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САЖЕТАК 

 

 Делтаметрин је инсектицид из групе пиретроида, који је због своје високе 

токсичности и брзог дејства у широкој примени. Лако доспева у акватичне екосистеме 

и узрокује велике штете рибљим популацијама. Циљ овог истраживања је да се утврди 

да ли Делтаметрин има утицаја на понашање јединки зебрице (Danio rerio), праћењем 

параметара: пређени пут, просечна брзина кретања, дужина периода кретања, дужина 

периода мировања, минимално убрзање и максимално убрзање. Јединке су третиране 

Делтаметрином у концентрацијама од 25 µg/l, 12.5 µg/l и 3.125 µg/l. Снимање кретања 

јединки је вршено инфрацрвеном камером, а вредности преаћених параметара је 

израчунавао компјутерски софтвер. Код група, третираних са 25 µg/l, односно са 12.5 

µg/l Делтаметрина примећен је висок ниво морталитета, као и снажан утицај токсина 

на понашање јединки. Утицај Делтаметрина на јединке из групе третиране са 3.125 µg/l 

је сличан, али је дејство токсина одложено. Будући експерименти, који би истражили 

физиолошке штете које Делтаметрин наноси контаминираним рибљим популацијама 

би били корисни. 

Кључне речи: Делтаметрин, Danio rerio, понашање 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

Deltamethrin is a pyrethroid insecticide, widely used due to its high toxicity and 

rapid effect. It reaches aquatic ecosystems easily, and produces significant damage to the 

fish population. The aim of this study is to investigate whether Deltamethrin is able to affect 

the zebrafish (Danio rerio) behavior looking into the following parameters: distance moved 

velocity, active swim period, inactive swim period, minimal acceleration and maximal 

acceleration. The fish were treated with Deltamethrin as following: 25 µg/l, 12.5 µg/l and 

3.125 µg/l, respectively. Trials were recorded by the infrared camera. The values of the 

tracked parameters were calculated by the computer software. High mortality level, as well 

as the high Deltamethrin impact on the zebrafish behavior is recorded in the groups treated 

with 25 µg/l and 12.5 µg/l. Deltamethrin effect to the group treated with 3.125 is high, but 

deferred. Further experiments would be necessary in order to measure the Deltamethrin-

caused physiological damage among the zebrafish population. 

Key words: Deltamethrin, Danio rerio, behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

САДРЖАЈ 

 
1. УВОД .......................................................................................................................................... 1 

1.1. Структура и примена делтаметрина ................................................................................ 3 

1.2. Досадашња истраживања ................................................................................................ 4 

1.2.1. Токсичност Делтаметрина у акватичним екосистемима ......................................... 4 

1.2.2. Токсичност и утицај Делтаметрина на јединке зебрице Danio rerio ....................... 6 

1.2.3. Токсичност и утицај делтаметрина на друге организме.......................................... 9 

2. ЦИЉ РАДА ............................................................................................................................... 10 

3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ ......................................................................................................... 11 

3.1 Материјали ..................................................................................................................... 11 

3.2 Методе............................................................................................................................ 11 

3.3 Статистичке методе ........................................................................................................ 13 

4.1 Измерене вредности ...................................................................................................... 14 

4.2 Пређени пут.......................................................................................................................... 14 

4.3 Просечна брзина ............................................................................................................ 17 

4.4 Дужина периода кретања .............................................................................................. 19 

4.5 Дужина периода мировања ........................................................................................... 20 

4.6 Минимално убрзање...................................................................................................... 22 

4.7 Максимално убрзање .................................................................................................... 23 

4.8 3D ПРИКАЗИ .................................................................................................................... 25 

5. ДИСКУСИЈА .............................................................................................................................. 26 

6. ЗАКЉУЧАК ............................................................................................................................... 28 

7. ЛИТЕРАТУРА 

8. ПРИЛОЗИ 

 



 

1 
 

1. УВОД 
 

Концепт биологије понашања животиња, широко посматрајући обухвата све 

што животиње раде, укључујући миграције и друге активности као и основе менталних 

процеса код животиња. Људска фасцинација животињским понашањем вероватно се 

протеже много година уназад. У почетку су животиње вероватно приметили из 

практичних разлога, јер је успешност лова зависила од познавања понашања 

одређених врста животиња (Sherman i Seeley, 2017). Чак и данас, информације о 

понашању животиња су од велике важности. На пример, студије о друштвеној 

организацији и понашању јединки јазаваца у Великој Британији помогле су у смањењу 

ширења туберколозе код говеда. Проучавањем образаца понашања код лисица 

помогло се у развоју модела којим се може предвидети степен ширења беснила у 

одређеним деловима земље. Истраживања везана за социјални живот пчела, као 

једних од најбитнијих инсеката опрашивача, довеле су до импресивног повећања 

пољопривредних приноса широм света.  

Иако се конзервациона  биологија бави одржавањем  популација и екосистема, 

понашање животиња као индивидуа ће често одредити како систем реагује на 

поремећаје животне средине, узроковане човеком. Бихејвиорална биологија је 

дисциплина у успону, њеним методама научници покушавају разумети одређене 

односе и програме понашања животиња у интеракцији са својом животном средином 

или другим организмима. Многи аспекти понашања утичу на статус и очување 

одређене врсте у природи, као што су избор партнера, социјално понашање, покрети  

животиња и избор станишта, антипредаторско понашање, стрес и испољавање 

фенотипске пластичности. 

Етологија је грана биологије која проучава понашање животиња укључујући и 

људе. Фокус етологије је понашање у природним условима, истражујући узрок који 

изазива одређено понашање, док је бихејвиоризам усмерен на проучавање природе, 

модела и специфичних одговора понашања у лабораторијским условима (Webster, 

2015).  
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Неколико поддисциплинa које за циљ имају проучавање понашања животиња 

допринеле су заснивању идеје о повезивању конзервационе биологије и понашања 

животиња. Многа еколошка истраживања показала су да су поједини образци 

понашања одлични параметри који се могу пратити при спровођењу конзервационих 

метода,  укључујући стратегије парења, избор партнера, избор станишта, одговор 

понашања на фрагментацију станишта и антропогених поремећаја, као и многе друге 

аспекте.  

