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Сажетак 

 

Циљ овог рада био је испитивање утицаја различитих концентрација пестицида 

PYRUS 400 SC на коштану срж пацова соја Wistar. Животиње су третиране 15 дана 

орално пестицидом у концентрацијама: 500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 mg/kg и 2000 mg/kg 

телесне масе пацова. 

Хистолошка анализа коштане сржи обухватала је мерење целуларности, 

површине масног дела ткива, броја мегакариоцита и мастоцита по милиметру 

квадратном и броја крвних судова. 

Број мастоцита се смањивао са порастом концентрације пириметанила до 

концентрације 1000 mg/kg, док се при третману концентрацијом 2000 mg/kg повећао у 

односу на нижу концентрацију. Број мегакариоцита се линеарно повећавао са 

повећањем концентрације пириметанила, као и број крвних судова. Целуларност се 

повећавала са порастом концентрације пириметанила до 1000 mg/kg, док се на 2000 

mg/kg смањила. Површина масног дела ткива коштане сржи се линеарно смањивала са 

порастом концентрације пириметанила. 

Статистички тестови су показали значајну разлику у промени броја крвних 

судова, целуларности и површини масног дела ткива. 

Пириметанил у наведеним дозама доводи до значајних промена у броју ћелија 

крвних лоза, мастоцита и крвних судова. 
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Apstract 

 

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

PYRUS 400 SC on Wistar rats bone marrow. Animals were oral treated for 15 days with 

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

Histological analysis of the bone marrow included measurement of cellularity, area of 

the fatty tissue, number of megakaryocytes and mastocytes per millimeter of square and 

number of blood vessels. 

The number of mastocytes decreased with an increase in the concentration of 

pyrimethanil to a concentration of 1000 mg/kg, while in the treatment with a concentration of 

2000 mg/kg, it increased in relation to the lower concentration. The number of 

megakaryocytes increased linearly with increasing pyrimethanil concentration, as well as the 

number of blood vessels. Cellularity increased with a rise in pyrimethanil to 1000 mg/kg, 

while at 2000 mg/kg it decreased. The surface of the fatty tissue of the bone marrow was 

linearly decreasing with the increase in the concentration of pyrimethanil. 

Statistical tests showed a significant difference in the number of blood vessels, 

cellularity and surface area of the body tissue. 

Pyrimethanil in these doses leads to significant changes in the number of blood cells, 

mast cells and blood vessels. 
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Захвалница 

 

„Успех треба да се мери не толико положајем до којег је неко доспео током 

живота, већ препрекама које је морао да савлада.“                                            

                                                                                         Букер Т. Вашингтон 

 

Поред тога, додајем да је веома битно имати праве особе уз себе, које ће нам 

помоћи да те препреке савладамо, својим знањем, искуством, борбеношћу.  Поред 

своје упорности, веома ми је битно да имам подршку других људи, како бих успешно 

остварила своје циљеве. Рад који је пред Вама представља крај једног пута, али и 

почетак другог, па у њему желим споменути оне који су на том путу били моја највећа 

подршка.  

Своју најискренију захвалност дугујем свом ментору, проф. др Перици 

Васиљевићу, на указаном поверењу, стрпљењу, изванредној сарадњи,  уложеном труду 

и знању које је поделиo  са мном, који се осим свог изузетног знања и 

професионалности истиче и изванредним људским квалитетима.  

Професоре, хвала Вам на стручним сугестијама и саветима, на спремности на 

заједнички рад, издвојеном  времену, као и несебичној помоћи током целокупне израде 

овог мастер рада. Велика ми је част што сте ми Ви били ментор при изради овог 

мастер рада.  

Такође, велику захвалност дугујем и асистенткињама Милени Алексић и Јелени 

Цонић које су ми пружиле огромну помоћ приликом реализације експерименталног дела 

рада.  И наравно,  да не изоставим и младу колегиницу Александру Петровић која је 

издвојила своје време и помагала ми при експерименталном делу рада а уједно и била  

велика подршка.  

Такође, желим да се захвалим и професору Љубиши Ђорђевићу на саветима и 

подршци.  

И на крају,  највећу захвалност дугујем својој породици. Најпре, фамилијо,  хвала 

вам што постојите! Хвала мојим родитељима што су ми омогућили студије, што су 

били уз мене у сваком тренутку, што су веровали у мене и када сама нисам знала да ли 

могу да се изборим са проблемима; хвала вам  и на васпитању, мотивацији и великој 

подршци да истрајем у свом раду...
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1. Увод 

1.1. Токсикологија 

Токсикологија је научна дисциплина која се бави проучавањем отрова (токсина) 

и њиховог деловања на живе организме. Поред тога, ова дисциплина изучава и методе 

добијања и истраживања отрова, њихов хемијски састав и методе пружања прве помоћи 

код тровања (Hodgson, 2004). 

Отрови су било које супстанце које узрокују штетне ефекте када се унесу у 

организам, односно има токсични ефекат. Под токсичношћу се подразумева каскада 

догађаја почев од апсорпције, дистрибуције и метаболизма, до интераговања са 

ћелијским макромолекулима (Hodgson, 2004).  

Ниво токсичности се одређује по различитим критеријумима, као на пример по 

типу органа, година старости, пола, физиолошког стања организма и генетске 

предиспозиције. Проучавање токсина је од великог значаја за друштво, пре свега 

штитећи људе и околину од штетних утицаја конкретних токсичних супстанци, али и 

помаже у селекцији токсина који се могу користити у лечењу канцера, производњи 

лекова и пестицида, сходно примењеним дозама (Hodgson, 2004). 

1.1.1. Фактори токсичности 

Свака супстанца је токсин уколико се примени у већој дози од дозвољене за дату 

групу организама. Из тог разлога дефинишу се фактори токсичности карактеристични 

за сваку групу, па и врсту, организама (Јокановић, 2001). 

Сeлективност супстанце подразумева њену токсичност на циљне организме. То 

значи да ће одређена доза датог токсина истовремено бити токсична за једну групу 

организама, али не и за друге (Jокановић, 2001). 

У оквиру једне врсте, такође, постоје значајне разлике у реакцији јединки на 

отрове, што управо зависи од разлика у нивoу и брзини метаболизма сваког 

појединачног организма и стања система физиолошке одбране (Јокановић, 2001). 

Старост животиња може битно утицати на ниво токсичности појединих 

супстанци. На то утичу многи физиолошки фактори као што су неразвијени ензимски 

системи и незрелост крвно-мождане баријере код јувенилних једники (Јокановић, 

2001). 

Разлике хормонског састава између полова утичу на метаболизам неких 

супстанци, самим тим и на њихову токсичност. Мужјаци пацова су осетљивији на 

токсична десјтва олова, ергот алкалоида и адреналина, док су женке подложније 

деловању стрихнина и пестицида, паратионина и варфарина (Јокановић, 2001). 

Квалитет и начин исхране животиња током испитивања токсичности, може 

имати утицаја на коначан исход истраживања. На пример, неадекватна храна може да 
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утиче на појаву тумора код контролне и третираних група животиња. Храна сиромашна 

протеинима утиче на активност неких метаболичких ензима, па може проузроковати 

већи токсични ефекат неких пестицида и акриламида (Јокановић, 2001).  

Физички фактори попут температуре, влажности ваздуха и осветљености 

просторије, посебно су значајни у испитивању токсичних ефеката супстанци на развој. 

Начин дозирања, такође може да утиче на токсичност отрова. Различити локални или 

системски токсични ефекти могу да буду резултат разлика у начину дозирања 

(Јокановић, 2001). 

1.2. Пестициди 

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

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

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

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

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

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

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

и здравству (Стајковац и остали, 2009). 

Данас је у широкој примени више од 450 пестицида у око 1000 комерцијалних 

производа. Тестовима токсичности се континуирано доказује штетни ефекат појединих 

пестицида, тако да се сваке године повлачи из употребе све већи број пестицида, па и 

потпуна забрана њихове примене (Pfendt, 2009). 

Избор пестицида врши се на основу циља сузбијања, односно паразитске врсте 

организама које наносе штету деловима гајених биљака, а да, притом, не изазива 

оштећење биљци домаћину нити наноси еколошке проблеме. Међутим је често 

немогуће изабрати пестицид које неће имати токсични ефекат ни на коју другу групу 

организама која није циљна, јер већину пестицида чине неселективни отрови 

(Јокановић, 2001). 

