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Сажетак: 

 

Пириметанил 2-анилино-4,6-диметил-пиримидин или 4,6- диметил- N-фенил- 2-

пиримидинамин је пиримидински фунгицид. Широко се примењује се у пољопривреди. 

Циљ овог рада је да се утврди ефекат пириметанила на крвне ћелије. У ту сврху су 

орално третирани пацови различитим концентрацијама пириметанила (500, 600, 700, 

800, 900, 1000, 2000 мг/кг /дану) у трајању од недељу дана. По завршеном третману 

животиње су жртвоване и направљени су размази коштане сржи и периферне крви. На 

размазима коштане сржи анализирана је процентуална заступљеност појединих 

ћелијских фенотипова. Најзаступљеније ћелије у коштаној сржи су ћелије гранулоцитне 

лозе и лимфоцити и то преко 20 %. Ћелије лимфоцита у коштаној сржи су проценуално 

најзаступљеније у контролној групи 26,80 % a најмање заступљене у концентрацији 

2000 мг∕кг 15%. Неутрофили у коштаној сржи су најзаступљенији у концентрацији 

пириметанила 800 мг∕кг 31,80 %, а најмање присутни при концентрацији 500 мг∕кг 

10,30%.Најзаступљеније ћелије у периферној крви су такође ћелије гранулоцитне лозе и 

то неутрофили и лимфоцити. Број неутрофила у периферној крви креће се у 

вредностима од 52,000±4,000 по видном пољу за концентрацију 600 мг∕кг до 

128,000±8,888 по видном пољу за концентрацију 900 мг∕кг. Бројност лимфоција у 

периферној крви се креће у распону од 431,000±12,166 по видном пољу у контролној 

групи до 368,333±7,371 при концентрацији од 600 мг∕кг по видном пољу. Ови резулати 

указују да пириметанил има потенцијал да изазове промене у односима појединих 

крвних ћелија . 
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Abstract: 

 

Pirimethanil 2-anilino-4,6-dimethyl-pyrimidine or 4,6-dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidineamine 

is pyrimidine fungicide. It is widely used in agriculture. The aim of this thesis is to establish 

the effect of pyrimethanil on blood cells. For that purpose, different concentrations of 

pyrimethanil (500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000 mg / kg / day) were given orally to rats for 

a period of one week. After the treatman, the animals were sacrificed and  bone marrow and 

peripheral blood smears were taken. Bone marrow smears were used to analyse the 

percentage in which certain cell phenotypes were present. The most common cells in the bone 

marrow are granulocyte cell lines and lymphocytes, and more than 20%. Bone marrow 

lymphocytes were the highest in the control group of 26.80% and the lowest in 2000 mg/kg 

were 15%. Neutrophils in the bone marrow are most commonly found in the pyrimethanil 

concentration of 800 mg / kg of 31.80 %, and are at least present at a concentration of 500 

mg/ kg of 10.30%. The most common cells in the peripheral blood are also the cells of the 

granulocytic line, neutrophils and lymphocytes. The number of peripheral blood neutrophils 

ranges in values of 52.000 ± 4.000 per field of vision for a concentration of 600 mg / kg to 

128.000 ± 8.888 per field of vision for a concentration of 900 mg / kg. The number of 

peripheral blood lymphocytes ranges from 431.000 ± 12.166 per field of vision in the control 

group to 368.333 ± 7.371 at a concentration of 600 mg/ kg per field of vision. These results 

indicate that pyrimethanil has the potential to cause changes in the relationships of individual 

blood cells. 
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1.УВОД 

 

1.1 Фунгициди 

 

Фунгициди су хемијске супстанце намењене сузбијуњу фитопатогених гљива и 

бактерија, проузроковаћа биљних болести. Већи проблем представљају фитопатогене 

гљиве, јер проузрoукују знатно веће штете. Неорганска и органска једињења која 

инхибирају развој фитопатогених гљива називају се фунгистатицима, док се она која их 

унишставају називају фунгицидима. Постизање фунгицидног ефекта представља и 

ризик оштећења биљака. 

 

Деловање већине фунгицида је заштитног, превентивног карактера, иако постоје 

једињења чије је деловање и куративно, представљају домен фитотерапије, чији развој 

тек предстоји. Основно деловање фунгицида огледа се у спречавању развоја спора, 

односно њиховом уништавању, пре него што продру у биљку. Фунгициди се примењују 

за третирање надземних делова биљака, семена и земљишта (Солдатовић, 1980). 

 

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

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

дешава се епохално откриће нове групе органских фунгицида са специфичним 

дејством. Специфично дејство ових фунгицида огледа се у томе да их биљка може 

апсорбовати и разносити по свим својим деловима, тако да они штите биљку од већ 

настале инфекције тј. утичу на патогене у самој биљци. Добили су назив систематични 

фунгициди. Примена систематичних фунгицида доводи до фундаменталне биолошке 

појаве која омогућава еволуцију живог света, а то је појава резистентности патогена на 

често употребљаване фунгициде (Јањић, 2009). 

 

Употреба пестицида је неопходна савременој пољопривреди ради постизања 

повећаног приноса са обрадивих површина. Њиховим коришћењем смањује се напор и 

новчана улагања, а притом се постиже релативно потпуна контрола над штеточина        

( Lawrence and Isioma, 2010). 

 

Многе хемијске материје, које се употребљавају у пољопривреди могу да продру 

у организам радника у облику пара, прашине и ситних капљица раствора. При употреби 

токсичних једињења са јаким дејством и високо токсичних једињења, једина 

превентивна мера против тровања често је коришћење рационалних средстава личне 

заштите (Загорац, 1978). 

 

Фунгициди се у великој мери разликују у могућности да изазову штетне ефекте 

код људи. Историјски гледано, неке од најтрагичнијих епидемија десиле су се 

тровањем пестицидима, услед њихове неадекватне примене. Већина фунгицида која  је 

тренутно у употреби неће изазвати честа и тешка акутна тровања из неколико разлога: 

а) имају ниску инхерентну токсичност код сисара и неефикасну апсорпцију, б) 

формулисани су као суспензије ометљивих прашкова или грануле, в) методе апликације 

су такве да је смањено интензивно излагање овим средствима. 
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1.2. Подела фунгицида 

 

1.2.1.Према начину деловања на патогена: 

 

-превентивни (протективни) за сузбијање патогена пре остварене инфекције, примењују 

се  фолијарно, тако да споре не клијају када падну на површину листа; 

-куративни за сузбијање патогена након изазване инфекције; 

-фунгициди са резидуалним деловањем, пост-инфективни и пост-симптомски, 

превентивни (куративни) са продуженим деловањем као и ерадикативним деловањем. 

1.2.2. Према покретљивости у биљци: 

 

-контактни (несистемични, површински)- не крећу се у биљци; 

-системици (транслокациони)- крећу се кроз биљку асцедентно и десцедентно; 

-локал-системици (ограничени системици) крећу се ограничено и делују локално; 

-транслокациони  који се апсорбују, крећу кроз биљку уништавајући проклијале споре     

гљива које почињу да пенетрирају у биљно ткиво. 

1.2.3. Према месту примене-објекту који се третира: 

 

- за третирање семена и садног материјала; 

- за сузбијање проузроковача болести у земљишту (дезинфекција); 

- за третирање надземних делова биљака. 

1.2.4. Према хемијском саставу: 

 

-неоргански:  бакарни и сумпорни препарати; 

-органски:а) биолошки-препарати на бази Trichoderma harzianum 

    б) органски фунгициди са контактним деловањем: додин, пириметанил…; 

    ц) стробилурини-продукти метаболизма неких виших гљива са фунгицидним 

деловањем на неке патогене гљиве, испољавају добро трансламинарно 

деловање; 

     д)органски системични фунгициди-нанети на биљку једним делом 

функционишу као контактни (површински) фунгициди, а већим делом бивају 

пренети у друге делове биљке. Колики део ће бити усвојен зависи од врсте 

фунгицида, патогена, домаћина, периода инкубације, времена примене идр. 

Имају предност у односу на контактне, али се због резистентности морају 

користити рационално; 

     е) средства за системично индуковање отпорности- активирају одбрамбене 

механизме код биљака и примењују се пре инфекције; 

      ф) средства за дезинфекцију семена-  ацибензолар- метил; 

      г) хемијска средства за дезинфекцију земљишта (Митић, 1998а). 

 

Идеални фунгицид треба да има следеће карактеристи: (а) ниску токсичност, (б) 

ниску екотоксичност, (в) ниску фитотоксичност, (г) високу стопу пенетрације за споре 

и мицелију и (е) ограничену биоразградњу на површини биљке.  
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1.3. Примена фунгицида 

 

Фунгициди се примењују за третирање надземних делова биљака, семена и 

земљишта. Налазе примену у третирању плодова пре складиштења и појединих 

производа дрвне индустрије. Настали су као потреба за већом количином хране, као и 

потреба да се искорене многе болести и организми који имају улогу преносиоца 

болести. Користе се у пољопривреди и шумарству (90%), а знатно мање у здравству и 

ветерини. За разлику од већине загађујућих материја које се у радну и животну средину 

уносе без одређеног циља, фунгициди се уносе са намером да помогну човеку, 

повећањем приноса у пољопривреди, воћарству, виноградарству сузбијањем штетних 

микроорганизама (Солдатовић и сарадници,1980). 

Један од највећих проблема који прати употребу ових средстава је и велико 

загађење вода, како површинских тако и подземних, што је посебно неповољно ако се 

зна колики је значај поземних вода за живи свет на Земљи. Познато је да применом 

фунгицида, само један део одлази на циљни организам а већи део захвата и загађује 

околну средину, а најчешће се раствара у води. Већина фунгицида је мање или више 

токсична, неки од њих су јако растворљиви у води. 

 

1.4. Pyrus 400SC 

 

 Pyrus 400-SC je комерцијални назив фунгицида који се у нашој земљи налази у 

слободној продаји. То је фунгицид са систематичним и протективним деловањем, 

намењен сузбијању проузорковача сиве трулежи винове лозе (Botrytis cinerea) и 

проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке.  

 

Pyrus 400 SC инхибира синтезу метионина што доводи до спречавања лучења 

ензима неопходних за инфекцију и продор мицелије у ћелију биљке домаћина. 