Одређени облици понашања могу се лакше разумети уколико применимо 

приступ у коме су интегрисане одређене категорије које пратимо, као што су узроци 

који подстичу одређени профил понашања, адаптивна способност, или посматрањем 

виших нивоа еколошке хијерахије попут, стања животне заједнице или животне 

средине који су обједињени на нивоу екосистема. На овај начин можемо успешно 

применити истраживања која се тичу понашања животиња и наћи им конзервациону 

примену.  

Неки од главних узрока који могу утицати на бихејвиоралне навике појединих 

врста и при томе потенцијално угрозити стање популације најчешће су антропогене 

природе. Урбанизација, интензивне агрикултурне активности доводе до деградације 

станишта и проузрукују стрес код јединки у одређеном животном станишту. Хемијски 

полутанти као и загађење у облику буке могу утицати на облике понашања животиња 

везаних за остваривање репродуктивног успеха, фертилности, хроничног стреса што 

утиче на смањење степена преживљавања ових врста и резултује губитком 

биодиверзитета. 

У циљу заштите појединих врста које су на овај начин угрожене развиле су се и 

наведене дисиплине које помажу у заштити истих. Поред облика проучавања 

понашања животиња у природним условима, развиле су се и методе проучавања 

понашања у контролисаним лабораторијским условима, за чије потребе се користе 

животињски модели, представници појединих врста.  

Према томе циљ овог рада биће проучавање утицаја хемијске супстанце 

Делтаметрина на понашање јединки Danio rerio.  
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1.1. Структура и примена делтаметрина 

 

Делтаметрин је органско једињење које садржи 22 атома угљеника и има 

молекулску масу од 505,199 Da (Bolton et al. 2008).  

 

Слика бр. 1 - структурна формула Делтаметрина (http://www.wikiwand.com/sh/Deltametrin) 

Ова активна супстанца представља контактни и желудчани инсектицид широког 

спектра дејства, користи се за сузбијање јабукових, бресквиних и шљивиних штеточина 

(Agrotis segetum, Apotimus spp., Aphididae, Athalia colibri, Bothynoderes punctiventris, 

Carpocapsa pomonella и многих других). 

Делтаметрин је синтетички инсектицид из групе пиретроида које се одликује 

веома брзим ефектом деловања на циљане штеточине. Након примене долази до 

парализе нервног система инсеката, кроз промене напона натријумових канала 

нервних влакана. До угинућа инсеката долази због неповратног оштећења нервног 

система. Делује контактним и дигестивним путем.  

Као препорука пре коришћења препоручује се да не треба мешати овај 

препарат са Бордовском чорбом, као и другим инсектицидима на бази пиретроида.  

 

Слика бр. 2 - 3D приказ грађе делтаметрина (http://www.wikiwand.com/sh/Deltametrin) 

http://www.wikiwand.com/sh/Deltametrin
http://www.wikiwand.com/sh/Deltametrin
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1.2. Досадашња истраживања 

 

1.2.1. Токсичност Делтаметрина у акватичним екосистемима 

 

Загађивачи средине попут метала, пестицида и других токсичних супстанци 

органске композиције, представљају озбиљан фактор угрожавања по многе акватичне 

организме. Прецизније, велики број досадашњих истраживања окарактерисала су 

физиолошке механизме токсичности код животиња изложеним одређеним 

контаминентима.  

Према (Scott и Sloman, 2004), понашање јединки повезује физиолошке функције 

директно са еколошким процесима. Индикатори токсичности идеални су параметри за 

проучавање бихејвиоралних одлика код акватичних организама, укључујући и рибе. 

Многе токсичне супстанце узурпирају комплексне образце понашања код многих врста 

риба, ометајући способност избегавања предатора, као и репродуктивне и социјалне 

обрасце понашања. Изложеност различитим концентрацијама загађивача често 

елиминише облике понашања који су есенцијални по опстанак и преживљавање 

јединки у природним екосостемима, и то чешће у случајевима када су јединке дужи 

временски период изложене нижим концентрацијама полутаната, него у случајевима 

када они изазивају акутну токсичност.  

Физиолошки ефекти токсиканата ометају функције сензорних, хормоналних, 

неуролошких и психолошких процеса, који су у великој мери одговорни за одређени 

тип понашања јединки у природним условима. Према томе, мултидисиплинарни 

приступ омогућује нам значајан увиђај како могуће физиолошке промене могу довести 

до бихејвиоралних алтерација (Scott и Sloman, 2004).  

Конкретно, најчешћи поремећаји механизама који се одликују променом 

понашања јединки јесу физиолошке промене које укључују инхибиторе холинестеразе, 

промену концентрације неуротрансмитера у мозгу, ометање рада сензорних органа 

као и промену нивоа гонадалних и тиреоидних хормона. Истраживања која обухватају 

већи број биолошких дисциплина према томе од круцијалног су значаја за формирање 

интегративних студија која ће нам показати ефекте разних полутаната на акватичне 

организме (Scott и Sloman, 2004). 
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Пиретроидна класа инсектицида, укључујући делтаметрин, користи се као 

замена за органохлорине и органофосфате у програмима контроле штеточина, због 

кратког времена задржавања у околини и ниске токсичности по животну средину. 

Екотоксиколошке последице делтаметрина, посебно његови ефекти код риба и других 

водених организама, нису довољно проучени.  

Постоје истраживања у којима је испитиван ефекат ове супстанце (0.75 μg/L) на 

антиоксидативна средства код слатководне рибе, Channa punctatus Bloch у 

лабораторијским условима. Излагање од 48 сати изазвало је активацију различитих 

антиоксидативних ензима, као и индукцију не ензимских антиоксиданата у бубрезима 

и јетри. Делтаметрин такође индукује липидне пероксидације у свим ткивима, међу 

којима ткиво шкрга показује највиши ниво активације. Налази овог истраживања 

показују да делтаметрин потенцијално изазива оксидативни стрес код рибе ове врсте, 

где су шкрге најосетљивији органи. Такође, утврђено је да су шкрге примарна места 

апсорпције делтаметрина (Sayeed et al, 2003).  

