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Сажетак 

 

Циљ овог рада био је испитивање утицаја  различитих концентрација пестицида 

PYRUS 400 SC на надбубрежну и штитну жлезду пацова соја Wistar одговорних за 

регулацију метаболизма шећера и масти и промета воде и електролита у организму. 

PYRUS је комерцијални фунгицид  који се користи  за контролу сиве плесни у 

виноградарству и воћарству са пириметанилом као активном супстанцом. Животиње су 

третиране 15 дана орално пестицидом у концентрацијама: 500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 

mg/kg и 2000 mg/kg.  

Хистолошка анализа надбубрежне жлезде обухватала је мерење односа ширина 

коре и сржи, као и ширина појединачних слојева коре. Ширине сржи и коре су се 

повећавале са порастом концентрације до 1000 mg/kg, док су у третману пестицидом 

концентрације 2000 mg/kg биле смањене у односу на контролну групу третирану 

физиолошким раствором. Ширине слојева коре (гломеруларне, фасцикуларне и 

ретикуларне зоне) су се, такође, повећавале са порастом концентрације до 1000 mg/kg, 

док су се смањиле код групе третиране пестицидом концентрације 2000 mg/kg. 

Статистичка анализа је показала значајну разлику у промени ширине коре и 

фасцикуларне зоне. 

За хистолошку анализу штитне жлезде измерен је број и површина фоликула по 

видном пољу, ширина зида фоликула и број тиреоцита по зиду фоликула. Са 

повећањем концентрација уочено је смањење броја и површине фоликула, док се 

ширина зида фоликула повећавала са порастом концентрације пестицида. Статистичка 

анализа није показала значајну разлику у промени броја тиреоцита по зиду фоликула. 

Истраживање је показало да пириметанил конзумиран орално 15 дана у 

наведеним концентрацијама доводи до хистолошких промена штитне жлезде и коре 

надбубрежне жлезде.  

 



Мастер рад |Александра Петровић 

 

-5- 

 

Apstract 

 
 

The aim of this study was to assay the impact of different concentrations of pesticide 

PYRUS 400 SC on Wistar rats adrenal and thyroid gland that are responsible for regulation of 

sugar and fat metabolism,as well as water and electrolyte transport in the body. PYRUS is a 

commercial fungicide used to control gray mold in viticulture and fruit growing, with 

pyrimethanil as an active substance. Animals were oral treated for 15 days with pesticide at 

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

Histological analysis of the adrenal gland involved measuring the ratio of the width of 

cortex and medulla, as well as the width of the individual layers of the cortex. The medulla 

and cortex widths increased with increasing concentration of up to 1000 mg/kg, while 

treatment with a pesticide concentration of 2000 mg/kg were reduced in comparation with the 

control group treated with saline solution. The cortex layers width (glomerular, fascicular and 

reticular zones) also increased with increasing concentration of up to 1000 mg/kg, while they 

decreased in the pesticide-treated group with concentration of 2000 mg/kg. Statistical analysis 

showed a significant difference in cortex and fascicular zone width changes. 

Forhistological analysis of the thyroid gland were measured the number and area of 

the follicles in the visual field, the width of the wall of the follicle and the number of 

thyrocytes per wall of the follicle. The increase of follicle number and area and decrease of 

follicle wall width was observed with the increase concentrationof pesticides. Statistical 

analysis did not show a significant difference in change of thyreocytes number per follicle 

wall. 

The study showed that pyrimethanil consumed orally for 15 days in these 

concentrations leads to histological changes in the thyroid gland and the adrenal cortex. 
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Увод 
 

1. Токсичност 

 

Токсикологија се дефинише као научна дисциплина која се бави проучавањем 

откривања отрова, дефинисањем њихових својстава, утицајем на организме и методама 

и техникама регулације токсичних супстанци. Отрови су било које супстанце које

штетно делују на живе организме случајном или намерном применом. Ниво 

токсичности зависи од количине и концентрације унете супстанце, облика у коме је 

унета, начина уношења, отпорности организма и других фактора. Свака супстанца има 

одређени ниво токсичности испод чије вредности не долази до акутног тровања. 

Међутим, уколико се примењује дуже време може изазвати хронично тровање па и 

смрт. 

Дефиниција отрова укључује и квалитативни биолошки аспект, јер једна 

супстанца може бити отровна за једну врсту организама, али безопасна за другу. 

Такође, неке супстанце нису токсичне уколико се примењују самостално, али показују 

одређени ниво токсичности у комбинацији са другим једињењима.  

Токсини могу доспети у организам путем алиментарног канала, респираторног 

система или коже и инјекцијом интравенозно, интраперитонеално, интрамускуларно 

или субкутано (Hodgson et al.,2004). 

Одређивање нивоа токсичности је, такође, комплексно. Тровање може бити 

хронично или акутно, а постоје и варијације у зависности од типа органа, година 

старости, генетске предиспозиције, пола, дијета, физиолошког и здравственог стања 

организма. За разлику од експерименталних животиња, код којих постоји висок ниво 

имбриндинга, генетичка варијабилност је најважнији фактор токсичности код 

људи(Pillay, 2013). 

С обзиром на огроман број токсичних супстанци, тешко их је клaсификовати 

било хемијски, функционално или према начину деловања, јер се већна истовремено 

убраја у више група. Неке су прирорни производи, многе су синтетичке органске 

хемикалије, а неке су нуспродукти индустријских процеса и одлагања отпада. Зато су 

класификоване по начину уноса токсина на: 

- Класу токсичне изложености: токсини у храни, ваздуху, води и земљишту као и 

токсине у приватном и радном окружењу; 

- Класу токсичне употребе: злоупотреба лекова, пољопривредне хемикалије, 

прехрамбрени адитиви, метали, растварачи, производи сагоревања, козметички 

препарати и отрови(Pillay, 2013). 
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1.1.Отровне супстанце у животној средини 

 

Хемикалије које се ослобађају у животну средину ретко остају на место примене и у 

примењеном облику. Пољопривредне хемикалије које се користе у виду спрејева шире 

се путем ваздуха, а могу доспети и у воду, где подлежу деградацији и детоксикацији од 

стране неких гљива или бактерија. Тако раздвојени на субпродукте могу ући у циклус 

угљеника, азота и кисеоника. Међутим, халогенирана органска једињења се не 

деградују у потпуности, тако да дуже време опстају 

у тлу и води као загађивачи одакле улазе у биолошке ланце исхране прелазећи на више 

трофичке нивое. 

Трансфер између живих бића може довести до повећане концентрације или 

биоакумулације датог токсина. Организам лако усваја липосолубилне токсине и 

релативно брзо метаболише, али се дешава да остaну довољно дуго у ткивима да се 

пребаце на виши трофички ниво. На сваком следећем нивоу токсин тежи да се задржи 

док се већина хране деградује и излучује чиме се повећава концентрација токсичних 

супстанци, док у неком ренутку у ланцу не постане штетан (Hodgson, 2010).

1.2. Пестициди 

 

Хемијска једињења су се вековима уназад користила за контролу и убијање 

штеточина. Кинези су користили арсен за контролу инсеката, а Римљани со за 

сузбијање корова и сумпор за контролу инесаката. У 19. веку утврђено је да пиретрини, 

једињења присутна у цветовима хризантема, имају инсектицидне ефекте. Коренове 

одређених врста биљакам као на пример Derris elliptica и Lonchocarpus spp. су 

јужноамерички домороци користили као отров за рибе. За сузбијање гљива прво је 

коришћена мешавина креча и бакар-сулфата. Тек се у 20. веку појављују прва 

синтетичка једињења, која су данас нашла широку примену у контроли штеточина 

(Cope еt al., 2004).  

Истраживања су показала да се 1,8 милијарди људи на планети бави 

пољопривредом користећи, притом, различите врсте пестицида како би заштитили 

призводе од паразита. Пестициди су дефинисани као хемијске супстанце које се 

користе за спречавање, уништавање или одбијање штеточина, почев од инсеката, 

глодара, корова, све до микроорганизама.  

У односу на циљне организме, пестициди су груписани у три основне групе: 

− хербициди – намењени сузбијању зељастих и дрвенастих корова, алги, 

маховина, лишаја и паразитских цветница; 

− фунгициди – намењени сузбијању гљива узрочника биљних болести 

− инсектициди – намењени  сузбијању штетних инсеката. 

Касније су се развиле и подгрупе: 

− родентициди – за сузбијање глодара 

− акарициди – за сузбијање гриња 
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− нематоциди – за сузбијање ваљкастих црва 

− молускициди – за сузбијање пужева 

− алгицид – за сузбијање алги 

− антихелминтици – за сузбијање глиста 

− дефолијанти – за изазивање превременог опадања лишћа 

− фумиганти – средства која делују гасном фазом 

− хемостерилизини – делују на стерилитит имагa (Marrs and Ballantyne, 

2004). 

Изложеност пестицидима је у многим земљама законски неконтролисана или, 

чак, не постоји, што за последицу има бројне случајеве тровања овим сусптанцама. 

Процењује се да годишње око 25 милиона пољопривредних радника у свету доживи 

ненамерно тровање пестицидима.  

Када се говори о пестицидима, најчешће се акценат ставља на активну супстанцу 

која контролише одређену групу организама (нпр. органофосфатни инсектициди, тио-

карбаматхербициди, триазински хербициди). Међутим, често се занемарују остале 

супстанце које улазе у састав производа, чија је првобитна намена да појачају 

ефикасност и економичност производа, а чије су информације често недоступне 

јавности. Управоте супстанце могу бити узрочници различитих здравствених проблема, 

поред већ главне активне супстанце. Нажалост, због недоступности информација, 

токсиколошка испитивања се често ограничавају само на активни састојак пестицида.  

Међународна агенција за истраживање рака (енг. International Agency for 

Research on Cancer (IARC)), део Светске здравствене организације, класификовала је 

два канцерогена пестицида: инсектициди на бази арсена и тетрахлордиобензо-диоксин 

хербицид, али се сумња да су многи други пестициди доступни у продаји, првобитно 

означени као безбедни, канцерогени и генотоксични (Alavanja, 2009). 

