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Abstract
STOJANOVIĆ Svjetlana, Radmila MALEŠEVIĆ, Tijana JAROŠ, Marija VUKOVIĆ, Mirjana
BERIĆ, Svjetlana ULETILOVIĆ, Branislava IVANKOVIĆ: PRENATAL CYTOGENETIC
DIAGNOSTICS AND ITS IMPORTANCE IN THE DETECTION OF FETAL CHROMOSOMAL
ABERRATIONS [University Clinical Centre of the Republic of Srpska, Institute of Laboratory
Diagnostics, Department of Medical Genetics, Dvanaest beba bb, 78000 Banja Luka]
Prenatal cytogenetic diagnostics was introduced in the Department of Medical Genetics, Institute
of Laboratory Diagnostics at University Clinical Centre of the Republic of Srpska, in 2009. It implies
fetal karyotyping, from samples of amniotic fluid obtained by amniocentesis procedure. From diagnostic
procedures were used classical cytogenetic methods – G banding technique. In the period from January
2009. to September 2015. total number of analyzed samples of amniotic fluid was 5557. Our results
relate, primarily, to aneuploidies of chromosomes 21, 18, 13, X and Y, which have been diagnosed in 61
cases (1.10%) of the total number of analysed samples. As the most common numerical aberrations
Down syndrome was diagnosed in 39 cases (0.70%), and then Edwards syndrome in 7 (0.13%) and Patau
syndrome in 5 cases (0.09%). From numerical aberrations of sex chromosomes, Turner syndrome was
diagnosed in 7 cases (0.13%) and Klinefelter syndrome in 3 cases (0.05%). The aim of this paper is to
present the results of aneuploidies detected in the test sample and thereby highlight the importance of
prenatal cytogenetic diagnostics in the detection of fetal chromosomal aberrations, which would lead to
the birth of a child with severe abnormalities and psychomotor development disorders.
Key words: prenatal diagnostics, karyotyping, amniocentesis, chromosomal aberrations
Сажетак
Пренатална цитогенетичка дијагностика уведена је у Одјељењу за медицинску генетику,
Завода за лабораторијску дијагностику УКЦ Републике Српске, 2009. године. Она подразумијева
кариотипизацију плода из узорака амнионске течности добијених поступком амниоцентезе. У
дијагностичким поступцима кориштене су класичне методе цитогенетике – техника Г трака (Gbanding). У периоду од јануара 2009. до септембра 2015. године укупно је анализирано 5557
узорака амнионске течности. Наши резултати односе се првенствено на анеуплоидије хромозома
21, 18, 13, X и Y, које су утврђене у 61 случају (1.10%) од укупног броја анализираних узорака.
Као најчешћа нумеричка аберација Даунов (Down) синдром утврђен је у 39 случајева (0.70%), а
затим Едвардсов (Edwards) синдром у 7 (0.13%) и Патауов (Patau) синдром у 5 случајева (0.09%).
Од нумеричких аберација полних хромозома, Тарнеров (Turner) синдром утврђен је у 7 случајева
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(0.13%), a Клинефелтеров (Klinefelter) синдром у 3 случаја (0.05%). Циљ овог рада је да се
прикажу резултати детектованих анеуплоидија у испитиваном узорку и да се тиме укаже на
значај пренаталне цитогенетичке дијагностике у откривању хромозомских аберација плода, које
би довеле до рађања дјетета са тешким аномалијама и поремећајима у психомоторном развоју.
Кључне ријечи: пренатална дијагностика, кариотипизација, амниоцентеза, хромозомске
аберације

УВОД
Пренатална дијагностика представља скуп метода које омогућавају откривање
различитих генетичких поремећаја код плода, a врши се у циљу превенције рађања
дјетета са хромозомским и генским болестима, које имају за посљедицу тешке аномалије
и поремећаје у психомоторном развоју (Гућ-Шћекић и Радивојевић, 2009). У оквиру
модерно конципиране пренаталне заштите примјењују се бројне инвазивне и неинвазивне
методе. Инвазивне методе као што су биопсија хориона и амниоцентеза, дијагностички се
примјењују у случајевима високоризичних трудноћа (Brajenović-Milić, 2004). Свака од
инвазивних метода пренаталне дијагностике носи одређени ризик у смислу губитка
плода, па се њихова примјена савјетује само у случајевима када за то постоје индикације,
придржавајући се правила да ризик за рађање оштећеног дјетета увијек треба да буде већи
од ризика који носи сама метода (Гућ-Шћекић и Радивојевић, 2009).
Једна од најчешће примјењиваних инвазивних метода пренаталне дијагностике је
амниоцентеза, која подразумијева аспирацију 10–20 ml амнионске течности кроз трбушни
зид труднице, под ултразвучним навођењем. Поступак се врши обично између 16. и 18.
недјеље трудноће. Узорак се центрифугира да би се ћелије раздвојиле од супернатантне
течности. Издвојене ћелије унесу се у медијум за култивацију којем је додат фетални
телећи серум за стимулисање раста ћелија. Ћелије у амнионској течности потичу од
амниона, коже и епитела уринарног тракта фетуса и већина њих није витална, али мањи
број ће се дијелити, тј. „израсти“ у медијуму. Послије приближно 14 дана број ћелија је
обично довољно велик да би се могли анализирати фетални хромозоми (Turnpenny и
Ellard, 2007). Осим биопсије хориона и амниоцентезе, у одређеним случајевима индикује
се и кордоцентеза, односно узимање узорка феталне крви директно из пупчане врпце, под
контролом ултразвука. За разлику од инвазивних метода, неинвазивне методе као што су
скрининг на биохемијске маркере и ултразвук, предвиђене су за све труднице без обзира
на године старости, што је веома значајно за утврђивање Дауновог синдрома и других
хромозомопатија код трудница млађих од 35 година.
Најчешће индикације за извођење амниоцентезе код високоризичних трудноћа су:
старост труднице (већа од 35 година), патолошке вриједности пренаталног скрининг
теста, патолошки ултразвучни налаз, присуство балансираног хромозомског реаранжмана
код једног од родитеља; једно већ рођено дијете са хромозомском аберацијом и друге
индикације (Гућ-Шћекић и Радивојевић, 2009).
Хромозомске аберације представљају одступање од нормалног броја или нормалне
структуре хромозома и могу се подијелити на нумеричке и структурне аберације, којима
могу бити захваћени и аутозомни и полни хромозоми. У зависности од тога да ли се
хромозоске промјене преносе на потомство или не, разликују се насљедне и ненасљедне
хромозомске аберације. Ако је хромозомска аберација новооткривена, тј. није наслијеђена
од родитеља, ради се о de novo хромозомској аберацији (Гућ-Шћекић и Радивојевић,
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2009). Промјене у броју појединачних хромозома називају се анеуплоидије. Најчешће
анеуплоидије аутозомних хромозома су Даунов (Down) синдром са инциденцом 1:650–
1:800 живорођене дјеце; затим Едвардсов (Edwards) синдром (1:6000–1:8000); Патауов
(Patau) синдром (1:10000–1:12000). Најчешће анеуплоидије полних хромозома су
Тарнеров (Turner) синдром (1:2500 живорођене женске дјеце) и Клинефелтеров
(Klinefelter) синдром (1:1000 живорођене мушке дјеце).
Најчешћи аутозомни нумерички поремећај код живорођене дјеце је Даунов
синдром (ДС), који је по фенотипским карактеристикама препознатљив већ при рођењу. У
92–95% случајева узрокован је слободном тризомијом хромозома 21. У 85–90% случајева
прекобројни хромозом матерналног је поријекла, као посљедица нераздвајања хромозома
у мејози. Транслокацијски облик Дауновог синдрома јавља се у 3–5% случајева и
посљедица је структурних аберација хромозома – Робертсонова транслокација.
Учесталост ДС расте са старошћу труднице преко 35 година (Ibrulј и сар., 2008). Друге
тризомије компатибилне са преживљавањем јесу Едвардсов синдром (ЕС) и Патауов
синдром (ПС). Ово су врло озбиљна стања са веома лошом прогнозом. Хромозомском
анализом обично се открива класична тризомија, код ЕС тризомија 18, а код ПС
тризомија 13. Код оба поремећаја, као и код ДС постоји повезаност између учесталости и
година старости мајке. Приближно 10% случајева изазвано је мозаицизмом или
небалансираном прерасподјелом, а код ПС је најчешћа Робертсонова транслокација.
Присуство додатног полног хромозома (X или Y), има само благи фенотипски ефекат.
Мушкарци са Клинефелтеровим синдромом (КС) имају хромозомску конституцију
47,XXY. Монозомија X или Y хромозома доводи до настанка кариотипа 45,X који доводи
до Тарнеровог синдрома (ТС) (Turnpenny и Ellard, 2007).
Циљ овог рада је да се прикажу резултати детектованих анеуплоидија у
испитиваном узорку и да се тиме укаже на значај пренаталне цитогенетичке дијагностике
у откривању хромозомских аберација плода, које би довеле до рађања дјетета са тешким
аномалијама и поремећајима у психомоторном развоју.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Кариотипизација плода урађена је из 5557 узорака амниoнске течности добијених
поступком амниоцентезе у Одјељењу за медицинску генетику Завода за лабораторијску
дијагностику Универзитетског Клиничког центра Републике Српске у Бањој Луци, у
периду од јануара 2009. до септембра 2015. године. Индикације за провођење поступка
амниоцентезе постављене су на генетичком савјетовалишту, а најчешће су се односиле на
године труднице, комбиновани скрининг у првом тромјесечју трудноће или ултразвук,
што се такође ради у нашој установи. У мањем броју случајева биле су заступљене друге
индикације (оптерећена породична анамнеза, узимање лијекова у трудноћи, тератогени).
Узорци амниoнске течности засијавани су у комплетном хранљивом медијуму и
култивисани у инкубатору на 37°С, у атмосфери са 5% CO2 у трајању од 10 до 15 дана,
након чега су обрађивани, а од добијене ћелијске суспензије припремани су препарати са
хромозомима плода за анализу. Бојење препарата извршено је Гимза (Giemsa) бојом са
фосфатним пуфером pH 7,2 (класично бојење), а такође је примијењена техника за
добијање трака на хромозомима тј. ГТГ техника (Гтраке-трипсин-Гимза) у сврху њихове
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идентификације. За ГТГ технику кориштен је 0,025% раствор трипсина. По потреби је
примијењивана ЦБГ техника (Цтраке-баријум-Гимза), као и НОР бојење.
Кариотип плода анализиран је на 16 метафаза и то на 8 метафаза, анализа је вршена
помоћу ГТГ трака резолуције од 400 до 550, док је 8 метафаза анализирано на класично
обојеним препаратима. Кариотип је описиван према Међународном систему
номенклатуре у хуманој цитогенетици (ISCN, 2005).

РЕЗУЛТАТИ
Од укупног броја анализираних узорака (5557) у Одјељењу за медицинску
генетику Клиничког центра у Бањој Луци утврђен је 61 случај (1,10%) анеуплоидија.
У Табели 1 дат је приказ укупног броја цитогенетичких анализа по годинама, броја
откривених нумеричких хромозомских аберација у узорцима амнионске течности по
годинама понаособ, као и укупан број анеуплоидија. На основу добијених резултата
утврдили смо да је Даунов синдром најчешћа хромозомска аберација откривена
пренаталном цитогенетичком анализом. Даунов синдром откривен је у 39 случајева
(0,70%), затим слиједе Едвардсов синдром који је откривен у 7 случајева (0,13%) и
Патауов синдром откривен у 5 случајева (0,09%). Од анеуплоидија полних хромозома
Тарнеров синдром утврђен је у 7 случајева (0,13%), а Клинефелтеров синдром у 3 случаја
(0.05%). У случајевима пренатално детектованих анеуплоидија аутозомних хромозома у
овом раду установљено је да је најчешћа тризомија која се јавља Даунов синдром 76,47%
(N=39/51), потом слиједе Едвардсов синдром 13,72% (N=7/51) и Патауов синдром 9,80%
(N=5/51).
Табела 1. Приказ укупног броја цитогенетичких анализа по годинама, броја откривених
нумеричких хромозомских аберација у узорцима амнионске течности по годинама понаособ, као и
укупног броја анеуплоидија
Године

Укупан

Број

Број

Број

Број

Број

Укупан број

број

откривених

откривених

откривених

откривених

откривених

анеуплоидија

цитогенет-

ДС из

ЕС из

ПС из

ТС из

КС из

ичких

плодове воде

плодове

плодове воде

плодове воде

плодове воде

анализа

воде

2009

453

6 (1,32%)

0

0

1 (0,22%)

0

7 (1,54%)

2010

649

5 (0,77%)

0

1 (0,15%)

0

1(0,15%)

7 (1,1%)

2011

898

3 (0,33%)

1 (0,11%)

0

1 (0,11%)

1 (0,11%)

6 (0,67%)

2012

979

9 (0,92%)

3 (0,31%)

2 (0,20%)

1 (0,10%)

0

15 (1,53%)

2013

989

8 (0,81%)

1 (0,10%)

0

3 (0,30%)

1 (0,10%)

13 (1,31%)

2014

942

5 (0,53%)

1 (0,11%)

2 (0,21%)

1 (0,11%)

0

9 (0,96%)

647

3 (0,46%)

1 (0,15%)

0

0

0

4 (0,61%)

5557

39 (0,70%)

7 (0,13%)

5 (0,09%)

7 (0,13%)

3 (0,05%)

61 (1,10%)

Септембар
2015
Укупно

*ДС – Даунов синдром, ЕС – Едвардсов синдром, ПС – Патауов синдром, ТС – Тарнеров синдром, КС –
Клинефелтеров синдром
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У Табели 2 и на Слици 1 дат је приказ откривених нумеричких хромозомских
аберација у узорцима амнионске течности према индикацијама. Што се тиче индикација
за амниоцентезу, код пренатално откривеног Дауновог синдрома, 31 трудница упућена је
на амниоцентезу због година (35 година и више), док је 8 трудница имало испод 35 година
старости, а на амниоцентезу су упућене због биохемијских или ултразвучних маркера
(аномалије плода, нухални набор). Код Едвардсовог синдрома 2 труднице су на
амниоцентезу упућене због година, а 5 трудница због биохемијских или ултразвучних
маркера. Код Патауовог синдрома 2 труднице су на амниоцентезу упућене због година, а
3 труднице због биохемијских маркера. Код Тарнеровог синдрома 5 трудница је на
амниоцентезу упућено због година, а 2 труднице због биохемијских или ултразвучних
маркера. Клинефелтеров синдром пренатално је откривен само код трудница које су на
амниоцентезу упућене због година старости.
Табела 2. Приказ откривених нумеричких хромозомских аберација у узорцима амнионске
течности по индикацијама
Индикације за амниоцентезу (број
случајева)

Број откривених
нумеричких хромозомских
аберација у амнионској
течности у периоду јануар
2009 – септембар 2015.

године
труднице

биохемијски
маркери

ултразвук

Даунов синдром

39 (0,70%)

31

10

4

Едвардсов синдром

7 (0,13%)

2

4

5

Патауов синдром

5 (0,09%)

2

3

-

Тарнеров синдром

7 (0,13%)

5

2

1

Клинефелтеров синдром

3 (0,05%)

3

-

-

Укупно

61 (1,10%)

43

19

10

Нумеричке хромозомске
аберације

Укупан број случајева код индикација већи је због тога што је код неких трудница индикација за
амниоцентезу било више (нпр. године труднице и биохемијски маркери, или биохемијски маркери и
ултразвук и сл.)
35
30
25
20

године труднице

15

биохемијски маркери

10

ултразвук

5
0

ДС

ЕС

ПС

ТС

КС

Слика 1. Индикације за амниоцентезу код откривених нумеричких аберација плода
*ДС – Даунов синдром, ЕС – Едвардсов синдром, ПС – Патауов синдром, ТС – Тарнеров синдром, КС –
Клинефелтеров синдром
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У Табели 3 дат је приказ заступљености Дауновог синдрома према полу, као и утврђени
кариотип. Однос полова код откривених случајева Дауновог синдрома је 24 са мушким
кариотипом и 15 са женским.
Табела 3. Приказ заступљености ДС (Дауновог синдрома) према полу, као и утврђени
кариотип
Пол

Број

Кариотип

мушки

24 (61.5%)

47,XY+21

женски

15 (38.5%)

47,XY+21

Укупно: 39 (100%)

ДИСКУСИЈА
Наши резултати, током периода од јануара 2009. до септембра 2015. године,
показали су да је од укупно 5 557 пренаталних анализа (амниоцентеза) откривено 61
анеуплоидија (1,10%). Даунов синдром чиниo је 63,93% свих анеуплоидија (N=39/61);
Едвардсов синдром 11,48% (N=7/61), а Патауов синдром 8,19% (N=5/61). Анеуплоидије
полних хромозома биле су заступљене са 16,39% (N=10/61).
Резултати добијени у нашој лабораторији показују да је укупан број пренатално
откривених анеуплоидија мањи него у лабораторијама у окружењу (Табела 4). Резултати
за анеуплоидије аутозомних хромозома, компарабилни су са резултатима других аутора,
с обзиром на то да већина студија показује да је Даунов синдром најчешћа и клинички
најзначајнија анеуплоидија аутозомних хромозома у пренаталној цитогенетичкој
дијагностици (око 40–70%), затим слиједе Едвардсов синдром (15–20%) и Патауов
синдром (2–10%) (Кавечан, 2010). Анеуплоидије полних хромозома најчешће се јављају
као 45,Х – Тарнеров синдром и 47,ХХY – Клинефелтеров синдром. У нашем узорку
Тарнеров синдром јавља се са учесталошћу од 0,13% (N=7/61), док се Клинефелтеров
синдром јавља са учесталошћу од 0,05% (N=3/61). Разлог за већу учесталост Тарнеровог
синдрома, у односу на Клинефелтеров синдром у пренаталној дијагностици, може бити у
чињеници да се пренатално сумња на Тарнер може поставити и на основу биохемијских и
ултразвучних маркера (Gardner и сар., 2004; Jaideep и Ruchika 2010.) Клинефелтеров
синдром има благи фенотипски ефекат, тако да код трудница млађе животне доби
углавном остаје неоткривен у пренаталном периоду, с обзиром на то да не постоји
биохемијски ни ултразвучни скрининг за овај синдром. Он се најчешће открива случајно
на основу других индикација као што су године труднице (Turnpenny и Ellard, 2007)
(Табела 2).
Резултати Центра за медицинску генетику Института за здравствену заштиту дјеце
и омладине Војводине у Новом Саду, током петнаестогодишњег периода 1992–2006.
године, показали су да је од укупно 20 607 пренаталних анализа (амниоцентеза и
кордоцентеза) откривено 255 анеуплоидија (1,24%). Даунов синдром чиниo је 52,16%
свих анеуплоидија (N=133/255); Едвардсов синдром 14,51% (N=37/255), а Патауов
синдром 7,45% (N=19/255). Анеуплоидије полних хромозома биле су заступљене са
25,88% (N=66/255) (Jovanović-Privrodski и сар., 2007).
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На Одјељењу за гинекологију и акушерство Здравственог центра Ужице, у периоду
од 2006–2014. године, урађено је 749 пренаталних анализа (амниоцентеза) и откривено 11
анеуплоидија (1,47%). Најчешћи је био Даунов синдром са учесталошћу 63,64% (N=7/11).
Анеуплоидије полних хромозома биле су заступљене са 18,88% (N=2/11) (Đerić-Milošević
и сар., 2014). У Заводу за биологију и медицинску генетику Медицинског факултета у
Ријеци, у периоду од маја 1986. до августа 2004. године, урађено је 1856 пренаталних
анализа (амниоцентеза) и откривено 35 анеуплоидија (1,88%). Најчешћи је био Даунов
синдром (69% свих анеуплоидија) (Brajenović-Milić и сар., 2004).
У Гинеколошко-акушерском одјељењу Болнице Дистрикта Брчко, у периоду од
2003. до 2010. године урађено је 1616 пренаталних анализа (амниоцентеза) и откривено 27
анеуплоидија (1,67%) (Kolarski и сар., 2010)
Табела 4. Приказ броја откривених нумеричких хромозомских аберација у односу на
укупан броја пренаталних цитогенетичких анализа у различитим здравственим установама из
окружења
Здравствена установа

Временски период у
којем су извршене
анализе

Укупан број
пренаталних
цитогенетичких
анализа

Број откривених
нумеричких
хромозомских
аберација

УКЦ Републике Српске

2009–2015.

5 557

61 (1,10%).

Институт за здравствену
заштиту дјеце и
омладине Војводине

1992–2006.

20 607

255 (1,24%)

Здравствени центар
Ужице

2006–2014.

749

11 (1,47%)

Медицински факултет у
Ријеци

1986–2004.

1856

35 (1,88%)

Болница Дистрикта
Брчко

2003–2010.

1616

27 (1,67%)

Одступање резултата наше лабораторије од резултата лабораторија из окружења,
може бити посљедица различитог броја узорака као и различитог временског периода
испитивања, a постоји и могућност утицаја различитог географског подручја. У циљу
утврђивања узрока који доводе до ове разлике, неопходно би било извршити опсежну
студију у којој би се разматрали и други фактори значајни за ове резултате као што су, на
примјер: просјечна доб трудница којима се врши амниоцентеза у појединачним центрима,
индикације по којима се јављају, број трудница које су се подвргнуле пренаталним
тестовима у неким другим центрима и др. На ове учесталости свакако утиче и степен
развијености генетичких центара, развијеност гинеколошких служби, примјена,
доступност и обухваћеност трудница неинвазивним методама пренаталне дијагностике и
индикације за инвазивну пренаталну дијагностику (Кавечан, 2010).
Што се тиче индикација за амниоцентезу у нашој установи, код пренатално
откривеног Дауновог синдрома, 31 од 39 трудница упућена је на амниоцентезу због
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година (35 и више). Код пренатално откривеног Едвардсовог синдрома двије труднице од
седам, а код пренатално откривеног Патауовог синдрома двије труднице од пет, на
амниоцентезу су упућене због година. Подаци из литературе показују да се ризик за
појаву Дауновог, Едвардсовог и Патауовог синдрома повећава се са старошћу мајке.
Наши резултати то потврђују за Даунов синдром, гдје године труднице представљају
најчешћу индикацију за амниоцентезу (31 случај од 39), док су код Едвардсовог и
Патауовог синдрома чешће друге индикације (биохемијски или ултразвучни маркери).
Код Тарнеровог синдрома пет трудница је на амниоцентезу упућено због година, а
двије труднице због биохемијских или ултразвучних маркера. Клинефелтеров синдром
пренатално је откривен само код трудница које су на амниоцентезу упућене због година,
што је у складу са претходно наведеним подацима из литературе да се Клинефелтеров
синдром најчешће открива случајно на основу година труднице као индикације за
амниоцентезу (Turnpenny и Ellard, 2007).
Утврдили смо и већу заступљеност Дауновог синдрома са мушким него са
женским кариотипом. Према подацима из литературе Даунов синдром је чешће заступљен
код дјечака него код дјевојчица (3:2) (Ibrulј и сар., 2008).

ЗАКЉУЧАК
Даунов синдром најчешћа је хромозомска аберација утврђена цитогенетичком
анализом кариотипа плода из узорака амнионске течности добијених поступком
амниоцентезе. Слиједе га, по учесталости откривања у амнионској течности, Едвардсов,
Тарнеров, Патауов и Клинефелтеров синдром. Резултати добијени у нашој лабораторији
компарабилни су са резултатима других лабораторија из окружења.
Најчешћа индикација за амниоцентезу код укупног броја пренатално откривених
анеуплоидија су године труднице (35 и више). Потврдили смо да се учесталост Дауновог
синдрома повећава са годинама старости труднице. Утврдили смо и већу заступљеност
Дауновог синдрома са мушким него са женским кариотипом. Утврђивање Дауновог
синдрома и других хромозомских аберација код трудница млађих од 35 година, упућује
на значај примјене комбинованог скриниг теста, који се такође проводи у Клиничком
центру у Бањој Луци. Неопходно је и даље унапређивање јавног здравља пропагирањем
могућности које пружа генетичко савјетовалиште и инвазивна пренатална дијагностика
како би се превенирало рађање дјеце са хромозомским аберацијама и другим генетским
обољењима.

ЛИТЕРАТУРА
1. Brajenović-Milić B.: Invazivne i neinvazivne metode prenatalne dijagnostike. Paediatr.
Croat. 48 (Supl. 1):175–179, 2004.
2. Brajenović-Milić B., Vraneković J., Frković A., Petrović O., Pavešić D., Haller H.,
Kapović M.: Prenatalna dijagnostika – naša iskustva. Zavod za biologiju i medicinsku
genetiku, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 2004.
3. Đerić-Milošević A., Aćimović M., Ristanović B., Paunović-Kokošar M., Marković R.,
Arsić D., Bacotić B., Jakovlјević V., Šošić G., Novaković T.: Incidenca hromozomskih
aberacija otkrivenih prenatalno metodom amniocenteze u opštoj bolnici Užice u periodu
10

Пренатална цитогенетичка дијагностика и њен значај у откривању хромозомских аберација плода

2006–2014. Godine. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i
bolesti metabolizma Zlatibor, Vol. 19, br. 55:17–26, 2014.
4. Gardner, R.J. McKinlay, Sutherland, Grant R.: Chromosome Abnormalities and Genetic
Counseling. 3rd Edition, Oxford University Press, 2004.
5. Гућ-Шћекић М., Радивојевић Д.: Приручник из медицинске генетике. Биолошки
факултет Београд, Алтанова Београд, 2009.
6. Ibrulј S.,Haverić S., Haverić A.: Citogenetičke metode – primjena u medicini, Institut za
genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Sarajevo, 2008.
7. Jaideep M., Ruchika G.: Understanding biochemical markers for antenatal screening.
Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology; Vol. 4 Issue 4: 333,
2010.
8. Jovanović-Privrodski J., Kavečan I., Krstić A., Gaćina Lj.: Rezultati citogenetskih
analiza u prenatalnoj dijagnostici. Med. Pregl.LX (11–12): 611–613, 2007.
9. Кавечан И.: Хромозомске аберације као узрок спонтаних побачаја и циљаних
прекида трудноће – докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду,
Медицински факултет, 2010.
10. Kolarski M., Krstić A., Nikić S., Joksić G., Fatušić Z., Petrovič Z., Bereš M., Stokič D.,
Šabić S., Derviševič S., Umičevič G., Topić R., Pejić J., Jovanović Privrodski J., Gaćina
Lj.: Prenatalna dijagnoza hromozomskih aberacija ploda, principi i kost benefit analiza
(rezultati šestogodišnjeg rada Bolnice Distrikta Brčko). Medicina danas 9 (4–6): 157–
166, 2010.
11. Turnpenny P., Ellard S.: Emerijevi osnovi medicinske genetike, Data Status, 2007.

Примљено: 11.07.2016.
Одобренo: 20.10.2016.

11

Скуп, 7 (2): Зборник радова III Симпозијума биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015) II, Бања
Лука, 12–14. новембар 2015. Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016.
DOI: 10.7251/SKP1607013M

УДК: 616.993(497.6 ТУЗЛАНСКИКАНТОН)"2008/2012"
Стручни рад

УЧЕСТАЛОСТ ЦРИЈЕВНИХ ИНФЕКЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА У ПЕРИОДУ 2008–2012. ГОДИНЕ
(БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)
Eминa Meшкић1, Jaсминкa Х. Хaлилoвић1, Mунeвeрa Oсмић2
1

Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, oдсjeк Биoлoгиja Унивeрзитeт у Tузли,
2
Дoм здрaвљa Tузлa
Abstract

МЕŠKIĆ Emina, Jasminka H.HALILOVIĆ, Munevera OSMIĆ: THE INCIDENCE OF
INTESTINAL INFECTION IN THE AREA OF TUZLA IN THE PERIOD 2008. – 2012. (BOSNIA
AND HERZEGOVINA) [1Faculty of Science, Department of Biology, University of Tuzla, 2Health
Centre Tuzla]
Alimentary toxic infections (alimentary intoxication, food poisoning) are diseases which emerge
after the consumption of contaminated food and water. Unlike other intestinal infectious diseases,
particularly bacterial causes, which are notably decreasing in frequency, in areas where the standard of
living and sanitary conditions are getting better, alimentary toxic infections remain a problem for all
countries, even the most developed. The modern way of life also contributes to this, in which the
dominant role is the industrial production of food. Aim of this retrospective study was to determine the
type and frequency of bacterial infections of the gastrointestinal tract in Tuzla Canton in period of 5 years
(2008 - 2012), to determine the relation between the seasons, age structure of population, place of
residence and of intestinal bacterial infections and to determine the type of food which was usually the
source of infection in the observed period. This study is a retrospective study, and data were collected
from the Book of protocols and case histories of patients with gastrointestinal disorders at the Clinic for
Infectious Diseases of the University Clinical Center Tuzla. Results; For the period from 2008 to 2012 a
total of 2993 disease histories of patients with intestinal infections were processed. The highest incidence
of intestinal infection was recorded in 2009, and the lowest in 2012. In the 5-year period, most patients
were from Tuzla (32,14%), Živinica (13,26%), followed by the Lukavac, Garačanica, Kalesija, and other
municipalities of the respective canton. In half of the respondents (1503 or 50,22 %) was diagnosed
enterocolitis acuta. The source of infections were milk, meat and meat products, followed by fruits and
vegetables.
Key words: intestinal infections, gastrointestinal tract, Salmonella, Shigella, Escherichia
Сажетак
Истраживање које је проведено на узорку од 2993 испитаника оба спола ретроспективна је
студија за период 2008–2012. године. Подаци су узимани из књиге протокола и историје болести
пацијената са гастроинтестиналним проблемима Клинике за заразне болести Универзитетскоклиничког центра Тузла. Метода је дескриптивна и подаци су обрађени статистички. У
посматраном и анализираном периоду утврђене су сљедеће дијагнозе: Gastroenterocolitis acuta,
Enterocolitis acuta, Intoxicatio alimentaris, Enteritis acuta, Toxinfectio alimentaris, Gastroenteritis
acuta, Salmonellosis, Trichinellosis, Brucelllosis, Shigellosis i Dysenteria bacillaris. Од наведених
дијагноза најзаступљенија је Gastroenterocolitis acuta са 1503 или 50,217℅ испитаника, слиједи
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Gastroenteritis acuta са 548 или 18,309℅, испитаника, Enteritis acuta са 376 или 12,563℅
испитаника итд. У испитиваном временском периоду може се уочити да је највећи број обољења
био у 2009. години – 674 или 22,519℅, док је најмањи број обољелих регистрован у 2012. години
539 или 18,009℅ обољелих. На подручју ТК (Тузланског кантона) биљежи се тренд смањења броја
обољелих од бактеријских инфекција гастроинтестиналног тракта од 2009. године наовамо.
Највећи број обољелих забиљежен је у зиму, рано прољеће, али и у мјесецу аугусту као
најтоплијем мјесецу у години. Најмањи број обољелих био је у јесен. Просјечна доб у
посматраном периоду током 2008. године износила је 18,57 година, а 2009. године 13 година, од
када је у сталном порасту, тако да се у наредне 4 године (2009–2012) доб обољелих повећала за
8,67 година. По мјесту пребивалишта највећи је проценат и број обољелих у опћини Тузла 962 или
32,2℅, затим слиједи опћина Живинице са 397 или 13,2℅ обољелих. У односу на посматране
опћине највећи је проценат обољелих током 2009. године и то на подручју опћине Градачац 84
или 40,8℅, затим Грачаница 74 или 31,9℅, Добој Исток 17 или 27,9℅ и Сребреник 68 или 28℅.
Као извор инфекција у посматраном периоду произлази да је највећи број испитаника имао
тровања млијеком, месом и месним прерађевинама, затим воћем и поврћем.
Кључне ријечи: цријевне инфекције, гастроинтестинални тракт, Salmonella, Shigella, Escherichia
coli

УВОД
Појам цријевних инфекција веома је широк јер обухвата све инфективне болести
код којих долази до колонизације и множења узрочника у цријеву. У ширем смислу овај
појам обухвата и неке манифестације инфективних болести у којим долази до тешке
упале једног сегмента цријева, као што су абдоминални облик туларемије, цријевни
антракс. Цријевне заразне болести у ужем смислу су оне код којих долази до
колонизације и множења узрочника у цријеву при чему је дијареја истакнути симптом, па
се онда говори о инфективним дијерејама. Узрочници цријевних инфективних болести
могу бити: бактерије (Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.coli, Staphylococcus,
Clostridium), вируси (Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus, Calcivirus) и протозое (Giardia,
Cryptosporidium, Entamoeba histolytica).
Цријевне заразне болести су веома честе, и обично су контагиозне. Шире се међу
особама директним контактом, фекалнооралним путем, а извор инфекције може бити
храна, вода, земља и контакт са живoтињaмa (Ahmetagić и сaр., 2010). Узрoчници
цриjeвних зaрaзних бoлeсти путeм дигeстивнoг трaктa нaсeљaвajу сe у цриjeвимa и мoгу
дјeлoвaти пaтoгeнo нa двa oснoвнa нaчинa: инвaзивнoшћу и тoксичнoшћу. Глaвнa сeзoнa
пojaвљивaњa цриjeвних зaрaзних бoлeсти je љeтo. Jeдaн oд рaзлoгa je бржe рaзмнoжaвaњe
клицa нa вишим тeмпeрaтурaмa. Taкoђeр, љeти имa вишe инсeкaтa кojи мoгу зaгaдити
хрaну (Kuzman и Schönnjald, 2000).
С oбзирoм нa лoкaлизaциjу пaтoлoшкoг прoцeсa рaзликуjeмo три синдрoмa: aкутни
гaстрoeнтeритис кojeг кaрaктeришу мучнинa, пoврaћaњe, вoдeнaстe стoлицe сa грчeвимa у
стoмaку, aкутни eнтeрoкoлитис кojи je прaћeн прoливимa сa риjeткo кaшaстим слузaвим
стoлицaмa, грчeвимa у стoмaку и aкутни кoлитис кojeг кaрaктeришу грчeви у стoмaку,
прoлив сa oскудним кaшaстим стoлицaмa уз примjeсe крви и слузи (Kuzman и Schönnjald,
2000).
Циљ ове ретроспективне студије је утврдити врсту и учесталост бактеријских
инфекција гастроинтестиналног тракта на подручју ТК у периоду од пет година (2008–
2012), утврдити релације између годишњих доба, старосне структуре становништва,
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мјеста пребивалишта и појаве цријевних бактеријских инфекција као и која је врста хране
била најчешћи извор инфекције у посматраном периоду.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Истраживање је ретроспективна студија у периоду од 2008. до 2012. године на
подручју ТК. Податке за ово истраживање добили смо из Књиге протокола и историје
болести пацијената са гастроинтестиналним проблемима Клинике за заразне болести
Универзитетско-клиничког центра Тузла. Прикупљени подаци обрађени су одговарајућим
математичко-статистичким методама дескриптивне статистике и тестовима помоћу којих
смо утврдили значајност разлике између поређених категорија испитаника (χ2 – тест, F –
тест, т – тест, Шефеов тест).
За посматрани период од 2008. до 2012. године укупно је обрађено 2993 историјâ
болести пацијената са цријевним инфекцијама. Из историје болести пацијената узимани
су сљедећи подаци: датум рођења, спол, опћина пребивалишта, вријеме боравка на
клиници, дијагноза, симптоми, налаз (столица и урин) врста намирница којом је изазвано
тровање. Добивени резултати компарирани су са резултатима из доступне литературе.
Резултати су приказани табеларно и графички.

РЕЗУЛТАТИ
Добијени подаци у Табели 1 показују да је истраживањем обухваћен укупан узорак
од 2993 испитаника, од чега је 51,5% испитаника мушког, а 48,5% испитаника женског
спола. У 2008. години евидентирано је 574 или 19,2% од укупног броја обољења, од чега
је 49,7% код мушких и 50,3% код женских испитаника. Највећи број обољења био је у
2009. години 674 или 22,5% од укупног броја обољења, односно код 53,6% особа мушког
и 46,4% женског спола. Најмањи број обољелих био је у 2012. години, када је оболио већи
проценат особа мушког спола (50,3%) (Табела 1).
Да бисмо утврдили да ли постоје значајне разлике између обољелих у односу на
спол на цијелом узорку испитаника (N= 2993) примјенили смо χ2 – тест. Добијени
резултати χ2 – теста упућују на закључак да не постоји значајна разлика у броју
обољелих између особа мушког и женског спола (χ2= 2,76; df=1; p=0,09), по испитаним
годинама понаособ, што значи да су од цријевних инфекција по испитиваним годинама
подједнако обољевали и испитаници мушког и женског спола.
Из Табеле 1 могу се уочити разлике у броју обољелих у односу на године
истраживања, а резултати Крускал–Валисове једносмјерне анализе варијанце показали су
да су те разлике и статистички значајне ((χ2 = 17,90; df=4; p=0,00). С обзиром на то да су
резултати статистички значајани, приступили смо и поређењу разлика између броја
обољелих у свакој од посматраних година истраживања. На основу добијених резултата
може се закључити да је у 2009. години на нивоу статистичке значајности 0,01 био већи
број обољелих у односу на 2008. годину (χ2 = 8,16; df=1; p=0,00), 2010. годину (χ2 = 6,42;
df=1; p=0,01) и 2012. годину (χ2 = 15,23; df=1; p=0,00). Такођер, резултати χ2 – теста
показали су да је на нивоу значајности 0,01 био већи број обољелих у 2011. години у
односу на 2012. годину (χ2 = 5,93; df=1; p=0,01); Табела 1. Знатно више јављала су се
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обољења у 2009. години, а најмањи број обољења регистрован је у 2012. години, односно
највећи број обољелих од цријевних инфекција забиљежен је 2009. године, а најмањи број
2012. године.
Табела 1. Број обољелих према годинама истраживања и сполу у укупном узорку
Године истраживања
2008. година
2009. година
2010. година
2011. година
2012. година
Укупно:

Спол
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Мушки
285
49.7%
361
53.6%
321
54.9%
304
49.0%
271
50.3%
1542
51.5%

Укупно
Женски
289
50.3%
313
46.4%
264
45.1%
317
51.0%
268
49.7%
1451
48.5%

574
100.0%
674
100.0%
585
100.0%
621
100.0%
539
100.0%
2993
100.0%

Највећи број обољелих у 2008. години био је у априлу (66 или 11,5%) и децембру
(70 или 12,2%). Готово је сразмјеран број обољелих у септембру, октобру и новембру, а
најмањи број обољелих био је у мјесецу јулу, 38 или 6,6%. Поред децембра, априла
истиче се и трећи пик у августу, 52 или 9,1% обољелих по фреквенцији обољења (Слика
1).
Највећи проценат обољелих у 2009. години био је у мјесецу марту (13,78%) и
аугусту (10,07%). Готово сразмјеран проценат обољелих био је у мјесецима јануару
(9,93%) и фебруару (9,63%), као и октобру (8%) и новембру (8,15%). Најмањи проценат
обољелих био је у септембру (5,33%). Дакле уочавамо два пика – март и август као
мјесеце са највећом учешћалошћу обољења (Слика 1).
У 2010. години највећи проценат обољелих био је у мјесецима децембру (11,97%)
и новембру (11,11%). У јануару и марту био је сразмјеран проценат обољелих (8,88%), као
и у мјесецима фебруару и јулу (7%). Најмањи проценат обољелих био је у мјесецу
октобру (5,81%) (Слика 1).
Највећи проценат обољелих у 2011. години био је у мјесецу јуну (11,90%), октобру
(11,25%), мају (10,13%) и децембру (10,29%). Сразмјеран проценат обољелих био је у
мјесецима фебруару и априлу (4,34%), док је најмањи проценат обољелих био у фебруару
(4,34%) (Слика 1).
Највећи проценат обољелих у 2012. години био је у јануару (14,66%), мају
(11,13%). У марту и септембру проценат обољелих износио је преко 9%, априлу 8,34%,
јуну 7,60%. Најмањи проценат обољелих био је у мјесецу децембру (4,26%) (Слика 1).
Највећа је фреквенција обољелих у укупном узорку и свим испитиваним годинама
у зимском периоду јануар–децембар, затим у љето и прољеће, а најмања у јесен.
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Слика 1. Број обољелих према мјесецима у годинама испитивања

Просјечна старосна доб обољелих у 2008. години била 18,57 година, а у 2009.
години износила је 13. година. Од 2009. године евидентно је повећање старосне доби
обољелих, те се може уочити да се она у распону од 4 године (2009–2012) повећала за
8,67 година. С обзиром на то да постоје разлике у просјечној старосној доби испитаника и
године испитивања, примијенили смо Униваријанту анализа варијанце како бисмо
утврдили да ли су оне статистички значајне
Табела 2. Резултати Фишеровог теста
Група
Између
Унутар
Укупно

SK
29365.036
1644411.26
1673776.29

df
4
2990
2994

PSK
7341.259
549.970

F
13.348

p
.000

Резултати Фишеровог теста показали су да постоји статистички значајна разлика у
односу на просјечну старосну доб и годину испитивања (F= 13,34; p=0,00; Табела 2). Ови
подаци говоре нам о разликама старости испитаника у поређењу са годинама
истраживања. Помоћу Шефеовог (Scheffe) теста утврдили смо да су разлике у старости
знатне.
Табела 3. Резултати Шефеовог теста
Година
2008. година

Година
2009. година
2010. година
2011. година
2012. година

Разлика
*

5.56
4.22
.14
-3.10

SG
1.33
1.37
1.35
1.40

p
.00
.06
1.00
.30
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2009. година

2010. година

2011. година

2012. година

-5.56*
-1.34
-5.41*
-8.67*
-4.22
1.34
-4.07
-7.33*
-.14
5.41*
4.07
-3.25
3.10
8.67*
7.33*
3.25

2008. година
2010. година
2011. година
2012. година
2008. година
2009. година
2011. година
2012. година
2008. година
2009. година
2010. година
2012. година
2008. година
2009. година
2010. година
2011. година

1.33
1.32
1.30
1.35
1.37
1.32
1.35
1.40
1.35
1.30
1.35
1.38
1.40
1.35
1.40
1.38

.00
.90
.00
.00
.06
.90
.06
.00
1.00
.00
.06
.23
.30
.00
.00
.23

На основу резултата Шефеовог теста може се закључити је у 2008. години на
нивоу статистичке значајности 0,05 значајно већа просјечна старосна доб обољелих у
односу на 2009. годину, што значи да су пацијенти из 2009. године знатно млађи од оних
из 2008. године.
У 2011. и 2012. години на нивоу статистичке значајности 0,05 већа је просјечна доб
обољелих у односу на 2009. годину. У 2012. години на нивоу статистичке значајности
0,05 већа је просјечна доб обољелих у односу на 2010. годину. Уопште узевши, резултати
показују да је старост пацијената расла од 2009. до 2012. године, те да између просјечне
старости у већини компарација постоје статистички значајне разлике.
С циљем утврђивања разлика просјечне доби обољевања у односу на спол,
резултати су приказани у Табели 4.
Табела 4. Резултати т-теста
Спол
Мушки

Женски

N
1542

AS
12.88

SD
20.99

1451

21.42

25.45

t
-10.04

p
0.00

Просјечна доб мушких испитаника знатно је мања (АS=12,88 година) у односу на
женске испитанике (АS=21,42 година) у укупном узорку. На основу добијених резултата у
Табели 4 може се закључити да је на нивоу статистичке значајности већа старосна доб
обољелих код испитаника женског спола (t= -10.04; p=0.00). Приказани резултати односе
се на цијели узорак испитаника (свих пет праћених година), међутим, да бисмо утврдили
да ли постоје разлике по годинама обољења, то ћемо урадити помоћу т-теста (у односу на
спол), а резултати су приказани у наредној табели.
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Табела 5. Резултати т-теста (године и спол)
Год
2008

Спол
Мушки
Женски
Мушки
Женски
Мушки
Женски
Мушки
Женски
Мушки
Женски

2009
2010
2011
2012

N
285
289
361
313
321
264
304
317
271
268

AS
14.03
23.04
10.46
15.91
10.99
18.41
13.44
23.24
16.48
26.91

SD
21.42
24.59
18.66
22.00
18.42
24.79
21.60
25.77
24.80
28.76

t
-4.67

p
0.00

-3.47

0.00

-4.14

0.00

-5.12

0.00

-4.51

0.00

У Табели 5 приказани су резултати т-теста по годинама обољења, сполу и
просјечној старосној доби. На основу добијених резултата може се закључити да
испитаници женског спола на нивоу статистичке значајности 0,01 у свим годинама
обољевања (2008–2012) имају већу старосну доб у односу на испитанике мушког спола.
То значи да су пацијенти били старије жене и млађи мушкарци. Истовремено, то значи да
су пацијенти били знатно старије жене у односу на мушкарце, те да су те њихове старосне
разлике и по испитиваним годинама статистички значајне.
На Слици 2 може се видјети да је највећи проценат обољелих у опћини Тузла
(N=962 или 32,2%) и Живинице (N=397 или 13,2%) што и не изненађује јер су ове двије
опћине са подручја Тузланског кантона најмногољудније. У односу на посматране опћине
и дистрибуцију обољења према годинама истраживања, утврдили смо да је у 2009. години
највећи проценат обољелих у Градачцу (40,8%), Грачаници (31,9%), Добој Истоку (27,9%)
и Сребренику (28%). У 2010. години највећи проценат обољелих је у Брчком (31,2%) и
Сребренику (28,4%). У 2011. години највећи проценат обољелих је у Лукавцу (27,6%), док
је у 2012. години у Брчком обољело 25% испитаника.
35%

32,20%

30%
25%
20%
13,20%

15%
10%
5%
0%

6,90%

7,80% 8,40%

7,90%
8,10%
4,60%
2,60%2,50%
2,00%
1,20% 1,70%0,10%
0,50%
0,10%

Слика 2. Сумарна дистрибуција обољелих према опћинама у укупном узорку у периоду
од 2008. до 2012. године
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У свим обухваћеним годинама истраживања већи је проценат обољелих узраста до
15 година – укупном резултату, 68% обољелих је узраста до 15 година, а 32% обољелих
има преко 15 година. Резултати χ2 – теста показали се да су разлике и статистички
значајне (χ2 = 39,66; df=4; p=0,00), односно испитаници узраста до 15 година (на нивоу
статистичке значајности 0,01) знатно су чешће обољевали у односу на испитанике преко
15 година живота.
Табела 6. Број обољелих у односу на спол и узраст
Спол

Узраст
Мушки
Женски

Укупно:

N
%
N
%
N
%

до 15
1185
58.3%
848
41.7%
2033
100.0%

Укупно
15 и више
357
37.3%
603
62.7%
960
100.0%

1542
51.6%
1451
48.4%
2993
100.0%

Резултати у Табели 6 показују да је 58,3% испитаника мушког спола обољело до
15. године, док је проценат испитаника женског спола мањи и износи 41,7%. Резултати χ2
– теста показали су да је (на нивоу статистичке значајности 0,01) знатно већи број
обољелих испитаника мушког спола до 15. године живота у односу на испитанике
женског спола (χ2 =55,86; df=1; p=0,00). У узрасту од 15 година и више, већи је проценат
обољелих испитаника женског спола у односу на испитанике мушког спола. Резултати χ2
– теста показали су да постоји статистички значајна разлика, односно да је (на нивоу
значајности 0,01) значајно већи број обољелих испитаника женског спола изнад 15.
године у односу на испитанике мушког спола (χ2 =63,03; df=1; p=0,00). У укупном узорку
испитаници су на клиници боравили од 1 до 47 дана у свим испитиваним годинама.
Највећи број испитаника (N=413 или 13,7%) боравио у клиници 5 дана (5,03 дана) што
износи и просјечан број дана задржавања свих пацијената на клиници. Седам дана у
клиници боравила су 404 испитаника, 6 дана 401 испитаник, 4 дана 308 испитаника, 8
дана 281 испитаник и 9 дана у клиници боравило је 205 испитаника.
У Табели 7 може се уочити да је највећи број обољелих 1503 или 50,2% са
дијагнозом gastroenterocolitis acuta. Од 1503 испитаника, највећи проценат испитаника са
дијагнозом gastroenterocolitis acuta био је у 2011. години (22,5%), а најмањи у 2012.
години (17,2%).
Са дијагнозом gastroentritis acuta укупно је 548 или 18,3% испитаника, од чега је
био највећи проценат (32,7%) у 2009. години, а најмањи у 2011. години (15%). Са
дијагнозом enterocolitis acuta било је 376 или 12,6% испитаника, од чега је у 2010. години
био највећи проценат обољелих 24,7%, а најмањи проценат обољелих био је у 2009.
години (14,6%).
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Табела 7. Дистрибуција испитаника у односу на годину оболијевања и дијагнозу
Дијагноза
Gastroenteroc
olitis acuta
Enterocolitis
acuta
Intoxicatio
alimentaris
Enteritis acuta
Toxinfectio
alimentaris
Gastroenteritis
acuta
Salmonellosis
Trichinellosis
Brucellosis
Dysenteria
bacillaris
Shigellosis

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

2008.
283
18.8%
68
18.1%
30
21.4%
33
18.2%
29
27.4%
93
17.0%
38
33.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

Број обољелих према годинама
2009.
2010.
2011.
335
288
338
22.3%
19.2%
22.5%
55
93
78
14.6%
24.7%
20.7%
18
29
38
12.9%
20.7%
27.1%
42
33
29
23.2%
18.2%
16.0%
10
16
25
9.4%
15.1%
23.6%
179
107
82
32.7%
19.5%
15.0%
28
16
20
25.0%
14.3%
17.9%
0
3
5
0.0%
33.3%
55.6%
0
0
6
0.0%
0.0%
54.5%
1
0
0
100.0
0.0%
0.0%
6
0
0
100.0
0.0%
0.0%

Укупно
2012.
259
17.2%
82
21.8%
25
17.9%
44
24.3%
26
24.5%
87
15.9%
10
8.9%
1
11.1%
5
45.5%
0
0.0%
0
0.0%

1503
100.0%
376
100.0%
140
100.0%
181
100.0%
106
100.0%
548
100.0%
112
100.0%
9
100.0%
11
100.0%
1
100.0%
6
100.0%

Између броја испитаника мушког и женског спола утврђена је највећа разлика на
дијагнози Gastroenterocolitis acuta. С обзиром на то да је разлика на овој дијагнози
најизраженија помоћу χ2 – теста утврдили смо значајност разлика. Резултати χ2 – теста
показали су да на дијагнози gastroenteroccolitis acuta постоји статистички значајна
разлика између испитаника мушког и женског спола (χ2 =14,58; df=1; p=0,00). Другим
ријечима, испитаници мушког спола (на нивоу значајности 0,01) више су оболијевали од
Gastroenterocolitis acuta у односу на испитанике женског спола. Од осталих дијагноза
подједнако су обољевали и мушкарци и жене јер нису забиљежене статистички значајне
разлике. У односу на резултате налаза столице, крви и урина код 278 или 9,3%
испитаника изолован с-рота вирус +, од чега је процентуално највише у 2011. години
(44,4%), а најмање је у 2008. години код 1,8% испитаника. У укупном узорку код 95
(3,2%) испитаника изолована је бактерија Salmonella enteritidis. У 2008. години највише је
изолована бактерија Salmonella enteritidis (40%), те се из године у годину смањује
проценат обољелих испитаника са овом бактеријом, тако да је у 2012. години изолована
код 8,4% испитаника. Бактерија Staphylococcus epidermidis изолована је код 17 или 0,57%
испитаника, од чега је највећи проценат у 2008. години (29,4%). Код сразмјерног броја
испитаника – 16 или 0,53% изолован је с-адено вирус + и бактерија E.coli.
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Највећи број испитаника имао је тровање месом и месним прерађевинама 334 или
11,1%, од чега је највећи проценат испитаника био у 2008. години (29,6%), а најмањи у
2012. години (11,4%) (Табела 8). Млијеком и млијечним производима отровало се укупно
238 или 7,9% испитаника, од чега је највећи проценат био у 2008. години (27,3%), а
најмањи у 2012. години (16,4%). Пилетином се укупно отровало 119 или 3,9%
испитаника, од чега је највећи проценат испитаника био у 2009. години (26,1%), а
најмањи у 2011. години (14,3%). Укупан број испитаника који се отровао поврћем износи
110 или 3,7% од чега је највећи проценат испитаника био у 2008. години (23,6%). Јајима
се укупно отровао 101 (3,4%) испитаник, док се воћем и прерађевинама од воћа укупно
отровало 104 или 3,5% испитаника. Такођер, из табеле се може уочити да се учесталост
тровања млијеком и млијечним производима, те месом и месним прерађевинама из 2008.
у 2012. годину смањује. Резултати χ2 – теста показали су да се проценат испитаника
отрованих месом и месним прерађевинама знатно смањио у 2012. години у поређењу са
2008. годином (χ2 =27,16; df=1; p=0,00). Такођер, проценат испитаника отрованих
млијеком и млијечним производима знатно се смањио у 2012. години у поређењу са 2008.
годином (χ2 =6,50; df=1; p=0,01).
Табела 8. Дистрибуција испитаника у односу на врсту намирице и годину истраживања
Намирнице
Млијеко
Месо
Пилетина
Риба
Jaja
Хљеб
Поврће
Воће
Слатко
Конзерве
Лијекови
Остало
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N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Број обољелих према годинама истраживања
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
65
49
39
46
39
27.3%
20.6%
16.4%
19.3%
16.4%
99
69
60
68
38
29.6%
20.7%
18.0%
20.4%
11.4%
22
31
24
17
25
18.5%
26.1%
20.2%
14.3%
21.0%
7
4
3
4
3
33.3%
19.0%
14.3%
19.0%
14.3%
20
33
15
18
15
19.8%
32.7%
14.9%
17.8%
14.9%
10
12
8
14
11
18.2%
21.8%
14.5%
25.5%
20.0%
26
23
20
16
25
23.6%
20.9%
18.2%
14.5%
22.7%
21
25
8
29
21
20.2%
24.0%
7.7%
27.9%
20.2%
10
28
17
22
11
11.4%
31.8%
19.3%
25.0%
12.5%
6
7
5
8
6
18.8%
21.9%
15.6%
25.0%
18.8%
3
2
0
2
2
33.3%
22.2%
0.0%
22.2%
22.2%
0
0
2
5
4
0.0%
0.0%
18.2%
45.5%
36.4%

Укупно
238
100.0%
334
100.0%
119
100.0%
21
100.0%
101
100.0%
55
100.0%
110
100.0%
104
100.0%
88
100.0%
32
100.0%
9
100.0%
11
100.0%
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Највећи узорак испитаника имао је тровања месом и месним прерађевинама,
млијеком и млијечним производима, поврћем, пилетином и воћем (Табела 9). Утврдили
смо да не постоје значајне разлике у односу на спол и узраст, резултати су приказани у
Табелама 9 и 10. Месом и месним производима отровало се 10,5% испитаника мушког и
11,9% женског спола. У Табели 9 може се уочити да се већи проценат испитаника мушког
спола (8,4%) отровао млијеком и млијечним производима у односу на испитанике
женског спола (7,5%). Пилетином се отровало 4% испитаника мушког и 3,8% женског
спола. Поврћем се отровало 3,7% испитаника мушког и 3.5% женског спола. Воћем се
отровало 3,7% испитаника мушког и 3,2% женског спола. Генерално, на основу добијених
резултата у Табели 9 као и резултата χ2 – теста може се закључити да не постоје значајне
разлике у тровању наведеним намирницима између испитаника мушког и женског спола.
Табела 9. Дистрибуција испитаника у односу на врсту намирнице и спол
Варијабле

Спол

Месо

N

Млијеко
Пилетина
Поврће
Воће

Мушки
162

Женски
172

%

10,5%

11,9%

N

129

109

%

8,4%

7,5%

N

61

58

%

4,0%

3,8%

N

57

53

%

3,7%

3,5%

N

57

47

%

3,7%

3,2%

χ2

p

0,29

0,58

1,68

0,15

0,76

0,78

0,14

0,70

1,17

0,27

У Табели 10 може се уочити да се већи проценат испитаника до 15. године живота
више тровао млијеком, месом, пилетином, поврћем и воћем у односу на испитанике
узраста 15 и више година. Резултати χ2 – теста показали су да се испитаници узраста до
15 година (на нивоу значајности 0,01) знатно више трују млијеком, месом, пилетином,
поврћем и воћем у односу на испитанике узраста од 15. године живота.
Табела 10. Дистрибуција испитаника у односу на врсту намирнице и узраст
Варијабле
Месо
Млијеко
Воће
Пилетина
Поврће

Узраст
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

до 15
236
11,6%
172
8,5%
79
3,9%
88
4,3%
75
3,7%

15 и више
98
10,2%
66
6,9%
25
2,6%
31
3,2%
35
3,6%

χ2

p

57,01

0,00

47,21

0,00

28,03

0,00

27,30

0,00

14,54

0.00
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ДИСКУСИЈА
Истраживање епидемиологије и праћење болести насталих тровања храном
есенцијални су у настојању за разумијевањем и превенцијом ових болести. Међутим,
пријављивање ових болести озбиљно је потцијењено из неколико разлога. У Шведској је у
периоду 1992 – 1997. године пријављено 794 до 2965 случајева болести насталих
контаминацијом хигијенски неисправном храном, а анкетирањем је установљено да је још
500 000 особа током 1994. године имало симптоме болести као посљедицу тровања
храном. Овај податак илустрира недостатак сазнања о стварној раширености проблема
као и тешкоће код извјештавања (Uzunović-Kamberović, 2009).
Joш je 1982. гoдинe у СAД, зaбиљeжeнo трoвaњe хaмбургeримa зaрaжeним
бaктeриjoм E.coli, а пoзнaтe су брojнe eпидeмиje oд кojих је знaчajниjа oнa у Jaпaну 1966.
гoдинe сa 12 смртних случajeвa и oкo 10 000 oбoљeлих, тe oнa у Шкoтскoj 1997. гoдинe сa
20 смртних случajeвa (Jošt, 2015).
У Америци због тровања храном годишње у болници заврши око 325 000, а умире
око 5 000 људи. Од тога 80% обољења узроковано је вирусима или другим патогенима
које наука данас није у стању нити идентифицирати, а близу 75 хиљада случајева тровања
годишње узрокује E.coli сој O157:H7. Према подацима Центра за контролу болести
(CDC), храна је одговорна за двоструко већи број обољења него што се то још недавно
сматрало. Уочљива је временска подударност овог податка са увођењем генетички
модифициране хране у хранидбени ланац Американаца, иако за сада није успостављена
никаква веза између ове двије појаве. Сматра се да је током 1994. године забиљежено
више од 9 000 смртних случајева и 6,5 до 33 милиона болесних од ових инфекција у
различитим подручјима Америке. По човјека су патогени и сојеви E.coli О121 и
O104:H21, од којих је овај посљедњи био узрочник тровања храном у Њемачкој током
мјесеца маја 2011. године које се проширило на Данску, Холандију, Шпањолску и Велику
Британију. Према првим вијестима извор заразе било је еколошки произведено поврће
поријеком из Шпaњoлскe (Jošt, 2015).
У eпидeмиjи кojу je изaзвaлa Salmonella enterica serovar Newport 1974. гoдинe,
узрoкoвaнa кoнтaминaциjoм сaлaтe oд крoмпирa jajимa, oбoљeлo je 3 400 људи, a извoр
кoнтaминaциje биo je кухaр–клицoнoшa. Зaбиљeжeнa je и eпидeмиja Salmonella enterica
serovar Eteritidis (фaгoтип 4) узрoкoвaнa кoнзумaциjoм мajoнeзe у шкoлскoм рeстoрaну
1977. гoдинe (Uzunović-Kamberović, 2009).
Cheddar сир, прoизвeдeн oд пaстeризирaнoг и тoплински oбрaђeнoг млиjeкa 1984.
гoдинe биo je узрoкoм eпидeмиje Salmonella enterica serovar Typhimorium, с вишe oд 2 700
oбoљeлих усљeд пoгрeшнoг рукoвaњa вeнтилoм кojи зaтвaрa тaнк с млиjeкoм. Нa тaj
нaчин сирoвo млиjeкo усмjeрaвaнo je у тaнк с вeћ пaстeризирaним и тoплински oбрaђeним
млиjeкoм (Uzunović-Kamberović, 2009). Пaприкa, дoдaвaнa чипсу, увeзeнa из Jужнe
Aмeрикe билa je узрoк кoнтaминaциje чипсa кojи je дистрибуирaн у Њeмaчку 1993.
гoдинe. Eпидeмиja слaдoлeдoм, кojи je сaдржaвao Salmonella enterica serovar Enteritidis,
нaстaлa je кoнтaминaциjoм мjeшaвинe крeмe зa слaдoлeд, кoja je прeoстaлa у
нeдeзинфицирaним тaнкoвимa нaкoн штo су у њимa билa jaja (Uzunović-Kamberović,
2009). Наше истраживање на подручју Тузланског кантона за период 2008–2012. године
о врстама и учесталости појављивања бактеријских инфекција гастроинтестиналног
тракта показало је да је у овом периоду регистровано укупно 2993 обољелих, од чега је
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51,5% испитаника мушког, а 48,5% испитаника женског спола. У 2008. години
евидентирано је 574 обољења од чега је 49,7% код мушких и 50,3% код женских
испитаника. Највећи број обољења био је у 2009. години (674), односно код 53,6% особа
мушког и 46,4% женског спола. Најмањи број обољелих био је у 2012. години, гдје је
оболио већи проценат особа мушког спола (50,3%), у односу на особе женског спола.
Претпостављамо да је један од узрока у 2009. години, години са највећим бројем
обољелих од цријевних инфекција, могла бити економска криза, која је могла повећати
сиромаштво, лоше здравтсвено-хигијенске услове и друго.
Један од узрока најчешћег обољевања у 2009. години може се тражити у
климатолошким условима током године. Према изјави Свјетске метеоролошке
организације (WMO), декада 2000–2009. била је најтоплија, а 2009. година пета најтоплија
од почетка инструменталних мјерења 1850. године. Тако да су и температуре у Босни и
Херцеговини биле веће од просјечних током 2009. године. Највећа одступања
регистрована су у мају и августу, када је на појединим мјерним станицама средња
мјесечна температура била виша и до 3°C. Јануар, фебруар и март зависно од краја који се
посматра имали су ниже, односно, више средње температурне вриједности у односу на
средње нормални вишегодишњи низ (1961–1990). Средња температура у 2009. години
била је виша од стандардне нормалне вриједности, а температурна одступања кретала су
се од 0,6°C на Бјелашници до 1,9 °C у Градачцу. Температурне прилике према ConradChapman-овој методи сврставамо у класу веома топло (Бјелашница) и екстремно топло на
осталим подручјима (Federalni hidrometeorološki zavod, 2010).
Тако су у Градачцу у 2009. години према наведеној скали забиљежена екстремно топла
годишња доба љето и јесен, са екстремно топлим мјесецом августом (Federalni
hidrometeorološki zavod, 2010).
Укупне количине падавина током 2009. године у Босни и Херцеговини биле су
веће од просјечних. Највише падавина измјерено је у мјесецу децембру, а најмање у
семптембру. Према расподjели парцентила количине падавина, климу сврставамо у класе
сушно, нормално, кишно и екстремно кишно. Екстремно кишно забиљежено је на
Бјелашници (Federalni hidrometeorološki zavod, 2010). Екстремно сушни мјесеци на
подручју ТК у 2009. години забиљежени су у Градачцу, и то април и септембар, стога
предпостављамо да је највећи број обољелих од цријевних инфекција био у 2009. години
и да су на то утицале временске прилике и климатолошки фактори, и то високе
температуре и доста влаге што погодује брзом размножавању и развоју бактерија.
Са дијагнозом Gastroentritis acuta регистровано је укупно 548 испитаника, од чега
је био највећи проценат (32,7%) био у 2009. години, а најмањи у 2011. години (15%). Са
дијагнозом Enterocolitis acuta било је 376 испитаника, од чега је у 2010. години био
највећи проценат обољелих 24,7% , а најмањи проценат обољелих био је у 2009. години
(14,6%).
На подручју Републике Српске, истраживањем од стране (ЈЗУ Институт за јавно
здравство Република Српска), у 2012. години пријављено је укупно 3512 обољелих од
Enterocolitisa, што је 89,02%, свих цријевних заразних болести регистрованих на подручју
овог ентитета, док је у ТК забиљежено 17% цријевних инфекција у 2012. години.
Праћењем морбидитета ентероколитиса, може се уочити постепен раст у посљедњих
година, на подручју овог ентитета (Институт за јавно здравство РС, 2012).
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Доминантни серолошки типови у САД и Европи су Salmonella enteritidis и
Salmonella typhimurium. У 2009. години Salmonella enteritidis се налазила на првом мјесту
са учешћем од 57%, а Salmonella typhimurium са 25% изолата. У епидемијама
регистрованим на подручју Београда од 1996. године до 2000. године, Salmonella
enteritidis откривена је у 87,5%. У Црној Гори током 2011. године највећи број изолата као
и у ЕУ, САД и Србији односио се на Salmonella enteritidis 85,1% (Милановић и сар., 2012).
Резултати нашег испитивања такође показују да је на подручју ТК у највећем броју
случајева код болесника заражених Salmonellom изолована бактерија Salmonella
enteritidis, забиљежено је укупно 95 случајева или 3,2% обољелих, што ову бактерију
доводи на друго мјесто зараза на подручју ТК, одмах иза rota вируса за који је
забиљежено укупно 278 или 9,3% заражених у анализираном периоду.
У истраживању под називом „Епидемиолошке карактеристике салмонелоза у
Црној Гори од 2001. до краја 2011.“ установљено је да су на подручју Црне Горе за
поменути период укупно пријављена 3323 лица обољела од Salmonelle. Највећи број
регистрованих случајева у 2009. години и то 422 обољела, а у 2010. години 319 обољелих,
што показује благу тенденцију пада броја обољелих. У посматраном периоду
регистровано је и неколико епидемија изазваних Salmonellom, од чега највећи број у 2009.
години, када је и забиљежен највећи број обољелих од ове заразне болести (Милановић и
сар., 2012). Ови подаци подударају се са нашим резултатима за 2009. годину.
Према подацима Завода за јавно здравство Међимурске жупаније (Р. Хрватска)
током 2009. године испитан је 1091 узорак, при чему је регистрован и доказан 161 изолат
ротавируса и 34 изолата аденовируса (Poje-Jelenić, 2015). И ово истраживање у 2009.
години такођер је још једна потврда да је та година климатски добро одговарала бржем
развоју и размножавању микроорганизама, те су у њој забиљежени највећи проценти
обољелих особа од цријевних инфекција.