Најактивнији је у фази цветања и прецветавања. Делује и гасном фазом тј. парама. Кроз 

биљку се креће трансламинарно тј. продире на другу страну зелене масе. 

 

Деградација пириметанила у земљи и води постиже се микробиолошком 

деградацијом. Пириметанил има ниску стопу задржавања у води и тлу, а умерену у 

седименту. Да би могао да се користи једном до два пута годишње, период од годину 

дана мора бити довољан да се изврши потпуна деградација. Теренске студије сугеришу 

да осим у екстремним условима пириметанил и његов главни метаболит не залазе у 

дубљим слојевима земље и воде, и да не доводе до загађења (Митић, 1998б). 
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1.4.1. Пириметанил: 

 

 

Активна материја Pyrus-a 400 SC је пириметанил, који се налази се у 

заступљеностиод  40%.  

Пириметанил је органско једињење и главна активна супстаца Pyrusa 400-

SC.Хемијка формула пириметанила C12H13N3, моларна маса 199,25 гр∕мол. То је 

кристални прах беле боје, скоро без мириса. Тачка топљења 96,3ºC, a вредност ph: 5,0-

8,0 (Савчић - Петрић и Секулић, 2007а). 

  

 

 

 

Пириметанил 2-анилино-4,6-диметил-пиримидин или 4,6-диметил-N-фенил-2-

пиримидинамин је пиримидински фунгицид. Користи се у виноградарсту и воћарству. 

То је чврста супстанца, која се у ваздуху налази претежно у аеросолној фази. 

Растворљивост у води опада са порастом pH. Акутна токсичност је мала. Могући је 

карциноген. Код огледних животиња поремећује ендокрини систем (Савчић - Петрић и 

Секулић, 2007б). 

Пириметанил је контактни и трансламинарни  фунгицид са заштитним и 

куративним својствима. Он спречава стварање протеина и поделу ћелија код 

гљивичних патогена, путем инхибицијебиосинтезе метионина. Може се користити на 

бројним културама као што су јабуке, јагоде кao и код грашка и бораније. 

 

Нема опасних продуката разагања при нормалном складиштењу. Приликом 

термалног распадања стварају се угљен моноксид, угљен диоксид и оксиди азота из 

анилинског и пиримидинског дела молекула. 

  
Пириметанил коришћен као фунгицид може директно утицати на животну средину. 

Ако буде испуштен у ваздух на 25 °C постојаће у две фазе, као пара и као честица. У фази 

паре биће разграђен у атмосфери фотохемијским реакцијама у периоду од два 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 до 158 дана. Потенцијал за биоконцентрацију у 

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

киселим водама. У организам се из окружења може унети преко коже или удисањем 

(Swann, et all.,1983). 

 

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). 

Хемијска структура пириметанила (www.sigmaaldrich.com) 
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1.5. Токсиколошки подаци 

 

Према токсиколошким подацима Организације за храну и пољопривреду 

Уједињених нација (ФАО), пириметанил "има ниску акутну токсичност када се 

примјењује на орални, дермални или инхалацијски пут" и минимално надражује очи 

(али не и кожу), према студијама на моделима зеца. Поред тога, студије са моделима 

миша показале су да је супстанца усмерена на следеће органе: гонаде, јетра, бубрег, 

штитна жлезда, срце, надбубрежно ткиво, слезина и тимус. Студије токсичности са 

псима показале су дијареју и хипоактивност саливације. 

 

Испитивањем токсичности показано је следеће:  

 

1. Акутна токсичност:  

a) Орална 50: за пацова 4.150 - 5.971 кг∕кг; за миша 4.665 - 5,359 мг∕кг;  

b) Дермална 50: за пацова (оба пола) > 5.000 мг∕кг.  

 

2. Хронична токсичност:  

a) NOEL (доза без ефекта): за пацова (оба пола) > 17 - 22 мг∕кг/дан; за миша 20 - 

25 мг∕кг/дан;  

b) ADI (прихватљив дневни унос): за човека 0,06 мг∕кг/дан (Митић, 1998).  

 

 

Показало се да је токсичан за:  

 

1. Организме у води:  

• EC50(средње ефективна конценртација): за алге 1,20 мг∕л;  

• EC50(средње ефективна конценртација): за дафније 2,9 мг∕л;  

• LD50: за рибе - шарана 35,3 мг/; пастрмка 10,5 мг∕л;  

2. За птице (LD50): за патку и препелицу> 2.000 мг∕кг; 

3. За пчелу (орална и контактна LD50) > 100 μg/пчела;  

4. Делује на организме у земљишту: LD50 за кишну глисту 625 мг∕кг земљишта. 

(Митић 1998в).  

 

Главни ефекти пириметанила 400-SC у краткорочним и дугорочним 

истраживањима, при лабараторијским условима били су на штитној жлезди, 

урогениталном систему и јетри.  

 

Пириметанил у исхрани пса пробитно је довео до повећања телесне масе, а потом 

до смањења, и благих хематолошких промена. Добро се апсорбује и брзо излучује 

фецесом, мали део урином, а један део преко жучи.  
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Дуготрајна студија код пацова показала је благо повећање инциденце бенигних 

туморау штитној жлезди, они брзо апсорбују, метаболишу и излучују пириметанил 

урином, а мањи део преко фецеса у року од 6 – 8 сати. Сам метаболизам пириметанила 

у организму укључује оксидацију до хидроксилираних деривата праћену коњугацијом. 

Испитивања су такође показала да овај фунгицид индиректно стимулише штитну 

жлезду и повећава активност ензима јетре (Tomlin, 1994). 
 

Испитивање токсичног ефекта на људима вршено је процењивањем оштећења ДНК 

мононуклеарних леукоцита код 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 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).  

 

Генерално испитивање генотоксичности не указује на штетна деловања 

(канцерогеност, мутагеност, тератогеност), као ни на репродуктивни циклус. На 

људима нису запажени штетни ефекти током примене. Не иритира кожу и не делује 

надражајно на слузницу ока (Митић, 1998г). 
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1.6. Коштана срж 

 

Коштана срж је један од највећих органа у људском организму са најактивнијим 

пролиферативним и регенеративним својствима.  

Хематопоеза је процес стварања уобличених елемената крви у органима 

хематопоетског система. У хематопоези човека постоје три периода које се одвијају на 

три различита места у организму. То су хематопоеза у ембриону, фетусу и хематопоеза 

после рођења. У пренаталном периоду одвија се у жуманачној кеси, јетри, слезини и 

коштној сржи, док се у постнаталном периоду одвија само у коштаној сржи (Лачковић, 

и сарадници 2014). 

Активна коштана срж се одмах након рођења налази у свим костима. Касније, 

масне ћелије постепено замењују активну срж у дугим костима, те се хематопоеза 

одвија само у коштаној сржи грудне кости, карлице, ребара, лобање, кичменим 

пршљеновима, и у проксималним деловима хумеруса и фемура. У случају потребе за 

повећаним стварањем ћелија крви, масна срж може поново да се претвори у активну 

коштану срж, тако хематопоеза може да се увећа за 4 до 8 пута у односу на њен 

нормални интензитет (Петровић, 2009а). 

Коштана срж може бити црвена и жута у зависности од типа ткива који у њему 

преовладава. Црвена коштана срж производи све ћелије крви и један део леукоцита.  

Она је високо васкулизирано ткиво које садржи плурипотентне матичне ћелије. 

Плурипотентне матичне ћелије се под деловањем хуморалних стимулишућих чинилаца, 

деобом и диференцијацијом претварају у матичне ћелије појединих крвних лоза: 

проеритробласте, мијелобласте, монобласте, мегакариобласте и нулте лимфоидне 

ћелије (ни Т, ни Б лимфоците). Из опредељених матичних ћелија даљом деобом и 

диференцијацијом настају зреле ћелије појединих крвних лоза. Жута коштна срж служи 

првенствено као складиште за масти, али под одређеним условима може бити 

претворена у црвену срж. 

Коштана срж је у потпуности  црвена до 7 године живота, јер је тада потреба за 

континуираним формирањем крви висока. Како тело стари, црвена срж постепено се 

замењује жутим масним ткивом. Одрасли у просеку имају око 2,6 кг коштане сржи, од 

чега је половина црвена.  

У процесу хематопоезе настају јединствене, плурипотентне матичне ћелије али и 

ћелије опредељене само за по једну крвну лозу. Основне карактеристике матичних 

ћелија хематопоезе су: способност самообнове, могућност диферентовања и 

пролиферација. 

-Способност самообнове је једна од најважнијух особина ових ћелија која 

обезбеђује одржавање популације матичних ћелија хематопоезе константним у 

организму. Омогућава несметано одвијање хематопоезе и одржавање броја ћелија 

периферне крви у уским физиолошким границама. Самообнова је регулисана на нивоу 

целокупне популације.  Од величине популације зависи који део популације ће се 

диферентовати у опредељене матичне ћелије, а који ће деобом обновити сопствену 

популацију. 
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-Диференцијција- Из плурипотентних матичних ћелија хематопоезе настају 

матичне ћелије опредељене за поједине крвне лозе. Овај процес подразумева опадање 

способности самообнове, губитак плурипотентности и стицање карактеристика које 

омоућавају да свака категорија ћелија реагује са специфичним стимулаторима. 

-Пролиферативна активност матичних ћелија је велика, тако да мали број 

плурипотентних матичних ћелија обезбеђује велики број диферентованих ћелијских 

потомака (Стефановић С.1981). 

Сазревање и диференцијација ћелија током хематопоезе обухвата два глава 

процеса еритроцитопоезу и леукоцитопоезу (Петровић, 2009б). 

