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УТИЦАЈ  АКУТНОГ ТРЕТМАНА ПИРИМЕТАНИЛОМ НА 

ХИСТОЛОШКУ ГРАЂУ БУБРЕГА ПАЦОВА WISTAR 

СОЈА 

Милица Тодоровић 

Универзитет у Нишу 

Природно-математички факултет 

Сажетак: 

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

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

У овом раду је за процену његове потенцијалне токсичности коришћен бубрег. 

Најзначајнију улогу у елиминацији отрова и њихових метаболита из тела имају 

бубрези. Бубрези су веома ефикасни у елиминацији отрова и њихових метаболита из 

организма. Гломеруларна филтрација, пасивна и активна тубуларна екскреција 

представљају основне механизме уклањања отрова. Циљ овог рада је био да се утврди 

да ли фунгицид пириметанил изазива хистолошке промене у грађи бубрега пацова. У 

експерименту су коришћене дозе од 500, 600, 700, 800, 900, 1000 и 2000 mg/kg/дану. 

Третман је трајао недељу дана. По завршеном третману измерена је тежина третираних 

животиња и она се креће од 270 g до 310 g. Хистолошка анализа је обухватила 

одређивање броја и површине гломерула. Број гломерула се креће од 8,120 ± 3,127 по 

видном пољу код контролне групе животиња до 6,540 ± 4,072 по видном пољу код 

живориња третираних највећом концентрацијом. Површина гломерула је била други 

параметар који је праћен и он је у опсегу од 6826,423 ± 2081,822 𝜇𝑚2 код животиња 

које су добијале физиолошки раствор до 5387,701 ± 1465,826 𝜇𝑚2 код животиња које 

су третиране концентрацијом 800 mg/kg по дану. Статистичка анализа не показује 

статистички значајну разлику у смањењу броја и површине гломерула са повећањем 

концентрације. 

На крају се може закључити да третман са фунгицидом у трајању од недељу 

дана не изазива значајне промене у грађи бубрега. 
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Abstract: 

 Pyrimethanil 2-anilino-4,6-dimethyl-pyrimidine or 4,6-dimethyl-N-phenyl-2-

pyrimidineamine is pyrimidine fungicide. It is used in viticulture and pomiculture. In this 

paper, the kidney was used to estimate it's potential toxicity. The kidney have the most 

important role in the elimination of toxins and their metabolites from the body. The kidneys 

are highly effective in the elimination of toxins or their metabolites from the 

body. Glomerular filtration, passive and active tubular excretion are the basic mechanisms of 

decontamination. The aim of this study was to determine whether a fungicide pyrimethanil 

causes histological changes in the structure of the rat's kidney. Doses of 500, 600, 700, 800, 

900, 1000 and 2000 mg/kg/day were used in the experiment. Treatment lasted for a 

week. After completion of the treatment, the weight of treated animals was measured from 

270g to 310g. The histological analysis included determination of the number and the surface 

of the glomerulus. The number of glomeruli ranges from 8,120 ± 3,127 per field in the 

control group of animals up to 6,540 ± 4,072 per field in the animals treated with the highest 

concentration. The surface of the glomeruli was another parameter that was monitored and 

was in the range of 6826.423 ± 2081.822 𝜇𝑚2 in an animals that received saline, up to 

5387.701 ± 1465.826 𝜇𝑚2 in an animal which had been treated at 800 mg/kg per day. The 

statistical analysis shows no significant difference in the reduction of the number and area of 

the glomeruli with increasing concentration. 

At the end it can be concluded that the treatment with the fungicide in a period of a 

week does not cause significant changes in the structure of the kidney.   
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1. УВОД 

1.1 Токсично дејство 

Токсикологија је наука о токсичним (отровним) материјама и о њиховом 

деловању на људски организам. У најширем смислу речи, она обухвата разна 

изучавања о токсичним материјама, методе добијања и истраживања отрова, хемијско 

дејство и дејство на организам човека, као и изучавање метода пружања прве помоћи 

затрованим (Загорац,1978). 

Према Јокановићу, токсикологија је научна дисциплина, која се бави 

проучавањем штетних ефеката разних супстанци и њихових смеша на живе организме, 

као и могућих последица тих ефеката. То је наука о интеракцијама хемијских 

супстанци и биолошких система, која квантитативно одређује способност неке 

супстанце да изазове промене, које узоркују штетне ефекте на живе организме. 

Токсиколози су посебно обучени да на научним основама испитују природу штетних 

ефеката на живе организме и то на ћелијском, биохемијском и молекуларном нивоу и 

да процене вероватноћу њиховог настанка (Јокановић, 2001). 

Токсикологија је грана науке која се бави отровима, а отров је било која супстанца која 

узрокује штетне ефекте када је унета у организам. Токсичност се ретко може свести на 

један молекулски догађај. Наиме, овде се често мисли на каскаду догађаја, почевши од 

адсорпције, дистрибуције и метаболизма, до самог интераговања са ћелијским 

макромолекулима (најчешће ДНК и протеинима). Једињење токсично једној врсти, 

може бити безопасно другој. Скоро свака супстанца може бити штетна при увећаним 

дозама, а безопасна у мањим дозама. Токсичност одређених компоненти може 

варирати и у зависности од тога како је супстанца унешена у организам, било преко 

дигестивног система, плућа или коже (Hodgson, 2004). 

Проучавање токсичности има више различитих значаја за друштво. Са једне 

стране штити људе и околину од штетних утицаја токсина, а са друге помаже у 

селекцији и у развијању токсина који се могу користити у лечењу канцера, производњи 

лекова и пестицида (Hodgson, 2004). 
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1.2 Фактори који утичу на токсичност 

Селективност је појава да је нека супстанца селективно токсична само за неке 

организме, а да истовремено није токсична за друге. Познавање биолошких сличности 

и разлика између врста омогућава токсиколозима да предвиде какви ће бити токсични 

ефекти на једну врсту (нпр. људе) на основу експеримената на животињама, а какви на 

другу врсту (инсекте) и да према томе дизајнирају хемијску структуру отрова, који ће 

бити токсични само за инсекте (Јокановић, 2001). 

Разлике међу животињским врстама. Постоје квалитативне и квантитативне 

разлике у реакцији поједних животињских врста на отрове, иако је једно од основних 

принципа у токсикологији да се резултати добро урађених истраживања на 

животињама могу применити и на људе. Утврђивање механизама којим отрови делују 

у разних животињских врста је изузетно значајан део токсикологије, јер се само тако 

омогућава да се сазнања добијена на животињама могу пренети на људе (Јокановић, 

2001). 

Индивидуалне разлике. У оквиру једне врсте такође постоје значајне разлике у 

реакцији једники на отрове. Ту, пре свега, спадају разлике у метаболизму у сваком 

организму и сви фактори који утичу на њега (Јокановић, 2001). 

Старост животиња. Може значајно да утиче на токсичност неких супстанци. 

На то утичу многи физиолошки фактори као што су неразвијени ензимски системи и 

незрелост крвно-мождане баријере у младих животиња (Јокановић, 2001). 

Пол животиња. Разлике у хормоналном статусу међу половима утичу на 

метаболизам неких супстанци, а тиме и на њихову токсичност. Мужјаци пацова су 

осетљивији на токсична дејства олова, ергот алкалоида и адреналина, а женке на 

стрихнин и пестициде, паратоин и варфарин (Јокановић, 2001). 