Велику опасност по здравље становништва има постојаност токсичних материја 

у природним условима, тј. слаба разградивост како у екосистемима тако и при обради 

хране, па се накупљају у организаму (Јокановић, 2001).  

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

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

лишаја и паразитских цветница; 

− фунгициди – намењени сузбијању гљива узрочника биљних болести 

− инсектициди – намењени сузбијању штетних инсеката. 

 

Касније су се развиле и подгрупе: 

− родентициди – за сузбијање глодара 

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

− молускициди – за сузбијање пужева 

− алгицид – за сузбијање алги 

− антихелминтици – за сузбијање глистa (Ware, 2000). 

 

Истраживање на радницима изложеним пестицидима, показало је да су 

постојале неуролошке и психолошке промене, као и иритација ока и коже. Такође, је 

дошло до повећања крвног притиска и постојале су потешкоће са дисањем. Број 

еритроцита и количина хемоглобина периферне крви је смањена, док се број леукоцита, 

неутрофила и лимфоцита повећао (García-García et al., 2016). 

Дуготрајно излагање пестицидима може повћати ризик од настанка карцинома 

бубрега (Karami et al., 2008), акутне леукемије код деце (Menegaux et al., 2006) и не-

Ходкиновог лимфома (Merhi et al., 2007). 

Димекрон, органофосфатни инсектицид, индукује хромозомске аберације у 

хуманим лимфоцитима гајеним у култури (Adhikari and Graver, 1988). 

Хромозомске аберације ћелија коштане сржи пацова, такође, су изазвала 4 

органофосфатна пестицида: екатин, фенитротион, метилпаратион и форат, док су 

метилпаратион и форат показивали и мутагено дејство (Grover and Malhi, 1985). 

Два пестицида, имидаклоприд и металаксил, делују цитотоксично и 

генотоксично на ћелије коштане сржи у концентрацији од 300 mg/kg. Долази до појаве 

микронуклеуса у полихроматофилним еритроцитима пацова и  промена у сестринским 

хроматидама у хуманим лимфоцитима гајеним in vitro (Demsia et al., 2007). 

1.2.1. Фунгициди 

Фунгициди су хемијске супстанце намењене сузбијању и уништавању 

фитопатогених гљива. Применом фунгицида постоји велики ризик од оштећења гајене 

биљке (Dayan, 2008). 

Дејство већине фунгицида је протективно, односно заштитно, мада постоје и оне 

групе фунгицида које служе сузбијању паразитских гљива, тј. у фитотерапији, чији 

развој тек предстоји. Фунгицидна једињења инхибирају раст спора гљива или њиховом 

уништавању пре него што продру у ткиво биљке, али постоје и поједине групе које свој 

ефекат испољавају на нивоу транслације и постртранслацијске обраде (Ware, 2000). 

1.2.1.1. PYRUS 400 SC 

PYRUS 400 SC је један од фунгицида са системичним и протективним дејством. 

Намењен је сузбијању и контроли узрочника сиве трулежи винове лозе (сива плесан 

Botrytis cinerea), као и изазивача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке 

(Venturia inequalis). Инхибира синтезу метионина што доводи до спречавања лучења 

ензима неопходних за инфекцију и продор мицелије у ћелију биљке домаћина (Cabras et 

al., 1997). 

Активна материја Pyrus-a 400 SC је пириметанил и чини 40%. Пириметанил 2-

анилино-4,6-диметил-пиримидин или 4,6-диметил-N-фенил-2-пиримидинамин је 



 

 
12 

пиримидински фунгицид. Садржи 12 атома угљеника, молекулске формуле 𝐶12𝐻13𝑁3 и  

моларне масе од 199,25 g/mol. Спада у анилинопиримидине (Cabras et al., 1997). 

Пириметанил је у течном стању беж до браон боје, без мириса, релативне 

густине 1,08g; pH: 5,0-8,0. Није експлозиван. Инхибира апсорпцију хранљивих 

материја,  а стога и разможавање гљивица. Делује тако што спречава излучивање 

ензима патогених гљива неопходних за процес инфекције и пенетрацију у ћелије 

домаћина. Делује контактно и трансламинарно. Приликом термалног распадања 

стварају се угљен моноксид, угљен диоксид и оксиди азота (Kanetis, 2007). 

Испитивање токсичности је показало да је доза акутне токсичности за пацове 

4.4150-5.971 mg/kg, док је за миша 4.665-5.359 mg/kg, када се пириметанил да оралним 

путем. Хроничне ефекте код пацова пириметанил изазива у дозама 17-20 mg/kg, док је 

за мишеве та вреност 20-25 mg/kg (Dellarco,2007). 

Хронична изложеност ниским концентрацијама пестицида може довести до 

оштећења ембриона и имати канцерогени ефекат на ембрион. Пириметанил, као и још 

неки пестициди, изазивају хромозомске аберације меристема корена, што је потврђено  

Allium cepa тестом (Feretti et al. 2007). 

Потврђено је да пириметанил има генотоксичан ефекат на организме у воденим 

екосистемима. Повећава учесталост лезија у молекулу ДНК, а тиме се повећава ризик 

од преписивања измењених ДНК секвенци. Рађена је студија на бразилским 

аутохтоним врстама комараца и потврђено да је код њих дошло до значајног губитка 

генетичке варијабилности када су били изложени високим концентрацијама фунгицида 

(Colombo-Corbi et al., 2017).  

У концентрацији ≤0,004 mg/l, пириметанил смањује биомасу макроинвертебрата 

и алги у воденим екосистемима (Abelho et al., 2016). 

Потврђено је да изазива промене на штитној жлезди у виду увећања исте и 

појаве тумора и хистопатолошке промене јетре (Hurley, Hill, and Whiting, 1998), као и 

то да омета развој јајника и нормалну репродуктивну диференцијацију и некрозе ткива 

јетре и бубрега код италијанске гаталинке (Bernabò et al., 2017). 

Не постоје подаци о утицају пириметанила на крвне лозе ћелија, иако неки други 

пестициди доводе до повећања броја леукоцита (Merhi et al., 2007), 

1.3. Коштана срж (Medulla ossium) 

Коштана срж је меко, кашасто ткиво, које испуњава готово све дупље костију. 

Може имати различит изглед на основу места где се посматра и добу старости 

посматране јединке. Тако се развијају следећи варијетети:  

1) црвена срж, која испуњава све коштане дупље у фетусу (фетална срж); 

2) жута срж, која испуњава коштане дупље код одраслих јединки и њоме је 

испуњен медуларни канал; богата је мастима па се зато још назива и 

масна срж; 

3) сива срж, која се среће најчешће код глодара. 
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Функсционални значај коштане сржи је велики. Првобитна улога је у процесу 

окоштавања, али поред тога има великог удела у стварању уобличених крвних 

елемената процесом хематопоезе (Костић, 1968). 

Поред коштане сржи, хематопоезни систем чине и тимус (грудна жлезда), 

лимфне жлезде и слезина. Груписане су у две групе и то у примарне или централне и 

секундарне или периферне. У примарне хематопоезне органе спадају коштана срж и 

тимус, док су лимфне жлезде и слезина секундарни хематопоезни органи (Петровић, 

2009). 

У фетусу процес хематопоезе 

почиње у жуманцетној кеси, да би убрзо 

почела да се одвија у јетри, затим 

слезини, па и костној сржи и лимфним 

жлездама. Стварање крвних ћелија се 

после рођења одвија у активној коштаној 

сржи, тимусу, лимфним жлездама и 

слезини. У коштаној сржи настају све 

лозе крвних ћелија, док се лимфоцити 

створени у коштаној сржи, у тимусу 

претварају у Т лимфоците, под утицајем 

„тимусних хормона“. Из младих 

лимфоцита костне сржи, пак, директно 

могу настати Б лимфоцити  које 

учествују у хуморалном имунитету 

(Петровић, 2009). 

