кроз изводне канале или мокроводе (ureteres) доспева у 

мокраћнуи бешику или у клоаку, одакле се затим одстрањује из тела (Радовановић, 

1965). 

На бубрегу сисара разликујемо два главна дела: један периферни који се 

назива кора (cortex, zona corticalis) и један унутрашњи, означен као срж бубрега 

(zona medularis) (Радовановић, 1965). Медула бубрега је подељена у многобројне 

купасте масе ткива назване бубрежне пирамиде. База сваке пирамиде почиње на 

граници између кортекса и медуле и завршава се papilom, која залази у простор 

renalnog pelvisa, левкастог наставка горњег краја уретера (Guyton, & Hall, 1999). 

Кора је црвеносмеђе боје и зрнастог изгледа то су екскреторни елементи, звани 

Малпигијева телашца. Морфолошки посматрано бубрези предтављају сложене 

цевасте жлезде, које су серозном везивном опном трбушне марамице (peritoneuma) 

причвршћене за телесни зид с једне и друге стране кичменог стуба. Бубрежни 

каналићи од којих је сатстављен бубрег стоје у вези са крвним судовима. Сваки овај 

каналић почиње у кори бубрега једним удубљеним проширењем у облику чаше, које 

се назива Бауменова (Bowman) чаура. У овој чаури лежи сплет крвних судова у 

облику клупчета, звани гломерулус. Доводни суд гломерула назива се vas afferens, а 

одводни vas efferens. Гломерул и Бауменова чаура чине једну целину, познату као 

Малпигијево тело, које заједно са бубрежним каналићима обезбеђује основну 

морфолошку и физиолошку јединицу или нефрон (nephron). У бубрезима, ових 
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јединица има велики број и у њима се врши издвајање мокраће из крви, која долази 

крвним судовима у гломеруле, па се бубрежним каналићима одводи даље. Број 

нефрона у оба бубрега код човека износи  око 2,500.000 а код миша око 54.000 

(Радовановић, 1965). 

 
Слика 5. Општа грађа бубрега и  основни сегменти тубула нефрона (преузето из књиге Arthur C. 

Guyton and JohnE.Hall, Textbook of Medical Physiology, Philadelphia, Pennsylvania, 2006). 

Почетни део  бубрежних каналића који се надовезује на Малпигијево 

телашце, је вијугав. Затим каналић постаје прав и састоји се из два крака, једног 

силазног и једног узлазног, који образују Хенлеову петљу. Ови почетни каналићи 

сједињују се у заједничке или сабирне канале (tubuli communes), где бубрег најзад 

прелази у мокровод (ureter). Крв се у бубрег доводи бубрежним артеријама (arteriae 

renalis) које се затим гранају у многобројне огранке и завршавају се гломерулима. Из 

бубрега се крв одводи бубрежним венама (venae realis) (Радовановић, 1965). 

Нефрон је основна функционална јединица бубрега . Сваки нефрон 

садржи две главне компоненте: (1) glomerulus (гломеруларни капилари) кроз које се 

филтрира велика количина течности из крви, и (2) дуgачке tubule у којима се 

филтрирана течност претвара у мокраћу на свом путу до пелвиса бубрега. 

Гломерулус се састоји од мреже разгранатих капилара који су покривени епителним 

ћелијама, а комплетан гломерул је смештен у Bowman-овој капсули. Течност 

филтрирана из гломеруларних капилара тече у Bowman-ову капсулу, а затим у 

проксималне тубуле који леже у кортексу бубрега (Guyton, & Hall, 1999). 
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Слика 6. Хистолошка грађа бубрега. 

(https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=Renal_System_Histology) 

 

Из проксималних тубула течност тече у Хенлеову петљу која се спушта у 

бубрежну медулу. Свака петља се састоји од десцендентног и асцендентног крака.На 

завршетку дебелог асцендентног крака течност улази у дистални тубул, који лежи у 

бубрежном кортексу. Иза њега следи кортикални сабирни тубул. Свакох 8 до 10 

кортикалних сабирних каналића се удружује и ствара појединачни већи сабирни 

каналић који се простире наниже, и постаје медуларни сабирни каналић. Сабирни 

каналлћи се стапају и стварају веће каналиће који се коначно празне у бубрежни 

pelvis кроз врх бубрежних папила. У сваком бубрегу постоји око 250 веома великих 

сабирних каналића а сваки од њих скупља мокраћу из око 4000 нефрона (Guyton, & 

Hall, 1999). 

Најпознатија улога бубрега је да ослободе тело отпадних материја које су 

унете или произведене метаболизмом. Ову улогу остварују филтрацијом плазме и 

уклањањем супстанци из филтрата у различитој мери, зависно од потреба организма. 

Нежељене супстанце одстрањују тако што их излучују мокраћом, док се супстанце 

које су потребне враћају назад у крв (Guyton, & Hall, 1999). 

Друга важна улога је контрола запремине и састава телесних течности. 