У експерименту са врстом Poecilia reticulata коришћено је 210 јединки ове врсте, 

које су биле излагане дејству Делтаметрина у року од 48 часова, након чега је 

измерена летална доза за јединке, при чему су се бележиле и бихејвиоралне одлике 

јединки појединачно. Ово је представљао тест акутне токсичности (Viran et al. 2003).  

Такође, спроведена су истраживања у којима су проверени хистопатолошки 

ефекти ове супстанце на ткиво шкрга, јетре, као и на ткиво црева код Gambusia affinis. 

Рибе су биле третиране различитим концентрацијама инсектицида раствореним у 

води, у трајању од 10, 20 и 30 дана. Код свих јединки су примећена оштећења типа 

некрозе, анеуризми и едема свих ткива испитиваних органа (Cengiz i Unlu, 2006).  

Слично истраживање рађено је са Делтаметрином и његовим хистопатолошким 

утицајем на јетру и шкрге код шарана (Cyprinus carpiо), где су на микроскопским 

препаратима примећена велика оштећења ткива ових органа (Cengiz, 2006). 

Резултати истраживања спроведеног на врсти рибе Clarias gariepinus, показали 

су да је токсичност делтаметрина раствореног у води и ацетону односно алкохолу 

различита. Раствори са алкохолом показали су знатно већу акутну токсичност и степен 

морталитета код риба, која је расла са продужењем временског третмана у 
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експерименту. Такође, показало се да се Делтаметрин одлично раствара и у биљним и 

минералним уљима (Datta и Kaviraj, 2003). 

 

1.2.2. Токсичност и утицај Делтаметрина на јединке зебрице Danio rerio  

 

Делтамерин је нашао примену широм света, због брзог деловања на инсекте 

штеточине, слабе растворљивости у води и кратког времена разлагања. Међутим, 

мало је познато колико је безбедан по околину. Прекомерна употреба инсектицида 

најчешће се завршава тако што се одређена концентрација ових активних супстанци 

спере у дубље слојеве земљишта, а потом, преко подземних вода, у водене 

екосистеме. Ова једињења или њихови деривати тек тада могу изразити своје штетно 

дејство по животну околину (Станковић, 1962). 

Као један од популарнијих животињских модела, у лабораторијским условима 

када су у питању истраживања везана за мониторинг и одређивање ефекта загађивача 

у воденим екосистемима, користе се и јединке тропске слатководне рибе Danio rerio, 

како због тога што обезбеђују незамењив компаративни модел када су у питању 

истраживања на сисарима и људима, тако и због тога што се одликују малим 

трошковима одржавања, великом бројношћу потомачких јединки, уједно, лако их је 

пратити и одредити њихово понашање (Huang et al. 2014).  

У једном таквом раду, испитиван је и утицај активне супстанце делтаметрина, 

као потенцијалног загађивача околине, на понашање јединки зебрица у 

контролисаним условима. Рибе су излагане серији од шест различитих концентрација 

Делтаметрина, при чему су промене понашања забележене и при најнижим 

концентрацијама. Хиперактивност јединки била је прва реакција, праћена другом, 

када су индивудуе пливале у површинском слоју воде. Даље промене у обрасцу 

понашања тицале су се променe брзине пливања јединки, где се брзина знатно 

смањивала са повећањем концентрације активне супстанце у води. Брзина и дубина 

на којој су јединке пливале јавила се два сата након апликације делтаметрина, што је 

одређено као време за које ово једињење има најефективније дејство, те је тада 

најбоље извршити мониторинг како би ли се утврдио статус загађености околине 

(Huang et al. 2014). 
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Код Danio rerio, оплођена јаја изложена су дејству Делтаметрина, при чему је 

стопа преживљавања јувенилних јединки бивала доста мала, а забележене су и 

абнормалности при излегању, као и током развића; екстерне деформације, едеми и 

слично (Gorge и Nagel, 1990).   

У студији у којој забележена инхибиција ацетилхолина и одступање од 

стандардног понашања јединки зебрица, показало се да Делтаметрин изазива и низ 

поремећаја у ембрионалној и ларвеној фази јединки ове врсте. Запажене су промене у 

морфологији тела, апоптоза ћелија, повећана активност атиоксидативних ензима, 

блокада АЦх рецептора. У ембрионалној фази било је могуће приметити отицање 

жуманчане кесе, закривљење кичменог стуба као и низ телесних малформација 

(Parlak, 2018).  

 

Слика бр. 3 - утицај Делтаметрина на ембрион зебрице Danio rerio, које резултује ћелијском апоптозом и 
телесним деформацијама (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518309615#undfig1) 

Доказано је и штетно дејство ове супстанце на зоопланктон и друге акватичне 

организме. У још једном научном истраживању посматрано је како ова супстанца 

делује на поједине органе риба зебрица (Danio rerio), као и на њихово понашање, 

физиологију и активност ацетилхолинестеразе. У иницијалној реакцији риба са 

делтаметрином у води, њихово понашање мењало се са порастом концентрације ове 

супстанце. Такође, забележена су и оштећења шкрга и јетре, док се активност АЦх 

естеразе такође мењала у односу на концетрације Делтаметрина  (Zhang et al. 2016).  

У појединим деловима мозга код људи као што су пругасто тело или пирамидне 

ћелије мождане коре, дејством ацетилхолина регулишу се бројни процеси као што су 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518309615#undfig1
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спавање, памћење или неке друге мождане активности (Bolton et al. 2008). Kao модел 

у једном истраживању употребљене су јединке рибе зебрице, код којих је праћена 

активност ацетилхолина у ткивима јетре, мишића, мозга и шкрга, под утицајем 

Делтаметрина као токсиканта који се може наћи у њиховој животној средини. Како је 

време излагања јединки било дуже, тако је активност ацетилхолина опадала. 

Активност неуротрансмитера прво је била инхибирана у мозгу, потом у шкргама, 

мишићима и на крају у јетри. Ометањем нервних путева у можданом ткиву 

инхибирањем дејства  ацетилхолина, дошло је и до уочљивих промена у 

бихејвиоралним одликама јединки Danio rerio (Tingting et al. 2017).  