 

 

Слика 1.  Шематски приказ хематопоезе 

(http://www.d.umn.edu/~jfitzake/Lectures/DMED/CytAnt/Cytokines/HematopoieticAgents.html) 
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1.7. Еритроцитна лоза 

 

Еритроцитопоеза је процес сазревања еритроцита, и после рођења одвија се само 

у коштаној сржи (Петровић,2009в). Еритроцити као и друге ћелије крви, разликују се 

од ћелија других ткива по томе што су зреле ћелије крви физички одвојене од својих 

матичних ћелија. (Wintrobe, et all., 1981). При нормалним условима дневно се ствара 

око 3 милијарде еритроцита на килограм телесне масе, јер приближно исти толики број 

еритроцита заврши свој век. Зрели еритроцит је ћелија без једра и митохндрија, и зато 

не може да врши синтезу беланчевина. Неопходно је да се у току сазревања младих 

ћелијских облика еритроцитне лозе изврши уградња свих  протеина  потребних за 

животни век еритроцита од 120 дана. Еритропоеза је регулисана преко хормона 

еритропоетина који се ствара на нивоу бубрега у зависности од концентрације 

хемоглобина у крви. Смањена концентрација хемоглобина у крви изазива смањење 

парцијалног притиска кисеоника у ткиву бубрега доводећи до повећаног лучења 

еритропоетина и обрнуто. Осим еритропоетина на еритроцитопоезу делују и 

хипоталамус, андрогени хормони и кобалт (стимулативно), као и естрогени хормони 

(инхибиторно), (Петровић,2009г). 

 

1.7.1. Морфолошке карактеристике ћелија еритроцитне лозе 

  

Од плурипотентне матичне ћелије деобом и диференцијацијом настаје 

унипотентна матична ћелија, предодређена за еритроцитну лозу, од које даљим 

процесима диференцијације настају коначни облици зрелих ћелија-еритроцити. 

 

Проеритробласт је прва препознатљива ћелија у 

еритроцитној лози (Слика 2). То је округла или овална 

ћелија са крупним једром који заузима 80% запремине 

ћелије. Цитоплазма је изузетно базофилна и заузима 

узан појас око једра. Хроматин једра је растресит , а 

једро садржи неколико једарца. Проеритробласт садржи 

Гоџијев апарат, један број митохондрија и велики број 

рибозома који заједно са РНК дају изразиту базофилност 

цитоплазми. Пречник ћелије је између 14 и 25µм. 

 

Базофилни еритробластје сличан проеритробласту, 

али се у једру не виде једарца и његова величина је мања 

(Слика 3). У овој ћелији почиње кондензација хроматина 

у једру. Базофилност је израженија са великим бројем 

рибозома. Пречник ћелије од 16 µм до 18µм. 

 

 

Слика 2. 

Проеритробласт 
(http://www.chronolab.com) 

Слика 3.                

Базофилни 

еритробласт 
(http://bls2.heteml.jp/el/hematolog

y/hematology.com 
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Полихроматофилни еритробласт је ћелија у којој 

долази до уградње хемоглобина, па цитоплазма на 

неким местима добија ружичасту боју, напре у 

близини једра а касније се шири према периферији 

ћелије (Слика 4). Полихроматофилни еритробласт 

поред ацидофилнох својстава због присиства 

хемоглобина има и базофила својства услед присуства 

рибозома, тако да цитоплазма финално добија сивкаст 

полихроматофилни изглед. Пречник између 12µм и 

15µм (Стефановић и сарадници, 1984). 

 

Ацидофилни еритробласт је ћелија са 80% 

целокупног хемоглобина (Слика 5). Хроматин је 

изразито згуснут а једро се скврчава. У једру се налази 

искључиво хетерохроматин, тако да је синтеза ДНК 

прекинута, а због тога и деоба ћелија. На крају се 

ацидофилни еритробласт ослобађа једра и прелази у 

ретикулоцит. Пречник се креће од 8 до 12 µм. 

 

 

Ретикулоцит је најмађа ћелија без једра (Слика 6) 

После два дана преко синуса коштане сржи прелази у 

периферну крв. Ретикулоцити су већи од зрелих 

еритроцита, њихова запремина је приближно за 20% 

већа од запремине еритроцита. У њиховој цитоплазми 

се још увек налазе органеле: рибозоми, митохондрије и 

Голџијев апарат.Сазревањем реткулоцит губи органеле 

и прелази у стање зрелог еритроцита. Пречник ћелија 

је око 7,4µм (Schneider at all, 1982). 

 

Еритроцит је ћелија без једра, нуклеотида, 

рибозома, митохондрија, ДНК и РНК молекула (Слика 

7). Биконкавног је изгледа у коме хемоглобин чини 90%  

до 95% сувог остатка (Jandl, 1987). Овакав облик 

еритроцита омогућава му велику савитљивост, промену 

облика, пролажење кроз узане капиларе који су мањи од 

самог еритроцита (Schmid-Schombein,1975). Еритроцит је 

специјализована ћелија која живи 120 дана, и за то време 

пређе у крвотоку 3000 километара, доносећи свим 

ткивима кисеоник (Harris аnd Hellermeyer, 1970).  

 

 

Слика 4.      

Полихроматофилни 

еритробласт 
(https://www.dartmouth.edu) 

Слика 5.                       

Ацидофилни еритробласт 
(http://www.chronolab.com) 

Слика 6.                         

Ретикулоцит 
(https://www.shutterstock.com/image-

photo/red-blood-cells-reticulocyte-stain-

medical) 

Слика 7.                  

Еритроцит 
(http://medcell.med.yale.edu) 
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У еритроциту се налази око 400 милиона молекула хемоглобина створених у 

еритробластима и ретикулоцитима, који дају ткивима око 250мл кисеоника, а предају 

плућима око 200 мл угљен-диоксида у минуту (Low at all, 1985). Присуство 

хемоглобина у еритроцитима омогућава знатно брже везивање кисеоника , него кад би 

хемоглобин био растворен у плазми. Хемоглобин у еритроциту има дужи век трајања, 

120 дана. Хемоглобин растворен у плазми живи 200 минута а након тога се брзо уклања 

(Cooper at all, 1986). 

 

1.8. Леукоцитна лоза 

 

Леукоцитопоеза је процес сазревања леукоцита. Леукоцити су ћелије са јером. У 

крви се могу наћи три врсте леукоцита: зреле ћелије гранулоцитне лозе, зреле ћелије 

моноцитне лозе и зреле ћелије лимфоцитне лозе. На основу порекла, динамике и улоге 

леукоцити су подељени у две групе: 1) фагоците (гранулоцити и моноцити) чија је 

улога у фагоцитовању микроорганизама и сваког другог антигена, 2) имуноците ( Т и Б 

лимфоцити, и ћелије природне убице) чија је улога у хуморалном и ћелијском 

имунитету (Erslev and Gabuzda, 1988). 

Леукоцити воде порекло од плурипотентне матичне ћелије од које настају и све 

друге хематопоетске ћелије. Од ове ћелије са једне стране настаје унипотентна ћелија 

за мијело-моноцитну лозу, а са друге стране унипотентна ћелија за лимфоцитну лозу 

(Quesenberry, et all., 1986). 

 

 

 

 

 

1.8.1. Гранулоцитна лоза 

 

Из плурипотентне матичне ћелије настаје усмерена унипотентна ћелија 

гранулоцитне лозе. Из ове ћелије настају редом мијелобласт, промијелоцит, мијелоцит, 

метамијелоцит, штапићасти и сегментовани гранулоцити (неутрофили, еозинофили, 

базофили). У коштаној сржи здравих особа налази се 10 до 15 пута више леукоцита 

него у крви. Када пређу у крв гранулоцити проводе 6 до 10 сати у циркулацији, након 

чега прелазе у крв и обављају фагоцотозу.  

Гранулоцоти у ткивимаживе 4 до 6 дана. Деобом и сазревањем ћелија 

гранулоцитне лозе долази до морфолошких промена самих ћелија. 

Слика 8.                                                                             

Леукоцити 
(http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio225/chap16/sld006.htm) 



 Утицај фунгицида на бази пириметанила на ћелије крви пацова соја Wistar 

 

12 
 

1.8.2.Moрфолошке карактеристике ћелија гранулоцитне  лозе: 

 

Мијелобласти су прве препознатљиве ћелије 

гранулоцитне лозе (Слика 9). Једро је ексцентрично 

постављено. Око једра је узак слој цитоплазме који се 

боји плаво и у нормалном стању у њој нема гранула. 

Једрова опна је танка , а његов хроматин је растресит. У 

једру се налази два до пет светло плавих једараца. 

Присуство примарних гранула указује да су ове ћелије 

сазреле у промијелоците.Пречник износи од 12 µм до 20 

µм. 

 

Промијелоцити су веће ћелије од мијелобласта. У 

цитоплазми која је слабо базофилна се појављују 

примарне Азурофилне грануле (Слика 10). Хроматин је 

базофилан, грубље стуктуре, нема једарца. Престанак 

стварања примарних гранула и појава секундарних 

гранула означава прелаз у следећи развојни стадијум. 

 

 

Мијелоцити су последње ћелије које су способне за деобу. Овалног или округлог 

облика, пречника од 10 µм до 18 µм. Њих одликује појава и постепено повећање броја 

секундарних специфицних гранула. Око јера се налази већи слој цитоплазме који се 

боји светлоцрвено. У цитоплазми се налазе крупне грануле, једнаке величине које су 

равномерно распоређене. Грануле су у почетку плаво-црвене , касније са сазревањем 

оне имају црвену (еозинофилне), или затворено плаву (базофилне) или једва видљиву 

боју (неутрофилне). У једру се налази једарце. 

Метамијелоцити настају деобом мијелоцита. Има већи слој цитоплазме од 

мијелоцита и цитоплазма је исто светло црвена. Карактеристичан је бубрежааст облик 

јера који је од цитоплазме одвојен дебљом опном. Хроматин једра је згуснут у виду 

грудвице. У једру се не налази једарце. 

Штапићасти гранулоцит је ћелија овалног облика, пречника 10 µм до 12 µм. 

Цитоплазма се боји светлоружичасто и у њој се налазе еозинофилне, базофилне или 

неутрофилне грануле у зависности од типа ћелија. Једро има карактеристичан облик 

штапа или кифле. Хроматин је скупљен у гомиле, а обојеност једра је тамноцрвена, и у 

њему се не налази једарце (Babior, 1894a). 

Сегментовани гранулоцити су коначни облици у гранулоцитној лози. Око једра се 

налази обилан слој цитоплазме који се боји светлоружучасто. Једро је подељено на 

више сегмената, који су међусобно спојени танким, једва видљивим мостићима. Са 

старењем ћелија повећава се број сегмената, највише до пет. У зависности од врсте 

гранула присутних у цитоплазми разликујемо: еозинофилне гранулоците, неутофилне 

гранулоците и базофилне гранулоците. 