Активна коштана срж се одмах по рођењу налази у свим костима. Касније масне 

ћелије постепено замењују активну коштану срж у дугим костима, тако да се 

хематопоеза код одраслих особа одвија само у коштаној сржи грудне кости, ребара, 

карлице, кичмених пршљенова, лобање, као и проксималним деловима хумеруса и 

фемура (Петровић, 2009) 

1.3.1. Процес хематопоезе 

Крвне ћелије непрекидно изумиру и бивају замењене новим. Све крвне ћелије 

потичу од заједничке матичне ћелије хематопоезе у коштаној сржи означеном као 

плурипотентна матична ћелија. Процес регенерације крвних ћелија обухвата три 

засебна процеса: пролиферацију (раст и дељење ћелија), диференцијацију (усмеравање, 

тј. опредељивање матичне ћелије према одређеној лози крвних ћелија) и сазревање 

(матурацију) од младих, незрелих, до морфолошки и функционално зрелих ћелија 

одговарајуће лозе (Петровић, 2009). 

Заједничка матична ћелија, која је морфолошки још увек непрепознатљива 

(плурипотентна матична), под дејством фактора своје микрооколине, деобом ствара 

матичне ћелије предодређене за поједине крвне лозе (унипотентне или опредељене 

матичне ћелије). Ове ћелије се под утицајем својих „проетина“ – хуморалних 

Слика 1.3.1.Хистологија коштане сржи 

(https://curesearch.org/Pediatric-Bone-Marrow-Transplant). 
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стимулишућих чинилаца, деобом и диференцирањем претварају у матичне ћелије 

појединих крвних лоза: проеритробласте, мијелобласте, монобласте, мегакариобласте и 

„нулте лимфоидне“ ћелије (прекурсори Т и В лимфоцита). Из опредељених матичних 

ћелија деобом и сазревањем настају матичне ћелије појединих крвних лоза , које даљом 

деобом и диференцирањем  дају зреле крвне ћелије (Петровић, 2009). 

1.3.2. Еритроцитопоеза 

Сазревање еритроцита тече процесом еритроцитопоезе. Тај процес почиње од 

еритроцитних матичних ћелија, проеритробласта. И поред тога што су еритроидне 

ћелије у коштаној сржи незреле, са зрелим еритроцитима периферне крви, чине једну 

функсционалну целину познату као „еритрон“. У нормалним условима, дневно се 

ствара око 3 милијарде еритроцита по килограму телесне масе, јер приближно исти 

толики број еритроцита заврши свој век у једном дану. Уколико постоји потреба за 

повећаном еритроцитопоезом, коштана срж повећава своју активност и до осам пута 

(Костић, 1968).  

Пошто је зрели еритроцит без једра, не може да врши синтезу протеина, с тога је 

неопходно да се у процесу сазревања младих ћелијских облика још на том нивоу 

синтетишу сви протеини потребни за функционисање зрелог еритроцита, довољних да 

трају колико и животни век еритроцита, тј. 120 дана. Најзначајнији макромолекули које 

је потребно обезбедити еритроциту су хемоглобин и гликолитични ензими али се 

синтетишу и многи други структурни протеини (Петровић, 2009).  

За правилно одвијање еритроцитопоезе неопходни су адекватни локални услови 

у коштаној сржи као што су температура и ендокрини фактори, као и градивни 

елементи: гвожђе и аминокиселине из хемоглобина разграђених еритроцита које се 

употребљавају за синтезу новог хемоглобина (Петровић, 2009).  

Најважнији чиниоци правилне еритроцитопоезе су гвожђе, витамин В12 и фолна 

киселина, али су неопходни још и витамин C, Е и В6, бакар, цинк и кобалт. Гвожђе је 

неопходно за формирање саме структуре хемоглобина јер је централни јон за везивање 

пиролових прстена у порфирину. Витамин В12 и фолна киселина са својим коензимима 

учествују у синтези ДНК једра, а тиме учествују и у процесу еритроцитопоезе, док 

витами В6 игра важну улогу у синези хемоглобина (Петровић, 2009). 

Величина парцијалног притиска кисеоника у бубрезима регулише интензитет 

еритроцитопоезе. Смањење овог притиска повећава еритроцитопоезу, а његово 

повећање је смањује. Регулација се одвија преко хормона еритропоетина, који се ствара 

Слика 1.3.2.Процес формирања еритроцита-еритроцитопоеза 

(http://rizkinisfiramdhini.blogspot.com/2015/07/darah-produksi-sel-darah-merah.html). 
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у бубрезима под утицајем концентрације хемоглобина у крви, где при смањењу 

концентрације хемоглобина долази до смањења парцијалног притиска кисеоника у 

ткиву бубрега, доводећи тако до повећаног лучења еритропоетина да појача процес 

формирања еритроцита (Петровић, 2009). 

Под утицајем еритропоетина матичне ћелије опредељене за еритроцитопоезу 

претварају се у проеритробласте, убрзава се размножавање и сазревање 

проеритробласта и базофилних еритробласта, губљење једра из ацидофилних 

еритробласта и прелажење ретикулоцита у крв. Осим еритропоетина, на еритропоезу 

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

(инхибиторно) (Петровић, 2009). 

1.3.2.1. Ћелије еритроцитне лозе 

Од плурипотентне матичне ћелије у процесу еритропоезе настаје унипотентна 

матична ћелије или проеритробласт. 

Проеритробласт је овалног или округлог облика, 

величине 15-22 микрона, хомогене цитоплазме, која се боји 

изазито базофилно, тамноплаве боје. У цитоплазми нема 

гранула. Једро је округло, ређе овално, постављено 

центрипетално. Хроматин је обојен црвено и показује 

тендецију скупљања у гомиле. У једру су присутна два или 

више једараца. Проеритробласт се од леукобласта разликује 

по томе што његово једро заузима знатно мањи део ћелије, 

као и по одсутству гранула у цитоплазми и израженој 

базофилности цитоплазме.  

Базофилни еритробласт настаје сазревањем 

проеритробласта. То је овална или округла ћелија, мањих 

димензија од проеритробласта. Пречник базофилног 

еритробласта је 11-17 микрона. У цитоплами нема гранула , а 

њена обојеност је тамноплава. Једро је округлог, ретко 

овалног облика, одвојено од цитоплазме танком опном, док је 

хроматин распоређен у веће или мање грудвице. Једро се боји 

интензивно тамноцрвено и нема једараца. Ову ћелију од 

других типова крвне лозе разликује изразита базофилност 

цитоплазме без гранула и грубо паковање хроматина.  

У проеритробласту и базофилном еритробласту се врши 

синтеза глобинских ланаца, ДНК и РНК, потребних за синтезу 

хемоглобина, што је разлог њихове  базофилности. 

Полихроматофилни еритробласт настаје 

диференцијацијом базофилног еритробласта. Овалног је или 

округлог облика, мањих димензија од претходног ступња. 

Величине је 10-14 микрона и предствања ћелију у којој 

Слика 1.3.2.1. Проеритробласт 

(https://slideplayer.biz.tr/slide/3365591/)

.. 

Слика 1.3.2.2. Базофилни 

еритробласт 

(//www.labce.com/spg1813796_b

asophilic_normoblast.aspx). 

Слика 1.3.2.3. Полихроматофилни 

еритробласт (http://belajar-

kuyy.blogspot.com/2017/08/pengertia

n-darah-dan-bagian-bagiannya.html). 
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почиње уградња хемоглобина који се боји киселим бојама, што утиче на промену боје 

цитоплазме у односу на претходне ћелије. Цитоплазма се због присуства хемоглобина, 

али и због још увек присутне синтезе беланчевина, боји и киселим и базним бојама, 

тако да се добија сиво-љубичасто обојење, док се око самог једра и на појединим 

местима боји ружичасто. То су места на којима је дошло до уградње хемоглобина. У 

цитоплазми нема гранула, а једро је округлог облика обојено тамноцрвено, са 

хроматином скупљеним у веће гомиле, без једараца. 

Ацидофилни еритробласт је округлог или овалног 

облика и мањи од претходне ћелије, а незнатно већи од 

еритроцита. Његов пречник се креће у опсегу 7-10 микрона. У 

цитоплазми, која је у широком слоју равномерно распоређена 

око једра, нема гранула. На овом стадијуму је завршена синтеза 

беланчевина, а концентрација хемоглобина знатно већа што му 

омогућује бојење киселим бојама. Цитоплазма је зато наранџасто-

црвена или црвена као код еритроцита. Једро је округло или 

овално, благо ексцентрично постављено, са хроматином 

скупљеним у хомогену масу тако да му се не распознаје 

структура. У једру нема једараца. 