Равнотежа између уноса (храном или метаболичком производњом), и издавања 

(излучивањем или метаболичком потрошњом) воде и готово свих електролита у 

телу,  одржава се у највећој мери бубрезима. Тако се одржава стабилна спољашња 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=Renal_System_Histology
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средина ћелија, неопходна за извођење разноврсних ћелијских активности (Guyton, 

& Hall, 1999). 

Генерално гледано, бубрези имају следеће улоге: 

1) Регулација равнотеже воде и електролита  

2) Регулација осмолалности телесних течности и концентрације електролита. 

3) Регулација ацидо-базне равнотеже. 

4) Излучивање метаболичких отпадних производа и страних хемикалија. 

5) Регулација артеријског притиска. 

6) Секреција хормона. 

7) Гликонеогенеза. 

8) Регулација производње еритроцита секрецијијом еритропоетина.  

9) Регулација производње 1,25 дихидрокси витамина Д3 (Guyton, & Hall, 

1999). 

Код разних болести бубрега или акутне инсуфицијенције, ове  функције могу 

бити нарушене и доћи до тешких поремећаја у запремини и саставу телесних 

течности. У случају потпуног престанка функције бубрега, у року од неколико дана 

долази до смрти услед  накупљања калијума, киселина, течности и других 

супстанци. Решење за овакав проблем је хемодијализа која делимично обновља 

равнотежу телесних течности и електролита (Guyton, & Hall, 1999). 
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1.6 Слезина 

 

Слезина се убраја у жлезде које немају одводни канал (иако није епителног 

порекла као већина жлезди, већ мезенхимског). Обично је плавкастоцрвене боје. У 

природном положају је мекана, тестаста али није крхке грађе (Sisson, 1962). Слезина 

(splen, gr = lien, lat. = slezina) код кичмењака је дугуљаст орган богат крвним 

судовима, који се налази у близини желудца и има извесну сличност са лимфним 

жлездама. Њена функција ни данас није довољно позната, али је важна као центар 

постанка белих крвних зрнаца (код нижих кичмењака и црвених). У последње 

време утврђено је да слезина има значаја и у хормоналном систему. Осим тога у 

слезини се распадају и црвена крвна зрнца (Радовановић, 1965). 

Слезина је највећи лимфопоетски орган али за разлику од лимфних чворова 

који стоје на пут  лимфе, слезина је поставњена на пут крви. Слезину прекрива 

перитонеум, а у области хилуса у њу улазе крвни судови и нерви. Строму слезине 

греде капсула, трабекуле и ретикуларно везиво. Капсула је дебела, и изграњена је од 

фиброзног ткива и глатких мишићних ћелија. Од ње се одвајају трабекуле у којима 

се налазе крвни судови. Паренхим слезине означен је као пулпа која може бити бела 

и црвена (тако се виде на свежем пресеку). Бела пулпа је око централне вене и 

сачињена је од лимфних фоликула. Око беле пулпе се налази маргинална зона која је 

раздваја од црвене пулпе. Она се састоји од мреже ретикуларних влакана, 

лимфоцита, дендричних ћелија и макрофага. Црвену пулпу чине Bilorth-ове траке 

које окружују венске синусе. У њој су присутни лимфоцити, макрофаги, леукоцити, 

еритроцити и тромбоцити (Ранчић и Николић, 2002). 

Због своје екстензивности  и  растегљивости слезина представља резервоар 

крви и еритроцита. Слезина може понекад толико да се смањи да ослободи 100 ml 

крви у друге делове циркулације. Она има два одвојена подручја за смештај крви: 

венске синусе и пулпу. У пулпи слезине капилари су пермеабилни па пуна крв  

истиче преко капиларног зида у трабекуларни простор формирајући црвену пулпу. 

Еритроцити се задржавају у трабекуле док се плазма враћа у венске синусе, а затим у 

општу циркулацију. Тако црвена пулпа слезине постаје посебни резервоар 
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еритроцита који се шаљу у општу циркулацију кад је симпатички нервни систем 

ексцитиран и контрахује слезину или њене судове (Guyton, & Hall, 1999). 

У другим деловима пулпе слезине нелазе се острвца леукоцита који се 

заједнички називају бела пулпа. Ту се стварају лимфоидне ћелије сличне онима 

створеним у лимфним чворовима. Они су део имуног система. Велики део слезине је 

испуњен белаом пулпом  чија функција је апсолутно иста у слезини као и у лимфним 

жлездама и изазива било хуморални, било лимфоцитни одговор имуности против 

токсина, бактерија и др. (Guyton, & Hall, 1999). 