Слика9.          

Мијелобласт 
(https://imagebank.hematology.or

g/image/60924/myeloblast-with-

auer-rod?type=atlas) 

 

Слика10. 

Промијелоцит 
(https://medicaлdictionary.thefreed

ictionary.com/promyelocyte) 
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Неутрофилни гранулоцит- једро је подељено на 

2 до 5 сегмената повезаних танким влакнима 

хроматина (Слика 11). Оваква сегментација једра је 

потребна да би ови гранулоцити могли лакше да 

пролазе кроз уске отворе између ендотелских ћелија 

капилара (Davis et al., 1982). Секундарне грануле 

расуте у цитолазми су веома фине и тешко се 

запажају. Њихова улога је да спрече или успоре 

продирање инфективних узрочника и других страних 

атигенау организму. Аову функцију обављају заједно 

са плазмоцитима, који настају из Б-лимфоцита и 

макрофагима, који настају из моноцита. Плазмоцити и макрофаги делују спорије, али 

дуже од гранулоцита. Оваква функција омогућена је захваљујући њиховој 

покретљивости, фагоцитози, дегранулцији, бактерицидном дејству и способности да 

реагују на велики број хемиотаксних чинилаца (Babior, 1894b). 

 

Еозинофилни гранулоцит - ова ћелија се од 

неутрофила разликује по гранулама и облику јерда 

(Слика 12). Грануле еозинофила су веће, имају 

нараџастоцрвену боју и налазе се у великом броју. 

Еозинофилни гранулоцити учествују у реакцијама 

преосетљивости. Еозинофили доспевају на местима 

продора страног анигена, и тада врше фагоцитозу, 

стварају фагозом са којим се спајају њихове грануле  

да би изручиле у фагозом свој садржај (Butterworth et 

all., 1979).  

 

Базофилни гранулоцити – су најмање заступљени 

гранулоцити периферне крви. У њима се налазе велике и 

крупне базофилне, мркопурпурне грануле, које у 

потпуности прекривају једро (Слика 13). Ове грануле су 

растворљиве у води, па се често изгубе у току бојења 

размаза крви. Поред базофилних гранула запажа се и 

присуство ситних гранула, које представљају гликоген, а 

налази се и мали број митохондрија. Једро је бубрежасто 

са великим бројем усека, и обухвата скоро половину ћелије 

(West, 1983). Позната је улога базофила у фагоцитози, али 

познатија улога им је у реакцијама преостљивости, у 

којима учествују заједно са мастоцитима. Базофилни 

гранулоцити и мастоцити се синтетишу и нагомилавају у 

гранулама хистамина (Hartman, et all., 1961). 

Слика 11.                             
Неутрофил               

(https://medicaldictionary.com) 

Слика 12.     

Еозинофилни 

гранулоцит 

(http://www.funsci.com/fun3) 

Слика 13.               

Базофилни гранулоцит 
(http://www.funsci.com) 
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1.9. Moноцитно-макрофагна лоза 

 

Моноцити и макрофаги припадају мононуклеусном фагоцитном систему. 

Моноцит је непотпуно зрела ћелија која преласком из крви у ткива, даје потпуно зрелу 

ћелију, макрофаг, која је позната као и хистоцит. Моноцити настају у коштаној сржи из 

матичне ћелије која је опредељена за моноцитну лозу. Најмлађа ћелија је монобласт, 

њеном деобом настаје промоноцит а даљом деобом моноцити. У крвоток прелазе млади 

моноцити, а потом у остала ткива где и сазревају у најзрелије ћелије мононуклеусног 

фагоцитног система, макрофаге. У ткивима макрофаги могу да живе веома дуго, и да у 

неким ситуација поново стичу ограничену способност размножавања (Стефановић, 

2004). 

 

1.9.1. Морфолошке марактеристике моноцитне лозе: 

 

Монобласт је прва морфолошки препознатљива ћелија 

ове лозе, врло је слична са ћелијама мијелобласта па се тешко 

распознаје (Слика 14). Ова ћелија је непокретна, са пречником 

од 16µм. Његова цитоплазма има јасну плаву боју, једро је 

велико и угнуто у централном делу, са једним до два једарца. 

 

 

Промоноцит настаје деобом монобласта. Велика ћелија 

пречника између 16 µм и 18µм, овалног изгледа и врло 

покретљива (Слика 15). Цитоплазма је плаве боје и у њој се 

налазе ситне грануле. Једро је увек угнуто и савијено. 

 

 

Моноцит је највећа ћелија крви са пречником између 

15µм и 18µм (Слика 16). Цитоплазма је сивкаста, и у њој се 

налазе ситне црвенкасте грануле и вакуоле. Јеро заузима скоро 

половину ћелије и има најчешће бубрежаст облик, али се често 

дешава да има и облик слова Е. Зрели моноцити више не 

синтетишу пероксидазу. Моноцити сарже скоро све 

хидролизне ензиме као и неутрофили. У току запаљенских 

појава, прелаз моноцита у ткива је много бржи као и величина 

њихове обнове, захваљујући убрзаној моноцитопоези. За 

разлику од неутрофилних гранулоцита моноцити могу много 

дуже да бораве у ткивима, и тамо се претварају у макрофаге 

(Schmaryl, 1969). 

Слика 14.                 
Монобласт 

https://www.labce.com/ 

 

Слика 15.            

Промоноцит 
imagebank.hematology.org 

 

Слика 16.                

Моноцит 
https://www.healthcheckup.com/gener

al/how-to-increase-monocytes/ 
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Макрофаги настају из моноцита који су прешли у ткива (Слика 17). Животни век 

макрофага је приближно 60 дана. Макрофаг постаје знатно већа ћелија од моноцита са 

пречником од 20 µм до 50 µм. Већ у току првих 30 минута од настанка макрофага, 

појављују се вакуоле. Једро постаје округло и садржи једно до два једарца. У 

цитоплазми су многобројне азурофилне грануле и вакуоле. У њој постепено ишчезавају 

грануле са пероксидазом, а повећава се интензитет гликолизе, рад респираторних 

ензима и потрошња кисеоника. Повећано 

стварање енергије у макрофагу неопходо је за 

многобројне активности ове ћелијa (синтеза 

беланчевина и лизозомских гранула, пиноцитоза и 

фагоцитоза). Maкрофаги имају улогу у стварању 

хуморалног и ћелијског имунитета. Они својим 

разноврсним рецепторима распознају антигене 

који не припадају њиховом организму, остареле 

споствене ћелије и туморске ћелије. Улога 

макрофага је значајна и у инфекцијама са 

факултавивним интраћелијским бактеријама и 

гљивицама које стварају грануломске творевине. 

Макрофаги их опкољавају и стварају заштитни 

омотач-гранулом (Boros, 1978). 

 

1.10. Лимфоцитна лоза: 

 

Лимфоцити су главне имунокомпоненте ћелије, које непрекидно циркулишу 

између крви, лимфе и лимфоцитопоезних органа, изузев тимуса. Међу лимфоцитима не 

постоје значајније морфолошке разлике, али у функцијском погледу се знатно 

разликују. Ова разлика је генски условљена, у поледу изражајности гена за 

имуноглобулине и гена за антигене. Према томе лимфоцити су подељени на две групе: 

Б-лимфоцити и Т-лимфоцити. Б лимфоцити су ћелије које имају улогу у хуморалном 

имунитету, док Т-лимфоцити у целуларном имунитету. 

У обојеним размазима приферне крви уочавају се мали и велики лимфоцити. 

Мали лимфоцит је ћелија пречника 9 µм са мало светлоплаве цитоплазме око једра. У 

цитоплазми се могу наћи азурофилне грануле. Једро је округло, а понекад и 

бубрежасто. Мали лимфоцити чине 90 % свих лимфоцита у периферној крви. Око 10 % 

лимфоцита периферне крви чине велики лимфоцити, чији је пречник између 9µм и 15 

µм. Они имају знатно више цитоплазме од малих лимфоцита. Хроматин је растреситији 

и у једру се увек могу видети једарца. Подела лимфоцита на мале и велике, не упућује 

на њихове улоге у организму, али нека испитивања указују да се број великих 

лимфоцита повећава у крви у току вирусних инфекција. Због тога се сматра да је 

величина лимфоцита у вези са њиховом способношћу деобе. Мали лимфоцити немају 

способност деобе, док велики лимфоцити представљају облике лимфоцита насталих 

лимфобластоидним преображајем малих лимфоцита под утицајем одговарајућих 

антигена, који воде размножавању лимфоцита и стварању клона плазмоцита, или Т-

лимфоцита, специфичних за одговарајући антиген (Chapel and Haeney, 1984).  

 

Слика 17.                          

Макрофаг   
https://medicaldictionary.thefreedictionary.com/

macrophage 

https://medical/
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У периферној крви према дужини животног века, такође се разликују две врсте 

лимфоцита. Око 15-35 % лимфоцита живи веома кратко, неколико сати до неколико 

дана (Carson et al., 1986). Док 65-85% малих лимфоцита периферне крви живи врло 

дуго, годинама, или током целог живота неке особе. Такви лимфоцити припадају Т 

лимфоцитима, са функцијом да се сећају антигена са којим су дошле у додир- 

меморијске ћелије (Roitt, 1980). 

Плазмоцити су најзрелији облици Б-лимфоцита и то су ћелије које луче 

имуноглобулине после реаговања Б-лимфоцита са специфичним антигеном. 

Плазмоците одликује изразита базофилност цитоплазме и ексцентрични положај једра. 

Зрели плазмоцит је са пречником између 9-20 µм. Хетерохроматин једра је груб. 

Плазмоцити се нормално не налазе у периферној крви. У костној сржи плазмоцити чине 

до 4% међу ћелијама са једром. Meђу плазмоцитима је изражена синтеза 

имуноглобулина (Wintrobe et all., 1981). 