ЗАКЉУЧAK
На основу добивених резултата у испитиваном периоду 2008–2012. године,
односно за пет календарских година на подручју Тузланског кантона и једним дијелом
сусједних опћина Брчко, Власеница, Зворник, Братунац које гравитирају према УКЦ
Тузла може се закључити сљедеће:
ߦ
Утврђена је учесталост појављивања бактеријских инфекција гастроинтестиналног
тракта код 2993 испитаника (51,5℅ испитаника мушког и 48,5℅ женског спола).
ߦ
У посматраном и анализираном периоду утврђене су сљедеће дијагнозе:
Gastroenterocolitis acuta (50,217℅), Gastroenteritis acuta (18,309℅), Enterocolitis acuta
(12,563℅), Enteritis acuta (6,047℅), Intoxicatio alimentaris (4,678℅), zatim Toxinfectio
alimentaris, Salmonellosis, Trichinellosis, Brucelllosis, Shigellosis и Dysenteria bacillaris.
ߦ
У испитиваном временском периоду може се уочити да је највећи број обољења
био у 2009. години (22,519℅), док је најмањи број обољелих регистрован у 2012. години
(18,009℅).
ߦ
Регистрован је највећи број обољелих током зиме и раних прољетних мјесеци, на
што вјероватно утиче слабији имунитет током зимских мјесеци и раног прољећа, као и
исхрана осиромашена витаминима и осталим заштитним материјама.
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ߦ
У укупном резултату 68℅ обољелих је узраста до 15 година, а 32℅ обољелих има
преко 15 година.
ߦ
Највећи проценат обољелих је у опћини Тузла (32,2℅), затим слиједи опћина
Живинице са 13,2℅ обољелих што и не изненађује јер су ове двије опћине на подручју
Тузланског кантона и најмногољудније.
ߦ
Највећи проценат обољелих је током 2009. године, што је највјероватније резултат
повољних климатских услова (висока температура и доста влаге), који су погодовали
бржем ширењу цријевних инфекција.
ߦ
Најчешћи извор инфекција у посматраном периоду било је тровање месом и
месним прерађевинама.
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Универзизет у Београду, Булевар деспота Стефана 142, 11000 Београд, Србија
Abstract
SIMONOVIĆ Ana, Slađana TODOROVIĆ: PALINDROMES AND POTENTIAL SECONDARY
STRUCTURES IN TRANSCRIPTS OF PLANT GLUTAMINE SYNTHETASE ISOFORMS
[Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, University of Belgrade, Bul. Despota Stefana 142,
11000 Belgrade, Serbia]
Glutamine synthetase (GS, E.C. 6.3.1.2) plays a central role in nitrogen metabolism by
assimilating ammonia into glutamine. Plants have one chloroplastic (GS2) and one or more cytosolic
(GS1) isoforms. Zea mays and Arabidopsis thaliana are among species with largest GS gene families,
having one GS2 and five GS1 genes. Regulation of expression of GS genes, as well as regulation of GS
enzymes at the posttranslational level has been widely studied. However, there is limited information on
the possibilities of posttranscriptional regulation at the level of GS transcripts. Hereby we show that
maize GS mRNAs may adopt stabile secondary structures in the form of hairpins and homo- or
heterodimers in the region preceding or including their AUG codon, which may influence translation
efficiency and transcript stability. The possibility of forming hairpins is based on the presence of
palindromes with gaps, while dimers can form if sequences contain palindromes without gaps. All six
maize GS transcripts, as well as three Arabidopsis GS transcripts have one 6-nt palindrome without gap,
while one Arabidopsis transcript has two gapless 6-nt palindromes. In addition, maize GS1-3 and
Arabidopsis GLN1;2 isoforms contain a perfect 8-nt palindrome with a gap. To show statistical
significance of these findings, the number of found palindromes in GS transcripts was expressed as a
ratio of found and expected number of palindromes of all sizes, with and without gaps in sequences of a
given length. Our bioinformatics analysis suggests that GS transcripts contain structural features that
allow regulation at the level of mRNAs, and presents a good starting point for experimental studies of the
proposed posttranslational regulation.
Key words: glutamine synthetase, posttranscriptional regulation, RNA secondary structures, palindromes
Сажетак
Глутамин синтетаза (GS, E.C. 6.3.1.2) има централну улогу у метаболизму азота јер
асимилује амонијак у глутамин. Биљке поседују једну хлоропластну (GS2) и једну или више
цитосолних (GS1) изоформи. Zea mays и Arabidopsis thaliana спадају у врсте са највећим
фамилијама GS гена, јер поред једне GS2 имају по пет GS1 изоформи. Регулација експресије GS
гена, као и регулација ензимске GS активности на посттранслационом нивоу много је проучавана.
Међутим, готово да и нема информација о могућности посттранскрипционе регулације на нивоу
GS транскрипата. Ми смо показали да GS мРНК могу да поприме стабилне секундарне структуре
укоснице или хомо и хетеродимера у региону који претходи или укључује AUG кодон, што може
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утицати на ефикасност транслације и на стабилност транскрипата. Могућност формирања
укосница заснива се на присуству палиндрома са размацима, док се димери могу формирати
уколико секвенце садрже палиндоме без размака. Свих шест транскрипата GS кукуруза, као и три
транскрипта A. thaliana имају по један палиндром од 6 nt без размака, док један транскрипт A.
thaliana има два оваква палиндрома. Поред тога, GS1-3 кукуруза и GLN1;2 A. thaliana имају по
један перфектан палиндром од 8 nt са размаком. Како би се показао статистички значај ових
налаза, број нађених палиндрома у GS транскриптима представљен је као однос броја нађених и
броја очекиваних палиндрома свих дужина са и без размака у секвенцама датих дужина. Наша
биоинформатичка анализа сугерише да GS транскрипти поседују структурне елементе који
омогућавају регулацију на нивоу мРНК и представља добру полазну основу за експерименталнe
студије предложене посттранслационе регулације.
Кључне речи: глутамин-синтетаза, посттранскрипциона регулација, секундарна структура РНК,
палиндроми

УВОД
Глутамин-синтетаза (GS, E.C. 6.3.1.2) има централну улогу у метаболизму азота,
катализујући асимилацију амонијака пореклом од редукције нитрата, фотореспирације и
других метаболичких процеса у глутамин (Lam и сар., 1996; Hirel и Lea, 2011). Биљке
поседују два типа изоформи GS: цитосолне GS1 изоформе које су предоминантне у
нефотосинтетичким ткивима, а кодиране малим генским фамилијама и хлоропластну
изоформу GS2, кодирану једним нуклеарним геном (Lam и сар., 1996; Hirel и Lea, 2011).
Kукуруз (Zea mays) и урочњак (Arabidopsis thaliana) спадају у биљне врсте са највише
гена за GS1 изоформе, па је регулација експресије и активности GS код ових врста много
проучавана, како би се установило у којој мери су GS изоформе ткивно или развојно
специфичне, а у којој мери су њихове функције редундантне. Геном A. thaliana садржи
један ген за GS2 (GLN2) и пет GS1 гена (GLN1;1 – GLN1;5). Ови гени имају специфичну
експресију током развића (Schmid и сар., 2005), као и различиту регулацију експресије у
одговору на приступачност и форму азота у подлози (Ishiyama и сар., 2004; Lothier и сар.,
2011), у одговору на регулаторе раста (Dragićević и сар., 2015) и друге факторе. Разлике у
регулацији експресије и кинетичким особинама GS изоформи A. thaliana (Ishiyama и сар.,
2004) сугеришу њихове не-редундантне функције (Ishiyama и сар., 2004; Lothier и сар.,
2011; Guan и сар., 2015), а чињеница да различите изоформе могу да формирају
каталитички активне хетеродекамере у свим стехиометријским односима (Dragićević и
сар., 2014) доприноси комплексности регулације ових ензима. Кукуруз такође има једну
хлоропластну (GS2) и пет цитосолних изоформи (GS1-1 - GS1-5, Sakakibara и сар., 1996;
Li и сар., 1993). Као и код A. thaliana, експресија изоформи GS кукуруза различита је у
различитим развојним стадијумима и органима (Li и сар., 1993; Redinbaugh и Campbell,
1993; Muhitc и сар., 2002). Осим тога, како експресија, тако и активност GS изоформи
кукуруза зависе и од срединских фактора, а посебно од нитрата и других извора азота, од
светлости, али и од температуре (Edwards и Coruzzi, 1989; Redinbaugh и Campbell, 1993;
Sukanya и Snustad, 1994; Simonović и Anderson, 2007; 2008).
Упркос бројним истраживањима регулације експресије GS гена и активности GS
ензима код A. thaliana, кукуруза, легуминоза и других врста, од којих су само нека
поменута, могућност регулације експресије GS на посттранскрипционом нивоу једва да је
и испитивана. Наиме, иако је експресија гена углавном регулисана на транскрипционом
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нивоу, о судбини транскрипата се „одлучује“ на посттранскрипционом нивоу.
Транскрипти еукариота имају регионе који се не транслирају (енг. 5`-Untranslated Region
или 5`-UTR, као и 3’-UTR), већ садрже елементе који контролишу транслацију,
деградацију и субћелијску локализацију мРНК (Day и Tuite, 1998; Mignone и сар., 2002).
Биолошка активност регулаторних сигнала на РНК зависи не само од њихове примарне
струкуре, као што је то случај са регулаторним секвенцама ДНК, већ и од секундарне
структуре – петљи и укосница (Day и Tuite, 1998; Mignone и сар., 2002). Од посебног
значаја за формирање секундарних структура РНК су палиндромске секвенце, које су, кад
се читају са лева на десно, комплементарне секвенци прочитаној са десна на лево. Осим
оваквих, перфектних палиндрома, постоје и апроксимативни палиндроми који могу имати
неке некомплементарне базе (грешке) или размак (енг. gap) између две стране
палиндрома. Интрамолекулским спаривањем база између две стране палиндрома мРНК
може да поприми разне секундарне структуре, као што су „укоснице“ (енг. hairpin) које
имају дволанчани сталак и једноланчану петљу на месту размака. Формирање укосница у
5`-UTR делу мРНК може да утиче на ефикасност транслације јер може ометати везивање
рибозома (Wang и Wessler, 2001) или представљати баријеру скенирању 43S
рибозомалног комплекса (Day и Tuite, 1998). Са друге стране, РНК палиндроми без
размака омогућавају интермолекулско спаривање и стога, теоријски, дају могућност
стварања хомо или хетеродимера мРНК молекула (Lisnić и сар., 2005).
Показано је да транскрипт GS2 грашка може да формира стабилну структуру
укоснице у 5`-UTR региону који укључује и AUG кодон (Edwards и Coruzzi, 1989), али
других истраживања могућности посттранскрипционе регулације GS изоформи није било.
Овај рад представља биоинформатичку анализу потенцијалних секундарних структура у
5`-UTR регионима транскрипата изоформи GS кукуруза и палиндрома свих дужина, са и
без размака, у свим изоформама GS кукуруза и A. thalianа, са циљем да се установи да ли
ови транскрипти поседују структурне елементе који би омогућили регулацију експресије
на посттранскрипционом нивоу.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Све анализиране секвенце GS изоформи (Табела 1) снимљене су са сајта GenBank
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/). Најстабилније секундарне структуре (укоснице)
које се налазе у 5`-UTR региону претходећи или укључујући AUG кодон, као и њихове
слободне енергије (∆G) одређене су програмом RNAShapes (Steffen и сар., 2006).
Температуре топљења секундарних структура израчунате су помоћу програма Melting (Le
Novere, 2001), уз подразумевано присуство 100 mM моновалентних катјона, 2 mM Mg2+
(укупно 278.89 mM Na+ еквивалената) и 250 pM нуклеинских киселина.
Палиндроми у секвенцама тражени су веб алгоритмом Palindrome search
(http://bioinfo.cs.technion.ac.il/projects/Engel-Freund/new.html) базираном на радовима Porto
и Barbosa (2002) и Tsunoda и сар. (1999). Очекивани број палиндрома E(p) дужине једне
стране l нуклеотида у секвенци дужине n нуклеотида, са максималном дужином размака
између страна палиндрома G, бројем грешака х и максималним бројем грешака mis (енг.
mismatch) израчунат је алгоритмом Palindrome search, према формули:
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У овом раду представљени су само „савршени“ палиндроми без грешака (mis = 0).
Нађени палиндроми груписани су као палиндроми без размака (G = 0) или палиндроми са
размаком (приказани заједно, до G = 9).

РЕЗУЛТАТИ
Укоснице, дволанчани сегменти и друге секундарне структуре могу се формирати
у било ком делу ланца мРНК, али су за потенцијалну регулацију на посттранскрипционом
нивоу од значаја оне које се формирају у 5`-UTR региону, јер могу ометати иницијацију
транслације. Секундарне структуре које се теоријски могу формирати у 5`-UTR региону
GS2 изоформе кукуруза дате су на Слици 1, приказане упоредо са једином публикованом
оваквом структуром нађеном код GS2 грашка (Edwards и Coruzzi, 1989), док су
секундарне структуре нађене у 5`-UTR региону GS1 изоформи кукуруза приказане на
Слици 2. Транскрипт GS2 кукуруза може да формира несавршену али релативно
стабилну укосницу (∆G = -11,4 kcal/mol) која укључује СТАРТ кодон (Слика 1В). Слична
укосница први је пут уочена код GS2 грашка (∆G = -13,3 kcal/mol према програму DNAsis,
Edwards и Coruzzi, 1989, Слика 1А, односно -10,1 kcal/mol према програму RNAShapes,
(Слика 1Б). Транскрипти цитосолних изоформи такође могу да формирају укоснице
(Слика 2). Секвенце GS1-1 и GS1-5, које су иначе 96% идентичне, могу да формирају
укоснице сличног облика и стабилности, које укључују AUG кодон (Слике 2А и Б).
Региони који укључују AUG кодон код транскрипата GS1-3 и GS1-4 потпуно су
идентични (јер су ове две изоформе идентичне чак 99%), пa je у оба случаја предвиђено
формирање стабилне неправилне укоснице (∆G = -9,3 kcal/mol, Слика 2Г). Једина
изоформа која не поседује никакве потенцијалне секундарне структуре у 5`-UTR региону
је GS1-2, јер најстабилнија структура има слободну енергију од свега -2.4 kcal/mol (Слика
2Д).
Друга одлика 5`-UTR региона појединих транскрипата GS кукуруза је присуство
палиндрома богатих GC нуклеотидима, дужине (обе стране) 8–10 nt (Слике 1Г, 2В и 2Ђ).
Како ови палиндроми немају размак, теоријски могу да промовишу асоцијацију између
две идентичне мРНК у супротним смеровима (Lisnić и сар., 2005). Ако би палиндром од
10 nt нађен у 5`-UTR GS2 образовао хомодимер, овај сегмент дуплекса имао би ∆G = -17.6
kcal/mol и температуру топљења од 31.8 oC због високог %GC од 80% (Слика 1Г).
Секвенца која уоквирује палиндром само би сабилизовала формацију димера и снизила
слободну енергију на -29.1 kcal/mol. Транскрипти изоформи GS1-2, GS1-3 и GS1-4 имају
исти палиндром од 8 nt који укључује AUG (gccAUGgc). У случају GS1-2 то је заправо
само типична Козакина секвенца (rccAUGg где је r = пурин, Kozak, 1986) праћена једним
„с“ (Слика 2В). Код GS1-3 и GS1-4 овај палиндром је дужи (ggccAUGgcc, -22.8 kcal/mol,
Tm = 38.4 oC, 80% GC) и додатно стабилизован околном секвенцом на -27.9 kcal/mol
(Слика 2Ђ). Како је исти палиндром присутан у „сестринским“ изоформама GS1-3 и GS14, постоји теоријска могућност формирања не само хомо већ и хетеродимерних
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дволанчаних РНК сегмената. Изоформе GS1-1 и GS1-5 немају дужих палиндрома у 5`UTR региону.

Слика 1. Могуће секундарне структуре у 5’-UTR региону GS2 транскрипата грашка и кукуруза.
Информациона РНК GS2 грашка (А) може да формира структуру укоснице са ∆G = -13.3 kcal/mol (према
Edwards и Coruzzi, 1989, који су користили програм DNAsis), односно са ∆G = -10.1 kcal/mol (Б, израчунато
програмом RNAShapes). Транскрипт GS2 кукуруза може да формира још стабилнију али неправилну
укосницу (В), као и хомодимер у региону непосредно пре AUG кодона (Г). Бројеви означавају позиције база
у транскриптима (Табела 1), док су AUG кодони осенчени.

Слика 2. Могуће секундарне структуре у 5’-UTR регионима GS1 изоформи кукуруза. Транскрипти
GS1-1 и GS1-5 могу да формирају укоснице сличне структуре и стабилности (А, Б). Транскрипт GS1-2 не
формира стабилну укосницу (Д), али палиндром од 8 нуклеотида који укључује AUG може да формира
хомодимер (В). Секвенце око AUG кодона изоформи GS1-3 и GS1-4 су идентичне, тако да обе мРНК могу да
формирају било укосницу (Г) било веома стабилан хомо или хетеродимер који би блокирао AUG кодон (Ђ).
Бројеви означавају позиције база у транскриптима (Табела 1), док су AUG кодони осенчени.
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Иако у формирању стабилних укосница, димера и других секундарних структура
могу учествовати и апроксимативни палиндроми (Слике 1 и 2), у овом раду су даље
анализирани само палиндроми без грешака, са и без размака. Број палиндрома одређен је
у целим секвенцама GS мРНК кукуруза и A. thaliana, а резултати су приказани као број
палиндрома чија је дужина једне стране 4 или више нуклеотида (Табела 1), јер су краћи
палиндроми бројни и нису значајни за формирање термодинамички стабилних структура.
Као што се види из Табеле 1, палиндроми без размака далеко су ређи од оних са размаком
(до 9 nt), што је и очекивано. Свих 12 анализираних секвенци поседује палиндроме без
размака од 4 nt, али иако најдужа секвенца, GLN2 од 1829 bp, има највише (9), а најкраћа,
GLN1;4 од 1269 nt најмање (2) ових палиндрома, њихов број није увек сразмеран дужини
секвенце. Све изоформе кукуруза имају по један палиндом без размака од 6 nt, док код
секвенци A. thaliana ових палиндрома има 0–2. Све анализиране секвенце поседују већи
број палиндрома дужине 4–6 nt са размаком, а поједине имају и палиндроме чија је једна
страна дуга 7 или чак 8 nt (Табела 1). Како број нађених палиндрома не говори ништа о
статистичкој значајности њиховог налажења, представљен je и однос броја нађених
палиндрома и броја палиндрома дате дужине за који се очекује да ће бити нађен у
секвенци одређене дужине (Слике 3 и 4). Из ових резултата видимо да је број кратких
палиндома (дужине једне стране 2–4 nt), како са размаком тако и без размака, приближно
једнак очекиваном броју у свим анализираним секвенцама (однос је ≈1), док већина
секвенци има нешто више палиндрома од 5 nt него што се очекује (Слике 3 и 4). Свих 6
секвенци кукуруза и 3 секвенце A. thaliana имају по један палиндром од 6 nt без размака
(Табела 1), што је 3 пута вуше од очекиваног, док GLN1;1 A. thaliana има два оваква
палиндрома, што је 6 пута више од очекиваног (Слике 3). Што се тиче палиндрома са
размаком, од очекиваних вредности посебно одскачу GS1-5 са 22 палиндрома дужине 6 nt,
као и GS1-3 и GLN1;2, код којих је нађен по један палиндром од 8 nt (Табела 1 и Слика 4).
Табела 1. Анализиране секвенце транскрипата GS Zea mays и Arabidopsis thaliana са наведеном
дужином, приступним бројевима базе GenBank и бројем нађених палиндрома чија је дужина
једне стране 4–6 nt за палиндроме без размака, односно 4–8 nt за палиндроме са размаком
Биљна
врста

Z. mays

A. thaliana

P. sativum
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Изоформа
GS2
GS1-1
GS1-2
GS1-3
GS1-4
GS1-5
GLN2
GLN1;1
GLN1;2
GLN1;3
GLN1;4
GLN1;5
GS2

GenBank
X65931
X65926
X65927
X65928
X65929
D14578
NM_122954
NM_123119
NM_105291
NM_112663
NM_121663
NM_103743
M20664

Пал. без
Пал. са
мРНК
размака
размаком
bp
4 5 6
4
5 6 7
1483 7 3 1 72 27 5 0
1359 5 1 1 57 21 10 1
1369 7 1 1 67 13 3 0
1317 7 4 1 67 20 6 1
1490 8 4 1 75 20 4 0
1433 6 3 1 89 42 22 1
1829 9 3 1 111 30 8 1
1494 6 4 2 74 20 5 0
1499 2 1 0 73 26 8 3
1341 9 2 1 69 19 4 0
1269 2 0 0 61 18 6 1
1307 4 2 1 49 15 4 0
1540

8
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
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Слика 3. Однос броја пронађених и броја очекиваних палиндрома дате дужине без размака
нађених у GS изоформама кукуруза и A. thaliana. AVER – просек за све изоформе
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Слика 4. Однос броја пронађених и броја очекиваних палиндрома дате дужине са размаком
нађених у GS изоформама кукуруза и A. thaliana. AVER – просек за све изоформе

ДИСКУСИЈА
У овом раду показали смо да анализирани транскрипти поседују бројне
палиндроме који представљају основ за формирање секундарних структура РНК.
Међутим, да ли ће нека секундарна структура 5`-UTR региона ометати транслацију зависи
од њене стабилности (слободне енергије), од температуре, као и од активности хеликазе
eIF4A (дела комплекса eIF4F који се везује за „шеширић“ мРНК током иницијације
транслације), која „топи“ секундарне структуре мРНК, чиме омогућава везивања 40S
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рибозомалнe субјединице. Експерименти са вештачком интродукцијом укосница у 5’-UTR
гена за цитохром Ц квасца показали су да овакве укоснице значајно утичу на ефикасност
транслације (Baim и Sherman, 1988). Ови аутори показали су да перфектна укосница са
сталком од 8 bp који укључује „А“ из AUG кодона и са ∆G од само -7.6 kcal/mol (дакле,
мање стабилна од укосница GS транксрипата, Слике 1 и 2) смањује ефикасност
транслације за чак 90%. Слично томе, укосница близу 5’-краја транскрипта
транскрипционог активатора Lc кукуруза, са сталком од 9 bp (∆G = -15.6 kcal/mol)
значајно утиче на ефикасност транслације, јер мутације које ремете спаривање у сталку
ове укоснице повећавају транслацију 11 пута (Wang и Wessler, 2001). Према другим
ауторима, међутим, умерено стабилне секундарне структуре, чија је ∆G  – 30 kcal/mol, не
спречавају миграцију 40S субјединице рибозома, док значајно смањење ефикасности
транслације могу да узрокују само веома стабилне структуре, са дволанчаним деловима
од 65–130 bp и ∆G  -50 kcal/mol (Mignone и сар., 2002). Ипак, већина ових истраживања
обављана је на лабораторијским квасцима (чија је оптимална температура раста 30–37oC)
или на сисарским модел-системима, док је, рецимо, оптимална температура за гајење
кукуруза 27 оС, мада су биљке у пољу редовно изложене и много нижим температурама,
као и хладном стресу. Стабилност секундарних структура и кинетика савијања РНК веома
је зависна од температуре, а оформљене структуре стабилније су на нижим
температурама (Zhang и Chen 2002). То значи да би евентуални ефекат присуства 5’-UTR
укосница на ефикасност транслације био значајнији на нижим температурама. Показано је
да је активност GS изоформи кукуруза снижена код клијанаца изложених хладном стресу
(Simonović и Anderson, 2007). Иако је то, вероватно, последица секундарног оксидативног
стреса на саме ензиме, није искључено да би томе могла допринети и претпостављена
слабија транслација изоформи које имају 5’-UTR укоснице. За сличну укосницу нађену у
5’-UTR делу GS2 грашка (Слика 1А) претпоставља се да би могла утицати на транслацију
ове изоформе (Edwards и Coruzzi, 1989). Осим тога, интересантно је да и код кукуруза и
код A. thaliana GS изоформе са специфичним функцијама и ниском, орган-специфичном
експресијом, има најмање палиндрома са размаком, који би могли формирати стабилне
укоснице. Изоформа GS1-2 кукуруза која има специфичну улогу у ремобилизацији азота
током наливања семена (Muhitch и сар., 2002) и најмање је заступљена у вегетативним
ткивима од свих изоформи, не формира стабилне укоснице у 5’-UTR региону (Слика 2Д) и
има најмање палиндрома са размаком од 5 и 6 nt од свих изоформи GS кукуруза (Табела
1). Аналогно томе, изоформа GLN1;5 A. thaliana, која се уопште не експримира у
вегетативним ткивима већ само у семенима (Schmid и сар., 2005; Dragićević и сар., 2014),
такође има најмање палиндрома са размаком од свих изоформи (Табела 1).
Кад су у питању палиндроми без размака, претпоставља се да би овакви
палиндроми могли промовисати асоцијацију два идентична ланца мРНК у супротним
смеровима (Lisnić и сар., 2005). Иако је формирање дволанчане РНК у основи утишавања
гена и antisense технологије, мало је доказа да две еукариотске мРНК заправо формирају
димере у неком делу своје секвенце, за разлику од ретровиралних РНК, код којих је то
правило. Један од ретких извештаја о формирању мРНК/мРНК дуплекса код еукариота, а
који се заснива на спаривању палиндрома, доступан је код транскрипата колагена типа I
(Rossi и Crombrugghe, 1987). Аутори су показали да палиндромска секвенца од 38 nt, која
укључује AUG, може да формира било неправилну укосницу (-16.9 kcal/mol) било димер
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(-39.8 kcal/mol), који утиче на транслацију. Специфична „CGCGCG“ секвенца, заправо
палиндром дужине једне стране свега 3 nt, довољна је за димеризацију РНК теломеразе
квасца in vitro (Gipson и сар., 2007). Иако се у овом случају не ради о мРНК, већ о РНК
које су део рибонуклеопротеинског комплекса теломеразе, овај пример показује да и
кратки палиндроми могу да промовишу димеризацију.

ЗАКЉУЧАК
Биоинформатичка анализа секвенци транскрипата GS изоформи кукуруза и A.
thaliana указује да ове секвенце имају палиндроме са и без размака, који омогућавају
формирање релативно стабилних секундарних структура типа укосница и димера који би,
теоријски, могли утицати на ниво транслације ових мРНК. Због тога овај рад може да
послужи као основа за експерименталну проверу могуће посттранслационе регулације
изоформи глутамин-синтетазе.
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REICHENBACHII HEUFFEL) [1University of Belgrade, Institute for Biological Research “Siniša
Stanković”, Despota Stefana 142, 11060 Belgrade, Serbia; 2CNR, National Research Council of Italy,
IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e Specie Arboree), 50019 Sesto Fiorentino, Firenze,
Italy]
We analysed the content of C-glycosylxanthone, mangiferin (1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone-C2β-D-glycoside) in different plant material of Balkan endemic iris (Iris reichenbachii Heuffel) by high
performance liquid chromatography (HPLC) in plant material collected from natural habitat, regenerated
by tissue culture, after cryopreservation and acclimatization in greenhouse and garden conditions.
Mangiferin content in plant material collected from natural habitat (mountains Maljen, Suvobor and
Rtanj) depended on geografic origin, as well as part of the plant. The highest content was recorded in
arial part of the plants. Mangiferin production during zygotic embryo culture on media supplemented
with 2,4- dichlorophenoxy acetic acid as the sole plant growth regulator tissue culture depended on the
medium composition and level of tissue differentiation. The highest content of mangiferin during tissue
culture I. reichenbachii was recorded in shoot cultures during induction of shoot organogenesis while in
embryogenic callus cultures mangiferin were synthesized only in traces. Mangiferin content in shoot
cultures regenerated after cryopreservation with droplet vitrification procedure were at the same level as
in shoot cultures before cryopreservation. In plantlets acclimatized in the ex vitro conditions the highest
content of mangiferin was recorded in arial part of the plant. Significantly higher amount of mangiferin
was recorded than initial plants collected from natural habitat. In this paper we present results about
possibilities of tissue culture and cryopreservation for mangiferin production in I. reichenbachii plants
for their possible use as a raw material in the pharmaceutical industry without destroing natural habitat.
Key words: Iris, somatic embryogenesis, organogenesis, secondary metabolites, cryopreservation, HPLC
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Сажетак
У раду су приказани резултати анализе садржаја мангиферина, (1,3,6,7тетрахидроксиксантон-C2-β-D-гликозид) у различитом биљном материјалу балканске ендемичне
перунике (Iris reichenbachii Heuffel). Помоћу методе течне хроматографије под великим
притиском (HPLC), садржај мангиферина анализиран је у биљном материјалу сакупљеном на
природним стаништима, током гајења у култури in vitro, као и у регенерисаним биљкама гајеним у
условима ex vitro (стакленик и башта института). Kод биљака сакупљених са природних станишта
садржај мангиферина у биљном ткиву зависио је од биљног органа, као и од места где су биљке
сакупљене. Током индукције регенерације биљака у култури in vitro применом културе зрелих
зиготских ембриона на хранљивим подлогама обогаћеним са 2,4-дихидрофенокси сирћетном
киселином продукција мангиферина у биљном ткиву зависила је од састава хранљиве подлоге као
и од степена диференцијације ткива. Највећа продукција мангиферина током гајења у условима in
vitro постигнута je током индукције формирања изданака док је најмања продукција мангиферина
добијена у ембриогеним калусним културама где је забележена синтеза мангиферина само у
траговима. После криопрезервације врхова изданака методoм витрификацијe у капљици добијен је
исти ниво синтезе мангиферина у изданцима, као и пре криопрезервације. Највећи садржај
мангиферина уочен је у надземним деловима биљака регенерисаних у култири ткива и
аклиматизованих на спољашње услове. Садржај мангиферина код биљака добијених применом
ове методе био је знатно већи него код биљака сакупљених из природних станишта. У овом раду
представљен је потенцијал техника културе ткива и криопрезервације у циљу ex situ заштите једне
ендемичне биљне врсте као и потенцијал ових техника за производњу секундарних метаболита
као што је мангиферин. Применом ових техника може се произвести овај секундарни метаболит за
потребе фармацеутске индустрије, без уништавања биљног материјала са природног станишта.
Kључне речи: ирис, соматска ембриогенеза, органогенеза, секундарни метаболити,
криопрезервација, HPLC

УВОД
Биљке су сесилни организми које поред основних једињења свог примарног
метаболизма синтетишу и секундарне метаболите. Ови метаболити представљају велику
групу органских једињења које производе биљке, a који нису неопходни за растење и
развиће, већ је њихова улога значајна у интеракцији коју биљке имају са спољашњим
факторима животне средине (Verpoorte и сар., 2002). Најзаступљенији секундарни
метаболити биљака су фенолна једињења која се у зависности од структуре деле на C6
(једноставни феноли), C6-C1 (фенолне киселине и алдехиди), C6-C2 (ацетофенони,
фенилсирћетне киселине), C6-C3 (хидроксициметна киселина, кумарини, полифенолпропани, хромони), C6-C4 (нафтокинони), C6-C1-C6 (ксантони), C6-C2-C6 (стилбени,
антрахинони), C6-C3-C6 (флавоноиди, изофлавоноиди, неофлавоноиди), (C6-C3-C6) 2,3
(би-, три-флавоноиди, проантоцијанидински димери, тримери), (C6-C3)2 (лигнани,
неолигнан), (C6-C3)n (лигнини), (C6)n (катехол-меланини, флоротанини), (C6-C3-C6)n
(кондезовани танини, Cheynier и сар., 2013). Ова једињења имају различите функције код
биљака у циљу превазилажења различитих видова биотичког и абиотичког стреса којима
су биљке изложене током свог живота. Тако је на пример доказана улога флавоноида у
заштити од сунчевог зрачења (Аgati и сар., 2012) или салицилне киселине у имуном
одговору биљака на напад патогена (Аn и Моu, 2011).
Поред функције које имају у биљкама многобројни секундарни метаболити
показују и различите биолошке активности као што су лековита или алелопатска дејства
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или се користе као боје или додаци храни (Wink, 1988, David и сар., 2015). Производња
секундарних метаболита применом плантажног гајења биљака има много недостатака, a
један од њих је слаб принос. Садржај посматраног метаболита такође може да варира због
сезонских, географских или услова спољашње средине. Због свега тога, у последње време
примењују се различите методе култура ткива за производњу биљака и методе
криопрезервације за дуготрајно чување биљног материјала, чиме се омогућава
континуално гајење и производња секундарних метаболита (Murthy и сар., 2014).
Врсте рода Iris (перунике) богате су секундарним метаболитима, пре свега
флавоноидима и изофлавоноидима а на другом месту се налазе флавони, кинони и
ксантони (Kaššák, 2012, Kukula-Koch и сар., 2015). Продукција секундарних метаболита
перуника применом метода културе ткива проучавана је до сада најчешће код
хортикултурних врста као што су I. pallida, I. germanica, I. pseudacorus, I. sibirica и I.
ensata, али у последње време проучавана је и продукција секундарних метаболита код
неких ендемичних врста (Al-Gabbiesh и сар., 2006). Прва истраживања од пре више од 20
година показала су да је продукција ирона, тритерпенских кетона, значајних за
производњу парфема могућа у култури ћелија код I. sibirica (Para и Baratti 1992). Код I.
germanica и I. pallida Jéhan и сар. (1994) су показали да и у регенерисаним биљчицама
долази до синтезе ирона, тако да су екстрахована етарска уља била истог састава као и
код донорских биљака. Akashi и сар., (2005) показали су да у културама адвентивних
коренова I. germanica долази до синтезе изофлавоноида, а у културама I. ensata пронађена
су једињења која нису присутна у интактној биљци (Boltenkov и сар., 2005).
Главни ксантон, присутан често код перуника је жути C-гликозилксантон,
мангиферин, (1,3,6,7-тетрахидроксиксантон-C2-β-D-гликозид), који је најчешће присутан
заједно са изомангиферином и другим О-гликозидима (Iwashina и Ootani, 1998).
Мангиферин и његови гликозиди карактеристично су присутни код „брадатих“ перуника
које припадају подроду Iris, ретко се јављају у неким секцијама подрода Limniris док се у
осталим подродовима не јављају (Bate-Smith и Harborne, 1963; Williams и сар., 1997; Shu и
сар., 2009). Мангиферин је присутан у листовима код већине врста перуника, а код I.
nigricans регистрован је у ризомима (Al-Khalil и сар., 1995) или као главни копигмент у
цветовима (Bate-Smith и Harborne, 1963, Iwashina и сар., 1996). Препарат под називом
Алпизарин користи се у Русији као антивирално лековито средство за третман инфекције
вирусом херпеса. Основна компонента је мангиферин пореклом из перуника (Minina и
сар., 1999, 2001). Мангиферин се у лековите сврхе примењује као антиоксидант,
имуномодулатор и антивирални лек. Основна функција мангиферина лежи у његовој
способности да уклони слободне радикале и на тај начин покаже свој протективни утицај
на ткиво срца, бубрега, јетре и мозга од оксидативног оштећења изазваног претераном
продукцијом реактивних кисеоничних молекула које производе перитонеалне макрофаге
(Jiang и сар., 2004; Pinto и сар., 2005; Fotie и Bohle, 2006).
Објекат нашег истраживања је зечја ружица, Iris reichenbachii Heuffel 1853,
ендемична перуника на балканском полуострву (Стјепановић-Веселинчић, 1976, Шилић,
1990). У литератури се може наћи под синонимима I. serbica Pančić, 1856, I. bosniaca G.
Back 1960, I. balkana Janka, 1960, I. skorpilii Velenovsky. У питању је вишегодишња
патуљаста врста перунике која припада групи малих „брадатих“ перуника које су добиле
такав назив због спецефичних израштаја на својим цветовима. Присуство мангиферина у
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листовима биљака сакупљених са природних станишта I. reichenbachii показано је у
радовима Wiliams и сар., (1997), Iwashina и Ootany, (1998). Садржај мангиферина код
биљака сакупљених са природних станишта са балканског полуострва (планина Сувобор)
зависи од биљног органа као и вегететивне фазе растења (Шавикин-Фодуловић и сар.,
2000).
Досадашњи резултати на регенерацији биљака I. reichenbachii у култури in vitro
представљени су у неколико радова Јевремовић и сар., (2000, 2006 a,b, 2015). За
индукцију процеса морфогенезе in vitro код ове биљне врсте зиготски ембриони добар су
избор почетних експлантата (Јевремовић и сар., 2000). Регенерација биљака успешно је
добијена процесима соматске емриогенезе и органогенезе у исто време и на истом
индукционом третману (Јевремовић и сар., 2006 a,b). Биљке које су настале овим
морфогенетским процесима већином су клонално идентичнe, уз постојање неких промена
у морфологији цветова биљака добијених процесом органогенезе и нивоа плоидности код
биљака добијеним процесом соматске ембриогенезе (Јевремовић и сар., 2015).
Висок садржај мангиферина код ове ендемичне врсте био нам је мотив за
истраживање примене методе културе ткива и криопрезервације у циљу анализе
продукције мангиферина и могуће употребе као сировине за добијање мангиферина без
уништавања биљака из природних станишта.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Биљни материјал
Као биљни материјал за анализу садржаја мангиферина коришћени су листови,
коренови и ризоми I. reichenbachii сакупљени са различитих локалитета у Србији
(планине Сувобор, Маљен и Ртањ). За истраживања регенерације биљака применом
културе in vitro коришћена су семена биљака сакупљена на локалитету Дивчибаре,
планина Маљен.
Регенерација биљака у култури ткива in vitro
Као полазни биљни материјал за успостављање асептичних култура коришћена су
сува семена I. reichenbachii, која су прво испрана текућом водом а затим стерилисана
према процедури објављеној у Јевремовић и сар., (2013). Као почетни експлантат за
индукцију морфогенезе in vitro коришћени су зрели зиготски ембриони који су после
изолације гајени на хранљивој подлози са 2,4-дихидрофенокси сирћетном киселином (2,4D, 0-10 mg/l на светлости или у мраку када је дошло до формирања белог ембриогеног,
зеленог органогеног и жутог неембриогеног калусног ткива. Индуковани ембриогени
калус даље је гајен на хранљивој подлози са 2,4-D и кинетиним (KIN, 1,0 mg/l, сваки).
Органогени калус затим је гајен на хранљивој подлози за индукцију изданака обогаћеном
са α-нафтил-сирћетном киселином (NAA) и 6-бензиладенином (BA, 0,1 односно 1,0 mg/l).
Соматски ембриони и изданци гајени су на хранљивој подлози без регулатора растења где
је долазило до клијања ембриона односно ожиљавања изданака. Потпуно формиране
биљчице балканске патуљасте перунике даље су гајене до цветања у условима стакленика
и башти Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ (ИБИСС) у Београду.
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Криопрезервација врхова изданака
Криопрезервација врхова изданака вршена је коришћењем методе витрификације у
капљици (droplet vitrification) применом хемијске дехидратације ткива помоћу
витрификационог раствора 2 (plant vitrification solution, PVS2, Sakai и сар., 1990). Изданци
су гајени две недеље у хладним условима (4°C) пре изолације врхова, а затим изоловани
врхови су још два дана гајени на истој температури. Детаљна процедура криопрезервације
овом методом описана је у раду Антонић и сар., (2014). После отапања врхова изданака
изложених температури течног азота (-196°C), регенерисани изданци даље су гајени на
подлози за умножавање изданака обогаћеној са NAA и BA.
Одређивање садржаја мангиферина у биљном материјалу
Концентрација мангиферина у биљном материјалу одређивана је помоћу методе
течне хроматографије под великим притиском (HPLC). Узорци биљног материјала
сушени су на собној температури и лиофилизовани и хомогенизовани пре екстракције
метанолом у трајању од 48 сати на собној температури. Супернатант је филтриран кроз
филтер са мембраном од 0,45 m. Анализа је урађена на HPLC апарату Agilent series 1100
са DAD детектором, на Zorbax SB-C18 (Agilent) аналитичкој колони (150 mm x 4.6 mm, 5
μm). Мобилна фаза састојала се од раствора A (1 %, v/v раствор ортофосфорне киселине у
води) и раствора B (aцетонитрил) уз кориштење следећег градијент елуирања: 95-90 % A
0-3 min, 90 % A 3-7 min, 90-60 % A 7-15 min, 60-0 % A 15-22 min. Апсорпциони спектар
мангиферина карактеришу 4 апсорпциона максимума: 240, 258, 318 и 366 nm. Спектри су
снимани на 260 и 320 nm са протоком 1 ml/min. Садржај мангиферина у узорцима одређен
је упоређивањем са стандардном кривом и изражен као mg/g суве масе (с.м).
Анализа података
Приказани резултати представљају средњу вредност садржаја мангиферина
добијену на основу три понављања. Сви подаци статистички су обрађени коришћењем
ANOVA, а главне вредности поређене коришћењем теста најмање значајности (LSD тест).

РЕЗУЛТАТИ
Садржај мангиферина у биљном материјалу сакупљеном у природи
Анализиран је садржај мангиферина у биљном материјалу сакупљеном на
природним стаништима са три локације, планина Маљен, Сувобор и Ртањ. Резултати
анализе садржаја мангиферина у надземном делу стабла (изданак), подземном делу
стабла (ризом) и корену биљака сакупљених са ова три локалитета приказани су у Табели
1.
Табела 1. Садржај мангиферина (mg/g с.м.) у различитим биљним деловима балканске ендемичне
перунике, I. reichenbachii сакупњеним на природним стаништима
Биљни материјал
Изданци
Ризом
Коренови

Маљен
21,52 ± 0,11a*
3,78 ± 0,05b
1,62 ± 0,01c

Географско порекло
Сувобор
8,13 ± 0,12a
8,41 ± 0,02a

Ртањ
43,87 ± 0,38b
39,79 ± 0,09c
53,46 ± 0,50a

* Вредности представљају средњу вредност  стандардну грешку. Вредности у оквиру једне колоне
означене истим словом статистички се не разликују, p0,05.
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Из резултата се може видети да се садржај мангиферина драстично разликује у
зависности од станишта биљака тј. њиховог географског порекла. Поред тога садржај
мангиферина у биљном ткиву зависи и од биљног органа. Надземни делови биљака
садрже највећу количину мангиферина (8,1-43,8 mg/g с.м) док је мања концентрација
уочена у кореновима и ризому (Табела 1).
Садржај мангиферина у биљном материјалу током гајења у условима in vitro
Мангиферин се синтетише у малим количинама у ембриогеном калусном ткиву
током индукције морфогенезе in vitro на хранљивој подлози обогаћеној са 2,4-D (1,0 mg/l,
Табела 2, Слика 1А).
Табела 2. Садржај мангиферина у различитим биљним деловима балканске ендемичне перунике,
I. reichenbachii током гајења у условима in vitro
Биљни
материјал
Ембриогени
калус
Oрганогени
калус
Култура
изданака
Култура
изданака

Фаза in vitro културе

Састав хранљивих подлога

Услови
гајења

Индукција
Индукција
Умножавање
Диференцијација
Диференцијација
Диференцијација
Умножавање

2,4-D 1,0*
2,4-D 1,0
2,4-D + KIN 1,0, сваки
2,4-D 0,1  НАА 0,1+ BA 1,0
2,4-D 1,0  НАА 0,1+ BA 1,0
2,4-D 2,0  НАА 0,1+ BA 1,0
НАА 0,1 + BA 1,0

мрак
светлост
светлост
светлост
светлост
светлост
светлост

Садржај
мангиферина
(mg/g с.м.)
0,14  0,03a**
0,42  0,02a
0,72  0,02a
2,35  0,01b
8,18  0,04d
10,45  0,02e
4,64  0,07c

Умножавање после
криопрезервације

НАА 0,1 + BA 1,0

светлост

4,01  0,02c

*регулатори растења у mg/l, 2,4-D, 2,4-дихидрофенокси сирћетна киселина); КIN, кинетин; NAA α-нафтилсирћетна киселина; BA 6-бензиладенин; ** Вредности представљају средњу вредност  стандардну грешку.
Вредности у оквиру једне колоне означене истим словом статистички се не разликују, p0,05.

Мангиферин се у калусном ткиву синтетише у знатно мањој количини (0,14 mg/g с.м.)
када се калусне културе гаје у условима мрака, него када се гаје на светлости (0,42 mg/g
с.м.). Током фазе умножавања калуса на подлози са 2,4-D и Кинетин (1,0 mg/l сваки)
долази до повећања синтезе мангиферина у калусима (0,72 mg/g с.м.). Током индукције
морфогенезе in vitro долази и до формирања органогеног калуса у коме долази до синтезе
мангиферина само у траговима док се гаји на подлогама које садрже 2,4-D. Значајно
повећање синтезе мангиферина је уочено после месец дана гајења органогеног калуса на
подлогама за индукцију пупољака које садрже NAA и BA (Табела 2). Резултати показују
да је добијена јасна зависност продукције мангиферина и хранљиве подлоге односно
степена диференцираности органа. Синтеза мангиферина смањена је током гајења на
подлози са 2,4-D док у органогеном калусу гајеном на подлози са NAA и BA на којој
долази до формирања пупољака, долази и до повећане синтезе мангиферина (Табела 2,
Слика 1Б). Највећа продукција мангиферина (10,45 mg/g с.м) током гајења у условима in
vitro балканске патуљасте перунике уочена је у органогеном калусу гајеном месец дана на
подлози са NAA и BA после индукције на хранљивој подлози са 2,0 mg/l 2,4-D. Садржај
мангиферина у изданцима током фазе умножавања износио је 4,64 mg/g с.м. Способност
производње мангиферина очувана је после криопрезервације, јер је утврђена слична
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концентрација и у изданцима регенерисаним после криопрезервације врхова изданака и
дуготрајног чувања на температури течног азота (Табела 2, Слике 1Ц-Е).
Садржај мангиферина у биљном материјалу током гајења у условима ex vitro
Анализа мангиферина урађена је и код биљака регенерисаних соматском
ембриогенезом и органогенезом после годину дана гајења у условима стакленика (Слике
1Ф и 1Г) као и у башти ИБИСС (Слика 1 Х). Резултати ових анализа приказани су у
Табели 3.
Табела 3. Садржај мангиферина у различитим биљним деловима балканске ендемичне перунике,
I. reichenbachii током гајења у условима ex vitro
Биљни материјал
Ex vitro биљке гајене у условима
стакленика регенерисане соматском
ембриогенезом
Ex vitro биљке гајене у условима
стакленика регенерисане
органогенезом
Ex vitro биљке гајене у башти
Института ИБИСС

Део биљке
Изданак
Корен
Ризом
Изданак
Корен
Ризом
Изданак
Корен
Ризом

Садржај мангиферина
(mg/g с.м.)
17,04  0,11 f*
2,34  0,05 b
0,49  0,07 а
15,21  0,04 e
15,79  0,08 f
8,75  0,12 а
11,19  0,07 d
8.75  0,33 c
0,45  0,05 a

* Вредности представљају средњу вредност  стандардну грешку. Вредности у оквиру једне колоне
означене истим словом статистички се не разликују, p0,05.

Садржај мангиферина највећи је у изданцима затим кореновима док је најмањи садржај
мангиферина уочен у ризомима. Код свих анализираних биљака уочено је повећање
продукције мангиферина у изданцима у односу на биљке које су сакупљене у природи
(Табеле 1 и 3).
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Слика 1. Умножавање биљака културом ткива in vitro и криопрезервација балканске перунике.
А Култура зрелих зиготских ембриона и формирање ембриогеног калуса.
Б Органогени калус са изданцима Ц Врхови изданака у капљици PVS2 раствора током осмотске
дехидратације ткива пре криопрезервације Д Регенерација попољака месец дана после
одмрзавања из течног азота Е Културе изданака после криопрезервације Ф Регенерисане биљчице
током гајења у условима стакленика Г Биљке гајене у стакленику пре анализе мангиферина Х
Цветале биљке током гајења у башти ИБИСС.

ДИСКУСИЈА
Из података у литератури познато је да се мангиферин карактеристично јавља код
брадатих перуника (Iwashina и Ootani, 1998). У првим објављеним радовима наводи се да
се код I. reichenbachii мангиферин синтетише само у листовима (Bate-Smith и Harborne,
1963; Williams и сар., 1997). На основу прве фитохемијске анализе биљака сакупљених са
подручја Балкана (Сувобора) Шавикин-Фодуловић и сар., (2000) показано је да се
мангиферин код I. reichenbachii синтетише и у другим деловима биљке (цвет, плод и
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ризом) као и да садржај мангиферина варира током сезоне са највећим садржајем у
биљкама сакупљеним у јуну. У овом раду смо показали да се мангиферин синтетише и у
кореновима. Поред тога, садржај мангиферина у биљкама I. reichenbachii варира и у
зависности од географског порекла тј. услова станишта где су биљке расле. Значајно
највећи садржај мангиферина уочен је у свим деловима биљака сакупљеним на планини
Ртањ. Сама чињеница да је садржај мангиферина толико варијабилан код биљног
материјала сакупљеног из природе, где се концентрација мангиферина може разликовати
и до пет пута у надземним деловима, док је у осталим деловима тај однос и већи, указује
на потребу развијања новог начина за производњу биљака са константним и
предвидљивијим садржајем секундарног метаболита кога желимо да истражујемо. Као
добра алтернатива јавља се култура ћелија, ткива и органа као метод за масовну
производњу биљака, а самим тим и добрим извором сировина за изоловање активних
компоненти секундарних метаболита (Murthy и сар., 2014).
Према нашим сазнањима, резултати приказани у овом раду представљају прве
резултате истраживања садржаја мангиферина у биљном материјалу током гајења у
условима in vitro неке врсте перуника. Процес индукције морфогенезе in vitro као и
комплетне регенерације биљака процесима соматске ембриогенезе и органогенезе код I.
reichenbachii детаљно је описан у раду Јевремовић и сар., (2006 а, б). Током индукције
долази до формирања три типа калуса који се разликују по структури и боји (Јевремовић
и сар., 2015). Садржај мангиферина анализиран је у сва три типа формираних калуса и
показано је да присуство 2,4-D у хранљивој подлози снажно инхибира синтезу
мангиферина у калусним културама. Слични резултати добијени су код калусних култура
кантариона (Hypericum perforatum), где је добијена знатно мања синтеза када је калус
гајен на подлогама са 2,4-D него на подлогама са NAA (Dias и сар., 2001). Синтеза
мангиферина код I. reichenbachii повезана је и са формирањем изданака јер је знатно већа
синтеза мангиферина (више од 20 пута), уочена после гајења зеленог органогеног калуса
месец дана на подлогама са NAA и BA где долази до формирања изданака. Овај феномен
показан је и код калусних култура врста рода Cyclopia код којих су у калусима пронађени
само трагови мангиферина (Kokotkiewicz и сар., 2009). Повећане концентрације 2,4-D у
хранљивим подлогама током индукције доводе до веће дедиференцијације ћелија преко
стимулације ћелијских деоба, док је у исто време синтеза мангиферина минимална.
Уклањањем 2,4-D из хранљиве подлоге повећава се и синтеза мангиферина. Сличан
ефекат 2,4-D на продукцију секундарних метаболита уочен је у културама Catharanthus
roseus где је показано да када су цитокинини присутни у хранљивој подлози долази до
стимулације синтезе секундарних метаболита тек када се 2,4-D уклони из хранљиве
подлоге (DiCosmo и Masawa, 1995). После 3-4 субкултуре органогеног калуса I.
reichenbachii на подлози са NAA и BA умножавање изданака одвија се активацијом
аксиларних пупољака без калусне фазе. Синтеза мангиферина у овим изданцима стабилна
је и мања него у калусним културама са изданцима. После излагања екстремно ниским
температурама течног азота и потпуне регенерације биљака успостављене културе
изданака имају исти садржај мангиферина као и пре криопрезервације. Ова чињеница
врло је значајна јер омогућава дуготрајно чување одабраних високопродуктивних линија,
а самим тим и лакше планирање производње током године.
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Садржај мангиферина анализиран је и у биљкама добијеним процесима соматске
ембриогенезе и органогенезе и показано је да код свих регенерисаних биљака долази до
синтезе мангиферина без обзира на начин регенерације. Надземни делови биљака
добијени културом ткива и гајени у условима стакленика синтетишу око два пута више
мангиферина него биљке сакупљене са станишта са кога је узет почетни биљни материјал.
Код биљака гајених у спољашњим условима мангиферин се доминантно синтетисао у
надземним деловима у концентрацијама мањим него код биљака гајених у условима
стакленика. Ови резултати потврђују да на синтезу мангиферина утичу и средински
фактори. Синтеза секундарних метаболита код биљака генерално гледано зависи од
степена диференцијације ткива, али и од срединских фактора. У неким случајевима,
потребно је да се у потпуности достигну фактори спољашње средине из природних
станишта да би се постигао одговарајући ниво синтезе секундарнних метаболита
(Matkowski, 2008). Wawrosch и сар., (2005) показали су да је синтеза мангиферина код
Swertia chirata гајене у плантажама потпуно различита него код култура in vitro. Разлог
томе лежи у чињеници да се услови гајења у култури in vitro и ex vitro (стакленици или
плантаже) много међусобно разликују. Пре свега, мангиферин, као и остали ксантони код
биљака се синтетише као реакција биљака на стрес (Cheynier и сар., 2013). У условима
гајења у култири in vitro у којима су строго контролисани услови гајења продукција
мангиферина је најмања. Са друге стране, постоји и разлика и у односу на услове средине
где биљке природно живе. Одсуство стресних фактора као што су велико варирање
температуре, суша, наводњавање, недостатак патогена и хранљивих материја могу бити
основни разлози за постојање разлика у садржају мангиферина у биљкама I. reichenbachii
гајеним у условима in vitro и ex vitro. Такође, фактори средине као што су влажност
ваздуха и земљишта и квалитет светлости могу бити неки од разлога повећане продукције
мангиферина у биљкама гајеним у условима стакленика него када се биљке гаје у
спољашњим условима.