Слика 7. А) Слезина Б) Функционална структура слезине  В) Положај у телу Г) Хистологија слезине 
(http://classes.midlandstech.com/carterp/courses/bio211/chap20/Slide7.JPG) 

Ћелије слезине имају улогу чистача крви, тј. уклањањају старе ћелије. Крв 

кроз слезину путује најпре кроз синусоиде где се сабија па пролази кроз пулпу 

слезине. Због тога се очекује да  фрагилни еритроцити неће издржати ову трауму, па 

еритроцити оштећени у телу доживљавају дефинитивни крај у слезини. После 

руптуре ћелије, ослобођени хемоглобин и строму ћелије преузимају 

ретикулоендотелне ћелије слезине. Пулпа слезине садржи много великих 

фагоцитних ретикулоендотелних ћелија. Ове ћелије делују као систем за чишћење 

http://classes.midlandstech.com/carterp/courses/bio211/chap20/Slide7.JPG
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крви, који делује у садејству са сличним системом у веским синусима јетре. Кад се у 

крви нађу инфективни агенси, ретикулоендотелне ћелије слезине брзо уклањају 

отпатке, бактерије, паразите и друго. Такође, код многих инфективних процеса 

слезина се увећава на исти начин као и лимфне жлезде и делује својом функцијом 

чистача чак адекватније (Guyton, & Hall, 1999). 

Слезина има значајну улогу у: 

1) Филтрацији и депоновању одређених количина крви, 

2) У лимфној продукцији, 

3) У деструкцији остарелих ћелија (еритроцита и тромбоцита), 

4) У метаболизму гвожђа и 

5) У екстрамедуларној пренаталној хематопоези (Ранчић и Николић, 2002). 
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2.  Циљ рада 

 

Циљ овог рада  био је: 

 Испитати утицај 3,0% раствора BOTRYSTOCK-a од  1 ml у току 7  дана на 

бубрег, јетру и слезину пацова. 

 Испитати утицај 3,0% раствора BOTRYSTOCK-a од  1 ml у току 14  дана на 

бубрег, јетру и слезину пацова. 

 Испитати утицај 4,5% раствора BOTRYSTOCK-a од  1 ml у току 7  дана на 

бубрег, јетру и слезину пацова. 

 Испитати утицај 4,5% раствора BOTRYSTOCK-a од  1 ml у току 14  дана на 

бубрег, јетру и слезину пацова. 

Утврдити ефекте на хистолошку структуру бубрега, јетре и слезине код третираних 

животња.  
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3. Материјал и методе 

3.1 Материјал 

У експерименту коришћен је следећи материјал: 

 Експерименталне животиње, женски пацови соја Wistar, старости 8 месеци и 

тежине од 320-470g. 

 Фунгицид BOTRYSTOCK (Произвођач: Stockton Chemical, Florida, USA). 

 Органи пацова-бубрег, јетра, слезина. 

3.2 Методе 

 Третирање животиња у константним експерименталним условима. 

 Жртвовање животиња. 

 Припрема ткива: фиксација, дехидратација, калупњење, сечење. 

 Израда трајних микроскопских препарата. 

 Бојење препарата. 

 Микроскопирање. 

3.2.1 Третирање животиња у константним експерименталним 

условима. 

 

За узорак у овом експеримету, због велике сличности у физиологији за 

хуманим органима, изабрани су пацови соја Wistar. У експеримент су била укључена 

22 пацова Wistar соја. Експеримент је изведен у виваријуму медицинског факултета 

у Нишу . 

Пацови су били женског пола,  стари 8 месеци и тежине од 320-470g. Имали 

су слободан приступ храни и води током трајања експеримента. Чувани су под 
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дванаесточасовним светлосним режимом, а температура је одржавана у опсегу од 

20-23°C. 

Пацовима је свакодневно у преподневним часовима орално, преко сонде, 

даван по 1 ml раствор фунгицида BOTRYSTOCK. Животиње су биле подељене у пет 

групе. 

I групу је чинило 5 пацова третираних 7 дана са по 1 ml 3,0% раствора 

BOTRYSTOCK-а. 

II групу је чинило 5 пацова третираних 14 дана са по 1 ml 3,0% раствора 

BOTRYSTOCK-а. 

III групу је чинило 5 пацова третираних 7 дана са по 1 ml 4,5% раствора 

BOTRYSTOCK-а. 

IV групу је чинило 5 пацова третираних 14 дана са по 1 ml 4,5% раствора 

BOTRYSTOCK-а. 

V група је представљала контролу.  Чинила су је 2 пацова који су третирани 

са по 1 ml дестиловане воде у трајању од 7 односно 14 дана. 

Животиње из I и III групе, као и једна животиња из контролне групе, 

жртвоване су након 7 дана. Остале животиње су жртвоване након 14 дана. 

Анестезирање пре жртвовања вршено је са 0,3 ml 10%-ог кетамидора. Након тога 

мерена је тежина животиња, а затим се приступало отварању трбушне дупље. 

Узимани су делови јетре, бубрега и слезине за хистолошку анализу и стављани у 

пеницилинске бочице са гуменим поклопцима у којима је сипано 2/3 запремине 

формалина. Фиксатива у бочици за фиксацију треба да буде 15—20 пута више него 

ткива, тако да ткиво са свих страна буде окружено фиксативом. 

3.2.2 Припрема ткива 

 

Припрема парафинских узорака обухвата: 

 Узимање што свежијек узорка. 