Ретикулоцит настаје избацивањем једра из ацидофилног 

еритробласта. Пречника је као и зрели еритроцит, 7-8 

микрметара. Цитоплазма се боји наранџасто-црвено или црвено и 

без гранула је. При специјалном бојењу брилијант крезил плавим, 

цитоплазма ретикулоцита се боји жуто-зелено и у њој се види 

мрежица обојена љубичасто-плаво. То је тзв. 

ретикулофиламентозна супстанца која представља рибозоме са 

остацима информационе РНК, неопходне за завршетак синтезе 

хемоглобина.  

У периферној крви нормално се налази 5-15 ретикулоцита на 1000 еритроцита, 

док се њихов број повећава код хемолизних анемија, крварења и при терапији гвожђем 

и витамином B12 код лечења сидеропенијске анемије (анемија настала услед недостатка 

гвожђа). Велики број ретикулоцита у периферној крви се сматра добрим показатељем 

ефикасне еритроцитопоезе, тј. добре регенеративне способности костне сржи. 

Еритроцит је зрела ћелија еритроцитне лозе, биконкавног 

дискоидног облика, пречника 7-8 микрометара. Цитоплазма се 

боји црвено и нема гранула, а њен централни део је светлије 

обојен. Нормалан број еритроцита код мушкараца је 4,5-5,0 х 1012/ 

L, а код жена 3,7-4,5 х 1012/L периферне крви (Hamid, 2014). 

Еритроцит се састоји из мембране и цитоплазме. 

Мембрану чине протеини, липиди и стероиди (лецитин, 

холестерол), док у састав цитоплазме улази мрежаста структура 

или „строма“ у чијим се окцима налази хемоглобин. Улога еритроцита је у преносу 

кисеоника из плућа периферним ткивима, где је неопходан за синтезу ATР-a (аденозин-

Слика 1.3.2.4. Ацидофилни 

еритробласт 

(https://sites.google.com/site/pre

kvalifikacijapraksa/dopunski-

materijal-za-pripremu-

ispita/hematologija-sa-

transfuziologijom). 

Слика 1.3.2.5. Ретикулоцит 

(https://www.labce.com/spg144

459_reticulocyte_identification.

aspx). 

Слика 1.3.2.6. Еритроцити 

(https://rinstinkt.wordpress.c

om/tag/eritrocite/). 
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три-фосфата), али учествује и у елиминацији угљен-диоксида из ткива помоћу ензима 

карбоанхидразе. 

Разградња еритроцита након 120 дана се врши у ћелијама ретикуло-ендотелног 

система, углавном слезине. При разградњи, ослобађају се гвожђе, глобин и 

порфирински прстен. Гвожђе и глобин се употребљавају за нову синтезу хемоглобина, 

док се из порфиринског прстена ствара билирубин (Петровић, 2009). 

1.3.3. Леукоцитопоеза 

У периферној крви здравих особа циркулишу три врсте леукоцита, зреле ћелије 

гранулоцитне, лимфоцитне и моноцитне лозе, које имају одређене морфолошке 

карактеристике.  

Сви леукоцити воде порекло од плурипотентне матичне ћелије од које настају и 

друге хематопоетске ћелије. Међутим, након деобе матичне ћелије, настају 

унипотентна матична ћелија за мијело-моноцитну лозу и унипотентна матична ћелија 

за лимфоцитну лозу. Од ових матичних ћелија настају прве морфолошки 

препознатљиве ћелије које ће даљим деобама и диференцирањем дати зреле леукоците: 

неутрофилне, еозинофилне и базофилне гранулоците, моноците, Т и Б лимфоците 

(Петровић, 2009). 

 
Слика 1.3.3.Процес сазревања ћелија леукоцитних лоза 

(https://slideplayer.com/slide/5977522/) 
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1.3.3.1. Ћелије леукоцитне лозе 

1.3.3.1.1. Гранулоцитна лоза 

Прва најмлађа ћелија гранулоцитне (мијелоидне) лозе која настаје из 

унипотентне матичне ћелије за мијеломоноцитну лозу је мијелобласт. 

Мијелобласт је ћелија округлог облика чији је 

пречник 12-20 микрометара. Око једра се налази узан 

појас цитоплазме тамноплаве боје у којој нема гранула. 

Једро је овално или округло са два до шест једараца, која 

су добро видљива, плавичасте боје. Хроматин једра је 

растресит у виду нежне мреже, обојен црвенкасто. Од 

осталих леукобласта се разликује по базофилној 

цитоплазми, великом броју једараца и по нежном 

растреситом хроматину. Појава примарних гранула у 

цитоплазми мијелобласта је знак његовог сазревања у промијелоцит. 

Промијелоцит се карактерише присуством гранула у 

цитоплазми, које су одлика ћелија гранулоцитне лозе. У 

промијелоцитима се налазе грануле које настају прве – примарне, 

неспецифичне грануле. Ове грануле се морфолошки и 

биохемијски разликују од секундарних, специфичних гранула 

код зрелијих облика ћелија гранулоцитне лозе. Промијелоцити су 

већи од мијелобласта, пречника 21-28 микрона. Округлог су 

обликаса базофилном цитоплазмом обојеном плаво, у којој су 

неправилно распоређене љубичасто-плаве грануле неједнаке 

величине. Једро је крупно и округло са хроматином 

распоређеним у виду мреже тамноцрвене боје. У једру постоје два до три једарца, плаво 

обојена и мање изражена него ког мијелобласта.  

Мијелоцит се одликује појавом секундарних гранула, за разлику од примарних 

гранула код промијелоцита. Око једра је већи слој светлоцрвене цитоплазме са крупним 

гранулама једнаке величине распоређене равномерно. У почетку су грануле плаво-

црвене, а касније, са сазревањем, постају или црвене (еозинофилне, ацидофилне) или 

тамноплаве (базофилне) или једва видљиве боје (неутрофилне). Ако их има у великом 

броју, грануле могу прекрити једро тако да се слабо види. У зависности од боје гранула 

Слика 1.3.3.1.1. Мијелобласт 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/F

ile:Two_myeloblasts_with_Auer_rods.j

pg). 

Слика 1.3.3.1.2. 

Промијелоцит (https://medical-

dictionary.thefreedictionary.com

/promyelocyte). 

Слика 1.3.3.1.3. Еозинофилни, неутрофилни и базофилни мијелоцит 

(https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Neutrophilic+myelocyte). 
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разликују се неутрофилни, базофилни и еозинофилни мијелоцити. Једро мијелоцита је 

у виду мреже делимично у гомилицама и грубље је грађе од претходних ћелија, са 

једним једарцетом. Мијелоцити су последње ћелије гранулоцитне лозе способне за 

деобу. Њиховом деобом настаје метамијелоцит. 

Метамијелоцит је округлог или овалног облика величине 10-12 микрометара. 

Садржи већи слој цитоплазме од мијелоцита светлоцрвене боје. У цитоплазми се налазе 

бројне грануле базофилног, еозинофилног и неутрофилног типа, те се према томе 

разликују базофилни, еозинофилни и неутрофилни метамијелоцит. Карактеристичан је 

бубрежаст облик тамноцрвено обојеног једра, које је потиснуто ка периферији ћелије. 

Хроматин је згуснут у веће грудвице.  

Штапићасти гранулоцит настаје сазревањем метамијелоцита. Величине је 10-

12 микрометара, овалног или округлог облика. Око једра је слој цитоплазме као код 

метамијелоцита. Цитоплазма се боји ружичасто са присутним еозинофилним, 

базофилним или неутрофилним гранулама. На основу типа гранула постоје 

еозинофилни, базофилни и неутрофилни штапићасти гранулоцити. Једро има 

карактеристичан облик штапа или кифле. Хроматин једра је скупљен у гомиле, а 

обојеност једра је тамноцрвена без једарца.  

Сегментисани гранулоцит настаје сазревањем 

штапићастог гранулоцита и то је крајња зрела ћелија гранулоцитне 

ћелијске лозе. Округлог је или овалног облика, величине 10-12 

микрометара. Око једра је обилан слој цитоплазме обојене 

светлоружичасто са присутним еозинофилним, базофилним или 

неутрофилним гранулама, па се по типу  гранула разликују 

базофилни, еозинофилни и неутрофилни сегментисани гранулоцит. 