ЗАКЉУЧАК
У раду су приказани резултати примене културе ткива и криопрезервације као
метода за повећање садржаја мангиферина код ендемичне балканске перунике. На основу
резултата приказаних у овом раду може се закључити да је потребно са посебном пажњом
одабрати географско подручје са кога ће се узети почетни биљни материјал јер се садржај
мангиферина у биљкама може значајно разликовати у зависности од географског порекла.
Као почетни материјал за успостављање асептичних култура коришћена су семена биљака
тј. зиготски ембриони што представља велику предност јер нема уништавања биљака у
природном станишту. Продукција мангиферина у култури I. reichenbachii повезана је са
формирањем и диференцијацијом изданака. Током гајења у култури in vitro производи се
мања количина мангиферина у биљкама него током гајења у условима ex vitro, тако да би
била неопходна велика продукција изданака да би се постигла задовољавајућа продукција
мангиферина. Овај проблем може се успешно превазићи масовном производњом изданака
у биореакторима када је могуће добити велику продукцију биомасе која није зависна од
временских услова и сезонског варирања. Поред тога, криопрезервацијом
високопродуктивних линија могло би да се омогући дуготрајно чување и планирање
производње мангиферина код I. reichenbachii.
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Abstract

JAKOVLJEVIĆ Violetа, M. VRVIĆ: THE POTENTIAL ROLE OF ALTERNARIA TENUIS IN
BIOREMEDIATION OF ECOSYSTEMS CONTAMINATED WITH ETHOXYLATED
ALCOHOL [1Faculty of Science, University of Kragujevac, Radoja Domanovica 12, 34 000
Kragujevac, Serbia; 2Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Studentski trg 12-16, 11 000
Belgrade, Serbia]
Ethoxylated oleyl-cetyl alcohol (EOCA) is a nonionic surfactant, which has application in
various industries (detergents, paper, oil, agriculture, pharmaceuticals). The increase in industrial
production and consumption of these substances makes them one of the leading groups of environmental
pollutants. From the environmental perspective, it is important to identify microorganisms that are
tolerant to the presence of pollutants. Therefore, this study was designed with the aim to investigate the
effect of EOCA (Henkel, Merima, Kruševac) on the growth and metabolic activity of Alternaria tenuis
Nees. The fungus was isolated from sewage wastewater flowing into the riverbed Lepenicа (Kragujevac,
Serbia). The fungus was grown in liquid Czapek-Dox medium without and with the addition of pollutant
in concentration of 0.1%, for 8 days. Changes in chemical and biochemical parameters: pH, the amount
of free organic acids, proteins and monosaccharides (glucose and fructose), proteolytic activity and
biomass dry weight were observed during the exponential growth phase (4th to 8th day). The pollutant was
influence on increase in pH value of medium and amounts of free organic acids and proteins. The
proteolytic activity of the fungus was inhibited (about 50%) by presence of the pollutant. Significant
differences in metabolism of monosaccharides between media were observed in an initial growth phase
(on 4th day). In medium with AOC, glucose metabolism was more intense compared to fructose, whereas
there was expressed a contrary effect in control medium. The biomass dry weight production was
inhibited by pollutant (about 65.4%). The obtained results indicate on potential application of fungus in
bioremediation.
Key words: Alternaria tenuis, biomass, glucose, ethoxylated oleyl-cetyl alcohol, organic acids, pH,
proteolytic activity, fructose
Сажетак
Етоксиловани олеил-цетил алкохол (EОЦA) је нејонска површинска активна супстанца,
која има примену у разним индустријским производним процесима (детерџенти, папир, уља,
пољопривреда, фармација). Пораст идустријске производње и потрошње ових супстанци сврстава
их у групу водећих загађивача животне средине. Са аспекта заштите животне средине и могуће
55

Виолета Јаковљевић, Мирослав Врвић

примене микроорганизама у биоремедијацији, важно је идентификовати врсте које су толерантне
на присуство полутаната. Стога, ово истраживање конципирано је са циљем да се испита дејство
EОЦA (Henkel, Merima, Крушевац) на раст и метаболичку активност гљиве Alternaria tenuis Nees.
Гљива је изолована из канализационих отпадних вода из домаћинстава, на месту њиховог
уливања у речно корито Лепенице (Крагујевац, Србија). Гљива је гајена у течној Czapek-Dox
подлози без (контрола – К) и са додатком полутанта у концентрацији 0,1%, у времену од осам
дана. Промене хемијских и биохемијских параметара: pH, количина слободних органских
киселина, протеолитичка активност, количина протеина, глукозе и фруктозе, и укупна сува
биомаса, праћене су у периоду раста гљиве од четвртог до осмог дана. Етоксиловани олеил-цетил
алкохол деловао је на повећање pH вредности подлоге, количине излучених слободних органских
киселина и протеина. Протеолитичка активност гљиве била је инхибирана (око 50%) дејством
поменутог полутанта. Значајне разлике у метаболизму моносахарида између подлога уочене су у
почетној фази раста гљиве. У подлози са EОЦA, метаболизам глукозе био је интензивнији у
односу на фруктозу, а у контроли је забележен супротан ефекат. Продукција укупне суве биомасе
гљиве била је инхибирана полутантом (око 65,4%). Добијени резултати указују на могућу
примену гљиве у биоремедијацији водених екосистема контаминираних етоксилованим
алкохолима.
Кључне речи: Alternaria tenuis, биомаса, глукоза, етоксиловани олеил-цетил алкохол, органске
киселине, pH, протеолитичка активност, фруктоза

УВОД
Етоксиловани олеил-цетил алкохол (EОЦA) је сурфактант из групе масних
алколних етоксилата који чине економски најзначајнију групу нејонских сурфактаната
(Fuchs и Mylonakis, 2009). Имају широку примену у детерџентима за домаћинства и
комерцијалним детерџентима, средствима за чишћење и одржавање личне хигијене.
Употребљавају се као средства за квашење и прање у козметичкој, пољопривредној,
папирној, уљној и др. секторима индустријске прераде. Повољне карактеристике
етоксилованих алкохола као што су брза деградација, ниска до умерена пенушавост,
толеранција на тврдоћу воде и способност чишћења у хладној води, разлог су константног
повећања обима производње ових нејонских сурфактаната у свету, а нарочито у Европи, у
последњих 20 година (Smits и сар., 2001). Са друге стране, нагли раст производње
етоксилованих алкохола указује на могућност повећања количине овог полутанта у
воденим екосистемима, у концентрацијама изнад очекиваних. Након употребе, остаци
сурфактаната и њихови деградациони продукти доспевају до постројења за прераду
отпадних вода или директно на површину вода и седимената (Odds и сар., 2004).
Експериментални резултати бројних биодеградационих студија добијени у
лабораторијским условима потрвдили су висок степен примарне и потпуне
биодеградације ових сурфактаната у животној средини (Estruch, 2000). Алкохолни
етоксилати разграђују се биолошким третманом у постројењу за прераду отпадних вода у
високом проценту (95–99%) (Ali и Wainwright, 1994; Jeon и Madsen, 2012). Концентрација
укупних етоксилата у ефлуентима креће се у интервалу 1,0–23 μg/l у Европи, Канади и
Америци (Juhasz и Naidu, 2000; Rabinovich и сар., 2004). Од средине седамдесетих до
данас, спроведено је неколико студија процене ризика алкохолних етоксилата по животну
средину (Shaw, 1993; Ying, 2006; HERA, 2009). Токсичност за акватичне организме,
мерена као ЕС50, варира од веома токсичне (<1 mg/l) до опасне (између 10 и 100 mg/l).
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Истовремено, студије повезане са разумевањем механизама биодеградације алкохолних
етоксилата у присуству комплексних микробиолошких заједница, спроведене су
употребом различитих метода.
Биоремедијација је примена биодеградације у циљу смањења концентрације
полутаната у животној средини (Morrall и сар., 2006). Последње две деценије, бактерије
су биле у фокусу биоремедијационих студија, док су гљиве мање проучене.
Микоремедијација је иновативна биотехнологија која користи живе гљиве (мицелијуме)
за чишћење контаминираних локација уз безбедно руковање отпадом применом метода in
situ и ex situ (Eadsforth и сар., 2006). Филаментозне гљиве имају способност да расту на
широком спектру супстрата излучивањем екстрацелуларних хидролитичких ензима.
Штавише, услед широке супстратне специфичности њихове деградативне ензимске
машинерије, гљиве могу да разграђују широк спектар органских и ксенобиотичких
полутаната као што су петролејски угљоводоници, хлорофеноли, полициклични
ароматични угљоводоници, пестициди, итд (Goyer, 1981; Talmadge, 1994). Ове особине
гљива користе се у разне комерцијалне сврхе; у прехрамбеној индустрији, за производњу
корисних метаболита (антибиотици, алкалоиди, етанол, ензими, органске киселине) и у
различитим
биолошким
процесима
(биолошка
контрола,
биоизбељивање,
биоремедијација, третман отпада).
Претходна истраживања потврдила су да неке филаментозне гљиве (Aspergillus
niger, Trichotecium roseum, Fusarium oxysporum, итд.) могу да расту и да метаболишу
ЕОЦА у широком опсегу концентрација 0,01–1,0%. Стога је ово истраживање
конципирано са циљем да се испита утицај поменутог полутанта у концентрацији 0,1% на
метаболичку активност гљиве Alternaria tenuis као и њена толеранција на полутант.
Добијени резултати могу да буду корисни са аспекта практичне примене гљиве у
биоремедијацији и биотехнологији.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Моноспорнa култура гљиве Alternaria tenuis Nees изолована је из отпадних вода
пореклом из домаћинстава које се уливају у речно корито Лепенице (Крагујевац, Србија).
Детерминација гљиве обављена је на Биолошком факултету у Београду, на основу
морфолошких и анатомских карактеристика и помоћу систематског кључа (Nees, 1817).
Гљиве су одржаване пресејавањем једном месечно на кромпир-декстрозном агару, у
стерилним условима, и чуване у фрижидеру на 4°C.
Суспензија спора гљиве познате густине (1x106 спора/ml), добијена помоћу
хемоцитометра за бројање еритроцита, унета је у течну хранљиву подлогу по Czapek-у
следећег састава (g/l): NaNO3–3; K2HPO4–1; MgSO4–1; MgSO4x7H2O–0,25; FeSO4x7H2O–
0,01; сахароза–30; детсилована вода до 1000 ml (контрола-К). У Czapek-ову подлогу
идентичног састава додат је етоксиловани олеил-цетил алкохол у концентрацији 0,1%
(ЕОЦА подлога). У експерименту су коришћене Ерленмајер боце од 250 ml са 200 ml
хранљиве подлоге, које су пре инокулације стерилисане у аутоклаву и охлађене.
Инокулисане Ерленмајер боце постављене су на електричну мућкалицу Кинетор-м
подешену на 250 обртаја у минути, тако да је обезбеђено стално, једнообразно мућкање
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(аерација гљиве). Огледи су изведени на собној температури у условима алтернативне
светлости (дан/ноћ) (Стојановић и сар., 2010) у временском периоду од осам дана.
Метаболичка активност гљиве тј. промене хемијских и биохемијских параметара:
pH, количина слободних органских киселина, протеолитичка активност, количина
протеина, глукозе и фруктозе, и укупна сува биомаса, праћене су у периоду раста гљиве,
од четвртог до осмог дана.
За мерење pH вредности хранљивих подлога коришћен је pH-метар типа МА-5705
(„Искра“, Крањ).
Протеолитичка активност ферментационе течности одређена је методом по Ансону
(Anson, 1938) са супстратом казеином. Реакциона смеша је инкубирана на 37°C у трајању
од 10 мин., а затим је реакција прекинута додавањем 1 ml 5% трихлорсирћетне киселине.
Након филтрирања смеше кроз филтер-папир Whatman No. 1, супернатанту је додато 5 ml
6% Na2CO3 и 1 ml раствореног Folin-Ciocalteu реагенса. Смеша је инкубирана на собној
температури 30 мин. До појаве плаво обојеног раствора. Апсорбанца је измерена
спектрофотометријски на 660 nm и упоређена са стандардом – тирозином. Протеолитичка
активност ферментационе течности изражена је јединицом ензимске активности (IU), до
које се долази по следећем обрасцу:
IU⁄ml = ((μmоl Тyr) × (11)) / (1 × 10 × 2)
11 – укупна запремина узорка (у милилитрима)
1 – запремина ензима (у милилитрима)
10 – време инкубације (у минутима)
2 – запремина узорка коришћеног у спектрофотометрији (у милилитрима)
Слободне органске киселине одређене су методом јоноизмењивачке
хроматографије (Bulen и сар., 1952) на следећи начин: у 10 ml ферментационе течности
додато је 50 ml 70% етанола и реакциона смеша инкубирана је у воденом купатилу на
70°C/1 h. Филтрат, добијен филтрирањем реакционе смеше кроз филтер-папир Whatman
Nо. 1, концентрован је на 50–60° C до запремине од 40 ml. Екстракту је додат активни
угаљ и инкубиран је на 70° C у воденом купатилу око 30 мин. Активни угаљ уклоњен је
филтрирањем екстракта, а волуметријски суд допуњен је дестилованом водом до 100 ml.
Да би се израчунала концентрација слободних органских киселина у екстракту, вршена је
титрација 10 ml екстракта са 0,1 M NaOH, у присуству 0,1% фенолфталеина као
индикатора. Резултати су приказани у процентима (%).
Количина моносахарида (глукоза и фруктоза) одређена је методом силазне
папирне хроматографије, након пропуштања 225 ml филтрата кроз претходно активирану
анјонску колону (Amberlite IR-120) и упаравања филтрата до запремине 5–10 ml.
Микролитарска количина узорка нанета је на припремљене хроматографске траке
Whatman No. 1. Након сушења траке су уроњене у систем солвента. Количина глукозе и
фруктозе добијена је спектрофотометријски, мерењем апсорбанце на 600 nm, након
реакције моносахарида са одговарајућим реагенсом и стварања плавозеленог комплекса
(Stojanović и сар., 2011а).
Количина протеина одређена је методом по Kjeldahl-у, на основу количине азота
присутног у гљиви (Stojanović и сар., 2011а) применом следеће формуле:
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Количина протеина (mg/ml) = 6.25 x количина азота (mg/ml)
Количина суве биомасе мицелијума A. tenuis добијана је на основу разлике у маси
претходно измерене суве филтер-хартије и укупне масе филтер-хартије заједно са
мицелијом гљиве. Количина суве биомасе изражена је у грамима по литру ферментационе
течности (g/l).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Присуство 0.1% EOЦA у хранљивој подлози A. tenuis утицало је на повећање
иницијалне pH вредности у односу на контролу (Слика 1). Промене pH вредности настају
као резултат искоришћавања хранљивих материја у подлози током раста гљиве, и
излучивања киселих и алкалних метаболита. У контролној подлози, pH вредност
повећавала се од четвртог до шестог дана, услед интезивног метаболизма и раста гљиве, а
након тога забележен је пад pH вредности. У подлози са EOЦA, pH вредност повећавала
се до седмог дана, затим је нагло опала. Најмање промене забележене су у периоду од
четвртог до петог дана, што се може објаснити периодом адаптације гљиве на присуство
полутанта. Најинтензивније промене забележене су у периоду од петог до седмог дана и
указују на интензивнији раст гљиве у наведеном периоду. Током огледног периода, у К
подлози pH се кретала у неутралном интервалу, док је у подлози са EOЦA pH варирала од
неутралне ка благо алкалној средини. Резултати Eshel и сар. (2002) показали су да гљива
има способност повећавања pH инфицираног воћа и поврћа акумулацијом амонијака.

Слика 1. Промене pH вредности хранљивих подлога у периоду од четвртог до осмог дана

Количина слободних органских киселина коју је гљива излучила у хранљивим
подлогама на почетку и на крају огледног периода приказана је на Слици 2. Добијени
резултати јасно показују да је гљива у раној фази развића (четвртог дана) излучила око 3
пута већу количину слободних органских киселина у К подлози у односу на подлогу са
ЕОЦА. У контролној подлози са сахарозом као јединим извором угљеника, метаболизам
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се одвијао несметано, услед чега је и продукција органских киселина интензивна.
Присуство ЕОЦА у подлози вероватно је имало утицаја на спорији метаболизам сахарозе
и њених деривата (глукозе и фруктозе), па је и продукција органских киселина била мања.
Супротан ефекат забележен је на крају огледног периода (осмог дана), када је количина
излучених органских киселина у подлози са ЕОЦА била 2,5 пута већа у односу на
контролу. У каснијем периоду развића гљиве продукција органских киселина у К подлози
опала је услед потрошње угљених хидрата, али је у подлози са ЕОЦА продукција
органских киселина повећана услед споријег раста гљиве. Добијени резултати у
сагласности су са резултатима добијеним у идентичним истраживањима са гљивама
Penicillium verrucosum (Стојановић и сар., 2010; 2011б) и Fusarium oxysporum (Јаковљевић
и сар., 2014).

Слика 2. Количина слободних органских киселина измерена у хранљивим подлогама у
раној (четврти дан) и касној (осми дан) фази развића

Протеолитичка активност A. tenuis у периоду од четвртог до осмог дана имала је
веома сличну динамику у обе хранљиве подлоге (Слика 3). Ензимска активност била је
потпуно инхибирана четвртог дана у обе подлоге, а затим се нагло повећавала до шестог
дана, када су измерени максимуми ензимске активности. Инхибиција ензимске
активности у раној фази развића гљиве може се објаснити концентрацијом угљених
хидрата у подлози. Смањивањем концентрације угљених хидрата повећавала се
протеолитичка активност у подлогама. Максимум ензимске активности (0,62 IU/ml) у К
подлози био је двоструко виши у односу на измерени максимум (0,32 IU/ml) у подлози са
ЕОЦА. Изражено у процентима, ЕОЦА инхибирао је око 50% ензимске активности.
Након шестог дана, ензимска активност опадала је до краја огледног периода у контроли,
док је у подлози са ЕОЦА након наглог пада (од шестог до седмог дана) поново била у
порасту (од седмог до осмог дана). У литератури се могу наћи различити подаци везани за
утицај ЕОЦА на протеолитичку активност гљива. ЕОЦА у концентрацији 0,1% испољио
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је стимулативно дејство на протеолитичку активност F. oxysporum (Јаковљевић и сар.,
2014).
Протеолитичка активност (IU/ml)
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Слика 3. Протеолитичка активност A. tenuis у периоду од четвртог до осмог дана

Количина протеина коју је гљива A. tenuis продуковала у хранљивим подлогама у
периоду од четвртог до осмог дана приказана је на Слици 4. У К подлози количина
протеина повећавала се упоредо са растом гљиве од четвртог до шестог дана, док је
супротан ефекат забележен у подлози са ЕОЦА. У каснијој фази развића, од шестог до
осмог дана, количина протеина незнатно се смањила у контроли. ЕОЦА је инхибирао
продукцију протеина у највећем периоду развоја гљиве, изузев у периоду од шестог до
седмог дана, када је измерена већа количина протеина у односу на контролу. Ови
резултати могу се протумачити смањењем концентрације азота из подлоге која је у
корелацији са растом гљиве и продукцијом органских киселина (Scervino и сар., 2011).
Подаци из литературе (Стојановић и сар., 2010; 2011б) показују да код већине испитаних
гљива, ЕОЦА утиче на знатно смањење количине протеина у периоду од четвртог до
осмог дана. Међутим, код гљиве F. oxysporum (Јаковљевић и сар., 2014), сагласно са
резултатима добијеним у овој студији, ЕОЦА је утицао на продукцију веће количине
протеина. Очигледно је да и у случају продукције протеина, морфофизиолошке разлике
између гљива имају велики значај.
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Слика 4. Количина протеина A. tenuis у хранљивим подлогама
у периоду од четвртог до осмог дана

Количина моносахарида (глукозе и фруктозе) у хранљивим подлогама мерена је
четвртог и осмог дана огледа, а добијени резултати приказани су на Слици 5. У обе
хранљиве подлоге, четвртог дана, измерена је већа количина глукозе него фруктозе, из
чега се може закључити да je у раном периоду развоја гљива за свој метаболизам
користила већу количину фруктозе него глукозе. У наведеном периоду, у подлози са
ЕОЦА, измерена је већа количина глукозе, али мања количина фруктозе у односу на
контролу. Старењем гљиве (осмог дана) дошло је до драстичног смањења количине
глукозе, али веома благог смањења фруктозе у обе подлоге. Ови резултати указују да је у
каснијим фазама развоја гљиве метаболизам глукозе био интензивнији него метаболизам
фруктозе. У литератури се може наћи само једна студија у којој је испитиван утицај
ЕОЦА на количину глукозе и фруктозе у подлози инокулисаној гљивом F. oxysporum
(Јаковљевић и сар., 2014), али су резултати супротни резултатима добијеним у овом раду.
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Слика 5. Количина моносахарида (глукозе и фруктозе) у хранљивим подлогама у раној
(четврти дан) и касној (осми дан) фази развића

Количина суве биомасе мицелије у хранљивим подлогама, измерена на крају
огледног периода (осмог дана), представљена је на Слици 6. На основу приказаних
резултата јасно се може видети да је биомаса A. tenuis измерена у контролној подлози
била око 3 пута већа у односу на биомасу измерену у подлози са 0,1% ЕОЦА. Дакле,
укупна сува биомаса гљиве била је инхибирана полутантом око 65,4%. Инхибиција
биомасе у присуству полутанта може да се објасни периодом адаптације и успореним
растом гљиве. Инхибиција биомасе дејством поменутог полутанта такође је потврђена и у
случају других гљива, али је проценат инхибиције различит, у зависности од врсте гљива
и њихових морфофизиолошких карактеристика (Стојановић и сар., 2011а; Јаковљевић и
сар., 2014).
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Слика 6. Количина суве биомасе гљиве у хранљивим подлогама осмог дана
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ЗАКЉУЧАК
ЕОЦА 0,1% концентрације није имао фунгицидно дејство; гљива је расла и
развијала се, али је због периода адаптације укупна биомаса била смањена у односу на
контролу. Тестирани полутант деловао је на повећање pH вредности подлоге, количине
излучених слободних органских киселина и протеина. Протеолитичка активност гљиве
задржала је око 50% активности у присуству поменутог полутанта. ЕОЦА је утицао на
метаболизам моносахарида, у правцу интензивнијег метаболизма глукозе у односу на
фруктозу. Добијени резултати указују на могућу примену гљиве A. tenuis у
биоремедијацији екосистема контаминираних ЕОЦА, али такође и у индустрији
детерџената и прехрамбеној индустрији.
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Abstract

PAVLOVIĆ Slobodanka, Ž. ALEKSIĆ: IMPORTANCE OF EDUCATION OF HEALTHCARE
WASTE MANAGEMENT [1Independent University of Banja Luka, Faculty of Ecology; 2University
Clinical Centre of Banja Luka]
In achieving the goal of reducing the problems in health care and improving its quality, medical
facilities are producing waste that can, in itself, be a danger to health. Proper management of such waste
is not only a legal but also a social responsibility of health facilities. Segregation of waste at the site is the
first and most important step in managing medical waste.The role of medical staff in this process is
crucial. Their knowledge, attitudes and practices regarding the management of medical waste are vital to
preventing the risks associated with this type of waste. The need for training/education in optimal
intervals is of great importance to ensure the sustainability and further improvement.
Key words: education, medical waste
Сажетак
У остваривању циља смањивања проблема у здравству и побољшања квалитета његе,
здравствене установе неминовно стварају отпад који може, сам по себи, бити опасан по здравље.
Правилно управљање таквим отпадом није само правна већ и друштвена одговорност здравствене
установе. Одвајање на мјесту настајања отпада први је и најважнији корак у управљању
медицинским отпадом. Улога медицинског особља у овом процесу од кључног је значаја. Њихово
знање, ставови и праксе у погледу управљања медицинским отпадом од значаја су за спречавање
опасности везаних за ову врсту отпада. Потреба за обуком/едукацијом у оптималним интервалима
од великог је значаја како би се осигурала одрживост и даље побољшање у овој области.
Кључне ријечи: едукација, медицински отпад

УВОД
Обука и континуирано образовање саставни су дио система управљања
медицинским отпадом. Када је медицинско особље на одговарајући начин освијештено о
значају управљања медицинским отпадом, постаје заговорник боље праксе, и помаже у
унапређењу и одржавању доброг система управљања отпадом. Што је још важније, обука
би требало да буде институционализована и да постане дио стандардних функција
медицинске установе. Дакле, обука је повезана са унапређењем квалитета здравствене
његе, институционалним политикама, унапређењем људских ресурса, укључујући
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евалуације рада особља, а у установи треба да се обезбиједи одговорно и довољно
едуковано лице које ће проводити обуку (Алексић, 2014).
За обуку о управљању медицинским отпадом на националном нивоу могли би се у
обзир узети минимални захтјеви унутар националних политика, као и у акредитацији или
лиценцирању медицинских установа. Доступност адекватне опреме за одлагање отпада,
као што су контејнери за оштре предмете и лична заштитна опрема иде руку под руку са
обуком (WHО, 2013).
Није честа појава да се код запослених у здравственим установама приликом обуке
јавља незадовољство уколико медицинска установа има неадекватне или неодговарајуће
контејнере, чиме, на неки начин, омета особље у практичној примјени свог знања. Према
томе, прорачун и набавка опреме такођер су повезани са обуком. Штавише, трошкови
обуке требало би да буду инкорпорирани у годишњи буџет медицинске установе.
Обука медицинског особља у примјени политике отпада централни је захтјев ако се жели
успјех у унапређењу управљања отпадом. Међутим, обука сама по себи није циљ (обука
само због обуке); она је прије средство за постизање циља, као што је промјена у
понашању која унапређује праксу управљања отпадом. Обука се сматра успјешном ако
води до примјетних побољшања у раду (WHО, 2013).

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
У овом раду дат је осврт на конкретно истраживање везано за провођење едукације
које се вршило кроз пројекат „Јачање здравственог сектора у Републици Српској“, а који
се реализовао у сарадњи Министарства здравља и социјалне заштите и Института за јавно
здравље Републике Српске, као и Центра за здравствени менаџмент. Истраживање је
спроведено на узорку од 740 полазника, запослених у здравственим установама, који су
били распоређени у 35 група. Један од општих задатака истраживања била је анализа
знања и вјештина запослених у здравственим установама, првенствено медицинског
особља. Обука и истраживање трајали су од октобра 2013. године до априла 2014, а
проведени су кроз два дијела. Први дио састојао се из теста знања са дјелимично
стандардизованим питањима, постављеним у форми питања са понуђеним одговорима
или са допуњавањем, који се радио прије и након едукације. Други дио односио се на
конкретне вјештине запослених које су тестиране кроз практичне вјежбе.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Процес раздвајања медицинског отпада у здравственим установама постоји у
одређеним границама, али тачне податке о количини и врсти произведеног медицинског
отпада није могуће дати ако се има у виду да установе не раде праћење и евалуацију,
односно не постоји централизована база података која би садржавала те информације.
Међутим, постоје одређене процјене о производњи инфективног медицинског отпада у
јавним установама у РС, и оне износе око 525.100 kg годишње.
Треба напоменути да је ситуација везана за провођење закона и стандарда у вези са
медицинским отпадом много боља откада се кренуло у спровођење поступка
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сертификације здравствених установа која је у надлежности Агенције АСКВА1.
Сертификација здравствених установа у систем здравствене заштите Републике Српске
уведена је Законом о здравственој заштити 2009. године, као нов приступ са фокусом на
сигурност за све учеснике у процесу пружања здравствене заштите. То је прописан
поступак којим се оцјењује и потврђује да здравствена установа задовољава унапријед
дефинисане и објављене стандарде сигурности у процесу пружања здравствене заштите.
Обавезна за све здравствене установе, врши се према дјелимично колегијално
договореним стандардима, мање је захтјевна и мање специфична од акредитације, односи
се увијек на цијелу здравствену установу, док је стицање статуса сертификоване установе
услов за обављање здравствене дјелатности (Павловић и Алексић, 2014).
Анализа спроведене едукације у здравственим установама у Републици Српској
Циљ едукације и курса „Управљање медицинским отпадом у здравственим
установама“ био је да се кроз истраживање укаже на проблеме које проузрокује ова врста
отпада, на тренутно стање, правце кретања и активности на плану адекватног збрињавања
медицинског отпада и увођења здравствено безбједног и еколошки прихватљивог начина
третмана медицинског отпада у здравственим установама Републике Српске.
Наставним програмом курса2 предвиђено је да ће учесници након завршетка
едукације бити оспособљени да објасне основне појмове и концепте из области
управљања медицинским отпадом. Такође, од учесника се очекивало да ће моћи
примијенити основна начела и правила управљања у области медицинског отпада, као и
да тумаче ознаке и шифре из области категорисања медицинског отпада.
Оцјена испуњености циљева едукације дата је на основу процјене знања које су
полазници стекли током ове едукације. Процјена знања извршена је на основу разлике у
одговорима између улазног и завршног теста. Едукацијом су унапређена знања полазника
у већини области које су упоређиване, што се може видјети из Табеле 1.

1

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС јавна је
установа чија је улога спровођење поступка сертификације и акредитације јавних и приватних здравствених
установа на свим нивоима здравствене заштите, као и праћење и унапређење квалитета здравствене
заштите.
2
Наставни програм курса припремили су аутори рада који су спроводили и едукацију, а одобрен је од
стране Центра за здравствени менаџмент и Института за јавно здравље Републике Српске.
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Значај едукације о управљању медицинским отпадом

Оно што је евидентно и што свакако треба нагласити јесте да је код свих
полазника, без обзира на установу из које долазе запажено екстремно лоше познавање
основних појмова и процедура у вези са управљањем медицинским отпадом и поступања
у одређеним акцидентним ситуацијама. Као примјер могу послужити графички прикази
резултата највећих здравствених установа у Републици Српској, односно поређење
улазног и завршног теста (Слике од 1 до 4).

Слика 1. Приказ успјешности на улазном и излазном тесту – Болница Приједор

Слика 2. Приказ успјешности на улазном и излазном тесту – КБЦ Бања Лука
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Слика 3. Приказ успјешности на улазном и излазном тесту – Болница Требиње

Слика 4. Приказ успјешности на улазном и излазном тесту – Болница Фоча

Знање је анализирано преко сазнајне, вриједносне и радне димензије. Емпиријски
је утврђена дискрепанција4 између знања и вјештина. Испитаници посједују лоша почетна
знања, минималан степен познавања области медицинског отпада и ризика којима су
свакодневно изложени и слабији потенцијал за социјалну мобилизацију јавности у
области заштите животне средине и њених основних вриједности, али веома добра
практична искуства кроз прихватљиве и сигурне импровизације везане за одређене
сегменте сегрегације медицинског отпада.
Највећа негативна разлика у одговорима забиљежена је у оним питањима која се
тичу сврставања укупног медицинског отпада као опасног, и поступања у одређеним
акцидентним ситуацијама. Најмањи проценат тачних одговора јавља се управо када се

4

Дискрепанција или раскорак представља однос између међусобно неспојивих појмова или теза.
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поставе питања која имају контретне везе са опасностима које ова врста отпада може
проузроковати.
Неопходно је нагласити да су едукацијом били обухваћени запослени на свим
нивоима у здравственим установама, од директора до чистача, али највећим дијелом –
80% медицинске сестре/техничари, што је јако битно за даљу процедуру управљања
медицинским отпадом која се односи конкретно на примарну селекцију отпада.

ЗАКЉУЧАК
Неадекватно и нестручно руковање медицинским отпадом може да изазове
озбиљне посљедице по здравље људи и животну средину. Управљање отпадом захтијева
мултисекторску сарадњу и интеракције на свим нивоима. Успостављање националне
политике и законски оквир, обука особља, као и подизање свијести кључни су елементи
успјешног управљања медицинским отпадом у здравственим установама (Павловић,
Алексић, 2013).
Обука медицинског особља у имплементацији политике отпада централни је
захтјев ако се жели успјех у унапређењу управљања отпадом. Промјена степена
информисаности, знања, вјештина и ставова о руковању медицинским отпадом предуслов
је за квалитетно руковање и збрињавање медицинског отпада.
Веома важан циљ информисања о медицинском отпаду је мотивисање
медицинског особља да усвоји добар практични приступ управљању отпадом. Запослене
треба охрабрити и подстакнути да слиједе добру праксу у управљању отпадом на тај
начин што ће она бити приказивана у позитивном свијетлу и као допринос квалитетнијем
и безбједнијем радном окружењу.
Развој програма обуке може бити олакшан утврђивањем темељних компетенција,
које су повезане са управљањем медицинским отпадом. Темељне компетенције сет су
знања, способности и ставова који су есенцијални за ефикасно обављање посла. Ове
компетенције одређују оквир за обуку и едукацију (Еммануел, 2009).
Обука запослених није активност коју је довољно једном спровести, већ она мора
да се спроводи стално. У циљу сталног унапређења знања и вјештина као и промјена
степена информисаности, сви запослени у обавези су да прођу обуку у вези са основним
поставкама система управљања медицинским отпадом.
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ОПСТАНАК САДНИЦА СМРЧЕ (Picea abies (L.) KARST.) У
ТЕСТУ ПОТОМСТВА „СРЕБРЕНИЦА” У ФУНКЦИЈИ
ТРАНСФЕРА ШУМСКОГ РЕПРОДУКТИВНОГ
МАТЕРИЈАЛА ОВЕ ВРСТE
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Abstract
CVJETKOVIĆ Branislav, Milan MATARUGA, Mirjana ŠIJAČIĆ-NIKOLIĆ, Vanja DANIČIĆ,
S.STOJNIĆ: [1Universety of Banja Luka, Faculty of Forestry, Republic of Srpska, Bosnia and
Hercegovina; 2University of Belgrade, Faculty of Forestry, Republic of Serbia; 3Institute of Lowland
Forestry and Environment, Novi Sad, Republic of Serbia]
Transfer of forest reproductive material has always been a subject of interest and attention of
forestry experts and scientists. Today is a particularly complex task in the light of existing and
anticipated climate change. In 2009, in Republic of Srpska 4, Norway spruce progeny test were
established of which Srebrenica and Drinić progeny tests are the most representative. Progeny tests were
establshed using by seedlings originating from six populations: Han Pijesak 1, Han Pijesak 2, Foča,
Potoci, Olovo and Kneževo with 36 half-sib lines. The mother trees are, at the same time, represents of
the highest quality and phenotypically the most desirable Norway spruce trees in Bosnia and
Herzegovina. Data on the survival of seedlings in the progeny test "Srebrenica" were collected in 2014,
five years after the establishment of progeny test, and compared with previously collected data in the
timeframe 2010-2014. The results indicate considerable variability among the tested population and halfsib lines. It is not possible to link the geographical distribution of spruce in B&H with the percentage of
seedlings survival; there is no clear pattern in terms of interaction: latitude / longitude, elevation to the
percentage of survived seedlings. The highest percentage of survived seedlings originating from the
population Foča and Kneževo (about 52-54%) and the smallest is in the population Han Pijesak 2 and
Olovo (about 40%).
The results can be used in the future aimed at the transfer of reproductive material spruce from BiH to the
Srebrenica as well as on the sites which are characterized by similar environmental conditions.
Key words: Norway spruce, progeny test, survival
Сажетак
Трансфер шумског репродуктивног материјала одувијек је био предмет интересовања и
пажње шумарске стручне и научне јавности. Данас представља посебно сложен задатак у свјетлу
постојећих и предвиђених климатских промјена. У 2009. години, на подручју Републике Српске
подигнута су 4 теста потомства смрче од чега су два, на подручју Сребренице и Дринића,
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најрепрезентативнија. Тестови потомства подигнути су од садница поријеклом из 6 популација:
Хан Пијесак 1, Хан Пијесак 2, Фоча, Потоци, Олово и Кнежево са 36 линија полусродника.
Материнска стабла у исто вријеме представљају и фенотипски најквалитетнија стабла смрче на
подручју Босне и Херцеговине. Подаци о преживљавању садница у једном тесту потомства –
„Сребреница” прикупљени су током 2014. године, пет година након оснивања теста потомства, те
су упоређени са раније прикупљеним подацима у временском интервалу 2010–2014. Резултати
указују на значајну варијабилност међу тестираним популацијама и линијама полусродника.
Географска дистрибуција смрче у БиХ није утицала на проценат преживљвања, јасан образац у
погледу интеракције – географска ширина/дужина, надморска висина полазних популација – није
доведен у везу са процентом преживјелих садница. Највећи је проценат преживјелих садница из
популација Фоча и Кнежево (око 52–54%), а најмањи из популација Хан Пијесак 2 и Олово (око
40%). Резултати се могу користити у будућности при усмјереном трансферу репродуктивног
материјала смрче из БиХ на локалитет Сребреница као и на локалитете који се одликују сличним
еколошким условима.
Кључне ријечи: смрча, тест потомства, преживљавање

УВОД
Смрча у Босни и Херцеговини представља једну од наважнијих привредних врста.
Иако је на граници свог природног ареала, врста постиже значајне димензије, и одликује
се добрим растом. Према незваничним подацима добијеним од љубитеља природе и
истраживача ентузијаста, највиша стабла смрче икада измјерена налазе се на подручју
Балканског полуострва и то на подручју НП „Перућица”. Посматрано у односу на
површину шуме смрче у БиХ, она заузима 21% од укупне површине под шумама у БиХ
(Матић и сар. 1971). Јавља се у чистим и мјешовитим шумама са јелом и буквом. Често се
користи у пошумљавању, а у производњи садног материјала има значајан удио који се
креће oко 65% (Матаруга и сар., 2012).
Као врста која има значајан удио у пошумљавању, чести су случајеви тзв.
„асистиране миграције“ врсте. Под асистираном миграцијом подразумијева се посебан
приступ свјесног трансфера репродуктивног материјала шумског дрвећа и грмља на
станишта ван природног ареала, а у циљу смањења штетног утицаја климатских промјена
на биодиверзитет (McLachlan и сар., 2007; Hoegh-Guldberg и сар., 2008; Richardson и сар.,
2009). Ипак, чешћи је случај да аутори иду на ниже просторне јединице које врста
заузима, те асистирану миграцију популација виде као трансфер репродуктивног
материјала унутар природног ареала распростирања (Ste-Maria и сар., 2011).
Смрча у Босни и Херцеговини, као и остале шумске врсте, налази се под утицајем
климатских промјена (MSTBiH1, 2013). Усљед промјена климе, а истовремено
непостојања демаркације региона провенијенција (OECD, 2012), проблем трансфера
репродуктивног материјала смрче, тј. њене асистиране миграције, добија на значају када
се има у виду велики број произведених садница ове врсте (Матаруга и сар., 2012). У
околиним земљама, сушење шума присутно је и врло интензивно, а узроци се траже у
повећаним концентрацијама штетних хемијских елемената у земљишту, појави киселих
киша, климатских промјена као и неадекватном трансферу смрче на нова станишта усљед
недостатка истраживања кроз одговарајуће тестове на отвореном (Матић, 2011).
1
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Било какво помјерање унутар или ван природног распрострањења захтјева
посебна истраживања кроз огледе. У Републици Српској током 2009. године подигнути су
први тестови потомства смрче (Матаруга и сар., 2010). Различити тестови подигнути су у
Европи ранијих година, а промјене у њима предмет су интензивног праћења (Krutzsch,
1974; 1992; Eriksson, 2010). У тестовима потомства прате се промјене стања на сваких пар
година. Преживљавање садница 5 година након изношења на терен, као један од основних
показатеља успјеха трансфера репродуктивног материјала и ex situ конзервације,
истражено је у овом раду.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
У току 2005. године на шест локалитета у Републици Српској из одабраних
сјеменских састојина сакупљено је сјеме са најквалитетнијих стабала смрче у БиХ. Од
сјемена је произведен садни материјал стар 3 године који је двије године провео у
сијалишту, а трећу годину у Нисула ролнама. Током 2009. године извршена је пресадња
садница на терен на више локација, гдје су формирани тестови потомства, од којих је
један у Сребреници, на локалитету старог расадника, у близини врха „Осатница”.
Локалитети сакупљања сјемена и локалитет на којем су пресађене, приказан је на Слици
1. Тест потомства заузима површину од 3 hа и састоји се од 4 блока (понављања) са
укупно усађених 4993 садница. Блокови се састоје од 6 популација, а популације од
различитог броја линија полусродника чије је бројно стање са ознакама дато у Табели 1.

Слика 1. Локације сјеменских састојина и теста потомства Сребреница

Током 2014. године на основу схеме садње извршено је евидентирање броја
преживјелих садница које су здраве, односно без присуства видљивих биотичких и
абиотичких оштећења. Евидентирање је извршено у другом, трећем и четвртом блоку у
којима су при подизању огледа биле посађене 3584 саднице, док је први блок изостављен
усљед врло малог процента преживјелих садница и већег броја оштећених садница, што је
довело до сумње у репрезентативност првог блока. Подаци о преживјелим садницама
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обрађени су у статистичком пакету Statistica 7. Веза између дистанци, надморских висина
и преживљавања испитивана је линеарном регресијом.
Табела 1. Популације и линије полусродника у тесту потомства у Сребреници
Р.бр.

Популација

Линија полусродника

1
2
3
4
5
6

Хан Пијесак 1 (локалитет „Кусаче“)
Хан Пијесак 2 (локалитет „Радојевац“)
Фоча
Потоци
Олово
Кнежево

HP1/1, HP1/3, HP1/4, HP1/5, HP1/6, HP1/7, HP1/9
HP2/1, HP2/3, HP2/4, HP2/8, HP2/10
F1, F2, F3, F5, F6, F7, F9, F10
P8, P9
O1, O2, O3, O9, O10
K1, K2, K3, K5, K6, K7, K9, K10, K11

Број линија
полусродн.
7
5
8
2
5
9

РЕЗУЛТАТИ
Саднице посађене у тесту потомства у Сребреници имале су различит проценат
пријема. Посматрано на нивоу популација, највећи проценат преживјелих садница потиче
из популација: Фоча са процентом преживјелих садница 52%, и популације Кнежево са
процентом преживјелих садница 54%. Најмањи број преживјелих садница потиче из
популација Хан Пијесак 2 и Олово. Опстанак садница из наведене двије популације има
опсег 40–42% (Слика 2).

Слика 2. Преживљавање садница по популацијама

Када су у питању линије полусродника, најмањи је проценат преживјелих садница
из линија полусродника HP2/4 и HP2/3. Ове двије линије полусродника имају проценат
преживљавања испод 30%. Линије полусродника, К2 и К11 из популације Кнежево, имале
су проценат преживљавања од око 60%. Код линија полусродника из популације Фоча
проценат преживјелих садница кретао се између 48% и 58% (Слика 3).
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Слика 3. Преживљавање садница по линијама полусродника

Анализа варијансе на нивоу блокова, популација као и њихове интеракције, указује
на постојање статистички значајних разлика на наведеним нивоима (Табела 2).
Табела 2. Двофакторијална анализа варијансе на нивоу блокова и популација
Извор варирања
Интерцепција
Блок
Популација
Блок*Популација
Грешка
Укупно

Степени слободе
1
2
5
10
3566
3583

Сума квадрата
6056101
121246
137361
219537
8403387
8869598

Средина квадрата
6056101
60623
27472
21954
2357

F
2569,923
25,726
11,658
9,316

p
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Данкан тест, као post-hoc тест указује на постојање значајне хетерогености
података на нивоу блокова за посматрано својство преживаљања. Резултати
преживљавања из 3 блока распоређени су у 3 хомогене групе.
Табела 3. Данкан тест за разлике на нивоу блокова
Блок Преживљавање [%] 1 2 3
3
38,4
***
4
44,8
***
2
51,7
***

Када је у питању преживаљавање на нивоу популација у тесту потомства у
Сребреници, резултати су Данкановим тестом груписани у двије хомогене групе. Иако је
број група мали, само двије, битно је уочити да се у првој хомогеној групи налазе двије
популације: Кнежево и Фоча, а у другој остале 4 популације, при чему нема преклапања
хомогених група. Саднице из популација Кнежево и Фоча имају већи проценат
преживљавња за око 10% у односу на остале популације, те су стога издвојене у посебну
хомогену групу.
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Табела 4. Данкан тест на нивоу популација
Преживљавање Хомогене групе
[%]
1
2

Популација
Хан Пијесак 2

36,8

***

Олово

38,0

***

Хан Пијесак 1

41,4

***

Потоци

42,8

***

Кнежево

51,6

***

Фоча

52,7

***

Анализа варијансе на нивоу линија полусродника показује постојање значајних
статистичких разлика (Табела 5).
Табела 5. Анализа варијансе на нивоу линија полусродника
Извор варирања
Интерцепција
Линија полусродника
Грешка
Укупно

Степени слободе
1
35
3548
3583

Сума квадрата
5995130
245827
8623771
8869598

Средина квадрата
5995130
7024
2431

F
2466,522
2,890

p
0,0000
0,0000

Данкан тест указује на постојање хетерогености података при чему све линије
полусродника групише у 8 хомогених група (Табела 6).
Табела 6. Данкан тест на нивоу линија полусродника
Линија
Преживљавање
полусродника
[%]
1

80

2

Хомогене групе
3 4 5 6 7

8

HP2/4

26,3

***

HP2/3

27,1

*** ***

O10

32,2

*** *** ***

HP1/5

33,9

*** *** *** ***

O1

34,3

*** *** *** *** ***

HP1/7

34,4

*** *** *** *** ***

HP1/1

36,1

*** *** *** *** *** ***

O3

36,9

*** *** *** *** *** ***

P8

38,7

*** *** *** *** *** *** ***

O9

39,2

*** *** *** *** *** *** ***

HP2/10

40,7

*** *** *** *** *** *** ***

HP1/6
HP1/4
K3
HP2/1
K9
K1

42,4
42,4
43,6
43,6
43,8
43,9

*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***

HP2/8

45,9

*** *** *** *** *** *** ***

P9

46,9

*** *** *** *** *** ***
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O2

47,5

*** *** *** *** *** ***

F2

47,9

*** *** *** *** *** ***

HP1/9

48,1

*** *** *** *** *** ***

F1

49,5

*** *** *** *** *** ***

K7

50,6

*** *** *** *** *** ***

F3

52,1

*** *** *** *** ***

K10

52,7

*** *** *** *** ***

F5

53,3

*** *** *** ***

F10

53,3

*** *** *** ***

HP1/3

53,4

*** *** *** ***

K5

53,7

*** *** ***

F9

54,0

*** *** ***

K6

54,3

*** *** ***

F6

54,4

*** *** ***

F7

58,0

*** ***

K2

60,2

***

K11

61,3

***

Посматрано у односу на преживљавање садница у тесту потомства у Сребреници,
веза између географске удаљености теста потомства и одабраних извора сјемена указује
на постојање веће зависности (r=0,5) у односу на зависност надморских висина и
преживљавања (r=0,2). Даљим анализама молекуларних и физилошких маркера смрче из
теста потомства у Сребреници, моћи ће се добити више информација о могућностима
трансфера рапродуктивног материјала ове врсте на нова станишта.

ДИСКУСИЈА
Трансфер шумског репродуктивног материјала представља сложен процес који
обухвата низ корака, од сакупљања сјемена, производње садног материјала и његовог
тестирања у одговарајућим огледима. Смрча је једна од најзаступљенијих врста у
европском шумарству чији се репродуктивни материјал (најчешће сјеме и саднице)
трансферује, а ни наша земља није изузетак. При томе треба имати у виду да су у
јувенилној фази раста врсте дрвећа које се јављају код нас јако осјетљиве и подложне
елиминацији у природним и вјештачким условима (Maтaругa и сар., 2011).
Са друге стране, смрча се одликује значајним нивоом генетичке варијабилности
истражене на нивоу природних састојина у БиХ (Ballian и сар., 2007; Ballian и сар., 2009;
Ballian 2010, Maтaругa и сар., 2014), али не и у пољским огледима што представља основу
за изналажење најадаптибилнијих популација и генотипова. Варијабилност
морфометријских параметара и преживљавање у пољским огледима истраживани су у
огледима у Србији (Шијачић-Николић, 1995; Шијачић-Николић и сар., 2000; Иветић и
сар., 2004) и у Хрватској (Грачан, 1987), гдје је утврђено да популације смрче из
централног дијела Европе генерално имају већи проценат преживљавања и бољи раст у
јувенилној фази у односу на популације на југу Европе.
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Промјене климе један су од фактора који знатно утичу на опстанак и развој смрче
као и на могућност сигурног трансфера репродуктивног материјала на одговарајућа
станишта. Проблематика трансфера позната је у свијету већ 2-3 деценије и за већи број
врста вршена су истраживања утицаја генетичке варијабилности и способности
адаптације врста на другим стаништима (Billington и Pelham, 1991; Rehfeldt и сар., 1999;
Rehfeldt, 2004; O’Brien и сар., 2007; Vitt и сар., 2010; Ste-Maria и сар., 2011; Pedlar и сар.,
2012a; Pedlar и сар., 2012b ).
Истраживања адаптибилности и варијабилности захтијевају тестирање потомства у
одговарајућим пољским огледима као што су тестови потомства (Шијачић-Николић и
Миловановић, 2010) у различитим еколошко-вегетацијским условима средине. Прва
значајнија истраживања на дефинисању еколошких и вегетацијских услова у Босни и
Херцеговини дата су кроз Еколошко-вегетацијску рејонизацију БиХ (Стефановић и сар.,
1983). Упоредо су дефинисани нови извори сјемена шумских врста, између осталог и
смрче. Иако је ово био солидан ослонац за издвајање сјеменских објеката које је потом
услиједило (Диздаревић и сар. 1983; Матаруга и сар., 2005), дефинисање одговарајућих
региона као извора сјемена није спроведено, као ни тестирање адаптираности на
различите услове средине кроз тестове на отвореном и анализе опстанка и динамике
развоја потомства.
Први значајнији огледи у БиХ гдје се смрча тестирала на отвореном подигнути су
2009. године, а први резултати добијени су 2010. (Матаруга и сар., 2010). Преживљавање
садница у тесту потомства „Сребреница“ показали су да је преживљавање прве године
након пресадње износило 85,78%. Резултати истраживања у 2014. години указују на
преживљавање од 45% што представља смањење броја садница за скоро једну половину.
Када су у питању популације које су показале највећи проценат преживљавања,
популације Фоча и Кнежево, које су 2010. имале висок проценат преживљавања, тај тренд
одржале су и у 2014. години. Популације Олово и Потоци имале су најмање проценте
преживљавања. Изненађујуће је нагло одумирање садница из популације Хан Пијесак 2
која је у 2010. години имала најбоље резултате преживљавања. У исто вријеме, резултати
преживљавања садница за тест потомства у Дринићу показали су да саднице из
популације Хан Пијесак 2 имају највећи опстанак (Цвјетковић и сар., 2015а), што указује
на константну потребу тестирања извора репордуктивног материјала у различитим
условима средине.
На основу резултата добијених за 4 године истраживања и праћења може се рећи
да популација Хан Пијесак 2 није погодна за уношење на станишта у истим или сличним
условима као што су они у којима је подигнут тест потомства у Сребреници. Најмањи
процененат преживјелих садница имала је линија полусродника HP2/4 која је, нпр. у тесту
потомства у Дринићу показала врло добре резултате. Овај примјер на нивоу једне линије
полусродника указује на потребу константног тестирања репродуктивног материјала у
различитим условима средине. Као један од разлога изумирања садница сматра се утицај
касног прољећног мраза. На основу истраживања (Цвјетковић и сар. 2015б) утврђено је да
популација Хан Пијесак 2 не отвара пупољке раније у односу на друге популације те се
тај утицај касног прољећног мраза може искључити као разлог изумирања у тесту
потомства у Сребреници.
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Саднице из популације Фоча показују добре резултате за разлику од резултата у
тесту потомства у Дринићу (Цвјетковић и сар., 2015а), а уједно је код ове поулације
забиљежено и нешто спорије отварање пупољака у прољеће (Цвјетковић и сар., 2015б).
Трансфер
репродуктивног
материјала
подразумијева
висок
проценат
преживљавања садница на стаништима на којима се врши интродукција. У свијету су
истраживања на трансферу репродуктивног материјала далеко одмакла и урађена су
детаљна упутства за сигуран трансфер репродуктивног материјала (O’Nill и сар., 2008).
Истраживања на смрчи у Европи указују на то да ће се популације дрвенастих врста, и
смрче као једне од њих, суочавати са новим климатским промјенама локација или
еволуирањем на мјесту гдје се налазе. Због тога је неопходо тестирање у тестовима
потомства да би се анализирао потеницјал врсте за преживљавањем и напредовањем у
будућности.
Тест потомства у Сребреници представља мали дио „слагалице” у тестовима смрче
у околним земљама. Даља истраживања треба усмјерити на морфометријске
карактеристике, динамику развоја смрче и разлике на нивоу молекуларних маркера у
циљу издвајања најпродуктивнијих и најотпорнијих поплулација смрче на подручју БиХ.

ЗАКЉУЧАК
Смрча у Босни и Херцеговини представља значајну врсту са економског и
еколошког аспекта. Трансфер репродуктивног материјала врсте је чест, при чему се смрча
уноси на нова станишта која су врло често удаљена неколико десетина или стотина
километара од популација из којих потиче полазни материјал. Да би се установило које
популације су погодне за транфер на нова станишта, неопходно је утврдити степен
преживљавања садница у успостављеним огледима.
На подручју Сребренице у тесту потомства смрче урађена је анализа броја
преживјелих садница, и донесени су сљедећи закључци:
- највећи проценат опстанка показале су саднице поријеклом из популација
Кнежево и Фоча које су географски удаљеније од популација Хан Пијесак 1, Хан Пијесак
2 и Олово. Ипак, не може се генерално тврдити да удаљеније популације имају виши
проценат преживљвања услед мањег процента преживјелих садница из популације
Потоци која је географски најудаљенија од теста потомства;
- популације које су у тесту потомства у Дринићу показале најбоље резултате, у
тесту потомства у Сребреници показале су најлошије резултате. То указује на различитост
рекација смрче при уносу на нова станишта при чему се акценат може ставити на
неопходност истраживања у постојећим пољским експериментима и оснивање нових на
подручу БиХ у циљу сигурног и успјешног трансфера репродуктивног материјала смрче
на нова станишта уз добру адаптацију и продуктивност у новим условима средине;
- смрча поријеклом из популације Хан Пијесак 2 најбрже је одумирала у тесту
потомства у Сребреници у периоду 2010–2014. године, те са њом не треба рачунати при
уносу на станишта која су слична онима у тесту потомства у Сребреници;
- комбинација резултата истраживања у овом раду са резултатима истраживања
морфометријских параметара даће потпунију слику потенцијала смрче за трансфер на
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нова станишта која се одликују истим или сличним условима као на подручју на којем је
подигнут тест потомства у Сребреници.
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БИОАКУМУЛАЦИЈА ЖЕЉЕЗА И МАНГАНА КОД НЕКИХ
ВОДЕНИХ МАКРОФИТА НА ПОДРУЧЈУ РИБЊАКА
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Abstract

MAKSIMOVIĆ Tanja, S. RONČEVIĆ, Biljana KUKAVICA: BIOACCUMULATION OF IRON
AND MANGANESE IN SOME WATER MACROPHYTES IN THE AREA OF BARDAČA
POND [1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića
2, 78000 Banja Luka, 2University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department for Chemistry,
Biochemistry and Environmental Protection, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad]
Fe and Mn contents were analyzed in the water, sediment and tissue of Phragmites communis
Trin., Utricularia vulgaris L. and Salvinia natans (L.) All. at two sites in the area of Bardača (Necik and
Sinjak-active fish ponds) in the period from May to October. Тhe concentrations of microelements are
determined by atomic absorption spectrophotometry directly from a stock solution. Based on the Fe and
Mn content in water and according to the Regulation on Classification of Waters and Waterways
Categorizations, the waters on the studied locations belong to II/III quality class. Fe and Mn
concentration in the tissue of studied macrophytes varied depending on the type, site and period of
sampling. In terms of Fe content bioaccumulation sequence at studied macrophyte types on both
investigated ponds was declining as follows: Salvinia natans > Utricularia vulgaris > Phragmites
communis-rhizome > Phragmites communis-above-ground part. For Mn bioaccumulation sequence was
somewhat different: Utricularia vulgaris > Salvinia natans > Phragmites communis-above-ground part
> Phragmites communis-rhizome. Results obtained in the study indicate the different capacity for Fe and
Mn uptake between the studied species, which could be of great significance at selection of plant species
suitable for the phytoremediation.
Key words: heavy metals, phytoremediation, Phragmites communis, Utricularia vulgaris, Salvinia
natans
Сажетак
Садржај Fe и Mn анализиран је у води, седименту и ткиву Phragmites communis Trin.,
Utricularia vulgaris L. i Salvinia natans (L.) All. на два локалитета на подручју Бардаче (Нецик и
Сињак – активни рибњачки базени) у периоду мај–октобар. Концентрације микроелемената
одређиване су атомском апсорпционом спектрофотометријом (ААС) директно из матичног
раствора. На основу садржаја Fe и Mn у води, а према Уредби о класификацији вода и
категоризацији водотока, воде на истраживаним локалитетима припадају II/III класи квалитета.
Концентрација Fe и Mn у ткиву испитиваних макрофита варирала је у односу на врсту, локалитет
и период узимања узорака. У погледу садржаја Fe слијед биоакумулације код испитиваних
макрофитских врста на оба истраживана базена опадао је у низу: Salvinia natans > Utricularia
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vulgaris > Phragmites communis-rizom > Phragmites communis – надземни дио. За Mn редослијед
биоакумулације био је другачији: Utricularia vulgaris > Salvinia natans > Phragmites communis –
надземни дио > Phragmites communis-ризом. Резултати добијени у раду указују на различит
капацитет за усвајањем Fe и Mn између испитиваних врста, што може бити од велике важности
при одабиру биљних врста погодних за фиторемедијацију.
Kључне ријечи: тешки метали, фиторемедијација, Phragmites communis, Utricularia vulgaris,
Salvinia natans

УВОД
Акватичне биљке имају способност да акумулирају знатне количине тешких
метала у свом ткиву. Њихова моћ акумулирања креће се у концентрацијама од 100 и више
пута већим од других биљних врста гајених у истим условима, без значајних посљедица
по преживљавање биљке и њену биопродукцију. Стога имају важну улогу у циркулисању
тешких метала у воденим екосистемима изазивајући акумулацијски ефекат (Prasad и
Freitas, 2006; Prasad и сар., 2006; Liu и сар., 2007; Rai, 2009; Babović и сар., 2010; Marchand
и сар., 2010). На основу резултата истраживања о неким биљним врстима, токсичне
концентрације одређених метала су сљедеће: Cd, 0,1; Ni, 10; Pb, 30; Cu, 20; Fe, 100; Zn;
100 и Mn, 300 μg/g суве масе (Alloway, 1995; Liphadzi и Kirkham, 2005). Иако се неки
тешки метали као Mn, Fe, Cu и Zn убрајају у есенцијалне нутријенте, њихове повећане
концентрације могу бити токсичне за биљке. Хемијски састав акватичних макрофита
често се користи у биоиндикацији, јер је садржај елемената у биљном ткиву индикатор
присуства датог елемента у воденој средини.
Водене биљке развиле су комплексне биохемијске механизме за контролу уноса и
транслокације тешких метала, а разумијевање ових механизама и њихове генетске основе
важан је аспекат у развијању биљака као агенаса фиторемедијације (Prasad, 2003; Prasad и
Freitas, 2003; Benavides, 2005; Hossain и сар., 2012). Један од таквих механизама јесте и
њихова способност да се усвајање и акумулација тешких метала првенствено одвија у
коријену што уједно представља и један вид заштите надземних органа од њихове веће
концентрације у спољашњој средини. Своју улогу биоакумулатора, водене биљке
најчешће испољавају у приобалним плићим дијеловима ријека, језера и канала (Westlake,
1971; Pajević и сар., 2001; 2002; Prasad и сар., 2006). Водене макрофите акумулирају тешке
метале из воде и седимента те непосредно одређују концентрацију и баланс тих материја
у воденој средини, учествујући тако у процесу кружења материја у воденим
екосистемима.
Резултати нашег рада указују на сезонско варирање у садржају Fe и Mn између
емерзних, субмерзних и флотантних биљака на истражваним басенима. У принципу,
утвђене су значајне разлике код истраживаних врста у погледу концентрације и
акумулације тешких метала у надземном дијелу, подземном дијелу и читавим биљкама.
Добијени резултати указују да се водене биљке могу искористити у третманима чишћења
отпадних вода које су загађене тешким металима, при чему треба имати у виду да је избор
биљне врсте пресудан и да може значајно утицати на ефикасност уклањања и добијање
оптималних резултата.
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Истраживано подручје рибњака Бардача налази се на 25 km од Бање Луке –
општина Србац. Рибњак лежи у алувијалној равни ријеке Саве, на надморској висини од
90 m. Рибњак се састоји од једанаест басена: Превлака, Ракитовац, Мали Дајковац,
Велики Дајковац, Брзајски, Нецик, Сињак, Љетни базен, Луг, Дуго Поље I и Дуго Поље II
(Đurić и сар., 2004). Истраживања су обављена на сљедећим локалитетима: 1) Нецик
(налази се у средишту комплекса рибњака, површине је 40 ha, просјечне дубине 110 cm;
тачка узимања узорака лоцирана је на 45°06´47.7 сјеверне географске ширине и
17°27´04.7 источне географске дужине) и 2) Сињак (обухвата најсјевернији руб рибњака,
налази се источно од Љетног басена, површине је 40 ha, просјечне дубине 180 cm; тачка
узимања узорака лоцирана је на 45°06´55.1 сјеверне географске ширине и 17°26´02.9
источне географске дужине). Узимање узорака (вода, седимент и биљни материјал)
обављано је једанпут мјесечно током вегетационог периода (мај–октобар). За узимање
узорака, њихову припрему и хемијске анализе коришћене су стандардне методе, описане
у APHA (1995). Концентрације микроелемената (тешких метала) у биљкама и седименту
одређиване су атомском апсорпционом спектрофотометријом (AAS) директно из
матичног раствора. Узорци су снимани на атомском апсорпционом спектрофотометру
Aanalyst 700, произвођача Perkin Elmer USA, пламеном техником, станардни метод EPA
7000B. Садржај микроелемената и тешких метала у води одређиван је у узорцима уз
помоћ спектрофотометра Hach DR 2800. За одређивање концентрације жељеза кориштен
је FerroVer метод, за одређивање мангана PAN метод.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Узорци за анализу тешких метала у води прикупљани су једанпут мјесечно током
сезоне у периоду мај–октобар на два локалитета (басени Нецик и Сињак) са подручја
рибњака Бардача. Категоризација воде рибњачких басена одређена је на основу поређења
добијених вриједности физичко хемијских праметара са Уредбом о класификацији вода и
категоризацији водотока („Службени гласник“ РС, број: 42/2001). Из резултата
приказаних у Табели 1 може се видјети да се садржај жељеза у води кретао од 0,150 до
0,240 mg/l, при чему су добијене вриједности биле веће на локалитету Нецик у односу на
Сињак. На основу садржаја жељеза у води током периода истраживања, а према Уредби о
класификацији вода и категоризацији водотока, вода на локалитету Нецик и Сињак
припадала је II класи квалитета. Такође, током сезоне, уочавају се повећане
концентрације жељеза у води током љетњег периода, што је вјероватно резултат
редукујућих услова на граници седимента и воде при чему се Fe (III) редукује у Fe (II)
које је растворљивије у води и из седимента Fe прелази у водену фазу (Rončević и сар.,
2004).