 

1.10.1. Морфолошке карактеристике ћелија лимфоцитне лозе: 

Лимфобласт је најмлађа ћелија лимфоцитне лозе 

(Слика 18). Цитоплазма без гранула, хомогена, 

светлоплаве боје. Има овално једро централно 

постављено са једним до два једарца. Хроматин је у 

виду мреже конаца, нежне структуре, али грубљи него 

код мијелобласта. Пречник ове ћелије се креће од 14 µм 

до 21 µм. 

 

Пролимфоцит је мања ћелија од лимфобласта, 

величине од 14 µм до 19 µм (Слика 19). Има светлоплаву 

цитоплазму и ретке азурофилне грануле. Једро је 

централно поствљено и има једно плаво обојено једарце. 

Хроматин је у виду већих грудвица, које су међусобно 

повезане грубљим концима. 

 

 

Лимфоцит је овалног облика, и мање је величине у 

односу на предходне ћелије ове лозе (Слика 20). 

Цитоплазма је светоплава, хроматин је груб сакупљен у 

грудвице-компактан. У једру нeма једарца (Петровић, 

2009ђ.) 

 
 

Слика 18.                       

Лимфоцит 
(https://pl.depositphotos.com 

Слика 19.                  

Пролимфоцит 
(https://imagebank.hematology.org) 

Слика 20.                        

Лимфоцит 
(https://imagebank.hematology.com 
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            1.11. Тромбоцитна лоза: 

Тромбоцитопоеза је процес стварања крвних плочица-тромбоцита. Тромбоцити 

имају битну улогу у хемостази, тромбози и одржавању интегритета крвних судова 

(Solum, 1985). 

Tромбоцити у хемостази тј. у процесу у коме долази до спонтаног заустављања 

крварења из повређеног крвног суда, пролазе кроз три фазе: васкуларна, тромбоцитна и 

коагулацијска. У прве две фазе хемостазе, које су познате као примарне хемостазе, 

трмбоцити делују адхезивно и агрегаторно на оштећени крвни суд при чему се ствара 

бели тромб, неопходан за зачепљење крвног суда (Chanaring et al., 1984). 

У току реакције адхезије и агрегације долази до активисања тромбоцита и 

реакције ослобађања. Ослобођени чиниоци коагулације учествују у трећој фази, 

коагулацији која доводи до стварања хемостатског коагулума.  

Тромбоцити као и све ћелије хематопоезе воде порекло од плурипотентне 

матичне ћелије. Ова ћелија је непрепознатљива, али од ње под утицајем хуморалних 

чиниоца настаје унипотентна ћелија за тромбоцитну лозу, која даљом 

диференцијацијом даје прву морфолошки препознатљиву ћелију, мегакариобласт, од 

које даљим процесом настају тромбоцити (Петровоћ, 2009е). 

 

1.11.1. Морфолошке карактеристике ћелија тромбоцитне лозе: 

Мегакариобласт је велика ћелија 20-35 µм, 

базофилне цитоплазме са једром које није 

режњевито и које садржи једарца (Слика 21). У овим 

ћелијама врши се брза синтеза ДНК без ћелијске 

деобе, са стварањем ћелије чије је једро 

полиплоидно. Величина полиплоидије зависи од 

потребе организма за стварењем тромбоцита. 

Мегкариоблсти синтетизују велики број беланчевина 

и гранула. Грануле су двојаке природе: једне су 

лизозомске творевине, а друге садрже специфичне 

беланчевине (Harker et all.,1974). 

 

Промегакариоцит настаје из мегакариоцитанакон 

престанка синтезе ДНК. Ћелија је већег пречника од 

20µм до 80µм (Слика 22).Главна карактеристика је 

режњевитост једра и појава азурофилних гранулау 

базофилној цитоплазми. У њој постоји изражена 

синтеза беланчевина. Једро је овално и режњевито и у 

њему нема једарца (Paulus et all., 1986). 

 

Слика 21.             

Мегакариобласт 
(https://www.pinterest.com/pin/52565458

7736933562/) 

Слика 22.                    

Промегакариоцит 
(http://mt-lectures.blogspot.com) 
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Мегакариоцит је највећа крвна ћелија са пречником 

36-160µм (Слика 23). Главне одлике су режњевито једро 

са згуснутим хроматином и без једарца. Обилна 

цитоплазма је ацидофилна и врло богата азурофилним 

гранулама и митохондријма. Крајњи стадијум у 

сазревању одликује се појавом амебоидног облика са 

дугим испусцима који продиру у синусоиде косне сржи. 

Једро је режњевито са кондензованим хроматином и 

без једарца. Од ове највеће ћелије настаје најмања 

крвна ћелија. 

 

Тромбоцити настају из ацидофилних мегакариоцита, 

односно из из продужетка њихове цитоплазме. Услед 

руптуре мембране мегакариоцита, тромбоцити се 

ослобађају у простор синусоида (Слика 24). Процес 

стварања тромбоцита почев од мегакариобласта траје 3 

дана. Величина тромбоцита се креће око 2-3µм. Животни 

век тромбоцита траје од 7 до 10 дана, а након тога почиње 

њихова разградња (Gardner, 1972). 

 

1.12. Утицај фунгицида на ћелије крви и коштане сржи 

 
Хематологија јe грана физиологије која има битну улогу у процени статуса 

општег здравља. Промене у хемијском и ћелијском саставу крви могу указивати на неке 

хематолошке и нехематолошке болести (Banerjee and Chaudhary, 1990 ). 

 

Досадашња истраживања која су рађена са појединим групама фунгицида указују 

на различите негативне последице по људско здравље. Уочено је да хронична 

изложеност фунгицидима на ћелијском нивоу доводи до озбиљних здравствених 

проблема, укључујући оштећење метаболизма, неуротоксичност, карциногеност, 

репродуктивне и ендокрине поремећаје као и имунску дисфункцију али и морфолошке 

промене ћелија крви (Karami-Mohajeri еt all., 2011). 

 

Студијa Itbissem-a (2017), са фунгицидом метил-тиофанатом (МТ) који припада 

класи бензимидазола, указују на канцерогене промене код људи. Хематолошке анализе 

показују абнормалности неких параметрима у крвним ћелијама пацова који су 

третирани метилтиофанатом. Промене указују на значајно смањење хематокрита и 

концентрације хемоглобина. Запажа се повећана производља реактивних врста 

кисеоника и пероксидација липида. Реактивне врсте кисеоника се нормално производе 

преко редукујућег циклуса метаболизма кисеоника у циљу заштите ћелија од патогена. 

 

 

Слика 23.                 

Мегакариоцит  
(http://www.bionet-

skola.com/w/Megakariociti) 

Слика 24.                 

Тромбоцити 
(https://www.histology.leeds.ac.uk/bl

ood/platelets.php) 
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Међутим производња слобдних радикала кисеоника изазива оштећења 

макромолекула у ћелији као што су протеини, липиди, угљени- хидрати и нуклеинске 

киселине. Према томе оксидативна оштећења нарушавају физиолошку хомеостазу, 

повећава се подложност организма болестима и смањује се способност репродукције.  

Као одговор организми у овом случају развијају одбрамбене системе који се 

састоје од антиоксидативних ензима: супероксид дисмутазе, каталазе, глутамат 

пероксидазеи глутамат трансферазе, као и не-ензимске компоненте које супрвенствено 

састављене од глутамата и витамина Ц, Е6. 

 

Применом оваквог фунгицида, метилтифаната долази до смањења хематокрита 

(Ht), RBC, и концентрације хемоглобина (Hb), услед оксидативног стреса. Код пацова 

третираних метилтифаната повећава се (WBC) број лимфоцита и тромбоцита, што 

указује на активни имуни одговор, а при већој концентрацији смањује се (WBC) број 

лимфоцита и тромбоцита, отказује имуни систем и повећава се некроза лимфоцита        

( Itbissem, et all., 2017). 

  

У студији Singh-а (2007), испитиванје утицај фунгицида ендослуфата и диметата 

крвни садржај риба, при чему су резултати показали значајне хематолошке промене. 

Оба фунгицида смањују бројност базофила, еозинофила, моноцита, лимфоцита, 

неутрофила и  RBCнакон 96 сати, осим у неколико случајева, када долази до повећања 

лимфоцита и неутрофила након излагања диметату. Ендосулфан изазива смањење броја 

еритроцита али повећава запремински ниво ћелија (RBC). Овде постоји општа 

тенденција при повећању запреминског нивоа ћелија да се број еритроцита смањи, јер у 

случају повећања бројности еритроцита, запремински ниво ћелија се не смањује. 

Губитак еритроцита последица је хипоксије. Хипоксија може бити последица деловања 

метхемоглобина или резултат адреналинске стумулације на мембрану Na/K ATP-азе      

( Singh et all., 2007). 

 

Додатне студије са употребом других фунгицида такође показују статистички 

значајне хематолошке промене. Студија Marsaleka-а, указује да излагање рибе 

фунгициду прохлоразу, доводи до смањења већине  испитиваних параметара, RBC, Ht, 

Hb, MCV, MCH, MCHC. Најниже статистички значајне вредности забележене су 

након првог дана излагања прохлоразу. Након трећег дана вредности су повећане и 

постигле су статистички значајан ниво само за Hb. Након 14 дана експеримента, 

дошло је до статистички значајног пада RBC и Hb. Вредности након пада за HT и 

RBC су биле веће у односу на контролну групу. Излагање овом фунгициду доводи и 

до промена у белим крвним ћелијама. Флуктуације у проценту леукоцита су праћене 

статистички значајним падом броја неутрофила: од 26,5% након 1 дан изложености до 

5 и 7% након 14 дана. Мерења након 14-ог дана показала су статистички значајан пад 

моноцита; p<0,01 (Marsalek et all, 2013). 
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У раду Desai-а и Parikh-а (2012) подаци добијени након 21-дневног излагања рибе 

фунгициду кирзату (cursate) потврђују штетно деловање фунгицида на хематопоезни 

систем. Под утицајем фунгицида долази по промена хематолошких параметара: RBC, 

WBC, Hb, PCV, MCV, MCH и MCHC. Запажа се смањење црвених крвних ћелија 

(RBCs) и смањење хемоглобина (Hb), паралелно са повећањем концентрације 

фунгицида. Ове промене доводе до смањења стопе формирања еритроцита, услед 

недостатка хемоглобинау ћелијском медијуму. Вредности MCHC не показују значајно 

смањене при ниској концентрацији фунгицида, док се при високој концентрацији 

бележи  значајан пад вредности MCHC. Вредности MCV, MCH и MCHC, су потпуно 

зависне од фактора  PCV, RBC и вредности хемоглобина.  Вредности PCVи  MCHC се 

смањују са повећањем MCV и MCH. У експерименталним рибама долази до појаве 

хемолитичких анемија. Вредности WBCs су значајно повећане, пре свега за лимфоците 

и неутрофиле, што указује на одбрамбену активност хематопоезног система риба  

(Desai et Parikh, 2012). 