Исхрана. Квалитет и начин исхране животиња током испитивања токсичности 

може да има утицаја на коначан исход истраживања. На пример, храна може да утиче 

на појаву тумора у контролних и третираних животиња. Храна која садржи мање 

протеина утиче на активност неких метаболичких ензима, па може да узоркује 

повећање токсичности неких пестицида и акриламида. Начин исхране је посебно 

значајан у одређивању акутне оралне токсичности, јер храна у желуцу животиња може 
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значајно да смањи ресорпцију отрова и да утиче на његов метаболизам. Због тога се 

такви експериметни изводе на животињама којима је храна уклоњена неколико сати 

раније (Јокановић, 2001). 

Фактори околине, као што су температура и влажност ваздуха и осветљење 

просторије посебно су значајни у испитивању токсичних ефеката супстанци на развој 

(Јокановић, 2001). 

Начин дозирања такође може да утиче на токсичност отрова. Раличити локални 

или системски токсични ефекти могу да буду резултат разлика у начину дозирања 

(Јокановић, 2001). 

Остали фактори. Тестови на експерименталним животињама изводе се у 

строго контролисаним условима при чему се посебно води рачуна о здравственом 

стању животиња (Јокановић, 2001). 

1.3 Основни тестови токсичности 

Тестови токсичности на животињама засновани су на две основне претпоставке. 

Прва је да ће ефетки који настају на животињама бити исти као и ефетки на људима. 

На овој претпоставци је заснована већина истраживања у медицини и биологији. Ако 

се рачуна према дози која се даје по једници површине, токсични ефекти на људима се 

добијају у сличним дозама. Међутим, посматрајући према јединици тежине, људи су 

око 10 пута осетљивији него експерименталне животиње. Познавање овог фактора 

омогућава да се у већини случајева може израчунати релативно сигурна доза за људе 

(Јокановић, 2001). 

Друга претпоставка је да је излагање животиња високим дозама токсичних 

агенаса неопходан и поуздан метод за откривање евентуалних ефеката на људе. Ова 

претпоставка се заснива на чињеници да је степен настајања неког ефекта у популацији 

већи ако је иста доза или експозиција поједница већа. У практичном смислу ово значи 

да би требало употревљавати велики број животиња у токсиколошким тестовима, иако 

би значај тог повећаног броја животиња био мали у односу на укупну популацију људи 

која може да буде изложена неком агенсу (Јокановић, 2001). 



 

4 

 

1.4 Пестициди 

Пестициди (pest = штеточина) су сви отрови који се користе за уништавање 

биолошких организама, који су непожељни за човека и друштвену заједницу. Иако су 

многи пестициди селективно токсични за врсте које се уништавају, већина представља 

супстанце које испољавају токсичне ефекте и код човека, који су у корелацији са 

унетом дозом (Јокановић, 2001). 

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). 

До сада је произведено више хиљада пестицида, а у широј примени је преко 450 

у облику око 10000 комерцијалних формулација. Захваљујући континуалном 

истраживању токсичних ефекта, скоро сваке године се известан број пестицида 

повлачи из употребе, уз евентуалну забрану примене. Исто тако, синтетизују и уводе 

нове врсте, углавном повољних екохемијских особина (Pfendt, 2009). 

У односу на штетне организме, пестициди се деле на три основне групе: 

• хербициде - једињења за уништавање корова и других биљака; 

• инсектициде - средства за сузбијање инсеката; 

• фунгициде - једињења за сузбијање и превенцију појаве фитопатогених 

гљивица. 

Човек при избору пестицида настоји пронаћи такву хемикалују која ће 

селективно уништити само ону штеточину, инсекта или паразита који му смета и 

притом изазвати најмању могућу штету себи или оним врстама које жели сачувати. То 

је практично немогуће јер већину пестицида чине неселективни отрови. Следеће важно 

својство, које се тражи од сваког пестицида, јесте нестајање из средине. Сва таква 

огранићења довела су до тога да је број применљивих пестицида мали (Плавшић и 

Жунтар, 2006).  
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Нека једињења из групе пестицида у реакцијама биотрансформације и 

изомеризације могу да формирају алкалирајуће агенсе, слободне радикале и друге 

генотоксичне метаболите или изомере. Споро се метаболишу и дуго задржавају у 

организму, због чега код њих постоји ризик за настајење генотоксичних ефеката 

(Јокановић, 2001). 

1.4.1 Токсични ефетки пестицида 

Светска здравствена организација је класификовала пестициде према томе какав 

ризик представљају за здравље људи (Табела 1). Иако је било неких изузетака, као што 

су родентициди, који су врло токсични за пацове, а знатно мање за људе, ова подела је 

нашла примену и у регулаторним и здравственим институцијама (Јокановић, 2001). 

Табела 1. Класификација пестицида према токсичности коју препоручује Светска 

здравствена организација (Јокановић, 2001) 

 

Група 

𝑳𝑫𝟓𝟎 за пацова (mg/kg) 

Орални пут уношења Дермални пут уношења 

чврсти Течни чврсти течни 

Ia Изузетно токсични ≤5 ≤20 ≤10 ≤40 

Ib Високотоксични 5-50 20-200 10-100 40-400 

II Умерено токсични 50-500 200-2000 100-1000 400-4000 

III Мало токсични >500 >2000 >1000 >4000 

III+ Вероватно нетоксични 

после нормалне 

употребе 

>2000 >3000 - - 

1.4.2 Опасност у раду са пестицидима 

Да би се повећао принос у пољопривреди и заштитиле културне биљке од 

разних штеточина, корова и болести, дошло је у новије време до велике примене 

разних хемијских средстава за заштиту биља, тзв. пестицида. Данас је позната 

чињеница да велики број инсеката, гљива, бактерија и вируса изазаивају болести биља, 

а самим тим смањају приносе. Зато се савремена пољопривреда не може замислити без 

хемијских средстава за заштиту биља (Загорац, 1978). 
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Независно од јачине токсичног дејства знатну опасност по здравље 

становништва представљају отпорности и дуга постојаност једињења у природним 

условима, која и надаље задржавају своју токсичност, нарочито ако се не разграђују 

при обради хране и онда се сакупљају у организму (Загорац, 1978). 

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

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

са кожом многе материје продиру у организам кроз желудачно-цревни тракт. При 

употреби токсичних једињења са јаким дејством и високо токсичних једињења, једина 

превентивна мера против тровања често је коришћење рационалних средстава личне 

заштите (Загорац, 1978). 

1.5 Фунгициди 

Фунгициди су хемијске супстанце намењене сузбијуњу фитопатогених гљива и 

бактерија, проузроковаћа биљних болести. Већи проблем представљају фитопатогене 

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

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

их унишставају називају фунгицидима. Постизање фунгицидног ефекта представља и 

ризик оштећења биљке.  

Деловање већине фунгицида је заштитног, превентивног карактера, иако постоје 

једињења чије је деловање и куративно, за сузбијање биљних болести и која 

представљају домен фитотерапије, чији развој тек предстоји. Основно деловање 

фунгицида огледа се у спречавању развоја спора, односно њиховом уништавању, пре 

него што продру у биљку. Фунгициди се примењују за третирање надземних делова 

биљака, семена и земљишта. (Солдатовић, 1980). 

1.6 Pyrus 400 SC 

Pyrus 400 SC је фунгицид са систематичним и протективним деловањем, 

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

проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке. 

Pyrus 400 SC инхибира синтезу метионина што доводи до спречавања лучења 

ензима неопходнх за инфекцију и продор мицелије у ћелију биљке домаћина. 
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Најактивнији је у фази цветања и прецветавања. Делује и гасном фазом тј. парама. 