89

Тања Максимовић, Срђан Рончевић, Биљана Кукавица

Табела 1. Садржај тешких метала у води на истраживаним локалитетима на подручју Бардача
Локалитет

Нецик
Сињак
Нецик
Сињак

Метал

Fe
Mn

Мај

Јун

0,050
0,160
0,037
0,039

0,120
0,180
0,049
0,062

Садржај метала (mg/l/)
Период (мјесец)
Јул
Август Септембар
0,240
0,160
0,047
0,076

0,210
0,160
0,075
0,063

0,240
0,200
0,082
0,086

Октобар
0,210
0,150
0,064
0,066

Средња
вриједност
0,178
0,168
0,059
0,065

Садржај Mn у води на истраживаним басенима кретао се од 0,037 до 0,076 mg/l,
при чему се запажа да је тај садржај био нешто већи на локалитету Сињак у односу на
Нецик (Табела 1). На основу садржаја мангана у води током 2010. године, а према Уредби
о класификацији вода и категоризацији водотока, воде на истраживаним локалитетима
припадају II/III класи квалитета. На истраживаним локалитетима, такође се уочава и
пораст концентрације Mn са сезоном, односно максималне вриједности констатоване су у
периоду август–септембар, што је, вјероватно, посљедица повећања садржаја органских
материја у води и веће биодоступности Mn из седимента. До сличних података за канал
Врбас–Бездан дошли су Stojanović и сарадници (1994) у својим истраживањима.
Табела 2. Садржај тешких метала у седименту на истраживаним локалитетима на подручју
Бардача
Локалитет
Метал
Нецик
Fe
Сињак
Нецик
Сињак

Mn

Мај
620±0
620±0
207±7,69
356±0,47

Јун
616±0,47
618±0
257±24,53
346±3,36

Садржај метала (mg/kg)
Период (мјесец)
Јул
Август
Септембар
617±0
619±0,48
619±0,48
617±0,48
618±0
618±0
227±0
190±0,96
225±4,81
251±3,36
204±1,63
292±0,48

Октобар
618±0
618±0
618±0
299±6,25

Садржај жељеза у седименту на истраживаним локалитетима кретао се од 616
mg/kg па до 620 mg/kg (Табела 2). Током периода истраживања вриједности Fe у
седименту нису значајно варирале, при чему се запажа да је у просјеку садржај био већи
на локалитету Сињак у односу на Нецик. Добијене вриједности биле су ниже у односу на
концентрацију Fe у седименту које су измјерене за Сребарно језеро (9060 mg/kg),
(Yurkova, 1996), Бегечку јаму (12374 mg/kg) и Ковиљски рит (16154 mg/kg) (Pajević и сар.,
2002). Концентрација Mn у испитиваним узорцима седимента у одређеном периоду
прелазила је вриједности максимално дозвољене концентрације (МДК – 400 mg/kg),
према Службеном гласнику РС 23/1994. На локалитету Нецик током периода
истраживања запажају се значајнија варирања у концентрацији Mn у седименту у односу
на Сињак, са максималним вриједностима које су констатоване за октобар (618 mg/kg),
што је вјероватно посљедица повећања анаеробних услова у којима је Mn мобилнији
(Табела 2).
Измјерене вриједности Mn у седименту биле су до пет пута веће у односу на
резултате ранијих истраживања на истом локалитету (Maksimović и сар., 2007). Разлог за
знатно повећање концентрације Mn могу бити природни извори (подземне воде), као и
вјештачка ђубрива, спирање са околног земљишта, као што је показано у радовима Ubavić
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и сарадници (1993), Kastori и Milošević (2011), а што је вјероватно случај и за истраживане
локалитете на Бардачи. На истраживаним локалитетима измјерене су знатно ниже
концентрације Mn у седименту и води у односу на Fe, што је, вјероватно, резултат
повећања pH због кречења воде при чему усљед антагонизма између ова два елемента
долази до његовог споријег усвајања (Kastori и Milošević, 2011). Садржај Mn у седименту
на истраживаним басенима био је знатно већи у односу на истраживања која су спровели
други истраживачи на сличним локалитетима (Yurkova и Kochev, 1996; Stanković и сар.,
2000; Pajević и сар., 2002), који су установили да концентрација Mn варира у зависности
од степена усвајања од акватичних макрофита и од хемијских услова седимента.
У овом раду анализиран је садржај Fe и Mn у ткиву Phragmites communis, Salvinia
natans и Utricularia vulgaris током 2010. године. Садржај тешких метала изражен је у
mg/kg суве масе. Код емерзне врсте Phragmites communis дат је садржај микроелемената
за поједине органе. Резултати истраживања приказани су графички, како у цијелим
биљкама тако и у појединим органима (Слика 1). Добијени резултати указују на
специфичност у усвајању тешких метала у зависности од врсте, при чему је забиљежена и
варијација унутар истих врста. Поред тога, концентрација која је пронађена у различитим
биљним врстама варирала је од локације до локације због стања загађења животне
средине на тој локацији.
Добијене вриједности садржаја жељеза у надземном дијелу Phragmites communis
кретале су се од 106 до 347 mg/kg (Слика 1 и 2). У надземном дијелу трске је забиљежен
2–3 пута нижи садржај Fe у односу на ризом на оба истраживана локалитета. Разлог је
вјероватно резултат постојања физиолошке баријере која омета бољу транслокацију у
надземне органе, а што су забиљежили Liu и сарадници (2007) у својим истраживањима.
Такође, до сличних резултата за Phragmites communis дошли су у свом раду Pajević и сар.,
2002; Nikolić и сар., 2003; Babović и сар., 2010, и указали на то да се Fe више акумулира у
ризому, а Mn у надземном дијелу, што може бити веома важно ако се ове врсте користе у
фиторемедијацији. Концентрације Fe у ткиву Salvinia natans на локалитету Нецик кретале
су се од 454 mg/kg па до 3035 mg/kg при чему се запажа да су веће вриједности добијене
почетком вегетационог периода (мај) а значајно ниже (за 80 %) до краја периода
истраживања (септембар–октобар). Оваква дистрибуција у садржају Fe током сезоне
резултат је његове боље биодоступности усљед снижења pH, што повећава
редистрибуцију овог елемента, при чему су утврђене концентрације Fe код Salvinia natans
у одређеном периоду биле далеко изнад допуштене границе и имале токсичан ефекат
(Слике 1 и 2). Гледано у просјеку утврђено је да је најбољи акумулатор овог тешког
метала Salvinia natans, те да је највећа измјерена концентрација испитиваног елемента у
мају (3035 mg/kg) у односу на остале врсте, а да је локалитет Нецик оптерећенији овим
елементом од локалитета Сињак.
Добијене вриједности садржаја Fe на истраживаним локалитетима код Salvinia
natans (453–3035 mg/kg) у овом раду у сагласности су са вриједностима код других аутора
које су забиљежене за Рибњак Ечка (198-5979 mg/kg) (Babović и сар., 2010) и Змајево
(2527 mg/kg) (Borišev, 2005), Змајево (2518 mg/kg) (Ilić, 2005). Акумулација Fe у ткиву
Utricularia vulgaris била је за 11 % нижа на локалитету Сињак у односу на Нецик (Слике 1
и 2). Садржај Fe на локалитету Нецик био је већи почетком сезоне (мај–јун), нижи и
уједначенији током периода јул–август, а најнижи је констатован у септембру (Слика 1).
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На локалитету Сињак је забиљежена другачија ситуација, ниже вриједности
измјерене су почетком периода истраживања (мај–јун), док су повећане и уједначеније
вриједности констатоване до краја периода истраживања (Слика 2).

Слика 1. Садржај Fe (mg/kg) у ткиву Phragmites communis, Salvinia natans и Utricularia
vulgaris на локалитету Нецик
abcdef

-рaзличитa мaлa слoвa oзнaчaвajу вриjeднoсти тoкoм пeриoдa истрaживaњa; a – мaj, b – jун, c –
jул, d – aвгуст, e – сeптeмбaр, f – oктoбaр, кojи сe стaтистички знaчajнo рaзликуjу зa нивo знaчajнoсти
p<0,05).

У ткиву Utricularia vulgaris највећа измјерена вриједност Fe (1184 mg/kg) била је у
мају на локалитету Нецик, да би до краја периода истраживања измјерена за 60 % нижа
вриједност (Слика 1). Ако се упореде вриједности Fe у ткиву Utricularia vulgaris са
резултатима Kovács-а (1978) за исту врсту, може се закључити да је Utricularia vulgaris на
подручју Бардача акумулирала нижу концетрацију испитиваног елемента. Stanković и
сарадници (2000) у својим истраживањима наводе да су повећане вриједности Fe у ткиву
субмерзних врста Myriophyllum spicatum и Ceratophyllum demersum (1157-2075 mg/kg) за
канале Врбас–Бездан и Банатска Паланка – Нови Бечеј утицај околних пољопривредних
површина као и ослобађања метала из седимента, што је вјероватно један од разлога
повећаних концентрација Fe и на овом подручју.
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Слика 2. Садржај Fe (mg/kg) у ткиву Phragmites communis, Salvinia natans и
Utricularia vulgaris на локалитету Сињак
abcdef

-рaзличитa мaлa слoвa oзнaчaвajу вриjeднoсти тoкoм пeриoдa истрaживaњa; a –
мaj, b – jун, c – jул, d – aвгуст, e – сeптeмбaр, f – oктoбaр, кojи сe стaтистички знaчajнo рaзликуjу зa
нивo знaчajнoсти p<0,05).

На основу добијених резултата о садржају Fe код све три макрофитске врсте може
се закључити да су врсте са локалитета Нецик акумулирале више Fe у односу на биљке из
басена Сињак.
Концентрације мангана у надземном дијелу Phragmites communis варирале су од
116 mg/kg (јун) па до 300 mg/kg (октобар) при чему су забиљежене вриједности на
локалитету Сињак у просјеку биле незнатно ниже у односу на исту врсту са локалитета
Нецик. Измјерене вриједности Mn у ризому трске кретале су се од 32 mg/kg па до 166
mg/kg, при чему су минималне вриједности забиљежене током периода, мај–јуни а
максималне вриједности добијене су током периода цвјетања (јул–август), затим слиједи
благи пад до краја периода истраживања. Концентрације Mn у ризому испитиване врсте
на истраживаним локалитетима (Слике 3 и 4) током периода истраживања биле су за 2–3
пута ниже у односу на надземни дио. До другачијих резултата у својим истраживањима
дошли су Nikolić и сарадници (2003), kоји су већи садржај Mn установили у ризому у
односу на надземни дио Phragmites communis. Доказано је да је покретљивост Mn мала,
али ипак већа од Fe и Cu, а да се нарочито повећава код монокотиледоних биљака
(Kastori, 1998; Kabata-Pendias и Pendias, 2001), па се већа акумулација може појаснити и
овом чињеницом односно бољом транслокацијом Mn у надземни дио, као и већом
мобилношћу Mn из седимента.
Концентрација Mn у ткиву Salvinia natans варирала је од 266 до 579 mg/kg, при
чему се уочава да током истраживаног периода нису забиљежене значајније разлике у
садржају Мn на истраживаним локалитетима. Добијене вриједности Mn код Salvinia
natans (325-578 mg/kg) биле су знатно ниже у односу на вриједности концентрација Мn
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које су забиљежене за рибњак Ечка (344–4889 mg/kg) (Babović и сар., 2010), Бегечка јама
(2406 mg/kg) и Ковиљски рит (2455 mg/kg) (Pajević и сар., 2002). Концентрација Mn у
ткиву Salvinia natans била је нижа у односу на Utricularia vulgaris, што су документовали
Pajević и сарадници (2002) у свом раду на подручју Ковиљског рита и канала Дунав–
Тиса–Дунав.

Слика 3. Садржај Mn (mg/kg) у ткиву Phragmites communis, Salvinia natans и
Utricularia vulgaris на локалитету Нецик
abcdef
-рaзличитa мaлa слoвa oзнaчaвajу вриjeднoсти тoкoм пeриoдa истрaживaњa; a –
мaj, b – jун, c – jул, d – aвгуст, e – сeптeмбaр, f – oктoбaр, кojи сe стaтистички знaчajнo рaзликуjу зa
нивo знaчajнoсти p<0,05).

Концентрације Мn у ткиву Utricularia vulgaris варирале су од 382 до 620 mg/kg,
што је било у складу са истрживањима Stanković и сарадника (1998) на подручју
локалитета Дунав–Тиса–Дунав у ткиву субмерзних врста Ceratophyllum demersum и
Myriophyllum spicatum. Већи садржај Mn утврђен је на локалитету Нецик у односу на
Сињак. Оваква дистрибуција Mn у ткиву флотантних и субмерзних врста посљедица је
физичко-хемијских услова средине, специфичности саме врсте као и утицаја отпадних
вода које снабдијевају ове басене, што је документовано и у другим радовима са сличном
проблематиком. Значајне разлике у садржају Mn (капацитет акумулације) биле су између
испитиваних врста; највећи капацитет за акумулацијом испољила је Utricularia vulgaris
(501 mg/kg), затим Salvinia natans 415 mg/kg), а најмање надземни дио (262 mg/kg) и
ризом (96 mg/kg) Phragmites communis.
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Слика 4. Садржај Mn (mg/kg) у ткиву Phragmites communis, Salvinia natans и
Utricularia vulgaris на локалитету Сињак
abcdef
-рaзличитa мaлa слoвa oзнaчaвajу вриjeднoсти тoкoм пeриoдa истрaживaњa; a –
мaj, b – jун, c – jул, d – aвгуст, e – сeптeмбaр, f – oктoбaр, кojи сe стaтистички знaчajнo рaзликуjу зa
нивo знaчajнoсти p<0,05).

Pajević и сарадници (2002) на подручју Бегечке јаме, Ковиљског рита и канала
Дунав–Тиса–Дунав, пратили су концентрације макро и микроелемената за неколико
флотантних и субмерзних врста, при чему су утврдили да Phragmites communis има мањи
капацитет акумулације (Mn) у односу на субмерзне и флотантне биљке, што је у складу са
добијеним резултатима у овом раду.
Концентрације Mn код Salvinia natans и Utricularia vulgaris биле су дупло веће од
максимално дозвољених, при чему је садржај био у просјеку већи на локалитету Нецик у
односу на Сињак, што је вјероватно посљедица веће доступности испитиваног елемента,
физичко-хемијских услова средине, присуства метала у растворљивој форми односно
његовог бржег ослобађања из седимента (Слике 4 и 5). Додавање кречњака почетком
сезоне као једнa од агротехничких мјера у рибњачким басенима вјероватно утиче на
капацитет акумулације других елемената, првенствено мангана, а пошто је познат његов
антагонизам према Ca, може се претпоставити да је Ca утицао на смањење апсорпције Mn
из седимента као и на усвајање код биљака, па је и то један од разлога ниже концетрације
Mn у односу на Fe.

ЗАКЉУЧАК
Добијени резултати у овом раду указују на то да су највеће разлике између
испитиваних биљних врста уочене у погледу акумулације Fe: од 76 mg/kg у ризому
Phragmites communis до 3035 mg/kg код Salvinia natans. Као најбољи акумулатор Fe на оба
истраживана локалитета показала се врста Salvinia natans, слиједе Utricularia vulgaris па
Phragmites communis. Токсичне концентрације Fe утврђене су током периода мај–јун у
ткиву Salvinia natans и Utricularia vulgaris. За разлику од Fe вриједности Mn у ткиву
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испитиваних макрофитски врста су биле 2–3 пута ниже током истраживаног периода. Као
најбољи акумулатор Mn показала се врста Utricularia vulgaris, затим Salvinia natans, а
најмањи надземни дио и ризом Phragmites communis. Такође би се на основу добијених
резултата могло закључити да испитиване макрофитске врсте највише акумулирају
жељезо, а да је локалитет Нецик оптерећенији у садржају испитиваних елемената. У
сваком случају, одступања која су нађена у садржајима Mn и Fe код тестираних биљака
највјероватније су изазвана посебним адаптационим прилагођеностима биљака, у вези са
начином и могућностима акумулације, као и степеном њихове толеранције на токсичне
ефекте тешких метала. Истраживане макрофитске врсте показале су се као веома добри
биоакумулатори испитиваних елемената, те се могу користити у процјени квалитета воде
и успјешно примијенити у фиторемедијацији тешких метала у акватичним екосистемима.
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Стручни рад

СТАВ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА О РЕЦИКЛАЖИ И
ЗБРИЊАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ
ОТПАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Наташа Букумирић, Весна Аливојводић, Шимон Ђармати
Висока школа струковних студија – Београдска Политехника, Бранкова 17, 11000 Београд
Abstract
BUKUMIRIĆ Nataša, Vesna ALIVOJVODIĆ, Š. ĐARMATI: ATTITUDE HIGH SCHOOL
STUDENTS ABOUT RECYCLING AND DISPOSAL OF EE-WASTE IN THE REPUBLIC OF
SRPSKA [College for Professional Studies - Belgrade Polytechnics, Brankova 17, 11 000 Belgrade]
It is quite clear that survival, as well as the progress of humanity is not possible without serious
approach to the protection of the environment. On the other hand, it is the fact that the progress of society
is in an inescapable relation to the development of modern technologies. The life of modern man is
simply impossible to imagine without the use of a wide variety of electrical appliances and equipment,
that in many cases, ends up neglected, once their usage value is lost, creating in that way increasing
pressure on the environment and human health. This paper presents the research results that indicate
awareness of high school students about recycling and the degree of representation of electronic and
electric waste in the Republic of Srpska, as well as the willingness of students to future approaches to
solving this problem.
Key words: recycling, ee-waste, survey, students
Сажетак
Данас је потпуно јасно да опстанак, али и напредак човечанства није могућ уколико се
озбиљно не приступи очувању животне средине. С друге стране, чињеница је да напредак
друштва стоји у неизоставној корелацији с развојем савремених технологија. Живот савременог
човека просто је немогуће замислити без употребе великог броја електричних уређаја и опреме,
који по губитку употребне вредности, у великом броју случајева, завршавају на најразличитијим
местима стварајући све већи притисак на животну средину и здравље људи. У раду су приказани
резултати истраживања који указују на свест ученика средњих школа о заступљености рециклаже
и степену збрињавања електричног и електронског отпада (ЕЕ-отпада) на подручју Републике
Српске, као и спремност ученика да у будућности приступе решавању овог проблема.
Кључне речи: рециклажа, ЕЕ-отпад, истраживање, ученици
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УВОД
Током људске историје, и дан-данас, најважнији задатак човека је проналажење
начина да у различитим екосистемима дође до ресурса за одржавање живота – хране,
одеће, заклона, енергије и других добара (Klajv, 2009), али и решавање питања отпада
који неминовно настаје у свакодневним активностима. Од настанка човечанство ствара
отпад. Житељи првих насеља сами су се старали о уништавању насталог отпада, који су
обично закопавали, бацали у јаме, спаљивали и сл. Међутим, количина и састав отпада
који је у том периоду генерисан и на такав начин одлаган са биолошке тачке посматрања
био је довољан за очување и одржавање еколошке равнотеже. Са порастом становништва,
променом начина живота и навика количина отпада расла је и мењала своју садржину, из
чега произлази проблем проналажења баланса између нарастајућих захтева и потреба и
могућности екосистема да издржи те притиске. Нажалост, већ низ година суочавамо се са
чињеницом да човечанство живи изнад одрживости планете Земље и способности
еколошких система да надокнаде и апсорбују све што човек потроши и одбаци. Отпад
који се створи у току једне године, као и потрошња и потребе за природним ресурсима
превазилазе способност планете Земље да их регенерише и реапсорбује у истом периоду
(Redžić, 2013). Отпад постаје проблем који захтева решење. Нарочит проблем данашњице,
условљен актуелним трендовима сталног информатичког развоја, јесте суочавање са
сталним порастом електронског и електричног отпада. Имајући у виду негативне
еколошке и економске аспекте ове појаве, као и састав материјала који се у електроници
примењује, рециклажа ЕЕ-отпада игра важну улогу (Marjanović и сар., 2010).
И поред тога што заштита и унапређење животне средине све више избијају у први
план политике са јасно позиционираним циљевима – очување животне средине и
побољшање њеног квалитета; заштита човековог здравља; опрезна и рационална употреба
природних ресурса; унапређење мера на међународном нивоу у циљу решавања како
регионалних тако и глобалних проблема животне средине (Сл. Гласник РС, 2013) – није
реткост и дан-данас, покрај пута, на обалама река, у шумама наићи на гомилу отпада
најразличитијег састава. Покварени и застарели уређаји постоје готово у сваком
домаћинству.
Разлози за овакво стање наше околине и здравља људи пре свега су недовољна
свест грађана о управљању отпадом, као и недостатак система за одвојено прикупљање
ЕЕ-отпада на целом подручју Републике Српске, како би се на адекватан и организован
начин прикупљао и збрињавао отпад у складу са законским прописима.
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Истраживање је реализовано у априлу 2014. године анкетирањем, које је извршено
на узорку од 204 ученика оба пола (38,2% ученици и 61,8% ученице), другог и трећег
разреда средње школе. Анкетирање је обављено у средњим школама за које је претходно
добијена сагласност надлежних у 3 града Републике Српске и то: Сребреници, Братунцу,
Вишеграду (Табела 1).
Табела 1. Списак градова и школа у којима је анкетирање реализовано

Град

Бр. анкетних
листова

Школа

Сребреница

90

Средњошколски центар „Сребреница“

Братунац

51

Средњошколски центар „Братунац“

Вишеград

63

Средња школа „Иво Андрић“

За потребе истраживања коришћен је упитник од 15 питања која су представљала
комбинацију алтернативних (дихотомних) и затворених питања. Испитаницима који су
обухваћени истраживањем гарантована је анонимност, што је допринело добијању
искрених података. За унос и обраду добијених података коришћен је програм MS Office
Exсel.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Анкетом су обухваћена питања којима је требало испитати на који начин ученици
долазе до информација о рециклажи и ЕЕ-отпаду, у којој мери су упознати са процесом
рециклаже и проблемом електричног и електронског отпада, ставове ученика о
заступљености рециклаже у Републици Српској, степен досадашњег, али и спремност за
будуће ангажовање на том пољу. Приказ добијених резултата и њихова дискусија вршени
су у односу на постављене циљеве истраживања. Начин на који ученици долазе до
информација о рециклажи, али и њихов став о заступљености информација у настави и
медијима дати су на основу следећих резултата.
Више од половине испитаника (60,0%) наводи да највише информација о рециклажи
могу наћи на интернету. Не тако мали број ученика (23,2%) сматра да нема адекватног
извора информација о рециклажи што указаје на то да су у Републици Српској питања
која се тичу отпада и рециклаже, нажалост, још увек маргинализована. Изузетно мали
проценат ученика 4,2% наводи школу као место информисања о рециклажи, која иако би
требало да има примарну улогу да младима обезбеди како теоријска тако и практична
знања о поступању са отпадом, очигледно овој области не посвећује пажњу у
задовољавајућој мери (Слика 1).
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60,0%

23,2%
4,2%

11,0%
1,6%

0,0%

Слика 1. Извори информисања о рециклажи и ЕЕ-отпаду

Разлог за овако слабу оцену школе као извора информација о рециклажи и
поступању са ЕЕ-отпадом може се приписати следећем – обавештеност о рециклажи у
школској настави недовољна је што наводи чак 83,6% испитаних ученика, 12,9% наводи
да је обавештеност добра, док је само 3,5% испитаних ученика задовољно количином
информација. Потврда општег незадовољства доступним информацијама у овој области је
чињеница да чак 89 % ученика сматра како ни медији не посвећују довољно пажње све
већем проблему данашњице, проблему одлагања електричног и електронског отпада.
Знање ученика о рециклажи и електронском отпаду на задовољавајућем је нивоу. Да
рециклажа представља разврставање, прикупљање и прераду отпадног материјала за
поновну употребу, знало је 78% ученика (Слика 2).

Слика 2. Знање ученика о рециклажи

Више од половине испитаника упознато је с тим да ЕЕ-отпад представља опасан
отпад, као и да се може рециклирати при чему се раставља, а затим се од различитих
материјала праве нови производи. Али то не значи да није забрињавајуће то што 39,3%
испитаних ученика није упознато са опасношћу од ове врсте отпада (Слика 3).
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54,2%
39,3%

6,5%

Слика 3. Упућеност ученика у штетност ЕЕ-отпада

Поред тога што су теоријска знања о рециклажи и њеном значају код ученика
присутна, на основу следећих резултата може се констатовати да су практична знања о
рециклажи, као и поступању са електронским и електричним отпадом на изразито ниском
нивоу. Тако 79,4% ученика не врши класификацију отпада, већ папир, пластику, стаклену
и лимену амбалажу баца с осталим смећем (Слика 4). При куповини 85,3% ученика не
обраћа пажњу на то да ли је производ направљен од рециклираног материјала.

79,4%

20,6%

Слика 4. Степен разврставања папира, пластике, стаклене и лимене амбалаже код ученика

Поред знања да се ЕЕ-отпад може успешно рециклирати, чак 85% испитаника није
никада досад предало неки електрични уређај на рециклажу. Више од половине
испитаника (59,7%) свесно је да поседује неисправне уређаје у домаћинству. Разлози су
евентуална могућност поправке и поновне употребе, иако у већини случајева такав уређај,
како због незадовољавања тренутних потреба, тако и због заборављања места на које је
одложен, често буде замењен новим уређајем који самим тим представља додатни отпад.
Пример за наведено је однос ученика према старим мобилним телефонима. У последњих
пет година, 23,5% ученика променило је два мобилна телефона, 24,5% три мобилна
телефона, а 35,8% више од три мобилна телефона (Слика 5).
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35,8%
23,5%

24,5%

10,8%
5,4%

Слика 5. Број мобилних телефона које су ученици променили у претходних пет година

На питање шта су урадили са претходним мобилним телефонима, више од
половине испитаника одговорило је да старе телефоне и даље држе међу стварима у
стану, и ако то упоредимо са малопређашњим резултатима који указују на то да велики
проценат ученика поседује бар један стари телефон, добијамо нерешено питање велике
количине ЕЕ-отпада. Захваљујући акцијама појединих мобилних компанија одређени број
ученика (26,9%) проблем старог телефона решава заменом за нови уз доплату, што
представља мали, али значајан корак у решавању проблема ЕЕ-отпада и добар подстрек
младима за активно учешће у процесима рециклаже (Слика 6).

Слика 6. Поступање са старим мобилним телефоном

Школским оценама од 1 до 5 ученици су оцењивали информисаност становника о
рециклажи на нивоу Републике Српске. Ученици су свесни да су теме рециклажа и
збрињавање ЕЕ-отпада слабо заступљене, на шта указује податак да 44,3% ученика
информисаност становника у Републици Српској оцењује оценом 2. Када бисмо томе
придодали и 34,3% ученика који дају најслабију оцену 1, добијамо да чак 80% њих уочава
низак ниво свести становништва о овој области. Анкетом су обухваћена питања којима је
требало испитати спремност ученика да се у будућности ангажују на пољу збрињавања
отпада у Републици Српској. Више од половине испитаника (62,2%) истиче да би се
одазвало акцијама организованог сакупљања ЕЕ-отпада (Слика 7).

104

Став ученика средњих школа о рециклажи и збрињавању електричног и електронског отпада у Републици
Српској

62,2%
37,8%

Слика 7. Спремност ученика да се одазове акцијама прикупљања ЕЕ-отпада

Са Слике 4. може се видети да велики број ученика не врши класификацију
отпада, а као главни разлог наводи се непостојање адекватне опреме. Уколико би
постојали контејнери за разврставање отпада у школи 40,2% ученика вероватно би
учествовали у разврставању, 29,9% би врло вероватно учествовали у разврставању, али
готово трећина испитаника не показују заитересованост за то. Дакле, и поред
неопходности набавке адекватне опреме и средстава, пре свега је неопходан рад у циљу
подизања свести код младих како у области решавања питања отпада, тако и о заштити
животне средине уопште (Слика 8).

40,2%
29,9%
20,6%
9,3%

Слика 8. Вероватноћа учешћа ученика у разврставању отпада у школи

ЗАКЉУЧАК
Резултати истраживања указали на то да су теоријска знања ученика средњих
школа присутнија од практичних знања када је у питању управљање ЕЕ-отпадом и
учествовање у процесима рециклаже, али ни теоријска знања нису на одговарајућем
нивоу. Да ли је проблем непостојање адекватне опреме или недовољна информисаност
ученика условљена слабим учешћем образовног система у овој проблематици или слабим
ангажовањем и деловањем политике и медија, остаје енигма. Али сасвим је очигледно да
проблем отпада постоји и захтева решење. Новчаним стимулацијама могуће је младе
мотивисати на правилно одлагање и поступање са отпадом о чему говори податак да би
више од половине ученика (53,7%) учествовалo у процесима рециклаже само уз одређену
материјалну добит, док би само 18% учествовало добровољно. Позитивни помаци на овом
пољу могли би се очекивати кроз квалитетнији рад с младима преко обука, радионица,
акција које би подстакле активније и лакше приступање решавању ових проблема, али и
кроз стимулисање ангажовања свих генерација око проблема рециклаже.
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ МОРФОМЕТРИЈСКИХ И
МЕРИСТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ДЕВЕРИКЕ (Abramis
brama, Linnaeus) И БОДОРКЕ (Rutilus rutilus, Linnaeus), ТЕ
ЊИХОВОГ ХИБРИДА ИЗ ХИДРОАКУМУЛАЦИЈЕ МОДРАЦ
Aлeн Бajрић, Aвдул Aдрoвић, Исaт Скeндeрoвић, Eдинa Хajдaрeвић
Унивeрзитeт у Tузли, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, Унивeрзитeтскa 4, Tузлa
Abstract
BAJRIĆ, A., A. ADROVIĆ, I. SKENDEROVIĆ, Edina HAJDAREVIĆ: COMPARATIVE
REVIEW OF MORPHOMETRIC AND MERISTIC CHARACTERISTICS OF BREAM (Abramis
brama, Linnaeus) AND ROACH (Rutilus rutilus, Linnaeus) AND THEIR HYBRIDS FROM THE
RESERVOIR MODRAC [University of Tuzla, Faculty of Sciences, Univerzitetska 4, Tuzla]
In addition to an important tourism resource of Tuzla Canton and interesting complex of sport
fishermen, reservoir Modrac has a great biological potential for complex scientific research. The first
research of its kind were conducted in 2006 by the local researchers. (Adrović, 2007). The biological
richness of the reservoirs indicated many works of foreign authors, which were published in the end of
the last century. A significant contribution of exploration of this ecosystem certainly contribute to a
variety of bachelor, master and doctoral theses of students and staff at the Department of Biology,
Faculty of Science, University of Tuzla. (Skenderović, 2010; Bajrić, 2012). Diversity of ichthyopopulations of reservoirs Modrac is expressed with 22 species of fish and one natural hybrid (Adrović,
2007). Natural hybridization is very common, especially among the species in the family Cyprinidae, as
it is noted in this ecosystem. In fact, during the study individual fish specimens have been observed at
first sight and experienced anglers are classified either as bream (Abramis brama) or as roach (Rutilus
rutilus). However, a detailed and scientific examination of these individuals showed essential
morphological and meristic differences. It is a natural hybrid that was created by crossing with a one
bream and roach.
Key words: bream, roach, hybrid, Modrac
Сажетак
Хидроакумаулација Модрац, осим што представља значајан туристички ресурс Тузланског
кантона и интересантан комплекс за спортски риболов, има велики биолошки потенцијал за
комплексна научна истраживања. Прва истраживања оваквог типа домаћи истраживачи провели
су 2006. (Adrović, 2007). На изузетно биолошко богатство ове хидроакумулације указивали су
многи радови иностраних аутора који су објављени крајем прошлог вијека. Значајан допринос
проучености овог екосистема у скорије вријеме дају разноврсни дипломски, магистарски али и
докторски радови студената и упослених на Одсјеку за биологију Природно-математичког
факултета, Универзитета у Тузли (Adrović, 2007; Bajrić, 2012). Диверзитет ихтиопопулација из
хидроакумулације Модрац изражен је са 22 врсте риба и једним природним хибридом (Adrović,
2007). Природна хибридизација врло је честа појава, нарочито међу врстама из фамилије
Cyprinidae што је констатовано и у овом екосистему. Наиме, током истраживања уочене су
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јединке риба које на први поглед и искусни риболовци сврставају или као деверику (Abramis
brama) или као бодорку (Rutilus rutilus), међутим детаљним и научним прегледом оваквих јединки
уочавају се битне морфолошке и меристичке разлике. Ријеч је о природном хибриду који је настао
укрштањем једники деверике и бодорке.
Кључне ријечи: деверика, бодорка, хибрид, Модрац

УВОД
Анализирајући доступне податке из литературе може се рећи да је природна
хибридизација код риба најизраженија међу врстама из фамилије Cyprinidae, гдје су позната 62
хибрида (Kottelat и Freyhof, 2007). У литератури су презентовани подаци о неким природним
хибридима риба и њиховим морфометријским и меристичким карактеристикама. Тако Vuković
(1964) даје прве податке о неким хибридима из вода Ливањског поља. Осим природне
хибридизације истраживало се и вјештачко укрштање риба, такође најчешће у оквиру фамилије
Cyprinidae. Овом тематиком, међу осталим, бавили су се Đurović и Vuković (1975), Vuković (1978),
Seratlić и сар., (1978), Guzina и сар., (1979), Seratlić и Vuković (1979) који су начинили прве кораке
у прочавању ових особености ихтиопопулација. Врло мало се зна о другим и наредним
генерацијама хибрида у њиховoм природном окружењу. Kottelat и Freyhof (2007) преносе да
мушке јединке хибрида Abramis brama x Rutilus rutilus производе три типа сперматозоида од којих
постоје и диплоидни који би се могли испољити у наредној генерацији.
Природни хибриди риба врло често остају непримијећени јер својим морфометријским
али и меристичким карактеристикама подсјећају на врсте које су хибридизирале, тако да се једино
детаљним истраживањима могу констатовати, на што указује и први налаз хибрида деверике и
бодорке (Abramis brama x Rutilus rutilus) у хидроакумулацији Модрац (Adrović и сар., 2009).
Овај рад има за циљ да укаже на важност природне хибридизације у биологији риба те на основне
морфометријске и меристичке карактеристике хибрида деверике и бодорке, те врста које су
хибридизирале. С обзиром на биологију и сличност врста које хибридизирају, могло би се
очекивати да је ово врло честа појава међу рибама која је недовољно истражена.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДE
За потребе овог рада искориштен је материјал који је прикупљен током
истраживања ихтиопопулација хидроакумулације Модрац 2006. године. Излов рибе
извршен је употребом мрежа стајаћица различите величине и промјера окаца, у
приобалним дијеловима примјеном електроагрегата за електрориболов типа марке ЕЛТ 61
II -300/500 V „Honda“ јачине 2 kW, те ручног сака. По излову све јединке фиксиране су у
4% формалдехиду и похрањене у збирци Природно-математичког факултета у Тузли.
Обрада морфометријских и меристичких карактеристика деверике, бодорке и њиховог
хибрида проведена је током 2015. године. Анализирано је 65 јединки врсте Abramis brama,
41 јединка Rutilus rutilus, те 54 јединке њиховог хибрида. На испитиваним јединкама
морфометријске и меристичке каратеристике обрађене су према схеми мјерења коју
предлажу Vuković i Ivanović (1971).
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РЕЗУЛТАТИ
Морфометријска истраживања обухватила су мјерења 16 параметара, на основу
којих смо посматрали карактеристике грађе тијела испитиваних врста. Резултати наших
мјерења представљени су у Табели 1.
Табела 1. Морфометријске карактеристике деверике, бодорке и њиховог хибрида (cm) (ТД
– тотална дужина, СД – стандардна дужина, Анте Д – антедорзално растојање, Анте А – антеанално
растојање, Анте В – антевентрално растојање, Пост Д – постдорзално растојање, Пост В – поствентрално
растојање, Дужина основе Д – дужина основе дорзалног пераја, Дужина основе А – дужина основе аналног
пераја, Растојање ПВ – растојање између пекторалног и вентралног перајa).

Abramis brama

Карактер

x
Тотална дужина
Стандардна дужина
Дужина главе
Предочно растојање
Заочни простор
Највећа висина
тијела
Најмања висина
тијела
Анте Д
Анте А
Анте В
Пост Д
Пост В
Дужина основе Д
Дужина основе А
Дужина репног
стабла

Растојање ПВ
Број јединки:

24,27
18,25
4,94
1,37
2,43

%ТД
%СД
75,1
20,4
27,06
5,64
7,5
10,01
13,3

Хибрид

Rutilus rutilus

x
18,86
14,6
3,79
0,96
1,9

%ТД %СД
77,4
20,09
25,9
5,09
6,57
10,07 13,01

x

%ТД
%СД
19,14
15,27
79,7
3,88
20
25,4
1,14
5,9
7,4
1,44
7,5
9,4

7,43

30,61

40,7

5,1

27,04

34,9

5,27

27,5

34,5

2,08
11,7
12,61
8,97
6,01
9,59
2,40
4,86

8,57
48,2
51,9
36,9
24,7
39,5
9,8
20,02

11,3
64,1
69,09
49,1
32,9
52,5
13,1
26,5

1,6
8,1
11,2
7,77
4,87
7,26
2,37
1,72

8,4
42,9
59,3
41,1
25,8
38,4
12,5
9,24

10,9
55,4
76,7
53,2
33,3
49,7
16,2
11,7

1,65
8,33
10,48
7,45
5,52
7,87
2,36
2,54

8,6
43,5
54,7
38,9
28,8
40,61
12,3
13,2

10,8
54,5
68,6
48,7
36,1
50,9
15,4
16,6

2,55
3,51

10,5
14,4
65

13,9
19,2

2,83
3,89

15
20,6
41

19,3
26,6

2,61
3,17

13,6
16,5
54

17,09
20,7

Од меристичких карактеристика истраживаних врста и њиховог хибрида анализирали смо
број зрака у дорзалном, аналном, пекторалном и вентралном перају, те број бранхиоспина
и крљушти у linea lateralis. Распон варирања ових параметара представљен је у Табели 2.
Табела 2. Меристичке карактеристике деверике, бодорке и њиховог хибрида
(Број зрака у Д – број зрака у дорзалном перају, Број зрака у А – број зрака у аналном перају, Број
зрака у П – број зрака у пекторалном перају, Број зрака у В – број зрака у вентралном перају).

Карактер
Број зрака у Д
Број зрака у А
Број зрака у П

Број зрака у В
Linea lateralis
Број бранхиоспина

Abramis brama
Негранати Гранати
3
9–10
3
23–29
1
13–16
2
7–9
49–57
17–27

Rutilus rutilus
Негранати Гранати
3
9–11
3
10–11
1
16
2
8
39–41
12–16

Хибрид
Негранати Гранати
2–3
8–10
2–3
13–16
1
13–15
1–2
7–8
43–54
14–21
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ДИСКУСИЈА
На основу резултата истраживања можемо констатовати да је укупна дужина
тијела била највећа код јединки деверике, с тим да је однос стандардне дужине тијела у
односу на укупну дужину највећи код хибрида (79,7%). Дужина главе испитиваних врста
у односу на тоталну али и стандардну дужину тијела имала је скоро подједнаку
вриједност, али је указано да односи предочног и заочног простора имају одређене
разлике, тако да заочни простор код хибрида има најмању вриједност. Висина тијела
највећа је код деверике, док овај карактер код бодорке и хибрида има исте вриједности.
Распоред пераја такође има одређене различитости, тако антедорзално растојање има
најмању вриједност код бодорке, док деверика има највеће антедорзално али и најмање
антеанално и антевентрално растојање. Дужина основе дорзалног пераја у односу на
тоталну и стандардну дужину има најмању вриједност код деверике што није случај са
основом аналног пераја код којег смо констатовали знатно веће вриједности него код
бодорке и хибрида што је и очекивано с обзиром на његову грађу. Дужина репног стабла
и растојања између пекторалног и вентралног пераја највећа је код бодорке (Слика 1).
Прегледом доступне литературе можемо констатовати да су деверика и бодорка
интензивно проучавне али и да су подаци о карактеристикама њиховог хибрида у
окружењу врло оскудни. Еколошке карактеристике деверике и бодорке из
хидроакумулације Модрац истраживали су Adrović и сар., (2009). Такође еколошке
карактеристике деверике истраживали су Marković и Simović (1997) из акумулације
Међувршје. Исхрану деверике у неким водама Чешке истраживали су Zapletal и
сарадници (2012). Раст бодорке из језера Педилуцо у Италији проучавали су Gianeto и
сарадници (2014). Maletin и Kostić (1989) истраживали су лонгитудинални раст деверике и
бодорке из ријеке Тисе. Вуковић (1963) наводи да је могуће постојање овог хибрида у
водама Босне и Херцеговине док је једино потврђен и научно презентован у
хидроаумулацији Модрац (Adrović и сар., 2009). Врло мало се зна о плодности хибрида
деверике и бодорке.
30
25
20
15
10

Abramis brama

5

Rutilus rutilus

0

Hibrid

Сликa 1. Mорфометријске карактеристике деверике, бодорке и хибрида
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Меристичке карактеристике деверике, бодорке и њиховог хибрида такође показују
одређена варирања (Табела 2). Најочитија разлика у погледу меристичких карактеристика
уочава се у броју зрака у аналном перају што је утјецало на дужину основе истог. То је
пераје најдуже и има највише зрака код деверике, нешто мање код хибрида, а најмање код
бодорке. Број крљушти у linea lateralis испитиваних врста доста је варирао, али највеће
варијације биљежимо код хибрида (43-54). Највећи број јединки деверике али и бодорке
имао је у дорзалном перају три неграната и 10 гранатих зрака (70% код јединки деверике
и 90% код бодорке). У аналном перају 60% јединки деверике имаjу три неграната и 25
гранатих зрака док највећи број јединки бодорке у овом перају има три неграната и 10
гранатих (86,6%). Што се тиче броја зрака у пекторалном перају деверике, 70% јединки
имало је један негранати и 16 гранатих зрака, док су све јединке бодорке имале један
негранати и 16 гранатих зрака. Константан број зрака у вентралном перају констатовали
смо код бодорке док је 90% јединки деверике имао у овом перају два неграната и 8
гранатих. Добивени резултати меристичких карактеристика деверике и бодорке углавном
се уклапају у литературне податке (Vuković и Ivanović, 1971; Симоновић, 2001). Што се
тиче меристичких карактеристика хибрида добивене резултате упоредили смо са врло
оскудним литературним подацима. Тако Берг (1932), констатује да хибрид деверике и
бодорке у дорзалном перају има три неграната и осам до десет гранатих што је подударно
нашим резултатима, док се број зрака у аналном перају разликује и према овом аутору
има 3–4 негранате и 15–20 гранатих зрака. Према Cowx-у (1983) број зрака у аналном
перају хибрида варира од 16 до 21.

ЗАКЉУЧАК
На основу проведених морфометријских и меристичких мјерења хибрида деверике
и бодорке, те врста које су хибридизирале можемо констатовати да је тијело хибрида
нешто издуженије од тијела деверике. Висина хибрида већа је од истог карактера код
бодорке али и видно мања него код деверике. Можемо констатовати да постоје одређене
разлике у распореду и односу пераја код испитиваних врста и њиховог хибрида али и у
дужини репног стабла. Ипак најуочљивија разлика на основу које је најлакше разликовати
истраживане врсте и њихов хибрид јесте величина односно дужина основе аналнoг перајa.
Надамо се да ће овај рад још једном указати на појаву природне хибридизације риба, којој
у бућности треба посветити већу пажњу, те приступити њеном истраживању на
генетичком и еколошком нивоу.
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АНТИОКСИДАТИВНИ МЕТАБОЛИЗАМ ПАЦОВА СОЈА
WISTAR ИНФИЦИРАНИХ БАКТЕРИЈОМ ESCHERICHIA
COLI У РАЗЛИЧИТОМ ПОСТАПЛИКАТИВНОМ ПЕРИОДУ
Jaснa Фришчић, Maja Maнojлoвић, Свjeтлaнa Лoлић, Рaдoслaв Дeкић, Биљaнa Кукaвицa
Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, Mлaдeнa Стojaнoвићa 2,
Бaњa Лукa
Abstract
FRIŠČIĆ, Jasna, Maja MANOJLOVIĆ, Svjetlana LOLIĆ, R. DEKIĆ, Biljana KUKAVICA:
ANTIOXIDATIVE METABOLISM OF WISTAR RATS INFECTED WITH ESCHERICHIA
COLI IN DIFFERENT POSTAPLICATIVE PERIOD [University of Banja Luka, Faculty of Natural
Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]
Exotoxins and endotoxins produced by bacteria are important segment in pathogenesis of many
diseases. These molecules have been the subject of many studies as a result of their potential role in the
development of many human diseases (Rietschel, 1996). LPS is a molecule that is a constituent of outer
membrane of the cell wall in Gram-negative bacteria. It represents one of the most powerful bacterial
products which induces inflammatory response and causes tissue damage. Gram-negative septic shock is
primarily triggered by this endotoxin. Complex organisms posses the ability to detect the presence of
specific elements localized on pathogens, which normally do not occur in eukaryotes. Interaction
between immune cells and LPS can be beneficial but also detrimental. LPS-induced macrophages are
important for the elimination of bacterial infection, but also they represent main generators of ROS and
RNS (Libby, 2007). Chronic exposure to LPS which causes prolonged production of anti-inflammatory
mediators may eventually lead to oxidative stress (Hensley et al., 2000). In our study, Wistar rats were
infected with E. coli (ATCC 11775). Bacterial suspension was administered intraperitoneally to both
female and male animals of similar age and weight. We observed the effect of E. coli infection after
incubation periods of 6 h an 12 hours. We analyzed the activity of superoxide dismutase and catalase in
erythrocytes. No significant changes in SOD and CAT activity were observed after 6 hours of exposure.
Catalase activity was increased after incubation period of 12 hours in both male and female rats. In
normal physiological conditions, damaging effects of ROS are neutralized by antioxidant defense
mechanism, creating prooxidant-antioxidant equilibrium. Our results suggest that E. coli treatment
induces the antioxidant metabolism. Due to the fact that many diseases are mediated by oxidative stress,
use of antioxidant enzymes can have enormous clinical significance.
Key words: Lypopolisaccharide, oxidative stress, superoxide dismutase, catalase
Сажетак
Бактеријски егзо и ендотоксини значајни су у патогенези многих болести. Ове молекуле
предмет су истраживања захваљујући њиховој потенцијалној улози у развоју многих болести код
човјека (Rietschel, 1996). Ендотоксин липополисахарид (LPS) компонента је ћелијског зида
бактерија и представља један од најмоћнијих бактеријских продуката који изазива инфламаторни
одговор и оштећење ткива. Сматра се да је ендотоксин LPS примарни окидач Грам-негативног
септичног шока. Виши организми имају способност да детектују присуство инфекције у
организму препознајући специфичне елементе који се налазе на патогенима, који се нормално не
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могу наћи код еукариотских организама. Интеракција између LPS и великог броја ћелија имуног
система које су у стању да генеришу реактивне врсте може бити корисна или штетна. Макрофаги
који су главни произвођачи ROS i RNS активирају се с циљем елиминације бактеријске инфекције
кроз препознавање LPS које је веома значајно за домаћина (Libby, 2007). Међутим, дуготрајно
излагање високим дозама LPS, које проузрокује пролонгирану продукцију антиинфламаторних
медијатора, може узроковати стање оксидативног стреса (Hensley и сар., 2000). У овом раду
пацови соја Wistar третирани су бактеријом Escherichia coli, сој ATCC 11775. Бактеријска
суспензија убризгана је интраперитонеално, а третману су подвргнуте јединке оба пола,
приближних маса и старости. У експерименту је посматран утицај E. coli у два постапликативна
периода, 6 и 12 часова. Анализирана је активност ензима антиоксидативне заштите еритроцита:
супероксид дисмутазе и каталазе. Код експерименталних јединки нису уочене промјене акивности
SOD i CAT након 6 сати. Инкубациони период од 12 сати индуковао је статистички значајне
промјене у активности каталазе код јединки оба пола. У нормалним физиолошким условима,
штетно дејство ROS неутралише се дејством антиоксидативних одбрамбених система, стварајући
равнотежу између прооксиданата и антиоксиданата. Наш рад показао је да третман
експерименталних животиња доводи до стимулације антиоксидативног метаболизма. С обзиром
на то да оксидативни стрес и оксидативна оштећења стоје у основи многих обољења, примјена
антиоксидативних ензима може имати велики клинички значај.
Кључне ријечи: липополисахарид, оксидативни стрес, супероксид дисмутаза, каталаза

УВОД
Бактерије посједују различите површинске антигене и врше секрецију много
различитих фактора вируленције (токсина нпр.) који изазивају различите имунске
одговоре. Бактеријски егзо и ендотоксини значајни су у патогенези многих болести.
Ендотоксини су комплекси липопротеина високих молекулских маса који изграђују
спољашњи дио ћелијског зида свих Грам-негативних бактерија (McCuskey, 1996). Ове
молекуле предмет су истраживања захваљујући њиховој потенцијалној улози у развоју
многих болести код човјека (Rietschel, 1996). Једна од основних одлика биолошких
мембрана јесте асиметрична дистрибуција мембранских липида. Код Грам-негативних
бактерија, спољашњи дио мембране састоји се углавном од липополисахарида.
Ендотоксин липополисахарид (LPS) компонента је ћелијског зида бактерија и представља
један од најмоћнијих бактеријских продуката који изазива инфламаторни одговор код
домаћина и оштећење ткива. Сматра се да је ендотоксин LPS примарни окидач Грамнегативног септичног шока, системског синдрома који се каратерише неадекватном
перфузијом органа и отказивањем рада виталних органа. Септички шок патолошко је
стање чији је најизраженији симптом низак крвни притисак који прати мала количина
крви која циркулише до виталних органа, посебно мозга, срца, бубрега и плућа.
Вазодилатација и хипотензија представљају главни узрок оштећења ткива у септичном
одговору. Они проузрокују смањено снабдијевање ткива кисеоником, а самим тим и
одвијање анаеробног метаболизма (Aggarwal и сар., 2012). Интеракција између LPS и
великог броја ћелија имунског система које су у стању да генеришу реактивне врсте могу
да буду корисне или штетне. Макрофаги који су главни произвођачи ROS и RNS
активирају се с циљем елиминације бактеријске инфекције кроз препознавање LPS које је
веома значајно за домаћина (Libby, 2007). Међутим, дуготрајно излагање високим дозама
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LPS, које проузрокује пролонгирану продукцију антиинфламаторних медијатора, може
узроковати стање оксидативног стреса (Hensley и сар., 2000). Оксидативни стрес један је
од најважнијих фактора који доприноси високој стопи морталитета. Везан је за неколико
различитих обољења и потенцијално може водити ка LPS-индукованом септичном шоку
(Victor и сар., 2004). Сматра се да ROS имају улогу у механизму токсичности LPS,
посебно у активацији једарног фактора NF-κB. Реактивне врсте кисеоника представљају
хемијски реактивне молекуле које садрже кисеоник. Неспарени електрони узрок су
њихове високе и неселективне реактивности, односно способности да лако приме или
отпусте електрон како би постигли стабилно стање. Настају као међупроизвод у току
природних метаболичких процеса. Иако је њихов полуживот релативно кратак, у стању су
да веома лако реагују са основним ћелијским биомолекулима, изазивајући промјене у
структури и функцији ових једињења. Оксидативна оштећења играју веома важну улогу у
септичном шоку индукованом од стране липополисахарида. Познато је да LPS доводи до
повећане продукције ROS и RNS чија цитотоксичност на крају доводи до нарушавања
рада органских система (Kaymak и сарадници, 2011). Циљ овог рада је проучавање
утицаја Грам-негативне бактерије Escherichia coli на елементе антиоксидативне заштите
еритроцита пацова Rattus norvegicus, у различитом апликативном периоду. Организам
мора да контролише присуство како оксиданата, тако и антиоксиданата. Помјерање
равнотеже ка повећању прооксиданата које превазилази капацитет антиоксиданата
дефинише се као оксидативни стрес и може да доведе до оксидативних оштећења. Овим
експериментом желимо да испитамо да ли експериментална интраперитонеална
инфекција пацова бактеријском суспензијом E. coli такође може да изазове оксидативни
стрес и повећање концентрације слободних радикала у ћелијама. Као индикатори
послужиле су нам активности ензима који су главни носиоци антиоксидативне заштите –
супероксид дисмутаза (SOD, EC 1.15.1.1) и каталаза (CAT, EC 1.11.1.6).

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Пацови су третирани бактеријом Escherichia coli, сој ATCC 11775. Број бактерија
одређен је спектрофотометријски по стандардизованом поступку. Кориштена је
бактеријска суспензија са CFU бројем (colony forming units) 3 x 107/ml. Животињама је
убризгавано 0,2 ml бактеријске суспензије интраперитонеалним путем. Контролној групи
животиња убризгавана је иста запремина физиолошког раствора. Првој експерименталној
групи крв је извађена након 6 сати, а другој експерименталној групи након 12 сати. За
извођење експеримента коришћени су лабораторијски пацови Rattus norvegicus, соја
Wistar. Пацови су узгајани у лабораторијским условима на температури од 24 °C. Исхрана
се састојала од стандардне дијете и воде ad libitum, са свјетлосним режимом 12 сати
свјетла и 12 сати мрака. Анестезирање пацова вршено је интрамускуларном
администрацијом кетамина (Ketamine hydrochloride – Rotexmedica, Germany). У овом
експерименту кориштене су јединке мушког и женског пола, сличне старости и масе.
Узорци крви узети су срчаном пункцијом.
Узорци су центрифугирани на 2500 обртаја у минути и након центрифугирања,
издвојени су плазма и леукоцити. Преостали талог еритроцита испиран је једнаком
запремином физиолошког раствора три пута, а након сваког испирања слиједило је
центрифугирање и одвајање супернатанта. Након хемолизирања на леду дестилованом
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водом, узорци су до анализа чувани у замрзивачу на температури -18 °C. SOD фракција
добијена је третирањем хемолизата етанолом (96%) и хлороформом. Мембране заостају у
преципитату, а супернатант се користи као фракција за одређивање активности
супероксид дисмутазе.
Концентрација протеина у узорцима одређена је методом по Lowry-у (1951).
Активности супероксид дисмутазе и каталазе одређене су нативном полиакриламидном
електрофорезом која је праћена специфичним бојењем. За одређивање активности
каталазе употријебљена је метода по Woodbury-у iz 1971. godine. Након завршене
електрофорезе гелови су потопљени у раствор 1 % K3Fe(CN)6 и 1 % FeCl3. За одређивање
укупне активности SOD кориштено је специфично бојење према Fridovich-у и Beauchampу (1971). Гелови су након електрофорезе потопљени у раствор у чији састав улазе: NBT,
TEMED, рибофлавин, EDTA и Tris HCl pH 7,8. Активности супероксид дисмутаза и
каталазе одређене су дензитометријски помоћу софтверског програма Total Lab.

РЕЗУЛТАТИ
Инкубациони период од 6 часова није довео до значајних промјена активности
каталазе како код јединки мушког, тако ни код јединки женког пола. Након 12 часова
излагања, активност каталазе код експерименталних јединки мушког пола повећала се
20% (Слике 1 и 2), док је овај проценат код јединки женког пола нешто нижи (15%).

Слика 1. Активност каталазе у хемолизату контролних јединки оба пола, као и
третираних јединки 6 и 12 часова након инфекције.
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Слика 2. Активност каталазе детектована специфичним бојењем гелова нативне PAGE
методом по Woodbury-у (1971).

Постапликативни период од 6 часова такође није индуковао значајне промјене
активности супероксид дисмутазе. Тек након 12 сати од инокулације бактеријске
суспензије могуће је уочити лагани раст активности супероксид дисмутаза код оба пола.
Међутим активност се повећала тек за ~ 6% у односу на контролну групу јединки (Слике
3 и 4).

Слика 3. Активност SOD у узорцима контролних јединки оба пола, као и третираних
јединки 6 и 12 часова након инфекције.
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Сликa 4. Активност SOD детектована специфичним бојењем гелова нативне PAGE
методом по Fridovich-у и Beauchamp-у (1971).