Једро је подељено на више сегмената који су међусобно повезани 

танким једва видљивим мостићима. Такво једро изгледа као да је 

подељено на више једара зброг чега се раније за њега 

употребљавао назив полинуклеарни гранулоцит. Са старењем се 

обично повећава број сегмената, највише до 5. Базофилни, 

неутрофилни и еозинофилни гранулоцити се разликују и по једру. 

Једро еозинофилног гранулоцита је обично са два сегмента и 

подсећа на бисаге. Једро базофилног гранулоцита је 

неправилног бубрежастог изгледа са већим бројем усека, а 

Слика1.3.3.1.5. Еозинофилни и базофилни 

гранулоцит 

(https://sites.google.com/site/prekvalifikacijapr

aksa/dopunski-materijal-za-pripremu-

ispita/hematologija-sa-transfuziologijom). 

Слика1.3.3.1.4. Базофилни, еозинофилни и неутрофилни метамијелоцит 

(https://imagebank.hematology.org/image/60398/metamyelocyte?type=upload). 
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због густо распоређених базофилних гранула које га покривају једро се тешко уочава. 

Хроматин једра је збијен у грудвице без једарца. Код неутрофилног гранулоцита једро 

има и до 5 сегмената (Hamid, 2014). 

1.3.3.1.2. Моноцитна лоза 

Од плурипотентне матичне ћелије за мијеломоноцитну лозу настаје прва ћелија 

ове лозе – монобласт. 

Монобласт је округлог или овалног облика величине 14-21 

микрометара. Његова цитоплазма чини средње изражен слој око 

једра сивоплаве боје, без гранула. Једро је овално или округло са 

хроматином који је растресито распоређен у виду танке мреже. 

Једро се боји црвено, светлије него код мијелобласта. У једру се 

налази 2-6 једараца јасно разграничених обојених плаво. 

Монобласт има нежнију хроматинску мрежу од лимфобласта, а уз 

црвену светлију обојеност хроматина једра што га разликује од 

мијелобласта, монобласт никад не садржи грануле нити Ауерове 

штапиће које има мијелобласт.  

Промоноцит настаје сазревањем монобласта. Округлог је 

облика исте величине као монобласт 14-21 микрона. Слој 

цитоплазме обојене сивоплаво замућеног изгледа је средње 

изражен. У цитоплазми су присутне аузурофилне грануле (црвене) 

које дају утисак прашине. Једро је овално или округло али може 

бити угнуто или савијено, обојено светло црвено. Хроматин је 

распоређен у виду мреже. У једру се не налази једарце по чему се 

разликује од монобласта. 

Моноцит је највећа ћелија периферне крве здравих 

особа величине 14-21 микрон. Округлог је облика, а на ободу 

ћелије се виде 1,2 или више продужетака (псеудоподе). 

Базофилна цитоплазма око једра је изражена, сиво-плаве боје, 

замућеног изгледа, са ситним многобројнм азурофилним 

гранулама које личе на прашину. Једро је различитог облика 

од овалног до потковичастог или бубрежастог облика. Има 

једарце и боји се светлије црвене боје од других леукоцита. 

Хроматин је распоређен у виду мрежу померен у једном 

правцу (Hamid, 2014).  

1.3.3.1.3. Лимфоцитна лоза 

Зреле лимфоцитне ћелије представљене су двема типовима ћелија: Т и В 

лимфоцити. Оба типа ћелија настају од заједничке плурипотентне матичене ћелије која 

под посебним условима микросредине даје више унипотентних матичних ћелија, имеђу 

осталог и унипотентне (опредељене) матичне ћелије за Т и В лимфоците.  

Слика 1.3.3.1.2.1. 

Монобласт 

(https://www.labce.com/spg

448418_monoblast.aspx). 

Слика1.3.3.1.2.3. 

Промоноцит 

(http://www.chronolab.com/a

rticles/atlas-of-

hematology/126-general). 

Слика 1.3.3.1.2.4. Моноцит 

(https://imagebank.hematology.org/ima

ge/3598/monocytes--4?type=upload). 
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Диференцијација унипотентних матичних ћелија и за Т и за В лимфоците, одвија се у 

две сукцесивне фазе: антиген независна и антиген зависна фаза. 

Антиген независна фаза се одиграва у централним лимфним органима: тимусу за 

Т лимфоците и еквивалентима тимуса код птица, Фабрицијусовој бурзи, за В 

лимфоците, док се код сисара стварање одиграва у јетри фетуса, коштаној сржи и 

слезини.. У овој фази настају имунокомпетентни лимфоцити.  

Антиген зависна фаза диференцијације се одиграва у периферним лимнфним 

органима: лимфним жлездама, слезини, лимфном ткиву црева, тонзилама итд. Ова фаза 

представља имуни одговор јер се дешава тек када незрели лимфоцити препознају 

одређене антигене.  

Постоји више врста Т лимфоцита: Т лимфоцити касне преосетљивости (луче 

лимфокине), Т цитотоксични лимфоцити (имају улогу ефектора), Т хелпер лимфоцити 

(помажући лимфоцити) и Т инхибишући (супресорни) који имају улогу регулатора у 

имуном одговору.  

Т и В лимфоцити се међусобно морфолошки разликују, на основу маркера на 

ћелијској мембрани (антигени и рецептори). За Т лимфоците су карактеристични Т 

антигени, као и присуствно рецептора за еротроците овце (Е рецептори). За В 

лимфоците, поред антигена В, карактеристично је присуство мембранског 

имуноглобулина, као и рецептора за еритроците миша (М рецептор). 

На основу зрелости ћелија лимфоцитне лозе, могуће је разликовати лимфобласт, 

пролимфоцит и лимфоцит.  

Лимфобласт је округлог облика, величине 14-21 микрометар. Цитоплазма је без 

гранула, хомогена, светлоплаве боје. Једро је овално или округло, централно 

постављено, са једним до два једарца. Хроматин је распоређен у виду конаца мреже 

или ситних тачкица. За разлику од мијелобласта нема гранула нити Ауерових штапића 

у цитоплазми.  

Пролимфоцит је мања ћелија од лимфобласта, дијаметра 14-19 микрометара, 

округлог или овалног облика. Има светлоплаву цитоплазму и ретке азурофилне 

грануле. Једро је овално или округло, центрипетално постављено и има једно округло 

плаво обојено једарце.  

Лимфоцит је овалног или округлог облика. Према 

величини се могу разликовати велики (8-18 микрона), средњи 

(8-14 микрона) и мали (6-8 микрона). Слој цитоплазме је 

обилан код младих лимфоцита, средње изражен код зрелог, а 

једва видљив код старог лимфоцита. Цитоплазма је 

светлоплава са мањим бројем азурофилних гранула. У једру 

нема једараца, а хроматин је скупљен у грудвице (Hamid, 

2014). 

 

Слика 1.3.3.1.3.1. 

Лимфоцит 

(http://www.bionet-

skola.com/w/Limfociti). 
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1.3.3.1.4. Плазмоцитна лоза 

Након сусрета са антигеном, В лимфоцити се диференцирају у ћелије које 

синтетишу и луче антитела, што представља имуно одговор. Процес деобе и 

диферентовања ћелија се одвија под утицајем низа регулаторних молекула, мођу којима 

најбитнију улогу имају интерлеукини. У морфолошком погледу разликују се 

плазмобласт, проплазмоцит и плазмоцит. 

Плазмобласт је овалног или округлог облика, величина 14-20 микрометара. 

Слој цитоплазме је обилан, карактеристичне тамноплаве или тамнољубичасте боје. У 

цитоплазми нема гранула. Једро је ексцентрично положено са хроматином у виду 

мреже и једним до два једарца.  

Проплазмоцит је мањи од плазмобласта са обилним 

слојем плавољубичасте цитоплазме без гранула. Једро је 

ексцентрично, округло или овално и садржи једно до два једарца. 

Хроматин је у виду мреже, грубљи него код плазмобласта. 

Плазмоцит је величине 10-20 микрометара, округлог 

облика, са цитоплазмом љубичасто-лаве боје, без гранула, често 

са једном или више вакуола. Једро је ексцентрично са 

хроматином у виду густе мреже и гомила и нема једарце (Hamid, 

2014). 