 

1.3. Фунгициди 

 

Фунгициди су класа пестицида намењена сузбијању фитопатогених гљива. На 

основу деловања се могу класификовати на протективне или превентивне, који штите 

биљку од инфекције паразитом, и системичне, који продиру у ткиво биљке и убијају 

гљиве у ткиву (Dayan, 2008) .  

Флудиоксонилин је несистемични фунгицид, који показује ефекте на 

транспортне процесе ћелијске мембране. Један од систематских фунгицида је 

тебуконазол који инхибира биосинтезу ергостерола(Cabras et al., 1997). 

Постоји велики број различитих врста доступних фунгицида базираних на више 

активних супстанци, као што су: дихлорфлуаниди, хлороталонили, бензимидазоли, 

дикарбоксимиди, мешавина N-фенилкарбамата и бензимидазола, фенилпироли и 

анилино-пиримидини (Moyano, Gomez, and Melgarejo, 2004). 
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1.3.1. Фунгицид PYRUS 400 Sc 

Фунгицид PYRUS 400 Sc произвођача Arysta LifeScience Benelux Sprl, 

Belgija(увозник за Србију Агромаркет д.о.о Крагујевац) је течна бела хемикалија без 

карактеристичног мириса(“Službeni glasnik RS”, 2017). 

То је системични и протективни фунгицид са пириметанилом као активном 

супстанцом.Пириметанил (4,6-dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamin) припада групи 

једињења анилино-пиримидина, органофосфата који инхибирају синтезу амино 

киселине метионин (Cabras et al., 1997). 

Фунгицид дат орално пацовима се брзо апсорбује и експретује до 72% у року од 

96 сати. При разградњи подлеже ароматичној оксидацији до фенола и конјугацији са 

глукуронском киселином и сулфатима и као такав се екскретује путем урина. 

Непромењени пириметанил се елиминише путем фецеса. Највеће концентрације 

пириметанила се задржавају у ткивима бубрега, јетре, штитне и надбубрежне жлезде, 

слезини и јајницима (Dellarco, 2007).  

Садржи 12 угљеникових атома и има молекулску масу 199,252 Da (Clayden, 

Greeves, and Warren, 2001) 

 
Слика 1.1. Структурна формула пириметанила (Clayden, Greeves, and Warren, 2001) 

 

Kористи se за контролу сиве плесни, Botrytis cinerea (паразита винове лозе, 

јагоде, парадајза..) и гљиве Venturia inaequalis (изазивач чађаве пегавости листа и 

краставост плода јабуке и крушке) (Yu et al., 2010).  Ови сојеви гљива су отпорни на 

бензимидазоле, декарбоксимиде и N-фенилкарбамате, али не и на анилино-пиримидене, 

па је с тога пириметанил нашао широку примену у сузбијању наведених врста гљива.  

 

 
Слика 1.2.Botrytis cinerea посматрано под 

микроскопом  

(https://www.epicgardening.com/botrytis-cinerea/).

 
Слика 1.3. Сива трулеж грожђа 

(http://agronomija.rs/2014/siva-trulez-grozda-botryits-

cinerea/). 
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Слика 1.4. Краставост плода јабуке изазвана гљивом 

Venturia inaequalis(http://agronomija.rs/2014/cadava-

krastavost-jabuke-venturia-inaequalis/). 

 
Слика 1.5. Чађава пегавост листа јабуке изазвана 

гљивом Venturia inaequalis 

( http://agronomija.rs/2014/cadava-krastavost-jabuke-

venturia-inaequalis/). 

 

Примарни ефекат пириметанила се огледа у супресији литичке функције 

инфективних хифа, које убијају епидермалне ћелије домаћина након продирања у 

цитоплазму. Некротрофни паразити попут Botrytis spp. продукују екстрацелуларне 

хидролитичке ензиме (протеазе, целулазе и протеиназе) којима разграђују ћелијски зид 

ћелија домаћина, па је доказано да пириметанил може да инхибира секрецију тих 

ензима, делујући на посттраслацијску обраду протеинског секреторног пута (Milling 

and Richardson, 1995). 

Анилинo-пиримидини имају мали утицај на клијавост спора, али снажно 

инхибирају елонгацију и раст мицелија (Kanetis, 2007). 

 

2. Досадашња истраживања 

 

Осим што су специфично токсични и ограничено селективни за дате врсте, 

пестициди показују и нежељена дејства на осетљиве нециљне групе организама, као 

што је човек и популације дивљих животиња. Будући да су људи чешће изложени 

пестицидима, очекује се да се ефекти тровања не јављају на малим концентрацијама 

ових једињења. Али, пестициди нису токсични за човека само при високим 

концентрацијама, што доводи до акутних тровања, већ и у малим дозама у комбинацији 

са другим пестицидима. Дугорочна изложеност може изазвати низ здравствених 

проблема, укључујући рак и неуродегенеративне болести, репродуктивне и развојне 

сметње и проблеме са респирацијом. Излагање пестицидима током критичног периода 

развоја може изазвати трајне штетне последице у развоју мозга и ендокриног система. 

(Hernández et al., 2013). 

Органофосфати су први пут синтетисани у Немачкој пре Другог светског рата и 

од тада се процењује више од 300.000 озбиљних тровања пестицидима широм света, јер 

су ова једињења за кичмењаке најтоксичнија међу пестицидима (Lukaszewicz-Hussain, 

2010). 

Изазивају низ биолошких промена као што су иритација коже и слузокоже (неки 

фосфатни деривати и органофосфатни инсектициди), мутагено  (триетилфосфорамиди), 
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тератогенои канцерогено дејство(циклофосфамиди),нефротоксичан (диметилфосфати) 

или пнеумотоксичан ефекат (хексиметиленфосфорамиди)(Makowski, 2004). 

 Неколико студија је показало да хронична изложеност ниским концентрацијама 

пестицидима може довести до оштећења ембриона, а да је пренатална изложеност 

пестицидима повезана са канцерогеном активношћу. Тестовима генотоксичности 

потврђено је да многи пестициди, међу којима је и пириметанил, изазивају 

хромозомске аберације меристема корена Allium cepa(Feretti et al., 2007). 

Веома је значајан токсични ефекат пириметанила и још два по структури слична 

пестицида (ципродинил и флудиоксонилин) на ћелијске линије, који се огледа у утицају 

на смањену производњу ATP-a, тј. штетном утицају на потенцијал мембране 

митохондрија глија ћелија. Поред тога, сва три пестицида су довољно липофилна да 

могу да прођу крвно-мождану баријеру и стигну до централног нервног система. 

Негативни ефекат на енергетски метаболизам, такође оштећује антиоксидативни 

одбрамбени ензим ћелија, што смањује њихову способност одбране од оксидативног 

стреса (Coleman et al., 2012). 

Откривено је и присуство у акватичним екосистемима са генотоксичним 

ефектима на организме. Генотоксичност пириметанила се огледа у повећању 

учесталости лезија у молекулу ДНК, чиме се повећава ризик од репликације и 

транскрипције измењених ДНК секвенци. У студији на бразиским аутохтоним врстама 

комараца, Chironomus sancticaroli, дошло је до значајног губитка генетичке 

разноврсности организама изложеним високим концентрацијама фунгицида (Colombo-

Corbi et al., 2017). Такође, смањује биомасу сапрофитских макроинвертебрата и алги у 

воденим екосистемима у концентрацији ≤0,004 mg/l (Abelho et al., 2016). 

Пириметанил је у широкој примени у агрикултури, па је примећено да се често 

задржи у плодовима биљака које се касније користе у исхрани животиња и људи. 

Године 2011. EFSA (eng.European Food Safety Authority) истиче да је концентрација 

складиштеног пириметанила у воћу и орашастим плодовима био 5,8%, док је нижа 

концентрација детектована у поврћу (1,1%). Максимална дозвољена доза за Европску 

Унију за овај фунгицид је 1-10 mg/kg телесне масе за већину прехрамбених производа 

(Esteve-Turrillas et al., 2015). 

Спада у трећу групу отрова и представља пестицид са неспецифичним 

деловањем. Означен је са 𝑋𝑛 (штетно по здравље).  

Испитивање токсичности показало је да изазива: 

1. Акутну токсичност:  

− Оралну𝐿𝐷50: за пацова 4150 – 5971 mg/kg; за миша 4665 – 5359 mg/kg  

− Дермалну𝐿𝐷50: за пацова (оба пола) > 5000 mg/kg.  

2. Хроничну токсичност: 

− За пацове: < 221, mg/kg дневно; 

− За мишеве: < 210,9 mg/kg дневно; 

− За зечеве: < 300 mg/kg дневно; 

− За псе: < 400 mg/kg дневно (Dellarco, States and Protection, 2007). 
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Испитивања су показала да изазива: 

− Дермалну иритацију код зечева: 0,5 g пириметанила; 

− Иритацију конјуктива ока код зечева: 0,1 ml пириметанила; 

− Промене на тироидеи код пацова (смањење колоида, хипетрофија тиреоцита и 

хиперплазија фоликуларног епитела); 

− Не показује неуротоксични нити тератогени ефекат(Dellarco, States and 

Protection, 2007). 

Испитивања четири групе пестицида на ембрионима зебрице (Danio 

rerio)показала су да је пириметанил имао највећи токсични ефекат на тироидну жлезду 

(Wang et al. 2018). Поред тога, омета развој јајника и нормалну репродуктивну 

диференцијацију, као и  некрозе ткива јетре и бубрега италијанске гаталинке, Hyla 

intermedia (Bernabò et al., 2017). 

Супстанца пириметанил делује на штитну жлезду изазивајући хипертрофију и 

хиперплазију и снижава ниво тироксина у крви, а може да доведе и до појаве тумора 

тироидне жлезде код женки пацова и мишева. Повећање тежине и хистопатолошке 

промене јетре се повезују са тироидном туморогенезом (Hurley,1998).  

Излагање ембриона морских пужева пириметанилу довело је до убрзања срчаног 

ритма ембриона док се смртност јавља на концентрацијама од 1.0 mg/l(Seeland et al., 

2013). 

 

3.Елиминација токсина 

 

Способност елиминисања токсина је од пресудног значаја за преживљавање 

врсте. Током еволуције је дошло до усложњавања процеса елиминације токсина са 

појавом сложенијих облика живота.  