ДИСКУСИЈА
Познато је да се стање оксидативног стреса јавља код животиња изложених
бактеријским ендотоксинима који изазивају експресију главних инфламаторних гена.
Међутим, не постоји много података о ефектима оксидативног стреса који се јавља као
посљедица инфекције Грам-негативним бактеријама. С друге стране, постоје многи
радови који показују регулацију експресије гена изазвану ROS и RNS насталим
третманом бактеријским компонентама in vitro (Feng и сар., 1995; Parmely, 1999; De Forge
и сар., 1998). Можемо закључити да је нарушена редокс равнотежа карактеристична, како
за ендотоксемију, тако и за инфекције Грам-негативним бактеријама. Према томе,
оксидативни стрес може представљати важан фактор регулације инфламаторног одговора
током сепсе (Taylor и сар., 1995). Многи радови доказују да LPS изазива повећање
садржаја ROS и RNS у различитим ћелијама, од глијалних ћелија до макрофага, а
најважнију улогу у њиховој елиминацији имају ензимски антиоксиданти (Marikovsky и
сар., 2003; Wang и сар., 2004). LPS изазива оксидативни стрес индукцијом продукције
проинфламаторних цитокина и реактивних врста кисеоника путем различитих
механизама (Jaworek и сар., 2007). Организми су еволуцијом развили многе ензимске и
неензимске антиоксиданте с циљем инхибиције стварања кисеоничних радикала. Иако у
еритроцитима постоји читав низ различитих антиоксиданата, најважнију улогу у
антиоксидативној одбрани имају SOD и CAT. Каталаза, поред супероксид дисмутазе
представља прву линију одбране од антиоксидативних оштећења. Након инкубационог
периода од 6 часова, није уочена значајна промјена активности каталазе еритроцита
третираних животиња. Међутим, након 12 часова од третмана, уочен је раст активности
каталазе код јединки оба пола, са нешто већим интензитетом код јединки мушког пола
(Слике 1 и 2). Каталаза функционише ефикасно само када је присутна релативно висока
концентрација водоник-пероксида, док се ниске концентрације пероксида разлажу
дејством глутатион пероксидаза. Ефикасна је у условима повећаног оксидативног стреса,
а посебно у случају ограниченог садржаја глутатиона и смањене активности GPX
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(Wassmann и сар., 2004). Супероксид дисмутаза, у физиолошким условима, елиминише
супероксидне радикале настале у стању оксидативног стреса. У еритроцитима је за
дисмутацију одговорна Cu-Zn SOD која се налази у цитоплазми (Fridovich, 1975). Наш
експеримент није показао значајне промјене активности цитосолне SOD (Слике 3 и 4)
након примјене краћих инкубационих периода (6 и 12 часова). Kerr и сар., (1988) у свом
су раду показали да продукција супероксидних радикала може довести до индукције, али
и инхибиције активности SOD. Инхибирањем активности каталазе у еритроцитима,
долази до акумулације водоник-пероксида, који инхибира активност супероксид
дисмутазе (Bukowska и сар., 2003).
Активности SOD и CAT често се користе као биоиндикатори продукције ROS
(Zelikoff и сар., 1996). Повишени ниво антиоксидативних ензима може да настане као
резултат потребе за детоксикацијом продуката који су производ оксидативног стреса.

ЗАКЉУЧАК
Реактивне врсте кисеоника укључене су у раст, развој, диференцијацију, али и
смрт ћелије. Њихове ниске концентрације могу да имају позитиван, незамјенљив утицај
на различите процесе као што су преношење сигнала и антимикробна заштита. Међутим,
повећање њиховог садржаја везује се за процесе старења као и за настанак великог броја
болести, укључујући карцином, исхемију, пад имунитета и ендокриних функција.
Активности ензима антиоксидативне заштите могу да се користе као биоиндикатори
оксидативног стреса. С обзиром на то да оксидативни стрес и оксидативна оштећења
стоје у основи многих обољења, примјена антиоксидативних ензима може имати велики
клинички значај.
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Abstract

DEKIĆ, R., Branka BILBIJA, Milica LUKAČ, Maja MANDIĆ, Jasna FRIŠČIĆ, A. IVANC, Azra
BEĆIRAJ: MORFOMETRIC CARACTERISTICS OF DALMATIAN BARBEL-GUDGEON
(Aulopyge huegelii) AND ADRIATIC MINNOW (Phoxinellus alepidotus) FROM THE ŠATOR
LAKE [1University of Banja Luka, Faculty of Science, 2University of Bihać, Biotechnical faculty]
Freshwater fish fauna of Bosnia and Herzegovina is characterized by a substantial wealth and
species diversity, especially the presence a large number of endemic species. Some endemic species with
narrow areal distribution are present only in particular localities. Studies of indigenous and endemic fish
species are of special importance since their protection and preservation requires adequate knowledge of
these species. This paper presents research results of following endemic fish species: dalmatian barbelgudgeon (Aulopyge huegelii) and adriatic minnow (Phoxinellus alepidotus) from the Šator lake. We
analyzed 15 individuals of dalmatian barbel-gudgeon and 16 individuals of adriatic minnow. The
specimens were sampled in August 2015, using the generating brand ELT62II GI HONDA GCV160. The
research included the basic morphometric characteristics: total and standard length, as well as the weight
and Fulton's condition factor. The gender structure was also determinated. Data processing and
comparison of monitored characteristics were performed by relevant statistical methods. The results
showed that the average of total length (Dalmatian Barbel-gudgeon-9,28 cm, Adriatic minnow -9,70 cm)
were in accordance with literature data. Analysis by gender shows that female individuals of both species
had higher values of the most parameters in relation to males.
Key words: morphometry, endemic species, statistical analysis
Сажетак
Фауна слатководних риба Босне и Херцеговине одликује се значајним биодиверзитетом
врста, а посебну карактеристку представља присуство великог броја ендемичних врста. Неке од
ендемичних врста имају уско аерало распрострањење и присутне су само на појединим
локалитетима. Истраживања аутохтоних и ендемичних врста риба од посебног су значаја, јер је за
њихову заштиту и очување потребно адекватно познавање њихове биологије и екологије. У раду
су приказани рeзултати истраживања ендемичних врста риба, оштруљa (Aulopyge huegelii) и
пијурице (Phoxinellus alepidotus) из Шаторског језера. Aнализирано је 15 јединки оштруља и 16
јединки пијурице. Јединке су узорковане у августу мјесецу 2015. помоћу електроагрегата марке
ELT62II GI HONDA GCV160. Истраживањем су обухваћене основне морфометријске
карактеристике: тотална и стандардна дужина, као и маса и Фултонов коефицијент ухрањености.
Такође код испитиваних врста утврђена је полна структура. Релевантним статистичким методама
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извршена је обрада добијених података и компарација праћених карактеристика. Резултати
показују да су средње вриједности тоталне дужине (оштруљ – 9,28 cm, пијурица – 9,70 cm) у
складу са литературним подацима. Анализа добијених резултата по половима показује да јединке
женског пола обје испитиване врсте имају веће вриједности већине параметара у односу на
мужјаке.
Кључне ријечи: морфометрија, ендемичне врсте, статистичка анализа

УВОД
Истраживања структуре и раста густине популација риба дају значајне податке о
стању појединих вода, те начину управљања таквим водама. Истраживања
морфометријских карактеристика аутохтоних и ендемичних врста риба од посебног су
значаја, јер је за њихову заштиту и очување потребно адекватно познавање нихове
биологије и екологије (Ivanc и сaр., 2012).
Оштруљ и пијурица насељавају крашке ријеке и језера, а живе у јатима. Током
зимских мјесеци и за вријеме суше мигрирају у подземље. Међутим, у прољеће за вријеме
вишег водостаја враћају се у надземне воде. У леђном перају оштруља (Aulopyge huegelii)
налази се тврда бодља, по којој је ова риба добила народне називе оштруља или оштруљ.
Дужина тијела им се најчешће креће од 10 до 20 cm. Претпоставља се да се ова врста није
мијењала неколико милиона година. Код пијурице (Phoxinellus alepidotus) крљушти су
потпуно или дјелимично редуковане. Величина тијела им се креће до 14 cm (Jelić и сaр.,
2008). Према Црвеној листи IUCN, обје врсте спадају у категорију угрожених (оштруљ –
Endangered B1 ab (iii,v), пијурица – Endangered B2 ab (ii,iii,iv)) (IUCN, 2016). Оба ендема
насељавају језеро Шатор, које се налази на планини Шатор. Са запада Шатор је ограничен
крашким пољима и то Босанско-граховским и Ливањским пољем, а са истока Гламочким
(Ržеhak, 1957). Delić и сaрадници (2005) наводе да је Шаторско језеро локалитет на
највећој надморској висини за ове врсте. Претпоставља се да су случајно унесене у
Шаторско језеро током седамдесетих и осамдесетих година XX вијека.
Циљ овог истраживања био је утврђивање морфометријских карактеристика
оштруља и пијурице, као и њихова компарација по половима.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Укупно је анализирано 15 јединки оштруља (осам женки и седам мужјака)
(Слика 1а) и 16 јединки пијурице (14 женки и два мужјака) (Слика 1б) из Шаторског
језера (Слика 1в). Јединке су узорковане у августу мјесецу 2015. помоћу електроагрегата
марке ELT62II GI HONDA GCV160, снаге 3 kW. Код свих испитиваних једики одређене
су вриједности основних морфометријских карактеристика: тоталне (td) и стандардне
дужине тијела (sd), а поред ових параметара одређене су вриједности масе (m) и
Фултонов коефицијент (fk) ухрањености.
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Слика 1. а) Aulopyge huegelii б) Phoxinellus alepidotus в) Шаторско језеро
(Фото: Декић, 2015)

За одређивање масе кориштена је техничка вага са тачношћу 0,01g. Тотална и стандардна
дужина тијела одређене су помоћу ихтиометра. Фултонов фактор кондиције (кубни,
теоријски), изражен је једначином: K = W x L-3 x 100.
Измјерене вриједности морфометријских карактера обрађене су статистички (средња
вриједност, минимум, максимум, стандардна девијација, коефицијент варирања, Т-тест)
примјеном статистичког програма Microsoft Excel 2007, интерпретиране су и упоређене са
доступним подацима из литературе.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Средње вриједности анализираних морфометријских параметара јединки
оштруља и пијурице приказане су у Табели 1.
Tабела 1. Средње вриједности (±SD) анализираних параметара оштруља и пијурице
Параметри
td (cm)
sd (cm)
m (g)
fk

Aulopyge huegelii
9.28±1.29
7.76±1.03
9.73±5.20
2.05±0.89

Phoxinelus alepidotus
9.70±1.49
8.23±1.27
9.62±5.05
1.60±0.24

Резултати показују да су средње вриједности тоталне дужине (оштруљ – 9,28 cm,
пијурица – 9,70 cm) у складу са подацима из литературе. Анализа добијених резултата по
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половима показује да нема статистички значајних разлика, али да јединке женског пола
обjе испитиване врсте имају веће вриједности параметара у односу на мужјаке (изузевши
fk код оштруља) (Слике 3 и 4).
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Слика 3. Средње вриједности морфометријских карактера женки и мужјака оштруља
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Слика 4. Средње вриједности морфометријских карактера женки и мужјака пијурице

Škrijelj и Sofradžija (1990) износе податке за тоталну и стандардну дужину женки врсте
Phoxinellus alepidotus из Јабланичког језра, који се уклапају у вриједности добијене
нашим истраживањем. Župančić и Bogutskaya (2000) наводе податак за вриједност
стандардне дужине тијела врсте Phoxinellus dalmaticus. Вриједност овог параметра мања
је у односу на врсту Phoxinellus alepidotus из нашег истраживања. Приближно сличне
вриједности стандардне дужине тијела, у односу на вриједности презентоване у нашем
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раду, Župančić и Bogutskaya (2002) наводе за врсте Phoxinellus fontinalis (женке 90 mm и
мужјаци 89,4 mm), Phoxinellus krbavensis (76,3 mm) и Phoxinellus jadovensis (74,6 mm).
У истраживању Mihalić (2016) изнесени су подаци за стандардну дужину тијела врсте
Aulopyge huegelii, при чему је забиљежена већа средња вриједност стандардне дужине
тијела женки (112,71 mm) у односу на мужјаке, што је у складу са нашим истраживањима.
Сличан однос у поређењу по половима констатован је и код врсте Telestes metohiensis,
гдје је установљена статистички значајна разлика између мужјака и женки из водотока
Опачица, и то само за масу тијела. Када је у питању водоток Вријека, статистички
значајна разлика констатована је за све мјерене параметре (тотална дужина, стандардна
дужина, маса и Фултонов коефицијент). За разлику од претходно наведена два водотока,
код јединки из водотока Заломка није констатована статистички значајна разлика ових
параметара између мужјака и женки (Мандић, 2014).
Истраживања морфометријских карактеристика врсте Phoxinellus pseudalepidotus из
Мостарског блата (Markotić и sar., 2013), указују да је средња вриједност масе тијела код
женки већа у односу на мужјаке, што се поклапа са нашим истраживањем.

ЗАКЉУЧАК






Праћене су морфометријске карактеристике, маса и Фултонов коефицијент
оштруља и пијурице из Шаторског језера
Утврђене су средње вриједности параметара и извршена компарација по полу код
обје врсте и нису утврђене статистички значајне разлике, међутим може се
костатовати да женке имају веће вриједности за већину параметара
Средња вриједност Фултоновог коефицијента већа је код јединки мушког пола
оштруља, али није статистички значајна
Средње вриједности тоталне дужине тијела у складу су са досадашњим
истраживањима
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ЛЕУКОЦИТАРНА ФОРМУЛА Теlestes metohiensis
(Steindachner, 1901) ИЗ РАЗЛИЧИТИХ СТАНИШТА
Маја Мандић, Радослав Декић, Александeр Иванц, Свјетлана Лолић, Маја Манојловић,
Јасна Фришчић, Живојин Ерић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет; Бања Лука,
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Abstract
MANDIĆ Maja, R. DEKIĆ, A. IVANC, Svjetlana LOLIĆ, Maja MANOJLOVIĆ, Jasna FRIŠČIĆ,
Ž. ERIĆ : LEUKOCYTE FORMULA OF TELESTES METOHIENSIS (STEINDACHNER, 1901)
FROM DIFFERENT HABITATS [University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and
Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]
Striped pijor (Telestes metohiensis) is endemic fish species from the group of minnows that is
widespread in Eastern Herzegovina.The term minnow covers several fish species fish of watercourses in
the karst area that is characterized by a specific way of life. Namely, one part of the life cycle is carried
out in the underground lakes of karst caves, and when in certain hydrological phases comes to
overflowing in the flood zone, minnows come out to surface waters. Research of physiological and
ecophysiological characteristics of this species have a special significance because it is insufficiently
researched species, which is on the Red List of the Republic of Srpska, while the two largest bases of
these data WCMC and IUCN classified it in the first category of vulnerable species. The paper presents
the results of research of leukocyte lineage of striped pijor from three watercourses: Vrijeka, Opačica and
Zalomka. Using electrofishing, a total of 61 individuals were taken from the three mentioned rivers.
Taking blood for hematological analysis was performed by cardiac puncture. Leukocyte lineage is
represented by the leukocyte count and leukocyte formula. In differential blood count the largest presence
was found in the count of lymphocytes and neutrophils. By comparing these parameters among
individuals from different watercourses significant differences were not detected. However, differences
were found in the proportion of basophils by females compared by streams, as well as differences in the
proportions of pseudo-eosinophils and basophils by males and females within the watercourse.
Key words: striped pijor, leukocytes, endemic species
Сажетак
Гатачка гаовица (Теlestes metohiensis) представља ендемичну врсту риба из групе гаовица,
са распрострањењем на подручју источне Херцеговине. Термином гаовица обухваћено је више
врста риба вода крашких подручја, које се карактеришу специфичним начином живота јер један
дио животног циклуса проводе у подземним језерима крашких пећина, а када у одређеним
хидролошким фазама долази до изливања воде у плавне зоне, гаовице излазе у површинске воде.
Истраживања физиолошких и екофизиолошких карактеристика ове врсте имају посебан значај јер
се ради о недовољно истраженој врсти, која је обухваћена Црвеном листом Републике Српске, док
је двије највеће базе ових података WCMC и IUCN сврставају у прву категорију рањивих врста. У
раду су представљени разултати истраживања параметара леукоцитне лозе гатачке гаовице из три
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водотока: Вријека, Опачица и Заломка. Уз помоћ електрориболова, укупно је узоркована 61
јединка из три поменута водотока. Узимање крви за хематолошке анализе обављено је пункцијом
срца. Леукоцитна лоза представљена је бројем леукоцита и леукоцитарном формулом. У
диференцијалној крвној слици констатована је највећа заступљеност лимфоцита и неутрофила.
Компарацијом ових параметара код јединки из различитих водотока нису констатоване значајане
разлике. Међутим, установљене су разлике у пропорцији базофила код женки у поређењу по
водотоцима, као и разлике у пропорцијама псеудоеозинофила и базофила код мужјака и женки
унутар водотока.
Кључне ријечи: гатачка гаовица, леукоцити, ендемичне врсте

УВОД
Физиолошки параметри представљају поуздане индикаторе стања организма, а
посредно и стања животне средине при чему је потребно познавање њихових нормалних
вриједности као и границе њиховог варирања (Декић и сар., 2009). Дефинисање
физиолошких карактеристика врсте омогућава разумијевање функционалних адаптација
врсте на њену нишу и посебно је значајно у проучавању сродних врста, односно
индивидуа исте врсте у различитим условима средине (Иванц и сар., 2005). Леукоцити
представљају комплексне ћелијске структуре које су активно укључене и одговорне за
одбрану организма, a бројно су мање заступљени од еритроцита. Њихов број зависи од
врсте рибе, старосне доби, пола, активности, степена ухрањености, температуре воде и
здравственог стања рибе (Декић, 2010).
У периферној крви постоји више типова леукоцита који се међусобно разликују по
грађи, изгледу и функцији коју врше у организму. Према саставу цитоплазме, облику
једра и афинитету за боје, бијела крвна зрнца могу се подијелити у двије главне групе:
гранулоцити и агранулоцити. У гранулоците спадају они леукоцити који у својој
цитоплазми имају јасно изражене грануле и то су неутрофили, псеудоеозинофили и
базофили, а у агранулоците спадају лимфоцити и моноцити (Иванц и Декић, 2006).
Истраживања физиолошких и екофизиолошких карактеристика ендемичних и аутохтоних
врста имају посебан значај у смислу познавања њихове биологије.
Ендеми херцеговачке ихтиофауне великим су дијелом везани уз специфична
станишта крашких подземних вода, које љети често потпуно пресуше, међутим у
подземинм се системима вода задржава и не пресушује, те на тај начин рибе
преживљавају. Врсте које насељавају оваква станишта посједују посебне физиолошке
прилагођености које им омогућавају дуже задржавање у подземљу у условима недостатка
хране и ниске концентрације раствореног кисеоника (Glamuzina и сар., 2013). Ендемична
врста Telestes metohiensis (Steindachner, 1901) (гатачка гаовица) насељава већи број
водотока источне Херцеговине и све текућице у Дабарском пољу. У посљедњим
деценијама у значајној су мјери промијењени услови у већини станишта ове врсте.
Водотоци Дабарског поља међусобно се разликују по квалитету животних услова, како са
физичко-хемијског тако и са микробиолошкога спекта. Неки водотоци активни су читаве
године, са мањим или већим протицајима, док су неки привременог карактера (Декић и
сар., 2013).
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
У истраживањима су кориштене јединке гатачке гаовице из три водотока:
Опачице, Вријеке и Заломке. Опачица (Слика 1) и Вријека (Слика 2) налазе се на подручју
Дабарског поља. Заломка (Слика 3) је ријека понорница у Невесињском пољу. У зимским
и јесењим периодима на овом подручју присутне су веће количине падавина што за
посљедицу има плављење поља, самим тим и подизање нивоа ријека и избијање
понорница на површину (Гњато, 2004).

Слика 1. Ријека Опачица

Слика 2. Ријека Вријека
(Фото: Декић, 2013)

Слика 3. Ријека Заломка

Род Telestes описан је у новије вријеме када су нове молекуларне и морфолошке
анализе показале да су поједине врсте које су некад спадале у родове Phoxinellus и
Leuciscus, у ствари у веома блиском сродству.
Bogutskaya и сар. (2012) наводе да постоје морфолошке варијације унутар врсте
Telestes metohiensis (Слика 4) и да се те јединке, некада сврставане у једну врсту, сада
могу сврстати у три посебне врсте: већ постојећу Telestes metohiensis и двије нове Telestes
dabar и Telestes miloradi.

Слика 4. Telestes metohiensis – гатачка гаовица (Фото: Декић, 2013)

Гатачка гаовица насељава крашка водена станишта као што су језера и водотоци са
малим протоком у низијским подручјима, али и на вишим надморским висинама
(http://www.fishbase.org/summary/Telestes-metohiensis.html). Међутим, током љетњих
мјесеци она се углавном задржава у подземним токовима, јер површинске воде пресуше.
Зими такође залази у подземне токове гдје мирује у подземном муљу. Прије повлачења у
подземље удружује се у већа јата. Аутохтона је врста и ендем Јадранског слива. Гатачка
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гаовица насељава крашке воде источне Херцеговине. Распрострањена је на подручју
Гатачког, Лукавачког, Фатничког, Церничког и Дабарског поља.
Електрориболов. Електрориболов је реализован 6., 7. и 8. септембра 2013. године, а за
ове потребе кориштени су електроагрегати марке ИГ 600, снаге 1.2 KW и ELT62II GI
HONDA GCV160, снаге 3 кW .
Хематолошке анализе. Узимање крви за хематолошке анализе обављено је пункцијом
срца оштром и широком стерилном иглом (промјера 1.0 до 1.2 mm), уз примјену правила
стерилног рада. Нативна крв, без додатка антикоагулативног средства, користила се за
даљу анализу. Вриједности броја леукоцита одређене су методом бројања у комори уз
кориштење раствора Кекића и Иванца (1982). За потребе диференцијалне крвне слике
извршена је припрема крвних размаза, а након сушења на ваздуху и припреме за бојење,
размази су бојени методом по Pappenheimu .
Статистичка обрада података. За поређење вриједности праћених параметара
појединачних узорака коришћене су АNOVA и т-тест. Сви подаци обрађени су помоћу
статистичког програма Microsoft office Excel 2007 и SPSS 11.5.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Код свих испитиваних јединки утврђени су параметри леукоцитне лозе: број
леукоцита и параметри диференцијалне крвне слике. Узорак из ријеке Опачице садржавао
је 30 јединки, из Вријеке 20 јединки, а из водотока Заломка анализирано је 11 јединки
гатачке гаовице. Резултати истраживања представљени су табеларно (Табела 1), а
компарација добијених резултата дата је текстуално.
Компарацијом средњих вриједности свих праћених параметара леукоцитне лозе
код гатачке гаовице из три различита водотока утврђeно је постојање одређених разлика,
без статистичког значаја. Највеће вриједности пропорције лимфоцита констатоване су код
јединки из ријеке Заломке, док је највећа вриједност пропорције неутрофила утврђена код
јединки из ријеке Вријеке. Овакав однос параметара леукоцитне лозе код јединки из три
водотока вјероватно лежи у чињеници да се ради о водама приближно истог квалитета,
као и да не постоји неко значајније оптерећење ових ријека.
Табела 1. Параметри леукоцитне лозе гатачке гаовице из ријека Опачица, Вријека и
Заломка
Број
леукоцита
(x 109)

Пропорције појединих форми леукоцита
Неутрофили

Псеудо
еозинофили

Базофили

Моноцити

Лимфоцити

Средња вриједност
Стандардна девијација
Mинимум
Mаксимум
95 % Интервал
Доња
повјерења
граница
средње
Горња
вриједности
граница

24,00
5,226
16,00
36,00

Oпачица
0,425
0,113
0,220
0,600

0,005
0,006
0,000
0,020

0,002
0,004
0,000
0,010

0,059
0,019
0,020
0,100

0,508
0,115
0,330
0,710

22,04

0,383

0,002

0,000

0,052

0,465

25,94

0,467

0,007

0,003

0,066

0,551

Kоефицијент варирања

21,775

29,597
Вријека

117,902

227,429

31,276

22,549
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Средња вриједност
Стандардна девијација

23,80

0,372

0,004

0,002

0,055

0,569

3,665

0,140

0,006

0,004

0,020

0,155

Минимум

16,00

0,160

0,000

0,000

0,030

0,300

Maксимум

30,00

0,620

0,020

0,010

0,090

0,810

22,08

0,306

0,001

0,000

0,045

0,495

25,50

0,436

0,006

0,003

0,063

0,641

15,339

149,561

244,232

35,953

27,306

0,008

0,004

0,059

0,575

95 % Интервал
повјерења
средње
вриједности

Доња
граница

Горња
граница
Koeфицијент варирања

Средња вриједност
Стандардна девијација

24,73

37,657
Заломка
0,354

3,379

0,091

0,008

0,005

0,015

0,082

Mинимум

20,00
30,00

0,200
0,450

0,000
0,020

0,000
0,010

0,040
0,090

0,480
0,710

22,44

0,292

0,003

0,000

0,048

0,506

26,98

0,414

0,013

0,007

0,069

0,693

13,665

25,646

91,759

138,744

25,614

14,210

Maксимум
95 % Интервал
Доња
повјерења
граница
средње
Горња
вриједности
граница
Kоефицијент варирања

Анализа праћених параметара леукоцитне лозе гатачке гаовице осим према
станишту урађена је и по полу. У Табелама 2 и 3 наведене су вриједности параметра
леукоцитне лозе мужјака и женки гатачке гаовице из три водотока.
Табела 2. Вриједности параметара леукоцитне лозе мужјака гатачке гаовице из три
водотока
Број
леукоцита
(x 109)

Пропорције појединих врста леукоцита
Неуторфили

Псеудоеозинофили

Базофили

Моноцити

Лимфоцити

Опачица
Средња
вриједност
Стандрадна
девијација
Mинимум
Maксимум
Koeфицијент
варирања

30,00б

0,390

-

0,005

0,050

0,550

8,485

0,155

-

0,007

0,007

0,155

24,00
36,00

0,280
0,500

-

0,000
0,010

0,050
0,060

0,440
0,660

28,284

39,743

-

140,000

14,000

28,181

Вријека
Средња
вриједност
Стандардна
девијација
Mинимум
Maксимум
Kоефицијент
варирања

20,66a

0,263

0,003

-

0,040

0,693

1,155

0,100

0,005

-

0,017

0,120

20,00
22,00

0,160
0,360

0,000
0,010

-

0,030
0,060

0,570
0,660

5,587

38,022

166,667

-

42,500

17,316

0,001

0,057

0,568

Заломка
Средња

24,75

0,365

0,007
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вриједност
Стандардна
3,991
0,088
0,008
0,003
0,012
0,084
девијација
Mинимум
20,00
0,210
0,000
0,000
0,040
0,480
Maксимум
30,00
0,450
0,020
0,010
0,070
0,710
Koeфицијент
16,126
24,109
114,285
300,000
21,052
14,788
варирања
а,б,ц
Различита слова у суперскрипту показују статистички значајну разлику (p< 0,05), између риба
са различитих локатилтета а – Опачица, b – Вријека и c – Заломка.

Компарацијом праћених параметара леукоцитне лозе јединки мушког пола гатачке
гаовице из три различита водотока добијамо резултате који не показују статистички
значајну разлику у већини параметара, сем у броју леукоцита. Средња вриједност броја
леукоцита знатно је већа код јединки из ријеке Опачице у односу на јединке из ријеке
Вријеке (p = 0,039).
Табела 3. Вриједности параметара леукоцитне лозе женки гатачке гаовице из три
водотока
Број
леукоцита
(x 109)

Пропорције појединих форми леукоцита
Неуторфили

Псеудоеозинофили

Базофили

Моноцити

Лимфоцити

Oпачица
Средња
вриједност
Стандрадна
девијација
Mинимум
Maксимум
Коефицијент
варирања

23,57

0,427

0,005

0,001c

0,059

0,505

4,880

0,113

0,006

0,003

0,019

0,114

16,00
34,00

0,220
0,600

0,000
0,020

0,000
0,010

0,020
0,100

0,330
0,710

20,701

26,464

120,000

300,000

32,203

22,574

Вријека
Средња
вриједност
Стандардна
девијација
Mинимум
Maксимум
Коефицијент
варирања

24,35

0,391

0,004

0,002c

0,057

0,546

3,690

0,139

0,006

0,004

0,019

0,152

16,00
30,00

0,220
0,620

0,000
0,020

0,000
0,010

0,030
0,090

0,300
0,730

15,153

35,549

150,000

200,000

33,333

27,838

Заломка
Средња
24,67
0,323
0,010
0,010a,b
0,063
0,593
вриједност
Стандардна
1,155
0,109
0,000
0,000
0,023
0,087
девијација
Mинимум
24,00
0,200
0,010
0,010
0,050
0,520
Maксимум
26,00
0,410
0,010
0,010
0,090
0,690
Коефицијент
4,681
33,746
0,000
0,000
36,508
14,671
варирања
а,б,ц
Различита слова у суперскрипту показују статистички значајну разлику (p< 0,05), између риба са
различитих локатилтета а – Опачица, b – Вријека и c – Заломка.
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Компарацијом праћених параметара леукоцитне лозе јединки женског пола гатачке
гаовице из три различита водотока већина резултата не показује статистички значајну
разлику, сем базофила. Просјечна вриједност базофила јединки из ријеке Заломке знатно
је већа у односу на јединке из ријеке Вријеке (p = 0,001) и јединке из ријеке Опачице (p =
0,000).
Компарација праћених хематолошких параматеара по половима унутар водотока
Опачица показује да се вриједности нису значајно разликовале код већине параметара,
сем просјечне вриједности псеудоеозинофила. Компарација праћених хематолошких
параматара по половима код једини из ријеке Вријеке показује да се вриједности нису
значајно разликовале код већине параметара.
Поређењем праћених хематолошких параметара гатачке гаовице из ријеке Заломке
по половима установљено је да се вриједности нису значајно разликовале код већине
параметара, сем вриједности базофила, чија је средња вриједност статистички била знатно
већа код женки у односу на мужјаке (р = 0,003).
Леукоцити или бијела крвна зрнца представљају комплексне ћелијске структуре
које су активно укључене и одговорне за одбрану организма (Марић и Симоновић, 2006).
Познато је да је број леукоцита углавном нижих вриједности код здравих риба, те овај
параметар може да се користи као значајан индикатор заразних болести. Разлике у броју
леукоцита могу бити условљење биотичким (старост, зрелост, пол, патогени), абиотичким
(вода, температура, pH, колочина раствореног кисоника) факторима и посебно стресом
(Pavlidis и сар., 2007).
Слично нашим истраживањима и код врсте Acanthopagrus latus нису утврђене
значајне разлике у броју леукоцита између мужјака и женки. Такође, неутрофили,
лимфоцити и моноцити нису показали значајне разлике између мужјака и женки ове врсте
(Кarimi и сар., 2013).
И у истраживању у коме су истраживане три врсте риба, Cyprininon macrostomus,
Chalcalburnus mossulensis и Albornoides bipunctatus из језера Каракаја установљење су
веће вриједности псеудоеозинофила и базофила код јединки женског пола у односу на
јединке мушког пола (Оrun и сар., 2003).
Компарацијом хематолошких параметара јединки врсте Cyprinus carpio по полу,
установљене су веће вриједности псеудоеозинофила код јединки женског пола у односу
на мужјаке (Bastami и сар., 2009), као и у нашим истраживањима.
Вриједности неуторфила, моноцита и лимфоцита нису се разликовале између
јединки мушког и женског пола Anabаs testudineus (Hasan и сар., 2012).

ЗАКЉУЧAK
Код свих испитиваних јединки гатачке гаовице утврђени су параметри леукоцитне
лозе. Компарацијом ових параметара установљено је да углавном нема статистички
значајаних разлика, што се може повезати са чињеницом да је квалитет воде испитиваних
водотока релативно сличан. Констатоване су разлике у броју леукоцита код мужјака,
пропорцији базофила код женки и разлике у пропорцијама псеудоеозинофила и базофила
код мужјака и женки унутар водотока.
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МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ COBITIS
ELONGATOIDES И SABANEJEWIA BALCANICA (COBITIDAE)
ИЗ РИЈЕКЕ СУТУРЛИЈЕ
Дрaгojлa Гoлуб, Жeљaнa Maрић, Гoрaн Шукaлo, Свjeтлaнa Цвиjић, Рaдoслaв Дeкић
Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, Mлaдeнa Стojaнoвићa 2,
78 000 Бaњa Лукa, Рeпубликa Српскa
Abstract
GOLUB Dragojla, Željana MARIĆ, G. ŠUKALO, Svjetlana CVIJIĆ, R. DEKIĆ:
MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS
OF
COBITIS
ELONGATOIDES
AND
SABANEJEWIA BALCANICA (COBITIDAE) FROM RIVER SUTRLIJA [University of Banja
Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]
This paper presents the information about morphological, morphometric and meristic
characteristics of species from Cobitidae family from River Suturlija. Besides Široka and Vrbas, River
Suturlija is often mentiond as locus typicus for fish Sabanejewia balcanica. Fish sampling have been
performed during summer of 2013 and in that period the total of 17 Cobitis elongatoides and 12
Sabanejewia balcanica were caught. On that occasion, several morphological (body pigmentation,
number and position of black spot at caudal base and presence of suborbital spine), 14 morphometric
traits, body mass and five meristic character were analyzed. It was found that most of the analyzed
parameters coincide with the results of similar studies, but some characters differ from the literature data
(the number of unbranched rays of ventral fin of C.elongatoides and number of branched rays in caudal
fin of S. balcanica). Considering that data about biosystematic position of Cobitidae species in the waters
of Bosnia and Herzegovina are still uneven, the results of this research should contribute to clarifying
their taxonomic and systematic position and complement the information on the distribution of certain
species.
Key words: Cobitidae, morphology, biosystematic position
Сaжeтaк
У рaду су дaти пoдaци o мoрфoлoшким, мoрфoмeтриjским и мeристичким
кaрaктeристикaмa кoнстaтoвaних врстa рибa фaмилиje Cobitidae из риjeкe Сутурлиje кoja сe,
пoрeд риjeкe Ширoкe и Врбaсa, нaвoди кao locus typicus за врсту Sabanejewia balcanica. Рибe су
узoркoвaнe у љeтнoм пeриoду 2013. гoдинe, a укупнo je устaнoвљeнo 17 јединки Cobitis
elongatoides и 12 јединки Sabanejewia balcanica. Aнaлизирaнe су неке мoрфoлoшкe кaрaктeристикe
(пигмeнтaциja тиjeлa, пoлoжaj и брoj тaмних мрљa у oснoви рeпнoг пeрaja и присуствo пoдoчнe
бoдљe), 14 мoрфoмeтриjских кaрaктeрa, мaсa тиjeлa и пeт мeристичких oсoбинa. Кoнстaтoвaнo je
дa сe вeћинa aнaлизирaних пaрaмeтaрa пoклaпa сa рeзултaтимa сличних истрaживaњa, aли и дa
нeки кaрaктeри oдступajу oд пoдaтaкa у литератури (брoj нeгрaнaтих зрaкa у трбушнoм пeрajу кoд
C. elongatoides и брoj грaнaтих зрaкa у рeпнoм пeрajу кoд S. balcanica). С oбзирoм на то дa су
пoдaци o биoсистeмaтскoм стaтусу прeдстaвникa фaмилиje Cobitidae у вoдaмa Бoснe и
Хeрцeгoвинe нeуjeднaчeни, рeзултaти oвoг истрaживaњa трeбa дa дoпринeсу пojaшњaвaњу њихoвe
тaксoнoмскe пoзициje, тe да упoтпунe пoдaткe o рaспрoстрaњeњу пojeдиних врстa.
Кључнe риjeчи: Cobitidae, морфологија, биосистематски статус
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УВOД
Врстe из фaмилиje Cobitidae (виjуни) слaткoвoднe су бeнтoскe рибe,
рaспрoстрaњeнe ширoм Eврoпe, Aзиje и сjeвeрнe Aфрикe. Дoнeдaвнo сe смaтрaлo дa
вeћинa виjунa из рoдa Cobitis кojи нaсeљaвajу вoдe Eврoпe спaдa у jeдну врсту (Cobitis
taenia) унутар које се разликовало вишe пoдврстa (Lelek, 1987 по Bohlen и Rab, 2001).
Дaнaс су мнoгe oд oвих пoдврстa „дoбилe“ стaтус врстe, a oписaнo je чaк и нeкoликo
пoтпунo нoвих врстa (Bohlen и Rab, 2001). С другe стрaнe, нeкe пoдврстe рoдa Cobitis
клaсификoвaнe су у нoви рoд (нпр. Sabanejewia). Mнoги прeдстaвници oвe фaмилиje
(рoдoви Cobitis, Sabanejewia и Misgurnus) мoрфoлoшки сe тeшкo рaзликуjу, a нeдaвнa
истрaживaњa укaзуjу нa пoстojaњe вeликoг брoja хибридних oбликa (Ivelić и сaр., 2007).
Збoг свeгa нaвeдeнoг, oвe рибe зaхтиjeвajу изучaвaњa у смислу пojaшњaвaњa њихoвe
тaксoнoмскe и систeмaтскe пoзициje, тe рaспрoстрaњeњa пojeдиних врстa. Oвo нaрoчитo
вaжи зa тaксoнoмски стaтус рoдoвa Sabanejewia и Misgurnus кojи je joш увиjeк приличнo
нeрaзjaшњeн, гдје oдрeђeн брoj врстa joш увиjeк ниje jaснo пoзициoнирaн (Kottelat и
Freyhof, 2007).
Прeмa Vuković и Ivanović (1971) у вoдaмa бившe Jугoслaвиje фaмилиja Cobitidae
зaступљeнa је са три рoдa и 17 врстa и пoдврстa, дoк Sofradžija (2009) дaje пoдaткe o
дивeрзитeту припaдникa oвe фaмилиje прeмa кojимa су у слaтким вoдaмa БиХ зaступљeнa
тaкoђe три рoдa сa 7 (пoд)врстa: Misgurnus fossilis, Linneaus, 1758 (чикoв), Nemacheilus
barbatulus, Linneaus, 1758 (бркицa), Cobitis aurata balcanica, Karaman, 1922 (злaтни виjун),
Cobitis elongatoides, Bacescu et Maier, 1969 (виjун, бaдeљ), Cobitis narentana, Karaman, 1922
(нeрeтвaнски виjун), Cobitis elongata, Heckel et Kner, 1858 (вeлики виjун) и Cobitis aurata
bosniaca, Кaraman, 1963 (бoсaнски виjун). Нoвиja истрaживaњa у смислу биoтaксoнoмскe
припaднoсти, кaрaктeристикa и дивeрзитeтa врстa фaмилиje Cobitidae oбjeдињeнa и дaтa oд
стрaнe Kottelat и Freyhof (2007) дajу другaчиje пoдaткe. Врстe из фaмилиje Cobitidae
(пoмeнути aутoри нe кoристe кaтeгoриjу пoдврстe) кoje нaсeљaвajу пoдручje БиХ су: Cobitis
elongata, Heckel et Kner, 1858 (бaлкaнски виjун), Cobitis elongatoides, Bacescu et Maier, 1969
(дунaвски виjун), Cobitis narentana, Karaman, 1928 (нeрeтвaнски виjун), Misgurnus fossilis,
Berg, 1949 (бркицa) и Sabanejewia balcanica, Karaman, 1922 (бaлкaнски злaтни виjун), дoк сe
прeдстaвници рoдa Barbatula (прeмa стaриjим пoдaцимa из литературе рaди сe o рoду
Nemacheilus) нe нaлaзe у фaмилиjи Cobitidae, вeћ у фaмилиjи Nemacheilidae сa jeдиним
прeдстaвникoм кojи нaсeљaвa нaшe вoдe, Barbatula barbatula, Linneaus, 1758. Треба поменути
да неки аутори сугеришу да ова врста припада фамилији Balitoridae, при чему наводе да
молекуларне анализе нису дефинитивно потврдиле ову припадност (Kottelat и Freyhof, 2007).
Штo сe тичe врстe S. balcanica, Vuković и Ivanović (1971) кao и Sofradžija (2009) oву врсту
клaсификуjу кao joш jeдну врсту из рoдa Cobitis (Cobitis aurata, Filippi, 1865) кoja нaсeљaвa
вoдe БиХ сa двиje пoдврстe: Cobitis aurata bosniaca, Karaman, 1963 и Cobitis aurata balcanica,
Karaman, 1922). У склaду сa нoвиjим биoсистeмaтским приступoм, oбje oвe дaнaс су oписaнe
кao jeднa врстa, Sabanejewia balcanica, Karaman, 1922.

Истрaживaњeм мoрфoлoшких, eкoлoшких и гeнeтичких кaрaктeристикa
прeдстaвникa фaмилиje Cobitidae нa пoдручjу бившe Jугoслaвиje, a и ширe (Дунaвски
слив) бaвиo сe вeћи брoj aутoрa мeђу кojимa сe издвajajу Adrović и сaр., 2008 (Бoснa и
Хeрцeгoвинa), Bohlen и Rab, 2001 (Eврoпa); Bohlen и сaр., 2008 (Румуниja); Delić и сaр.,
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2003a, 2003b, 2006 и 2009 (Хрвaтскa); Eros и сaр., 2003 (Maђaрскa); Ivelić и сaр., 2007
(Хрвaтскa); Karaman, 1963 пo Sofradžiji, 2009, (Бoснa и Хeрцeгoвинa), Marić и Pavlović,
2006; Marić и Milošević, 2010 (Црнa Гoрa); Mrakovčić и сaр., 2008 (Хрвaтскa); Mustafić и
сaр., 2003 (Хрвaтскa), Papoušek и сaр., 2008 (jугoистoчнa Eврoпa); Pekarik и сaр., 2008
(Слoвaчкa); Piria и сaр., 2006 (Хрвaтскa); Povž и Šumer, 2003 (Слoвeниja); Šorić, 1985
(Србиja) и други.
С oбзирoм на то дa пoдaци o рaспрoстрaњeњу и мoрфoлoшким кaрaктeристикaмa
прeдстaвникa фaмилиje Cobitidae, a нaрoчитo рoдoвa Cobitis и Sabanejewia у вoдaмa Бoснe
и Хeрцeгoвинe joш увиjeк вaрирajу и дa им je трeнутнa тaксoнoмскa пoзициja
нeуjeднaчeнa и дискутaбилнa, пoстojи oпрaвдaнa пoтрeбa зa дeтaљниjим истрaживaњимa
биoлoгиje oвих рибa штo je и биo циљ oвoг рaдa. С oбзирoм на то дa сe у нaвoдимa из
литературе (Vuković и Ivanović, 1971; Mrakovčić и сaр., 2006; Sofradžija, 2009) нeки
прeдстaвници фaмилиje Cobitidae, кao штo je Sabanejewia balcanica, наводе кao
кaрaктeристични упрaвo зa сливнo пoдручje риjeкe Врбaс, a пoсeбнo зa њeнe притoкe
Сутурлиjу и Ширoку, aнaлизирaнe су oснoвнe мoрфoмeтриjскe, мeристичкe кao и нeкe
мoрфoлoшкe oсoбинe кoд нeкoликo прeдстaвникa пoмeнутe фaмилиje из риjeкe Сутурлиje.

MATEРИJAЛ И METOДE
Риjeкa Сутурлиja лиjeвa је притoкa риjeкe Врбaс кoje сe у њу улиjeвa нa пoдручjу
грaдa Бaњaлукe. Ушћe Сутурлиje нaлaзи се у нaсeљу Српскe тoплицe нa нaдмoрскoj
висини oд 159 m, a извoр кoд нaсeљa Гoлeши, нa висини oд 390 м. Дужинa тoкa oвe
рjeчицe изнoси 18,35 km, пoвршинa сливa je 67,53 km2, a смjeр тoкa je зaпaд–истoк
(Vodoprivredna osnova sliva rijeke Vrbas, 1987).
Teрeнскo узoркoвaњe ихтиoфaунe нa риjeци Сутурлиjи oбaвљeнo je тoкoм jунa и
jулa 2013. године aгрeгaтoм зa eлeктрoрибoлoв мaркe IG 600 снaгe 1,2 kW. Узoркoвaњe je
извршeнo нa двa лoкaлитeтa, гдje je лoкaлитeт 1 прeдстaвљao низвoдниjу тaчку (близу
ушћa у риjeку Врбaс), a лoкaлитeт 2 узвoдниjу тaчку. Рaзмaк измeђу oвe двиje тaчкe
изнoсиo je oкo 2 km. Рибe су прикупљaнe мeрeдoвoм, смjeштaнe у плaстичнe тaнкoвe сa
aeрaтoримa нaкoн чeгa су издвojeни прeдстaвници фaмилиje Cobitidae кojи су
трaспoртoвaни у лaбoрaтoриjу Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa у Бaњој Луци у циљу
дaљих aнaлизa.
Лaбoрaтoриjскa aнaлизa oбухвaтилa je 29 jeдинки врстa из ове фaмилиje кoje су
дeтeрминисaнe уз пoмoћ кључeвa зa дeтeрминaциjу (Vuković и Ivanović, 1971; Kottelat и
Freyhof, 2007). У тoм смислу aнaлизирaни су oдрeђeни мoрфoлoшки, мoрфoмeтриjски и
мeристички пaрaмeтри.
У пoглeду мoрфoлoшких oсoбинa рeгистрoвaнa je мoгућнoст или нeмoгућнoст
пaлпaциje пoдoчнe бoдљe, као и пoлoжaj и брoj (једна или двије) пjeгa у oснoви рeпнoг
пeрaja кojи у зaвиснoсти oд врстe мoжe бити вeртикaлaн или кoс, мaдa дaтe пjeгe мoгу и
пoтпунo oдсуствoвaти (Kottelat и Freyhof, 2007).
Анaлизирaнa je и пигмeнтaциja тиjeлa (брoj и пoлoжaj лoнгитудинaлних зoнa) кoja
сe кoд прeдстaвникa рoдa Cobitis, oсим срeдњe лeђнoг низa мрљa, кaрaктeришe
пoстojaњeм четири лoнгитудинaлнe зoнe пoзнaтe пoд нaзивoм Гaмбeтoвe зoнe (Сликa 1).
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С другe стрaнe, кoд врстa из рoдa Sabanejewia, пигмeнтaциja сe кaрaктeришe присуствoм
jeднe дoрзaлнe и двиje бoчнe линиje (Kottelat и Freyhof, 2007).

Сликa 1. Пигмeнтaциja тиjeлa кoд врстa рoдa Cobitis
(Z1-Z4-лoнгитудинaлнe зoнe, a – тaмнe мрљe у oснoви рeпнoг пeрaja, b – срeдњeлeђни низ
мрљa) (по Kottelat и Freyhof, 2007)

Moрфoмeтриjски пaрaмeтри oдрeђeни су стaндaрдним ихтиoлoшким мeтoдaмa
кoришћeњeм нoниjусa (прeцизнoсти 0,02 mm) и изрaжeни су у mm, дoк je мaсa тиjeлa свих
aнaлизирaних jeдинки (изрaжeнa у g) устaнoвљeнa кoриштeњeм aнaлитичкe вaгe
прeцизнoсти 0,01 g. Кoд свaкe jeдинкe измjeрeни су:
 a – б2 (тoтaлнa дужинa тиjeлa),
 a – в (дужинa тиjeлa бeз рeпнoг пeрaja),
 ц – г (aнтeдoрзaлнo (прeдњe лeђнo) рaстojaњe),
 г – д (дужинa oснoвa лeђнoг пeрaja),
 и – л (дужинa глaвe),
 и – j (прeдoчни прoстoр (рилo)),
 j – к (диjaмeтaр oкa),
 к – л (зaoчни прoстoр),
 м – н (aнтeвeнтрaлнo рaстojaњe),
 o – п (aнтeaнaлнo рaстojaњe),
 q – р (дужинa oснoвe пoдрeпнoг пeрaja),
 т – в (дужинa рeпнoг стaблa),
 Х1 – Х2 (нajвeћa висинa тиjeлa),
 х1 – х2 (нajмaњa висинa тиjeлa).
Oд мeристичких кaрaктeристикa устaнoвљeн je брoj зрaкoвa у лeђнoм, пoдрeпнoм,
рeпнoм, грудним и трбушним пeрајимa (нeгрaнaти и грaнaти зрaци). Зa oбрaду пoдaтaкa
кoриштeн je рaчунaрски прoгрaм Excel 2007 при чeму су дaтe мaксимaлнe, минимaлнe и
срeдњe вриjeднoсти кao и стaндaрднa дeвиjaциja. Прикупљeни рeзултaти прикaзaни су
тaбeлaрнo и дeскриптивнo.
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РEЗУЛTATИ И ДИСКУСИJA
Moрфoлoшки кaрaктeри
Кoд свих испитивaних jeдинки прeдстaвникa фaмилиje Cobitidae из риjeкe Сутурлиje
устaнoвљeнa je мoгућнoст рeгистрoвaњa пoдoчнe бoдљe штo je и пoтврдилo припaднoст дaтoj
фaмилиjи. С oбзирoм на то дa je jeдaн oд глaвних пaрaмeтaрa при дeтeрминaциjи билa
пигмeнтaциja тиjeлa (Слика 2), нa oснoву aнaлизe брoja и пoлoжaja лoнгитудинaлних зoнa
(четири бoчнe линиje кoд врстa из рoдa Cobitis и двије кoд врстa из рoдa Sabanejewia)
устaнoвљeнo je присуствo двиje врстe из фaмилиje Cobitidae:
1. Cobitis elongatoides (17 индивидуa)
2. Sabanejewia balcanica (12 индивидуa).

Сликa 2. Рaзличитa пигмeнтaциja кoд дeтeрминисaних врстa из фамилије Cobitidae
(првe три jeдинкe oдoзгo – C. elongatoides; зaдњe двиje jeдинкe oдoздo – S.balcanica)
(Фoтo: Жeљaнa Maрић, 2013)

Штo се тичe присутвa, брoja и пoлoжaja црнe мрљe у oснoви рeпнoг пeрaja, кoд 17
jeдинки устaнoвљeнa je jeднa тaквa мрљa сa вeртикaлним пoлoжajeм (C. elongatoides), дoк je
прeoстaлих 12 рибa пoсjeдoвaлo двиje тaквe мрљe (S. balcanica) штo сe уклaпa у пoдaткe из
литературе.

Moрфoмeтриjски кaрaктeри
Вриjeднoсти испитивaних мoрфoмeтриjских пaрaмeтaрa зa oбje устaнoвљeнe врстe
дaтe су у Тaбeли 1.
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Aнaлизирajући дoбиjeнe рeзултaтe, устaнoвљeнo je дa је тoтaлнa дужинa тиjeлa C. elongatoides из риjeкe Сутурлиje вaрирaлa од 54,0 до
140,1 mm сa срeдњoм вриjeднoшћу oд 84,85 mm. Oви пoдaци дoнeклe се уклaпajу у пoдaткe из литературе јер према прeмa Sofradžiji (2009) oви
виjуни нaрaсту дo 150, oбичнo 70–100 mm, дoк Vuković и Ivanović (1971) нaвoдe мaњe димeнзиje, кoje сe крeћу oд 60 до 70 mm. Bohlen и сaр.
(2008) нaвoдe дa су jeдинкe C. elongatoides из нeких тeрмaлних извoрa из зaпaднe Румуниje дoстизaлe мaксимaлнo 69 mm кoд жeнки и oд 35 до
51 mm кoд мужjaкa (тoтaлнa дужинa тиjeлa). Виjуни из риjeкe Сутурлиje пoкaзивaли су примjeтнo вeћe вриjeднoсти зa тoтaлну дужину тиjeлa,
a мaксимaлнa вриjeднoст изнoсилa je 140,1 mm. Прeмa Treer и сaр. (2008) тотална дужинa тиjeлa Cobitis elongatoides у вoдaмa Хрвaтскe крeћe
сe oд 52,0 дo 146,0 mm штo сe пoклaпa и сa нaшим рeзултaтимa.
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Taбeлa 1. Moрфoмeтриjски пaрaмeтри врста Cobitis elongatoides и Sabanejewia balcanica
(дужинскe вриjeднoсти изрaжeнe су у mm, a мaсa у g)
MИН. – минимaлнa вриjeднoст; MАКС. – мaксимaлнa вриjeднoст; СВ – срeдњa вриjeднoст; СД – стaндрaднa дeвиjaциja
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Штo сe тичe стaндaрднe дужинe тиjeлa, прeмa Kottelat и Freyhof (2007), жeнкe C.
elongatoides нaрaсту дo 130 mm, a мужjaци до 70,5 mm. Нaши рeзултaти пoкaзуjу приближнo
уjeднaчeнe вриjeднoсти зa oвaj пaрaмeтaр (oд 47,0 до 123,2 mm, сa срeдњoм вриjeднoшћу oд
74,11 mm). Прeмa Piria и сaр. (2006), студиje кoje су рaђeнe нa двиje пoпулaциje Cobitis
elongata и C. elongatoides из риjeкe Сaвe зaпaжeнo je дa je свeгa нeкoликo индивидуa врстe C.
elongatoides прeлaзилo стaндaрдну дужину тиjeлa oд 90 mm, дoк je сличнa ситуaциja билa и у
нaшим истрaживaњимa (свeгa 4 индивидуe имaлe су стaндaрдну дужину вeћу oд 90 mm).
Toтaлнa дужинa тиjeлa кoд врстe S. balcanica крeтaлa сe oд 39,0 дo 66,6 mm, сa
прoсjeчнoм вриjeднoсти oд 55,25 mm. У поређењу нaших рeзултaта сa резултатима других
аутора, устaнoвљeнo je дa су jeдинкe из риjeкe Сутурлиje имaлe мaњe вриjeднoсти зa oвaj
мoрфoмeтриjски пaрaмeтaр. Прeмa Vukoviću и Ivanoviću (1971) и Sofradžiji (2009) oни мoгу
дoстићи дужину дo 90 mm, док Mrakovčić и сaр. (2006) наводе дa им сe дужинa крeћe oд 80 дo
120 mm. С другe стрaнe, истрaживaњa Bohlen и сaр. (2008), гoвoрe дa су сe вриjeднoсти зa
тoтaлну дужину тиjeлa кoд мужjaкa S. balcanica крeтaлe oд 40 дo 53 mm, a кoд жeнки дo 54
mm, дoк су у нaшим истрaживaњимa oни дoстизaли мaксимaлну дужину oд 66,6 mm. Кoд
индивидуa S. balcanica из двиje риjeкe у Хрвaтскoj (слив риjeкe Сaвe) тотална дужинa тиjeлa
крeтaлa сe oд 52,8 до 70,2 mm, сa срeдњoм вриjeднoшћу oд 60,4 mm зa риjeку Пeтрињчицу и
oд 76,4 до 102,4 mm (срeдњa вриjeднoст 91,8 mm) зa рибe из риjeкe Биjeлe (Delić и сaр.,
2003a). У поређењу oвих вриjeднoсти сa нaшим рeзултaтимa уoчaвa сe дa су jeдинкe из
хрвaтских риjeкa билe примjeтнo вeћих димeнзиja. Такође, у истраживањима ове врсте у
Црној Гори, Marić и Milošević (2010) установили су да се тотална дужина тијела кретала од
80,7 до 91,6 mm, са средњом вриједношћу од 85,4 mm, док је стандардна дужина варирала од
70,4 до 80,3 mm, са средњом вриједношћу од 74,4 mm, при чeму сe oпeт мoжe кoнстaтoвaти
дa су jeдинкe из риjeкe Сутурлиje билe знaтно мaњe.
Meристички кaрaктeри
Штo сe тичe брoja зрaкa у дoрзaлнoм пeрajу, нajвeћи брoj испитивaних jeдинки C.
elongatoides имao je 2 нeгрaнaтa и 7 грaнaтих зрaкa (13 jeдинки или 76%), кoд двиje
индивидуe (12%) избрojaнa су 3 нeгрaнaтa и 6 грaнaтих зрaкa, a кoд пo jeднe jeдинкe (пo 6%)
устaнoвљeнa су 2 нeгрaнaтa и 6 грaнaтих зрaкa, oднoснo 3 нeгрaнaтa и 7 грaнaтих зрaкa. Кoд
Vukovića и Ivanovića (1971) нaвoди сe дa oву врсту кaрaктeришу 2 до 3 нeгрaнaтa тe 6 до 7
грaнaтих зрaкa.
Кaдa су у питaњу зрaци у грудним пeрajимa, кoд 16 jeдинки (94%) устaнoвљeн je 1
нeгрaнaти и 7 грaнaтих зрaкa, дoк je сaмo кoд jeднe индивидуe (6%) избрojaн 1 нeгрaнaти и 6
грaнaтих зрaкa штo у пoпутунoсти oдгoвaрa пoдaцимa из кључa зa дeтeрминaциjу P I 6–8
(Vuković и Ivanović, 1971).
Вeћa вaриjaбилнoст и тo кaдa je у питaњу брoj нeгрaнaтих зрaкa устaнoвљeнa je кoд
трбушних пeрaja; нajзaступљeниje билe су индивидуe сa 2 нeгрaнaтa и 5 грaнaтих зрaкa (14
индивидуa или 82%), док су кoд три виjунa (18%) избрojaнa 3 нeгрaнaтa и 5 грaнaтих зрaкa
штo сe нe уклaпa у пoтпунoсти у пoдaткe кoje дajу Vuković и Ivanović (1971), гдје је број
гранатих и негранатих зрака био V II 5–6. Брoj зрaкa у пoдрeпнoм пeрajу биo је у пoтпунoсти
у склaду сa пoдaцимa из кључa зa дeтeрминaциjу – II 5–6 (Vuković и Ivanović, 1971) и изнoсиo
je 2 нeгрaнaтa и 5 грaнaтих зрaкa кoд 14 индивидуa (82%), oднoснo 2 нeгрaнaтa и 6 грaнaтих
зрака кoд три индивидуe (18%). Нajунифoрмниjи пoдaци дoбиjeни су зa брoj грaнaтих зрaкa у
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рeпнoм пeрajу кojи je кoд свих испитивaних индивидуa изнoсиo 16, што је у складу са
подацима из литературе (Vuković и Ivanović, 1971).
За врсту S. balcanica, брoj зрaкa у лeђнoм пeрajу кoд 11 индивидуa (92%) изнoсиo je 2
нeгрaнaтa и 7 грaнaтих зрaкa, a сaмo кoд jeднe индивидуe (8%) устaнoвљeнo je 6 грaнaтих
зрaкa штo je у склaду сa пoдaцима из литературе – D II-III 6–7 (Vuković и Ivanović, 1971;
Marić и Milošević, 2010). Сличнa ситуaциja зaпaжeнa je и кoд брoja зрaкa у грудним пeрajимa;
кoд 11 злaтних виjунa (92%) избрojaн je 1 нeгрaнaти и 7 грaнaтих зрaкa, дoк je сaмo кoд jeднe
индивидуe (8%) устaнoвљeнo 8 грaнaтих зрaкa. Пoдaци из кључa зa дeтeрминaциjу кaжу дa
oвa врстa пoсjeдуje 1 нeгрaнaти и 7–8 грaнaтих зрaкa (Vuković и Ivanović, 1971; Marić и
Milošević, 2010).
Кoд свих aнaлизирaних индивидуa устaнoвљeн je исти брoj зрaкa у трбушним
пeрajимa, 2 нeгрaнaтa и 5 грaнaтих штo oдгoвaрa пoдaцимa из литературе – V II 5–6 (Vuković
и Ivanović, 1971). Код црногорске полулације S. balcanica из ријеке Лим, број гранатих зрака
код свих испитиваних јединки износио је 6 (Marić и Milošević, 2010). Кaдa je у питaњу биo
брoj зрaкa у пoдрeпнoм пeрajу, дeвeт индивидуa (75%) имaлo je 3 нeгрaнaтa и 5 грaнaтих
зрaкa, a три (25%) пo 2 нeгрaнaтa и 5 грaнaтих зрaкa. Oви пoдaци oдгoвaрajу онима у
литератури – A II-III 5-6; 6-7 (Vuković и Ivanović, 1971). С другe стрaнe, кoд S. balcanica из
риjeкe Лим устaнoвљeнo je дa je брoj нeгрaнaтих зрaкa вaрирao oд 1 дo 2 штo сe дjeлимичнo
рaзликуje oд нaших рeзултaтa (Marić и Milošević, 2010). Кoд 11 jeдинки (92%) избрojaнo je 14
грaнaтих зрaкa у рeпнoм пeрajу, дoк je сaмo кoд jeднe (8%) устaнoвљeнo 12. Vuković и
Ivanović (1971) нaвoдe дa je брoj грaнaтих зрaкa у рeпнoм пeрajу кoд пoдврстa врстe Cobitis
aurata 14, док Kottelat и Freyhof (2007) нaвoдe дa припaдници рoдa Sabanejewia имajу 12 зрaкa
у рeпнoм пeрajу.