 Фиксација: чува структурну организацију.  
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 Дехидратација: замена воде у ткиву серијом алкохолоа растуће 

концентрације, 

 Просветљавање: замена алкохола ксилолом,  

 Калупљење: замена ксилола медијумом за калупљење,  

Материјал за анализу се узима брзо, с репрезентативног места, оштрим 

ножем или скалпелом и одмах фиксира. Комадић ткива је мали (до 0,5 cm) а у  

нашем експерименту, ради фиксације, узорак је чуван у 4 % формалину 3 дана. 

Другог дана фиксатви из пеницилинских бочица са узорцима ткива су замењени 

свежим фиксативом,  чиме се врши фиксација ткива и на тај начин одржава стање 

ћелија слично природном.  

Основна улога процеса дехидрације је истискивање воде из ткива, јер 

заостала вода спречава продирање парафина у ткиво. Дехидратација не сме бити 

нагла, јер оштећује ткиво, већ мора бити постепена. Због тога се ткиво преноси из 

дехидратирујућег средства мање ка већим концентрацијама. У таквоме низу се 

алкохоли међусобно разликују за 10% концентрације, нпр. 60%, 70%, 80%, 90%, 

100%. Узорци ткива из нашег експеримента дехидратисани су на следећи начин:  из 

пеницилинских бочица у којима су узорци органа, одлије се формалин и налије се 

70% алкохол у коме ткиво стоји 2 сата, уз замену алкохола након једног сата. Затим 

се одлије тај алкохол и ткиво се ставља у 80% алкохол, такође 2 сата при чему се 

врши замена алкохола након једног часа. 96% етил алкохол се налива у бочице након 

одливања 80% и ткиво такође стоји 2h (1h+1h). У апсолутном алкохолу ткива стоје 

преко ноћи, ујутру се мења, налива се нови апсолутни алкохол у коме узорци стоје 

још 1 сат. 

Слика 8. Етапе припреме ткива 

(http://2.bp.blogspot.com/-rmtgwvzju2o/T0QTu6xj6dI/AAAAAAAAAAw/wS5A04870ig/s1600/histo.jpg) 

http://2.bp.blogspot.com/-rmtgwvzju2o/T0QTu6xj6dI/AAAAAAAAAAw/wS5A04870ig/s1600/histo.jpg
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После дехидрације узорак  ткива се ставља у  средство које се меша и са 

дехидрирајућим средством и са парафином. Парафин није растворљив ни у води 

нити у алкохолу и због тога је потребно прожимање ткива неким средством које 

раствара парафин и омогућава његово продирање, а, с друге стране, меша се и са 

дехидратирујућим  средством којег истискује из ткива. Просветљавање је стога 

вршено тако што је након одливања апсолутног алкохола у пеницилинске бочице 

наливан толуол. Након 2h замени се новим толуолом у коме  ткиво стоји још 1h. 

Након што се одлије толуол, у бочице са узорцима ткива налива се смеша 

растопњеног парапласта и толуола (однос је 1:1). То стоји у парапласту 2h на 64°C 

ради инфилтрације. Након тог времена, пребаци се у чист растопљен парапласт и 

стоји до јутра. Ујутру се замени тај парапласт свежим у коме ткиво стоји још 1h, а 

након тога се ставња у калупе. 

Мекано свеже ткиво није могуће резати на танке резове, те се оно мора 

стврднути помоћу посебних раствора или  укалупљивањем  у посебне медијуме. 

Калупљење се врши тако што се ткиво ставља у растопљени парафин који се налази 

у термостату на температури која је само за 1—2°C виша од тачке топљења 

парафина. У нашем раду коришћени су посебни калупи са металним делом и 

пластичном мрежицом. Калупљење се врши на Leica EG1150 апарату који се састоји 

из система за загревање парафина и наношење у калупе, и хладне плоче. Ткиво се у 

металном калупу правилно оријентише, прелије се топлим парафином, прекрије 

мрежицом па опет налије парафин. Цео процес калупљења одвија се на топлој плочи 

јер је веома важно да парафин све време остане течан како се не би формирали 

мехурићи ваздуха и да не би дошло до пуцања парафина приликом сечења на 

микротому. Одређена брзина при раду потребна је зато што се парафин брзо стеже 

на собној температури. Тако спремљен калуп ставља се на хладну плочу 20-ак 

минута како би се мрежица са ткивом одвојила од металног калупа (Швоб, 1974). 

Пре резања парафински блокови се обликују у правоугаоник. Око ткива не 

треба да остане више од  1-2 mm широки појас парафина. Не треба одрезати 

наједном много парафина, јер може цели блок напукнути, већ полако, оштрим 

ножем.  
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 Следећи корак је сечење тј. прављење пресека укалупљеног ткива уз помоћ 

микротома. Микротом је апарат који се користи за сечење екстремно малих пресека 

ткива (најчешће 4-5 микрона). Исечени парафински резови се исправљају у воденом 

купатилу на 50ºС и на крају фиксирају за чисту предметну плочицу уз помоћ 

адхезионог средства. Најчешће се користи Мајеров лепак који се добија 

филтрирањем мешавине беланца и глицерола (1:1) и додавањем кристала тимола 

филтрату. На овај начин добија се трајни микроскопски препарат који је, када се 

плочица осуши, спреман за хистолошка бојења (Швоб, 1974). 