Да би се хемикалија уклонила из организма, мора бити транспортована од места 

токсичности  до места елиминације (бубрега или јетре), што се обавља путем крви 

дифузијом или везане за транспортне протеине (албумине, глобулине, липопротеине) у 

крвној плазми. Хемијске супстанце растворљиве у води се елиминишу путем бубрега, 

док се липофилни токсини метаболишу у јетри и путем жучи и алиментарног тракта 

елиминишу из организма. Високо испарљиве суптанце се могу елиминисати путем 

респираторног система (Leblanc, 2004). 

Тироидна жлезда игра битну улогу у елиминацији токсина, подстичући синтезу 

адреналина и процесе оксидације у митохондријама јетре. Повећањем нивоа 

адреналина у крви повећава се број откуцаја срца и висине крвног притиска, што 

омогућује бржи транспорт токсина путем крви до хепатоцита јетре. Појачано лучење 

тироксина доводи до повећања броја митохондрија у скоро свим ћелијама организма, 

па и хепатоцитима у јетри чиме се убрзава оксидативни процес разградње токсина 

(Bloom, 1968).  

Многе токсичне материје изазивају реакцију набдубрежне жлезде у виду 

хипертрофије њене коре. Одбрамбена реакција коре се утврђује и у стањима ендогених 
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токсемија, као што је претеран мишићни рад и трудноћа. Умор изазива раст зоне 

фасцикулате и нагомилавање липоида (Kostić, 1968).  

Хипофункцију коре прате умор, пигментација коже и слузокоже, хипотензија, 

смањена отпорност према заразама и тровањима и губљење телесне масе. У крви се 

откривају карактеристични поремећаји у виду смањене количине натријум-хлорида 

(хипохлоремија) са умереном хиперкалемијом (повећана концентрација серумског 

калијума), повећање количине непротеинског азота (азотемија) и сумпора (Kostić, 

1968). 

 

4. Механизам функционалног одговора на стрес 

 

Стрес је, по дефиницији, облик природног прилагођавања организма на промене 

у окружењу изазване стресорима. Стресори могу бити физички као што су хладноћа, 

топлота, бука, вибрације, отрови или психолошког типа код људи. Стрес код животиња 

може утицати на смањење или повећање уноса хране, коћи раст организма, смањује 

имунитет, код млађих јединки омета развој, као и да утиче на понашање, темперамент и 

тд.(Nicol, 2001). 

Стање организма приликом стреса подразумева одређене физиолошке реакције 

које се могу поделити у две међусобно повезане категорије: неуроендокрине и 

имунолошке. 

Неуроендокрине реакције подразумевају реакције аутономног нервног система 

(симпатичког и парасимпатичког), заједно са реакцијама ендокриног система. Опажање 

стресног догађаја активира хипоталамус који стимулише ослобађање хормона 

хипофизе. Ови хормони активирају лучење адреналина, норадреналина и 

глукокортикоида (хормона надбубрежне жлезде). Глукокортикоиди играју важну улогу 

у глуконеогенези стимулишући јетру да претвара масти и протеине у интермедијарне 

метаболите који се на крају конвертују у глукозу. Адреналин, такође, стимулише 

глуконеогенезу и липолизу које служе за добијање енергије у стресним ситуацијама.  

Активацију хипофизе да лучи адренокортикотропни хормон (ATCH) регулишу 

два хормона: вазопресин и кортикотропни-ослобађајући хормон (CRH). На лучење 

ATCH утичу још и адреналин и окситоцин. У надбубрежној жлезди синтетишу се и 

минералкортикоиди, који одржавају равнотежу натријума и волумена екстрацелуларне 

течности. CRH и вазопресин могу и локално да стимулишу надбубрежну жлезду да 

лучи катехоламине и стероиде. 

Приликом акутног стреса различите врсте организма, а реагују повећањем или 

смањењема тиреостимулишућег хормона (TSH) хипофизе који стимулише лучење 

тироидних хормона. Повећано лучење TSH сугерише на низак ниво тироксина 

(хормона штитне жлезде), међутим такав утицај на физиолошке промене током стреса 

није потпуно јасан (Szabo et al.,2012).  
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5. Токсикологија ендокриног система 

 

Основна функција ендокриног система је регулација активности других система 

органа и одржање нормалне телесне функције (хомеостазе). Одржање хомеостазе 

подразумева да ендокрини систем детектује спољашње или унутрашње сигнале и 

преноси их на одговарајуће циљне органе у телу. Ови циљни органи одговарају 

специфичним акцјама како би се одржала хомеостаза.  

Поремећај нормалне ендокрине функције егзогеним хемикалијама често има 

тешке последице. Токсичност ендокриног система је најчешће повезан са поремећајима 

развоја и раста, сазревања и репродукције. Такође, може резултовати 

гастроинтестиналном дисфункцијом, слабошћу, неуролошким поремећајима и тд.  

Ксенобиотици имају способност да ремете активност хормона кроз различите 

механизме. Најчешћи механизам укључује везивање за хормонски рецептор, као 

агонист или антагонист, или модулирање нивоа ендигених стериодних хормона. 

Агонист рецептора хормона по везивању активира рецептор, односно стимулише 

физиолошке процесе у одсуству ендогеног рецепторног лиганда (хормона). Таква 

неодговарајућа стимулација доводи до погрешне експресије хормона, на пример 

стимулација естрогеног рецептора доводи до развоја груди код мушкараца 

(гинекомастија).  

Антагонисти рецептора хормона су хемијска једињења која се везују за рецептор 

али га не активирају, већ напротив инхибрају активност рецептора спречавајући 

ендогени хормон да се веже за њега. Неки лекови (нпр. мифепристон) имају 

антагонистичку активност према глукокортикоидном рецептору. Ова особина је 

повезана са негативним нежељеним реакцијама на лек. Антагонисти 

глукокортикоидног рецептора могу имати негативан утицај на раст, развој и друге 

процесе регулисане глукокортикоидом. Нема довољно података о антагонистичком 

деловању пољопривредних хемијских средстава на глукокортикоидни рецептор. 

Токсини могу имати антихормонску активност, односно снижавају ниво 

ендогених хормона у организму тако што инхибирају ензиме потребне за њихову 

синтезу. На пример, фунгициди на бази пропиконазола, кетоконазола и фенаримола 

инхибирају ензим P450 чиме се инхибира синтеза тестостерона. 

Токсичност тироидне жлезде се огледа у хипотиреодизму и метаболичкој 

инактивацији и елиминацији тироидних хормона. Хемијска једињења  способна за 

повећање нивоа разградње тироксина укључују полицикличне халогениране 

угљоводонике који су често присутни професионалном окружењу. Једна студија на 

радницима који су били изложени полинбромираним бифенилима показала је да су 

радници изложени хемикалији имали знаке хипотиреодизма, смањен ниво тироксина у 

крви, а повишен ниво тиреотропина, хормона кога лучи хипофиза да стимулише 

тироидну жлезду на лучење тироксина (Hodgson, 2010). 
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6.Надбубрежна жлезда (glandulae suprarenales) 

 

Надбубрежне жлезде или адреналне жлезде (glandulaesuprarenales) представљају 

парне органе облика купе, који се налазе у ретроперитонеалној дупљи и належу на 

горњу површину бубрега.  

Жлезде се састоје од паренхима који је обавијен дебелом капсулом. Капсула се 

састоји од еластичних и колагених влакана и влакана симпатикуса, која се пружају до 

дубљих слојева у виду трабекула.  

 

Слика 2.1. Хистолошка грађа надбубрежне жлезде (Assefa and Yosief, 2003). 

Паренхим надбубрежне жлезде чине два типа ћелија различите по 

ембрионалном пореклу, структури и функцији, које формирају два типа ткива: 

интерренално и хромафино ткиво. Интерренално ткиво чини спољашњу регију, кору 

(кортекс), док унутрашњу регију, срж (медулу) чини хромафино ткиво(Bloom, 1968). 

 

6.1. Кора (cortex) 

 

Кортекс надбубрега води порекло од мезодерма урогениталног набора. На њему 

се уочавају три концентричне зоне, спољашња гломеруларна зона (zona 

glomerulosa)приљубњена уз капсулу, средишња фасцикуларна зона (zona fasciculata)и 

унутрашња ретикуларна зона (zona reticularis)на коју се наставља медула(Kostić, 1968).  

 

6.1.1.Гломеруларна зона (zona glomerulosa) 

Гломеруларна зона је изграђена од ендокриних ћелија груписаних у гломеруле 

или појединачне групације поређане у виду блокова. Ћелије садрже мноштво 
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дугуљастих митохондрија које су узрок ацидофилије цитоплазме. Једро је ситно са 

видљивим једарцетом. Присутне су ситније липидне капљице (Bloom, 1968).  

Ћелије ове зоне луче минералкортикоиде, алдостерон и дезоксикортикостерон. 

Секреторну активност ћелија зоне гломерулозе контролише ренин-ангиотензин систем 

(РАС), а не адренокортикотропни хормон хипофизе. У РАС специјализоване ћелије 

бубрега луче ензим ренин као одговор на хиповолемију и низак крвни притисак. Затим 

ренин каталише конверзију серумског протеина ангиотензиногена, који се синтетише у 

јетри, у хормон ангиотензин I. Ангиотензин I се конвертује у ангиотензин II помоћу 

ангиотензин-конвертујућег ензима. Анготензин II има три битне функције: покреће 

вазоконстрикцију артериола смањујући проток крви, стимулише тубуле бубрега на 

реапсорпцију NaCl и воде подижући крвни притисак и сигнализира кори надбубрежне 

жлезде да лучи алдостерон, чији ефекат додатно доприноси задржавању течности 

подижући крвни притисак и волумен крви. Код особа са хипертензијом примењују се 

лекови, ACE инхибитори, који блокирају продукцију ангиотензина II спречавајући 

конверзију ангиотензина I у ангиотензин II(Betts et al., 2013).  

 Алдостерон регулише промет воде  и минерала (Na+ i K+) у организму, тако што 

стимулише ресорпцију натријума и воде у дисталним сабирним тубулима бубрега. 