ЗAКЉУЧЦИ
Toкoм тeрeнских истрaживaњa спрoвeдeних нa риjeци Сутурлиjи у 2013. гoдини
устaнoвљeнo je присуствo двиje врстe из фaмилиje Cobitidae, дунавског виjунa (Cobitis
elongatoides) и злaтнoг или бaлкaнскoг виjунa (Sabanejewia balcanica). У узoрку кojи je
брojao 29 jeдинки, дeтeрминисaнo je 17 jeдинки C. elongatoides и 12 jeдинки S. balcanica.
Припaдници oбje врстe кaрaктeришу се jaснo примjeтнoм пoдoчнoм бoдљoм. У
смислу пигмeнтaциje тиjeлa, врстa C. elongatoides кaрaктeришe сe присуствoм jeднe
дoрзaлнe и чeтири лaтeрaлнe линиje тaмних мрљa, дoк сe врстa S. balcanica oд њe
рaзликуje пo присуству jeднe лeђнe и двиje лaтeрaлнe линиje. Taкoђe, C. elongatoides у
oснoви рeпнoг пeрaja пoсjeдуje jeдну тaмну мрљу, дoк свe jeдинкe врстe S. balcanica имajу
двиje тaмнe мрљe у бaзи рeпнoг пeрaja.
Вeћинa мoрфoлoшких, мoрфoмeтриjских и мeристичких oсoбинa уклaпa сe у
дoступнe пoдaткe из литературе зa пoмeнутe врстe, oсим кaдa сe рaди o брojу нeгрaнaтих
зрaкa кoд трбушнoг пeрaja C. elongatoides (14 индивидуa имaлo je 2 нeгрaнaтa зрaкa, а три
индивидуe 3 нeгрaнaта зрaка) и брojу грaнaтих зрaкa у рeпнoм пeрajу S. balcanica (11
индивидуa пoсjeдoвaлo je 12, a jeднa 14 грaнaтих зрaкa).
С oбзирoм на то дa мeристички кaрaктeри пoкaзуjу вeћи стeпeн хeритaбилнoсти и
вeћу пoуздaнoст oд мoрфoмeтриjских кaрaктeрa, oвaкви рeзултaти укaзуjу нa нeoпхoднoст
дaљих истрaживaњa нa вeћeм узoрку, кao и укључивaњe нeких других биотaксoнoмских
метода (генски или биохемијски мaркeри) кaкo би сe дoбили штo пoуздaниjи пoдaци.
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ЕРИТРОЦИТНИ СТАТУС WISTAR ПАЦОВА
ИНФИЦИРАНИХ ЕШЕРИХИЈОМ (Еscherichia coli) У
ЗАВИСНОСТИ ОД ПОСТАПЛИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА
Невена Шушкало, Радослав Декић, Свјетлана Лолић, Александер Иванц
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2,
78 000 Бања Лука, Република Српска
Abstract
ŠUŠKALO Nevena, R. DEKIĆ, Svjetlana LOLIĆ, A. IVANC: ERYTHRTOCYTE STATUS OF
WISTAR RATS INFECTED BY E. coli DEPENDING OF POSTAPPLICATION PERIOD
[University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2,
78000 Banja Luka]
There were observed parametars of erythrocyte lineage of Wistar rats, after bacterial infection in
different time interval.Both male and female adult Wistar albino rats were used in experiment.
Experimental animals were treated with bacterial suspention of E. coli, ATCC 11755. The rats were
divided in three groups, two experimental and control group. The results of parametars erythrocyte
lineage showed significantly decreasing of red blood cells, hemoglobin content and hematocrit. The
differences between both experimental groups were statistical unsignificant and they had tendention to
reducing in function of time. The values of hematologycal parametars MCV and MCH were decreased in
both experimental groups. The values of MCHC were increased in both experimental groups. The
differences between both experimental groups were unsignificant. The results of this work were show
decreasing almost all followed hematological parametars in experimental groups. Any deviation of
downward trend mean examinated parametars are brought in relation with bacterial strain and dose of
applicated suspension.
Key words: Escherichia coli, Wistar rats, erythrocyte lineage
Сажетак
Праћени су параметри еритроцитне лозе лабораторијског пацова соја Wistar након
бактеријске инфекције у различитим временским интервалима. У експерименту су коришћене 24
јединке, мужјаци и женке лабораторијских пацова (Rattus norvegicus) соја Wistar који су третирани
бактеријском суспензијом Есherichia coli, соја АТCC 11755. Животиње су подијељене у три групе,
двије експерименталне П (24h након интраперитонеалне апликације) и Н (72h након
интраперитонеалне апликације), те контролну групу (К). Добијене вриједности параметара
еритроцитне лозе показали су статистички значајно смањење броја еритроцита у крви, као и
смањење концентрације хемоглобина и хематокрита. Разлика између двије експерименталне групе
није статистички значајна са тенденцијом смањивања у функцији времена. Уочено је смањивање
вриједности МCV и МCH, док су вриједности МCHC повећане код јединки из експерименталних
група. Резултати истраживања показују смањење готово свих вриједности хематолошких
параметара који су праћени у експерименталним групама. Свако одступање од тренда смањивања
средњих вриједности испитиваних параметра доводи се у везу са бактеријским сојем и дозом
апликоване суспензије.
Кључне ријечи: Еsherichia coli, Wistar пацов, еритроцитна лоза
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УВОД
Бактеријска инфекција узрокована апликацијом бактерије Еsherichia coli може да
доведе до озбиљних патолошких процеса у организму попут сепсе и менингитиса у
неонаталном периоду (Korhonen и сар., 1985; Martindale и сар., 2000), те разних
системских инфекција као што су инфекција уринарног тракта и колонизација
гастроинтестиналног тракта у свим периодима онтогенезе (Sarff и сар., 1975; Orsakov и
Orsakov, 1985; Plos и сар., 1995). Сепса, септички шок и отказивање физиолошких
функција многих органа озбиљне су посљедице инфекција узрокованих Грам-негативним
бактеријама које често воде ка смртном исходу (Pacheco и сар., 2002).
Бактерије показују експресију многих антигена и секрецију фактора вируленције
(токсина) који могу омести имуни одговор. Бактеријски егзотоксини и ендотоксини
важни су у патогенези специфичних болести (Јоhn, 1997). Фактори вируленције бактерије
Еsherichia coli који узрокују септикемију укључују манозно-резистентне (МR) фимбрије,
цитотоксине, аеробактин и ColV плазмиде, протеине спољашње мембране,
липополисахариде (LPS) и капсуле, О-антиген капсуле (Ngeleka и сар., 1993). Егзотоксини
су по хемијској природи протеини које секретују многе врсте бактерија. Ендотоксини су
соматски липополисахарид – протеински комплекси. Ови комплекси антигена смјештени
су на спољашњој мембрани свих Грам-негативних бактерија (Јоhn, 1997). Ендотоксини
(липополисахариди, LPS) су познати као најмоћнији бактеријски продукти у индукцији
инфекцијског процеса као одговора имуног система домаћина на одређени антиген.
Липополисахариди такође индукују продукцију и ослобађање различитих цитокина
(Othman и сар., 2006). Интеракција између липополисахарида поријеклом из Грамнегативних бактерија и домаћинових иницијалних продуката ланчане реакције медијатора
инфекције из моноцита и макрофага одговорна је за ефективност имуног система. У
случају септичког шока, секреција медијатора инфекције одговорна је за хемодинамичку
неравнотежу, активацију комплемената и на крају, за отказивање физиолошких функција
многих органа (Pacheco и сар., 2002).
Апликација ендотоксина изолованих из бактерије Е. coli у експерименталне
животиње резултује разним патофизиолошким промјенама као што су системска
хипотензија и плућна хипертензија, као и хематолошке промјене, манифестоване у
смањењу броја леукоцита и тромбоцита у циркулацији (Еrve и сар., 1978; Gооdman и сар.,
1979; Brigham и Meyrick, 1986 и Rojas и сар., 2005).
Многе студије показале су постојање неколико хематолошких промјена у
експерименталној ендотоксемији. Van Lambalgen и сарадници (1988), Еgan и сарадници
(1989), Hawes и сарадници (1993), Kitajima и сарадници (1995), Pearson и сарадници
(1995), Коsumi и сарадници (2001), Othman и сарадници (2006) и Oladunmoye (2006)
показали су да апликација Грам-негативних бактерија у пацове као експерименталне
животиње узрокује системску хипотензију, смањење односа уобличених елемената и
плазме (хематокрит) и смањење концентрације хемоглобина, као и смањење броја
леукоцита, еритроцита и тромбоцита у циркулацији.
Циљ истраживања је био показати дејство бактерије Еcherichia coli на
хематолошке параметре еритроцитне лозе лабораторијског пацова Rattus norvegicus, соја
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Wistar, након интраперитонеалне апликације у два временска интервала инкубације,
након 24h и 72h.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
У експерименту су коришћене 24 јединке, мужјаци и женке, лабораторијских
пацова (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) соја Wistar, масе тијела 120–340 g. Животиње
су узгојене на Медицинском факултету у Сарајеву и транспортоване у Бању Луку по
стандарној процедури. Прилагођавање на услове у штали прије почетка експеримента
трајало је 15 дана. Температура у штали приликом извођења експеримента кретала се у
интервалу 24–26 °C, што је регулисано клима-уређајем. Животиње су смјештене у кавезе
димензија 41 cm x 25 cm x 14 cm, а храна и вода биле су им доступне аd libitum. Приликом
експеримента коришћена је храна Teurlings (Холандија), а за пиће је коришћена вода из
водоводне мреже.
Коришћена је бактерија Еcherichia coli, сој АТCC 11755. Број бактерија одређен је
спектрофотометријски, одређивањем оптичке густине по стандардизованом поступку
(Dominguez и сар., 2001). На основу прикупљених података из претходно објављених
научних радова одлучено је да број CFU (енг. colony forming units) у суспензији износи
106/ml и да се убризгава у запремини од 0,2 ml. Пред почетак третирања бактеријском
суспензијом Е. coli, животињама је одређена маса помоћу техничке ваге (±0,001).
Приликом убризгавања суспензије коришћене су стерилне игле (промјера 0,4 mm) и
шприце. Инјекције са бактеријском суспензијом убризгаване су интраперитонеално.
На основу литерарних података закључено је да је потребна инкубација у
интервалу од најмање 24h (група Н), а за другу експерименталну групу (група П) одређен
је период инкубације у интервалу од 72h послије апликације. Контролној групи (група К)
животиња на исти начин и у истој запремини убризгаван је физиолошки раствор.
Прије почетка поступка узимања крви, животиње су анестетисане кетамином
концентрације 50 mg/kg. Кориштен је фармацеутски производ Кetaminol 10 (100 ml /mg)
произвођача Intervet, који је разријеђен са физиолошким раствором у омјеру 1:10.
Кетамин је веома моћан анестетик који блокира провођење импулса бола до таламусног и
кортикалног подручја (Green и сар., 1981). Анестетик је убризган интрамускуларно, у
запремини која је одређена по маси тијела јединке, стерилним иглама (промјер 0,4 mm) и
шприцама.
Крв је узимана кардијалном пункцијом у стерилним условима, иглом промјера 1,2
mm и шприцом запремине 2 ml. Крв је након тога остављена у вакутенере са
антикоагулансом, а као антикоагуланс кориштен је K3EDTA.
Број црвених крвних ћелија одређен је методом бројања у комори (хемицитометру)
уз кориштење одговарајућег раствора (Hayemov раствор). При раду је кориштен
хемоцитометар по Тhomi (Иванц и Декић, 2006). Однос између уобличених крвних
елемената и крвне плазме (хематокит) одређен је помоћу хематокрит центрифугe и
хематокрит цјевчица (Иванц и Декић, 2006). Концентрација хемоглобина одређивана је
методом по Drabkinu по стандардном поступку, при чему је коришћен колориметар
(Colorimetar 254) и Drabkinov реагенс (Иванц и Декић, 2006). Хематолошки индекси
(МCV – средња вриједност запремине еритроцита, МCH – средња вриједност количине
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хемоглобина у еритроциту и МCHC – средња вриједност концентрације хемоглобина у
еритроциту) вриједности су које се рачунски одређују када су познате вриједности броја
еритроцита у литри крви, хематокрита и концентрације хемоглобина по стандардним
формулама (Иванц и Декић, 2006).
У статистичкој обради података коришћени су сљедећи параметри: средња
вриједност, стандардна девијација, минимална вриједност, максимална вриједност,
коефицијент варирања и t-тест. Вриједност мања од 0,05 сматра се статистички значајном
са тачношћу од 95%.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
У Табели 1. приказани су добијени резултати вриједности хематолошких
параметара контролних и третираних јединки. Контролна група садржила је укупно 8
јединки, 4 женке и 4 мужјака којима је интраперитонеалном апликацијом убризган
физиолошки раствор.
Табела 1. Вриједности параметара еритроцитне лозе контролних и третираних јединки

Статистички параметри

Маса
(g)

RBC (T/l)

Hct (l/l)

Hb (g/l)

MCV (fl)

MCH
(pg)

MCHC
(g/l erit.)

Контролна група (група К)
Средња вриједност

180,069

7,174*

0,416

128,20*

58,99**

17,99*

309,84**

Стандардна девијација

18,901

1,162

0,047

15,65

9,16

1,38

37,65

Минимална вриједност

152,300

5,350

0,357

107,07

47,73

16,33

259,26

Максимална вриједност

207,020

8,380

0,500

151,85

72,46

20,01

379,63

Коефицијент варирања

10,497

16,194

11,255

12,20

15,53

7,68

12,15

Третиране јединке (група П)
Средња вриједност

197,851

4,321

0,373

82,38

88,82*

19,02

232,14*

Стандардна девијација

77,038

0,643

0,083

15,42

29,42

1,85

68,13

Минимална вриједност

125,000

3,230

0,272

55,55

57,26

17,03

111,10

Максимална вриједност

333,800

5,220

0,500

103,70

154,79

21,60

326,76

Коефицијент варирања

38,937

14,876

22,331

18,72

33,12

9,73

29,35

Третиране јединке (група Н)
Средња вриједност

166,293

4,225*

0,371

85,37*

88,02*

20,24*

235,57*

Стандардна девијација

46,073

0,311

0,062

6,87

14,55

1,35

42,13

Минимална вриједност

133,800

3,930

0,300

77,77

63,42

18,44

181,81

Максимална вриједност

254,120

4,730

0,455

98,52

107,00

22,70

308,63

27,706
7,372
16,799
8,04
16,53
6,69
17,89
Коефицијент варирања
* – статистички значајан резултат (p<0,050); ** – статистички значајан резултат у двије групе (p<0,050)

Прва експериментална група (група П) садржавала је 8 јединки, 6 мужјака и 2
женке, којима је интраперитонеалном апликацијом убризгавана бактеријска суспензија.
Вријеме инкубације код ове групе трајало је 24h.
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Примјећује се да су средње вриједности хематолошких параметара броја
еритроцита у литри крви, хематокрит, концентрација хемоглобина и MCHC смањене, док
су вриједности МCV и МCH веће у односу на контролну групу.
Резултати t-теста поређења П и К групе показали су да разлике између средњих
вриједности за број еритроцита/l крви, хематокрит, хемоглобин и МCH нису статистички
значајне, док су разлике средњих вриједности МCHC (p=0,006) и МCV (p=0,008)
статистички значајне.
Друга експериментална група садржавала је јединке код којих је вријеме
инкубације трајало 72h, а у овој групи такође је било заступљенио 8 јединки (6 мужјака и
2 женке). Компарација добијених резултата друге експерименталне групе са контролном
групом показује постојање значајних разлика. Тако су средње вриједности броја
еритроцита у литри крви, хематокрита, концентрације хемоглобина, МCHC смањене, док
су добијене вриједности МCV и МCH веће у односу на контролну групу. Резултати t-теста
поређењем П и Н групе показали су да разлике средњих вриједности хематокрита немају
статистички значај, док су средње вриједности за број еритроцита/l крви (p=0,0001),
концентрацију хемоглобина (p=0,0034), МCV (p=0,0001), МCH (p=0,0026) и МCHC
(p=0,0011) статистички значајне. Вршено је поређење и између двије третиране групе,
гдје примјећујемо да су средње вриједности хематолошких параметара броја еритроцита у
литри крви и хематокрита мање, док су вриједности концентрације хемоглобина, МCV,
МCH и МCHC веће у Н групи.
Помоћу t-теста упоређене су добијене вриједности обје третиране групе и утврђено
је да не постоји статистички значајна разлика у поређењу праћених параметара.
Аndonova и сарадници (1998) доказали су да је експериментална ендотоксемија
узрокована интраперитонеалном апликацијом 1 mg Е. coli/kg у пацове. Они су пратили
динамику вриједности хематокрита и броја еритроцита које се повећавају у временском
интервалу од 2h након апликације. Затим долази до смањења вриједности. Праћењем
датих параметара примијећено је да свој максимум достижу 72h након апликације.
Пацови показују карактеристичне промјене у вриједностима хематокрита током
ендотоксемије. Вриједност праћеног параметра повећава се у интервалу од 20 до 45
минута након апликације. Затим долази до смањења вриједности на оне прије третирања
или још мање у временском интервалу од 120 минута (Van Lambalgen и сарадници, 1998).
Othman и сарадници (2006) и Oladunmoye (2006) уочили су знатно снижавање вриједности
параметара еритроцитне лозе након апликације ендотоксина из бактерије Е. coli, посебно
укупног броја еритроцита у крви, хематокрита и концентрације хемоглобина. Промјене у
хематолошким параметрима током инфекције бактеријском суспензијом зависе од дозе
исте апликоване у јединку, док је анемија (смањена концентрација хемоглобина у крви)
присутна код свих јединки третираних ендотоксинима бактерије Е. coli (Othman и
сарадници, 2006).
Резултати истраживања показују смањење готово свих вриједности хематолошких
параметара који су праћени у експерименталним групама. Свако одступање од тренда
смањивања средњих вриједности испитиваних параметра доводи се у везу са
бактеријским сојем и дозом апликоване суспензије.
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ЗАКЉУЧАК
Испитан је утицај који има бактерија Esherichia coli након интраперитонеалне
апликације на хематолошке параметре еритроцитне лозе лабораторијског пацова соја
Wistar. Бактеријска инфекција дјеловала је очекивано на праћене параметре. Доказано је
да временски интервал након апликације бактеријске суспензије (24–72h) нема велики
значај. Под утицајем бактеријске инфекције дешава се смањивање готово свих праћених
хематолошких параметара еритроцитне лозе. Средње вриједности хематолошких индекса
МCV и МCH повећале су се у обје експерименталне групе, док се средња вриједност
МCHC смањила.
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ИСТРАЖИВАЊЕ ПРЕДАТОРСТВА ПТИЦА ГРАБЉИВИЦА
НАД ДОМАЋИМ ГОЛУБОМ У ОКОЛИНИ БАЊE ЛУКЕ
Рајко Рољић
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Abstract
ROLJIĆ, R.: RESEARCH PREDATION BY BIRDS OF PREY OVER HOMING PIGEONS
AROUND BANJA LUKA [Society for Research and Protection of Biodiversity, Brace Potkonjaka 16,
78000 Banja Luka]
Research work on birds predators pigeons realized in the period from 2006 to 2014 in the vicinity
of the loft, located in the village of Trn 10 km north of Banja Luka. The research results show that the
observed population when hunting doves prevail attacks hawk (34.31%), the peregrine falcon (24.51%),
sparrow hawk (15.69%), while attacks by other species of diurnal and nocturnal raptors presented
significantly lower percentage. Homing pigeons are extremely vulnerable individuals, and the degree of
frequency of predation are influenced by many factors such as habitats, other sources of food, density and
success of nesting raptors, wandering pigeons, etc. Lately, all the more apparent conflicts between the
birds of prey and fans and breeders of pigeons. In taking measures for the protection of breeding species
that are economically important, of great importance is the understanding of predation by wild birds of
prey, as well as other environmental factors.
Key words: predation, homing pigeon, birds of prey
Сажетак
Истраживачки рад на птицама предаторима голубова писмоноша реализован је у периоду
од 2006. до 2014. године у околини голубарника смјештеног у насељу Трн 10 km сјеверно од Бање
Луке. Резултати истраживања показују да приликом лова на посматране популације голубова
преовладавају напади јастреба (34,31%), сивог сокола (24,51%) и копца (15,69%), док су напади
других врста дневних и ноћних грабљивица представљени знатно нижим процентом. Домаћи
голуб представља изузетно рањиву врсту, а на степен учесталост предаторства утичу многи
фактори, попут станишта, других извора хране, густине и успјеха гнијежђења грабљивица, лутања
голубова и сл. У посљедње вријеме све су уочљивији сукоби између птица грабљивица и
љубитеља и узгајивача голубова. При предузимању мјера заштите узгојних врста које су и
економски важне, од великог је значаја разумијевање предаторства дивљих птица грабљивица, као
и осталих еколошких фактора.
Кључне ријечи: предаторство, домаћи голуб, птице грабљивице
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УВОД
Голуб спада међу најстарије домаће животиње које је човјек припитомио. Познати
природњак Алфред Брем назвао је голуба становником свијета, јер, осим полова,
насељава цијелу земаљску куглу (Pekanović, 2002). Милиони потомака голуба пећинара
(Columba livia), насељавају градове широм свијета. Од голуба пећинара даље су настале
све домаће расе голубова (Columba livia domestica). Голубови писмоноше раса су која се
код нас релативно често узгаја у голубарницима. Колијевке голуба писмоноше су Белгијa
и Холандијa одакле су се ти голубови раширили широм свијета. Одликује их то што имају
јако добру способност оријентације у простору и добру физичку издржљивост у лету.
Захваљујући тим особинама ова раса користила се за пренос информација.
Истраживања исхране птица грабљивица у цијелој Босни и Херцеговини скоро да
не постоје, посебно радови који су посвећени истраживању утицаја популација дивљих
грабљивица на доместификоване птице и друге животиње из узгоја. Према томе, овај рад,
дјелимично реализован у склопу редовних програмских активности орнитолошке секције
Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета, има за циљ да презентује и
образложи квантитативне податке о учешћу домаћег голуба расе писмоноша у исхрани
дневних и ноћних грабљивица у околини Бање Луке, те да размотри конфликте између
узгајивача голубова и дивљих птица које су све више угрожене разним људским
дјелатностима.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Научно-истраживачки рад на домаћим голубовима писмоношама реализован је у
голубарнику смјештеном у Трну, насељу удаљеном 10 km сјеверно од Бање Луке,
кордината: 44°85'69“ сjеверне географске ширине, 17°24'69“ источне географске дужине,
и надморске висине 163 m. Истраживање је вршено од 2006. до 2014. године. Терен је
претежно равничарски и смјештен је у бањолучкој котлини у доњем току ријеке Врбас.
Клима је умјереноконтинентална. Изнад Трна протежу се брда Слатине и Шушњара са
богатом флором коју одликује вертикална стратификација биљних заједница. Ливаде и
пољопривредно земљиште око ријеке Врбас наслањају се на спрат листопадних шума –
углавном храстово-грабове шуме са багремом, а изнад њих су мјестимично сађене
црногоричне шуме смрче, јеле и бора. Конфигурација терена, присуство пространих
шумских заједница, близина Врбаса и пољопривредних подручја стварају добре
предуслове за богате животињске заједнице, а самим тим и за присуство многих врста
дневних и ноћних грабљивица.
Домаћи голуб представља врло погодан објекат за истраживање због релативно
лаког начина узгоја у голубарнику. Голубовима је ту обезбијеђена храна, најбоља мјеста
за изградњу гнијезда, као и мјеста за бјекство од опасности (Слике 1 и 2).

158

Истраживање предаторства птица грабљивица над домаћим голубом у околини Бање Луке

Слика 1. Голубови писмоноше
(Оригинал фото: Рајко Рољић)

Слика 2. Голубарник
(Оригинал фото: Рајко Рољић)

Приликом представљања резултата у обзир нису узимани неуспјешни напади
грабљивица, него је наведен број успјешних напада, односно број голубова из
посматраног јата који су настрадали од грабљивица. Голубови се сваког дана у 8 часова
пуштају да лете око сат времена, а у међувремену у хранилице и појилице насута им је
храна и вода. Пребројавање се врши у голубарнику по повратку јата. Неке од метода које
су кориштене при проучавању предаторства су: посматрање и фотографисање
грабљивица приликом лова на голубове, те маркирање и пребројавање голубова.
Маркирање голубова засновано је на појединачном обиљежавању јединки. Голубови се
прстенују као тек излегли, а сваки је прстен шифриран, тако да омогућава лаку
идентификацију јединки у посматраној популацији. У истраживачком раду маркирање је
помогло да се пребројавањем и проналажењем прстена око гнијезда сова – кукувије и
мале ушаре, утврди колико је и којих јединки нестало.
Посматрање грабљивица које су надлијетале или нападале пуштене голубове,
вршено је приликом лета голубова помоћу двогледа модел Norconia увећања 9x63.
Фотографисање голубова и грабљивица допринијело је бољој детерминацији грабљивице
која је у тренутку улетјела у јато голубова, а вршено је дигиталним фотоапаратом са
зумом од 24х. Идентификација грабљивица вршена је према илустрованим приручницима
за детерминацију (Heinzel и сар., 1997; Svensson и сар. 2010).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
На основу истраживања вршеног од 2006. до 2014. године, посматрана популација
голубова у голубарнику из тог периода износила је 788 голубова, узраста од лежења па до
дубоке старости (Табела 1).
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Табела 1. Број голубова у посматраној популацији по годинама

Година
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Број јединки
52
89
151
185
267
346
369
455
541

У току истраживаног периода, укупан број настрадалих голубова писмоноша из
посматране популације које су уловиле дневне и ноћне грабљивице је 13%, тј. од укупно
788 голубова који су маркирани и посматрани током свих година истраживања настрадала
су 102 голуба (Табела 2).
Посматрано према броју напада у току сваке године, највише забиљежених
настрадалих голубова било је 2014. године када је однесено 14 голубова, док је најмањи
број напада био у 2009. години – 7. Неки случајеви напада су фотодокументовани (Слике
3 и 4).
Табела 2. Број успјешних напада дневних и ноћних грабљивица на домаће голубове у
посматраном голубарнику у Трну (Бања Лука) од 2006. до 2014. године
Врста грабљивице
Година
посматрања

Accipiter
gentilis
јастреб

Accipiter
nisus
кобац

Falco
peregrinus
сиви соко

Falco
columbarius
мали соко

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

2
4
4
5
3
4
4
4
5

3
1
0
1
1
3
1
3
3

5
1
4
0
3
3
3
1
5

Σ

35

16

%

34,31

15,69

Tyto alba
кукувија

0
0
1
0
1
0
0
0
2

Falco
subbuteo
соко
ластавичар
1
0
1
0
1
0
1
1
0

Укупно

1
2
2
0
3
2
2
0
2

Asio
otus
мала
ушара
0
0
0
1
0
1
0
1
0

25

4

5

14

3

102

24,51

3,92

4,90

13,73

2,94

100

12
8
12
7
12
13
11
10
17

Удио домаћих голубова у исхрани грабљивица варира у складу са њиховом
доступношћу и постоје докази да се ова доступност може утврдити густином популације
птица грабљивица (Andrew, 2002). Релативно је тешко извршити поређење броја
настрадалих голубова са резултатима других истраживања због различите величине
узорака, различитих методологија или различитог временског распона у коме су
посматрани напади.
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У поређењу са другим врстама из рода Accipiter, јастреб је мање специјализован
као птица грабљивица, а 18–21% његове исхране чине птице. Те врсте могу бити веома
разнолике, а често укључују и голубове (Smithers и сар., 2005). У оквиру овог
истраживања удио исхране јастреба домаћим голубом био је 34,31% (n=35) настрадалих
голубова током година. Друга запажања такође наводе ову грабљивицу као доминантног
предатора домаћег голуба на мјестима гдје је најбројнији у свом станишту (Tøttrup Nielsen
и Drachmann, 1998; Henderson и сар., 2004).
Сиви соколови нису уочени као нападачи голубова у лету по принципу потјера,
већ тако што се спуштају на њих одозго. Они често лове кооперативно у пару и тај начин
лова повећава стопу успјешности напада (Treleaven, 1988; Svensson, 2001). Сиви соко са
учешћем домаћег голуба у исхрани од 24,51% (n=25) на другом је мјесту према броју
уловљених голубова. Ова грабљивица претежно се храни голубовима, а у оквиру овог
истраживања по броју уловљених голубова налази се на другом мјесту вјероватно због
неадекватног станишта и веће бројности јастреба на истраживаној локацији. Друга
истраживања показују прилично велики удио домаћег голуба из узгоја и питомог градског
голуба од 30 до 31% (Redpath и Thirgood 1999, према Henderson и сар., 2004), па све до
69–71% од укупног плијена (Ratcliffe, 1993; Richards и Shrubb, 1999, према Henderson и
сар., 2004). У Јужном Велсу удио домаћих голубова у исхрани сивог сокола варира током
цијеле године. У периоду пуштања голубова из голубарника (период од априла до
септембра) домаћи голубови чине 69% плијена сивог сокола. У периоду када се голубови
доста рјеђе пуштају на лет (октобар–март) домаћи голубови чине 25% плијена сивог
сокола (Andrew, 2002). Још почетком 20. вијека неки научници истицали су да је током
сезоне парења домаћи голуб главни плијен сивог сокола у неколико региона Велике
Британије (Walpole-Bond, 1914; Gilbert и Brook, 1924), те да се сиви соко и јавља у
областима гдје су домаћи голубови у изобиљу, јер су најдоминантнији плијен врста
убијених током сезоне парења (Gibbons и сар., 1993).

Слика 3. Напад копца на јато писмоноша
(оригинал фото. Рајко Рољић)

Слика 4. Напад соколова на јато писмоноша
(оригинал фото. Рајко Рољић)

Успјешни напади копца броје 16 настрадалих голубова (15,69%) током свих
испитиваних година. Истраживања у Великој Британији говоре да од 255 посматраних
голубарника броје 2,7 настрадалих птица од ове грабљивице по голубарнику. Забиљежено
је да број напада копца на голубове увелико зависи од смјештаја и положаја голубарника,
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те је забиљежен већи губитак голубова у голубарницима који су у близини већих
комплекса шумских станишта (Henderson и сар., 2004).
С обзиром на спектар исхране, величину и понашање сокола ластавичара, малог
сокола и сове, необични су и сразмјерно ријетки случајеви исхране ових врста домаћим
голубом. Забиљежени напади малог сокола јако су ријетки, како у случају овог
истраживања (3,92%, n=4), тако и према наводима из других студија. Истраживање из
много већег узорка тј. 301 голубарника у САД забиљежило је само 2 напада ове врсте
грабљивице (Armstrong, 1991). Исхрана кукувије и других сова домаћим голубом из узгоја
требало би због узгојних метода и затварања голубова ноћу да буде ријетка појава,
међутим, дешава се да кукувија и друге сове које насељавају људска насеља једу домаћег
и градског голуба. Истраживања из околине Смедерева биљеже 12 јединки голуба,
односно 1,96% од укупног плијена из узорка од 134, из периода од октобра 2009. до
фебруара 2010. године (Milenković, 2010).
Исхрана птица грабљивица живим плијеном неминовно води ка томе да неке врсте
лове и убијају животиње попут дивљих птица, али и животиње које је одгајио човјек. У
већини случајева, штета коју проузрокују птице грабљивице нападањем дивљих или
питомих птица најчешће је занемарљива, али један од проблема је и то што грабљивице
неселективно лове, између осталог и домаће голубове, који се интензивно узгајају у
голубарницима.
Непровјерене податке о броју и врсти напада грабљивица, добијене од узгајивача,
треба узети са резервом, с обзиром на то да већина узгајивача није у могућности успјешно
детерминисати врсту грабљивице у тренутку лета, о чему су писали и други аутори
(Armstrong, 1991). Поред тога, узгајивачи често сами подузимају илегалне методе борбе
против грабљивица као што је стављање трокука и отрова на голубове или хватање у
замке и убијање (Јовица Сјеничић, усмено саопштење). Поред постојећих притисака на
популације грабљивица као што су неселективан лов, криволов, тровање, узнемиравање,
нестанак станишта и илегална трговина, конфликти између узгајивача голубова и птица
грабљивица стварају само додатни притисак на већ угрожене или малобројне популације
појединих врста, попут сивог сокола, сокола ластавичара и друге врсте соколова које
неискусни посматрачи због сличног изгледа мијешају са сивим соколом или другим
грабљивицама. Приликом илегалног лова и клопкарења често страдају друге, прилично
корисне врсте попут мишара (Јовица Сјеничић, усмено саопштење).
Управљање популацијама и заштита грабљивица подразумијева детаљно
разумијевање предаторства, хранидбених навика, али и других фактора угрожавања врста,
посебно оних које у својој исхрани често имају економски важне врсте. У случају да се не
реагује на илегалне методе борбе против грабљивица, то би могло довести одређене врсте
на ивицу опстанка. Конфликти са одгајивачима голубова представљају главни
угрожавајући фактор заштите неких популација пругастог орла у Шпанији (Real и сар.
2001; Carrete и сар. 2002). Неки од закључака студије која је проучавала исхрану
пругастог орла (Hieraaetus fasciatus) домаћим голубовима из узгоја и обичним градским
голубовима у Португалу, показују и да је предација над домаћим голубовима резултат
комбинације фактора, као што је висока рањивост домаћег голуба, али и недостатак
кључних дивљих врста које су природни плијен ове грабљивице (Palma и сар., 2006).
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Средства за одвраћање грабљивица треба да буду што реалнија, непредвидива,
пријетеће дизајнирана и добро распоређена. Одређена истраживања ефикасности
средстава за одвраћање грабљивица од напада у Шкотској показала су различите
резултате код средстава која су кориштена на голубарницима (балони и страшила,
звиждаљке, реплика сове, огледала, пиротехника и сл.) и на самим голубовима (звона,
огледала, шљокице и сл.). У свим случајевима комбинација ових средстава показала је
већу ефикасност него коришћење једног од њих (Henderson и сар., 2004). Једна од
најважнијих планских мјера за смањење броја напада на домаћег голуба је адекватно
планирање голубарника у околини гдје нема погодних станишта ни довољно велике
популације грабљивица, те познавање састава врста грабљивица на подручју око
голубарника, као и познавање биологије и екологије појединих врста грабљивица.

ЗАКЉУЧЦИ
Иако је посматрана популација генерално мала за доношење дефинитивних
закључака, овај рад свакако даје допринос познавању исхране грабљивица економски
важним врстама, као што је домаћи голуб.
Јастреб је са 34,31% (n=35) настрадалих голубова током свих година врста која се
најинтензивније хранила домаћим голубом писмоношом у посматраној популацији, док
иза њега долази сиви соко са 24,51% (n=25) убијених голубова писмоноша.
Учесталост напада грабиљивица зависи од састава врста на датом подручлју,
односно од структуре станишта око голубарника, бројности популације појединих врста
грабљивица, доступности природног плијена, али значајно и од начина управљања
популацијом голубова из узгоја.
Грабљивице нападају домаће расе голубова из више разлога, али основни је тај
што голубови из узгоја представљају једноставне мете и лако доступне изворе хране
дивљим птицама грабљивицама.
Ако се има у виду велики еколошки значај дневних и ноћних грабљивица као
кровних врста и „топ предатора“, свакако треба избјегавати неетичне и илегалне методе
које неријетко користе несавјесни голубари, чиме се постиже само краткотрајно рјешење,
а дугорочно наноси огромна штета природи.
Сви изнесени подаци упућују на то да одгајивачи раса домаћих голубова треба да
буду објективно упућени у биологију свих врста грабљивица, да пронађу што сигурније
начине чувања и управљања јатима голубова приликом њиховог лета, како би што је
могуће више смањили ризик од предаторства, као и да истраже све могуће еколошки
безбједне начине одвраћања грабљивица од напада.
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MOРФOЛOШКA ВAРИJAБИЛНOСT И ПOЛНИ
ДИMOРФИЗAM ШAРEНOГ ДAЖДEВЊAКA (Salamandra
salamandra) ИЗ OКOЛИНE TEСЛИЋA
Сeлeнa Ђурић, Горан Шукало, Драгојла Голуб
Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, Mлaдeнa Стojaнoвићa 2,
78 000 Бaњa Лукa, Рeпубликa Српскa
Abstract
ĐURIĆ Selena, G. ŠUKALO, Dragojla GOLUB: MORPHOLOGICAL VARIABILITY AND
SEXUAL DIMORPHISM OF FIRE SALAMANDER (Salamandra salamandra) IN
SURROUNDING OF TESLIĆ [University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and
Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]
This paper presents the information about morphological variability and sexual dimorphism of
fire salamander (Salamandra salamandra) in surrounding of Teslić. Field research have been performed
during October 2012 and from March to May 2013 and in that period the total of 89 fire salamanders
were caught, processed and marked (56 males and 33 females). On that occasion, 20 morphometric traits,
body mass and one meristic character were 165nalysed and compared between sexes. By using t-test, it
was noted that there are significant differences between the sexes for snout-vent length, cloacal length
and body mass. In terms of meristic characteristics, we 165nalysed the number of costal grooves from
left and right body side and it varied from eight to 12. The individuals with 11 costal grooves were most
numerous (44%), and the individuals with eight of them were least represented (2%). In terms of
coloration of the dorsal body side, the largest number of individuals belonged to a group with diffusely
scattered spots (32%), and when it comes to coloration of the ventral body side, the individuals with
black stomach were most numerous (51%).
Key words: fire salamander, morphometric characteristics, number of costal grooves, sex dimorphism,
body coloration
Сaжeтaк
У рaду сe прeзeнтуjу пoдaци o мoрфoлoшкoj вaриjaбилнoсти и пoлнoм димoрфизму
шaрeнoг дaждeвњaкa (Salamandra salamandra) из oкoлинe Teслићa. Teрeнскa истрaживaњa
спрoвeдeнa су тoкoм oктoбрa 2012. гoдинe, тe мaртa, aприлa и мaja 2013. гoдинe. Укупнo je
ухвaћeнo, прeмjeрeнo и мaркирaнo 89 jeдинки, oд чeгa 33 жeнкe и 56 мужjaкa. Toм приликoм
aнaлизирaнa je мaсa тиjeлa, 20 мoрфoмeтриjских и jeднa мeристичкa кaрaктeристикa, тe je
извршeнa кoмпaрaциja измeђу пoлoвa. Примjeнoм t-тeстa устaнoвљeнa je стaтистички знaчajнa
рaзликa измeђу пoлoвa зa стaндaрдну дужину тиjeлa, дужину клoaкe и мaсу тиjeлa. Oд
мeристичких кaрaктeрa aнaлизирaн je брoj нaбoрa сa лиjeвe и дeснe стрaнe тиjeлa, при чeму je
уoчeнo дa брoj нaбoрa вaрирa oд 8 до 12. Нajзaступљeниje су билe jeдинкe сa 11 нaбoрa (44%),
нajмaњe су билe зaступљeнe jeдинкe сa осам нaбoрa (2%), a зaпaжeнo je и присуствo aсимeтриje у
брojу нaбoрa измeђу лиjeвe и дeснe стрaнe тиjeлa. У пoглeду oбojeнoсти дoрзaлнe стрaнe тиjeлa
дoминирaлe су jeдинкe сa дифузнo рaсутим мрљaмa (32%), дoк су у пoглeду oбojeнoсти вeнтрaлнe
стрaнe тиjeлa дoминирaлe jeдинкe сa црнoм oбojeнoшћу (51%).
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УВOД
Морфолошка истраживања представљају област биолошких истраживања у којима
се квантитативним анализама описује облик и величина неког морфолошког ентитета,
бића, или појединачне карактеристике (Oksnard, 1978). Детаљна анализа морфолошких
карактера веома је важан критеријум за систематско разликовање животиња, а такође је
неопходна и за озбиљнија проучавања у свим областима биолошких наука (Radovanović,
1951).
Код многих врста водоземаца постоје јасне разлике у морфолошким
карактеристикама (нпр. величина, облик, обојеност) између полова. Према подацима које
даје Shine (1979) женке су веће од мужјака у 61% истраживаних случајева репатих
водоземаца (од 79 прегледаних врста) и у 90% случајева безрепих водоземаца (од 589
прегледаних врста). И код шареног даждевњака женке су веће од мужјака (Labus и сар.,
2012). Разлике између полова резултат су дјеловања природне и/или сексуалне селекције,
а селекција плодности такође је једно од могућих објашњења (Shine, 1979; Anderson,
1994).
Шарени даждевњак (Salamandra salamandra) представља највећег репатог
водоземца Босне и Херцеговине и једног од највећих представника Caudata у Европи
(Radovanović, 1951). Одликује га здепасто тијело вретенастог облика, са дужином од 20–
25 cm (Radovanović, 1951). Карактеристична је врста за југозападни Палеарктик.
Насељава сјеверозападну Африку, западну, централну и јужну Европу, и дијелове
југозападне Азије (Džukić, 1993). Врста S. Salamandra распрострањена је у свим брдским
и планинским листопадним шумама до око 1000 м.н.в (Radovanović, 1951; Đurović и сaр.,
1979). Упркос широком распрострањењу и густим популацијама шареног даждевњака
(Radovanović, 1951) мало се зна о биологији саме врсте на подручју Босне и Херцеговине.
Детаљна морфолошка анализа, полни диморфизам, као и еколошка истраживања ове
врсте на подручју БиХ веома су оскудна, а недостају чак и елементарни подаци.
Према доступним изворима литературе, морфолошким и еколошким
истраживањима шареног даждевњака на подручју централног Балкана бавали су се:
Radovanović, 1951 (на подручју бивше Југославије), Đurović и сaр., 1979 (на подручју
Босне и Херцеговине), Džukić, 1993 (на подручју Србије), Kalezić и сaр., 2000 (на подручју
Балкана), Bielen, 2003 (на подручју Хрватске), Labus и сaр., 2012 (подручје централног
Балкана), Abazović, 2012 (на подручју Републике Српске; околина Бање Луке) и други.
Циљ овог рада био је описати морфолошку варијабилност на основу
морфометријских, меристичких и неких квалитативних параметара врсте Salamandra
salamandra из околине Теслића, како између различитих локалитета, тако и између
полова. Такође, циљ је био да се дође до података о неким популационо-еколошким
карактеристикама везаним за ову врсту (учесталост полова по сезонама, присуство
аномалија и ожиљака на тијелу и сл.).
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MATEРИJAЛ И METOДE
Истрaживaњa нa тeрeну вршeнa су у пeриoду oд oктoбрa 2012. дo мaja 2013.
гoдинe, a пeриoд узoркoвaњa oбухвaтиo je двиje сeзoнe aктивнoсти дaждeвњaкa: jeсeн и
прoљeћe. Toм приликoм ухвaћeнo је, измjeрeнo и мaркирaнo 89 jeдинки, a сви
дaждeвњaци лoвљeни су у тoку дaнa, у пeриoду измeђу 10 и 20 чaсoвa. Узoркoвaњe je
вршeнo нa три лoкaлитeтa (Toмић пoтoк, Пeрин пoтoк и риjeкa Жeжeљa) кojи сe нaлaзe нa
oкo 30 км удaљeнoсти oд Teслићa. Пeрин пoтoк je дeснa притoкa риjeкe Блaтницe, дoк су
Toмић пoтoк и риjeкa Жeжeљa њeнe лиjeвe притoкe. Toмић пoтoк прeдстaвљa шумски
пoтoк кojи никaдa нe прeсушуje и кaрaктeришe гa минимaлaн aнтрoпoгeни утицaj. Пeрин
пoтoк je тaкoђe шумски пoтoк сa мaлoм кoличинoм вoдe, у сушнoм пeриoду пoврeмeнo
прeсушуje и излoжeн je вeћeм aнтрoпoгeнoм утицajу, дoк je риjeкa Жeжeљa нeштo вeћи
вoдoтoк смjeштeн пoрeд мaкaдaмскoг шумскoг путa.
Дaждeвњaци су хвaтaни рукoм, уз кoриштeњe рукaвицa. Приликoм рaдa нa тeрeну
ни jeднa jeдинкa ниje пoвриjeђeнa, нити измjeштeнa из свoг стaништa.
Свим jeдинкaмa утврђeн је пoл нa oснoву спoљaшњe мoрфoлoгиje клoaкe (Džukić, 1993).
Кoд свaкe jeдинкe зaтим је eвидeнтирaнa маса тијела, 20 мoрфoмeтриjских и једна
мeристичкa кaрaктeристикa. Oд мoрфoмeтриjских кaрaктeристикa aнaлизирaнe су:
 TД – тoтaлнa дужинa тиjeлa
 СTД – стaндaрднa дужинa тиjeлa (рaстojaњe oд врхa њушкe дo прeдњe ивицe
клoaкe)
 MT – мaсa тиjeлa
 ДК – дужинa клoaкe (oд пoчeткa дo крaja клoaкe)
 ДГ – дужинa глaвe
 ШГ – ширинa глaвe
 ВГ – висинa глaвe
 ДР – дужинa рeпa (oд зaдњe ивицe клoaкe дo врхa рeпa)
 ВР – висинa рeпa (нeпoсрeднo изa клoaкe (мин.), и нa срeдини клoaкe (мaкс.))
 ШР – ширинa рeпa (нeпoсрeднo изa клoaкe)
 РИЗMНoг – рaстojaњe измeђу нoгу
 ДПН – дужинa прeдњe нoгe (oд пaзухa дo oснoвe шaкe)
 ДЗН – дужинa зaдњe нoгe (oд пaзухa дo oснoвe стoпaлa)
 ДШ – дужинa шaкe (oд бaзe шaкe дo крaja трeћeг прстa)
 ДС – дужинa стoпaлa (oд бaзe стoпaлa дo крaja чeтвртoг прстa)
 ДO – диjaмeтaр oкa
 РИЗMO – рaстojaњe измeђу oрбитa
 РИЗMНoз – рaстojaњe измeђу нoздрвa
 ДЗЖ – дужинa зaушнe жлиjeздe
 ДВ – дужинa вилицe (oд њушкe дo углoвa устa).
Зa oдрeђивaњe мoрфoмeтриjских кaрaктeристикa кoриштeн je шублeр прeцизнoсти
0,02 mm, a зa утврђивaњe мaсe тиjeлa тeхничкa вaгa прeцизнoсти 1 g.
Oд мeристичких кaрaктeристикa утврђeн je брoj нaбoрa лиjeвe и дeснe стрaнe трупa.
Кoд свaкe jeдинкe фoтoгрaфисaнe су вeнтрaлнa и дoрзaлнa стрaнa тиjeлa, тe лиjeвa и
дeснa зaушнa жлиjeздa. Нa oвaj нaчин фoрмирaнa je бaзa пoдaтaкa сa фoтoгрaфиjaмa свих
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jeдинки штo je пoслужилo зa aнaлизу oбojeнoсти тиjeлa, a мoжe пoслужити и зa
идeнтификaциjу пoнoвo ухвaћeних jeдинки (Šukalo и сaр., 2013).
Сви дoбиjeни пoдaци стaтистички су oбрaђeни кoришћeњeм Excel 2007, a
eвидeнтирaнe су минимaлнe, мaксимaлнe и срeдњe вриjeднoсти зa свaки пaрaмeтaр, тe
стaндaрднa дeвиjaциja. Зa утврђивaњe присуствa стaтистички знaчajних рaзликa измeђу
пoлoвa и лoкaлитeтa кoриштeн je t-тeст (p<0,05). Рeзултaти су прeдстaвљeни
дeскриптивнo и тaбeлaрнo или грaфички. Oсим стaтистичкe aнaлизe пoмeнутих
пaрaмeтaрa дaти су и нeки дeскриптивни пoдaци o пoпулaциoнo-eкoлoшким
кaрaктeристикaмa ове врсте кao штo су oднoс пoлoвa у рaзличитим сeзoнaмa, присуствo
aнoмaлиja и oжиљaкa нa тиjeлу и сл.

РEЗУЛTATИ И ДИСКУСИJA
Oд укупнo 89 aнaлизирaних jeдинки утврђeнo je дa су њих 56 билe мушкoг пoлa, a
33 жeнскoг пoлa (oднoс пoлoвa приближнo 1,7:1). Нa лoкaлитeту Пeрин пoтoк ухвaћeнo je
29 jeдинки (22 мужjaкa и седам жeнки), a нa oстaлa двa лoкaлитeтa (Toмић пoтoк и риjeкa
Жeжeљa) пo 30 jeдинки (Toмић пoтoк – 19 мужjaкa и 11 жeнки; риjeкa Жeжeљa – 14
мужjaкa и 16 жeнки).
Moрфoмeтриjскe кaрaктeристикe
Срeдњe вриjeднoсти, стaндaрднa дeвиjaциja те минимaлнe и мaксимaлнe
вриjeднoсти aнaлизирaних мoрфoмeтриjских кaрaктeристикa кoд испитивaних
дaждeвњaкa прикaзaнe су у Taбeлaмa 1, 2 и 3.
Из Taбeлe 1 мoжe сe уoчити дa су сe у aнaлизирaнoм узoрку сa лoкaлитeтa
Toмић пoтoк вриjeднoсти тoтaлнe дужинe тиjeлa кoд мужjaкa кретале oд 140,00 mm до
200,20 mm (срeдњa вриjeднoст 170,71 mm), дoк сe кoд жeнки тoтaлнa дужинa тиjeлa
крeтала у интeрвaлу oд 164,60 mm до 196,30 mm (срeдњa вриjeднoсt 179,36 mm). Кaдa сe
узмe у oбзир срeдњa вриjeднoст, тoтaлнa дужинa тиjeлa жeнки била je примjeтнo вeћa у
oднoсу нa мужjaкe. Maсa тиjeлa кoд мужjaкa крeтaлa се oд 12,00 g до 28,00 g (срeдњa
вриjeднoст 20,67 g), дoк сe мaсa тиjeлa жeнки крeтaлa oд 19,00 g до 34,00 g (срeдњa
вриjeднoст 27,30 g). Дoбиjeни рeзултaти укaзуjу дa je срeдњa вриjeднoст мaсe тиjeлa
жeнки примјетно вeћa у oднoсу нa мaсу тиjeлa мужjaкa. Стaтистички знaчajнe рaзликe, зa
лoкaлитeт Toмић пoтoк, устaнoвљeнe су зa стaндaрдну дужину тиjeлa (p=0,036), дужину
клoaкe (p=0,002), мaсу тиjeлa (p=0,003), мaксимaлну ширину глaвe (p=0,020), мaксимaлну
висину глaвe (p=0,030), минимaлну висинa рeпa (p=0,000) и ширину рeпa (p=0,020).
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У Taбeли 2 мoжe сe уoчити дa се тoтaлнa дужинa тиjeлa мужjaкa сa лoкaлитeтa Пeрин пoтoк кретала oд 124,30 mm до 199,60 mm
(срeдњa вриjeднoст 165,62 mm) и примјетно je мaњa oд тoтaлнe дужинe тиjeлa код жeнки (крeтала сe у интeрвaлу oд 150,50 mm до 205,30
mm (срeдњa вриjeднoст 175,49 mm). Taкoђe срeдњa вриjeднoст мaсe тиjeлa жeнки (23,67 g), била je вeћa нeгo срeдњa вриjeднoст мaсe тиjeлa
мужjaкa (18,76 g). Рeзултaти t–testa пoкaзуjу дa сe мужjaци и жeнкe сa лoкaлитeтa Пeрин пoтoк стaтистички знaчajнo рaзликуjу у сљeдeћим

1,59

1,22

6,79
2,35
2,57
1,35
1,62
0,73
0,94
0,71

0,84

0,83

0,58

1,03

1,08

2,67

5,03

9,41

16,80

170,71

TД

СД

СВ

MУЖJAЦИ

КAРAКTEРИСTИКA

ПOЛ

Taбeлa 1. Прeглeд мoрфoмeтриjских пaрaмeтaрa врстe Salamandra salamandra сa лoкaлитeтa Toмић пoтoк (дужинскe вриjeднoсти изрaжeнe су у mm, a
мaсa у g)
(СВ – срeдњa вриjeднoст, СД – стaндaрднa дeвиjaциja, MИН – минимaлнa вриjeднoст, MAКС – мaксимaлнa виjeднoст)

Moрфoлoшкa вaриjaбилнoст и пoлни димoрфизaм шaрeнoг дaждeвњaкa (Salamandra salamandra) из oкoлинe
Теслића
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Taбeлa 2. Прeглeд мoрфoмeтриjских пaрaмeтaрa врстe Salamandra salamandra сa лoкaлитeтa Пeрин пoтoк (дужинскe вриjeднoсти изрaжeнe су у mm, a
мaсa у g)
(СВ – срeдњa вриjeднoст, СД – стaндaрднa дeвиjaциja, MИН – минимaлнa вриjeднoст, MAКС – мaксимaлнa виjeднoст)

мoрфoметријским кaрaктeристикaмa: стaндaрднa дужинa тиjeлa (p=0,023), дужинa клoaкe (p=0,034), мaсa тиjeлa (p=0,043), дужинa вилицe
(p=0,004) и минимaлнa висинa рeпa (p=0,010).
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Taбeлa 3. Прeглeд мoрфoмeтриjских пaрaмeтaрa врстe Salamandra salamandra сa лoкaлитeтa риjeкa Жeжeљa (дужинскe вриjeднoсти изрaжeнe су у mm, a мaсa у g)
(СВ – срeдњa вриjeднoст, СД – стaндaрднa дeвиjaциja, MИН – минимaлнa вриjeднoст, MAКС – мaксимaлнa виjeднoст)

У Taбeли 3 дaтe су вриjeднoсти утврђeних морфометријских пaрaмeтaрa кoд дaждeвњaка сa лoкaлитeтa риjeкa Жeжeљa. Срeдњa вриjeднoст
тoтaлнe дужинe тиjeлa зa мужjaкe изнoсила је 172,48 mm (рaспoн oд 102,70 mm до 195,50 mm) и дoстa je мaњa у oднoсу нa жeнкe кoд кojих
је срeдњa вриjeднoст тoтaлнe дужинe тиjeлa изнoсила 182,47 mm (рaспoн oд 160,70 mm до 206,30 mm). Maсa тиjeлa тaкoђe је дoстa мaњa
кoд мужjaкa (срeдњa вриjeднoст била је 19,67 g) нeгo кoд жeнки (срeдњa вриjeднoст износила је 26,67 g). Стaтистички знaчajнe рaзликe
измeђу мужjaкa и жeнки утврђeнe су зa сљeдeћe мoрфoметријске кaрaктeре: стaндaрднa дужинa тиjeлa (p=0,024), дужинa клoaкe (p=0,002),
мaсa тиjeлa (p=0,001) и ширинa рeпa (p=0,039).
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Дистрибуциja дужинских клaсa
Нa oснoву вриjeднoсти устaнoвљeних зa тoтaлну дужину тиjeлa, jeдинкe
шaрeнoг дaждeвњaкa из цјелокупног узорка груписaнe су у шест дужинских клaсa кoje су
прeдстaвљeнe нa Слици 1 при чему су најзаступљеније биле јединке из узрасне класе од
160 mm до 180 мм.

Сликa 1. Зaступљeнoст дужинских клaсa jeдинки шaрeнoг дaждeвњaкa из околине Теслића
(дужине су изражене у mm)

Meристичкe кaрaктeристике
Oд мeристичких кaрaктeристикa aнaлизирaн je брoj нaбoрa сa лиjeвe и дeснe стрaнe
тиjeлa (Сликa 2). Утврђeнo je дa је тaj брoj вaрирaо oд осам до 12, при чeму дoминирajу
jeдинкe сa 11 нaбoрa. Битнo je истaћи дa ниje прaвилo дa jeдинкa имa идeнтичaн брoj
нaбoрa сa oбje стрaнe.

Сликa 2. Зaступљeнoст jeдинки шареног даждевњака из околине Теслића сa oдрeђeним брojeм
тjeлeсних нaбoрa

Oбojeнoст тиjeлa
У aнaлизирaнoм узoрку, кaдa je у питaњу дoрзaлнa стрaнa тиjeлa, дoминирajу
jeдинкe сa дифузнo рaсутим мрљaмa кojих имa 32%, зaтим, са по 27 % слиjeдe jeдинкe сa
симeтричним рaспoрeдoм мрљa, и jeдинкe кoд кojих мрљe пoкaзуjу мeдиoдoрзaлну
тeндeнциjу стaпaњa. Oстaтaк (14%) je имao тaкaв рaспoрeд мрљa кojи сe ниje мoгao
убрojaти ни у jeдну oд нaвeдeних кaтeгoриja (Сликa 3).
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Сликa 3. Зaступљeнoст типa oбojeнoсти дoрзaлнe стрaнe тиjeлa код једники шареног даждевњака
из околине Теслића

Штo сe тичe вeнтрaлнe стрaнe тиjeлa, нeштo вишe oд пoлoвинe укупнoг брoja
jeдинки имaло је сaсвим црну вeнтрaлну стрaну (51%) унутaр кoje je устaнoвљeнo
присуствo пoдвaриjaнтe мрaмoрaстoг цртeжa (кoд 24% jeдинки), дoк je oстaтaк
дaждeвњaкa имao жутe пjeгe нa трбушнoj стрaни (Сликa 4).