Истраживање Станић-а (2008), које је рађено преко тестова у ин витро и ин виво 

условима, указује на генотоксично деловање.  Дејство фунгицида бакар оксихлорида на 

винску мушицу (Drosophila melanogaster), доводи до појаве тачкастих мутација и 

делеција у мушким линијама Drosophila melengaster. Тест је рађен ин виво и показује 

мутације на око 800 локуса на X хромозому, што представља петину генома. Овај 

фунгицид, остварује штетно деловање на генетички материјал  и репродуктивни успех 

(Станић, 2008) 

Фунгицид метил-тиофанат поред утицаја који остварује на садржај крви и 

коштане сржи има и генотоксично деловање, што потврђује студија Capriglione-а 

(2011). Експеримент је рађен на гуштерима (Podaris sicula), 30 дана. Подаци добијени 

након излагања 1,5% метил-тиофанату за овај временски период, указују на повећање 

броја микронуклеуса, као и повећану осетљивост на дејство фунгицида код јединки 

које су биле у репродуктивном периоду. Са повећањем дужине изложености МТ, 

повећава се број хромозомских аберација (Capriglione et all., 2011). 
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2. Циљ рада 

 

       Циљ овог рада био је да се: 

 

1. Испита утицај различитих концентрација фунгицида Pyrus-а 400-SC (500, 

600,700, 800, 900, 1000, 2000) у периоду од 7 дана на хематопоезни систем 

пацова соја Wistar;  

 

 

2. Утврди постојање морфолошких промена ћелија у периферној крви и коштаној 

сржи по завршеном третману. 
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3. Материјал и методе 

 

3.1. Материјал 

 

У експерименту је коришћен следећи материјал: 

- Експерименталне животиње, пацови соја Wistar, женског пола, старости 13 недеља; 

- Размаз периферне крви; 

-Размаз коштане сржи; 

- Фунгицид Pyrus 400-SC; 

- Физиолошки раствор 

 

3.2. Методе 

 

Експеримент се састоји из неколико корака: 

- Третирање животиња у константним експерименталним условима; 

- Жртвовање животиња; 

-Узимање крви из срца пацова; 

- Израда препарата, размаз периферне крви; 

- Изоловање костне сржи из фемура и тибије пацова Wistar соја; 

- Израда премарата, размаз костне сржи; 

- Бојење препарата; 

- Микроскопирање; 

-Kruskal-Wallis-ов тест; 
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3.2.1. Третирање животиња у константним експерименталним условима 

 

У овом експерименту коришћена је изолована крв и коштана срж пацова соја 

Wistar, због велике сличности у физиологији хематопоезног система са хуманим.У 

експерименту су била укључена 48 пацова Wistar соја. Експеримент је изведен у 

виваријуму Медицинског факултета у Нишу. Број етичке дозволе је 323-07-00278/2017-

05/1. Пацови су били женског пола, стари 13 недеља и тежине од 170 - 360 гр. Имали су 

слободан приступ храни и води током трајања експеримента. Пацови су добијали 

различите концентрације фунгицида per os у периоду од недељу дана. Контролна група 

добила је физиолошки раствор. Животиње су биле подељене у 8 група. У свакој групи 

је било по 6 животиња. 

 I група је тестирана фунгицидом Pyrus 400-SC у концентрацији од 500 мг∕кг; 

 II група је тестирана фунгицидом Pyrus 400-SC у концентрацији од 600 мг∕кг; 

 III група је тестирна фунгицидом Pyrus 400-SCу концентрацији од 700 мг∕кг; 

 IV група је тестирана фунгицидом Pyrus 400-SC у концентрацији од 800 мг∕кг; 

 V група је тестирана фунгицидом Pyrus 400-SC у концентрацији од 900 мг∕кг; 

 VI група је тестирана фунгицидом Pyrus 400-SC у концентрацији од 1000 мг∕кг; 

 VII група је тестирана фунгицидом Pyrus 400-SC у концентрацији од 2000 мг∕кг; 

 VIII група је тестирана физиолошким раствором. 

 

3.2.2. Узимање крви из срца пацова 

 

Пацов је анестезиран интравенозно Кетамидор-ом, дозом од 0,3 мл (0,1 мл на 

100 гр тежине). Након деловања општег анестетика, извршена је дезинфекција 

пацова 70% алкохолом и окренут на леђа. Пинцетом и маказама је отворена 

трбушна дупља и пробијена дијафрагма да би се дошло до срца. Убодом игле у врх 

срца извађено је 7 мл крви у стерилни шприц, у којем је претходно увучено мало 

хепарина- антикоагулантно средство. 

 

3.2.3. Израда препарата, размаз периферне крви 

 

На један крај крај предметног сакла пипетом се наноси кап крви средње 

величине. Другим предметним стаклом које је постављено под углом од 45 

степени, развуче се кап крви у танком слоју до самог краја предметног стакла. 

Припремљени препарат се суши на ваздуху најмање 2 сата а највише 24 сата. 

Препарат се даље боји, а затим посматра имерзионим објективом са имерзионим 

уљем. 
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3.2.4. Изоловање костне сржи из фемура и тибије пацова 

 

Након изоловања крви из срца пацова, приступа се изоловању фемура и тибије, 

оштрим маказама и скалпером. Са костију се одстрани околно ткиво и пресецају се 

епифизе. У стерилни шприц увлачи се око 2 мл физиолошког раствора, и навлачи 

гумена цевчица. Са друге стране гумене цевчице увлачи се предходно припремљена 

кост. Истискивањем физиолошког раствора из шприца у епрувету, под пристиском се 

издувава коштана срж сваке кости. Пастеровом пипетом се ресуспендује садржај 

епрувете и разбијају ћелијски агрегати. 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Израда препарата- размаз коштане сржи 

 

Ови препарати се добијају на исти начин као и размаз крви. Изолована и 

ресуспендована косна срж се наноси на предместо стакло а затим брзим покретима уз 

помоћ другог прави се размаз. Препарати се суше, а затим боје и посматрају 

микроскопом. 

 

3.2.6. Бојење препарата 

 

Бојење је углавном засновано на специичном везивању боја, употреби обележених 

антитела и активности ензима.У експерименту су коришћене две боје, May-Grunwald и 

Gimsa, које боје и једра и цитоплазму. 

Комбинација Меј-Гринвалд бојења и Гимза технике је веома важна метода бојења 

у цитодијагностици. У хематолошкој морфологији ово бојење се изводи за бојење свих 

крвних размаза (брисева) као стандардна техника.  

Меј-Гринвалд боја је љубичаста течност, садржи киселу боју-еозин и основну 

боју-метилен плаво. Да би се користила за бојење мора се извршити припрема кроз пар 

корака: 
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-припрема Mеј-Гринвалд раствора за бојење - додати 250 мл дестиловане воде у 50мл 

Mеј-Гринвалд боје,мешати и оставити да одстоји 10 минута. 

-Меј-Гринвалд раствор – растворити 0,25 гр Меј-Гринвалд еозин-метилен-плаво у 

100мл метанола, уз загревање у воденом купатилу на 60 ºC, мешати један сат, оставити 

да одстоји 24 сати, а затим филтрирати. 

Гимза садржи еозин и друге метахроматске боје-азуре метилена. Најбоље је 

користити индустријски припремљен Гимза раствор. Раствор за употребу-радни 

раствор мора увек бити свеже припремљен, разблажен  са дестилованом водом у 

односу 1:20. Ако приликом разблажења долази до издвајањ честица боје, раствор у том 

случају није за употребу. Узроци могу бити разни, стар и покварен стандардни раствор, 

нечисто стаклено посуђе или прениска pH вредност дестиловане воде. 

Резултати бојења дају следеће карактеристике ћелијским елементима: 

 једро (нуклеус) боји црвено-љубичасто; 

 еозинофилне грануле: црвено-смеђе; 

 базофилне грануле: плаво; 

 неутрофилне грануле: црвено-љубичасте; 

 цитоплазма лимфоцита: плаво; 

 цитолазма моноцита: плава, евентуално са финим црвено пурпурним зрацима; 

 еритроцити: светло црвено; 

 тромбоцити: плави са љубичастим унутрашњим делом; 

 јердо ћелија крвних паразита и протозоа: светло црвено; 

 везивно ткиво, мишићи, епител: розе. 

 

3.2.7. Поступак бојења препарата размаза крви и косне сржи: 

 

-Плочице са размазима се преливају Меј-Гринвалд бојом 3 минута; 

-преко плочица са бојом налива се дестилована боја, 1 минут; 

-одије се вода са плочица и додаје гимса боја, 15-20 минута; 

- испирање плочица водом. 

 

3.2.8. Микроскопирање 

 

Обојени препарати посматрају се микроскопом  на увећању 100x. 

 

3.2.9. Анализа података 

 

За упоредну анализу добијених резултата коришћен је Kruskal-Wallis-ов тест. 
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4. Резултати и дискусија 

 

По завршеноим третману животиња узета је крв и направљени крвни размази. 

Анализом размаза периферни крви утвђен је број ћелија (Табела 1.) по видном пољу.