У циљу описивања дејства Делтаметрина на понашање и повезаност са 

ацетилхолином, спроведена је студија у којој је праћена „бихејвиорална снага“ . Под 

овим се подразумевало да се јединке одржавају нормални циркадијални ритам. 

Такође, праћени су и нивои активности АЦх-на. Ова два параметра показала су 

опадајућу тенденцију у односу на растућу концентрацију Делтаметрина. Циркадијални 

ритам јединки био је поремећен, и потврђено је да је блокада ацетилхолина у 

мишићним ћелијама директно одговорна за промене понашања јединки које се тичу 

начина њиховог пливања (Qing et al. 2016).   

За тестове токсичности, у још једном таквом истраживању, коришћене су 

јединке зебрица исте старосне доби, које су третиране различитим концентрацијама 

делтаметрина (0,10, 0,30, 0,50 и 0,70 µg/mL) у различитим временским периодима од 

24, 48, 72 и 96 часова. Након третмана инсектицидом рибе су показале одређене 

промене у понашању. Јединке су се прво груписале у углу акваријума, након чега су 

почеле ератично да се крећу, девијантно у односу на уобичајени курс пливања, 

покрети њихових шкрга постали су убрзани и почеле су да губе равнотежу. Кожа риба 

постала је тамнија, док су грудна и пелвично пераје постали увећани, на крају јединке 

су се окретале у вертикални положај, што је означавало смрт јединки (Badre и Sharma, 

2009). Показано је да Делтаметрин изазива смртност код јединки зебрица у веома 

ниским концетрацијама. Као главни пут усвајања супстанце наводи се дермални, 

орални и респираторни начин усвајања (Miyamoto, 1976).  
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1.2.3. Токсичност и утицај делтаметрина на друге организме 

  

  Постоје истраживања која су спроведена и на другим лабораторисјким 

животињама, попут пацова. У једном таквом, алга Spirulina platensis показала је 

антитоксично дејство против делтаметрина којим су биле третиране јединке пацова у 

лабораторијским условима, смањујући степен пероксидације и оксидативни стрес код 

животиња, изражавајући свој хепато-нефро протективни значај, као и антиоксидативну 

улогу (Abdel-Daim et al. 2013).  

Код пацова у развоју, Делтаметрин је утицао на структуру церебралног кортекса 

мозга. Након одређеног периода, када су пацови достигли одређенo староснo добa, 

подвргнути су бихејвиоралним тестовима у којима су показали необично понашање, 

односно, другачије у односу на јединке из контролне групе. Након што су животиње 

жртвоване, утврђено је да је третман овим инсектицидом утицао на смањење густине 

мускаринских холинергичких рецептора. Ометање у развоју нервног система свакако је 

имало утицај на касније понашање животиња (Eriksson i Fredriksson, 1991).  

Интересантна су истраживања утицаја Делтаметрина на инсекте опрашиваче 

(пчеле) као потенцијалног токсиканта. У једној студији упоређено је пар различитих 

супстанци, компоненти инсектицида и њихово дејство на морталитет, активност 

потраге за храном и капацитете олфакторног учења. Иако ниједно једињење није 

показало одређени степен акутне токсичности, Делтаметрин се показао као једини 

који је знатно утицао на промене у социјалном животу пчела, смањујући способности 

учења јединки, као и редукцију ареала који пчеле покривају у потрази за нектаром 

(Ramirez et al. 2005). 

Популације пчела све више су угрожене у данашње време, због прекомерне 

употребе пестицида, једни од таквих су и пиретроиди у које спада Делтаметрин. У 

контролисаним условима, у стакленој цеви, посматрано је понашање јединки пчела 

које су летеле дуж цеви и потом се враћале назад у језгро. Јединке које су третиране 

сублеталним дозама инсектицида показале су да им је потребно три пута више 

времена да пронађу пут назад до језгра. Према томе, пиретроиди представљавају 

супстанце које ометају учење и меморију јединки, појачавају фототропизам, кваре 

просторну перцепцију и при томе изазивају дезоринтационо понашање јединки ове 

врсте. 
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2. ЦИЉ РАДА 

 

 Ово истраживање имало је за циљ да утврди да ли присуство Делтаметрина у 

акватичној средини има утицаја на понашање јединки зебрице (Danio rerio), праћењем 

параметара: 

 Пређени пут 

 Просечна брзина кретања 

 Дужина периода кретања 

 Дужина периода мировања 

 Минимално убрзање 

 Максимално убрзање 

као и анализом 3D снимака. 
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3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ 
 

3.1  Материјали 

 

У експерименту су коришћени следећи материјали: 

 експерименталне животиње: одрасле јединке зебрица (Danio rerio) оба пола, 6 

– 7 месеци старе, гајене на температури од 24±0.5˚С, pH 7.66±0.2 

 акваријуми са пумпама за ваздух 

 раствори: водени раствор са 3.125 µg/l делтаметрина, водени раствор са 12.5 

µg/l делтаметрина, водени раствор са 25 µg/l делтаметрина 

 пипете за дозирање супстанце 

 мрежица за хватање риба 

 подлога са извором инфрацрвене светлости  

 прозирна посуда у облику слова Т са огледалом као извором стимулуса у 

једном крају 

 камера Basler A1300 која региструје инфрацрвену светлост, повезана са 

компјутерским софтвером EthoVision XT 11.5 

Како сам експеримент не би био ометан, изведен је у просторији са стаклима која 

одбијају инфрацрвену светлост. 

 

3.2  Методе 

 

Јединке, коришћене у овом истраживању, су узгајане у лабораторији за 

хидробиологију, Факултета за биологију, Универзитета ,,Alexandru Ioan Cuza'' у Јашију. 

Коришћено је, укупно, 32 јединке зебрица (Danio rerio), подељених у 4 

експерименталне групе од по 8 јединки. Свака група је држана у засебном акваријуму 

са пумпом за ваздух. 

Јединке су мрежицом засебно пребациване на старт позицију прозирне посуде 

у облику крста (Слика 4.), која је била постављена на подлози са извором инфрацрвене 
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светлости. У једном крају посуде било је постављено огледало, које је јединкама 

служило као извор стимулуса, док је други крај био без стимулуса.  