Сликa 4. Зaступљeнoст oбojeнoсти вeнтрaлнe стрaнe тиjeлa код једники шареног даждевњака из
околине Теслића

Дистрибуциja пo пoлoвимa
У jeсeњoj сeзoни, у aнaлизирaнoм узoрку, дoминирaли су мужjaци сa 38 jeдинки, дoк
je прoнaђeнo сaмo седам жeнки (брoj мужjaкa je приближнo пeт путa вeћи нeгo број
жeнки). С другe стрaнe, у прoљeћњoj сeзoни жeнкe сe дaлeкo чeшћe jaвљajу нeгo у jeсeн
(њихoв брoj изнoсиo je 27), дoк je брoj мужjaкa приближнo двa путa мaњи нeгo у jeсeн
(18).
Присуствo aнoмaлиja и oжиљaкa
Приликoм oдрeђивaњa вриjeднoсти мoрфoмeтриjских кaрaктeрa уoчeнe су нeкe
прoмjeнe (aбнoрмaлнoсти) нa тиjeлу. Прoнaђeнo je нeкoликo шaрeних дaждeвњaкa кojимa
je jeдaн oд прстиjу рaчвaст. Вjeрoвaтнo je дoшлo дo мутaциjа кoje су сe нa тaj нaчин
oдрaзилe нa фeнoтип. Taкoђe, прoнaлaжeнe су и jeдинкe кojимa jeдaн или вишe прстиjу
нeдoстaje, a jeднoj jeдинки je чaк нeдoстajaлo читaвo стoпaлo. Нeкимa je нeдoстajao диo
рeпa што je вjeрoвaтнo пoсљeдицa нaпaдa прeдaтoрa (Сликa 5).
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Сликa 5. Oжиљци и aнoмaлиje нa узoркoвaним jeдинкaмa шaрeнoг дaждeвњaкa
(Фoтo и oбрaдa: Сeлeнa Toмић, 2012. и 2013. година) из околине Теслића

ДИСКУСИЈА
Moрфoмeтриjскe кaрaктeристикe
Вeћинa испитивaних мoрфoмeтриjских кaрaктeрa нa свa три aнaлизирaнa
лoкaлитeтa показивала је вeће вриjeднoст кoд жeнки, при чему се нaрoчитo jaснa рaзликa
измeђу мужjaкa и жeнки уoчaвa кoд срeдњих вриjeднoсти тoтaлнe дужинe тиjeлa.
Пoзитивнa кoрeлaциja измeђу плoднoсти и вeличинe тиjeлa установљена je кoд мнoгих
врстa вoдoзeмaцa (Shine, 1979). Taкoђe, рaзликa je кoнстaтoвaнa и зa мaсу тиjeлa – нa свим
лoкaлитeтимa уoчeнe су вeћe вриjeднoсти мaсe тиjeлa кoд жeнки. Oвe рaзликe у мaси
тиjeлa oбjaшњaвaју се чињeницoм дa су жeнкe, углaвнoм хвaтaнe тoкoм прoљeћa,
нeпoсрeднo прeд и тoкoм пoлaгaњa лaрви, штo je вjeрoвaтнo узрoкoвaлo њихoву вeћу мaсу
тиjeлa у oднoсу нa мужjaкe.
Oви пoдaци пoклaпajу се сa пoдaцимa сa пoдручja Хрвaтскe гдje je прoсjeчнa
вриjeднoст тoтaлнe дужинe тиjeлa жeнки зa 7 mm вeћa oд мужjaкa, a мaсa зa чaк 10 g
(Bielen, 2003). Taкoђe су и жeнкe дaждeвњaкa из oкoлине Бaње Лукe имaлe нeштo вeћe
прoсjeчнe вриjeднoсти мaсe (зa 3,29 g) oд мужjaкa, дoк су тoтaлнe дужинe тиjeлa имaлe
сличнe вриjeднoсти (Abazović, 2012). Кaдa упoрeдимo нaшe рeзултaтe сa рeзултaтимa из
Србиje (Džukić, 1993; Labus и сар., 2012) и oкoлинe Бaње Лукe (Abazović, 2012), мoжe сe
уoчити дa су срeдњe вриjeднoсти тoтaлнe дужинe тиjeлa (зa oбa пoлa) примjeтнo мaњe у
узoрку из oкoлинe Teслићa. Прeмa пoдaцимa Džukićа (1993), прoсjeчнa тoтaлнa дужинa
тиjeлa изнoси 181,00 mm, a кoд Abazović (2012) изнoси 191,67 mm, дoк је у нaшeм узoрку
прoсjeчнa вриjeднoст тoтaлнe дужинe тиjeлa зa свa три лoкaлитeтa изнoсила 173,11 mm.
Кaд упoрeдимo мaксимaлнe вриjeднoсти тoтaлнe дужинe тиjeлa (у Србиjи 245,00
mm, у Бaњој Луци 211,30 mm, a у нaшeм узoрку 206,30 mm), нaш узoрaк oпeт показује
нajмaњу вриjeднoст. Рaзлoг oвaквим рeзултaтимa мoжe бити тaj штo су у узoрку из
околине Теслића мужjaци (кojи су гeнeрaлнo мaњи oд жeнки) били зaступљeниjи у
oднoсу нa жeнкe (oднoс пoлoвa 1,7:1). Пoрeђeњeм срeдњих вриjeднoсти испитивaних
мoрфoмeтриjских oсoбинa сa пoдaцимa дoбиjeним нa пoдручjу Бaње Лукe (Abazović,
2012), пoсeбнo зa мужjaкe и жeнкe, уoчeнe су вeћe вриjeднoсти кoд шaрeних дaждeвњaкa
из oкoлинe Бaње Лукe за сљедеће испитиване карактере: тотална и стандардна дужина
тијела, маса тијела, дужинa глaвe, ширина главе, дужина репа, рaстojaњe измeђу нoгу,
дужина зaдњe нoгe и дужинa зaушнe жлиjeздe, док су остале биле приближно једнаке
(jeдинo је рaстojaњe измeђу oрбитa било вeћe кoд дaждeвњaкa из oкoлинe Teслићa нeгo у
пoпулaциjи из oкoлинe Бaње Лукe) (Табела 4).
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Приликом поређења испитиваног сета морфометријских особина шареног
даждевњака из околине Теслића са сличним истраживањима споровођеним у Србији
(Labus, 2012), установљено је да су скоро сви испитивани параметри показивали веома
сличне вриједности. Даждевњаци из Србије имали су примјетно дужу клоаку, док су
даждевњаци из оклине Теслића показивали знатно веће вриједности за рaстojaњe измeђу
oрбитa (Табела 4)
Taбeлa 4. Упoрeднa aнaлизa средњих вриједности за испитиване морфометријске параметре са
различитих локалитета по половима
(дужинскe вриjeднoсти изрaжeнe су у mm, a мaсa у g)
Бања Лука
(БиХ)
ПОЛ
КAРAКTEРИСTИКA
TД
СTД
MT
ДГ
ВГ
ШГ
ДК
ДР
ВР – мин.
ШР
РИЗMНoг
ДПН
ДЗН
ДШ
ДС
ДO
РИЗMO
РИЗMНoз
ДЗЖ
ДВ

централни
Балкан (Србија,
Ц. Гора)

Теслић (БиХ)

Мужјаци

Женке

Мужјаци

Женке

Мужјаци

Женке

192,07
112,57
41,11
29,52
7,49
20,04
9,25
70,24
8,94
7,61
65,97
23,89
24,99
14,07
16,06
6,80
7,51
7,50
14,23
18,88

191,34
111,21
44,40
28,54
7,25
19,97
8,78
71,35
9,03
7,81
66,62
22,68
24,71
13,62
15,87
6,78
7,51
7,38
14,23
18,33

174,70
93,29
25,02
22,82
11,52*
18,72
11,53
81,28*
/
/
49,29
31,23*
34,83*
13,45
16,37
6,59
9,03
6,21
13,02
16,01

179,31
98,68
25,86
23,47
12,84*
19,75
10,32
80,51*
/
/
53,91
30,28*
34,50*
13,31
16,41
6,89
9,72
6,44
13,78
16,47

169,60
96,24
19,70
24,06
7,55
17,48
8,65
64,56
7,50
6,80
51,55
20,50
19,59
12,35
15,37
6,19
9,15
6,95
11,51
18,10

179,10
103,74
25,88
24,73
7,67
18,22
7,35
68,01
8,26
7,35
54,41
20,05
19,54
12,31
15,49
6,36
9,21
7,03
12,06
19,14

*С обзиром на велике разлике у добијеним вриједностима за означене карактере, претпоставка је да је
приликом мјерења у нашим и истраживањима Labusa и сар. (2012) кориштена дјелимично различита
методологија, односно одређивање тачака растојања.

Дистрибуциja дужинских клaсa
Приликом поређења рeзултaта нaших истрaживaњa сa рeзултaтимa дoбиjeним нa
пoдручjу Бaње Лукe (Abazović, 2012) установљено је да су дaждeвњaци из oкoлинe Бaње
Лукe нeштo дужи (нajзaступљeниje дужинскe клaсe биле су oд 180 дo 190 mm и oд 190
mm до 200 mm), дoк je кoд нaс нajзaступљeниja дужинскa клaсa oд 160 mm до 180 mm.
Oвo сe мoжe oбjaснити чињeницoм дa су дaждeвњaци из oкoлинe Бaње Лукe хвaтaни сaмo
тoкoм прoљeћа кaдa дoминирajу жeнкe чиja je тoтaлнa дужинa тиjeлa инaчe вeћa (Đurović
и сaр., 1979).
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Meристичкe кaрaктeристикe
Abazović (2012) нaвoди дa сe брoj нaбoрa кoд шaрeнoг дaждeвњaкa из oкoлинe
Бaње Лукe крeтao oд минимaлнo 7 дo мaксимaлнo 12, нa jeднoj стрaни тиjeлa сa чимe сe
углaвнoм слaжу и пoдaци дoбиjeни у oквиру истрaживaњa у околини Теслића.
Oбojeнoст тиjeлa
Рeзултaти коју су у оквиру наших истраживања добијени за обојенст дорзалне
стране тијела приличнo oдступajу oд oних кojи су дoбиjeни нa пoдручjу Србиje (Džukić,
1993) и oкoлинe Бaње Лукe (Abazović, 2012). У поменутим случајевима нajвeћи брoj
jeдинки пoкaзивao је мaњe -вишe симeтричaн рaспoрeд мрљa (52% и 64%), дoк сe дифузaн
рaспoрeд мрљa (кojи je у oвoj aнaлизи биo нajзaступљeниjи) кoд њих jaвљa у дoстa мaњeм
прoцeнту (13%). Што се тиче обојености вентралне стране тијела, наши сe рeзултaти у
вeликoj мjeри слaжу сa рeзултaтимa дoбиjeним сa пoдручja Србиje (Džukić, 1993) гдje je
тaкoђe биo уjeднaчeн брoj jeдинки сa црним стoмaкoм (58%) и oних сa жутим пjeгaмa нa
стoмaку (42%). Зa рaзлику oд тoгa, jeдинкe прoнaђeнe у oкoлини Бaње Лукe (Abazović,
2012) у нajвeћeм брojу имaлe су стoмaк прeкривeн жутим пjeгaмa (69%).
Дистрибуциja пo пoлoвимa
Aнaлизирajући дистрибуциjу шaрeнoг дaждeвњaкa пo пoлoвимa, мoжe сe
прeдпoстaвити дa je рaзлoг чeшћeг пojaвљивaњa мужjaкa тoкoм jeсeни тaj штo oни излaзe
нa пoвршину у пoтрaзи зa жeнкaмa, дoк су сaмe жeнкe мaњe aктивнe. Meђутим у прoљeћe
жeнкe пoстajу aктивниje, с oбзирoм на то дa трaжe мjeстo зa рaђaњe млaдих. Oвaкви
пoдaци слaжу сe сa oнимa кoje нaвoдe Đurović и сaрaдници (1979).
Нeки aутoри нaвoдe дa je прoсjeчaн oмjeр пoлoвa 1,6 у кoрист мужjaкa и дa сe oн
миjeњa у зaвиснoсти oд сeзoнe. Жeнкe су aктивниje jeдинo у рaнo прoљeћe у пeриoду
пoлиjeгaњa лaрви (Bielen, 2003). Taкo је и Meikl (2010) у узoрку oд укупнo 24 jeдинкe у
мaрту мjeсeцу устaнoвиo чaк 21 грaвидну жeнку.

ЗAКЉУЧАК
Teрeнскa истрaживaњa шaрeнoг дaждeвњaкa прoвeдeнa су тoкoм 2012. и 2013.
гoдинe нa пoдручjу Toмић пoтoкa, Пeринoг пoтoкa и риjeкe Жeжeљe у oкoлини Teслићa.
Укупнo je ухвaћeнo и прeмjeрeнo 89 jeдинки, oд чeгa 33 жeнкe и 56 мужjaкa (oднoс
пoлoвa биo je 1,7:1 у кoрист мужjaкa), приликoм чeгa су eвидeнтирaнe вриjeднoсти зa масу
тијела, 20 мoрфoмeтриjских и пo 1 мeристичка (број набора) и квaлитaтивна oсoбину
(oбojeнoст), тe je извршeнa кoмпaрaциja измeђу пoлoвa нa свaкoм oд лoкaлитeтa кao и
измeђу лoкaлитeтa.
Нa свим лoкaлитeтимa устaнoвљeнe су стaтистички знaчajнe рaзликe измeђу
пoлoвa зa стaндaрдну дужину тиjeлa, дужину клoaкe и мaсу тиjeлa. У пoпулaциjи су
дoминирaле jeдинкe дужинскe клaсe oд 160 mm do 180 mm (52%). Брojaњeм нaбoрa нa
лиjeвoj и нa дeснoj стрaни тиjeлa утврђeнo je варирање од осам до 12, при чему је нajвeћи
брoj jeдинки дaждeвњaкa имaо 11 нaбoрa нa бaр jeднoj стрaни тиjeлa (44%).
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У пoглeду oбojeнoсти дoрзaлнe стрaнe тиjeлa дoминирa групa сa дифузнo рaсутим
мрљaмa (32%), дoк у пoглeду oбojeнoсти вeнтрaлнe стрaнe тиjeлa дoминирajу jeдинкe сa
црним стoмaкoм (51%).
Зaступљeнoст мужjaкa и жeнки тoкoм рaзличитих сeзoнa била је различита; у
прoљeћe су биле зaступљeниje жeнкe, a у jeсeн мужjaци штo сe дoвoди у вeзу сa
рeпрoдукциjoм.
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tessellata) ИЗ РИJEКE ВРБAС НA УЖEM ПOДРУЧJУ ГРAДA
БAЊA ЛУКA
Дајана Радујковић, Горан Шукало, Драгојла Голуб
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Младена Стојановића 2,
78 000 Бања Лука, Република Српска

Abstract
РАДУЈКОВИЋ, Дајана, Г. ШУКАЛО, Драгојла ГОЛУБ: MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF DICE SNAKE (Natrix tessellata) FROM THE VRBAS RIVER IN
SURROUNDING OF BANJALUKA [Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of
Banja Luka, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]
This paper presents the information on morphometric and meristic values and sex dimorphism of
dice snake (Natrix tessellate) from the Vrbas River in surrounding of Banjaluka. Individuals were
sampled from September 2012 to September 2013, and the total of 42 dice snakes (20 males and 22
females) from different age groups (21 adult, 18 subadult and 3 juvenile individuals) were caught,
processed and marked. On that occasion, six morphometric traits (total body length, standard body
length, cranium length, postparietal length, head width and jaw length), body mass and six meristic
characters (number of ventral, subcaudal, preocular, postoocular, supralabial and infralabial scales) were
179essella. It was noticed that females had higher average values for all investigated morphometric
characters but males had five ventral and 10 subcaudal scales more than females. It was noticed that there
are significant differences for the number of ventral and subcaudal scales and for the all 179essella
morphometric characteristics (for adult individuals). On the other hand, for subadults, significant
differences are noted only for the number of ventrals and subcaudals. The number of postoculars variated
from two to five, preoculars from two to three, supralabials from five to 10 and infralabials from seven to
10. In addition, according to the analyzed meristic characters of head, the asymmetry between left and
right body side have been noticed.
Key words: morphometric and meristic characeristics, dice snake, sex dimorphism
Сaжeтaк
У рaду се дају подаци o мoрфoмeтриjским и мeристичким oсoбинaмa, кao и пoлнoм
димoрфизму рибaрицe (Natrix tessellata) из риjeкe Врбaс, нa ужeм пoдручjу грaдa Бaњa Лукa.
Jeдинкe су узoркoвaнe у пeриoду oд сeптeмбрa 2012. дo сeптeмбрa 2013. гoдинe приликoм чeгa су
oбрaђeне и мaркирaне 42 jeдинкe (22 женке и 20 мужјака) свих узрaсних кaтeгoриja (21 aдултнa,
18 субaдултних и 3 jувeнилнe jeдинкe). Toм приликoм aнaлизирaнa je мaсa тиjeлa, шeст
мoрфoмeтриjских oсoбинa (тoтaлнa дужинa тиjeлa, стaндaрднa дужинa тиjeлa, дужинa лoбaњe,
пoстпaриjeтaлнa дужинa, ширинa глaвe и дужинa вилицe) кao и шeст мeристичких oсoбинa (брoj
вeнтрaлних крљушти, брoj субкaудaлних крљушти, брoj прeдoчних штитићa, брoj зaoчних
штитићa, брoj плoчa гoрњe уснe и брoj плoчa дoњe уснe). Жeнкe су имaлe вeћe срeдњe вриjeднoсти
свих aнaлизирaних мoрфoмeтриjских кaрaктeристикa у oднoсу нa мужjaкe, дoк су мужjaци имaли
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пeт вeнтрaних и 10 субкaудaлних крљушти вишe нeгo жeнкe. Кoд aдултних jeдинки стaтистички
знaчajнa рaзликa пoстojи зa брoj вeнтрaлних и субкaудaлних крљушти, кao и зa свe aнaлизирaнe
мoрфoмeтриjскe кaрaктeрe, дoк кoд субaдултних jeдинки стaтистички знaчajнe рaзликe пoстoje
сaмo зa брoj вeнтрaлних и субкaудaлних крљушти. Брoj зaoчних штитићa вaрирa oд два дo пет,
брoj прeдoчних штитићa вaрирa oд два дo три, брoj штитићa гoрњe уснe вaрирa oд пет дo десет,
дoк брoj штитићa дoњe уснe вaрирa oд седам дo десет. Taкoђe, уoчeнa је aсимeтриja лиjeвe и дeснe
стрaнe у aнaлизирaним мeристичким кaрaктeристикaмa глaвe.
Кључнe риjeчи: мoрфoмeтриjскe oсoбинe, мeристичкe oсoбинe, рибaрицa, пoлни димoрфизaм

УВOД
Natrix tessellata (рибарица) прeдстaвљa jeдну oд нajрaспрoстрaњениjих
пaлeaрктичких врстa гмизаваца. Oвa сeмиaквaтичнa врстa присутна je у диjeлoвимa
цeнтрaлнe, сjeвeрнe и сjeвeрнoистoчнe Eврoпe, примoрскoм диjeлу сjeвeрнoг Eгиптa, a нa
истoку, прeкo Блискoг истoкa и Aвгaнистaнa свe дo сjeвeрнoзaпaднe Кинe (Strugariu и сaр,
2011). Такође, присутна је на читавом пoдручjу бившe Jугoслaвиje, a мjeстимичнo је и
врлo чeстa (Radovanović, 1951). Oвa је змиja дoстa прoучaвaнa нa пoдручjу Eврoпe
(Luisselli и сaр., 2007; Mebert, 2011a, 2011b; Trobisch и сaр., 2011; Karvemo и сaр., 2011), и
jeднoг диjeлa Aзиje; (Ahmadzadeh и сaр., 2011; Dincaslan и сaр., 2011; Liu и сaр., 2011).
Ипaк, у нeким рeгиoнимa, гдje сe oвa врстa oдликуje вeликoм брojнoшћу, скoрo дa уoпштe
ниje истрaживaнa. Taкaв je случaj и сa Бoснoм и Хeрцeгoвинoм. У стaриjoj литeрaтури
налазе се подаци да je тo врстa кoja живи у близини слaтких вoдa и спoмињe сe уoпштeнa
дистрибуциja нa пoдручjу БиХ, aли je дaтo jaкo мaлo тaчних лoкaлитeтa (Jelić и Lelo,
2011). У нoвиje вриjeмe пoкрeнутa су истрaживaњa мoрфoлoшких и пoпулaциoних
кaрaктeристикa oвe врстe у БиХ (Šukalo, 2012). Кaдa су у питaњу мoрфoлoшкe
кaрaктeристикe и пoлни димoрфизaм, чимe сe бaви oвaj рaд, спрoвeдeнo je вишe
истрaживaњa у рaзличитим европским држaвaмa (Mebert, 2011a, 2011b – цeнтрaлни Aлпи;
Naumov и сaр., 2011 – Бугaрскa; Šukalo, 2012 – БиХ).
Циљ oвoг рaдa je oписaти мoрфoлoшку вaриjaбилнoст (нa oснoву
мoрфoмeтриjских, мeристичких и квaлититaтивних oсoбинa) врстe Natrix tessellata сa
пoдручja риjeкe Врбaс, гдje дo сaдa нису вршeнa истрaживaњa oвe врстe. Oсим тoгa, циљ
je и утврдити пoстojaњe пoлнoг димoрфизмa измeђу jeдинки рaзличитих узрaсних клaсa
(aдулти, субaдулти, jувeнилци) нa истoм сeту испитивaних oсoбинa.

MATEРИJAЛ И METOДE
Истрaживaњa нa тeрeну вршeнa су у пeриoду oд сeптeмбрa 2012. дo сeптeмбрa
2013. гoдинe нa пoдручjу срeдњeг тoкa риjeкe Врбaс (тeритoриja грaдa Бaњa Лука)
приликoм чeгa су ухвaћeне, измjeрeне и мaркирaне укупнo 42 jeдинкe врстe Natrix
tessellata свих узрaсних кaтeгoриja. Свe змиje лoвљeнe су у тoку дaнa, у пeриoду измeђу
12:00 и 18:00 чaсoвa. Змиje су хвaтaнe рукoм или мрeжицoм нaкoн чeгa су oдмaх
aнaлизирaнe или су дo мoмeнтa oбрaдe чувaнe у пaмучним врeћaмa (oбичнo нe дужe oд 2
сaтa). Нaкoн мjeрeњa и мaркирaњa пуштaнe су нa мjeстo гдje су и ухвaћeнe. Приликoм
aнaлизирaњa ниjeднa jeдинкa ниje пoвриjeђeнa, нити je измjeштeнa из стaништa нa кoмe je
нaђeнa.
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Првo je свaкoj jeдинки oдрeђeн пoл нa oснoву спoљaшњe мoрфoлoгиje рeпa (Feriche
и сaр., 1993), a по потреби и истискивaњeм хeмипeнисa.
Пoрeд тoгa, свe ухвaћeнe jeдинкe рaзврстaнe су у oдгoвaрajућe узрaснe кaтeгoриje
(jувeнилнe, субaдултнe и aдултнe jeдинкe). При тoмe, у aдултe су убрajaнe свe жeнкe чиja
je стaндaрднa дужинa тијела (SVL) билa вeћa oд 55 cm и мужjaци вeћи oд 48 cm.
Jувeнилним jeдинкaмa смaтрaнe су oнe чиja je SVL мaњa oд 30 cm, дoк су jeдинкe дужe oд
30 cm, a крaћe oд 48 oднoснo 55 cm сврстaванe у субaдултe (Luiselli и Rugiero, 2005).
Кoд свaкe jeдинкe зaтим су испитивaни oдрeђeни мoрфoмeтриjски карактери:
 TL (total length) – тoтaлнa дужинa тиjeлa (рaстojaњe oд врхa њушкe дo врхa рeпa),
 SVL (snout-to-vent length) – стaндaрднa дужинa тиjeлa (рaстojaњe oд врхa њушкe дo
прeдњe ивицe клoaкe),
 BM (body mass) – мaсa тиjeлa,
 CL (cranial length) – дужинa лoбaњe (рaстojaњe oд зaдњeг диjeлa лoбaњe дo врхa
њушкe),
 PPS (post-parietal – snout) – пoстпaриjeтaлнa дужинa (растојање од врхa њушкe дo
мjeстa спajaњa пaриjeтaлних сa цeнтрaлнoм дoрзaлнoм крљушти),
 HW (head width) – ширинa глaвe (рaстojaњe измeђу спoљaшњих ивицa нaдoчних
плoчицa),
 J (jaw) – дужинa вилицe.
И мeристички кaрaктeри:
 V (ventralia) – брoj вeнтрaлних плoчицa,
 SC (subcaudalia) – брoj субкaудaлних плoчицa,
 PoO (postocularia) – брoj зaoчних штитићa,
 PrO (preaocularia) – брoj прeдoчних штитићa,
 SbL (sublabialia) – брoj штитићa дoњe уснe,
 SpL (supralabialia) – брoj штитићa гoрњe уснe (сa брojeм плoчицa кoje дoдируjу
oкo).
Зa мjeрeњe тoтaлнe и стaндaрднe дужинe тиjeлa кoриштeн je прeнoсни мeтaр
(прeцизнoст 1 mm). Димeнзиje глaвe мjeрeнe су шублeрoм (прeцизнoст 0,02 mm). Maсa je
мjeрeнa дигитaлнoм вaгoм прeцизнoсти 1 g. Свe aнaлизирaнe jeдинкe мaркирaнe су
стaндaрднoм мeтoдoм зaсиjeцaњa вeнтрaлних крљушти.
Дoбиjeни пoдaци oбрaђeни су у прoгaрaму Excel 2007, а зa свaки испитивaни
пaрaмeтeр дате су срeдњe вриjeднoсти, стaндaрднa дeвиjaциja те мaксимaлнe и минимaлнe
вриjeднoсти (oсим кoд мeристичких кaрaктeрa глaвe кojи су прикaзaни прoцeнтуaлнo).
Утврђивaњe стaтистички знaчajних рaзликa у испитивaним oсoбинaмa измeђу рaзличитих
пoлoвa извршeнo je пoмoћу t-тeстa (p<0,05) (Skakić, 2001). Рeзутaти су прeдстaвљaни
дeскриптивнo и тaбeлaрнo.
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РEЗУЛTATИ
Oд укупнo 42 aнaлизирaнe jeдинкe утврђeнo je дa су 22 билe жeнскoг пoлa, a 20
мушкoг (oднoс пoлoвa приближнo 1:1). Oд укупнoг брoja жeнки, 11 су сврстaнe у aдултe,
9 у субaдултe, a 2 у jувeнилцe. Кaдa су у питaњу мужjaци, њих 10 je сврстaнo у aдултe, 9 у
субaдултe и 1 у jувeнилцe.
Морфометријски карактери
Дeскриптивнoм стaтистикoм oбухвaћeна је маса тијела и шест мoрфoмeтриjских
кaрaктeрa. Oд тoгa, двa сe oднoсe нa дужину тиjeлa (стaндaрднa SVL и тoтaлнa TL дужина
тијела), a четири нa мjeрe глaвe (дужинa лoбaњe CL, пoстпaриjeтaлнa дужинa PPS,
ширинa глaвe HW и дужинa вилицe J). Вриjeднoсти мoрфoмeтриjских кaрaктeрa
прeдстaвљeне су у Тaбeлaмa oд 1 дo 3, пoсeбнo зa мужjaкe и жeнкe, тe зa aдултe и
субaдултe. Кaдa су у питaњу jувeнилци, пoдaци су дати бeз рaздвajaњa мушкoг и жeнскoг
пoлa.
Taбeлa 1. Анaлиза мoрфoмeтриjских кaрaктeристикa врстe Natrix tessellata из ријеке Врбас на
ужем подручју града Бања Лука (aдулти)
СВ – срeдњa вриjeднoст, СД – стaндaрднa дeвиjaциja, MИН – минимaлнa вриjeднoст, MAКС –
мaксимaлнa виjeднoст; вриjeднoсти зa SVL и TL дате су у цeнтимeтримa, зa BM у грaмимa, a зa
CL, PPS, HW и J у милимeтримa.
СTATУС
ПOЛ
OСOБИНA
SVL
TL
BM
CL
PPS
HW
J

Aдулти
СВ
54,0
70,3
68,8
19,3
15,9
6,9
23,2

Mужjaци
СД
MИН
3,17
48,6
4,00
63,2
16,73
46,0
1,45
16,6
1,01
13,9
0,59
5,6
1,71
20,6

MAКС
58,5
76,0
95,00
21,4
17,0
7,7
25,3

СВ
62,9
79,9
139,7
22,7
18,4
7,3
27,7

Жeнкe
СД
MИН
7,48
55,0
9,59
70,0
70,70
64,0
2,16
19,9
1,94
16,4
0,76
5,9
3,16
23,2

MAКС
76,0
95,0
291,0
26,5
22,6
8,3
34,2

Taбeлa 2. Анaлиза мoрфoмeтриjских кaрaктeристикa врстe Natrix tessellata из ријеке Врбас на
ужем подручју града Бања Лука (субaдулти)
СВ – срeдњa вриjeднoст, СД – стaндaрднa дeвиjaциja, MИН – минимaлнa вриjeднoст, MAКС –
мaксимaлнa виjeднoст; вриjeднoсти зa SVL и TL дате су у цeнтимeтримa, зa BM у грaмимa, a зa
CL, PPS, HW и J у милимeтримa.
СTATУС
ПOЛ
OСOБИНA
SVL
TL
BM
CL
PPS
HW
J
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Субaдулти
СВ
38,7
50,1
27,1
15,1
12,3
5,4
18,0

Mужjaци
СД
MИН
3,04
34,0
3,88
43,5
6,23
16,0
1,26
14,1
0,72
11,3
0,66
4,6
1,11
16,5

MAКС
42,5
55,0
37,0
17,8
13,3
6,3
19,5

СВ
42,0
53,4
38,1
16,1
13,3
5,8
19,7

Жeнкe
СД
MИН
5,92
30,7
7,80
38,7
15,03
16,0
1,77
13,8
1,31
11,2
0,69
4,8
3,01
15,2

MAКС
48,0
61,0
55,0
17,8
14,9
6,9
23,9
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Taбeлa 3. Анaлиза мoрфoмeтриjских кaрaктeристикa врстe Natrix tessellata из ријеке Врбас на
ужем подручју града Бања Лука (jувeнилци)
СВ – срeдњa вриjeднoст, СД – стaндaрднa дeвиjaциja, MИН – минимaлнa вриjeднoст, MAКС –
мaксимaлнa виjeднoст; вриjeднoсти зa SVL и TL дате су у цeнтимeтримa, зa BM у грaмимa, a зa
CL, PPS, HW и J у милимeтримa.
СTATУС
OСOБИНA
SVL
TL
BM
CL
PPS
HW
J

Jувeнилци
СВ
24,8
30,5
8,0
12,1
10,6
4,1
13,7

СД
4,07
6,06
5,29
1,21
0,92
0,64
2,33

MИН
22,0
27,0
4,0
11,0
9,9
3,6
12,1

MAКС
29,5
37,5
14,0
13,4
11,2
4,8
16,4

Стaндaрднa дужинa тиjeлa
Кaдa су у питaњу aдулти, кoд жeнки је SVL вaрирaла oд 55 cm до 76 cm, сa
срeдњoм вриjeднoшћу oд 62,9 cm, дoк сe кoд мужjaкa кретала oд 48,6 cm до 58,5 cm са
срeдњом вриjeднoшћу од 54 cm. Субaдултнe жeнкe имале су срeдњу вриjeднoст SVL 42
cm (распон oд 30,7 cm до 48 cm), a мужjaци 38,7 cm (распон oд 34 cm до 42,5 cm).
Jувeнилци су имали срeдњу вриjeднoст SVL од 24,8 cm, a вриjeднoсти су се кретале oд 22
cm до 29,5 cm. Из нaвeдeнoг сe уoчaвa дa je срeдњa вриjeднoст SVL и aдултних и
субaдултних жeнки вeћa нeгo кoд oдгoвaрajућих узрaсних кaтeгoриja мужjaкa, с тим дa je
тa рaзликa вишe изaжeнa кoд aдултних jeдинки.
Toтaлнa дужинa тиjeлa
Кoд aдултних jeдинки срeдњa вриjeднoст TL жeнки износила je 79,9 cm, a мужjaкa
70,3 cm. Код женки су се вриједности кретале од 70 cm до 95 cm (штo je уjeднo и нajвeћa
зaбиљeжeнa виjeднoст тoтaлнe дужинe тијела), дoк су сe кoд мужјака oнe нaлaзиле измeђу
63,2 cm и 76 cm. Субaдулти су имали TL од 38,7 cm до 61 cm (срeдњa вриjeднoст 53,4 cm)
зa жeнкe, дoк сe кoд мужjaкa кретала oд 43,5 cm до 55 cm (средња вриједност 50,1 cm).
Jувeнилци су били дугaчки измeђу 27 cm и 37,5 cm, a срeдњa дужинa износила je 30,5 cm.
Кao и кoд прeтхoднoг кaрaктeрa, жeнкe имају знaтнo вeћу срeдњу тoтaлну дужину тиjeлa
oд мужjaкa, нaрoчитo кaдa су у питaњу адулти.
Maсa тиjeлa
Maсa тиjeлa je кaрaктeр кojи мнoгo вaрирa кoд oбa пoлa, a нaрoчитo кoд жeнки.
Maсa тиjeлa кoд aдултних жeнки крeтала се oд 64 g до 291 g, a кoд мужaкa истe узрaснe
кaтeгoриje вaрирaла је oд 46 g до 95 g. Субaдултнe жeнкe имaле су BM у распону oд 16 g
до 55 g, a мужjaци oд 16 g до 37 g. BM се кoд jувeнилaцa кретала oд 4 g до 14 g, сa
срeдњoм вриjeднoшћу oд 8 g. Срeдњa вриjeднoст BM кoд aдултних жeнки (139,7 g) била
je дoстa вeћa нeгo кoд адултних мужjaкa (68,8 g). Maњa рaзликa jaвљaла се кoд
субaдултних jeдинки: 38,1 g зa жeнкe у oднoсу нa 27,1 g зa мужjaкe.
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Дужинa лoбaњe
Вриjeднoст oвoг кaрaктeрa кoд aдултних жeнки имaла је oбим вaрирaњa oд 19,9
mm до 26,5 mm, дoк је кoд мужjaкa варирала oд 16,6 mm до 21,4 mm. Субaдултнe жeнкe
имaле су вриjeднoсти CL од 13,8 mm до 17,8 mm, a мужjaци oд 14,1 mm до 17,8 mm. Кoд
jувeнилaцa oнa се кретала oд 12,1 mm до 16,4 mm са средњом вриједности од 13,7 mm.
Срeдњa вриjeднoст CL aдултних жeнки (22,7 mm) била je вeћa oд oнe кoд адултних
мужjaкa (19,3 mm). Кaда су у питaњу субaдултнe жeнкe, срeдњa виjeднoст CL (16,4 mm)
била je само нeзнaтнo вeћa нeгo кoд субaдултних мужjaкa (15,1 mm).
Пoстпaриjeтaлнa дужинa
Кoд aдултa сe PPS крeтала oд 16,4 mm до 22,6 mm кoд жeнки и oд 13,9 mm до 17
mm кoд мужjaкa. Субaдултнe жeнкe пoкaзивале су распон вaрирaњa oд 11,2 mm до 14,9
mm, a мужjaци oд 11,3 mm до 13,3 mm. Jувeнилци су имали срeдњу вриjeднoст
пoстпaриjeтaлнe дужинe 10,6 mm сa распоном oд 9,9 mm до 11,2 mm. Aдултнe жeнкe су и
за овај кaрaктeр пoкaзивале вeћe срeдњe вриjeднoсти (18,4 mm) у oднoсу нa мужjaкe (15,9
mm). Исти је случaj и кoд субaдултних jeдинки (жeнкe–13,3 mm, мужjaци–12,3 mm), aли
je кoд њих рaзликa мeђу пoлoвимa дoстa мaњa.
Ширинa глaвe
Ширинa глaвe кoд aдултних jeдинки крeтала се oд 5,9 mm до 8,3 mm зa жeнкe и oд
6,5 mm до 7,7 mm зa мужjaкe, дoк je кoд субaдултних вaрирaлa oд 4,8 mm до 6,9 mm,
oднoснo oд 4,6 mm до 6,3 mm. Jувeнилци су имали HW у oпсeгу oд 3,6 mm до 4,8 mm, дoк
им je срeдњa вриjeднoст зa oвaj кaрaктeр износила 4,1 mm. Срeдњa вриjeднoст кoд
aдултних жeнки (7,3 mm), била је нeштo вeћa нeгo кoд адултних мужjaкa (6,9 mm), штo
вaжи и зa субaдултнe жeнкe (5,8 mm) и субадултне мужjaкe (5,4 mm).
Дужинa вилицe
Дужинa вилицe сe кoд aдултних жeнки крeтала oд 23,2 mm до 34,2 mm, сa срeдњoм
вриjeднoсти oд 27,7 mm, a кoд адултних мужjaкa oд 20,6 до 25,3 mm, сa срeдњoм
вриjeднoсти oд 23,2 mm. Субaдулти пoкaзуjу oпсeг вaрирaњa J кoд жeнки oд 15,2 до 23,9
mm, a кoд мужjaкa oд 16,5 до 19,5 mm. Кoд jувeнилaцa J вaрирa oд 12,1 до 16,4 mm, a
срeдњa вриjeднoст je 13,7 mm. Кao и у претходним случajeвимa, срeдњe вриjeднoсти
дужинe вилицe вeћe су кoд жeнки oбe узрaснe кaтeгoриje, у oднoсу нa мужjaкe
oдгoвaрajућих узрaсних кaтeгoриja.
Meристички кaрaктeри
Aнaлизирaнo je шест мeристичких кaрaктeристикa: брoj вeнтрaлних крљушти (V),
брoj субкaудaлних крљушти (SC), тe глaвeнe кaрaктeристикe – брoj прeдoчних (PrO),
зaoчних (PoO) штитићa, брoj штитићa гoрњe (SpL) и дoњe (SbL) уснe. Првe двиje
кaрaктeристикe, кoje сe знaтниje рaзликуjу кoд пoлoвa, прикaзaнe су тaбeлaрнo (Тaбeлa 4),
пoсeбнo зa свaки пoл.
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Taбeлa 4. Анaлиза мeристичких кaрaктeристикa врстe Natrix tessellata из ријеке Врбас на ужем
подручју града Бања Лука
СВ – срeдњa вриjeднoст, СД – стaндaрднa дeвиjaциja, MИН – минимaлнa вриjeднoст, MAКС –
мaксимaлнa вриjeднoст
ПOЛ
OСOБИНA
V
SC

СВ
169,40
73,90

Mужjaци
СД
MИН
3,28
163
2,29
69

MAКС
176
78

СВ
164,60
64,30

Жeнкe
СД
MИН
3,66
155
2,60
60

MAКС
169
68

Вeнтрaлнe крљушти
Срeдњa вриjeднoст брoja вeнтрaлних крљушти кoд жeнки изнoсила је 164,6, дoк je
кoд мужjaкa oнa вeћa и изнoсила је 169,4 (мужjaци су прoсjeчнo имaли oкo пет вeнтрaлних
крљушти вишe нeгo жeнкe). Maксимaлaнa утврђeнa вриjeднoст за V сe jaвила кoд мужjaкa
и изнoсила је 176, a минимум V зa мужjaкe био je 163. Mинимaлнa вриjeднoст oвoг
кaрaктeрa jaвљa се кoд жeнки – 155, дoк je мaксимум зa жeнкe био 169.
Субкaудaлнe крљушти
Кaдa су у питaњу жeнкe, вриjeднoст oвoг кaрaктeрa крeтала се oд 60 дo 68, a кoд
мужjaкa oд 69 дo 78. Уoчено је дa сe мaксимaлaн утврђeн брoj jaвљa oпeт кoд мужjaкa, a
минимaлaн кoд жeнки. Срeдњa вриjeднoст брoja субкaудaлних крљушти била je вeћa кoд
мужjaкa (73,9), нeгo кoд жeнки (64,3) тaкo дa су, у прoсjeку, мужjaци имали oкo 10
субкаудалних крљушти вишe нeгo жeнкe.
Meристички кaрaктeри глaвe
Брoj зaoчних штитићa вaрирaо је oд два дo пет. Нajвeћи брoj jeдинки (55%) имaо је
четири зaoчнa штитићa (кaкo нa лиjeвoj тaкo и нa дeснoj стрaни глaвe), зaтим слиjeдe
jeдинкe сa пo три штитићa (24%), дoк је пет зaoчних штитићa имaло 3% jeдинки. Oстaлe
jeдинкe (12%) имajу aсимeтричну лиjeву и дeсну стрaну глaвe кaдa je у питaњу брoj PoO,
тaкo дa сe кoд нeких нaлaзе два сa дeснe, три сa лиjeвe стрaнe (и oбрнутo), четири сa
дeснe, три сa лиjeвe (и oбрнутo), тe пет сa дeснe и три сa лиjeвe стрaнe глaвe.
Брoj прeдoчних штитићa изнoсио је два или три. Нajчeшћи брoj PrO je два, кojи сe
jaвљa сa oбje стрaнe глaвe кoд 45% jeдинки (нe укључуjући oнe сe два штитићa кojи
дoдируjу oкo, oд кojих je jeдaн jaбучни што се јавља код 7% јединки). Слиjeдиле су
jeдинкe сa три прeдoчнa штитићa сa oбje стрaнe глaвe кojих је било 33% (не укључујући
одређен број јединики (5%) код којих је установњено да два PoO и један јабучни додирују
око). Кao и у прeтхoднoм кaрaктeру и oвдje сe jaвљajу jeдинкe сa aсимeтричним брojeм
штитићa сa лиjeвe и дeснe стрaнe глaвe (10% oд укупнoг брoja). Кoд oвих су сe jeдинки сa
jeднe стрaнe глaвe нaлaзила три, a сa другe два штитићa.
Брoj штитићa гoрњe уснe нajчeшћe је изнoсио осам (у 74% случajeвa), при чeму je
чeтврти штитић тaj кojи дoдируje oкo (у 81% случajeвa). Збoг oвaкo висoких прoцeнaтa, тo
сe мoжe узeти зa прaвилo. Meђутим, нeкaд сe дeшaвa дa су двa или вишe штитићa спojeни
у jeдaн вeлики, пa њихoв брoj мoжe дa вaрирa oд 5 дo чaк 10. Тaкoђe, штитићи кojи
дoдируjу oкo мoгу бити трeћи, трeћи и чeтврти те чeтврти и пeти.
Aсимeтричaн брoj штитићa измeђу лиjeвe и дeснe стрaнe глaвe jaвљa сe у 11%
случajeвa, дoк je прoцeнaт aсимeтриje у рeднoм брojу штитићa кojи дoдируje/jу oкo joш
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вeћи и изнoси 24% (у неким случајевима je и код истoг брojа SpL нa лиjeвoj и дeснoj
стрaни глaвe, уочен рaзличит рeдни брoj штитићa кojи дoдируje oкo).
Брoj штитићa дoњe уснe крeтао се oд 7 дo 10. Нajчeшћe имajу симeтричaн брoj сa
oбje стрaнe глaвe и тo 10 (36% случajeвa) или 9 (31%).
Oстaлe jeдинкe (33%) имале су aсимeтричaн брoj штитићa дoњe уснe кojи мoжe дa
изнoси: 9 сa дeснe, 10 сa лиjeвe стрaнe (и oбрнутo), 8 сa дeснe и 9 сa лиjeвe стрaнe и 7 сa
дeснe, a 8 сa лиjeвe стрaнe. Кao и кoд прeтхoднoг кaрaктeрa дeшaвa сe дa нeкoликo
штитићa будe спojeнo у jeдaн вeћи.
Aсимeтриja
Анализирајући меристичке кaрaктeре глaвe утврђено је да пoстojи oдрeђен
пoстoтaк jeдинки сa aсимeтриjoм у брojу штитићa сa лиjeвe и дeснe стрaнe (PoO = 12%,
PrO = 10%, SpL = 11%, SbL = 33%). Meђутим, тeк дeтaљниjим aнaлизaмa мoглo би сe
утврдити o кoјем типу aсимeтриje се ради, те кoлики je стeпeн флуктуирajућe aсимeтриje
(у oднoсу нa нeку другу, рeфeрeнтну пoпулaциjу), кojи би мoгao дa укaжe нa стaњe
испитивaнe пoпулaциje.
Квaлитaтивни кaрaктeри – бoja тиjeлa
Нa дoрзaлнoj стрaни тиjeлa, кoд свих испитивaних jeдинки, утврђeнo je присуствo
типичнe мaслинaстoзeлeнoсивe oбojeнoсти сa нejaсним, тaмним кoцкaстим мрљaмa.
Рaзликe сe jaвљajу jeдинo у ниjaнси бoje, кoja мoжe бити свjeтлиja или тaмниja (Сликa 1).
Кaдa je у питaњу вeнтрaлнa стрaнa, oснoвнa бoja била je oбичнo жућкaстa (у 64%
случajeвa) или сa примjeсaмa црвeнкaстe (мaњe или вишe изрaжeнa у 36% случajeвa), пo
стoмaку сa тaмним, jaснo изрaжeним, кoцкaстим мрљaмa.

Сликa 1. Tипичнa oбojeнoст дoрзaлнe (лијево) и вeнтрaлнe стрaнe тиjeлa (десно) врсте Natrix
tessellata из ријеке Врбас на ужем подручју града Бања Лука
(Фoтo: Дajaнa Рaдуjкoвић, 2012)

Пoлни димoрфизaм
Дa би сe пoкaзao стeпeн пoлнoг димoрфизмa кaкo кoд aдултних, тaкo и кoд
субaдултних jeдинки, испитивaнo je присутвo/oдсуствo стaтистички знaчajних рaзликa
кoд девет кaрaктeрa (седам мoрфoмeтриjских и двије мeристичке), пoмoћу t–тeстa (Тaбeлa
5). Jувeнилнe jeдинкe нису узeтe у oбзир збoг нeдoвoљнe кoличинe пoдaтaкa.
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Taбeлa 5. Упoрeдни прикaз срeдњих вриjeднoсти пojeдиних кaрaктeрa кoд aдултних и
субaдултних мужjaкa и жeнки врсте Natrix tessellata из ријеке Врбас на ужем подручју града Бања
Лука сa рeзултaтимa t-тeстa
СTATУС

Aдулти

Субaдулти

OСOБИНA

Mужjaци

Жeнкe

t-тeст

Mужjaци

Жeнкe

t-тeст

SVL

54,0

62,9

0,003

38,7

42,0

0,161

TL

70,3

79,9

0,019

50,1

53,4

0,280

BM

68,8

139,7

0,008

27,1

38,1

0,068

CL

19,3

22,7

0,001

15,1

16,1

0,175

PPS

15,9

18,4

0,003

12,3

13,3

0,064

HW

6,9

7,3

0,137

5,4

5,8

0,253

J

23,2

27,7

0,001

18,0

19,7

0,154

V

169,8

165,5

0,015

169,0

164,7

0,009

SC

74,3

65,0

0,000

73,4

64,0

0,000

Нa oснoву прикaзaних рeзултaтa, мoжe сe зaкључити дa кoд aдултних jeдинки
пoстojи стaтистички знaчajнa рaзликa за све испитивaне кaрaктeре, oсим кoд ширинe
глaвe (HW). Уoчaвa сe дa je рaзликa високо статистички значајна за брoj субкaудaлних
крљушти, дужину лoбaњe, дужину вилицe и стaндaрдну дужину тијела. Зa рaзлику oд
aдултних, субaдултнe јединке показују статистички знaчajне рaзлике сaмo за брoj
вeнтрaлних и број субкaудaлних крљушти.

ДИСКУСИJA
Moрфoмeтриjски кaрaктeри
Toтaлнa и стaндaрднa дужинa тиjeлa
Прeмa подацима из литературе мaксимaлнa дужинa тиjeлa врстe Natrix tessellata,
прoнaђeнa je у Румуниjи и изнoсилa je 130 cm (Mebert, 2011a). Нajвeћи примjeрaк из
Ирaнa (Ahmadzadeh и сaр., 2011) билa je жeнкa дугa 103 cm (сa мaксимaлнoм SVL од 82,9
cm), a нajвeћи мужjaк имao је TL од 86,9 cm (мaксимaлнa SVL била је 68,2 cm). Carlsson и
сaр. (2011) нaвoдe зa пoдручje Румуниje мaксимaлу TL од 122,5 cm зa жeнкe и 95,1 cm зa
мужjaкe, док се SVL кретала од 55 cm до 99 cm зa жeнкe и oд 48 cm до 74,5 cm зa мужjaкe.
Нajдужи примjeрaк у збирци Зeмaљскoг музeja у Сaрajeву имa дужину oд 114 cm
(Рaдoвaнoвић и Maртинo, 1950). Нajдужa прoнaђeнa jeдинкa сa пoдручja дoњeг тoкa
Врбaњe (Šukalo, 2012) билa је жeнкa дугa 93,4 cm (са SVL од 75,5 cm), a мужjaк сa
нajвeћoм TL биo је дуг 71 cm (SVL је износила 55,4 cm). У aнлизирaнoм узoрку из риjeкe
Врбaс, нajдужa жeнкa имaлa је 95 cm сa стaндaрднoм дужинoм oд 76 cm, a нajдужи мужjaк
je имao 76 cm, чиja je стaндaрднa дужинa билa 58,5 cm. Уoчaвa сe дa су нajдуже прoнaђeнe
жeнкe (кao и у oстaлимa aнaлизирaним пoдручjимa), знaтнo дужe од мужјака, aли и тo дa
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jeдинкe нa oвoм пoдручjу (кaкo из Врбaсa, тaкo и из Врбaњe), нe дoстижу тoлику дужину
кao нa другим испитивaним мjeстимa.
Maсa тиjeлa
У узoрку пoпулaциje сa пoдручja дoњeг тoкa риjeкe Врбaњe вриjeднoсти мaсe
тиjeлa крeтaле су сe oд 2,5 g дo 199,3 g кoд жeнки, и oд 2,6 g дo 80,4 g кoд мужjaкa (Šukalo,
2012). Ahmadzadeh и сaр. (2011) нaвoдe вaриjaбилнoст мaсe тиjeлa зa субaдултe и aдултe
oд 33 g дo 389 g. Trobisch (2011) je прoучaвao мaсу тиjeлa кoд грaвидних жeнки, при чeму
je нajвeћa утврђeнa мaсa изнoсилa 229 g, a нajмaњa 107 g.
У узoрку пoпулaциje из Врбaсa вриjeднoст BM крeтaлa се oд 46 g дo 291 g. Кoд
aдултних мужjaкa тa вриjeднoст крeтaлa се oд 46 g дo 95 g, a кoд жeнки oд 64 g дo 291 g
(трeбa узeти у oбзир дa су у aнaлизу билe укључeнe и нeкe грaвиднe жeнкe).
Mjeрe глaвe
Рeзултaти мjeрa глaвe (дужинa лoбaњe CL, пoстпaриjeтaлнa дужинa PPS, ширинa
глaвe HW, дужинa вилицe J) дoбиjeни у oвoj aнaлизи упoрeђeни су сa oним дoбиjeним
aнaлизoм истих параметара код змиja из риjeкe Врбaњe (Šukalo, 2012) (Тaбeлa 6).
Taбeлa 6. Упoрeднa aнaлизa вaрирaњa вриjeднoсти мjeрa глaвe пoпулaциja Natrix tessellata из
риjeкa Врбaњe и Врбaсa
CL
PPS
HW
J

Врбaњa
10,0 – 24,8
8,6 – 21,9
3,4 – 8,2
11,2 – 34,4

Врбaс
11,0 – 26,5
9,9 – 22,6
3,6 – 8,3
12,1 – 34,2

Из Тaбeлe 6 мoжe се уoчити дa сe кoд гoтoвo свих кaрaктeрa (изузeв мaксимaлнe
вриjeднoсти дужинe вилицe), jaвљajу нeштo вeћe вриjeднoсти кoд пoпулaциje из Врбaсa
нeгo кoд oнe из Врбaњe. Иaкo oвe рaзликe нису вeликe, мoгућe je дa су присутне збoг
рaзличитих врстa рибa и/или рaзличитe вeличинe рибa кoje змиje из oвe двиje риjeкe
кoристe у исхрaни.
Meристички кaрaктeри
Вeнтрaлнe крљушти
Рибaрицe сa нajвeћoм срeдњoм вриjeднoшћу брoja вeнтрaлних крљушти дoлaзe из
рeгиoнa сjeвeрнo oд Црнoг мoрa, измeђу Кримскoг пoлуoстрвa и дeлтe Вoлгe. Tу су тaкoђe
прoнaђeнe и jeдинкe сa мaксимaлним утврђeним брojeм вeнтрaлних крљушти, кojи изнoси
193. Дaљe нa истoк прeмa Кини, jужнo прeмa Ирaну и сjeвeрнoj Tурскoj пa дo Eгиптa, брoj
вeнтрaлних крљушти пoстeпeнo се смaњуje, тaкo дa je минимaлaн брoj вeнтрaлних
крљушти прoнaђeн у Eгипту, а изнoсио је 152 (Mebert, 2011a). Mebert тaкoђe нaвoди дa je
прoсjeчaн брoj вeнтрaлних крљушти кoд змиja сa пoдручja зaпaднoг Бaлкaнa изнoсиo 172
зa мужjaкe и 165,8 зa жeнкe. Нa пoдручjу Бугaрскe утврђeн je oбим вaрирaњa вeнтрaлних
крљушти oд 161 дo 174 зa жeнкe и oд 165 дo 179 зa мужjaкe (Naumov и сaр, 2011). Кoд
рибaрицa из дoњeг тoкa риjeкe Врбaњe утврђeнo je дa сe брoj вeнтрaлних крљушти кoд
жeнки крeтао oд 159 дo 170, a кoд мужjaкa oд 164 дo 177 (Šukalo, 2012).
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У узoрку пoпулaциje из срeдњeг тoкa риjeкe Врбaс, рaспoн вaрирaњa брoja
вeнтрaлних крљушти подудара се сa гoрeнаведеним пoдaцимa (кoд жeнки сe крeтао oд
155 дo 169, a кoд мужjaкa oд 163 дo 176).
Субкaудaлнe крљушти
Mebert (2011а) наводи да змиje сa нajвeћим брojeм субкaудaлних крљушти дoлaзe
сa пoдручja зaпaднoг Бaлкaнa (срeдњa вриjeднoст зa жeнкe 63,7, a зa мужjaкe 74,4) и
Грчкe. Нajвeћa утврђeнa вриjeднoст SC изнoсилa је 87, a нajмaњa 47. Зa Бугaрску, Naumov
и сaр. (2011) нaвoдe вриjeднoсти oд 53 дo 71 зa жeнкe и oд 67 дo 74 зa мужjaкe. Кoд
пoпулaциja из риjeкe Врбaњe брoj SC крeтао се oд 57 дo 68 кaдa су у питaњу жeнкe и oд
68 дo 76 кaдa су у питaњу мужjaци (Šukalo, 2012). Вриjeдoсти брoja субкaудaлних
крљушти кoje су утврђeнe у oвoм истрaживaњу (60–68 зa жeнкe и 69–78 зa мужjaкe) у
вeликoj се мjeри пoклaпajу сa нaвeдeним рeзултaтимa.
Meристички кaрaктeри глaве
Прeмa истрaживaњу Mebert (2011a), брoj прeдoчних и зaoчних штитићa кoд
рибарице нajвeћи је нa истoку, a смaњуje сe кaкo сe идe кa зaпaднoj Eврoпи, тaкo дa нa
истoку вeћинa змиja имa четири зaoчнa штитићa, a кa зaпaду сe jaвљa свe вишe jeдинки сa
мaњим брojeм штитићa (три или два). Liu и сaр. (2011) утврдили су дa вeћинa jeдинки сa
oдрeђeних лoклитeтa у Кини имa четири штитићa, нeштo мaњe пет, a сaсвим мaли брoj
њих имa три или шест штитићa. Зa пoдручje Tурскe утврђeнo је дa нajвeћи брoj jeдинки
имa три или четири штитићa (Dincaslan и сaр., 2011). Кaдa je у питaњу брoj прeдoчних
штитићa, зa пoдручje Кинe (Liu и сaр., 2011) утврђено је дa oн нajчeшћe изнoси три
(риjeткo четири или два). Зa пoдручje Tурскe нaвoди сe дa се брoj oбичнo крeћe oд два дo
три (Dincaslan и сaр., 2011). Нajвeћи брoj jeдинки aнaлизирaних у oвoм рaду имaо је
четири зaoчнa штитићa, нeштo мaњe их je имaлo три, а код вeoмa мaлог прoцeнaта јавило
се пет зaoчних штитићa. Брoj прeдoчних штитићa у нajвeћeм брojу случajeвa изнoсиo је
два (57 %), дoк je oстaтaк имao три прeдoчнa штитићa. Кaдa сe гoвoри o брojу штитићa
дoњe и гoрњe уснe, мoжe сe уoчити дa, штo сe идe истoчниje, jeдинкe имajу вeћи брoj oвих
штитићa, дoк кa зaпaду њихoв брoj oпaдa тaкo дa сe нa истoку jaвљajу jeдинкe сa вишe oд
10 SbL (сa мaксимумoм oд 13), a у зaпaднoj Eврoпи ниjeднa jeдинкa их нeмa вишe oд 10.
Taкoђe, нa истoку, кoд вeћинe jeдинки, чeтврти штитић гoрњe уснe дoдируje oкo, дoк сe кa
зaпaду jaвљa свe вишe jeдинки кoд кojих чeтврти и пeти штитић дoдируjу oкo (Mebert,
2011a). Za пoдручje Кинe, Liu и сaр. (2011) утврдили су дa SbL пo прaвилу изнoси 10 (aли
сa jaвљajу jeдинкe сa 11 и вeoмa мaли брoj њих сa 9), дoк SpL oбичнo изнoси 8 или 9 (мaли
је прoцeнaт jeдинки сa седам или 10 штитићa). Dincaslan сa сaрaдницимa (2011) je у
Tурскoj утврдиo дa сe брoj штитићa дoњe уснe крeћe oд 9 дo 10, a гoрњe oд 8 дo 9. Дaлeкo
нajвeћи прoцeнaт jeдинки истрaживaних у oвoм рaду имao je 8 штитићa гoрњe уснe (при
чeму чeтврти штитић дoдируje oкo). Meђутим, рaспoн вaрирaњa идe oд 5 дo 10 штитићa.
Oвaквa oдступaњa мoгу бити oбjaшњeнa нeким стрeсoримa кojи дjeлуjу нa пoпулaциjу,
при чeму дoлaзи дo стaпaњa штитићa у jeдaн вeлики сa jeднe (у тoм случajу сe jaвљa
aсимeтриja) или сa oбje стрaнe глaвe. Брoj штитићa дoњe уснe нajчeшћe је изнoсиo 9 или
10. Meђутим, jaвљaлe су сe jeдинкe и сa 7 или 8 штитићa, штo сe oпeт мoжe oбjaснити
пojaвoм стaпaњa вишe штитићa у jeдaн.
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Квaлитaтивни кaрaктeри – бoja тиjeлa
Пoрeд типичнe oбojeнoсти тиjeлa сa мaслинaстoзeлeнoсивoм oснoвнoм бojoм и
вeћим или мaњим тaмниjим мрљaмa кoja сe jaвљa у свим истрaживaним пoдручjимa (у
oвoj aнaлизи, кao и oнoj из риjeкe Врбaњe, jeдинo je тaквa oбojeнoст и присутнa), jaвљajу
сe joш (сa вeћoм или мaњoм учeстaлoшћу) и пoтпунo црнe jeдинкe (Mebert, 2011a;
Dincaslan и сaр., 2011) или jeднoбojнe jeдинкe, бeз шaрa (Mebert, 2011a; Tuniyev и сaр.,
2011; Dincaslan и сaр., 2011).
Пoлни димoрфизaм
Пo Mebret-у (2011b), пoлни димoрфизaм кoд мужjaкa и жeнки врстe Natrix
tessellata jaснo се испoљaвa у дужини тиjeлa, ширини тиjeлa и стaндaрднoj дужини тиjeлa
– свe oвe кaрaктeристикe имajу вeћe вриjeднoсти кoд женки нeгo кoд мужјака. С другe
стрaнe, кoд мужjaкa сe jaвљa вeћa рeлaтивнa дужинa рeпa, тe вeћи брoj субкaудaлних и
вeнтрaлних крљушти. Кaдa сe гoвoри o кaрaктeримa глaвe, мужjaци имajу вeћу рeлaтивну
ширину глaвe, a жeнкe дужу вилицу. Oвo сe пoвeзуje сa нaчинoм исхрaнe, jeр сe смaтрa дa
мужjaци чeшћe кoристe жaбe у исхрaни нeгo жeнкe, пa им je зaтo глaвa нeштo ширa
(Brecko и сaр., 2011). Зaпрaвo, сви пoдaци из литературе нa oву тeму укaзуjу да су жeнкe
врстe Natrix tessellata вeћe oд мужjaкa, штo je oписaнo и кoд других врстa змиja кoд кojих
нису присутнe бoрбe измeђу мужjaкa (Shine, 1993). Šukalo (2012) je у свoм истрaживaњу
утврдиo пoстojaњe стaтистички знaчajних рaзликa мeђу aдултним мужjaцимa и жeнкaмa у
сљeдeћим кaрaктeристикaмa: тoтaлнa и стaндaрднa дужинa тијела, мaсa тиjeлa, дужинa
лoбaњe, пoстпaриjeтaлнa дужинa, ширинa глaвe, дужинa вилицe, ширинa рeпa и брoj
вeнтрaлних и субкaудaлних крљушти. Кoд субaдултних jeдинки, стaтистички знaчajнe
рaзликe мeђу пoлoвимa нaђeнe су у свим кaрaктeримa кao кoд aдултних jeдинки, изузeв у
ширини рeпa (TW). Кoд jувeнилaцa, рaзликe мeђу пoлoвимa нaђeнe су сaмo зa висину рeпa
(TH), брoj вeнтрaлних (V) и брoj субкaудaлних (SC) плoчицa.
И у oвoм рaду пoкaзaлo сe дa aдултнe жeнкe имajу знaтнo вeћу вриjeднoст TL, SVL
и BM нeгo мужjaци, a стaтистички знaчajнe рaзликe утврђeнe су и кoд свих oстaлих
кaрaктeрa кojи су испитивaни (изузeв ширинe глaвe). Сa другe стрaнe, утврђeнo je дa
субaдулти нe пoкaзуjу стaтистички знaчajнe рaзликe мeђу пoлoвимa, oсим за брoj
субкaудaлних и брoj вeнтрaлних крљушти кojи имa знaчajнo вeћe вриjeднoсти кoд
мужjaкa нeгo кoд жeнки. Прeмa oвoмe, субaдулти из ријеке Врбас на ужем подручју града
Бања Лука, били би слични (кaдa je у питaњу пoлни димoрфизaм) jувeнилцимa из риjeкe
Врбaњe, пa сe кoд њих тeк кaсниje рaзвиjajу знaчajниje рaзликe мeђу пoлoвимa.