1.3.4. Тромбоцитопоеза 

Тромбоцити су делови цитоплазме 

мегакариоцита који у периферној циркулацији 

учествују у хемостази. Воде порекло од 

плурипотентне матичне ћелије, а њихово 

стварање је регулисано хуморалним путем, иако 

још увек није идентификовано постојање 

тромбопоетина. Од плурипотентне матичне 

ћелије настаје унипотентна матична ћелија за 

тромбоцитну лозу која ће дати прву морфолошки 

препознатљиву ћелију мегакариобласт. Остале 

ћелије тромбоцитне лозе које настају из 

мегакариобласта су промегакариобласт, 

мегакариоцит и зрели тромбоцит. 

Тромбоцитопеза се одвија у коштаној 

сржи, одакле зрели тромбоцити одлазе у крв. Око 

25% тромбоцита периферне крви ствара се у 

плућима из мегакариоцта који могу путем крв из 

коштане сржи доспети у плућа (Петровић, 2009).
Слика 1.3.4.1.Фомирање тромбоцита – 

тронмоцитопоеза 

(http://www.wikiwand.com/sh/Trombociti). 

Слика. 1.3.3.1.4.1. 

Плазмоцити 

(https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Plasmocyte-

4.jpg). 
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1.3.4.1. Ћелије тромбоцитне лозе 

Мегакариобласт је велика округла ћелија чији је пречник 20-30 микрометара. 

Има мали слој цитоплазме која је базофилна и не садржи грануле. Садржи велико једро 

са једним до два једарца.  

Промегакариобласт је већа ћелија од мегакариобласта, пречника 35-165 

микрометара. Има неправилно режњевито једро са кондензованим хроматином и нема 

једарца. Цитоплазма је обилна, светлоплаве боје и садржи мањи или већи број крупних 

гранула које представљају будуће тромбоците.  

Тромбоцити настају из ацидофилних мегакариоцита, односно из продужетака 

њихове цитоплазме (псеудоподе), које улазе у синусоидне просторе коштане сржи. 

Руптуром мембране мегакариоцита, тромбоцити се ослобађају у простор синусоида 

(синусоидни капилари). Процес стварања тромбоцита, почев од промегакариобласта, 

траје 3 дана, док је век тромбоцита у крви 7-10 дана. Нормална величина тромбоцита је 

2-3 микрона. Има округли, овалан или штапићаст облик, а на периферији тромбоцита 

цитоплазма има хијалан изглед (хијаломера), док су у центру присутне азурофилне 

грануле (грануломера) (Hamid, 2014). 

 

 

Слика 1.3.4.1.2. Мегакариобласт 

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

photo/megakaryoblast-738450733). 

Слика 1.3.4.1.2. Мегакариоцит 

(промегакариобласт) (http://www.bionet-

skola.com/w/Megakariociti). 

Слика 1.3.4.1.3. Тромбоцити и 

еритроцити 

(https://rinstinkt.wordpress.com/tag/tro

mbocite/). 
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1.3.5. Мастоцити 

Мастоцити или Ерлихове ћелије су крупне слободно-лутајуће ћелије везивног 

ткива, које је стварају у костној сржи и крвљу доспевају до везивног ткива. Главна 

особина су им крупне и бројне грануле обавијене мембрном.  

Постоје две врсте мастоцита:  

− мастоцити везивних ткива у чијим се гранулама налази хепарин; 

− мастоцити мукозе дигестивног и респираторног тракта које у гранулама 

садрже хистамин. 

Мастоцити повећавају имуни одговор, а у неким случајевима може доћи до 

неприкладног имуног одговора када долази до реакције преосетљивости чији је пример 

анафилактички шок. Реакцију преосетљивости изазивају различити антигени, означени 

као алергени (Ћурчић,1990). 

 

 

Слика 1.3.5.1. Мастоцити у коштаној сржи (http://medyczni.org/histologia/szpik-kostny-zdjecie-

i-opis-preparatu/). 

мастоцит 
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2. Циљ истраживања 

Циљ овог истраживања је испитивање утицаја пириметанила на хистолошку 

грађу коштане сржи пацова соја Wistar, у концентрацијама 500, 750, 1000 и 2000 mg/kg. 

 

3. Материјал и методе 
 

3.1. Материјал 

У експерименту је коришћен следећи материјал: 

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

и тежине 160-260 грама; 

− Фунгицид PYRUS 400 SC (произвиђач: Arysta LifeScience Benelux Sprl, Belgija); 

− Коштана срж пацова. 

 

3.2. Методе 

− Третирање животиња у константним експерименталним условима 

− Жртвовање третираних животиња 

− Припрема ткива: фиксација, дехидратација, декалцификација, калупљење, 

сечење 

− Израда трајних микроскопских препарата 

− Бојење препарата 

− Посматрање трајних препарата под микроскопом. 
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3.2.1. Третирање животиња у константним експерименталним условима 

Третман је спроведен на 25 мушких јединки Wistar пацова, тежине 160-260 g. 

Имали су слободан приступ храни и  води током трајања експеримента и чувани под 

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

Експеримент је спроведен у виварујуму Медицинског факултета у Нишу.  

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

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

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

концентрације 500 mg/kg. 

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

концентрације 750 mg/kg. 

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

концентрације 1000 mg/kg. 

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

концентрације 2000 mg/kg. 

V групу је чинило 5 пацова третираних 15 дана 10 ml физиолошког раствора. 

3.2.2. Жртвовање третираних животиња 

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

од стране стручног особља виваријума Медицинског факултета у Нишу у складу са 

прописима. Пре жртвовања, животиње су анестезиране 10% кетамидором. 

Жртвованим животињама узети су узорци бутне кости (фемура) пацова за 

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

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

ткива били потопљени у формалин.  

3.2.3. Припрема ткива: фиксација, дехидратација, калупљење, сечење 

3.2.3.1. Фиксација ткива: 

Фиксација је процес стабилизације протеинске основе ћелија како би се очувала 

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

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

интрацелуларних мембрана и инактивирају ензими. 

Улога фиксатива је да инактивира протеолитичке ензиме, спречи раст 

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

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

другог дана врши замена свежим фиксативом. 
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3.2.3.2. Дехидратација ткива: 

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

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

постепена, јер уколико се изводи нагло може оштетити ткиво. Зато се примењује серија 

растуће концентрације етил алкохола: 70%, 80%, 90%, 100%. 

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

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

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

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

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

свежим апсолутним етанолом у коме узорци стоје још сат времена. 

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

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

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

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

времена.  

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

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

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

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

3.2.3.3. Декалцификација костију 

Кости пацова се увију у газу  и свака газа веже концем. Тако везане кости се 

стављају у магнетну мешалицу. У суд са магнетном мешалицом се дода раствор 

натријум хидроксида (NaOH) и EDTA. Процес декалцификације траје 2-3 недеље а 

замена раствора се врши на 4-5 дана.  

Припрема раствора:  

Направити 10% раствор EDTA, а затим пуферовати NaOH-ом док pH вредност 

не буде око 7. 

3.2.3.4. Калупљење ткива 

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

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

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

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

делом и пластичном мрежицом.  

Ткиво се у правилно оријентише у метални калуп, прелије топлим парафином, 

прекрије мрежицом и пребаци на плочу за хлађење. Приликом калупљења треба водити 

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

приликом сечења на микротому. 
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3.2.3.5. Сечење ткива и израда трајних препарата: 

Пре сечења неопходно је обликовати парафинске блокове у правоугаоник или 

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

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

служи за прављење пресека дебљине мање од 5 µm.  

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

чисту предметну плочицу. 

 

3.2.3.6. Бојење препарата 

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

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

температури топљења парапласта од 68 C, како би на микроскопској плочици остао 

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

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

дестилованом водом.  

HE бојење (хематоксилин-еозин) 

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

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

Поступак: 

− Бојење Харисовим хематоксилином 10 минута 

− Испирање текућом водом 5 минута 

− Бојење еозином 2 минута 

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

96%, 100%) 

− Сушење у термостату 5 минута 

− Потапање у толуол 10 минута 

− Покривање покровним љуспама. 