 

Слика 9. Израда трајних микроскопских препарата 

(http://2.bp.blogspot.com/-uAcoJf7XQTM/T0T8I0IfhKI/AAAAAAAAABQ/Qkj4TeP-74c/s1600/prem.jpg) 

 

3.2.3 Бојење препарата 

Поступак Х-Е бојења (Хематоксилин-Еозин) је следећи: 

1) Предметна стакла са намонтираним ткивним пресецима најпре 

депарафинизујемо, загревањем у термостату на температури од 56°C у 

трајању од 1h.  

2) Затим предметна стакла пребацимо у толуол 10 минута да би се додатно 

растворио заостали парафин.  

3) Након вађења из толуола, вршимо испирање најпре неколико пута 

апсолутним алкохолом, затим 96%-им етанолом и на крају дестилованом 

водом.  

http://2.bp.blogspot.com/-uAcoJf7XQTM/T0T8I0IfhKI/AAAAAAAAABQ/Qkj4TeP-74c/s1600/prem.jpg
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4) Плочице са препаратима стављамо на хоризонталне носаче и преливамо их 

Harris-овим хематоксилином и оставимо 10 минута.  

5) Након тога вршимо испирање под млазом чесменске воде у трајању од 5 

минута, а потоп исперемо и дестилованом водом. 

6) Вратимо плочице на носаче и препарате прекривамо радним раствором 

еозина и остављамо 2 минута.  

7) Вршимо испирање дестилованом водом, затим дехидрирамо ткиво 

преливањем неколико пута 96%-им етанолом и на крају апсолутним 

алкохолом. 

8) Овакообојене препарате стављамо на сушење у термостат на 56°С у трајању 

од 5-10 мин. 

9) Да би препаат избистрили након сушења га стављамо 10 минута у толуол на 

собној температури. 

За посматрање под микроскомом неопходно је преко ткива додати пар капи 

DePex-а који је врло вискозан и има улогу очувања боје. Преко тога монтирамо 

покровно стакло водећи рачуна да не остану мехурићи ваздуха. 

Приликом посматрања препарата уочавамо да су једра ћелија обојена плаво, а 

цитоплазма различитим нијансама розе боје (Швоб, 1974). 

Поступак Sudan-Black B бојења, које се користи за бојење липида на 

ткивним препаратима је следећи: 

1) Предметна стакла са намонтираним ткивним пресецима најпре 

депарафинизујемо, загревањем у термостату на температури од 56°C у 

трајању од 1h. 

2) Затим предметна стакла пребацимо у толуол 10 минута да би се додатно 

растворио заостали парафин.  

3) Након вађења из толуола, вршимо испирање најпре неколико пута 

апсолутним алкохолом, затим 96%-им етанолом, па 70% -им етанолом. 



33 

 

4) Бојење засићеним раствором Sudan-Black B боје врши се у затвореној кивети 

у којој предметна стакла стоје 16h. 

5) Вршимо испирање 70%-им етанолом 30-ак секунди, након чега испирамо и 

текућом водом. 

6) Затим додајемо Neutral red боју у трајању од 1 минута, ради контрасног 

бојенја једара у црвено. 

7) Вршимо испирање дестилованом водом, затим дехидрирамо ткиво 

преливањем неколико пута 96%-им етанолом и на крају апсолутним 

алкохолом. 

8) Овако обојене препарате стављамо на сушење у термостат на 56°С у трајању 

од 5-10 мин. 

9) Да би препаат избистрили након сушења га стављамо 10 минута у толуол на 

собној температури. 

За посматрање под микроскомом неопходно је преко ткива додати пар капи 

DePex-а и преко тога монтирати покровно стакло. Приликом посматрања препарата 

уочавамо да су једра ћелија обојена црвено, а липиди у ћелији се боје црно или у 

неку нијансу сиве (Швоб, 1974). 

3.2.4  Микроскопирање 

Обојени хистолошки препарати су посматрани под микроскопом. Коришћен 

је светлосни микроском Leica DM2500 чија је камаерa повезана са компјутерским 

софтвером. 

 

Слика 10. Светлосни микроском Leica DM2500 

(http://www.bjhyhj.com.cn/UploadFiles/2013-

04/admin/20130407110001934.jpg) 

http://www.bjhyhj.com.cn/UploadFiles/2013-04/admin/20130407110001934.jpg
http://www.bjhyhj.com.cn/UploadFiles/2013-04/admin/20130407110001934.jpg
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4.  Резултати и дискусија 
 

Испитивањем утицаја датих концентрација фунгицида на јетру, бубрег и 

слезину пацова, у периоду од 7 и 14 дана у експерименталним условима, примећена 

је промена телесне масе (Табела 1, и Хистограм 1). Животиње су измерене на 

почетку, пре експеримента, и на крају непосредно пре жртвовања. Генерално 

гледано код већине третираних јединки дошло је до смањења телесне масе, док се 

контролној групи животиња телесна маса повећава током експеримента. 