Појачана секреција алдостерона изазива хипертензију, хипокалемију и метаболичку 

ацидозу, док смањена секреција даје супротне клиничке симптоме (Ames et al., 1965).  

 

6.1.2.Фасцикуларна зона (zona fasciculata) 

Фасцикуларна зона је састављена од крупних полигоналних ендокриних ћелија, 

поређаних у виду трака или снопова, који се зракасто шире од медуле ка капсули. 

Између њих се налазе синусоидни капилари. Ћелије зоне фасцикулате су најкрупније и 

најсветлије ћелије кортекса. Поред глатког ендоплазматичног ретикулума, 

митохондрија и рибозома, у цитоплазми се налази и велики број липидних капи, а 

понекад и грануле липофусцина, што цитоплазми даје сунђерастог изгледа па се још 

означавају и као спонгиоцити (Bloom, 1968).  

Под утицајем адренокортикотропног (ACTH) 

хормона хипофизе, ћелије зоне фасцикулате секретују 

глукокортикоиде и мању количину андрогеног 

стероида дехидроепиандостерона. Најважнији 

глукокортикоиди су кортизол и кортикостерон, који 

регулишу метаболизам 

угљених хидрата, 

протеина и масти. 

Смањена секреција 

кортизола доводи до хипогликемије, што смањује депое 

гликогена у јетри и мишићима.  

Такође, кортизол испољава снажно 

антиинфламаторно и имуносупресивно дејство па се због 

тога примењује у фармакологији. Дефицит кортизола 

Слика 2.3. Хемисјка структура 

кортизола.  

(Assefa and Yosief, 2003) 

Слика 2.2. Хемијска структура 

алдостерона  

(Assefa and Yosief, 2003). 
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може довести до деструкције коре надбубрега (нпр. код Адисонове болести) или 

хипосекреције ACTH. Појачано лучење кортизола се среће код Кушинговог синдрома 

(de la Balze еt al., 1946).  

 

6.1.3.Ретикуларна зона (zona reticularis) 

Ендокрине ћелије ретикуларне зоне су организоване у виду трака које 

анастомозирају дајући мрежаст изглед овој зони. Између трака се налазе синусоидни 

капилари. Ћелије су полигоналне са 

централно постављеним једром, док су у 

цитоплазми заступљене грануле липофусцина 

(пигментна старења) чије се присуство 

објашњава тиме што је зона ретикуларис са 

развојног аспекта најстарија зона у кори 

надбубрежне жлезде (Bloom, 1968).  

Под утицајем ACTH, ћелије секретују 

андрогене хормоне, дехидроепиандростерон и 

андростендион. Хормони испољавају слабију 

андрогену активност од тестостерона, али се 

могу конвертовати у тестостерон. Поред 

андрогених хормона, ћелије луче и женске 

хормоне, прогестерон и естроген, али у 

знатно мањим количинама. Хормони коре се 

не депонују у секреторним гранулама, већ се 

одмах секретују у крв (Jameson and Harrison, 2013). 

 

6.2. Срж (medulla) 

 

Срж је средишњи део надбубрежне жлезде пореклом од нервног гребена и 

прдставља модификовани симпатикусни ганглион. Садржи два типа ћелија: медулоците 

и ганглијске ћелије. Медулоцити су задужени за синтезу катехоламина, а још се 

називају и хромафине ћелије, јер садрже грануле које се боје солима хрома. То су 

овалне, крупне ћелије поређане у виду гроздова са секреторним гранулама у 

цитоплазми за складиштење катехоламина. Постоје два типа гранула: светлије 

адреналинске и тамније норадреналинске. У њима се, поред катехоламина, налазе и 

протеини хромогранини, опиоиди енкефалини, аденозин три фосфат, калцијум и ензим 

допамин бета-хидроксилаза (DOPA), која преводи допамин у норадреналин.  

Синтеза и секреција катехоламина (допамина, адреналина и норадреналина) је 

контролисана симпатикусним преганглијским нервним влакнима и гликокортикоидима 

из коре надбубрега. У нормалним условима се ови хормони секретују у малим 

количинама, али се у стањима стреса и стимулације аутономног нервног система 

количина секретованих хормона повећава.  

Слика 2.4. Синтеза катехоламина 

(Jameson and Harrison, 2013).  
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Епинефрин (адреналин) и норепинефрин (норадреналин) се секретују као 

одговор на тренутне стресне ситуације, за разлику од хормона коре који се секртују при 

хроничном стресу, што омогућује организму да се прилагоди изненадним променама у 

спољашњој средини (Bloom, 1968). Ови хормони сигнализирају јетри и скелетним 

мишићима да одговарају на опасност или стрес конверзијом гликогена у глукозу, на тај 

начин подижући ниво глукозе у крви. Такође, повећавају број откуцаја и минутни 

волумен срца, повишавају ниво крвног притиска, изазивају вазодиклатацију и 

појачавају рад плућа како би се повећао ниво кисеоника у крви. У исто време доводе до 

вазоконстрикције крвних судова које воде крв у гастроинтестинални тракт, бубреге и 

кожу, као и то да смањују ниво регулације неких компоненти имуног система све у 

циљу очувања енергије за прилагођавање стресу (Betts et al., 2013). 

Значај адреналина је у његовом утицају на крвне судове и срце, повећавајући 

тонус мускулатуре надраживањем вазомоторних нерава, а не самих ћелија. Ефикасне 

дозе адреналина су веома мале: инјекција од 1/400 mg (0,0000025 g) по килограму живе 

материје изазива промене у крвном притиску. Постоји антагонистичко дејство 

адреналина према инсулину, а тироксин показује сензибилишући ефекат на адреналин ( 

Kostić, 1968). 

 

6.3. Токсичност коре надбубрежне жлезде 

Ћелије кортекса надбубрежне жлезде садрже велике количине липида који 

служи као почетно једињење у стероидогенези. Многе материје токсичне за кортекс 

надбубрежне жлезде су липофилне и акумулирају се у овим ћелијама које су богате 

липидима. Оштећена стероидогенеза је један од механизама токсичности у кортексу 

жлезде, када долази до инхибиције синтезе холестерола, па се неутрални липиди 

акумулирају у ћелијама у виду масних капљица. Егзогени стероиди ремете нормалну 

функцију и структуру кортекса. Агонисти стероида инхибирају негативну повратну 

спрегу хормона хипофизе, што доводи до атрофије фасцикуларне и ретикуларне зоне. 

Егзогени антагонисти стероида, пак, блокирају деловање стероидних хормона и 

појачавају секрецију адренокортикотропног хормона хипофизе, што доводи до 

хиперплазије кортекса. На пример, три-арил фосфати, група органофосфатних 

једињења, инхибирају биосинтезу холестерола, а самим тим повећавају липида у 

цитоплазми (Rosol et al., 2001). 

7. Штитна жлезда (glandula thyroidea) 

 

Штитна жлезда је смештена у на предњој страни душника непосредно испод 

гркљана. Чине је два лобуса повезана сужењем (isthmus). Строму тироидее чине танка 

фиброзна капсула која обавија жлезду и узане септе које полазе од капсуле и деле 

жлезду на лобулусе и растресито везивно ткиво које чини интерстицијум. 

Паренхим жлезде чине тироидни фоликули изграђени од једног слоја 

специјализованих епителних ћелија – фоликуларних ћелија или тиреоцита, које 

ограничавају централну шупљину испуњену колоидом.  Колоид је аморфна, 
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желатинозна, провидна супстанца коју секретују тиреоцити. Између фоликуларних 

ћелија (тиреоцита), на базалној ламини која обавија фоликул, налазе се С-ћелије (це 

ћелије). Око сваког фоликула је растресито везивно ткиво интерстицијума са богатом 

мрежом капилара, немијелинизованим нервним влакнима и лимнфним 

судовима(Bloom, 1968).  

 

7.1.Фоликуларне ћелије 

 

Тиреоцити су поларизоване ћелије кубоидног или цилиндричног облика, са 

централно постављеним једром и базофилном цитоплазмом. На површини мембране 

окренутој ка колоиду, тиреоцити садрже микровиле и псеудоподије. У апикалном делу 

ћелије се налазе апикалне грануле са тиреоглобулином, гликопротеином који се 

егзоцитозом ослобађа у унутрашњост фоликула и депонује као колоид.  

 

Тиреоцити синтетишу два типа хормона: тријодтиронин (Т3) и тетрајодтиронин 

(Т4) или тироксин. Њихова секреција је регулисана тиреостимулишућим хормоном 

хипофизе (TSH),  али и низом других фактора као што су фактор раста, лимфокини и 

продукти Ц-ћелија (Kostić, 1968).  

 

Слика 3.2. Хистолошка грађа тироидне жлезде.  

(Betts et al. 2013) 

Слика 3.1. Анатомска грађа тироидне жлезде (Betts et al. 2013). 
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7.2. Парафоликуларне ћелије 

 

С-ћелије (калцитонинске или парафоликуларне) се налазе између тиреоцита, али 

не допиру до лумена фоликула. У базалном делу цитоплазме су присутне секреторне 

грануле које садрже хормоне калцитонин и соматостатин, који се егзоцитозом 

ослобађају у перикапиларни простор и дифузијом кроз зид капилара доспевају у крв. 

Сигнал за секрецију калцитонина је повишен ниво Ca2+у крви, тј. хиперкалцемија, док 

хипокалцемија има супротан ефекат. Калцитонин смањује ниво калцијума у крви 

инхибирајући активност остеокласта у ресорпцији костију и повећава уградњу Ca2+ у 

коштано ткиво активирајући остеобласте. (Bloom, 1968). 

Величина фоликула у штитној жлезди се мења у зависности од 

активностифоликуларних ћелија, тако да се при повећаној активности ћелија тироидни 

фоликули смањују и обрнуто (Peksa et al., 2011). 