 

Слика 4. Изглед посуде у којој су вршена мерења током експеримента 

 

Снимање кретања јединки је обављано инфрацрвеном камером Basler A1300, 

захваљујући њеној могућности да на инфрацрвеној подлози тело јединке региструје 

као заклон. Параметри су аутоматски бележени од стране компјутерског софтвера 

EthoVision XT 11.5 са којим је камера повезана. У току 4 минута, колико је трајао један 

циклус снимања, праћено је 6 параметара који указују на понашање јединки: пређени 

пут (cm), просечна брзина (cm/s), дужина периода кретања (s), дужина периода 

мировања (s), максимално убрзање (cm/s2) и минимално убрзање (успоравање) 

(cm/s2). 



 

13 
 

Поред тога, компјутерски софтвер EthoVision XT 11.5 је конструисао 3D приказе, 

који сликовито приказују које је позиције у посуди јединка заузимала током времена. 

На основу њих, лакше се разуме утицај стимулуса - огледала на кретање јединики. 

Најпре је обављено снимање пре третирања, у три циклуса по свакој јединки. 

Потом су јединке третиране на следећи начин: једна група јединки је представљала 

контролну групу, те није третирана супстанцом. Остале групе су третиране на следећи 

начин: група 1 је третирана са 25 µg/l делтаметрина, група 2 са 12.5 µg/l делтаметрина, 

група 3 са 3.125 µg/l делтаметрина. Супстанца је пипетом убризгавана у акваријуме са 

јединкама. Приступљено је снимању након третирања, и то после 2, 9, 24, 48 и 72 сата. 

Снимање након третирања је вршено у једном циклусу по јединки.  

 

3.3  Статистичке методе 

 

Након завршеног експерименталног дела рада, вршена је статистичка обрада 

података. Циљ је био утврдити да ли постоји статистички значајна разлика између 

добијених вредности праћених параметара:  

1) у оквиру временских интервала у којима је вршено снимање, а између 

група, и 

2) у оквиру група, а између временских интервала у којима је вршено 

снимање. 

Резултати су обрађени двостраним Студентовим t – тестом, са прагом 

значајности α = 0.05, при чему је истраживачка хипотеза гласила:  

H1 = ,,Између поређених резултата постоји статистички значајна разлика.'',  

док је алтернативна хипотеза гласила:  

H0 = ,,Између поређених резултата не постоји статистички значајна разлика.''.  

При вредностима теста (p) до 0.05, хипотеза H0 бива одбачена, а хипотеза H1 

бива прихваћена, док при вредностима већим од 0.05 хипотеза H0 бива прихваћена, а 

хипотеза H1 бива одбачена. 
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4. РЕЗУЛТАТИ 

 

 
 

4.1  Измерене вредности 

 

Табелама и графичким приказима (1-6), представљени су резултати мерења 

посматраних карактеристика код јединки Danio rerio након третмана 

Делтаметрином. Резултати су представљени табеларним као и графичким 

приказом, док су подаци који су статистички значајно утицали на поједине особине 

понашања јединки обележени звездицама (*). Извршена су мерења шест 

различитих параметара односно образаца понашања код јединки ове врсте: 

пређени пут, просечна брзина кретања, дужина периода кретања, дужина периода 

мировања, минимално убрзање, максимално убрзање. 

 

4.2 Пређени пут 

 

Поређења у оквиру временских интервала у којима је вршено снимање,  а између 
група (Табела 1. и График 1.) 
 

   
група 1 

 
група 2 

 
група 3 

 
контролна 

група 

(25 µg/L) (12.5 
µg/L) 

(3,125 
µg/L) 

(0 µg/L) 

пре третирања 758,638 721,392 749,628 625,967 

н
ак

о
н

 т
р

е
ти

р
а

њ
а

 2 h 337,9722* 251,5157* 569,498 610,141 

9 h   644,486 652,735 

24 h   505,243 528,09 

48 h   461,501 613,95 

72 h   426,8623* 751,303 

 
Табела 1. Пређени пут (cm) јединки Danio rerio, пре и након третирања Делтаметрином 
(*p<0.05) 
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Током снимања пре третирања није дошло до статистички значајне разлике 

између вредности параметра пређени пут код праћених група, што указује на 

хомогеност група. 

 

 
 

График 1. Графички приказ резултата за параметар пређени пут (*p<0.05) 

 

2 h након третирања примећује се статистички значајна разлика између групе 1 

и контролне групе (p=0.01), групе 2 и контролне групе (p=0.00), као и групе 2 и групе 3 

(p=0.04). Између групе 3 и контролне групе нема статистички значајне разлике (График 

1). 

На 9 h, 24 h, и 48 h не постоји статистички значајна разлика. 

 

Пређени пут јединки из групе 3 статистички се значајно разликује од пређеног 

пута јединки из контролне групе тек 72 h након третирања (0.01). 
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Поређења у оквиру група, а између временских интервала у којима је вршено 

снимање 

  

Код контролне групе, нема статистички значајне разлике ни у једном 

временском интревалу у поређењу са предтретманом, што указује на хомогеност 

групе. 

 

 2 h након третирања уочава се статистички значајна разлика параметра 

пређени пут у односу на предтретман код групе 1 (р=0.00) и групе 2 (р=0.00). Код групе 

3 нема статистички значајне разлике 2 h након  третирања. Након 9 h, до наредног 

интервала у коме је вршено мерење, није било преживелих јединки из групе 1 и групе 

2. Код групе 3, статистички значајна разлика се примећује 24 h (р=0.00), 48 h (р=0.01) и 

72 h (р=0.01) након третирања. 

 

На основу добијених резултата може се закључити да Делтаметрин инхибира 

кретање јединки. При већим концентрацијама токсина пређени пут бива знатно мањи 

непосредно након третмана. Вредност овог параметра бива више него преполовљена.  

При нижим концентрацијама дејство је, очигледно, одложено, али се смањена 

вредност пређеног пута свакако бележи. 
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4.3 Просечна брзина 

 

Поређења у оквиру временских интервала у којима је вршено снимање, а између 

група (Табела 2. и График 2.) 