  

Табела 1. Број ћелија периферне крви по видном пољуу третираних животиња фунгицидом  

 

 Ћелије 

 

 

Концентрација 

 

Лимфоцити 

 

 

Неутрофили 

 

Еозинофили 

 

Базофили 

 

Моноцити 

 

500мг/кг 

 

381,000±24,515 

 

 

106,000±24,980 
 

2,000±2,646 
 

10,333±6,807 
 

0,667±1,155 

 

600мг/кг 

 

368,333±7,371 

 

 

52,000±4,000 
 

7,333±0,5777 
 

9,333±1,528 
 

2,333±0,577 

 

700мг/кг 

 

393,667±9,292 
 

90,333±7,234 
 

1,000±1,000 
 

13,667±3,786 
 

1,333±0,577 

 

800мг/кг 

 

 

402,000±17,349 

 

 

84,667±20,984 
 

2,333±2,082 
 

7,667±4,509 
 

3,333±1,528 

 

900мг/кг 

 

429,000±4,583 

 

 

128,000±8,888 
 

2,000±1,000 
 

1,333±1,528 
 

0,333±0,577 

 

1000мг/кг 

 

408,333±15,011 
 

91,333±5,686 
 

1,667±1,528 
 

7,667±3,786 
 

2,000±1,000 

 

2000мг/кг 

 

397,333±2,517 

 

 

89,333±14,468 
 

1,667±0,577 
 

0,333±0,577 
 

0,333±0,577 

 

контрола 

 

431,000±12,166 
 

62,333±11,846 
 

6,000±1,732 
 

0,667±0,577 
 

0,000±0,000 

 

P вредност 

 

0,017 
 

0,017 
 

0,059 
 

0,013 
 

0,017 

*АНОВА; p≤0,05 

Број лимфоцита креће се од 368,333±7,371по видном пољу код животиња 

третираних концентрацијом од  600 мг/кг пириметанила. Највећи број лимфоцита је 

избројан у контроли и он износи 431,000±12,166 по видном пољу (Табела 1). Бројност 

лимфоцита је нижа при свим третираним концентрацијама пириметанила у односу на 

контролну групу (Табела 1). Једнофакторска анализа варијансе је показала да постоји 

статистичка значајност у броју лимфоцита између експерименталних група.Nassar-ова 

студија (2016) показала је негативни учинак најчешће примењиваних пестицида у 

пољопривреди, на хематопоетски систем особа које су биле секундарно изложене 

њиховом дејсву. У овој студији често коришћени пестициди (хлоропирос-метил, 

дикофол, бифеназат и диметоат и др...) повећавају број лимфоцита. Студија Desai-а и 

Parkash-а (2012) показала је да се број лимфоцита риба наком 21-дневног излагања 

фунгициду кирзату, повећава у односу на контролну групу. Обе ове студије, показују 

повећање броја лимфоцита, за разлику од наших резулатата који показују пад у 

бројности лимфоцита током излагања пириметанилу. Овакав резулатат се може 

објаснити различитом хемијском структуром и дужином третмана. 
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Број неутрофила креће се од 52,000±4,000 по видном пољу код животиња 

третираних концентрацијом 600 мг/кг пириметанила. Највећи број неутрофила је 

избројан у концентрацији 900 мг∕кг пириметанила и он износи 128,000±8.888 по видном 

пољу (Табела 1). Бројност неутрофила је већа при свим третираним концентрацијама 

пириметанила у односу на контролну групу, осим за концентрацију 600 мг∕кг где је број 

неутрофила мањи (Табела 1). Једнофакторска анализа варијансе је показала да постоји 

статистичка значајност у броју неутрофила између експерименталних група p=0,017. 

Резултати студија Desai-Parkash (2012), и Nassar-а (2016) показују повећање бројности 

неутрофила као резултат деловања пестицида. Студија Nithiyanandam-а (2007) такође 

показује повећање ћелија беле лозе услед деловања пестицида монокротофоса као 

механизам адаптације хематопоетског ткива на стресне услове.  Анализе ових студија 

су у сагласности са нашим резултатима који показују повећање броја неутрофила током 

излагања пириметанилу, што се објашњава стимулацијом прекурсора 

гранулооцитопоезе у коштаној сржи, као механизам одбране на токсично деловање 

фунгицида. 

Број еозинофилних гранулоцита креће се од 1,000±1,000 по видном пољу код 

животиња третираних концентрацијом 700 мг/кг пириметанила. Највећи број 

еозинофилних гранулоцита забележен је у концентрацији 600 мг∕кг пириметанила и он 

износи 7,333±0,5777 по видном пољу (Табела1). Бројност еозинофила је нижа при свим 

третираним концентрацијама пириметанила у односу на контролу, осим за 

концентрацију 600 мг∕кг пириметанила где је број ових ћелија већи (Табела1). 

Резултати бројности еозинофила у складу су сапоменутим студијама као и студијом 

Pande (2014), у којој пестицид циперметрин смањује бројност ћелија еозинофила. 

Број базофилних гранулоцита креће се од 0,333±0,577 по видном пољу код 

животиња третираних концентрацијом 2000 мг∕кг пириметанила. Највећи број 

базофилних гранулоцита је избројан у концентрацији 700 мг∕кг и он износи 

13,667±3,786 по видном пољу (Табела 1). Запажа се повећање броја базофила за све 

концентрације пириметалила у односу на контролну групу, осим за концентрацију 2000 

мг/кг у којој је број ћелија мањи него у контроли (Табела 1). Једнофакторска анализа 

варијансе је показала да постоји статистичка значајност у броју базофила између 

експерименталних група p=0,013. Студије Parkash-а (2012) и Nassar-а (2016) показују 

смањење бројности базофила услед деловања пестицида. Смањење бразофила показује 

и студија Parkash-а (2016) у којој је испитиван утицај пестицида ендосулфана и 

диметата. Резултати ових студија указују на смањење броја базофилних гранулоцита за 

разлику од наших резултата који показују раст у бројности. 

На крвним размазима контролне групе нису уочени моноцити. Моноцити су 

најбројнији 3,333±1,528 по видном пољу код животиња третираних концентрацијом 800 

мг∕кг пириметанила (Табела1). Запажа се повећање броја моноцита при свим 

концентрацијама пириметанила (Табела 1). Једнофакторска анализа варијансе је 

показала да постоји статистичка значајност у броју моноцита између експерименталних 

група p=0,017. Студија Parkash-а (2016), показује пад броја моноцита услед излагања 

пестициду, за разлику од наше студије у којој број моноцита расте услед излагања 

фунгициду пириметанилу. Овај резултат се може објаснити различитом хемијском 

структуром и дужином третмана. 

Леукоцитоза у периферној крви, изазвана деловањем пириметанила је показатељ 

запаљенских процеса, и настаје као механизам одране хематопоетског ткива на стресне 

услове (Saxena and Tomar, 2003). 
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Слика 24. Размаз крви животиња третираних концентрацијama фунгицида 500мг/кг и 600мг/кг,Меј-

Гринвалд-Гимса бојење. А) Концентрација 500мг/кг, увећање 40x. Б) Концентрација 500мг/кг, увећање 

100x. Ц)Концентрација 600мг/кг увећање 40x. Д) Концентрација 600мг/кг, увећање 100x. 

На слици 24А и 24Б види се размаз крви животиња које су третиране 

концентрацијом пириметанила 500 мг/кг, на увећању 40x и 100x. У маси ћелија 

еритроцита уочавају се ћелије имуног система. Nа слици 24А види се ћелија 

неутрофила која има изражено сегментисано једро, са присуством секундарних 

гранула. Слика 24Б приказује ћелију базофила са великим усеченим једром, 

цитоплазмом, која је испуњена базофилним гранулама и ситним гранулама које 

представљају остатке гликогена. 

Слика 24Ц и 24Д представља размаз крви животиња које су третиране 

концентрацијим пириметанила од 600 мг/кг, на увећању 40x и 100x. Слика 24А 

приказује ћелије неутрофила и лимфоците. Лимфоцити се лако уочавају са 

светлоплавом цитоплазмом и грубим хроматином. Слика 24Д јасније приказује ћелије 

лимфоцита, неутрофила и еозинофила. Еозинофилне ћелије се виде са дворежњевитим 

једром и цитоплазмом која поприма ружичасто-наранџасту боју због присуства великог 

броја гранула. У концентрацијама 500 мг∕кг и 600 мг∕кг не долази до значајних 

морфолошких промена, ћелије су уобичајног изгледа, величине и грађе. 
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Слика25. Размаз крви животиња третираних концетрацијама фунгицида 700мг/кг и 800мг/кг.,Меј-

Гринвалд-Гимза бојење А) Koнцентрација 700мг/кг, увећање 40x. Б) Концентрација700мг/кг, увећање 

100x. Ц) Концентрација 800мг/кг, увећање 40x. Д) Концентрација 800мг/кг, увећање 100x. 

 

На слици 25А и 25Б види се размаз крви животиња које су третиране 

концентрацијом пириметанила 700 мг/кг, на увећању 40x и 100x. Уочавају се ћелије 

лимфоцита и неутрофила. Примећује се почетак сегментације неутрофила, док се међу 

осталим ћелијама не уочавају значајније морфолошке промене. 

 

Слике 25Ц и 25Д приказују размазе крви животиња које су третиране 

концентрацијим пириметанила 800 мг/кг, на увећању 40x и 100x. Слике приказују 

базофиле, лимфоцитe, еритроцитe, и неутрофиле. У ћелијама долази до морфолошких 

промена. Јавља се вакуолизација цитоплазме лимфоцита, хиперсегментисаност једра 

неутрофила, и присуство вакуола у еритроцитима. 
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Слика 26. Размаз крви животиња третираних концентрацијама фунгицида 900мг/кг и 1000мг/кгМеј-

Гринвалд-Гимза бојење.A) Концентрација 900м мг/кг, увећање 40x. Б) Концентрација 900мг/кг, увећање 

100x. Ц) Концентраација 1000мг/кг, увећање 40x. Д) Концентрација 1000мг/кг, увећање 100x. 

 

Слике 26А и 26Б приказују  размаз крви животиња које су третиране 

концентрацијом пириметанила 900 мг/кг, на увећању 40x и 100x. На слици 26А 

уочавају се лимфоцити и неутрофили, док слика 26Б приказује лимфоците код којих је 

дошло до увећања ћелије. 

 

Слике 26Ц и 26Д су размази крви животиња третираних концентрацијм 

пириметанила1000 мг/кг, на увећању 40x и 100x. У ћелијама еритроцита јављају се 

промене структуре мембране, губи се елипсоидни облик, долази до вакуолизације 

цитоплазме. У размазу се уочавају вакуолизирани лимфоцити и моноцит, највећа ћелија 

периферне крви. Цитоплазма моноцита је испуњена гранулама и вакуолама. 
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Слика 27. Размаз крви животиња третираних концентраcijom фунгицида 2000мг/кг и контролна 

grupa, Меј-Гринвалд-Гимса бојење. A) Концентрација 2000мг/кг, увећање 40x. Б) Концентрација 

2000мг/кг, увећање 100x. Ц) Контролна група, увећање 40x. Д) Контролна група, увећање 100x. 