Табела 1. Промена телесне масе пацова пре и након третирања 

 Просечна телесна маса пацова (g) 

Контрола 3% раствор 

пестицида 

4,5% раствор 

пестицида 

Пре експеримента 320 350 370±50 354±46 388±82 370±50 

Након 7 дана 330 352±38 386±74 

Након 14 дана 350 338±48 350±30 
 

. 

 
Хистограм 1. Промене телесне масе пацова пре и након третирања. 

BOTRYSTOCK у дози од 1ml различитих концентрација генерално производи 

различите степене благе до умерене токсичности, које се огледају у мањем уносу 

хране и смањењем телесне тежине. Визуелно је примећено благо лињање, промена у 

боји слезине (тамнија), неуобичајено меки бубрези, а код три јединке примећена је и 

циста на омотачу бубрега. У току екперимента једна животиња је угинула након 6 

дана третирања раствором са већом концентрацијом пестицида. 

0 
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Пре експеримента 

Након 7 дана 

Након 14 дана 
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4.1 Утицај на јетру 

 

На хистолошким препаратима јетре контролне групе животиња јасно се 

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

издиференцираном лобуларном грађом и распоредом хепатоцита (Слика 11). 

Слика 11. Хистолошки пресек јетре животиње из контролне групе. Х-Е бојења. (Лево увећање 200x, 

десно 400x) 

Анализа препарата јетре пацова третираних 3% раствором BOTRYSTOCK-

a у периоду од 7 дана (Слика 12) показује да латерално од централног канала 

постоје инфилтрати макрофагних ћелија.  

 

Слика 12. Хистолошки пресек јетре животиње 

третиране 3% раствором BOTRYSTOCK- а 7 

дана (Увећање 400 x). 

Слика 13. Хистолошки пресек јетре животиње 

третиране 3% раствором BOTRYSTOCK- а у 

трајању од 14 дана (Увећање 400 x). 
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На препаратима јетре пацова третираних 3% раствором BOTRYSTOCK- а у 

периоду од 14 дана, уочава се хепатотоксични ефекат овог фунгицида (Слика 13). 

Сами хепатоцити су крупнији, изгледају балонирано са много везикула у 

цитоплазми, што указује на интезивне метаболичке процесе унутар њих. Примећује 

се да је дошло до хеморагије и задржавања крви, као и до обилног накупљања 

макрофагних Kupffer-ових ћелија.  

Анализа препарата јетре пацова третираних 4,5% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 7 дана указује на почетак липидне инфилтрације 

(Слика 14), а на препаратима јетре пацова третираних 4,5% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 14 дана (Слика 15) уочавају се поља потпуно 

измењене морфолошке и хистолошке грађе. Виде се светла поља испуњена 

фиброзним ткивом у виду трака, што може бити знак циротичне промене. 

 

Слика 14. Хистолошки пресек јетре животиње 

третиране 4,5% раствором BOTRYSTOCK-а 7 

дана (Увећаењ 400 x). 

Слика 15. Хистолошки пресек јетре животиње 

третиране 4,5% раствором BOTRYSTOCK- а у 

трајању од 14 дана (Увећаењ 400 x). 

 

На препаратима бијеним Sudan-Black B (Слика 16 до Слика 20) уочавају се 

промене у интензитету обојености, што указује на промену количине масних 

деривата у хепатоцитима између експерименталних група животиња. У односу на 

контролу (Слика 16) јетра животиња третираних 3,0% и 4,5% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду 7 дана (Слика 17 и Слика 19) указује на веће присуство 

масти. У четрнаестодневном третману са обе дозе долази до смањења нивоа масти у 
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хепатоцитима. Оваква слика указује на стратегију одбране организма, јер везивање 

отровне супстанце за масти чини је недоступном за ензиме. На овај начин јетра 

демаркира отров. У дужем третману слика је нешто другачија, смањен је ниво 

масних депоа у хепатоцитима, а за ово може бити одговоран периферни метаболизам 

масти у масном ткиву, што се може довести у везу са променом телесне масе 

третираних животиња у односу на контролу. У дози од 4,5% у току 14 дана постоји и 

вид центролобуларне некрозе (Слика 20, десно) и општом сликом циротичних 

промена. Овакав сценарио вероватно је последица балонирања хепатоцита, а то има 

за последицу и хемичност јетре због притискања крвних судова. Поред самог 

токсичног ефекта фунгицида, ово може бити додатни фактор појави некрозе. 

 

Слика 16. Хистолошки пресек јетре животиња из контролне групе. Sudan-Black бојење. (Лево 

увећање 200x, десно 400x). 

 

Слика 17. Хистолошки пресек јетре животиња третираних 3% раствором BOTRYSTOCK- а 7 дана 

(Лево увећаењ 200 x, десно 400 x ). 
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Слика 18. Хистолошки пресек јетре животиња третираних 3% раствором BOTRYSTOCK- а у трајању 

од 14 дана (Лево увећаењ 200 x, десно 400 x). 

 

Слика 19. Хистолошки пресек јетре животиња третираних 4,5% раствором BOTRYSTOCK- а 7 дана 

(Увећаењ 400 x). 