 

 

 

 

Табела  2. Просечна брзина кретања (cm/s) јединки Danio rerio, пре и након третирања 

Делтаметрином (*p<0.05) 

Tоком снимања пре третирања није дошло до статистички значајне разлике 

између вредности параметра просечна брзина код праћених група, што указује на 

хомогеност група. 

 

График 2. Графички приказ резултата за параметар просечна брзина (*p<0.05) 
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група 2(12.5 µg/L) 

група 3 (3,125 µg/L) 
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µg/L) 

 група 1 група 2 група 3 контролна 
група 

(25 µg/L) (12.5 
µg/L) 

(3,125 
µg/L) 

(0 µg/L) 

пре третирања 3,20023 3,03884 3,15228 2,62322 

н
ак

о
н

 
тр

е
ти

р
ањ

а
 2 h 1,478005* 1,060467* 2,38632 2,5555 

9 h     2,73385 2,73929 

24 h   2,11865 2,21551 

48 h     1,92799 2,57076 

72 h     1,780824* 3,1437 
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2h након третирања примећује се статистички значајна разлика између групе 1 и 

контролне групе (p=0.02), групе 2 и контролне групе (p=0.00), као и групе 2 и групе 3 

(p=0.04). Између групе 3 и контролне групе нема статистички значајне разлике (график 

2.). 

На 9 h, 24 h, и 48 h не постоји статистички значајна разлика. 

Пређени пут јединки из групе 3 статистички се значајно разликује од пређеног 

пута јединки из контролне групе тек 72 h након третирања (р=0.01). 

Поређења у оквиру група, а између временских интервала у којима је вршено 

снимање 

 Код контролне групе, нема статистички значајне разлике ни у једном 

временском интревалу у поређењу са предтретманом, што указује на хомогеност 

групе.  

 2 h након третирања уочава се статистички значајна разлика параметра 

просечна брзина у односу на предтретман код групе 1 (р=0.00) и групе 2 (р=0.00). Код 

групе 3 нема статистички значајне разлике 2 h након  третирања. Након 9 h, до 

наредног интервала у коме је вршено мерење, није било преживелих јединки из групе 

1 и групе 2. Код групе 3, статистички значајна разлика се примећује 24 h (р=0.00), 48 h 

р=0.00) и 72 h (р=0.01) након третирања. 

 Високе концентрације Делтаметрина веома брзо обарају вредност просечне 

брзине кретања. Након кратког временског периода смањена је за више одполовине.  

Ниже концентрације, такође утичу на смањење брзине кретања. Дејство је одложено, 

и битна промена се дешава тек након 24 сата. 
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4.4  Дужина периода кретања 

 

Поређења у оквиру временских интервала у којима је вршено снимање, а између 

група (Табела 3. и График 3.) 

 

 група 1 група 2 група 3 контролна 
група 

(25 
µg/L) 

(12.5 
µg/L) 

(3,125 
µg/L) 

(0 µg/L) 

пре третирања 206,523 216,329 218,998 191,515 

н
ак

о
н

 

тр
е

ти
р

ањ
а

 2 h 157,174 159,448 188,773 198,123 

9 h   196,523 219,198 

24 h   200,565 227,948 

48 h   214,865 229,423 

72 h   162,932 224,673 

Табела 3. Дужина периода кретања (s) јединки Danio rerio, пре и након третирања 

Делтаметрином (*p<0.05) 

 

Ни током снимања пре третирања, а ни након третирања, није дошло до 

статистички значајне разлике између вредности параметра дужина периода кретања 

код праћених група. 

 

 

График 3. Графички приказ резултата за параметар дужина периода кретања  (*p<0.05) 
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Поређења у оквиру група, а између временских интервала у којима је вршено 

снимање 

Код контролне групе, до статистички значајне разлике долази 24 h (0.02), 

односно 48 h (0.02) након третирања, у поређењу са предтретманом. 

2 h након третирања уочава се статистички значајна разлика параметра дужина 

периода кретања у односу на предтретман код групе 1 (р=0.05) и групе 2 (р=0.01). Код 

групе 3 нема статистички значајне разлике све до 72 h након  третирања (р=0.05). 

Након 9 h, до наредног интервала у коме је вршено мерење, није било преживелих 

јединки из групе 1 и групе 2.  

Параметар који је, у овом случају, обрнуто пропорционалан дужини периода 

мировања. Кроз њену вредност се може сагледати активност јединки. Из тога следи да 

повећане концентрације Делтаметрина смањују активност јединки, односно снижавају 

време која јединка проведе крећући се. Слично, али до 72 сата одложено десјтво даје 

и Делтаметрин у нижим концентрацијама.  

 

4.5  Дужина периода мировања 

 

Поређења у оквиру временских интервала у којима је вршено снимање, а између 

група (Табела 4. и График 4.)  

 

Током снимања пре третирања није дошло до статистички значајне разлике 

између вредности параметра дужина периода мировања код праћених група, што 

указује на хомогеност група. 

 група 1 група 2 група 3 контролна 
група 

(25 µg/L) (12.5 
µg/L) 

(3,125 µg/L) (0 µg/L) 

пре третирања 33,6747 22,9041 21,1998 48,5995 

н
ак

о
н

 

тр
е

ти
р

ањ
а

 2 h 66,5244 77,7742 48,8495 42,0746 

9 h     38,9746 20,9998 

24 h   39,5663 12,2499 

48 h     25,2664 10,7749 

72 h     77,19918* 15,5249 
 

     
Tабела 4. Дужина периода мировања (s) јединки Danio rerio , пре и након третмана 

Делтаметрином (*p<0.05) 
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График 4. Графички приказ резултата за параметар дужина мировања  (*p<0.05) 
 
 

Једина статистички значајна разлика, кад се ради о овом параметру, примећена 
је 72 h након третирања између групе 3 и контролне групе (р=0.04).  

 
 

Поређења у оквиру група, а између временских интервала у којима је вршено 
снимање 
 

Код контролне групе, до статистички значајне разлике долази 24 h (0.02), 

односно 48 h (0.02) након третирања, у поређењу са предтретманом. 