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

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 пиримидински фунгицид. Користи се у виноградарсту и воћарству. 

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

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

карциноген. Код огледних животиња поремећује ендокрини систем. Спада у пестициде 

који су у Србији у употреби (Савчић - Петрић и Секулић, 2007). 

На основу података о токсичности на експерименталним животињама и 

података о акутним тровањима људи, зна се да може да иазове неке опште симптоме и 

знаке тровања као што су мука, гађење, малаксалост, главобоља, а некада и повраћање.  

1.6.1 Пириметанил 

Активна супстанца Pyrus-а је пириметанил. Пириметанил је органско једињење, 

које садржи 12 атома угљеника, молекулска формула 𝐶12𝐻13𝑁3 (Слика 1.) и има 

моларну масу од 199,25 g/mol. Спада у анилинопиримидине. 

 

Слика 1. Хемијска структура пириметанила (www.sigmaaldrich.com) 

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

1,08 g; ph: 5,0-8,0. Није експлозиван. Инхибира апсорпцију хранљивих материја, а 

стога и разможавање гљивица. Делује тако што спречава излучивање ензима патогених 
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гљива неопходних за процес инфекције и пенетрацију у ћелије домаћина. Делује 

контактно и трансламинарно. Примењује се превентивно и куративно у сузбијању сиве 

плесни у великом броју култура. Нема опасних продуката разагања при нормалном 

складиштењу. Приликом термалног распадања стварају се угљен моноксид, угљен 

диоксид и оксиди азота. 

Спада у трећу групу отрова и представља пестицид са неспецифичним 

деловањем. Означен је са 𝑋𝑛 - штетно по здравље. Може бити фитотоксичан у 

затвореном простору за неке врсте биља из рода Solanacea. Приликом третирања треба 

поштовати водозаштитне зоне и спречити контминцију вода, третирајући најмање 20 m 

удаљено од њих.  

Испитивањем токсичности показано је следеће: 

1. Акутна токсичност: 

a) Орална 𝐿𝐷50: за пацова 4.150 - 5.971 mg/kg; за миша 4.665 - 5,359 

mg/kg; 

b) Дермална 𝐿𝐷50: за пацова (оба пола) > 5.000 mg/kg. 

2. Хронична токсичност: 

a) NOEL (доза без ефекта): за пацова (оба пола) > 17 - 22 mg/kg/дан; 

за миша 20 - 25 mg/kg/дан; 

b) ADI (прихватљив дневни унос): за човека 0,06 mg/kg/дан (Митић, 

1998). 

Испитивање генотоксичности не указује на штетна деловања (канцерогеност, 

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

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

ока (Митић, 1998). 

Показало се да је токсичан за: 

1. Организме у води: 

• EC50(средње ефективна конценртација): за алге 1,20 mg/1; 

• EC50(средње ефективна конценртација): за дафније 2,9 mg/1; 

• LD50: за рибе - шарана 35,3 mg/; пастрмка 10,5 mg/1; 

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

3. За пчелу (орална и контактна LD50) > 100 µg/пчела; 
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4. Делује на организме у земљишту: LD50 за кишну глисту 625 mg/kg 

земљишта (Митић 1998).  

Пириметанил као фунгицид делује тако што инхибира секрецију гљивичних 

ензима одговорних за патогеност (Tomlin, 1994). 

Ефекат пириметанила на нивоу ћелијског зида је у томе што деградира ензиме 

које лучи Botrytis cinerea. Притом није примећена значајна инхибиција раста код 

употребе различитих концентрација пириметанила. Пириметанил не инхибира ензиме 

директно, нити инхибира синтезу протеина цитосола. Због тога се сматра да фунгицид 

инхибира секрецију протеина у пост-транслационој фази секреторног пута (Milling & 

Richardson, 1995). 

Пириметанил може бити фитотоксичан у затвореним системима на ≥ 80% 

релативне влажности за осетљиве врсте биљака (нпр, Solanaceae) (Tomlin, 1994). 

Испитивање токсичног ефекта на људима вршено је процењивањем оштећења 

ДНК мононуклеарних леукоцита фармера који су користили пестицид за прскање. Није 

дошло до промене виталности ћелија или промене у хематолошким параметрима. 

Такође није примећена статистички значајна модификација ДНК. Ипак промена је било 

у количини неутрофила, еритроцита и лимфоцита. Сматра се да може изазвати 

значајнија оштећења ДНК, али након дужег периода излагања (Lebailly, et al., 1998). 

Експериментима над пацовима показано је да они брзо апсорбују, метаболишу и 

излучују пириметанил. После једне оралне дозе 95% се излучује у року од 6 - 8 сати. 

Сам метаболизам пириметанила у организму укључује оксидацију до хидроксилираних 

деривата праћену коњугацијом (Tomlin, 1994). 

Пириметанил коришћен као фунгицид може директно утицати на животну 

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

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

од два сата, а у виду честица из атмосфере се уклања мокрим и сувим таложењем. Ако 

буде пуштен у воду очекује се да буде апсорбован од стране суспендованих материја и 

наноса у води. Могуће је испаравање из река и језера у року од 14 до 158 дана. 

Потенцијал за биоконцентрацију у воденим организмима је умерен. Постоји могућност 
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да се у облику протона јави у кислеим водама. У организам се из окружења може унети 

преко коже или удисањем (Swann, et al.,1983). 

Ако доспе у земљиште процењује се да има малу покретљивост. Не очекује се да 

испарава са површине сувог земљишта због притиска паре. Међутим постоји 

могућност испаравања са површине влажног земљишта. Пириметанил је 

биодеградабилан са временом полураспада 7 - 54 дана на експерименталним пољима 

(Bidleman, 1988). 

1.7 Бубрег 

Основни екскреторни органи кичмењака су бубрези, који са изводним каналима 

чине уринарни систем. Бубрези су укључени у хомеостатске механизме, који одржавају 

сталност унутрашње средине. Они излучују штетне продукте разлагања азотових 

једињења  и учествују у осморегулацији, односно у одржавању стабилности осмотског 

притиска (изоосмоза), као и у одржавању сталности јонског састава (изојонија) 

унутрашње средине организма (Шорић, 2002). 

Метаболизам воде и соли остварује се првенствено кроз бубреге. Релативна 

величина бубрега сисара стоји у обрнутој зависности од величине тела. Та зависност 

сасвим је разумљива ако се узме у обзир да код филогенетски и еколошки блиских 

врста ниво метаболизма је тим већи, што су размери тела мањи (Шорић, 2002). 

Бубрег је основни, парни, тубулозно-жлездани орган уринарног система. 

Бубрези се налазе у ретроперитонеалном простору трбушне дупље у нивоу Т12, L1 

и L2 пршљена. На десној страни бубрег је потиснут нешто ниже од стране јетре 

(Стефановић и сарадници, 2007). 

На горњем полу је одговарајућа надбубрежна жлезда, а на унутрашњој ивици 

налази се хилус (hilum renale) или улаз у бубрежну дупљу (sinus renalis). Кроз хилус 

улази артерија окружена вегетативним сплетом, а излазе вена, лимфни судови и део 

бубрежне карлице (Стефановић и сарадници, 2007). 