 

7.3. Синтеза хормона тироидне жлезде 

 

Штитна жлезда је једина ендокрина жлезда која своје хормоне синтетише и 

складишти у екстрацелуларни матрикс. Ендокрина активност жлезде обухвата 

продукцију, секрецију и јодирање тиреоглобулина, а затим његову апсорпцију, 

деградацију и ослобађање Т3 и Т4 у крвоток. Синтеза тиреоглобулина почиње у 

ендоплазматичном ретикулуму, а завршава се у цистернама Голџијевог апарата, где се 

нејодирани тиреоглобулински молекули пакују у секреторне везикуле и ослобађају у 

лумен фоликула. Истоврено се у на плазмалеми врши транспорт јодида који, затим, 

дифундују у колоид, да би се извршило јодирање тиреоглобулина. На тај начин настају 

монојодтирозин и дијодтирозин, који се кондензују у тријодтиронин и 

тетрајодтиронин. Под утицајем TSH, синтетисани хормони се враћају у ћелије и 

излучују у крв. 

У крви мање од једног процента Т3 и Т4 остаје не везан за протеине. Слободни 

молекули Т3 и Т4  пролазе кроз липидни двослој мембране циљних ћелија. Осталих 99% 

се везује за транспортне протеине тироксин-везујуће глобулине (tyroxin-binding 

globulins (TGBs)), албумине или друге протеине у крвној плазми. (Betts et al., 2013).  

Т3 и Т4 регулишу метаболизам, повећавају синтезу протеина и потрошњу 

кисеоника, а неопходни су и за раст, развој и сазревање нервног система.  

Смањено лучење хормона доводи до хипотиреодизма, а повећено до 

хипертиреодизма или тиреотоксикозе.   
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Појачано лучење тироидних хормона 

повећава ниво метаболизма у ћелијама, катализује 

оксидативне процесе у митохондријама и убрзава 

процес гликолизе. Такође, доводи до убрзања 

катаболизма протеина и масти (пре свега 

холестерола, чиме се смањује његова количина  у 

крви), као и метаболичког одстрањивања лекова и 

токсина. Убрзава срчани ритам, повећава 

раздражљивост нервних ћелија, подстиче будност и 

брзину реаговања на дражи, као и то да подстиче 

раст костију и окоштавање стимулишући лучење 

хормона раста. 

Симптоми хипотиреодизма су умор, 

поспаност, депресија, ментална успореност, а 

тиреотоксикозе нервоза, емоционална лабилност, 

убрзан рад срца, појачано знојење, мршављење и тд. 

Свако увећање штитне жлезде се означава као 

гушавост, а често је последица недостатка јода у 

организму (Krassas, 2010). Слика 3.3. Синтеза тироидних хормона. 

 (Betts et al. 2013) 
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Циљ рада 
 

Циљ овог рада био је: 

− испитивање утицаја раствора PYRUS-а 400 SC концентрације 500, 750, 1000 и 

2000 mg/kg у току 15дана на надбубрежну жлезду пацовасоја Wistar; 

− испитивање утицаја раствора PYRUS-а 400 SC концентрације 500, 750, 1000 и 

2000 mg/kg у току 15дана на штитну жлезду пацова соја Wistar; 

− испитивање ефекта на хистолошку грађу надбубрежне жлезде; 

− испитивање ефекта на хистолошку грађу штитне жлезде.  
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Материјал и методе 
 

1.Материјал 

 

У експерименту је коришћен следећи материјал: 

− Експерименталне животиње, мужјаци пацова соја Wistar, старости 10-20недеља и 

тежине 160-260g; 

− Комерцијални фунгицид PYRUS 400 SC (произвиђач: Arysta LifeScience Benelux 

Sprl, Belgija); 

− Физиолошки раствор; 

− Органи пацова: надбубрежна жлезда, штитна жлезда. 

 

2.Методе 

 

− Третирање животиња у константним експерименталним условима; 

− Жртвовање третираних животиња; 

− Припрема ткива: фиксација, дехидрација, калупљење, сечење; 

− Израда трајних микроскопских препарата; 

− Бојење препарата; 

− Посматрање трајних препарата под микроскопом. 

 

2.1.Третирање животиња у константним експерименталним условима 

 

Третман је спроведен на 25 мушких јединки Wistar пацова, тежине g. Имали су 

слободан приступ храни и  води током трајања експеримента и чувани под 

дванаесточасовним светлосним режимом на температури у опсегу од 20-23 C. 

Експеримент је спроведен у виварујуму Медицинског факултета у Нишу.  

Свакодневно је пацовима у преподневним часовима орално, путем сонде, даван 

10ml раствора фунгицида PYRUS. Животиње су биле подељене у пет група. 

I групу је чинило 5 пацова третираних 15 дана 10 ml раствором PYRUS-а 

концентрације 500 mg/kg. 

II групу је чинило 5 пацова третираних 15 дана 10 ml раствором PYRUS-а 

концентрације 750mg/kg. 

III групу је чинило 5 пацова третираних 15 дана 10 ml раствором PYRUS-а 

концентрације 1000mg/kg. 

IV групу је чинило 5 пацова третираних 15 дана 10 ml раствором PYRUS-а 

концентрације 2000mg/kg. 

V групу је чинило 5 пацова третираних 15 дана 10 ml физиолошког раствора. 
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Животиње из IV групе представљале су позитивну контролу, а животиње из V 

групе негативну контролу. 

 

2.2. Жртвовање третираних животиња 

 

Након 15 дана третмана животињама је измерена телесна маса и жртвоване су од 

стране стручног особља виваријума Медицинског факултета у Нишу у складу са 

прописима. Пре жртвовања, животиње су анестезиране кетамидором. 

Жртвованим животињама узети су узорци ткива надбубрежне и штитне жлезде 

за хистолошку аналазу и стављани у стаклене боце са затварачима у које је сипан 

формалин као фиксатив до око 2/3 укупне запремине боца, с тим да су цели узорци 

ткива били потопљени у формалин.  

 

2.3. Припрема ткива: фиксација, дехидрација, калупљење, сечење 

 
2.3.1. Фиксација ткива: 

Фиксација је процес стабилизације протеинске основе ћелија како би се очувала 

морфологија ћелије, њена величина, као и очување хемијских супстанци у облику какав 

је у природи. Њоме се спречава аутолиза ћелија и дифузија, мења пермеабилност 

интрацелуларних мембрана и инактивирају ензими(Suvarna et al., 2012). 

Улога фиксатива је да инактивира протеолитичке ензиме, спречи раст 

микроорганизама и очува природан облик ткива, притом не оштећујући ткиво. 

Материјал за анализу је фиксиран у 4% формалину и чуван 3 дана, с тим да се 

другог дана врши замена свежим фиксативом. 

 

2.3.2. Дехидрација ткива: 

Основна улога процеса дехидратације је истискивање воде из ткива, јер остатак 

воде у ткиву спречава продирање парафина у ткиво. Дехидратација мора бити 

постепена, јер, уколико се изводи нагло, може оштетити ткиво(Suvarna et al., 2012). 

Зато се примењује серија растуће концентрације етил алкохола: 70%, 80%, 90%, 100%. 

Из боца са узорцима се одлије формалин и налије 70% етанол у коме узорци 

стоје 2 сата, уз замену алкохола свежим након једног сата. Затим се одлије 70% етанол 

и дода 80% етанол у коме ткива стоје, такође, 2 сата, уз замену свежим алкохолом 

након једног сата. Након одливања 80% етанола, налива се 96% етанол и стоји 2 сата уз 

замену на један сат. У апсолутном алкохолу ткива стоје преко ноћи и ујутру се мења 

свежим апсолутним етанолом у коме узорци стоје још сат времена. 
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Слика 4.1. процес дехидратације и калупљња узорака ткива. 

(https://basicmedicalkey.com/histology-its-methods-of-study/). 

 

Пошто парафин није растворљив ни у води ни у алкохолу, ткива се стављају у 

неко дехидрирајуће средство, што је у овом случају био толуол. Из апсолутног 

алкохола се ткива пребацују у нове бочице у које са налива толуол. Ткива у толуолу 

стоје 2 сата, након чега се толуол замени свежим толуолом и оставља да стоји још сат 

времена.  

Након сат времена се одлије толуол и у бочице са узорцима сипа смеша 

растопљеног парапласта и толуола у односу 1:1. Узорци стоје у парапласту 2 сата на 64 

С, након чега се пребацују у чист парапласт и стоје до јутра. Ујутру се парапласт 

замени свежим у коме узорци стоје још сат времена након чега следи калупљење ткива.  

 

2.3.3.Калупљење ткива 

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

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

EG1150, који у свом саставу поседује систем за загревање и наношење парафина, као и 

расхладну плочу. За формирање парафинских блокова користе се калупи са металним 

деломи пластичном мрежицом. 

 

Слика 4.3. Мрежице за калупљење (лево) и калупи 

(десно) (http://www.medimeas.com/tissue-embedding-

accessories.php). 

Слика 4.2. Апарат за калупљење са хладном плочом (Leica 

EG1150) (https://www.img.cas.cz/core-facilities/histology-

lab/equipment/).  
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Ткиво се у правилно оријентише у метални калуп, прелије топлим парафином, 

прекрије мрежицом и пребаци на плочу за хлађење. Приликом калупљења требаводити 

рачуна да се не формирају мехурићи ваздуха да не би дошло до пуцања парафина 

приликом сечења на микротому. 

 

 

2.3.4. Сечење ткива и израда трајних препарата: 

Пре сечења неопходно је обликовати парафинске блокове у правоугаоник или 

трапез, тако да око ткива не остане више од 1-2 mm широк појас парафина. Прављење 

пресека ткива вршено је уз помоћ микротомамодела Leica RM 2125RT, апарата који 

служи за прављење пресека дебљине мање од 5 µm. 

Исечени резови се исправљају у водено купатило на 45 С, а затим фиксира на 

чисту предметну плочицу. 

 

2.3.5. Бојење препарата: 

Бојење препарата је засновано ја специфичном везивању боја за ткива, употреби 

антитела и активности ензима. Пре бојења се изврши депарафинизација ткива на 

температури топљења парапласта1 од 68 C, како би на кироскопској плочици остао 

само пресек ткива. Након тога се ткива потапају у толуол, а затим испирају опадајућом 

концентрацијом етанола: апсолутни алкохол, 96% алкохол, 70% алкохол и 

дестилованом водом.  