 

Слике 27А и 27Б су размази крви животиње која је третирана концентрацијом 

фунгицида од 2000 мг/кг, на увећањима 40x и 100x. Лимфоцити су измењени, изражена 

је вакуолизација. Ћелије неутрофила су увећане, једро је хиперсегментисано. 

Еритроцити су измењени, нарушена је структура мембране, уочавају се лизиране ћелије 

и појаве микроцита и стоматоцита, као и хипохромија. На овакве промене указују и 

студије Sakoori-а (1990), Ahmad-а (2009) и Abbassy-Mossa (2012).  

 

Слике 27Ц и 27Д су размази крви контролне групе животиња, која није третирана 

пириметанилом, на увећањима 40x и 100x. На сликама су приказане ћелије лимфоцита, 

неутрофила, и еритроцити. Ћелије периферне крви које нису биле изложене дејству 

фунгицида имају нормалну морфологију. 
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Табела 2. Приказ  процентуалне заступљености ћелија коштане сржи по видном пољу 

под утицајем различитих концентрација фунгицида Pyrus 400SC 

 

У Табели 2. је приказана процентуална заступљеност ћелија коштане сржи где се 

уочава да је број мијелобласта мањи при свим коцентрацијама пириметанила у односу 

на контролу, осим за концентрацију 2000 мг∕кг, где је број мијелобласта већи. Такође се 

уочава да број ових ћелија расте са повећањем концентрације од 2,4 % при 

концентрацији од 500 мг/кг до 4,4 % при концентрацији од 2000 мг/кг (Табела 2).  

 

  % заступљеност 

по коцентрацији 

 

Ћелије 

 
500мг/кг 

 
600мг/кг 

 
700мг/кг 

 
800мг/кг 

 
900мг/кг 

 
1000мг/кг 

 
2000мг/кг 

 
контрола 

Мијелобласт 2,40% 2,70% 2,70% 3,10% 2,80% 3,10% 4,40% 3,90% 

Промијелоцит 3,80% 3,50% 4,20% 3,60% 2,70% 3,90% 4,70% 4,30% 

Мијелоцит 

еозинофилни 

0,70% 1,40% 1,60% 1,50% 1,30% 2,30% 3,40% 4,10% 

Мијелоцит 

неутрофилни 

10,60% 11,30% 10,60% 9,80% 8,90% 9,80% 10,90% 10,90% 

Мијелоцит 

базофилни 

0,70% 0% 0% 0,20% 0,40% 0,40% 0,20% 0,40% 

Метамијелоцит и 

штапицасти 

гранулоцит 

  11,20% 12,30% 10,20% 4,70% 5,40% 5,30% 9,10% 24,60% 

Неутрофилни 

гранулоцит 

10,30% 11,70% 22,30% 31,80% 32,10% 22,50% 21,30% 14,40% 

Еозинофилни 

гранулоцит 

1,40% 2% 2% 1,60% 1,90% 2,60% 2,20% 2,80% 

Базофилни 

гранулоцит 

0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,40% 0,50% 0,20% 

Проеритробласт 3,30% 4,60% 3,10% 4,20% 3,80% 4,10% 5,20% 3,10% 

Еритробласт 

базофилни 

1,70% 2,30% 1,90% 2,80% 2% 2% 1,80% 1,90% 

Еритробласт 

полихроматофил

ни 

    8,10% 9,30% 10,30% 11,60% 12,40% 13,40% 10,80% 11,40% 

Еритробласт 

ацидофилни 

5% 5,50% 5,80% 6,00% 7,80% 7,90% 7,30% 6,30% 

Мегакариоцит 0,10% 0% 0% 0,10% 0,10% 0% 0% 0,20% 

Лимфоцит 22,30% 21,40% 20,00% 18,60% 16,00% 16,00% 15,00% 26,80% 

Плазмоцит 1,60% 1,40% 1,30% 2,30% 0,80% 1,70% 0,30% 0,30% 

Моноцит 0% 0% 0% 0% 0% 0,10% 0% 0% 

Макрофаг 0% 0,60% 0,90% 0% 0,30% 0,20% 0% 0,10% 
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Код животиња које су третиране пириметанилом, уочава се пад бројности 

промијелоцитне ћелијске линије, у односу на контролу, осим у концентрацији 2000 

мг∕кг где је број мијелобласта нешто већи (Табела 2). Еозинофилни мијелоцити показују 

смањење бројности у односу на контролу при свим концентрацијама пириметанила. 

Бројност је најмања у концентрацији 500 мг∕кг, и полако расте до концентрације 2000 

мг∕кг, али не превазилази број ћелија у контроли (Табела 2). Неутрофилни мијелоцити 

не показују значајне промене у бројности код животиња које су третиране 

концентрацијом пириметанила у односу на контролну групу (Табела 2).  Базофилни 

мијелоцити такође не показују значајне промене бројности  у поређењу са контролом, 

са разликом да се у концентрацијама 600 мг∕кг и 700 мг∕кг не запажа присуство ових 

ћелија  (Табела 2). Метамијелоцити и штапићасти гранулоцити су у мањем броју при 

свим коцентрацијама пириметанила, у поређењу са контролом. Највећи пад бројности 

ових ћелија види се у концентрацији 800 мг∕кг (Табела 2). Неутрофилни гранулоцити 

показују тенденцију повећања бројности са повећањем концентрације пириметанила. У 

концентрацијама 500 мг∕кг и 600 мг∕кг, број неутрофилних гранулоцита је благо мањи у 

односу на контролу, док се при осталим концентрацијама види знатно повећање ових 

гранулоцита (Табела 2). Еозинофилни гранулоцити су у мањем броју при свим 

коцентрацијама у односу на контролу, али нема великих варирања у бројности међу 

концентрацијама (Табела 2). Базофилни гранулоцити су заступљени у малом броју у 

свим дозама, али се ипак уочава повећање броја базофилних гранулоцита са повећањем 

концентрације. Најбројнији су у концентрацији 2000 мг∕кг (Табела 2). Ћелије 

проеритробласта се повећавају са повећањем концентрације, и најбројнији су у 

концентрацији 2000 мг∕кг (Табела 2). Базофилни еритробласти се повећавају са 

повећањем концентрације, али је бројност у концентрацији 500 мг∕кг и 2000 мг∕кг мања 

него у контроли (Табела 2). Полихроматофилни еритробласт показује увећање броја 

ћелија са повећањем концентрације. Број ових ћелија већи је у односу на контролу само 

за концентрације 900 мг∕кг и 1000 мг∕кг (Табела 2). Ацидофилни еритробласти су 

бројнији са повећањем концентрације. У односу на контролну групу само 

концентрације 900 мг∕кг, 1000 мг∕кг и 2000 мг∕кг показују већу бројност (Табела 2). 

Мегакариоцити су најзаступљенији у контролној групи, док се у појединим 

концентрацијама фунгицида не бележи њихово присуство (Табела 2). Ћелије 

лимфоцита су најбројније у контролној групи, при чему се од концентрације 500 мг∕кг 

бројност постепено смањује све до 2000 мг∕кг (Табела 2). Плазмоцитне ћелије су 

бројније у свим концентрацијама пириметанила у односу на  контролну групу  (Табела 

2). Моноцити се бележе само за концентрацију 900 мг∕кг, док се у осталим 

концентрацијама не запажа њихово присуство (Табела 2). Макрофаги нису присутни у 

концентрацији 500 мг∕кг и 2000 мг∕кг, док се при осталим концентрацијама бележи 

њихово присуство у већем броју него у контроли (Табела 2 ). 

Ови резултати у складу су са Chaklader-овом студијом (2012), где се број 

лимфоцита након излагања комплексу пестицида смањује. 
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Слика 28.Размаз коштане сржи животиња третираних различитом концентрацијом 

фунгицида Pyrus 400SC на увећању 100x. A) Контролна група, Б) Концентрација 

500мг/кг, Ц) Концентрација 600мг/кг, Д)Концентрација 700мг/кг. 

 

Слика28А приказује штапичасте неутрофиле, слика 28Б приказује штапићасте 

неутрофиле и мегакариоцит. Слика 28Ц је приказ лимфоцита и штапићастих 

неутрофила. Међу овим ћелијама се не уочавају морфолошке промене. Слика 28Д је 

приказује мегакариоците  код којих долази до пуцања мембране, и промијелоците код 

којих долази до накупљања гранула. 
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Слика 29.Размаз коштане сржи животиња третираних различитом концентрацијом 

фунгицида Pyrus 400SC на увећању 100x,Меј-Гринвалд-Гимза бојење A) Концентрација 

800мг/кг, Б) Концентрација 900мг/кг, Ц) Концентрација 1000мг/кг, Д)Концентрација 

2000мг/кг. 

Слика 29А приказује неутрофил, који је знатно увећан и изражена је 

хиперсегментација једра. Еозинофилни мијелоцит је уобичајног изгледа и структуре. 

Слика 29Б је приказ базофилног еритробласта, еозинофилног метамијелоцита и 

базофилног метамијелоцита. Не уочавају се морфолошке промене у ћелијама. Слика 

26Ц приказује лимфоците који су вакуолизирани, неутрофиле, метамијелоците и 

базофилни еритробласт. На слици 29Д, поменуте промене у лимфоцитима су 

израженије. 
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5. Закључак 

 

У овом истраживању добијени резултати, in vivo експериментом са Wistar пацовима 

показали су следеће:  

 

 Током седмодневног третмана пацова фунгицидом пириметанилом ( Pyrus 400 

SC) уочавају се почетне промене у броју ћелија у периферној крви и коштаној 

сржи ; 

 

 Са повећањем концентрације фунгицида Pyrus 400 SC долази до већих 

одступања од нормалних хематолошких параметара; 
 

 Највеће промене бројности ћелија су код лимфоцита и неутрофила; 
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relationships of individual blood cells. 
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