Бубрези су парни органи настали од спољашњег дела мезодерма, који је дуг 

колико и целомска дупља (Калезић, 2001). 
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Пролазећи кроз бубреге у њима се пречишћава крв, тј. из крвне плазме се 

процесом филтрације и секреције одстрањују из оргнизма отпадни продукти 

метаболизма (нпр. уреа). Истовремено, бубрег одржава количину течности и 

електолита у организму, чиме се обезбеђује сталност унутрашње средине и одржава 

ацидобазна равнотежа, тј. хомеостаза. У бубрезима се, после филтрације крвне плазме, 

одвија ресорпција малих молекула – глукозе, аминокиселина, пептицда и јона. Осим 

тога, бубрези учествују у регулацији крвог притиска, синтетишу ензим ренин (систем 

ренин-ангиотензин-алдостерон). Бубрег је и ендокрини орган, с обзиром на то да се у 

њему ствара еритропоетин, који стимулише продукцију еритроцита у коштаној сржи. 

Бубрези су укључени и у регулацији метаболизма калцијума и витамина D (Лачковић и 

сарадници, 2012). 

На конкавној страни бубрега се налази хилус, место у које улазе нерви и огранци 

бубрежне артерије, а излазе огранци бубрежне вене и уретер. Место полазишта уретера 

је проширено и означава се као пелвис. Пелвис је подељен на 3-4 велике чашице 

(каликси), при чему се у сваку велику чашицу уливају 2-3 мале чашице (Лачковић и 

сарадници, 2012). 

У развићу бубрега постоје три морфолошка облика која се смењују и делом 

временски преклапају: пронефрос, мезонефрос и метанефрос (дефинитивни бубрег). 

Сва три облика се развијају из интермедијарног мезодерма (Николић и сарадници, 

2010). 

1.7.1 Хистолошка грађа бубрега 

Бубрег се састоји од строме и паренхима. Строму чине капсула изграђена од 

фиброзног везивног ткива и оскудно интерстицијално растресито везивно ткиво, кроз 

које пролазе нерви, крвни, лимфни судови. Паренхим граде нефрони и систем 

сабирних тубула (Лачковић и сарадници, 2012). 

Бубрег сисара је смештен са обе стране испод спољашње површине доњег дела 

леђа, ван перитонеума. У односу на његову релативно малу димензију (око 1% од 

укупне телесне масе људи) снабдева се значајним количинама крви, која износи 20-

25% укупног минутног волумена срца. Око шупњине пелвиса (карлица) налази се 

медула (срж) која шаље папиле у пелвис. Спољашњи функционални слој, кортекс 

(кора), покривен је чврстом капсулом од везивног ткива. Из пелвиса полазе уретери, 
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који се празне у мокраћни мехур. Мокрћа напушта мехур за време мокрења преко 

уретре (Слика 2). Формирање мокраће је завршено када она доспе до шупљине пелвиса 

бубрега.  

 

Слика 2. Структура бубрега (www.basicmedicalkey.com) 

Функционална јединица бубрега је нефрон, изувијана епителијална цев, која је 

на једном крају затворена, а отвара се у бубрежну карлицу преко сабирног канала на 

другом крају. На затвореном крају нефрон је проширен у Bowman-ову капсулу. У вези 

са капсулом је сплет капилара, који формира гломерул унутар Bowman-ове капсуле. 

Ова значајна структура одговорна је за први корак у формирању мокраће.  

Филтрат крви пролази кроз једнослојне ћелије у капиларном зиду, кроз базалну 

мембрану и кроз један други једноструки слој ћелија епитела који формира зид 

Bowman-ове капсуле. Филтрат се акумилише у шупљини карлице одакле почиње да се 

креће кроз различите сегменте бубрежног тубула, доспева у сабиирни канал и стиже у 

бубрежну карлицу. Зид бубрежног тубула сачињен је од једног слоја ћелија. Овај 

епител одваја шупљину која улази у уринарни филтрат у интерстицијалне течности. 

Већина гломерула и тубула смештена је у кори бубрега, а Henle-ова петља на 

граници коре и сржи.  



 

13 

 

1.7.2 Грађа нефрона 

Нефрон представља основну морфолошку и фунционалну јединицу бубрега у 

којој се ствара урин (Лачковић и сарадници, 2012). 

Сваки бубрег човека садржи око милион нефрона и сваки је способан да ствара 

мокраћу. Бубрег не може регенерисати нове нефроне. Стога свака повреда и обољење 

бубрега или нормално старење постепено смањује број нефрона. Овај губитак није 

опасан по живот зато што адаптивне промене у преосталим нефроним им омогућавају 

да излучују одговарајуће количине воде, електролита и отпадних производа 

(Guyton,1999). 

 

Слика 3. Грађа нефрона (Hall, 2016) 

Нефрон се може поделити у три главна региона:  

- Проксимални нефрон; 

- Henle-ова петља; 

- Дистални нефрон. 

Проксимални нефрон се састоји од Bowman-ове капсуле, проксималног 

изувијеног нефрона и проксималнг правог тубула. Henle-ова петља обухвата једну 

нисходну и једну усходну грану. Усходна грана улази у дистални нефрон, који се 
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састоји од дисталног изувијаног и дисталног правог тубула, а он се повезује са 

сабирном цевчицом, која опслужује неколико нефрона (Слика 3). 

Henle-ова петља се налази само код птица и сисара и верује се да има централну 

улогу у концентрисању мокраће. Кичмењаци који немају Henle-ову петљу нису 

способни да стварају мокраћу, која је хиперосмотска у односу на крв. Положај нефрона 

код сисара је такав да Henle-ова петља и сабирни канал леже паралелно један са другим 

и радијално су смештени у бубрегу. Гломерули се налазе у бубрежној кори, а Henle-ове 

петље стижу до папила у медули. 

1.8 Значајност истраживања бубрега у токсикологји 

Најзначајнију улогу у елиминацији отрова и њихових метаболита из тела имају 

бубрези. Бубрези су веома ефикасни у елиминацији отрова и њихових метаболита из 

организма, при чему се користе исти механизми којим се уклањају производи 

метаболизма из тела, ако што су гломеруларна филтрација, тубуларна екскреција 

пасивном дифузијом и активна тубуларна секреција. Капилари гломерула имају велике 

поре (70 nm) кроз које могу да прођу једињења молекулске тежине до 60000 

укључујући и протеине, који су мањи од албумина. Степен везивања отрова за 

протеине може да буде значајан, јер су неки комплекси протеина и отрова превелики 

да би могли да прођу кроз поре. Отрови који су одвојени филтрацијом у гломерулима 

могу да остану у лумену тубула и да буду излучени путем урина или могу после 

поновне ресорпције ући у крвоток. Принципи на којима се заснива поновна ресорпција 

отрова у бубрежним тубулама су исти као и за дифузију кроз друге ћелијске мембране. 

Добро се ресорбују липосолубилне супстанце, док се хидросолубилна, поларна 

једињења и јони излучују путем урина (Јокановић, 2001). 

Отрови могу да пређу из крви у урин пасивном дифузијом кроз тубуле, али овај 

процес има мањи значај, јер се филтрација одвија већом брзином него екскреција 

дифузијом (Јокановић, 2001). 

Отрови се такође могу излучити у урин активном секрецијом у чему учествују 

два тубуларна секреторна транспортна система (Јокановић, 2001). 
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1.9 Токсични ефекти отрова на бубреге 

Бубрег је анатомском и фукционалном смислу комплексан орган. Његова 

основна улога је уклањање производа метаболизма из тела. Бубрег има значајну улогу 

и у одржавању укупне хомеостазе у организму обзиром да регулише волумен 

екстрацелуларне течности и састав електолита. Такође, бубрег има значајну улогу у 

формирању хормона који регулишу неке метаболичке функције. Отрови који делују на 

бубреге могу да делују на било који од ових функција, али је њихов ефекат најчешће 

изражен као смањена елиминација производа метаболизма (Јокановић, 2001).  