                                                 
1мешавина високо пречишћених полимера парафина 

Слика 4.5. Микротом (Leica RM 2125RT) (https://www.wotol.com/1-leica-rm2125-rm2125rt-

microtome/second-hand-machinery/prod_id/1465740). 

Слика 4.4. Процес калупљења: а) наливање парафина, б) орјентација ткива у калупу; в) хлађење ткива на хладној 

плочи (http://paraffinwaxco.com/paraffin-tissue-block/). 
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HE бојење (хематоксилин-еозин) 

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

боји плаво (једра), а ацидофилне (цитоплазму) ружичасто или црвено(Fischer et al., 

2008).  

Поступак: 

− Бојење Харисовим хематоксилином 10 минута 

− Испирање текућом водом 5 минута 

− Бојење еозином 2 минута 

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

96%, 100%) 

− Сушење у термостату 5 минута 

− Потапање у толуол 10 минута 

− Покривање покровним љуспама 

 

PAS (eng. Periodic acid-Shiff) бојење 

Користи се за доказивање присуства полисахарида као што је гликоген у 

ткивима. Као резултат се добијају црвено обојена PAS позитивна места(Chawla et al., 

2017). 

Поступак: 

− Депарафинизација (1 сат, на 68 С) и хидратација до воде 

− Потапање у перјодној киселини 30 минута 

− Испирање текућом водом 5 минута 

− Потапање у Шифов реагенс 30 минута на +4 C 

− Испирање текућом водом 5 минута 

− Бојење хематоксилином 10 минута 

− Испирање текућом водом 5 минута 

− Испирање дестилованом водом и серијом растуће концентрације алкохола до 

апсолутног 

− Сушење у термостату 5 минута 

− Потапање у толуол 10 минута 

− Покривање покровним љуспама. 

 

Sudan black бојење 

 Бојење суданом се врши да би се приказало присуство липида и липофусцина у 

ткивима, који се боје црно(Ineichen et al., 2017). 

 Поступак: 

− Депарафинизација (1 сат, на 68 С) 

− Потапање у толуол 10 минута 

− Хидратација до 70% алкохола 

− Потапање у Sudan у затвореној посуди 16 сати (преко ноћи) 
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− Испирање 70% етанолом 30 секунди 

− Испирање текућом водом 5 минута 

− Може се извршити контрастно бојење једра црвеним нуклеарним бојама (неутрал 

ред, нуклеар ред, шафранин...) 

− Монтирање покрвних стакала. 

 

Ван Гизонова (Van Gieson) метода бојења колагена 

Користи се за доказивање присуства колагена. Ван Гизон позитивна места се боје 

јарко ружичасто(Puchtler and Sweat, 1964). 

− Депарафинизација (1 сат, на 68 С) и хидратација до воде 

− Бојење Вејгертовим хематоксилином 5 минута 

− Испирање дестилованом водом 

− Бојење ван Гизоновом бојом 2 минута 

− Испирање дестилованом водом, 96% етанолом, 100 % етанолом 

− Сушење у 5 минута у термостату. 

− Монтирање покровних стакала. 

 

2.3.6. Посматрање трајних препарата под микроскопом 

Трајни обојени хистолошки препарати су посматрани под светлосним 

микроскопом модела Leica DM2500 и сликани камером повезаном са компјутерским 

софтвером за каснију анализу.  

Морфолошка анализа хистолошких препарата вршена је у ImageJ програму за 

обраду слика из софтверског пакета Fiji. 

Слике препарата су додатно обрађене у програму AdobePhotoshop CS 6. 

Статистичка обрада података рађена је у програму Microsoft Office Excel. 

Одрађен јестатистички тест ANOVA. 
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Резултати и дискусија 
 

1. Утицај пириметанила на надбубрежну жлезду 

 

На хистолошким препаратима надбубрежне жлезде, мерењем односа ширине 

коре и сржи, примећено је линеарно увећање и коре и сржи, самим тим и читаве 

жлездеса порастом концентрација пириметанила до концентрације од 1000 mg/kg 

телесне масе пацова.  

Ширина коре код контролне групе животиња третираних физиолошким 

раствором  је 664,71±90,75 µm и повећава се са порастом концентрације пириметанила, 

тако да је код групе третиране дозом 1000 mg/kg 699,59±115,48 µm. Међутим, у 

третману дозом 2000 mg/kg се смањила, чак, и у односу на групу животиња која није 

третирана пириметанилом, па је ширина у вредности од 605,92±93,46 µm (Табела 1). 

Статистичка анализа показала је статистичку значајност података са „p“вредношћу 

мањом од 0,05. 

Исти случај је и са ширином сржи, која се креће од 225,47±74,89 µm код 

контролне групе, до 298,75±113,37 µm код групе третиране дозом 1000 mg/kg. 

Третирање дозом 2000 mg/kg довело је до смањења ширине сржи, а код појединих 

узорака је чини само неколико хромафиних ћелија. Иако је дошло до оваквих промена 

које могу упућивати на борбу против стреса и атрофије сржи жлезде услед недостатка 

ресурса за синтезу адреналина и норадреналина, подаци нису статистички значајни 

(p>0,05) (Табела 1). 

 

Табела 1. Ширина коре и сржи у односу на ширину надбубрежне жлезде третираних група. 

Доза 

(mg/kg) 

/ширина 

(m) 

Контрола 

(АV±SD) 

500 

(АV±SD) 

750 

(АV±SD) 

1000 

(АV±SD) 

2000 

(АV±SD) 
P 

Cortex 664,71±90,75 681,64±124,66 689,22±130,62 699,59±115,48 605,92±93,46 0,03 

Medullа 225,47±74,89 251,03±100,07 262,77±29,09 298,75±113,37 203,35±173,33 0,46 

Легенда: AV – средња вредност, SD – стандардна девијацијa,  P – ниво значајности 

 

Периферни слој коре, гломеруларна зона, није показалазначајну промену 

ширине по третираним групама. Опсег вредности је од 40 µm до 48 µm, са минималном 

вредношћу измереном у контролној групи (40,41±10,24 µm), а максималном у третману 

дозом 1000 mg/kg (48,54±11,05 µm). 

Вредности ширине унутрашњег слоја жлезде, ретикуларне зоне, се, такође, нису 

значајно променили третманом различитим концентрацијама пириметанила. Највећа 

вредност је забележена код групе третиране дозом пириметанила од 2000 mg/kg 
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(243,62±114,16 µm), док је најмања измерена у контролној групи (198,39±73,72 µm) 

(Табела 2).  

Ширина средњег слоја, фасцикуларне зоне, показала је значајност у промени 

вредности по третираним групама. Опсег варирања вредности ширина је 418-422 µm са 

максимумом од 421,48±87,72 µm измереним код животиња третираних пириметанилом 

концентрације 1000 mg/kg и минимумом од 418,68±85,09 µm код животиња 

нетретираних пириметанилом. Добијени подаци показују линерану зависност повећања 

ширине слоја са повећањем концентрације пириметанила до групе третиране дозом 

1000 mg/kg. Будући да фасцикуларна зона синтетише глукокортикоидне хормоне, од 

којих је најзначајнији кортизол, одговоран за убрзање процеса разградње глукозе до 

енергетски богатих једињења (ATP и NADPH), може се  закључити да је пириметанил у 

наведеним дозама деловао као стресни агенс на организам животиња (Табела 2).  

 

Табела 2. Ширина слојева koрe надбубрежне жлезде третираних група. 

Доза 

(mg/kg) 

/ширина 

(m) 

Контрола 

(АV±SD) 

500 

(АV±SD) 

750 

(АV±SD) 

1000 

(АV±SD) 

2000 

(АV±SD) 
P 

Zona 

glomerulosa 
40,41±10,24 43,77±6,78 45,01±2,83 48,54±11,05 45,43±13,66 0,21 

Zona 

fasciculata 
418,68±85,09 430,39±70,29 411,34±54,71 421,48±87,72 290,02±84,8 0,008 

Zona 

reticularis 
198,39±73,72 199,54±44,69 217,74±41,88 220,89±33,195 243,62±114,16 0,9 

Легенда:AV – средња вредност, SD – стандардна девијацијa, P – ниво значајности 

 

 

Међу добијеним резултатима мерења уочава се смањење ширине фасцикуларне 

зоне у третману дозом 2000 mg/kg на 290,02±84,8 µm у односу на остале третиране 

групе и контролну групу (Табела 2). Добијена вредност се објашњава смањеном 

функцијом спонгиоцита због исцрпљивања депоа холестерола за синтезу кортизола, 

што значи да је организму било потребно више ATP молекула, чија се количина у 

ћелијама смањује под утицајем пириметанила (Coleman et al., 2012). 

Хистохемијским бојењем препрата надбибрежне жлезде свих испитиваних група 

животиња доказано је одсуство или присуство појединих група једињења, као и 

промена структуре ткива.  

У контролној групи нетретирној пириметанилом уочава се нормалан однос коре 

и сржи, као и правилна диференцијација кортикалних зона. Око 70% ширине коре 

отпада на фасцикуларну зону, 25% чини ретикуларна зона, а свега 5% гломеруларна 

зона (Слика 5.1). Присутна је велика количина липида у ретикуларној зони и 

екстрацелуларном матриксу хромафиних ћелија сржи (Слика 5.3), а бојење PAS 

методом показало је присуство полисахарида у ткиву (Слика 5.2).  
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Слика 5.2. Срж (лево) и фасцикуларна зона коре (десно): полисахариди обојени црвено; контрола 

(PAS, 400x) 

Слика 5.3. Надбубрежна жлезда: липиди у ћелијама обојени црно; контрола (Sudan black, 200х и 

1000 х) 

Слика 5.1. Однос слојева надбубрежне жлезде; контрола (HE, 100 х) 
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Код животиња третираних пириметанилом концентрације 500 mg/kg телесне 

масе се смањује однос коре и сржи, јер се ширина сржи повећава више у односу на 

кору. Зоне коре су видљиво издиференциране, с тим што се однос фасцикуларне и 

ретикуларне зоне смањује због повећања ширина ретикуларне зоне. Гломеруларна зона 

остаје непромењена. Крвни судови су развијенији у поређењу са контролном групом са 

присутним крвним елементима (Слика 5.4). Количина липида у ретикуларној зони је 

мања у односу на контролу (Слика 5.6). 