 

 

Слика 20. Хистолошки пресек јетре животиња третираних 4,5% раствором BOTRYSTOCK- а 14 дана 

(Лево увећаењ 200 x, десно 400 x). 
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4.2 Утицај на бубрег 

 

На хистолошким препаратима бубрега код контролне групе (Слика 21 и 

Слика 22) запажа се нормална морфолошка и хистолошка грађа органа, која се 

огледа у јасно издиференцираном кортикално медуларном региону. Гломерули су 

нормалног изгледа, а тубуларни делови су са нормално очуваним и функционалним 

епителом. 

 

Слика 21. Хистолошки пресек бубрега код 

животиња из контролне групе на коме се види 

гломерул. Х-Е бојење. Увећање 400x 

Слика 22. Хистолошки пресек бубрега код 

животиња из контролне групе на коме се виде 

бубрежни каналићи. Х-Е бојење. Увећање 

400x 

Анализа препарата бубрега пацова третираних 3.0% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 7 дана, показује да у области гломерула постоје 

инфилтрати течности, бубрежни тубули изгледају дилатирано. Једра епителних 

тубуларних ћелија су увећана и хиперхромна, што указује на њихову појачану 

метаболичку активност (Слика 23).  

 

Слика 23. Хистолошки пресек кортекса код 

животиња третираних 3% раствором 

BOTRYSTOCK- а 7 дана (Увећаењ 400 x). 
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По периферији, између тубула, запажају се инфилтрати макрофагних ћелија 

што указује на повећану имунолошку активност и инфламаторни процес. 

Анализа препарата бубрега пацова третираних 3.0% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 14 дана (Слика 24 и Слика 25) указују на изражену 

нефротоксичност овог фунгицида. На гломерулима се запажају дегенеративне 

промене. У медуларном делу се запажају поља са обилним фиброзним ткивом, које 

замењује оштећене тубуле. У самим тубулима и њиховом епителу евидентни су 

некротични процеси. 

Слика 24. Хистолошки пресек кортекса 

бубрега код животиња третираних 3.0% 

раствором BOTRYSTOCK- а 14 дана (Увећаењ 

400 x). 

Слика 25. Хистолошки пресек медуле бубрега 

код животиња третираних 3.0% раствором 

BOTRYSTOCK- а 14 дана (Увећаењ 200 x).

 

Анализа препарата бубрега пацова третираних 4,5% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 7 дана (Слика 26 и Слика 27) указују на акутни 

учинак ове дозе, који се огледа у присуству хеморагије у области гломерула и 

проксималних тубула. Ово указује на оштећење капиларног система гломерула и 

капилара око каналића. Гломерули изгледају скупљено, док бубрежни каналићи 

изгледају дилатирано. У епителним ћелијама тубула уочљиве су везикуларне 

промене. 
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Слика 26. Хистолошки препарат гломерула 

код животиња третираних 4,5 % раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 7 дана. 

(Увећање 400x). 

 

Слика 27. Хистолошки препарат 

бубрежних тубула код животиња третираних 

4,5 % раствором BOTRYSTOCK-а у периоду 

од 7 дана. (Увећање 400x). 

Анализа препарата бубрега пацова третираних 4,5% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 14 дана (Слика 28 и Слика 29) указује на 

дегенеративне промене како на гломерулима тако и у области бубрежних каналића. 

Гломерули су у конгестији са присуством хеморагије, која је присутна и око 

бубрежних каналића. У региону око гломерула присутна је обилна инфилтрација 

хиперхромних ћелија што указује на бурну инфламаторну реакцију. Бубрежни 

каналићи се одликују проређеним ћелијама у истањеном епителу. 

Поредећи овакав налаз са претходним наводи на закључак да везикуларне 

промене су биле реакција на токсичне ефекте, а да у продуженом излагању од 14 

дана долази до некрозе епитела, који не успева да се брзо регенерише. 

Слика 28. Хистолошка грађа кортекса бубрега 

код животиња третираних 4,5% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 14 дана. 

Увећање 400 x 

Слика 29. Хистолошка грађа медуле бубрега 

код животиња третираних 4,5% раствором 

BOTRYSTOCK-а у периоду од 14 данa. 

Увећање 400 x 
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4.3 Утицај на слезину 

 

Слике слезине контролних пацова показују јасно разграничену белу и црвену 

пулпу. У црвеној пулпи се могу видети полиморфонуклеарни леукоцити у 

фагоцитози ретких еритроцита. 

 

Слика 30. Хистолошка грађа слезине животиња из контролне групе. Х-Е бојење. Увећање 200 x 

У слезини пацова који су третирани током 7 дана 3.0% раствором 

BOTRYSTOCK-а долази до нарушавања општег односа црвене и беле пулпе. 

Уочава се појачана инфилтрација макрофагних ћелија, као реакција на присуство 

нокси. 