Кортекс представља највећи део бубрега, који прима већину крви, која пролази 

кроз бубрег, а са њом и растворене супстанце, као што су хранљиве материје, 

кисеоник, метаболити, отрови итд. Због тога велики део отрова који се налази у крви 

пролази кроз бубрег, евентуално изазивајући токсичне ефекте на подручју кортекса 

или знатно ређе медуле. Међутим, због анатомске структуре медуле и мањег протока 

крви неки отрови се могу задржавати у том делу бубрега и ту постизати веће 

концентрације (Јокановић, 2001). 

Сваки анатомски део нефрона има специфичне функције на које могу да утичу 

токсични агенси. Количина крви која пролази кроз бубреге је око 25% од укупне 

количине коју избаци срце. Обзиром да се у гломерулима врши реаспорпција соли и 

воде из филтрата, супстанце које остану у урину (укључујући и потенцијалне отрове) 

могу да имају већу концентрацију у тубулима. Према томе, нетоксичне концентрације 

неких супстанци у плазми могу да буду нефротоксичне, јер се повећава њихова 

конценрација у урину, при чему неке ћелије у проксималним тубулима могу да буду 

посебно оштећене. У неким деловима тубула може доћи до таложења нерастворљивих 

супстанци и зачепљења тубула (Јокановић, 2001). 

1.9.1 Акутно и хронично ошетећење бубрега 

Нефротоксични ефетки се најчешће манифестују као акутно оштећење бубрега, 

које се карактерише смањењем гломеруларне филтрације и оштећењем проксималних 

тубула. Развој акутног оштећења бубрега може се поделити у три фазе. У почетној 

фази долази до излагања бубрега отрову са променама у њиховој функцији, у другој 

фази су те промене знатно израженије. Уколико настале промене нису сувише тешке 

настаје фаза обнављања функције пролиферацијом ћелија (Јокановић, 2001). 
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Велики број фактора може да утиче на настајање акутног оштећења бубрега. 

Смањење гломеруларне филтрације може да настане због промена у броју и величини 

отрова кроз које се врши филтрација. Овај ефекат могу индиректно да изазову и 

отрови, који оштећују тубуле, јер повећавају пропустљивост њиховог епитела, па 

долази до враћања филтрата у циркулацију (Јокановић, 2001). 

Хронично оштећење бубрега настаје после дуготрајне примене лекова. Један од 

узрока настајања хроничног оштећења бубрега су промене у хемодинамичким 

факторима у гломерулима, као што су крвни притисак и количина крви која прође кроз 

њих. Као резултат тих промена настају хронични тубулоинтерстицијали нефритис са 

прогресивним губитком функције бубрега и склероза гломерула (Јокановић, 2001). 

1.9.2 Механизми компензације и адаптација бубрега на оштећења настала под 

утицајем отрова 

Бубрег има ефикасне механизме којима може да компензује неке токсичне 

ефекте. Међутим, ови компензаторни механизми имају ограничени ефекат, па 

токсични ефекти на бубрег настају тек онда кад оштећења ткива буду већа од оних који 

се могу отклонити на овај начин. Опоравку бубрега после токсичних оштећења може 

допринети регенерација ткива у које се неоштећене ћелије у непосредној близини 

диференцирају и пролиферишу преузимајући функцију оштећеног ткива. Тада се 

запажа појачана синтеза ДНК у бубрезима, којој значајно доприносе бројни фактори 

раста, који до повређеног места стижу из бубрега и из циркулације (Јокановић, 2001). 

1.9.3 Биохемијски механизми нефротоксичности 

Отрови могу да изазову оштећења ћелија у бубрезима на различите начине. Неке 

супстанце могу да реагују са макромолекулима у ћелијама као што су жива и други 

тешки метали. Да би неки отрови испољили токсичне ефетке морају се метаболисати у 

реактивне интермедијере. Ковалентно везивање ових метаболита у ћелијама утиче на 

њихово нормално функционисање услед чега настају повреде ћелија (Јокановић, 2001). 

Биохемијски механизми нефротоксичности су: 

- Оксидативни стрес 

- Повећање концентрације 𝐶𝑎2+у ћелији 

- Поремећаји функције митохондрија 

- Одржавање запремине ћелије и хомеостаза јона  (Јокановић, 2001). 
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1.9.4 Испитивање нефротоксичности 

Токсични ефекти отрова на функционисање бубрега могу да буду изражени као 

мање промене, као што су пролазна глукозурија и аминоацидурија, али могу да настану 

и озбиљнија акутна или хронична оштећења као што су анурија или повишен ниво 

азота из урее у крви. Ти ефекти се могу одредити анализом урина и крви. То су 

неинвазивни тестови којима се у урину одређује волумен, осмоларитет, pH и састав 

(Јокановић, 2001). 

Поуздан резултат и закључке у одређивању нефротоксичности омогућава 

хистопатолошка анализа бубрега, која може да укаже на место, природу и тежину 

насталих оштећења. Хистопатолошка анализа узорка ткива је неопходна у испитивању 

евентуалних промена у експериментима на животињама (Јокановић, 2001). 
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2. ЦИЉ РАДА 

Циљ овог рада био је да се: 

 

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

600,700, 800, 900, 1000, 2000) у периоду од 7 дана на бубрег пацова соја 

Wistar; 

 

2. Утврде ефекти нателесну масу третираних животиња; 

 

3. Утврде ефекти на хистолошку структуру бубрега код третираних животиња. 
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

3.1 Материјал 

У експерименту је коришћен следећи материјал: 

- Експерименталне животиње, пацови соја Wistar, женског пола, старе 13 

недеља; 

- Бубрег пацова; 

- Фунгицид Pyrus 400-SC; 

- Физиолошки раствор. 

3.2 Методе 

Цео експеримент се може поделити у више корка: 

- Третирање животиња у константним експерименталним условима; 

- Жртвовање животиња; 

- Припрема ткива: фиксација, дехидратација, калупњење, сечење; 

- Израда трајних микроскопских препарата; 

- Бојење препарата; 

- Микроскопирање. 

3.2.1 Третирање животиња у константним експерименталним условима 

За узорак у овом експеримету, због велике сличности у физиологији са хуманим 

органима, изабрани су пацови соја Wistar. У експерименту су била укључена 48  пацова 

Wistar соја. Експеримент је изведен у виваријуму Медицинског факултета у Нишу. 

Број етичке дозволе је 323-07-00278/2017-05/1. Пацови су били женског пола, стари 13 

недеља и тежине од 170 - 360 g. Имали су слободан приступ храни и води током 

трајања експеримента. Пацови су добијали различите концентрације фунгицида. 

Контролна група добила је физиолошки раствор. Животиње су биле подељене у 8 

група. У свакој групи било је по 6 животиња. 
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▪ I група је третирана фунгицидом Pyrus SC-400 у концентрацији од 500 

mg/kg; 

▪ II група је третирана фунгицидом Pyrus SC-400 у концентрацији од 600 

mg/kg; 

▪ III група је третирана фунгицидом Pyrus SC-400 у концентрацији од 700 

mg/kg; 

▪ IV група је третирана фунгицидом Pyrus SC-400 у концентрацији од 800 

mg/kg; 

▪ V група је третирана фунгицидом Pyrus SC-400 у концентрацији од 900 

mg/kg; 

▪ VI група је третирана фунгицидом Pyrus SC-400 у концентрацији од 

1000 mg/kg; 

▪ VII група је третирана фунгицидом Pyrus SC-400 у концентрацији од 

2000 mg/kg; 

▪ VIII група је добијала физиолошки раствор. 