Слика 3.2.3.5.1. Микротом Leica RM 2125RT 

(https://www.rankinbiomed.com/?attachment_id=5311) 

Слика 3.2.3.5.2. Апарат за калупљење Leica 

EG1150(https://histologyequipment.com/shop/embedding-

stations/leica-eg1150-tissue-embedding-center/). 
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3.2.3.7. Aнализа трајних препарата под микроскопом 

Трајни обојени хистолошки препарати су посматрани под светлосним 

микроскопом модела Leica DM2500 и сликани камером повезаном са компјутерским 

софтвером за каснију анализу.  

Морфолошка анализа хистолошких препарата вршена је у ImageJ програму за 

обраду слика из софтверског пакета Fiji.  

Статистичка обрада података рађена је у програму Microsoft Office Excel. 

Одрађена је дескриптивна статистика, док је једнофакторском анализом варијансе 

тестирана Х0 хипотеза да не постоје статистички значајне разлике у анализираним 

параметрима између тестираних концентрација пириметанила. 

Слика 3.2.3.7. Микроскоп са камером 

маркеLeica DM2500 (https://www.leica-

microsystems.com/products/light-

microscopes/upright-

microscopes/details/product/leica-

dm2500-m/). 
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4. Резултати и дискусија 

На хистолошким препаратима коштане сржи пацова уочавају се промене код 

третираних група животиња у односу на нетретирану. 

 Анализом хистолошких препарата коштане сржи контроле, уочава се типична 

хистолошка грађа. Јасно се уочава строма, гредице хематопетских ћелија и синусоиди 

капилара (Слика 4.1.). 

На хистолошким препаратима коштане сржи код животиња третираних 

концентрацијом од 500 mg/kg/дану пириметанилом уочавају се патолошке промене као 

што је хипоцелурност и редукција пре свега хематопоезних ћелија, али и мастоцита, 

код којих се примећује и смањење површине. Јасно се уочава строма и синусоидни 

капилари (Слика 4.2.). 

 

  

Из третмана концентрацијом пириметанила 750 mg/kg/дану се, такође, уочавају 

патолошке промене у редукцији хематопоезних ћелија. Јасно се уочавају синусоидни 

капилари. Присутни су мастоцити веће површине у односу на третман нижом 

концентрацијом пириметанила (500 mg/kg/дану), али мање у односу на контролну 

нетретирану групу животиња (Слика 4.3.). 

На препарату коштане сржи пацова третираних пириметанилом концентрације 

1000 mg/kg/дану уочава се строма и изражене гредице хематопоетских ћелија, ако и 

слабије изражени синусоидни капилари. Примећује се редукција хематопоетских ћелија 

и мања површина мастоцита у поређењу са контролом (Слика 4.4.). 

Хистолошки препарат коштане сржи третиран концентрацијом пириметанила од 

2000 mg/kg показује патолошке промене у редукцији хематопоетских ћелија и 

мастоцита као и у знатном смањењу величине мастоцита у односу на контролну групу 

и групе третиране нижим концентрацијама пириметанила. Јасно се уочава строма и 

гредице хематопоетских ћелија, са редукованим ситнијим синусоидним капиларима у 

односу на остале групе животиња (Слика 4.5.). 

Слика 4.1. Коштана срж, контрола (HE, 200x) Слика 4.2. Коштана срж, 500 mg/kg (HE, 200x) 
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Након израде трајних препарата коштане сржи, мерени су следећи параметри: 

број мастоцита и мегакариоцита по милиметру квадратном, укупан број крвних судова 

по узорку, целуларност и површина масног дела узорка.  

Број мастоцита се смањивао са повећањем концентрације пириметанила до 

концентрације 1000 mg/kg, док се на концентрацији 2000 mg/kg знатно повећао у 

односу на нижу концентрацију. Највећи број мастоцита је забележен код контролне 

групе где је вредност броја мастоцита 145,66, док се најмањи јавља при третману 

концентрацијом 1000 mg/kg телесне масе пацова, у вредности 81 мастоцит по mm2. 

Статистички тест није показао да постоји значајна разлика између третираних група за 

овај параметар (Табела 4.1.). 

Број мегакариоцита, такође, није показао значану разлику између третмана, иако 

промена постоји. Линеарно се повећава њихов број са повећањем концентрације 

пириметанила, са максималним бројем од 41,47 мегакариоцита код групе третиране 

пириметанилом концентрације 2000 mg/kg и минималним бројем од 22,48 

мегакариоцита по милиметру квадратном код нетретиране групе животиња (Табела 

4.1.). 

 

 

Слика 4.3. Коштана срж, 750 mg/kg  (HE, 200x) Слика 4.4. Коштана срж, 1000 mg/kg (HE, 200x) 

Слика 4.5. Коштана срж, 2000 mg/kg (HE, 200x) 
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Табела 4.1. Промена броја мастоцита, мегакариоцита и крвних судова по третираним 

групама животиња 

Доза бр. мастоцита / 

mm2 

бр. мегакариоцита / 

mm2 

бр. крвних судова 

контрола 

(SD ± AV) 

145,66 ± 51,16 22,48 ± 5,74 79,46±26,65 

500 mg/kg 

(SD ± AV) 

105,28 ± 72,23 30,71±16,82 74,79±15,02 

750 mg/kg 

(SD ± AV) 

95,76 ± 9,83 31,89 ±9,73 65,12±20,35 

1000 mg/kg 

(SD ± AV) 

81 ± 49,21 33,24±3,26 56,47±12,95 

2000 mg/kg 

(SD ± AV) 

97,61 ±55,08 41,47 ± 10,23 121,29±10,71 

p 0,66 0,34 0,002 

SD– стандардна девијација, AV – средња вредност, p- вероватноћа 

 

 

Статистички значајна разлика између третираних грпа животиња, уочена је при 

бројању крвних судова по узорку. Број крвних судова опада са порастом концентрације 

пириметанила и нагло расте на концентрацији 2000 mg/kg. Најмања вредност параметра 

је измерена код групе животиња третиране концентрацијом пириметанила 1000 mg/kg, 

а највећи број крвних судова је карактеристичан за третман пириметанилом 

концентрације 2000 mg/kg (Табела 4.1.). 

Значајну разлику у промени показало је мерење целуларности и површине 

масног дела узорка. Целуларност се од контролне групе, где је уједно и најмања 

измерена вредност 0,05%, знатно повећала већ при третману и најмањом 

концентрацијом пириметанила на 0,52%. На вишим концентрацијама, закључно са 1000 

mg/kg телесне масе пацова, се проценат целуларног дела узорка одржао на тој 

вредности уз минималне варијације (0,58% навећа забележена вредност), док се из 

третмана концентрацијом 2000 mg/kg запажа смањење целуларности на 0,38% (Табела 

4.2.). 

Целуларност представља удео свих ћелија коштане сржи, тачније 

хематопоетских ћелије, у односу на цео узорак. Пошто је примећено знатно увећање 

ћелијског дела, то значи да је пириметанил као токсична супстанца индуковао 

повећање процеса хематопоезе, тј. стварање ћелија крвних лоза. Појачана хематопоеза 

се јавља при промени хомеостазе организма изазваном различитим стресорима, па и 

токсинима, тако да се тежи повећању броја леукоцита како би се појачао имуни систем 

као механизма одбране од токсичности пириметанила. Извесне студије на радницима, 

који су били изложени утицају пестицида су, такође, показале да је код њих дошло до 
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повећања броја лимфоцита и леукоцита, пре свега неутрофила (García-García et al., 

2016).  

Међутим, се из ових резултата не види која је лоза хематопоетских ћелија 

пролиферирала више у односу на другу.  

Резултати мерења површине масног дела показују значајно линеарно смањење 

са порастом концентрације пириметанила. Знатно се број масних ћелија смањио већ 

при третману најнижом концентрацијом пириметанила од 500 mg/kg, са 12089,29 µm2 

на 615,9 µm2. Минимална вредност је измерен у третману концентрацијом 2000 mg/kg 

(245,09µm2), док је максимална измерена код нетретираних животиња (12089,29µm2) 

(Табела 4.2.). 

Смањење масног дела узорака коштане сржи код пацова указује на 

исцрпљивање депоа липида, због потребе за енергетски богатим једињењима услед 

повећања процеса хематопоезе. 