               

      

Слика 5.5. Срж (лево) и фасцикуларна зона коре (десно): полисахариди (црвено); 500 mg/kg 

(PAS, 400x) 

Слика 5.6. Надбубрежна жлезда: липиди у ћелијама обојени црно; 500 mg/kg (Sudan black, 200 х и 

1000 х) 

Слика 5.4. Однос слојева надбубрежне жлезде, 500 mg/kg (HE, 100 х) 
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 Третирање пириметанилом концетрације 750 mg/kg изазвало је даље увећање 

жлезде, што се може закључити из повећања ширина коре и сржи. Ретикуларна зона је 

шира у односу на групе са нижом концентрацијом пириметанила. Повећала се и 

ширина фасцикуларне зоне, алисе однос ретикуларне и фасцикуларне зоне променио на 

2:1, од првобитног односа 3:1 уоченог у контроли. Гломеруларна зона не показује 

промене (Слика 5.7). Присутан је већи број ситнијих синусоидних капилара, док је  

количина полисахаридамања у односу на претходне третиране групе (Слика 5.8). 

Уочава се велика количина липида у ретикуларној зони, али мања у односу на контролу 

(Слика 5.9). 

 

Слика 5.8. Срж (лево) и фасцикуларна зона коре (десно): полисахариди обојени црвено; 750 mg/kg 

(PAS, 400 x) 

Слика 5.9. Надбубрежна жлезда: липиди у ћелијама обојени црно; 750 mg/kg (Sudan black, 200 х и 1000 х) 

 

Слика 5.7. Однос слојева надбубрежне жлезде, 750 mg/kg (HE, 100 x) 
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Код група третираних пириметанилом концентрације 1000 mg/kg однос коре и 

сржи се мења у том смислу да се ширина коре знатно повећава, а ширина сржи смањује 

у односу на претходне групе животиња третиране нижим концентрацијама 

пириметанила (Слика 5.10).Синусоидни капилари су ситнији и слабије развијени од 

капилара у осталим групама. Уочава се доста полисахарида у ткиву сржи, што није 

случај са ткивом коре (Слика 5.11). Количина липида, присутних у ретикуларној зони, 

је знатно смањена у поређењу са контролном групом и групама третираних 

пириметанилом ниже концентрације (Слика 5.12). 

 

Слика 5.11. Срж (лево) и фасцикуларна зона (десно): полисахариди (црвено); 1000 mg/kg (PAS, 400x) 

Слика 5.12. Надбубрежна жлезда: липиди у ћелијама; 1000 mg/kg (Sudan black, 200 х и 1000 х) 

Слика 5.10. Однос слојева надбубрежне жлезде, 1000 mg/kg (HE,100 х) 
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Код група третираних пириметанилом концентрације 2000 mg/kg телесне масе 

однос ширина коре и сржи је много уочљивији него код осталих третираних група. 

Више од 90% жлезде чини кора, док се код неких животиња срж смањује до те мере да 

се састоји из свега неколико хромафиних ћелија. Уочава се хипертрофија ретикуларне 

зоне, тако да је приближно исте ширине као фасцикуларна зона(Слика 5.13). 

Капилари су крупни и бројни у хромафином ткиву, а запажа се већи број 

развијених синусоидних капилара у фасцикуларној зони, богати полисахаридима 

(Слика 5.14). За разлику од других третираних група, код групе третиране 

Слика 5.14. Срж (лево) и фасцикуларна зона коре (десно): полисахариди (црвено); 2000 mg/kg 

(PAS, 400 x) 

Слика 5.15. Надбубрежна жлезда: липиди у ћелијама обојени црно; 2000 mg/kg (Sudan black, 

200 х и 1000 х) 

Слика 5.13. Однос слојева надбубрежне жлезде, 2000 mg/kg (HE, 100 х) 
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концентрацијом пириметанила  од 2000 mg/kg количина липида је сведена на минимум. 

Може се уочити само неколико ћелија са липидним капима (Слика 5.15). 

На основу наведених податакаможе се закључити да су концентрације 

пириметанила ниже од 1000 mg/kg подстицале лучење хормона коре, пре свега 

кортизола. Ћелије ретикуларне зоне су лучиле више андрогеног хормона, али не под 

утицајем пириметанила, већ неког другог фактора. Пириметанил  дат у концентрацији 

2000  mg/kg показао је штетније дејство уодносу на остале концентрације. На нижим 

концентрацијама животињски организми су могли да се изборе са токсичним дејством 

пириметанила појачаним лучењем хормона који су изазвали хипертензију, 

хипергликемију и тахикардију, како би организам снабдели довољном количином 

енергије да се избори са стресором. Фунгицид пентахлорфенол је у концентрацији 200 

mg/kg хронично довео до повећања нивоа шећера у крви (Knudsen et al., 1974).  

Што се више повећавала концентрација унетог пириметанила, то је било веће 

потребе за енергетски богатим једињењима, али и почетним једињењима за синтезу 

хормона, тако да је при концентрацији од 2000 mg/kg било потребно синтетисати више 

фосфатних једињења, носиоца енергије, па су се депои холестерола смањили, што се 

види по одсуству липида у фасцикуларној и ретикуларној зони на овој концентрацији 

(Слика 5.15). Из тог разлога жлезда престаје са синтезом и лучењем хормона и почиње 

да атрофира. Укупна ширина жлезде групе животиња третираних највишом 

концентрацијом је најмања у поређењу са осталим групама (Табела 1). Смањено лучење 

хормона надбубрежnе жлезде доводи до хипотензије, хипогликемије и брадикардије 

што су, уједно, и први симптоми тровања токсичним агенсима (Kruppet al.,1985). 
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2. Утицај пириметанила на штитну жлезду 

Морфометријска анализа хистолошких узорака штитне жлезде показала је да 

постоји промена у функцији жлезде.Број фоликула мереним по видном пољу се 

значајно смањује са порастом концентрације пириметанила, са опсегом вредности 21-

11 фоликула по видном пољу. Максималан број фоликула по видном пољу је 21,3±1,66, 

измерен у контролној групи, док је минимална вредност измерена у групи третираној 

концентрацијом пириметанила од 2000 mg/kg (Табела 3).  

 

Табела 3. Приказ броја фоликула штитне жлезде по величини видног поља.  

Доза 

(mg/kg) 
Контрола 

500 

(АV±SD) 

750 

(АV±SD) 

1000 

(АV±SD) 

2000 

(АV±SD) 
P 

Бр. 

Фоликула/ 

видно поље 

21,3±1,66 15,21±2,59 14,91±2,23 12,75±0,76 11,88±1,42 0,0003 

Легенда: AV – средња вредност, SD – стандардна девијацијa, P – ниво значајности 

 

 

Просечна површина фоликула по видном пољу и ширина зида фоликула 

показују значајну разлику у промени вредности по третираним групама. Површина 

фоликула се линеарно смањује са порастом концентрације, са опсегом варирања 4152-

2290 µm2. Максимална вредност површине је 4152,07±661,92 µm2 запажена у 

контролној групи, док је минимална 2290,12±240,46 µm2 код групе третиране 

концентрацијом 2000 mg/kg (Табела 4).  

Случај је обрнут у погледу промене вредности ширине зида фоликула. 

Вредности се линеарно повећавају са порастом концентрације пириметанила, са 

опсегом варирања од минималне вредности од 1764,78±252,11 µm2 измереном у 

контролној групи, до максималне вредности од 2771,14±125,96 µm2 измереном у групи 

третираној пириметанилом концентрације 2000 mg/kg (Табела 4). 

Просечан број фоликуларних ћелија, тиреоцита, у зиду фоликула не показује 

правилност у промени вредности по третираним групама. Највећи број ћелија по зиду 

фоликула је20,27±1,93 измерен у групи третираном концентрацијом 500 mg/kg, док је 

најмањи број ћелија 15,65±1,15, карактеристичан за контролну групу (Табела 4).  

То значи да пириметанил не утиче на број фоликуларних ћелија, већ само на 

њихову површину, тј. ширину зида фоликула. Пошто се број ћелија не мења, повећање 

величине ћелија доводи до сужавања фоликула, што добијени подаци и показују. 

Увећање тиреоцита, самим тим и сужавање лумена фоликула, је позитивно корелисано 

са њиховом појачаном функцијом секреције тироидних хормона, односно 

хипертиреозом. 

Многе студије показају да фунгициди имају хронично токсично дејство на 

штитну жлезду. Хроничном апликацијом, фунгицид „зирам“ је довао до увећања 

тироидне жлезде (Hodge et al., 1956), док је фунгицид „зинеб“ изазвао хиперплазију 

тироидее не само код пацова, већ и код третираних паса (Smith et al., 1953). Још једна 
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студија показује промену у функцији тироидне жлезде, где је третман фунгицидом 

„манеб“ деловао на тиреостимулишући хормон инхибирајући његову секрецију (Laisi et 

al., 1985). 

 

Табела 4. Приказ просечне површине фоликула, ширине зида фоликула и броја тиреоцита у 

зиду фоликула. 

Доза (mg/kg) 

просечна површина 

фликула по видном 

пољу (µm2) 

ширина зида 

фоликула (m2) 

просечан 

бр.тиреоцита у зиду 

фоликула 

Контрола 4152,07±661,92 1764,78±252,11 15,65±1,15 

500 (AV±SD) 3791,25±421,25 2269,01±189,08 20,27±1,93 

750 (AV±SD) 3070,32±736,88 2647,17±756,33 15,92±1,87 

1000 (AV±SD) 2771,05±299,27 2708,84±251,98 17,43±3,05 

2000 (AV±SD) 2290,12±240,46 2771,14±125,96 17,12±2,48 

P 0,01 0,018 0,3 

Легенда: AV – средња вредност, SD – стандардна девијацијa, P – ниво значајности 

 

 

На хистолошким препаратима штитне жлезде контролне групе животиња уочава 

се нормална морфолошка структура жлезде. У центру препарата присутни су ситнији 

фоликули, микрофоликули, док се ка периферији јавља доста крупнијих фоликула, 

макрофоликула. Фоликули су богати колоидом, што се види по ружичастом обојењу 

Слика 6.3. контрола (Ван Гизон, 400 х) 

Слика 6.1. Тироидна жлезда; контрола (HE, 

400 х) 

Слика 6.2. Тиреоглобулин у колоиду; контрола (PAS, 

200 х) 
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унутрашњости фоликула постигнутој специфичним бојењем полисахарида. Обојени 

производ је тироглобулин, који је по стуктури протеин са полисахаридним групама. 