Животиње су третиране per os једном у току дана у трајању од недељу дана. По 

завршеном третману животиње су жртвоване. Животиње су предозиране кетамидором. 

Након тога мерена је тежина животиња, а затим се приступало отварању трбушне 

дупље. Узимани су бубрези за хистолошку анализу и стављани у пеницилинске бочице 

са гуменим поклопцима у којима је сипано 2/3 запремине формалина. Фиксатива у 

бочици за фиксацију треба да буде 15-20 пута више него ткива, тако да ткиво са свих 

страна буде окружено фиксативом. 

3.2.2 Припрема ткива 

Припрема парафинских узорака обухвата: 

- Узимање узорка; 

- Фиксација; 

- Дехидратација; 

- Просветљавање; 

- Калупљење. 
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Материјал за анализу је бубрег, узима се оштрим ножем или скалпелом и одмах 

фиксира. У нашем експерименту, ради фиксације, узорак је чуван у 4% формалину 7 

дана. Другог дана фиксатви из пеницилинских бочица са узорцима ткива су замењени 

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

ћелија слично природном. 

Основна улога процеса дехидрације је истискивање воде из ткива, јер заостала 

вода спречава продирање парафина у ткиво. Дехидратација не сме бити нагла, јер 

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

дехидратирујућег средства мање ка већим концентрацијама. У таквоме низу се 

алкохоли међусобно разликују за 10% концентрације, нпр. 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. 

Узорци ткива из нашег експеримента дехидратисани су на следећи начин: из 

пеницилинских бочица у којима су узорци органа, одлије се формалин и налије се 70% 

алкохол у коме ткиво стоји два сата, уз замену алкохола након једног сата. Затим се 

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

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

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

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

1 сат. 

 

Слика 4. Припрема ткива (www.2.bp.blogspot.com) 

После дехидрације узорак ткива се ставља у средство које се меша и са 

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

алкохолу и због тога је потребно прожимање ткива неким средством које раствара 

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

дехидратирујућим средством којег истискује из ткива. Просветљавање је стога вршено 

тако што је након одливања апсолутног алкохола у пеницилинске бочице наливан 

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



 

22 

 

одлије толуол, у бочице са узорцима ткива налива се смеша растопњеног парапласта и 

толуола (однос је 1:1). То стоји у термостату 2h на 64 °C ради инфилтрације. Након тог 

времена, пребаци се у чист растопљен парапласт и стоји до јутра. Ујутру се замени тај 

парапласт свежим у коме ткиво стоји још 1h, а након тога се ставња у калупе.  

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

стврднути помоћу посебних раствора или укалупљивањем у посебне медијуме. 

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

термостату на температури која је само за 1 – 2 °C виша од тачке топљења парафина. У 

нашем раду коришћени су посебни калупи са металним делом и пластичном 

мрежицом. Калупљење се врши на Leica EG1150 апарату (Слика 5) који се састоји из 

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

металном калупу правилно оријентише, прелије се топлим парафином, прекрије 

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

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

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

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

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

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

 

Слика 5. Апарат за калупљење Leica EG1150 (www.leicabiosystems.com) 

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

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

много парафина, јер може цели блок напукнути, већ полако, оштрим ножем. 
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Следећи корак је сечење тј. прављење пресека укалупљеног ткива уз помоћ 

микротома (Слика 6). Микротом је апарат који се користи за сечење екстремно малих 

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

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

адхезионог средства. Најчешће се користи Мајеров лепак који се добија филтрирањем 

мешавине беланца и глицерола (1:1) и додавањем кристала тимола филтрату. На овај 

начин добија се трајни микроскопски препарат који је, када се плочица осуши, спреман 

за хистолошка бојења (Швоб, 1974). 

 

Слика 6. Сечење ткива на микротому (www.2.bp.blogspot.com) 

3.2.3 Бојење препарата 

3.2.3.1 Поступак Х-Е бојења (Хематоксилин-Еозин) 

Поступак је следећи: 

1. Предметна стакла са намонтираним ткивним пресецима најпре 

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

трајању од 1h; 

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

растворио заостали парафин; 

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

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

водом; 

4. Плочице са препаратима стављамо на хоризонталне носаче и преливамо их 

Harris-овим хематоксилином и оставимо 10 минута; 
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5. Након тога вршимо испирање под млазом чесменске воде у трајању од  5 

минута, а потоп исперемо и дестилованом водом; 

6. Вратимо плочице на носаче и препарате прекривамо радним раствором 

еозина и остављамо 2 минута; 

7.  Вршимо испирање дестилованом водом, затим дехидрирамо ткиво 

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

алкохолом; 

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

од 5-10 мин; 

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

собној температури. 

3.2.3.2 Пас бојење(Перјодна киселина-Schiff) 

ПАС бојење је метода која се користи за доказивање присуства полисахарида, 

као што је гликоген, у ткивним компонентама. 

1. Стајање у перјодној киселини 30 минута у фрижидеру; 

2. Испирање текућом водом 5 минута, па затим дестилованом водом још 5 

минута; 

3. Бојење Шифовим реагенсом 30 минута у фрижидеру; 

4. Испирање текућом водом 15 минута; 

5. Бојење Харисовим хематоксилином 8 минута; 

6. Испирање текућом водом 10 минута; 

7. Потапање у киселом алкохолу (само уколико је потребно, јер може довести 

до обезбојавања плочица); 

8. Испирање текућом водом 10 минута; 

9. Испирање серијом алкохола растуће концентрације; 

10. Стајање у ксилолу 10 минута; 

11. Сушење на ваздуху; 

12. Покривање покровним љуспицама. 

Као резултат овог бојења добијамо обојена ПАС позитивна места, тј. део ћелије 

у коме се налази гликоген је обојен ружичасто до пурпурно црвено (Швоб,1974). 
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За посматрање под микроскомом неопходно је преко ткива додати пар капи 

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

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

нијансу сиве (Швоб, 1974). 

3.2.4 Микроскопирање 

Обојени хистолошки препарати су посматрани под микроскопом. Коришћен је 

светлосни микроском Leica DM2500 (Слика 7) чија је камерa повезана са 

компјутерским софтвером. 

 

Слика 7. Микроскоп Leica DM2500 (www.bjhyhj.com) 
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4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

После завршеног експерименталног дела рада измерена је телесна маса свих 

животиња. По мерењу животиње вршена је анализа промене телесне масе животиња и 

анализа трајних хистолошких препарата бубрега. 

4.1 Телесни параметри 

На почетку и на крају експеримента измерена је телесна маса пацова. 

Испитивањем утицаја датих концентрација на бурег пацова соја Wistar у периоду од 7 

дана у експерименталним условима, примећена је промена телесне масе (Табела 2). 

Животиње су измерене на почетку, пре експеримента и на крају непосредно пре 

жртвовања.  

Tабела 2.Тежина животиња пре и након експремента под утицајем различитих 

концентрација пириметанила (p≤0.05) 

Концентрације фунгицида 

Pyrus 

Тежина животиња пре 

експеримента 

Тежина животиња након 

експеримента 

P 
вредност 

Контролна група 283,33±9,43 298,33±14,62 

 
0.029 

500mg/kg 266,67±24,27 276,67±24,27 

 
0.005 

600mg/kg 251,67±59,84 271,67±64,66 

 
0.003 

700mg/kg 265,00±47,52 240,00±14,14 

 
0.155 

800mg/kg 220,00±30,55 235,00±41,13 

 
0.075 

900mg/kg 231,67±26,72 248,33±30,78 

 
0.002 

1000mg/kg 226,67±24,94 245,00±27,54 

 
0.014 

2000mg/kg 190,00±7,07 217,50±14,79 

 
0.005 
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Генерално гледано код већине третираних јединки дошло је до повећања масе. 