 

Табела 4.2. Промена целуларности и површине масног дела узорка коштане сржи по 

третираним групама животиња 

Доза kонтрола 

mg/kg 

(SD ± AV) 

500 mg/kg 

(SD ± AV) 

750mg/kg 

(SD ± AV) 

1000 mg/kg 

(SD ± AV) 

2000 mg/kg 

(SD ± AV) 

p 

целуларност 

(%) 

0,05 ± 0,02 0,52 ± 0,11 0,53 ± 0,09 0,58±0,12 0,38 ± 0,16 0,000002 

P масног 

дела (µm2) 

12089,29 

±5176,33 

615,9 

±308,99 

386,62 

±110,94 

297,73±111,

57 

245,09±104,

79 

0,00003 

SD – стандардна девијација, AV – средња вредност, p - вероватноћа 

 

Такође је промена масног дела узорка у корелацији са променом целуларности, 

јер део мастоцита у себи садржи хистамин, органско једињење азота које учествује у 

локалном имуном одговору, где иницира инфламаторну реакцију. Инфламаторна 

реакција повећава пермеабилност крвних судова за пролаз леукоцита који учествују у 

борби против патогена у инфицираним ткивима или као одговор на стресор, у овом 

случају на пириметанил (Ћурчић, 1990). У табели 4.2. је приказано линеарно смањење 

површине масног дела, а на хистолошким препаратима се уочава да се са порастом 

концентрације пириметанила смањује и површина мастоцита, као и њихова бројност 

(слике 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5). То значи да је пириметанил деловао токсично и при 

најмањим третираним концентрацијама, јер су се мастоцити спорије продуковали у 

односу на потребе организма за елиминисање токсичне супстанце.  

 Управо промена броја и величине мастоцита сугерише на доминантан тип ћелија 

у оквиру целуларности. Пошто је инфламаторна функција мастоцита повезана са 

имуним одговором, знатно повећање целуларности и при најнижим концентрацијама 

пириметанила се односи управо на повећање броја леукоцита, што је у складу са 

итраживањем спроведним са сродним пестицидима који су довели до повећања броја 

леукоцита током примене (García-García et al., 2016). Број базофила, еозинофила и 

моноцита, као и еритроцита периферне крви је био повећан код особа изложених 
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пестицидима (Nassar, Salim, and Malhat, 2016). Инсектицид диафентурион код риба 

повећава број леукоцита, лимфоцита и еритроцита у крви, као и ниво хемоглобина и 

хематокрит у односу на контролну групу, док је ниво тромбоцита смањен (Riaz-ul-Haq 

et al., 2018).  

 Третирање пириметанилом у концентрацији 2000 mg/kg довело је до  слабије 

продукције леукоцита него при нижим концентрацијама, али у односу на контролну 

групу показује знатно повећање. Разлог смањења броја крвних ћелија је велика 

токсичност пириметанила на тој концентрацији, самим тим је повећана потреба за 

већим бројем леукоцита који ће учествовати у  имуном одговору и повећана потрошња 

ресурса за њихово формирање. Како није било довољно ресурса за хематопоезу, 

смањен је и број крвних ћелија. Једна студија на једној врсти рибе, Oreochromis 

mossambicus, третираном високо токсичним фунгицидом „курзат“, показује смањење 

броја еритроцита и нивоа хемоглобина при највећим третираним дозама (Desai and 

Parikh, 2012). Такође, при јачим дозама (500 mg/kg) фунгицида метилтиофаната број 

лимфоцита и тромбоцита се смањује у односу на нетретирану испитивану групу, док je 

на нижим концентрацијама (300 mg/kg) њихов број био повећан у односу на 

нетретирану групу. Удео еритроцита је, пак, био повећан на свим третираним дозама 

(Ibtissem et al., 2017). Мешавина пестицида испољава јаче токсично дејство на нециљне 

групе организама, између осталог и промене хематолошких параметара. Примећено је 

смањење вредности моноцита, хемоглобина, хематокрита и тромбоцита под дејством 

пестицида (Neghab et al., 2018). 

 Као веома токсичне супстанце за рибе, органохлорни пестициди, ендосулфан и 

диметоат, довели су до промена хематолошких парамаетара. Укупан број еритроцита 

по милиметру кубном крви се смањивао, док се број свих леукоцита, посебно 

неутрофила, повећавао под дејством пестицида (Parkash, 2016). Акутним излагањем 

ендосулфану је након 96 сати код афричких сомова запажена пијава макроцитне 

хиперхромне анемије (Ndimele et al., 2015). Хронично излагање пестицидима, као што 

је шампон са инсектицидним дејством против ваши, повећава ризик од настанка акутне 

леукемије у детињству (Menegaux et al., 2006). 

 Пестициди показују цитотоксично и генотоксично дејство на ћелије коштане 

сржи и слободних зрелих ћелија периферне крви. Димекрон, органофосфатни 

инсектицид, индукује хромозомске аберације у хуманим лимфоцитима гајеним у 

култури (Adhikari and Graver, 1988). Хромозомске аберације ћелија коштане сржи 

пацова, такође, су изазвала четири органофосфатна пестицида: екатин, фенитротион, 

метилпаратион и форат, док су метилпаратион и форат показивали и мутагено дејство 

(Grover and Malhi, 1985).  

Два пестицида, имидаклоприд и металаксил, делују цитотоксично и 

генотоксично на ћелије коштане сржи у концентрацији од 300 mg/kg. Долази до појаве 

микронуклеуса у полихроматофилним еритроцитима пацова и  промена у сестринским 

хроматидама у хуманим лимфоцитима гајеним in vitro (Demsia et al., 2007). 

Микронуклеуси полихроматофилних еритроцита јавили су се и код риба услед 

третмана фунгицидом пропиконазолом (Pallavi and Ajay, 2015).  
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5. Закључак 

• Након 15 дана третирања, пириметанил је утицао на промену целуларности и 

површине масног дела ткива коштане сржи.  

• Битне промене су уочене и у бројности крвних судова. 

• Пириметанил није имао директан утицај на број мегакариоцита и мастоцита у току 

двонедељног третмана. 
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Извод, ИЗ: Циљ овог рада био је испитивање утицаја  различитих 

концентрација пестицида PYRUS 400 SC на коштану срж пацова 

соја Wistar. Животиње су третиране 15 дана орално пестицидом 

у концентрацијама: 500 mg/kg, 750 mg/kg, 1000 mg/kg и 2000 

mg/kg телесне масе пацова. 

Хистолошка анализа коштане сржи обухватала је мерење 

целуларности, површине масног дела ткива, броја мегакариоцита 

и мастоцита по милиметру квадратном и броја крвних судова. 

Број мастоцита се смањивао са порастом концентрације 

пириметанила до концентрације 1000 mg/kg, док се при третману 

концентрацијом 2000 mg/kg повећао у односу на нижу 

концентрацију. Број мегакариоцита се линеарно повећавао са 

повећањем концентрације пириметанила, као и број крвних 

судова. Целуларност се  повећавала са порастом концентрације 

пириметанила до 1000 mg/kg, док се на 2000 mg/kg смањила. 

Површина масног дела ткива коштане сржи се линеарно 

смањивала са порастом концентрације пириметанила. 

Статистички тестови су показали значајну разлику у промени 

броја крвних судова, целуларности и површини масног дела 

ткива. 

Пириметанил у наведеним дозама доводи до значајних промена 

у броју ћелија крвних лоза, мастоцита и крвних судова.  
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Abstract, AB: The aim of this study was to assay the impact of different 

concentration of pesticide PYRUS 400 SC on Wistar rats bone 

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

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

mg/kg. 

Histological analysis of the bone marrow included measurement of 

cellularity, area of the fatty tissue, number of megakaryocytes and 

mastocytes per millimeter of square and number of blood vessels. 

The number of mastocytes decreased with an increase in the 

concentration of pyrimethanil to a concentration of 1000 mg/kg, 

while in the treatment with a concentration of 2000 mg/kg, it 

increased in relation to the lower concentration. The number of 

megakaryocytes increased linearly with increasing pyrimethanil 

concentration, as well as the number of blood vessels. Cellularity 

increased with a rise in pyrimethanil to 1000 mg/kg, while at 2000 

mg/kg it decreased. The surface of the fatty tissue of the bone 

marrow was linearly decreasing with the increase in the 

concentration of pyrimethanil. 

Statistical tests showed a significant difference in the number of 

blood vessels, cellularity and surface area of the body tissue. 

Pyrimethanil in these doses leads to significant changes in the 

number of blood cells, mast cells and blood vessels. 
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