 

Слика 31. Хистолошка грађа слезине животиња третираних 3.0% раствором BOTRYSTOCK- а 7 дана 

(Лево увећање 200 x; Десно увећање 400 x). 
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У слезини пацова који су третирани током 14 дана 3.0% раствором 

BOTRYSTOCK-а уочава се изостанак јасне границе беле и црвене пулпе уз 

редукцију беле пулпе. На појединим местима могу се запазити подручја са 

дегенеративним променама ћелија сличних липоидној инфилтрацији. На 

препаратима су присутна поља са обиљем еритроцита, што указује на задржавање 

крви у слезини. Оваква појава је последица натечености слезине. Оваквом стању 

могући узрок су разни метаболички учинци самог фунгицида или његових 

метаболичких интермедијера, који оштећују мембрану еритроцита. У таквом стању 

повећана је мобилизација еритроцита у слезину, која је орган за уклањање 

истрошених еритроцита. 

Слика 32. Хистолошка грађа слезине животиња третираних 3.0% раствором BOTRYSTOCK- а 14 

дана (Лево увећање 100 x; Десно увећање 200 x). 

 

Слика 33. Хистолошка грађа слезине животиња третираних 4.5% раствором BOTRYSTOCK- а 7 дана 

(Лево увећање 100 x; Десно увећање 200 x). 
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При третману вишом дозом, 4,5% раствором BOTRYSTOCK- а, у току 7 дана 

(Слика 33) уочава се истањеност у области беле пулпе док у црвеној пулпи 

преовладавају поља са фагоцитозом еритроцита. 

У четрнаестодневном третману још увек је присутна фагоцитоза еритроцита 

али у мањем обиму. Строма слезине обилује мијелоидним ћелијама што на неки 

начин указује на ектопичну хематопоезу. Поред ових ћелија присутна су обилна 

светла поља која указују на липидну инфилтрацију слезине. 

Ово указује на хематотоксични ефекат у коме пропадају циркулишући крвни 

елементи. Хомеостатска реакција на овакав проблем је повећање хематопоезе у 

костној сржи. Појава додатне хематопоезе у слезини може бити компензација 

капацитета костне сржи. 

  

 

Слика 34. Хистолошка грађа слезине животиња третираних 4.5% раствором BOTRYSTOCK- а 14 

дана (Лево увећање 200 x; Десно увећање 400 x). 
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5. Закључак 
 

На основу изнетих резултата нашег испитивања утицаја различитих 

концентрација фунгицида BOTRYSTOCK-а на јетру, бубрег и слезину пацова 

можемо извести следеће закључке: 

 Излагање животиња деловању раствора 3.0% и 4,5% фунгицида доводи до 

смањења телесне масе у седмодневном и четрнаестодневном третману у 

односу на контролну групу животиња. 

 Хепатотоксични ефекат се испољава дозно и временски зависно код свих 

третираних група животиња, који се огледа у накупљању макрофагних ћелија, 

промени морфологије хапатоцита. Концентрација од 4,5%  BOTRYSTOCK-а у 

третману од 14 дана доводи до центролобуларне некрозе. 

 Sudan-Black бојење препарата јетре показује да у седмодневном третману при 

обе дозе долази до повећања нивоа масти у хепатоцитима, док у 

четрнаестодневном третману опада. 

 На бубрегу третираних животиња долази до промена како на гломерулима 

тако и на нивоу бубрежних каналића. Промене се огледају у присуству 

хеморагије и конгестији гломерула. Бубрежни каналићи током дужег 

излагања у зависности од висине дозе губе епител. 

 У слезини током излагања BOTRYSTOCK-у долази до нарушавања односа 

беле и црвене пулпе. У седмодневном третману присутна је интензивна 

фагоцитоза еритроцита. У четрнаестодневном третману уочљива је ектопична 

хематопоеза. 

 Сви уочени ефекти и ниво хистопатолошких промена су дозно и временски 

зависни. 
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лозе од сиве трулежи. Праћене су хистопатолошке промене на јетри, бубрегу и 

слезини пацова. Животиње су фунгицидом третиране орално, свакодневно са 1 ml 

3,0% и 4,5%-им раствором у току 7 и 14 дана. Примећено је смањење телесне масе 

третираних животиња. Хепатотоксични ефекат се испољава дозно и временски 

зависно код свих третираних група животиња, који се огледа у накупљању 

макрофагних ћелија, промени морфологије хапатоцита. Концентрација од 4,5% 

BOTRYSTOCK-а у третману од 14 дана доводи до центролобуларне некрозе. 

Sudan-Black бојење препарата јетре показује да у седмодневном третману при обе 

дозе долази до повећања нивоа масти у хепатоцитима, док у четрнаестодневном 

третману опада. На бубрегу третираних животиња долази до промена како на 

гломерулима тако и на нивоу бубрежних каналића. Промене се огледају у 

присуству хеморагије и конгестији гломерула. Бубрежни каналићи током дужег 

излагања у зависности од висине дозе губе епител. У слезини током излагања 

BOTRYSTOCK-у долази до нарушавања односа беле и црвене пулпе. У 

седмодневном третману присутна је интензивна фагоцитоза еритроцита. У 

четрнаестодневном третману уочљива је ектопична хематопоеза. Сви уочени 

ефекти и ниво хистопатолошких промена органа су дозно и временски зависни. 
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