На почетку третмана  животиње у експерименталној групи  које су третиране 

концентрацијом од 2000 mg/kg/дану су имале најмању тежину од 190,00 ± 7,07 грама.  

Животиње из контролне групе имале су највећу тежину на почетку експеримента од 

283,33 ± 9,43. Након експеримента и даље су најлакше биле животиње које су 

третиране концентрацијом 2000 mg/kg/дану (217,50 ± 14,79), а најтеже животиње из 

контролне групе (298,33 ± 14,62). Студентов т тест показује статистички заначајне 

разлике у телесној маси животиња у свим експерименталним групама, као и 

контролној групи, изузев групе животиња које су третиране са 700 mg пириметанила 

(Табела 2),  где се телесна маса смањила са 265,00 ± 47,52 на 240,00 ± 14,14. Смањење 

телесне масе животиња може се тумачити као последица смељеног уноса хране, 

поремећаја ресорпције у дигестивном систему или поремећаја метаболизма протеина и 

масти. 
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4.2 Утицај пириметанила на хистолошку грађу бубрега 

По завршеном третману направљени су хистолошки препарати бубрега свих 

третираних животиња. Анализом препарата контролне групе (Слика 8) уочава се 

нормална компактна грађа бубрега, гломерули нормалног изгледа, са неоштећеном 

Bowman-овом капсулом.  

Слика 8. Контролна група; Хистолошки пресек бубрега. A) 100X увећање; HE бојење. B) 200X 

увећање; HE бојење. C) 400X увећање; HE бојење; D) 400X увећање, PAS бојење. 

Дистални и проксимални тубули имају очувану структуру. На препратима се 

јасно уочавају слојеви који омогућавају гломерулану филтрацију. Први слој чине 

фенестирани капиларни ендотел, гломеруларна мембрана и филтрациони прорези 

између подоцита, затим цилиндрични епител проксималног тубула. Такође уочавају се 

савијени проксимални каналићи са широким луменом кога окружују перитубуларни 

капилари. 
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Код животиња које су третиране пириметанилом концентрације 500 mg/kg/дану 

гломерули и Bowman-oва капсула су нормално развијени. Крвни судови су нормано 

развијени и уочава се присуство крвних елемената (Слика 9) у лумену дисталних 

тубула. Присуство крвних елемената запажа се и код виших концентрација (Слике 10-

13). Инфилтрација крвних елеменате настаје највероватније као последица оштећења 

на фенестрираном ендотелу капилара гломерула. 

 

Слика 9. I група: животиње које су третиране концентрацијом 500mg/kg/дану; Хистолошки 

пресек бубрега. A) 100X увећање; HE бојење. B) 200X увећање; HE бојење. C) 400X 

увећање; HE бојење; D) 400X увећање, PAS бојење. 
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Слика 10. II група: животиње које су третиране концентрацијом 600mg/kg/дану; Хистолошки 

пресек бубрега. A) 100X увећање; HE бојење. B) 200X увећање; HE бојење. C) 400X увећање; 

HE бојење; D) 400X увећање, PAS бојење. 
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Код треће групе третираних животиња пириметанилом концентрације 700 

mg/kg/дану може се на неким гломерулима уочити почетак атрофије. На већини 

хистолошких препрата код ових животиња види се присуство знатно више крвних 

елемената. Долази до деформације дисталних и проксималних тубула. Лумен 

проксималних каналића је узан, скоро и да се губи. Смањење лумена настаје као 

последица дезорганизације четкастог покрова проксималних каналића (слика 11). Ови 

резулати су у складу са до сада публикованим резулататима Rahman-а и Sattar-а 

(Rahman and Sattar, 2017), који указују да пестициди доводе до дезиинтеграције 

цилиндричних ћелија. 

 

Слика 11. III група: животиње које су третиране концентрацијом 700mg/kg/дану; Хистолошки 

пресек бубрега. A) 100X увећање; HE бојење. B) 200X увећање; HE бојење. C) 400X увећање; 

HE бојење; D) 400X увећање, PAS бојење. 
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Код животиња третираних дозом од 800 мg/кg/дану нема значајних налаза 

хистопатолошких промена, али приство вакула у тубуларним ћелијама указује на 

њихову дегенерацију. Поред тога могу се уочити први знаци почетне инфламације, 

хемолизе интертубуларне фиброзе. Ови карактери се се такође уочавају и код 

животиња третираних са вишим дозама пириметанила (Слике 13-15). 

 

Атрофија гломерула се почиње уочавати код животиња које су третиране 

концентрацијама од 800 мg/кg/дану (Слика 12 A-D). 

 

Слика 12. IV група: животиње које су третиране концентрацијом 800mg/kg/дану; Хистолошки 

пресек бубрега. A) 100X увећање; HE бојење. B) 200X увећање; HE бојење. C) 400X увећање; 

HE бојење; D) 400X увећање, PAS бојење. 
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Пета група животиња је добијала пириметанил концентрације 900 mg/kg/дану. 

Код ових животиња су се десиле евидентне промене бубрежног ткива. Проксимални и 

дистални тубули си јако дилатирани. Постоји велики простор између гломерула и 

Bowman-ове капсуле. Гломерули су знатно мањи у односу на претходне испитане 

групе. Између тубула запажају се инфилтрати макрофагних ћелија што указује на 

повећану имунолошку активност и инфламаторни процес. Бубрежни каналићи се 

одликују проређеним ћелијама у истањеном епителу (Слика 13). 

 

Слика 13. V група: животиње које су третиране концентрацијом 900mg/kg/дану; Хистолошки 

пресек бубрега. A) 100X увећање; HE бојење. B) 200X увећање; HE бојење. C) 400X увећање; 

HE бојење; D) 400X увећање, PAS бојење. 
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Слика 14. VI група: животиње које су третиране концентрацијом 1000mg/kg/дану; 

Хистолошки пресек бубрега. A) 100X увећање; HE бојење. B) 200X увећање; HE бојење. C) 

400X увећање; HE бојење; D) 400X увећање, PAS бојење. 

 

 Код последње групе третираних животиња, које су добијале највећу 

концентрацију пириметанила- 2000 mg/kg/дану, виде се највеће дегенеративне промене 

бубрега. На увећању 400X присутна је хеморагија у области гломерула и проксималних 

тубула. Ово указује на оштећење капиларног система гломерула и капилара око 

каналића. Дистални и проксимални тубули су јако широки и деформисане структуре. У 

медуларном делу се запажају поља са обилним фиброзним ткивом, које замењује 

оштећене тубуле. Bowman-ова капсула је разорена. Гломерули су више атрофирали 

(Слика 15) него при осталим концетрацијма пириметанила. Једра епителних 

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

метаболичку активност. Rahman и Sattar (2017) је испитивао ефекат различитих 

концентрација пестицида Super Cyren на хистологију мишева. Што се бубрега тиче 
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уочио је на хистолошким препаратима хиперплазију тубула и дошао до закључка да 

што је већа концентрација пестицида и што дуже траје третман, већа је вероватноћа да 

се испољи негативан утицај пестицида на ткиво. 