Крвни судови су нормалне ширине са израженим крвним елементима (Слика 6.2). 

Облик фоликула је правилан, сферан до округао, са тањим фоликуларним зидом (Слика 

6.1 и 6.3). 

Третман пириметанилом концентрације 500 mg/kg довао је до слабе промене 

облика фоликула и смањења броја макрофоликула у односу на број микрофоликула, 

али се тај однос не разликује битно од односа у контролној групи. Зид фоликула је 

шири у односу на контролну групу (Слика 6.5), због чега се смањује површина 

интерфоликуларног простора, што се види по количини присутног везивног ткива 

(колагена) (Слика 6.3). 

Облик фоликула је елипсоидан, тј. издужује се у једном правцу, за разлику од 

готово правилно-округлог код нетретиране групе, са непромењеном количином 

колоида у односу на контролну групу животиња. Такође се запажа дилатација крвних 

судова у поређењу са контролном групом (Слика 6.6).  

 

 

 

Код групе третиране пириметанилом концентрације 750 mg/kg присутно је 

много више микрофоликула него макрофоликула у односу на претходне групе. Облик 

фоликула је исти као код групе третиране дозом 500 mg/kg, али је ширина 

фоликуларног зида већа (Слика 6.7). 

Слика 6.5. Тироидна жлезда; 500 mg/kg (HE, 400 х) 

 

Слика 6.6. Тиреоглобулин у колоиду; 500 mg/kg  (PAS, 200 х) 

 

Слика 6.4. 500 mg/kg (Ван Гизон, 400 х) 
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Видно је смањена количина колоида са тиреоглобулином у односу на претходне 

две групе (Слика 6.8). Већа количина колагена се запажа у итерфоликуларном простору 

око макрофоликула, док се око микрофоликула скоро и не уочава. 

 

 

Знатна морфолошка промена фоликула запажа се у групи третираној 

пириметанилом концентрације 1000 mg/kg. Број микрофоликула је већи у поређењу са 

осталим групама, док се број макрофоликула смањује. Облик фоликула је неправилан и 

деформисан због повећања величине ћелија, односно ширине зида фоликула. Крвни 

судови су дилатирани (Слика 6.10 и 6.11). 

Бојење тиреоглобулина показује присутност колоида само у макрофоликулима и 

малом броју микрофоликула. Одсуство ружичастог обојења унутрашњости фоликула 

указује смањен ниво тиреоглобулина, што значи да су депои истог искоришњени за 

синтезу тиреоидних хормона, што је, пак,корелисано са појачаном функциојом жлезде 

(Слика 6.11). Количина колагена је мања у односу на претходне групе (Слика 6.12). 

Слика 6.8. Тиреоглобулин у колоиду; 750 mg/kg  (PAS, 200 х) Слика 6.7. Тироидна жлезда; 750 mg/kg (HE, 400 х) 

Слика 6.9. 750 mg/kg (Ван Гизон, 400х)  
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Пириметанил концентрације 2000 mg/kg изазвао је знатно смањење броја 

макрофоликула, а повећање броја микрофоликула потпуно измењеног, неправилног 

облика, са дебљим зидовима у односу на све остале третиране групе (Слика 6.13).  

Само се у појединим луменима фоликула може запазити присуство 

тиреоглобулина колода, док су код већине фоликула његови депои испражњени (Слика 

6.14). Такође је и колаген једва видљив између фоликула, због њиховог гушћег 

распореда (Слика 6.15). 

 

Слика 6.13. Тироидна жлезда; 2000mg/kg (HE, 400 х) Слика 6.14. Тиреоглобулин у колоиду; 2000 mg/kg  

(PAS, 200 х) 

Слика 6.12. 1000 mg/kg (Ван Гизон, 400 х) 

Слика 6.10.Тироидна жлезда; 1000mg/kg (HE, 400 х) Слика 6.11. Тиреоглобулин у колоиду; 1000 mg/kg 

(PAS, 200 х) 
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Сумарно, пириметнила је имао стимулативни ефекат на штитну жлезду, тј. 

повећавао њену функцију, што подразумева појачану синтезу и лучење тироидних 

хормона, пре свега тироксина. Тироксин у организму утиче на убрзање катаболичких 

процеса преко активације митохондријалне функције синтезе ATP-a (аденозин три 

фосфата) (Assefa and Yosief, 2003). Исцрпљивање резерви слободне серумске глукозе, 

чијом се разградњом добијају енергетски богата једињења, појачало је активност коре 

надбубрежне жлезде, тачније фасцикуларне зоне, да лучи кортизол који повећава ниво 

серумске глукозе (Jameson and Harrison, 2013).  

Такође, тироксин стимулише лучење адреналина из сржи надбубрежне жлезде 

(Kostić, 1968), што је могуће објашњење за добијене промене у медули жлезде са 

порастом концентрације (Табела 1). У том случају активност сржи надбубрежне жлезде 

је последица утицаја пириметанила на активност штитне жлезде. 

Наведене дозе нису биле леталне по организам током двонедељног конзумирања 

и пацови су се изборили са токсином механизмима одговора на хомеостатски 

дизбаланс, што не мора да значи да, при дужем излагању, фунгицид не би имао јачи 

кумулативни ефекат. 

 

Слика 6.15. 2000 mg/kg (Ван Гизон, 400 х) 
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Закључак 

 

 У овом истраживању, in vivo експеримента са Wistar пацовима, добијени су 

следећи резултати: 

− Третман фунгицидом PYRUS 400 SC током 15 дана изазвао је морфолошке и 

функционалне промене фасцикуларне зоне коре надбубрежне жлезде код свих 

третираних група; 

− Третман пириметанилом, у трајању од 15 дана, није  довео до значајних 

морфолошких и функционаних промена  ретикуларне и гломеруларне зоне коре 

надбубрежне жлезде; 

− Пириметанил током третмана није имао директан ефекат на срж надбубрежне 

жлезде, већ посредно утицајем на штитну жлезду; 

− Двонедељни третман PYRUS-ом изазвао је хипетиреозу штитне жлезде код свих 

третираних група; 

− Утврђивање токсичног ефекта пириметанила на надбубрежну жлезду захтева 

третман дужи од 15 дана.
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Извод, ИЗ: Циљ овог рада био је испитивање утицаја  различитих 

концентрација пестицида PYRUS 400 SC на надбубрежну и 

штитну жлезду пацова соја Wistar одговорних за регулацију 

метаболизма шећера и масти и промета воде и електролита у 

организму. PYRUS је комерцијални фунгицид  који се користи  

за контролу сиве плесни у виноградарству и воћарству са 

пириметанилом као активном супстанцом. Животиње су 

третиране 15 дана орално пестицидом у концентрацијама: 500 

mg/kg, 750 mg/kg, 1000 mg/kg и 2000 mg/kg. Хистолошка анализа 

надбубрежне жлезде обухватала је мерење односа ширина коре и 

сржи, као и ширина појединачних слојева коре. Ширине сржи и 

коре су се повећавале са порастом концентрације до 1000 mg/kg, 

док су у третману пестицидом концентрације 2000 mg/kg биле 

смањене у односу на контролну групу третирану физиолошким 

раствором. Ширине слојева коре (гломеруларне, фасцикуларне и 

ретикуларне зоне) су се, такође, повећавале са порастом 

концентрације до 1000 mg/kg, док су се смањиле код групе 

третиране пестицидом концентрације 2000 mg/kg. Статистичка 

анализа је показала значајну разлику у промени ширине коре и 

фасцикуларне зоне. За хистолошку анализу штитне жлезде 

измерен је број и површина фоликула по видном пољу, ширина 

зида фоликула и број тиреоцита по зиду фоликула. Са 

повећањем концентрација уочено је смањење броја и површине 

фоликула, док се ширина зида фоликула повећавала са порастом 

концентрације пестицида. Статистичка анализа није показала 

значајну разлику у промени броја тиреоцита по зиду фоликула. 

Истраживање је показало да пириметанил конзумиран орално 15 

дана у наведеним концентрацијама доводи до хистолошких 

промена штитне жлезде и коре надбубрежне жлезде. 
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Abstract, AB: The aim of this study was to assay the impact of different 

concentrations of pesticide PYRUS 400 SC on Wistar rats adrenal 

and thyroid gland that are responsible for regulation of sugar and fat 

metabolism, as well as water and electrolyte transport in the body. 

PYRUS is a commercial fungicide used to control graymold in 

viticulture and fruit growing, with pyrimethanil as an active 

substance. Animals were oral treated for 15 days with pesticide at 

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

mg/kg. 

Histological analysis of the adrenal gland involved measuring the 

ratio of the width of cortex and medulla, as well as the width of the 

individual layers of the cortex. The medulla and cortex widths 

increased with increasing concentration of up to 1000 mg/kg, while 

treatment with a pesticide concentration of 2000 mg/kg were reduced 

in comparation with the control group treated with saline solution. 

The cortex layers width (glomerular, fascicular and reticular zones) 

also increased with increasing concentration of up to 1000 mg/kg, 

while they decreased in the pesticide-treated group with 

concentration of 2000 mg/kg. Statistical analysis showed a significant 

difference in cortex and fascicular zone width changes. 

For histological analysis of the thyroid gland were measured the 

number and area of the follicles in the visual field, the width of the 

wall of the follicle and the number of thyrocytes per wall of the 

follicle. The increase of follicle number and area and decrease of 

follicle wall width was observed with the increase concentration of 

pesticides. Statistical analysis did not show a significant difference in 

change of thyreocytes number per follicle wall. 

The study showed that pyrimethanil consumed orally for 15 days in 

these concentrations leads to histological changes in the thyroid gland 

and the adrenal cortex. 
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