 

2 h након третирања уочава се статистички значајна разлика параметра дужина 

периода кретања у односу на предтретман код групе 1 (р=0.05) и групе 2 (р=0.01). Код 

групе 3 нема статистички значајне разлике све до 72 h након  третирања (р=0.05). 

Након 9 h, до наредног интервала у коме је вршено мерење, није било преживелих 

јединки из групе 1 и групе 2. 

 

Дужина периода мировања је параметар који је, у овом случају, обрнуто 

пропорционалан дужини периода кретања. Кроз њену вредност се може сагледати 

неактивност јединки. Из тога следи да повећане концентрације Делтаметрина 
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повећавају неактивност јединки, односно повећавају време која јединка проведе 

некрећући се. Слично, али до 72 сата одложено десјтво даје и Делтаметрин у нижим 

концентрацијама. 

 

4.6  Минимално убрзање 

 

Поређења у оквиру временских интервала у којима је вршено снимање, а између 

група (Табела 5. и График 5.) 

 група 
1 

група 2 група 3 контролна 
група 

(25 
µg/L) 

(12.5 
µg/L) 

(3,125 
µg/L) 

(0 µg/L) 

пре третирања -46,503 -48,151 -49,136 -48,152 

н
ак

о
н

 
тр

е
ти

р
ањ

а
 2 h -47,939 -46,82 -49,102 -48,734 

9 h     -48,802 -49,284 

24 h   -48,831 -47,88 

48 h     -48,949 -48,849 

72 h   -49,07 -50,108 

 

Табела 5. Минимално убрзање (cm/s2) у току периода кретања јединки пре и након 

третмана Делтаметрином (*p<0.05) 

 

Ни током снимања пре третирања, а ни након третирања, није дошло до статистички 

значајне разлике између вредности параметра минимално убрзање код праћених 

група.  

 
График 5. Графички приказ резултата за параметар минимално убрзање (*p<0.05) 
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Поређења у оквиру група, а између временских интервала у којима је вршено 

снимање 

 

 Код контролне групе, до статистички значајне разлике долази 72 h (0.01) након 

третирања, у поређењу са предтретманом. 

 

 Код третираних група, статистички значајна разлика није забележена. Јединке 

из групе 1 и групе 2 угинуле су пошто је обављено мерење 2 h након третирања. 

 

 Минимално убрзање је параметар који се показао најотпорнијим на дејство 

Делтаметрина. На основу добијених резултата може се закључити да Делтаметрин не 

утиче на способност заустављања јединки. 

 

4.7  Максимално убрзање 

 

Поређења у оквиру временских интервала у којима је вршено снимање, а између 

група (Табела 6. и График 6.) 

 

Током снимања пре третирања није дошло до статистички значајне разлике 

између вредности параметра дужина периода мировања код праћених група, што 

указује на хомогеност група (Табела 6.). 

 

  група 1 група 2 група 3 контролна 
група 

(25 
µg/L) 

(12.5 
µg/L) 

(3,125 
µg/L) 

(0 µg/L) 

пре третирања 54,3713 54,903 53,9337 53,346 

н
ак

о
н

 
тр

е
ти

р
ањ

а
 2 h 50,5386 50,9761 53,5521 52,7855 

9 h     55,6111 53,5595 

24 h   52,0719 51,0625 

48 h     50,7572 51,729 

72 h     50,68637* 52,3741 

Табела 6. Максимално убрзање (cm/s2) у току периода  кретања јединки 

Danio rerio, пре и након третмана (*p<0.05) 
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График 6. Графички приказ резултата за параметар максимално убрзање (*p<0.05) 

 

Једина статистички значајна разлика, кад се ради о овом параметру, примећена 

је 72 h након третирања између групе 3 и контролне групе (р=0.05)  (График 6.). 

 

Поређења у оквиру група, а између временских интервала у којима је вршено 

снимање 

 

 Код контролне групе, до статистички значајне разлике долази 24 h (0.02) након 

третирања, у поређењу са предтретманом. 

 

 Код групе 1 и групе 2, нема статистички значајних разлика након 2 h. Након 9 h, 

до наредног интервала у коме је вршено мерење, није било преживелих јединки из 

групе 1 и групе 2. Што се тиче групе 3, статистички значајне разлике се бележе након 

48 h (р=0.01), односно 72 h (р=0.00). 

 

 Максимално убрзање се показало као параметар који је прилично отпоран на 

дејство Делтаметрина. Чак ни јединке које нису преживеле 9 сати након третирања 

нису битно промениле своје убрзање. Међутим примећено је да је дејство 

Делтаметрина на овај параметар одложено, и да након 48 сати долази до пада 

вредности максималног убрзања. 
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4.8 3D ПРИКАЗИ 

 

 Очекивало се да карактеристично понашање јединки буде на 3D приказу 

забележено као пик у близини краја са стимулусом. Некарактеристично понашање 

дефинисало би се као појава једног или више пикова, удаљених од краја са 

стимулусом. 

 

 Код групе 1 (Слике 4. и 5.), примећује се нагла промена у понашању, с обзиром 

да се у односу на предтретман (83% приказа је са пиком у близини краја са 

стимулусом), на 2 сата након третирања бележи пад приказа са пиком у близини 

стимулуса на чак 12.5%. 

 

 Код групе 2 (Слике 6. и 7.) , пад броја приказа са пиком у близини стимулуса је 

нешто блажи, сa 68% у предтретману, на 0% на 2 сата након третирања. Нагла промена 

у понашању је, такође, очигледна. 

 

 Након 2 сата, у групама 1 и 2 није било преживелих јединки.  

 

 Код групе 3 (Слике 8 - 13), у предтретману је 75% приказа имало пикове у 

близини стимулуса. 2 сата након третирања проценат је опао на 25%, да би се на 9 сати 

попео до 62.5%, али се непосредно пре снимања на 9 сати бележи угинуће двеју 

јединки. Након 24 сата, проценат је још већи и износи 50%. 48 сати од третирања, 

проценат пикова у близини стимулуса нагло опада на 0%. После 72 сата, ова вредност 

је рекордно ниска у групи 3 и износи 0%. 