Слика 15. VII група: животиње које су третиране концентрацијом 2000mg/kg/дану; 

Хистолошки пресек бубрега. A) 100X увећање; HE бојење. B) 200X увећање; HE бојење. C) 

400X увећање; HE бојење; D) 400X увећање, PAS бојење. 
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Анализом хистолошких препарата бубрега третираних животиња уочено је да је 

број гломерула по видном пољу приближно исти и креће се између 7 и 9 гломерула 

(Табела 3). Најмања површина гломерула је присутна код животиња које су третиране 

концентрацијом од 1000 mg/kg/дану (5994,74 ± 2317,00 𝜇𝑚2) а највећу површину од 

6975,42 ± 2295,72 𝜇𝑚2 имају гломерули животиња третираник концетрацијом од 600 

mg/kg/дану (Табела 3). Површина гломерула као и број нису се значајно променили код 

других испитиваних концентрација у односу на контролу. Ови резулати показују да се 

у оваком кратком временском року приликом третмана не дешавају промене које могу 

изазвати значајно смањење броја гломерула. Површина гломерула се мења 

захваљујући повећању простора између гломерула Бауманове капсуле са повећањем 

концентрације. Ово повећање простора настаје као последица дезинтеграције 

ендотелних ћелија капилара. 

Табела3. Бројност и површина гломерула под утицајем различитих концентрација  

пириметанила 

Доза (mg/kg) K 500 600 700 800 900 1000 2000 P 

Број 

гломерула 

по видном 

пољу 

min-

max 
0-14 1-18 0-17 0-14 1-21 0-16 0-18 0-18 

 

0,012 

SV±SD 8±3,03 8±3,51 8±3,65 7±2,69 9±4,10 7±3,48 8±4,05 7±4,03 

Површина 

гломерула 

(𝝁𝒎𝟐) 

min-

max 

1350,30-

12740,66 

1532,39-

12515,46 

1831,46-

9071,86 

1988,38-

11196,52 

1670,51-

9613,27 

1571,11-

16422,51 

1144,16-

11546,78 

1533,98-

10386,79 

 

0,000 

SV±SD 6214,37±

2112,77 

6738,86±

2055,19 

6975,42±

2295,72 

6787,29±

2103,55 

6295,72±

2022,69 

6600,32±

2480,06 

5994,74±

2317,00 

6454,68±

2028,07 

Легенда:MIN-Минимална вредност; MAX-Максимална вреднсот; SV-Средња вредност; SD-Стандардна 

девијација; P-Ниво значајности; K-Контролна група 
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Ови резултати су у сагласности са многобројним досадашњим истраживањима о 

утицају пестицида на хистологију бубрега. Према Мamun-у “Резултати су показали 

различите хистопатолошке промене као што је висока дегенерација и скупљање 

гломерула, Bowman-ових капсула и тубуларних структура, едем бубрежних тубула и 

повећање уринарног простора у бубрежном ткиву у поређењу са њиховом контролом. 

Стога, овде препоручујемо забрану употребе малатиона као пестицида”. 

Пестициди могу изазвати оштећење ткива бубрега које доводи до поремећаја 

природне бубрежне филтрације. Уочена дегенерација и некроза код епителних ћелија 

гломерула и бубрежних тубула може изазвати губитак способности рерсорпције и 

филтрирације крупних молекула као што су протеини, затим минерали, соли и 

витамини, али и поремећај у филтрирању урее, што доводи до повећања њене 

концентрације у крви. Ови резулати су у складу са до сада публикованим студијама на 

мишевима (Ayser, Abdullah Shafiq, 2017) који указују да повећањe урее, укупних 

протеина и креатинина, може бити повезано са повећеним концентрацијама фенела. 

Дуготрајно излагање може да индукује акутне промене на ћелијама што може изазвати 

и њихову смрт. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

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

показали си следеће: 

 

➢ Током седмодневног третмана пацова фунгицидом Pyrus 400 SC није 

дошло до значајних промена у телесној маси. Код свих третираних група 

и контролне групе се примећује благо повећање телесне масе 

 

➢ Третман пириметанилом у трајању од недељу дана не утиче значајно на 

хистопаталошке промене у бубрезима; 

 

➢ Добијени резулатати указују да пириметанил у кратком временском року 

нама ефекта на грађу бубрега; 

 

➢ Утврђивање евентуалне нефротоксичности пириметанила захтева 

испитивање утицаја у дужем временскомп ериоду (30 до 60 дана). 
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Извод, ИЗ: 
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пиримидинамин је пиримидински фунгицид. Користи се у виноградарсту и 

воћарству. У овом раду је за процену његове потенцијалне токсичности коришћен 

бубрег. Најзначајнију улогу у елиминацији отрова и њихових метаболита из тела 

имају бубрези. Бубрези су веома ефикасни у елиминацији отрова и њихових 

метаболита из организма. Гломеруларна филтрација, пасивна и активна 

тубуларна екскреција представљају основне механизме уклањања отрова. Циљ 

овог рада је био да се утврди да ли фунгицид пириметанил изазива хистолошке 

промене у грађи бубрега пацова. У експерименту су коришћене дозе од 500, 600, 

700, 800, 900, 1000 и 2000 mg/kg/дану. Третман је трајао недељу дана. По 

завршеном третману измерена је тежина третираних животиња и она се креће од 

270g до 310g. Хистолошка анализа је обухватила одређивање броја и површине 

гломерула. Број гломерула се креће од 8,120 ± 3,127 по видном пољу код 

контролне групе животиња до 6,540±4,072 по видном пољу код живориња 

третираних највећом концентрацијом. Површина гломерула је била други 

параметар који је праћен и он је у опсегу од 6826,423 ± 2081,822 𝜇𝑚2код 

животиња које су добијале физиолошки раствор, до 5387,701±1465,826 𝜇𝑚2 код 

животиња које су третиране концентрацијом 800 mg/kg  по дану. Статистичка 

анализа не показује статистички значајну разлику у смањењу броја и површине 

гломерула са повећањем концентрације.На крају се може закључити да третман 

са фунгицидом у трајању од недељу дана не изазива значајне промене у грађи 

бубрега. 
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Abstract, AB: 
Pyrimethanil 2-anilino-4,6-dimethyl-pyrimidine or 4,6-dimethyl-N-phenyl-2-

pyrimidineamine is pyrimidine fungicide. It is used in viticulture and pomiculture. In this 

paper, the kidney was used to estimate it's potential toxicity. The kidney have the most 

important role in the elimination of toxins and their metabolites from the body. The 

kidneys are highly effective in the elimination of toxins or their metabolites from the 

body. Glomerular filtration, passive and active tubular excretion are the basic 

mechanisms of decontamination. The aim of this study was to determine whether a 

fungicide pyrimethanil causes histological changes in the structure of the rat's 

kidney. Doses of 500, 600, 700, 800, 900, 1000 and 2000 mg/kg/day were used in the 

experiment. Treatment lasted for a week. After completion of the treatment, the weight 

of treated animals was measured from 270g to 310g. The histological analysis 

included determination of the number and the surface of the glomerulus. The number 

of glomeruli ranges from 8,120 ± 3,127 per field in the control group of animals up to 

6,540 ± 4,072 per field in the animals treated with the highest concentration. The 

surface of the glomeruli was another parameter that was monitored and was in the 

range of 6826.423±2081.822𝜇𝑚2 in an animals that received saline, up to 

5387.701±1465.826 𝜇𝑚2 in an animal which had been treated at 800 mg/kg per 

day. The statistical analysis shows no significant difference in the reduction of the 

number and area of the glomeruli with increasing concentration. 

At the end it can be concluded that the treatment with the fungicide in a period of a 

week does not cause significant changes in the structure of the kidney.  
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