 

 У контролној групи (Слике 14 - 19), проценат пикова у близини стимулуса је 

уједначено висок, и бележи вредности од 66%, 50%, 50%, 50%, 37.5% и 37.5%, у 

предтретману, на 2 сата, 9 сати, 24 сата, 48 сати и 72 сата, редом.  

 

 На основу 3D приказа, може се донети закључак да Делтаметрин има велики 

утицај на реаговање јединки на стимулус када је присутан у високим концентрацијама, 

а да је у нижим концентрацијама његово дејство на овај параметар одложено.  
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5. ДИСКУСИЈА 

 

У многим истраживањима као посматрани параметар праћен је образац 

понашања, односно пливања код риба у односу на присуство различитих 

контаминаната  у воденој средини. При већим концентрацијама полутаната лакше је 

уочити аберације у покретима пливања код риба, док  се суптилне промене у 

понашању могу детектовати након изложености организма сублеталним дозама 

токсина уз детаљнију анализу. Промене у начину пливања детектоване су током 

излагања риба различитим контаминентима у концентрацијама које су чиниле од 0.7% 

до 5%  њихове LC50 дозе (Little i Finger, 1990).  

Синтетички пиретроиди, као што је делтаметрин, токсичне су супстанце које 

воде ка низу реакција оксидативног стреса, ометајући липидну пероксидазу и 

смањујући концентрацију глутатиона, који се понаша као антиоксиданс у ћелијама 

мозга и мишићима код риба (Sharma i Ansari, 2012). У нашим истраживањима показали 

смо да сублеталне дозе делтаметрина могу нарушити нормалне образце пливања код 

врсте Danio rerio, што је очекивано уколико су функције мишићног и можданог ткива 

ометене.  

Делтаметрин као токсикант у метаболизму птица и сисара може бити 

неутралисан и излучен у виду екскрета, али је посебно токсичан по рибе јер омета 

ензимске реакције помоћу којих се токсини у организму неутралишу (Haya, 1989).  

Додатне чињенице које потврђују штетно дејство Делтаметрина проучене су на 

примеру риба, где је доказано да је степен абсорпције преко шкрга велики, због 

липофилности овог токсина. Механизам испољавања огледа се у високој стопи 

неуротоксичног дејства. Под утицајем су делови централног и периферног нервног 

система где услед ефекта Делтаметрина може доћи до ометања преноса импулса 

између синапси, деполаризације нервних ћелија па чак и смрти (Ееlls et al. 1993). 

Концентрације више од 12.5 µg/l делтаметрина којима су јединке зебрица у нашем 

експерименту биле изложене, такође су показале летално дејство. 

 Јединке Danio rerio које су коришћене у овом експерименту, како се може 

видети у 3Д приказима, реаговале су на стимулус (одраз у огледалу) убрзо након 

третмана Делтаметрином, при вишим концентрацијама. Ниже концентрације показале 
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су слична дејства али током дужег времена трајања третмана. По снимљеним 

приказима може се установити и неубичајено кретање јединки. Поједини образци 

понашања током пливања чије смо вредности пратили као параметре мењали су се у 

зависноти од типа третмана. Минимално убрзање, као и максимално убрзање 

показали су се као најотпорнији параметри на дејство овог токсина. Остале посматране 

радње имале су смањену активност при хроничном деловању Делтаметрина, као што 

су дужина кретања и просечна брзина. Дужина мировања имала је просечну већу 

вредност када су јединке зебрица биле изложене дуже времена овом полутанту.  

У многим истраживањима слободни радикали као резултат оксидативног стреса 

представљају веома битне факторе угрожавања путем загађења водене средине. 

Биохемијски адаптивни механизми који се брину о толеранцији овог типа стреса, 

поремећени су услед излагања јединки Danio rerio одређеним концентрацијама 

делтаметрина (Rao, 2006). На овај начин промене у понашању код риба које живе у 

средини са присуством Делтаметрина или неког другог пиретроида, могу бити 

очекиване. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

  На основу резултата истраживања могу се извести следећи закључци:  

1. Високе концентрације Делтаметрина утичу на понашање јединки зебрице, 

обарајући вредности пређеног пута, просечне брзине кретања и дужине 

периода кретања, односно повећавајући вредност дужине периода мировања. 

2. Ниске концентрације Делтаметрина имају слично дејство као и високе 

концентрације, али је оно одложено. 

3. Високе концентрације Делтаметрина (веће од 12.5 µg/l) су леталне по јединке 

зебрице. 
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8. ПРИЛОЗИ 

 

 3D снимци кретања јединки, приказани су серијски, на сликама:  

 

Слика бр. 4 - 3D приказ, група 1, пре третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 5 - 3D приказ, група 1, 2 сата након третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 6 - 3D приказ, група 2, пре третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 7 - 3D приказ, група 2, 2 сата након третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 8 - 3D приказ, група 3, пре третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 9 - 3D приказ, група 3, 2 сата након третирања 

 

Слика бр. 10 - 3D приказ, група 3, 9 сати након третирања 

 

Слика бр. 11 - 3D приказ, група 3, 24 сата након третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 12 - 3D приказ, група 3, 48 сати након третирања 

 

Слика бр. 13 - 3D приказ, група 3, 72 сата након третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 14 - 3D приказ, контролна група, пре третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 15 - 3D приказ, контролна група, 2 сата након третирања 

 

Слика бр. 16 - 3D приказ, контролна група, 9 сати након третирања 

 

Слика бр. 17 - 3D приказ, контролна група, 24 сата након третирања 



 

 
 

 

Слика бр. 18 - 3D приказ, контролна група, 48 сати након третирања 

 

Слика бр. 19 - 3D приказ, контролна група, 72 сата након третирања 
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вршено инфрацрвеном камером, а вредности преаћених параметара је израчунавао компјутерски 

софтвер. Код група, третираних са 25 µg/l, односно са 12.5 µg/l Делтаметрина примећен је висок ниво 

морталитета, као и снажан утицај токсина на понашање јединки. Утицај Делтаметрина на јединке из 
групе третиране са 3.125 µg/l је сличан, али је дејство токсина одложено. Будући експерименти, који би 

истражили физиолошке штете које Делтаметрин наноси контаминираним рибљим популацијама би 

били корисни.  
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