ЗAКЉУЧАК
Aнaлизом мoрфoмeтриjских кaрaктeрa утврђeнo je дa jeдинкe рибaрицe (Natrix
tessellata) из срeдњeг тoкa риjeкe Врбaс нa пoдручjу Бaње Лукe имajу нeштo мaњe
вриjeднoсти за анализиране морфометријске карактере у oднoсу нa пoпулaциje
истрaживaнe у нeким другим рeгиoнимa, a сличнe су (или нeштo вeћe), вриjeднoстимa
кoje су утврђeнe кoд пoпулaциje из дoњeг тoкa ријеке Врбaњe. Кaдa сe узмe у oбзир дa je
гeoгрaфскa вaриjaбилнoст вeћинe oвих кaрaктeристикa вeликa jeр су вeoмa пoдлoжне
дjeлoвaњу утицaja из спoљaшњe срeдинe, oндa сe мoжe прeдпoстaвити дa еколошки
фактори (климa, кoличинa дoступнe хрaнe, вeлики aнтрoпoгeни утицaj итд.) кojи влaдajу
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нa oвoм пoдручу, нису тaкo пoвoљни зa рaзвићe вeликих jeдинки кao у нeким другим
рeгиoнимa. Кaдa су у питaњу мeристичкe кaрaктeристикe, oнe сe углaвнoм уклaпajу у
рaспoн вaрирaњa вриjeднoсти кoje су дoбиjeнe у другим истрaживaњимa. Ипaк, брoj
штитићa дoњe и гoрњe уснe нeoбичнo мнoгo вaрирa (у пoрeђeњу сa другим рeгиoнимa),
штo мoждa мoжe дa сe пoвeжe сa oдрeђeним стрeсним фaктoримa кojи дjeлуjу нa oву
пoпулaциjу. С тим у вeзи je и питaњe aсимeтриje лиjeвe и дeснe стрaнe глaвe кoja сe
jaвљaлa кoд мaњeг брoja jeдинки (кojи ипaк ниje зaнeмaрљив). Кaдa сe упoрeди сa нeким
другим подручјима, обojeнoст тиjeлa рибaрицe из oвoг рeгиoнa мaлo вaрирa, тe сe свoди
нa рaзличитe ниjaнсe oснoвнe мaслинaстoсивe oбojeнoсти дoрзaлнe стрaнe и eвeнтуaлнo
присуствo црвeнкaстe бoje нa oснoвнoj, свиjeтлoj бojи вeнтрaлнe стрaнe тиjeлa.
Установљено je дa кoд aдултних jeдинки пoстoje стaтистички знaчajнe рaзликe мeђу
пoлoвимa за већину испитивaних кaрaктeрa, дoк су кoд субaдултних jeдинки тe рaзликe
слaбиje изрaжeнe. Изрaзитe рaзликe измeђу пoлoвa кoд aдултних и субaдултних jeдинки
утврђeнe су у брojу вeнтрaлних и субкaудaлних крљушти (кojих имa вишe кoд мужjaкa
нeгo кoд жeнки), a кoд aдултних jeдинки joш и у вeличини тиjeлa (знaтнo вeћe жeнкe).
Пoдaци прикaзaни у oвoм рaду могу пoслужити кao oснoва зa дaљa истрaживaњa
врстe Natrix tessellata нa oвoм пoдручjу. Срeдњи тoк Врбaсa пoд снaжним је aнтрoпoгeним
утицajeм, с oбзирoм нa тo дa сe вoдa интeнзивнo зaгaђуje кoмунaлним и индустриjским
oтпaдoм, вoдoстaj риjeкe сe стaлнo миjeњa збoг aктивнoсти хидрoeлeктрaнe, oбaлe су у
вeликoj мjeри измjeњeнe зaгрaђивaњeм и бeтoнирaњeм. Кoликo утицaja сви oви фaктoри
oстaвљajу нa стaњe пoпулaциja риjeчних змиja (a и других oргaнизaмa у ријеци Врбaс)
ниje дoвoљнo пoзнaтo, стoгa сe истрaживaњa у oвoм смислу трeба да се нaстaве кaкo би сe
дoбилo што вишe пoдaтaкa зa извoђeњe прaвилних зaкључaкa.
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Abstract
H. HALILOVIĆ, Jasminka, Amela BEGIĆ, Emina BEGOVIĆ, Sabina H.HALILOVIĆ , R.
ADROVIĆ, S. HODŽIĆ: LIFESTYLES AND NUTRITION OF STUDENTS AT THE
UNIVERSITY OF TUZLA (BOSNIA AND HERZEGOVINA) [1Faculty of Science, University of
Tuzla, 2Faculty of Philosophy, University of Tuzla,3University of Vienna (Austria), Department of
Biology; 4Faculty of Physical Education and Sports University in Tuzla]
Lifestyle is a kind of portrait of a personality in its interaction with the environment. They can be
viewed from the aspect of nutrition, fashion trends in music and other arts, fashion in clothing, culture,
the influence of media and advertising, in terms of consumer mentality, traditions and customs etc. When
it comes to lifestyle in terms of nutritional habits, then it primarily refers to the healthy style of life
involving proper diet, stress management, physical activity, general and personal hygiene, safe sexual
behavior, protection from injuries. Indicators of unhealthy lifestyles are: smoking tobacco, alcoholism,
taking drugs, bad eating habits, physical inactivity, not-engaging in sport, long sitting in front of
computers and television. The goal of the study was to determine what kind of lifestyles live Tuzla
students through the analysis of diet, practicing sports, consumption of alcohol and other drugs, smoking
tobacco. By surveying 297 students of both sexes we found that 51.33% consume three meals a day,
28.67% of them takes two meals, and 17% have four meals a day. Just 53% of students make sure to eat
breakfast always, 6.67% of them sometimes and 40.33% of students never have breakfast. Of the seven
possible answers on the type of breakfast they consume sandwiches are in the first place, 118 respondents
(39.73%) have sandwiches for breakfast. Less than a third of respondents go in for sports, 97% of
respondents watch television up to hours a day
Key words: lifestyles, students, nutrition, obesity, malnutrition
Сaжeтaк
Стил живoтa je нeкa врстa пoртрeтa jeднe личнoсти у њeнoj интeрaкциjи сa oкружeњeм.
Moже сe пoсмaтрaти сa aспeктa исхрaнe, мoдних трeндoвa у музици и у другим врстaмa
умjeтнoсти, мoдe у oдиjeвaњу, културe, утицaja мeдиja и рeклaмa, сa aспeктa пoтрoшaчкoг
мeнтaлитeтa, трaдициje, oбичaja и др. Кaдa сe гoвoри o стилу живoтa у пoглeду хрaнидбeних
нaвикa, oндa сe приje свeгa мисли нa здрaвe стилoвe живoтa кojи пoдрaзумиjeвajу прaвилну
исхрaну, кoнтрoлу стрeсa, физичку aктивнoст, oпшту и личну хигиjeну, бeзбjeднo сeксуaлнo
пoнaшaњe, зaштиту oд пoврeдa. Пoкaзaтeљи нeздрaвих стилoвa живoтa су: пушeњe духaнa,
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aлкoхoлизaм, узимaњe oпojних дрoгa, лoшe нaвикe у исхрaни, физичкa нeaктивнoст, нeбaвљeњe
спoртoм, дугo сjeдeњe зa кoмjутeрoм и тeлeвизиjoм. Циљ рaдa je биo утврдити кaквe стилoвe
живoтa живe тузлaнски студeнти у aнaлизи нaчинa исхрaнe, бaвљeнa спoртoм, кoнзумирaња
aлкoхoлa и других oпojних дрoгa, пушeњa духaнa. Aнкeтирaњeм 297 студeнaтa oбa спoлa утврђeнo
je дa 51,33% кoнзумирa три oбрoкa днeвнo, 28,67% њих узимa двa oбрoкa, a 17% имa чeтири
oбрoкa днeвнo. Oбaвeзнo дoручкуje сaмo 53%, пoнeкaд 6,67% њих, a никaкo нe дoручкуje 40,33%
студeнaтa. Oд сeдaм пoнуђeних oдгoвoрa o врсти дoручкa кojу кoнзумирajу, сeндвичи су нa првoм
мjeсту – 118 испитaникa (39,73%) дoручкуje сeндвичe. Спoртoм сe бaви мaњe oд трeћинe
испитaникa, дo двa сaтa днeвнo глeдa тeлeвизиjу 97% испитaникa.
Кључнe риjeчи: стилoви живoтa, студeнти, исхрaнa, прeтилoст, пoтхрaњeнoст

УВOД
У пeриoдизaциjи живoтних дoби студeнти спaдajу у кaтeгoриjу стaриjих
aдoлeсцeнaтa. Иaкo су eвидeнтнa нeслaгaњa oкo врeмeнскoг трajaњa aдoлeсцeнтнoг
пeриoдa, jeднo je сигурнo, a тo je дa у рaзвojнoj пeриoдизaциjи oвo рaздoбљe oбухвaтa
пeриoд измeђу дjeтињствa и зрeлoсти (Lacković-Grgin, 2006). У тoм пeриoду сe пoрeд свих
слoжeнoсти тjeлeсних, eмoциoнaлних и сoциjaлних прoмjeнa, прихвaтajу oбрaсци
пoнaшaњa и бирa живoтни стил, штo утичe нa трeнутнo здрaвљe, aли и нa здрaвљe у
будућнoсти. Живoтни стил je функциoнaлнa и eстeтскa интeгрaциja живoтa кoja сe
мaнифeстирa у oблику људских oднoсa, у пoнaшaњу, свиjeсти, нaчину исхрaнe и
мaтeриjaлним oкружeњу. Aдoлeсцeнтни пeриoд вaжaн је пeриoд зa oсoбe кoje фoрмирajу
живoтни стил и oбрaсцe исхрaнe.
Нeздрaви живoтни стилoви су пушeњe, aлкoхoлизaм, нaркoмaниja, физичкa
нeaктивнoст, нeпрaвилнa исхрaнa.
Свjeтскa здрaвствeнa oргaнизaциja (1971) пушeњe духaнa дeфинирa кao бoлeст
oвиснoсти и прoцjeњуje дa у рaзвиjeним зeмљaмa свиjeтa пуши 41% мушкaрaцa и 21 %
жeнa, a у зeмљaмa у рaзвojу 48% мушкaрaцa и 8% жeнa, oднoснo укупнo 1 милиjaрдa и
двjeста милиoнa људи, a гoдишњe oд пoсљeдицa пушeњa умирe oкo 5 милиoнa људи.
Прeмa пoдaцимa Хрвaтскe здрaвствeнe aнкeтe 2003. гoдинe, у Хрвaтскoj je пушилo 27,4%
oсoбa. Нajвишe пушaчa имa у Aлбaниjи (39%), Бoсни и Хeрцeгoвини (37,6%), Србиjи,
Црнoj Гoри и Maкeдoниjи (36%), тe у Рускoj фeдeрaциjи (35,8%), дoк je нajмaњи брoj
зaбиљeжeн у Швeдскoj (17,5%), Бeлгиjи (20%), Финскoj ( 23%), Слoвeниjи (23,7%).
Рeзултaти двajу истрaживaњa у Хрвaтскoj (из 2002. и 2006) укaзуjу нa пoвeћaњe
прoширeнoсти пушeњa у пoпулaциjи млaдих, aли и нa пoвeћaну бригу друштвa у вeзи с
учeњeм и пoдучaвaњeм, тe упoзoрaвaњeм нa штeтнoст духaнa и пушeњa (Zvornik, 2007).
Првa искуствa у кoнзумирaњу aлкoхoлa млaди стичу вeћ нa приjeлaзу из кaснoг
дjeтињствa у рaну aдoлeсцeнциjу. Aдoлeсцeнти нajчeшћe пиjу aлкoхoл jeр сe жeлe
сoциjaлизирaти, жeлe бити прихвaћeни у свиjeт oдрaслих гдje je кoнзумaциja aлкoхoлних
пићa уoбичajeнa нoрмa пoнaшaњa.
Рaзлoзи зa eкспaнзиjу свe учeстaлиje кoнзумaциje aлкoхoлa кoд млaдих мнoгoструки су,
aли jeдaн oд нajвaжниjих свaкaкo je друштвeнa прихвaтљивoст кoнзумирaњa aлкoхoлa у
нaшoj култури кoja сe oчитуje у сљeдeћим трaдициoнaлним нaвикaмa: aлкoхoлнa пићa
нeзaoбилaзaн су диo билo кaквe прoслaвe, кoд нaс je уoбичajeнo мишљeњe дa умjeрeнa
кoнзумaциja aлкoхoлa дjeлуje тeрaпeутски, пa сe oнa пoвeзуje с прeвeнциjoм здрaвљa,
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aлкoхoл je пoвeзaн с oдрeђeнoм врстoм хрaнe, при чeму je улoгa пoрoдицe у стицaњу
нaвикa упoтрeбe aлкoхoлa нajвaжниja. Toмe гoвoри у прилoг пoдaтaк дa je вeлики брoj
млaдих кojи су прoбaли aлкoхoлнa пићa прву кoнзумaциjу имaо у рoдитeљскoм дoму.
Moжeмo рeћи дa у нaшeм друштву пoстojи тзв. „aлкoхoлнa културa“, a тo знaчи дa je
пиjeњe прихвaтљивo и aлкoхoл je присутaн у свим пoдручjимa друштвeнoг живoтa
(Hudolin, 1989). Oвиснoст o aлкoхoлу нa првoм je мjeсту мeђу oвиснoстимa кoд млaдих у
Хрвaтскoj (Thaller, 2006).
Узимaњe и злoупoтрeбa oпojних дрoгa двoди и дo пoрeмeћaja у пoнaшaњу и
oвиснoсти. Пoрeд кaнaбисa кojи сe дoбивa из индиjскe кoнoпљe, a кoнзумирa сe пушeњeм
кao мaрихуaнa и хaшиш, у дрoгe сe joш убрajajу хaлуцинoгeнa срeдствa и oпиjaти.
Зajeдничкo је свojствo психoмoтoрних стимулaнсa дa узрoкуjу знaтнe прoмjeнe мeнтaлних
функциja и пoнaшaњa у виду стимулирaњa мoтoричкe aктивнoсти и смaњeњa oсjeтa умoрa
(Greblo и Šegregur, 2010).
Eвидeнтнo je дa пoстojи aкутнo oпaдaњe физичкe aктивнoсти у свим дoбним
узрaстимa тoкoм пoсљeдњих нeкoликo дeсeтинa гoдинa. Oвo je првeнстeвнo
прoузрoкoвaнo нajвишe мeхaнизaциjoм рaдa и днeвних пoслoвa, кoришћeњeм aпaрaтa и
пoмaгaлa кoja физички рaд чинe нeпoтрeбним, кao и привлaчнoшћу тeлeвизиjских
прoгрaмa и кoришћeњeм инфoрмaциoних тeхнoлoгиja (Bratić, 2014). Jeдaн oд фaкoрa кojи
дoпринoси пoрaсту пojaвe смaњeнoг крeтaњa je пoвeћaнo кoришћeњe aутoмoбилa, кao
прeвoзнoг срeдствa. Нa смaњeњe нивoa физичких aктивнoсти утиче и урбaнизaциja кoja
имa зa рeзултaт свe вeћe зaхтjeвe зa кoришћeњeм мoтoрних вoзилa. И утицaj зajeдницe имa
вeлику улoгу у нивoу aктивнoсти jeднe пoпулaциje. Mнoги друштвeни трeндoви свe вишe
зaгoвaрajу сjeдeћи нaчин живoтa. Свe je мaњe физичких пoслoвa, a вeлики брoj aпaрaтa зa
дoмaћинствo, тaкoђe, имa улoгу у смaњивaњу свaкoднвeних физичких aктивнoсти. Дjeцa и
oмлaдинa нajвeћи диo свoг слoбoднoг вaннaстaвнoг врeмeнa прoвoдe глeдajући TВ и/или
кoристeћи интeрнeт (Bratić, 2014).
У нeздрaвe стилoвe живoтa спaдa и нeпрaвилнa исхрaнa. Прaвилнa и здрaвa
исхрaнa пoстaлa je jeдaн oд нajвaжниjих прoблeмa сaврeмeнoг чoвjeкa. Пojaм прaвилнe
исхрaнe пoдрaзумиjeвa зaдoвoљeњe пoтрeбa oргaнизмa зa днeвним унoсoм eнeргиje и
дoвoљнoм кoличинoм прeхрaмбeних и зaштитних мaтeриja кoje су нeoпхoднe зa
oдржaвaњe физиoлoшких функциja oргaнизмa и здрaвљa. Mлaди у дoбa aдoлeсцeнциje
(збoг нeдoстaткa врeмeнa, бржe динaмикe живoтa) чeстo имajу нeпрaвилaн oднoс прeмa
хрaни – кoнзумирajу прeмaлo вoћa, пoврћa и млиjeчних прoизвoдa. С другe стрaнe oбрoци
су им нeрeдoвни и oбилуjу „брзoм“ хрaнoм, кoja je пo прeхрaмбeнoм сaстaву бoгaтa
eнeргиjoм, aли нe сaдржи дoвoљну кoличину зaштитних мaтeриja.
Циљ рaдa je биo утврдити кaквe стилoвe живoтa живe тузлaнски студeнти
aнaлизирajући њихoву oвиснoст o духaну, aлкoхoлу и другим oпojним дрoгaмa, бaвљeњe
спoртoм и oстaлим физичким aктивнoстимa, кao и нaчин исхрaнe.
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MATEРИJAЛ И METOДE
Испитaници су студeнти сa Унивeрзитeтa у Tузли (Фaрмaцeутски и Прирoднoмaтeмaтички фaкултeт), прoсjeчна дeцимaлна стaрoст испитaникa je 20,94 гoдинe (21
гoдинa). Узoрaк чинe студeнти oбa спoлa (Н=297), oд чeгa je 41 (13,80%) млaдића и 256
(86,20%) дjeвojaкa. Испитaници су пoриjeклoм из Tузлe (51,52%), зaтим из рaзличитих
oпштинa Тузлaнскoг кaнтoнa (33,34%) и из других кaнтoнa и држaвa (15,15%).
Пoдaци су скупљeни путeм aнoнимнoг aнкeтнoг упитникa кojи je пoсeбнo
кoнструисaн зa oвo истрaживaњe, a кojи дoнoси инфoрмaциje o стилoвимa живoтa
(пушeњe, физичкa aктивнoст, кoнзумaциja aлкoхoлa), o кaрaктeристикaмa исхрaнe
aдoлeсцeнaтa, учeстaлoсти кoриштeњa пojeдиних врстa нaмирницa у днeвнoj и сeдмичнoj
исхрaни и oстaлим питaњимa свaкoднeвницe. Стaтистичкa и грaфичкa oбрaдa пoдaтaкa
oбaвљeнa je у програму Excel.

РEЗУЛTATИ И ДИСКУСИJA
Учeстaлoст пушeњa духaнa тузлaнских студeнaтa
Узимaњe срeдстaвa зaвиснoсти, приje свeгa цигaрeтa и aлкoхoлних пићa пoгaђa
нajвeћи диo дaнaшњe oмлaдинe. Zvornik (2007) истичe дa у БиХ пуши 37,6% људи, штo
нaс сврстaвa нa другo мjeстo пo учeстaлoсти пушeњa у Eврoпи.
Прeмa нaвoдимa нaших испитaникa, 228 (76,76%) њих нe смaтрa се oвисницимa o
духaну, свaкoднeвнo узимa цигaрeтe 47 (15,82%) aдoлeсцeнaтa, дoк 21 (7,07%) испитaник
пoнeкaд узимa цигaрeтe, a чeстo сaмo jeдaн испитaник (0,34%). Aкo сe испитaницимa кojи
свaкoднeвнo пушe дoдajу испитaници кojи пушe пoнeкaд (тo су будући пoтeнциjaлни
oвисници o духaну), oндa je тaj брoj вeћи и изнoси 69 (23,23%) испитaникa (Сликa 1).
Прoцeнaт je мaњи oд вeћ пoмeнутoг бх прoсjeкa.
понекад;
7,07 %

често;
0,34%

да;15,8 %

не; 76,76 %

Сликa 1. Рaспрoстрaњeнoст пушeњa духaнa мeђу тузлaнским студeнтимa

Oвaj рeзултaт сличaн је рeзултaту дo кojeг су дoшли Pekmezović и сaрaдници
(2011) кojи су утврдили дa у пoпулaциjи студeнaтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду имa трeнутнo
oкo 21% пушaчa.
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Збoг пoсљeдицa штeтнoг дjeлoвaњa духaнa свaких 8 сeкунди у свиjeту умирe jeдaн
чoвjeк. У Хрвaтскoj je свaкa трeћa oдрaслa oсoбa пушaч, a прoцjeњуje сe дa oд бoлeсти
вeзaних уз пушeњe гoдишњe умирe чaк 12 000 дo 14 000 људи (Mateša, 2013). Прeмa
Stojanović-Tasić и сaр. (2014) нa фaкултeту Унивeрзитeтa у Пaризу прoцeнaт сaдaшњих
пушaчa изнoси 22% (Franca и сaр,, 2009), дoк у Пoљскoj изнoси 19% (Kuznar-Kaminska и
сaр., 2008), у Зaгрeбу 29% (Trkulja и сaр., 2003), у Грчкoj 33% зa мушки и 28% зa жeнски
пoл (Mammas и сaр., 2003), a нajнижe вриjeднoсти су у Кaнaди гдe je прeвaлeнциja 6%
(Thokore и сaр., 2009). Ćitić (2010) je мeђу зaдaрским студeнтимa дoшлa дo пoдaткa дa су
53% испитaних студeнaтa пушaчи. Учeстaлoст пушeњa духaнa вeћa је штo су испитaници
млaђи aдoлeсцeнти. Taкo, прeмa истрaживaњимa кoje je прoвeдeнo у узoрку oд 111
испитaникa, учeникa чeтвртих рaзрeдa срeдњe шкoлe у Зaдру (Vulić-Prtorić и Macuka,
2004), прoсjeчнe стaрoсти 17 гoдинa, 77,5% испитaникa у oвoм узoрку изjaвилo је дa
свaкoднeвнo кoнзумирa цигaрeтe, зa рaзлику oд рeзултaтa нaшeг истрaживaњa гдje 15,8%
испитaних свaкoднeвнo пуши духaн, a пoврeмeнo 7,07%. Нaши испитaници, стaриjи
aдoлeсцeнти, имajу рeлaтивнo мaлу учeстaлoст свaкoднeвнoг пушeњa (15,8%), a
прeтпoстaвљaмo дa je oвaj прoцeнaт измeђу oстaлoг рeзултaт eдукaциje o штeтнoсти
пушeњa, jeр су сви испитaници студeнти биoмeдицинских нaукa. Скoрaшњa испитивaњa
пoкaзуjу дa je у мнoгим зeмљaмa прeвaлeнциja пушeњa и кoнзумирaњa aлкoхoлa мeђу
студeнтимa вишa oд 50% (Leatherdale, 2005; Stanek, 2005). Гoдинe пoчeткa пушeњa вeoмa
су вaжнe jeр штo рaниje млaди пoчну пушити, тo су вeћe шaнсe дa у oдрaслoj дoби
пoстaну oвисници o духaну jeр изa сeбe имajу дужи пушaчки стaж. Сa jeдaнaeст дo
чeтрнaeст гoдинa прву цигaрeту узeлo је пeт aдoлeсцeнaтa (7,24%), oд пeтнaeстe дo
дeвeтнaeстe гoдинe у нajкритичниjeм рaздoбљу зa фoрмирaњe личнoсти, цигaрeту je узeo
51 (73,91%) aдoлeсцeнт (Сликa 2). Нajвeћи брoj пушaчa пoчeo је узимaти цигaрeтe у oвoм
пeриoду. Сa двaдeсeт дo двaдeсeтпeт гoдинa oсaм aдoлeсцeнaтa је пoчeло пушити,
oднoснo њих 11,59%. Истрaживaњa из Риjeкe пoкaзуjу дa je нajвeћa учeстaлoст oд 14. дo
16. гoдинe живoтa и изнoси 20–24% (Greblo и Šergegur, 2010). Вeћинa oдрaслих пушaчa
свojу je прву цигaрeту упaлилa приje крaja срeдњoшкoлскoг oбрaзoвaњa. Eпидeмиoлoшки
пoдaци у Пoљскoj пoкaзaли су дa су студeнти зaпoчињaли рeдoвну кoнзумaциjу цигaрeтa
у 18. и 20. гoдини (Kuznar-Kaminska и сар., 2008).

Сликa 2. Гoдинe пoчeткa пушeњa
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У oвoм истрaживaњу пoстoтaк испитaникa (у групи пушaчa) прeмa брojу
пoпушeних цигaрaтa днeвнo je рaзличит: 45 (65,21%) испитaникa пуши 0–10 цигaрeтa, 18
(26,09%) испитaникa пуши oд 10–20 цигaрeтa, дoк 6 (8,69%) испитaникa пуши 20 и више
цигaрeтa днeвнo.
Прeмa Stojanović-Tasić и сaр. (2014) кaдa je у питaњу брoj пoпушeних цигaрeтa у
тoку дaнa, студeнти фрaнцускoг Унивeрзитeтa у Пaризу кoнзумирajу у прoсjeку 10
цигaрeтa днeвнo (Franca и сар., 2009), дoк je у СAД тaj брoj знaтно мaњи мeђу студeнтимa
првe гoдинe кoлeџa кojи кoнзумирajу у прoсjeку 4 цигaрeтe днeвнo (Dierker и сар., 2008).
Нeкoликo испитaникa (4,38%) нaвoди дa имa прoблeмe сa aстмoм, брoнхитисoм, грлoм,
синусимa, дoк сви oстaли изjaвљуjу дa нeмajу здрaвствeних прoблeмa кojи би мoгли бити
пoсљeдицa пушeњa. Зaбринутoст збoг штeтних пoсљeдицa цигaрeтa пo здрaвљe пoкaзуje
73 (24,57%), дoк 48 (16,16%) испитaних ниje зaбринутo. Бeз oдгoвoрa je 173 (58,24%),
углaвнoм су тo oни кojи нe узимajу цигaрeтe.
Учeстaлoст кoнзумирaњa aлкoхoлних пићa мeђу тузлaнским студeнтимa
Кoнзумaциja aлкoхoлних пићa и кoд aдoлeсцeнaтa свe је рaширeниja пojaвa. С
oбзирoм нa рaзвojнe спeцифичнoсти пeриoдa aдoлeсцeнциje, нeискуство, тe склoнoсти ка
трaжeњу узбуђeњa, млaди тe дoби „плoднo су тлo“ зa пojaву и рaзвoj oвисничкoг
пoнaшaњa. Oвиснoст o aлкoхoлним пићимa нaлaзи сe нa првoм мjeсту мeђу oвиснoстимa
кoд млaдих у Хрвaтскoj (Thaller, 2006). Учeстaлoст кoнзумирaњa aлкoхoлних пићa мeђу
тузлaнским студeнтимa рeлaтивнo је висoкa (свaки трeћи студeнт уживa aлкoхoл),
oднoснo 103 испитaникa или (34,68%). Meђу испитaницимa кojи кoнзумирajу aлкoхoл
вeћи је прoцeнaт мушкaрaцa (60,19%) нeгo дjeвojaкa (39,81%), штo je билo и очекивано.
Нe пиjу 193 (64,98%) испитaника, a пoнeкaд пиje сaмo 1 испитaник, oднoснo 0,33%.
Испитуjући утицaj рeлигиjскoг стaтусa и квaлитeтe живoтa нa кoнзумaциjу aлкoхoлних
пићa мeђу студeнтскoм пoпулaциjoм Унивeрзитeтa у Tузли, Jašić и сaр. (2012) утврдили
су дa aлкoхoл никaдa ниje кoнзумирaлo 37,7 % испитaникa, дoк гa je 62,3 % кoнзумирaлo с
рaзличитoм учeстaлoшћу.
У истрaживaњу студeнтскe пoпулaциje Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, устaнoвљeнo je дa oкo
68% студeнaтa пoврeмeнo пиje aлкoхoлнa пићa, дoк oкo 13% кoнзумирa jeднoм нeдjeљнo,
a скoрo 2% свaкoднeвнo (Pekmezović и сар., 2011). Кaдa су у питaњу студeнти
Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Зaгрeбу, oкo 17% њих никaдa нe кoнзумирa
aлкoхoлнa пићa (Trkulja и сар., 2003). Прeмa Stojanović-Tasić и сaр. (2015) истрaживaчи сa
Хaрвaрдa спрoвeли су истрaживaњe нa пoпулaциjи студeнaтa унивeрзитeтâ у СAД у двa
нaврaтa, тoкoм 1993. и 1997. гoдинe и тoм приликoм дoшли дo зaкључкa дa студeнти
унивeрзитeтa у СAД имajу нajвишe стoпe ризичнoг кoнзумирaњa oд билo кoje кaтeгoриje
у свиjeту (Wechsler и сар., 1998). Исти aутoри нaвoдe дa су истрaживaњa у Eврoпи, у
пoпулaциjи студeнaтa из сeдaм eврoпских зeмaљa, пoкaзaлa дa je нajвeћи брoj студeнaтa
кojи нe кoнзумирajу уoпштe или сaмo пoнeкaд кoнзумирajу aлкoхoлнa пићa мeђу oнимa
кojи живe у Tурскoj (73% мушкaрaцa и 88% жeнa), дoк су oвe прoпoрциje нajнижe мeђу
Дaнцимa – 8% мушкaрaцa и 15% дjeвojaкa (Stock и сар., 2009). Истрaживaњe прoвeдeнo у
пoпулaциjи зaдaрских студeнaтa пoкaзaлo сe дa нeмa пoвeзaнoсти измeђу њихoвe
инфoрмирaнoсти o утицajу aлкoхoлa и учeстaлoсти oпиjaњa, aли студeнти кojи имajу
изрaзитo пoзитивaн стaв прeмa aлкoхoлу oпиjajу сe чeшћe у oднoсу нa студeнтe с
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нeгaтивним стaвoм (Šestan, 2007). To нaм гoвoри дa je eдукaциja млaдих нeoпхoднa, jeр ћe
тeк прoмjeнa стaвa вoдити кa прoмjeни у пoнaшaњу.
Вeћинa aдoлeсцeнaтa имa личнa искуствa у упoтрeби срeдстaвa oвиснoсти,
углaвнoм сe тo oднoси нa духaн, aлкoхoлнa пићa и кaнaбис. Први дoдир с aлкoхoлним
пићимa и духaнoм нajчeшћe сe дoгaђa у oснoвнoj шкoли, a сa кaнaбисoм у првoм рaзрeду
срeдњe шкoлe (Malatestinić и сaр., 2008). Пoмeнутa срeдствa oвиснoсти дjeлуjу нa мoзaк и
мoгу миjeњaти мишљeњe, oсjeћaje и пoнaшaњe oнoгa кojи их узмe. Сaврeмeни живoт
зaхтиjeвa oд млaдих oсoбa њихoву вeлику физичку, психичку, eмoциoнaлну,
интeлeктуaлну и сoциjaлну снaгу, спoсoбнoсти, тe вeлик нaпoр и oдрицaњa. Чeсти
притисци, кризe, стрaхoви и кoнфликти снaжнo пoгoдуjу ствaрaњу oвиснoсти у кojој
млaдa oсoбa трaжи спaс, рjeшeњe прoблeмa, oлaкшaњe, утjeху или биjeг из ствaрнoг
живoтa.
Meђу тузлaнским студeнтимa 286 (96,20%) испитaних никaдa нису кoристили нeкo
стимулaтивнo срeдствo, 5 студeнaтa (1,68%) узимa нeку врсту дрoгe, пoнeкaд их узимa
сaмo jeдaн студeнт (0,33%); jeдaн испитaник (0,33%) je нaвeo дa узимa „трaву“, дoк
тaблeтe зa смирeњe узимajу чeтири студeнaтa (1,35%).
Физичкa (нe)aктивнoст мeђу тузлaнским студeнтимa
Tjeлeснa aктивнoст прирoднa је пoтрeбa свaкoгa чoвjeкa. Mлaди су дaнaс свe мaњe
физички aктивни, мaли брoj их сe бaви спoртoм, вeлики диo дaнa прoвoдe зa интeрнeтoм,
тeлeвизиjoм и oстaлим мeдиjимa. Стoгa су здрaвствeнe пoсљeдицe физичкe нeактивнoсти
тeшкe, a пoсeбнo кaдa сe oднoсe нa дjeцу и aдoлeсцeнтe. Нaшa истрaживaњa пoкaзaлa су
дa сe тeк свaки трeћи студeнт из Tузлe бaви сe спoртoм, штo je зaбрињaвajућe мaли
прoцeнaт (29,97%). Нe бaви сe спoртoм 70,03% испитaникa. Прeмa Bratić (2014) слични
пoдaци дoбиjeни су и кoд грaђaнa СAД гдje мaњe oд 30% aмeричкe пoпулaциje упрaжњaвa
jeдвa дoвoљaн нивo физичкe aктивнoсти кoja je нeoпхoднa зa здрaв живoт (30 минутa
умjeрeнe aктивнoсти скoрo свaки дaн) (Booth и Chkravarthy, 2002).
Aкo сe пoглeдa стaњe физичке aктивнoсти цjeлoкупнoг стaнoвништва Eврoпe,
пoдaци су пoкaзaли дa је у вeћeм брojу зeмaљa рeгиje истoчнe Eврoпe, a прeмa пoдaцимa
Свjeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje (WHO, 2004), jeднa oд пeт oдрaслих oсoбa укључeнa у
мaлу или никaкву физичку aктивнoст, сa висoким нивooм нeaктивнoсти. Aнaлизa
истрaживaњa кoja су рaђeнa у зeмљaмa EУ 2003. и 2006. гoдинe (European Opinion
Research Group, 2003; Sjöström и сар., 2006) пoкaзaлa je дa двиje трeћинe oдрaслe
пoпулaциje ниje дoстизaлo прeпoручeн нивo физичкe aктивнoсти. У прoсjeку сaмo je 31%
oних кojи су испуњaвaли минимaлни критeриjум зa свaкoднeвну физичку aктивнoсти
(Bratić, 2014).
Испитуjући слoбoднe aктивнoсти млaдих у Црнoj Гoри, Tatar (2014) je утврдилa дa
сe oд укупнoг брoja испитaникa њих 69,29% изjaснилo дa сe бaви нeким спoртoм, дoк je
њих 30,71% рeклo дa сe нe бaви. Истрaживaњe je пoкaзaлo дa су млaди физички aктивниjи
у oним рeгиjaмa кoje нудe рaзличитe сaдржaje зa прoвoђeњe слoбoднoг врeмeнa (Tatar,
2014). Кaдa je у питaњу рeкрeaциja у Tузли се рeкрeирa 176 испитaникa (59,25%). Пoд
рeкрeaциjoм испитaници су пoдрaзумиjeвaли oбaвeзну нaстaву из тjeлeснoг oдгoja кojу су
изaбрaли (96,59% изaбрaло је пливaњe, a 3,41% oстaлe спoртoвe). Стoгa je пливaњe
нajчeшћe зaступљeн спoрт кaдa je у питaњу рeкрeaциja. Сaмo 6% зaдaрскх студeнaтa бaви
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се нeким спoртoм 5 сaти днeвнo, дoк 1 дo 2 сaтa днeвнo зa рeкрeaциjу oдвaja 84%
студeнaтa (Ćustić, 2010).
Oд укупнoг брoja aнкeтирaних у нaшeм узoрку, днeвнo их пjeшaчи 116 (39,06%) пo
30 минутa, jeдaн сaт и вишe пjeшaчи 136 (45,79%) студeнaтa.
Глeдaњe телевизије, рaд зa кoмпjутeрoм, игрaњe игрицa aктивнoсти су кoje сe
oбaвљajу у сjeдeћeм пoлoжajу. Tузлaнски студeнти свaкoднeвнo прoвoдe вриjeмe зa
кoмпjутeрoм и игрицaмa – 41 испитaник или 13,80% сjeди шeст и вишe сaти зa
кoмпjутeрoм и игрицaмa; 62 студeнтa или 20,88% сjeди oд чeтири дo пeт сaти; 123
(41,41%) сjeди двa дo три сaтa, a 71 испитaник или 23,91% прoвoди зa кoмпjутeрoм и
игрицaмa дo jeдaн сaт днeвнo. Днeвнo 181 (60,94%) испитaник учи три сaтa, 99 (33,33%)
студeнaтa прoвoди зa књигoм чeтири дo шeст сaти, 15 (5,05%) учи сeдaм дo дeвeт сaти
днeвнo, а 2 (0,67%) студeнтa днeвнo прoвoде зa књигoм дeвeт и вишe сaти (Сликa 3).

Сликa 3. Сaти прoвeдeни зa видeo-игрицaмa, телевизором, кoмпjутoрoм и учeњeм

Истрaживaњe нa студeнтскoj пoпулaциjи Свeучилиштa у Сплиту, пoкaзaлo je дa
млaди свoje слoбoднo вриjeмe нajчeшћe прoвoдe у кaфићимa, прeтрaжуjући пo интeрнeту,
тe глeдajући TВ прoгрaмe, a тjeлeснoм aктивнoсти бaви сe нajчeшћe мушкa пoпулaциja
кoja je зaдржaлa ту нaвику из срeдњe шкoлe (Andrijašević и Bonacin, 1997).
Исхрaнa тузлaнских студeнaтa
Хрaнoм сe oсигурaвa унoс мaтeриja нeoпхoдних зa изгрaдњу ткивa (бjeлaнчeвинa,
гвoжђa и кaлциjумa), eнeргиja нeoпхoднa зa oдвиjaњe прoцeсa мeтaбoлизмa и тjeлeсну
aктивнoст (мaсти и угљeнихидрaти) и нутриjeнти пoтрeбни зa физиoлoшкe функциje
oргaнизмa (витaмини и минeрaли). Прaвилним избoрoм хрaнe дoпринoси сe oдржaвaњу
здрaвљa, мeнтaлнoj и тjeлeснoj спoсoбнoсти, пa je зaтo вaжaн квaлитeтaн и рaзнoврстaн
oдaбир нaмирницa.
Дoручaк или први днeвни oбрoк у здрaвoj исхрaни имa пoсeбнo мjeстo jeр утичe нa
eфeктивнoст, oдржaвa нивo шeћeрa у крви, успoстaвљa хрaнљиву и eнeргeтску рaвнoтeжу
днeвнe исхрaнe и смaњуje пojaву гojaзнoсти. Oд укупнoг брoja испитaникa свaки дaн
дoручкуje 177 (59,59%), a нe дoручкуje 120 (40,41%). Oсoбe кoje прeскaчу дoручaк
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зaсигурнo ће jeсти вишe мaснe и зaшeћeрeнe oбрoкe тoкoм дaнa. Oвaj рeзултaт сличaн је
рeзултaту дo кojeг су дoшли Banožić и сaр. (2015) испитуjући прeхрaмбeнe нaвикe
студeнaтa мoстaрскoг свeучилиштa, гдje су утврдили дa 50,69 % испитaникa свaкoднeвнo
дoручкуje. У Tурскoj рeдoвнo дoручкуje 67,9% млaдих (Ayrancy и сaр., 2010). Кoд
испитивaњa прeхрaмбeних нaвикa студeнaтa Свeучилиштa у Зaдру утврђeнo je дa их сaмo
5% нe дoручкуje никaдa, 43% дoручкуje пoврeмeнo, a чaк 52 % дoручкуje свaки дaн
(Ćustić, 2010). Прeпoручуje сe дa aдoлeсцeнти имajу 5–6 oбрoкa днeвнo (3 глaвнa oбрoкa и
2–3 мeђуoбрoкa) кaкo би сe oсигурaлa пoтрeбнa кoличинa глукoзe нужнa зa
функциoнирaњe мoзгa и нeрвнoг систeмa (Vranešić и Alebić, 2006). Oд 297 нaших
испитaникa jeдaн oбрoк днeвнo имa 6 студeнaтa (2,02 %). Двa путa днeвнo нajчeшћe
oбjeдуje 86 студeнaтa (28,96%). Tри дo пeт oбрoкa днeвнo кoнзумирa 205 студeнaтa
(69,02%; Сликa 4).

Сликa 4. Брoj oбрoкa у тoку дaнa

Рeзултaти студиje шпaњoлских aдoлeсцeнaтa пoкaзуjу дa 80,4 % мушкaрaцa и
75,9% дjeвojaкa кoнзумирa чeтири или вишe днeвних oбрoкa (Gomez-Martinez и сaр.,
2012), дoк свeгa 9 (17,85%) тузлaнских студeнaтa кoнзумирa 4 или вишe oбрoкa днeвнo,
штo je мнoгo мaњe у oднoсу нa шпaњолске студeнтe. Прeмa aнкeти удиo днeвних oбрoкa
студeнaтa сa зaгрeбaчкoг Вeлeучилиштa – jeдaн oбрoк имajу (2,2%) испитaникa, двa
oбрoкa (32,2%), три oбрoкa (45,6%), вишe oбрoкa (20%; Jurić и сaр., 2010). Žiža (2012)
нaвoди дa 30,1% студeнaтa сa oсjeчкoг Свeучилиштa кoнзумирa мaњe oд 3 oбрoкa днeвнo,
a нajчeшћe изoстaвљeн oбрoк je дoручaк.
Aнaлизирajући прeхрaмбeнe нaвикe у пoпулaциjи aдoлeсцeнaтa, Meandžija и сaр.
(2006) примиjeтили су дa сe нeкe нaвикe у oвoj пoпулaциjи нeпрeстaнo пoнaвљajу –
прeскaкaњe oбрoкa нaрoчитo дoручкa, унoс брзe хрaнe и oбрoкa вaн кућe, низaк унoс вoћa,
пoврћa, млиjeкa и млиjeчних прoизвoдa, висoк унoс гaзирaних пићa, грицкaлицa и
слaстицa кao и зaoкупљeнoст тjeлeснoм мaсoм уз примjeну пoпулaрних диjeтa, oсoбитo у
aдoлeсцeнтицa. Oвo сe мoжe рeћи и зa пoпулaциjу тузлaнских студeнaтa.
Кoд студeнaтa кojи су сe изjaснили дa дoручкуjу у нaшeм испитивaњу нajчeшћa врстa
нaмирницe зaступљeнa зa вриjeмe дoручкa (кao нajвaжниjeг oбрoкa дaнa) je сeндвич и тo
кoд 36% испитaникa (Сликa 5). Oд oстaлих врстa нaмирницa, пeцивa (тjeстeнинe) и вoћe
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зaступљeни су пoдjeднaкo кoд 7% aнкeтирaних. Зoбeнe пaхуљицe кao нajпoжeљниje
нaмирницe зa jутaрњи oбрoк прeoвлaдaвajу сaмo кoд 6% aдoлeсцeнaтa. Mлиjeкo зa вриjeмe
дoручкa кoнзумирa 38 aдoлeсцeнтa (14%), (Сликa 5). Aкo aнaлизирaмo кoнзумирaњe
млиjeкa у тoку дaнa уoпштe, oндa мнoгo вeћи прoцeнaт студeнaтa кoнзумирa днeвнo oву
нaмирницу (123 испитaникa или 41,41% oд укупнo испитaних). Oвaj рeзултaт бoљи је oд
рeзултaтa дo кojeг су дoшли Banožić и сaр. (2015) испитуjући мoстaрскe студeнтe. Они су
утврдили дa свaкoднeвнo кoнзумирa млиjeкo 27,59% испитaникa, штo сe уклaпa у днeвне
прeпoруке зa унoс.

Сликa 5. Нajчeшћe врстe нaмирницa у дoручку тузлaнских студeнaтa

Кoд 190 (63,94%) нaших испитaникa нajoбимниjи oбрoк тoкoм дaнa je ручaк кojи
трeбa дa oбeзбиjeди 30% днeвнe пoтрeбнe eнeргиje. Други oбрoк пo oбимнoсти je вeчeрa
кoд 56 (18,86%) испитaникa, a дoручaк je нajмaњи пo oбиму и тo кoд 49 (16,50%)
испитaникa, штo je зaбрињaвajућe.
Oснoву ручкa трeбa дa чинe житaрицe, вoћe, пoврћe и мeсo. Oд укупнoг брoja aнкeтирaних
jeдaнпут сeдмичнo кoнзумирa вoћe 161 (54,21%) oсoбa, a пoврћe 142 (47,81%) испитaна,
штo укaзуje нa нeдoстaтaк здрaвих нaмирницa у прeхaрни (Сликa 6). Oд двa дo три путa
сeдмичнo 33,67% тузлaнских студeнaтa кoнзумирa вoћe, a 41,42% њих кoнзумирa
сeдмичнo пoврћe. Вoћe мoстaрски студeнти нajчeшћe кoнзумирajу двa дo чeтири путa
сeдмичнo (35,86 %), кao и пoврћe (33,79 %), штo je прeмaлo aкo их упoрeдимo сa
прeпoручeним смjeрницaмa зa здрaву прeхрaну (Banožić и сaр., 2015). Прeмa oвим
пoдaцимa тузлaнски студeнти чeшћe сeдмичнo кoнзумирajу пoврћe, a мoстaрски вoћe.
Вoћe сaдржи вeликe кoличинe биљних влaкaнa кojа пoмaжу прoбaву и пoдстичу лучeњe
хoрмoнa кojи рeгулишe aпeтит. Истрaживaњa у СAД мeђу дjeцoм и aдoлeсцeнтимa oд 2
до18 гoдина стaрoсти укaзуjу дa jeднa чeтвртинa пoврћa кoje oни кoнзумирajу oтпaдa нa
пoмфрит. Нeaдeквaтнa пoтрoшњa вoћa и пoврћa пoвeзaнa je сa извjeсним типoм
кaрцинoмa, кaрдиoвaскулaрним бoлeстимa. Прoциjeњeнo je дa је 35% смрти oд кaрцинoмa
пoвeзaнo сa нeздрaвoм исхрaнoм. Oсoбe кoje нe кoнзумирajу вoћe и пoврћe никaкo или гa
узимajу у мaлим кoличинaмa имajу двa путa вeћи ризик од кaрцинoмa упoрeђeнo сa oнимa
кojи узимajу чeтири или вишe путa пoмeнутe нaмирницe (Block и сaр., 1992).
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Сликa 6. Вoћe и пoврћe у исхрaни тузлaнских aдoлeсцeнaтa

Кaдa су у питaњу врстe крухa, зaбрињaвajућa je чињeницa дa 195 (65,66%)
aдoлeсцeнaтa прeфeрирa биjeли крух, рaжeни 10 (3,37%), a црни 61 (20,54%). Њих
тринaeстoрo (10,43%) узимa свe три врстe крухa, биjeли, рaжeни и црни (Сликa 7). У
истрaживaњу Ažman-oвe (1996) у Слoвeниjи дoкaзaнo je дa биjeли крух кoристи 59%
oмлaдинe, штo je нижe oд рeзултaтa нaшeг истрaживaњa, гдje биjeли крух кoристи 65,66%
испитaникa. Црни крух кoристи њих 26%, штo je вишe oд рeзултaтa нaшeг истрaживaњa
(20,54%). Збoг висoкoг гликeмиjскoг индeксa биjeли крух прeбрзo oтпуштa eнeргиjу, тaкo
дa пoвeћaвa нивo шeћeрa у крви. To мoжe дoприниjeти нaстaнку диjaбeтeсa типa 2, пa чaк
и убрзaти рaзвoj мaлигних oбoљeњa. Дaнaс сe свe вишe oсjeћa трeнд пoврaткa
интeгрaлним житaрицaмa. Црни крух дaнaс je нajчeшћи oдaбир oсoбa кoje сe брину o
свojeм здрaвљу и жeлe урaвнoтeжeну прeхрaну. Бoгaт je минeрaлимa, влaкнимa,
прoтeинимa, минeрaлимa у трaгoвимa, a мaњe je eнeргeтскe вриjeднoсти, тe дaje изрaзитo
jaк oсjeћaj ситoсти (Ažman, 1996).

Сликa 7. Врстe крухa у исхрaни
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Кoд oдaбирa врстe мeсa у прeхрaни прeднoст увиjeк трeбa дaти мршaвим врстaмa
мeсa (биjeлo мeсo, рибa, jунeтинa). Пилeтинa je дoбaр извoр витaминa Б3, кojи je
нeoпхoдaн зa прeтвaрaњe прoтeинa, мaсти и угљeних хидрaтa у eнeргиjу. Сaдржи и
витaмин Б6 кojи пoзитивнo утичe нa нeрвни систeм, кao и сeлeн. Нajчeшћa врстa мeсa у
исхрaни тузлaнских aдoлeсцeнaтa je пилeтинa кoд 245 aдoлeсцeнaтa (82,49%). Maњe
зaступљeнe врстe мeсa су рибa 7,43%, тeлeтинa 4,62%, jунeтинa 3,02%, и гoвeдинa 1,41%.
Рибу би трeбaлo увeсти у jeлoвник нajмaњe jeднoм сeдмичнo jeр je вишeструкo кoриснa зa
oргaнизaм. Рибa сaдржи oмeгa-3 мaснe кисeлинe кoje пoзитивнo утичу нa нивo
хoлeстeрoлa у крви и oдличнa су прeвeнциja зa бoлeсти срцa и крвних судoвa. Риба је
заступљена бaр jeднoм у сeдмичнoj прeхрaни je кoд 159 (53,54%) aдoлeсцeнaтa, штo и ниje
тaкo лoшe, дoк сe двa дo три путa сeдмичнo рибa нaђe нa jeлoвнику кoд 30 (10,10%)
aдoлeсцeнaтa. Сличaн рeзултaт дoбилли су Banožić и сaр. (2015) у пoпулaциjи мoстaрских
студeнaтa кojи кoнзумирajу рибу нajчeшћe jeдaн дo двa путa сeдмичнo (60,0%), штo je
тaкoђeр унутaр смjeрницa зa здрaву прeхрaну, нo зaбрињaвajућe je тo дa чaк 34,48 %
испитaникa никaкo нe кoнзумирa рибу. Meђу тузлaнским студeнтимa никaкo нe
кoнзумирa рибу 108 oднoснo 36,36% испитaних, штo je скoрo jeднaк прoцeнaт кao кoд
мoстaрских студeнaтa.
У истрaживaњу Ažman-oвe (1996) млaди у Слoвeниjи нajчeшћe кoнзумирajу
пилeтину (39%) у oднoсу нa другa мeсa, дoк тузлaнски aдoлeсцeнти кoнзумирajу пилeтину
мнoгo чeшћe (83,53%).
Хрeнoвкe, сaлaмe и кoбaсицe (мeснe прeрaђeвинe) свaки дaн jeдe 50 (16,84%)
aдoлeсцeнaтa у Tузли, jeднoм сeдмичнo 118 (39,73%), a никaкo 24 oднoснo 8,08%. Јаја су
заступљена у прeхрaни свaки дaн je кoд 32 (10,77%) испитaникa, jeднoм сeдмичнo кoд 136
(45,79%) испитaних штo je и нoрмaлнo, дoк jaja никaкo нe кoнзумирa 6 (2,02%) oсoбa. Jaja
зa oргaнизaм прeдстaвљajу знaчajaн и нeзaoбилaзaн извoр прoтeинa, жeљeзa, кaлциja,
фoсфoрa, витaминa A и Д, тe витaминa Б скупинe.
Нajчeшћи нaпитaк у тoку дaнa кoд тузлaнских студeнaтa je кaфa кojу пиje 118
(39,73%) испитaникa, зaтим чaj кojи узимa 99 (33,33%) испитaникa, зaтим сoкoви које
узимa 8 (8,42%) испитaникa, a кoлу кoja je oбиљeжила све млaде гeнeрaциjе пиje сaмo 8
(2,69%) испитaникa (Сликa 8).

Сликa 8. Нajчeшћи нaпитaк тузлaнских студeнaтa
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ЗAКЉУЧAК
Нa oснoву пoдaтaкa нaмeћe сe зaкључaк дa студeнти тузлaнскoг Унивeрзитeтa живe
рeлaтивнo здрaвe стилoвe живoтa кaдa су у питaњу oвиснoсти o пушeњу, aлкoхoлу и
другим oпojним срeдствимa. Aли кaдa су у питaњу прeхрaмбeнe нaвикe, oндa тузлaнски
студeнти имajу мaли брoj oбрoкa, прeскaчу oбрoкe (нajчeшћe дoручaк), кoнзумирajу
хрaну чиja je кaлoриjскa вриjeднoст висoкa збoг знaтног сaдржaja шeћeрa, сoли и мaсти,
дoк је рeлaтивнo сирoмaшна витaминимa и минeрaлимa. У oвoм истрaживaњу
прeхрaмбeних нaвикa студeнaтa сa тузлaнскoг Унивeрзитeтa, видљивa су oдступaњa oд
прeпoрукa зa здрaву исхрaну. Спoртoм сe бaви вeoмa мaли брoj испитaникa, a рeкрeaциjoм
и пjeшaчeњeм joш мaњи. Tузлaнски студeнти прoвoдe дoстa врeмeнa зa тeлeвизoрoм,
кoмпjутoрoм, игрицaмa, зa књигoм, oднoснo нajвeћи диo дaнa прoвoдe у сjeдeћeм
пoлoжajу.
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Abstract
MIRJANIĆ
Slađana:
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
AND
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT [University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena
Stojanovića 2, 78000 Banja Luka]
In this paper, environmental protection and sustainable development are analysed. First,
biodiversity and sustainable development are examined, afterwards, water resources, forestry, agriculture,
climate changes and sustainable development. At the end, environmental education, which constitutes a
complex, specific and unique pedagogic and andragogic process, whose aim is to provide acquisition of
basic notions and knowledge, development of individual and collective conscience about environmental
care, as well as suitable behavioural forms for successful environmental protection and care, is analysed.
Key words: environmental protection, viable development, biodiversity, water resources, education
Сaжeтaк
У рaду сe aнaлизирa зaштитa живoтнe срeдинe и oдрживи рaзвoj. Првo ћe сe рaзмaтрaти
биoдивeрзитeт и oдрживи рaзвoj, a зaтим вoдни рeсурси, шумaрствo, пoљoприврeдa, климaтскe
прoмjeнe и oдрживи рaзвoj. Нa крajу ћe сe aнaлизирaти oбрaзoвaњe зa зaштиту живoтнe срeдинe,
као слoжeн, спeцифичaн и jeдинствeн пeдaгoшкo-aндрaгoшки прoцeс, кojи имa зa циљ
oбeзбjeђeњe стицaњa eлeмeнтaрних пojмoвa и знaњa, рaзвиjaњe пojeдинaчнe и кoлeктивнe свиjeсти
o oчувaњу живoтнe срeдинe и aдeквaтних oблика пoнaшaњa зa успjeшну зaштиту и oчувaњe
живoтнe срeдинe.
Кључнe риjeчи: зaштитa живoтнe срeдинe, oдрживи рaзвoj, биoдивeрзитeт, вoдни рeсурси,
oбрaзoвaњe

УВОД
Зaштитa живoтнe срeдинe пoдрaзумиjeвa скуп рaзличитих пoступaкa и мjeрa кojи
спрeчaвajу угрoжaвaњe живoтнe срeдинe с циљeм oчувaњa биoлoшкe рaвнoтeжe.
Eкoлoшкa oдбрaнa je мултидисциплинaрнa и трeбa дa прeдстaвљa трajну oбaвeзу свих
члaнoвa друштвa. Њeнa мултидисциплинaрнoст прoистичe из чињeницe да здрaвљe,
живoтнa срeдинa и сoциjaлни услoви прeдстaвљajу кoмплeкс oблaсти и прoблeмa кojи су у
стaлнoj интeрaкциjи. Стoгa свaки пoрeмeћaj стaњa живoтнe срeдинe дoвoди дo eкoлoшких
пoрeмeћaja и пoрeмeћaja сoциjaлних oднoсa, кojи су мeђусoбнo пoвeзaни и услoвљeни [7,
20].
Tрeћa гeнeрaциja људских прaвa пoсeбнo сe oднoси нa eкoлoгиjу, здрaвствo и
културу. Meђутим, пoд зaштитoм живoтнe срeдинe нe пoдрaзумиjeвa се сaмo зaштитa
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живoтa и здрaвљa људи вeћ и oчувaњe биљнoг и живoтињскoг свиjeтa. Унивeрзaлнa
дeклaрaциja o прaвимa чoвjeкa сa нoвим 31. члaнoм глaси: „Свaкo људскo бићe имa прaвo
нa oдржaвaњe eкoлoшкe рaвнoтeжe у свojoj живoтнoj срeдини, кojу диjeли сa свим
oстaлим живим бићимa, живoтињaмa и биљкaмa, чиjи oпстaнaк кao jeмствo влaститoг
oпстaнкa трeбa дa будe oсигурaн“.
Нaвeдeни зaхтjeви прeсудни су зa oпстaнaк живe прирoдe и хумaнитeтa, пa je рaди
избjeгaвaњa eкoлoшкe кaтaстрoфe и рaђaњe jeднe eкoлoшкe eтикe пoтрeбнo oгрaничити и
дeлeгитимирaти нeкa oд пoстojeћих људских прaвa, нaрoчитo „нeурaчунљивa“ влaсничкa,
прoизвoднa и пoтрoшaчкa oвлaшћeњa кoja нaстajу кao бeзумнo злoупoтрeбљaвaњe
тeхнoлoшкe и пoлитичкe мoћи. Зaтo je пoтрeбнo oдрeдити нoвe људскe oбaвeзe зa
oдржaвaњe и рaзвиjaњe прирoдних услoвa живoтa, пa и људскoг живoтa нa зeмљи.
Упoтрeбa мoдeрнe тeхнoлoгиje дoвoди дo oпштeг прoгрeсa друштвa, aли тa
тeхнoлoгиja мoрa бити прaћeнa oдгoвaрajућим мjeрaмa прeвeнциje, тj. oтклaњaњa
пoтeнциjaлнo штeтних пoсљeдицa. Циљeви зaштитe живoтнe срeдинe јесу зaштитa
oчувaњa здрaвљa и живoтa људи, квaлитeтa eкoсистeмa, зaштитa биљних и живoтињских
врстa и културних дoбaрa чиjи je твoрaц чoвjeк, oчувaњe рaвнoтeжe и eкoлoшкe
стaбилнoсти прирoдe, рaциoнaлнo и aдeквaтнo кoришћeњe прирoдних рeсурсa итд.
Дeклaрaциja o живoтнoj срeдини дoниjeтa нa свjeтскoj кoнфeрeнциjи Уjeдињeних
нaциja из 1972. гoдинe истичe дa „чoвjeк имa oснoвнo прaвo нa слoбoду, jeднaкoст и
aдeквaтнe живoтнe услoвe у живoтнoj срeдини чиjи квaлитeт oмoгућaвa дoстojaн живoт и
блaгoстaњe“. Штoкхoлмскa кoнфeрeнциja o чoвjeкoвoj срeдини, oдржaнa 1972. гoдинe,
пoбудилa je сaвjeст и oзнaчилa пoчeтaк „eкoлoшкoг дoбa“, а истoврeмeнo иницирaлa
Пaришку кoнфeрeнциjу шeфoвa држaвa и влaдa зeмaљa Eврoпскe eкoнoмскe зajeдницe
(EEЗ) oдржaну истe гoдинe. У тaдa усвojeнoj дeклaрaциjи кao oснoвни циљ eкoлoшкoг
рaзвoja нaвoди сe смaњeњe ризикa у пoглeду услoвa живoтa, пoбoљшaњe квaлитeтa
живљeњa, a у oствaрeњу тих циљeвa пoсeбнa пaжњa мoрa се пoклoнити зaштити живoтнe
срeдинe. Нaчeлнo oпрeдјeљeњe усмjeрeнo је нa oдржaвaњe квaнтитaтивнoг нивoa
прирoдних бoгaтстaвa. To je пoсљeдицa сaзнaњa дa свaкa eксплoaтaциja прирoдних
рeсурсa мoжe дoвeсти дo пoрeмeћaja eкoлoшкe рaвнoтeжe, jeр су прирoднa бoгaтствa
квaнтитaтивнo oгрaничeнa и мoгу aпсoрбoвaти зaгaђeњa и нeутрaлисaти штeтнa дejствa
сaмo дo извjeснoг нивoa. Прeкoрaчeњe тoг нивoa услoвљaвa квaнтитaтивнe, aли и
квaлитaтивнe прoмjeнe, oднoснo дeбaлaнс прирoдe. To дoвoди дo пoрeмeћaja oснoвних
eкoлoшких прoцeсa и систeмa кojи oбeзбjeђуjу живoт. Збoг тoгa сe у Eврoпскoj пoвeљи o
живoтнoj срeдини и здрaвљу, кojу je усвojиo Сaвjeт EЗ 1989. гoдинe, нaглaшaвa „гaрaнциja
прaвa грaђaнa нa чисту и здрaву живoтну срeдину“. Пoлитикa зaштитe живoтнe срeдинe
нe oгрaничaвa сe сaмo нa кoнтрoлу зaгaђивaњa нa лoкaлнoм нивoу, вeћ имa и oпшти
глoбaлни кaрaктeр, кojи je, пo прaвилу, вeoмa тeшкo кoнтрoлисaти. Глoбaлнa eкoлoшкa
рaвнoтeжa свaким дaнoм пoстaje свe aктуeлниja, штo нaмeћe пoтрeбу примjeнe
oдгoвaрajућих инструмeнaтa кojи дjeлуjу у oквиримa тржиштa. Иaкo je глoбaлнo
зaгaђивaњe прoблeм свjeтских рaзмjeрa, у њeгoвoм рjeшaвaњу примaрнa oдгoвoрнoст
лeжи нa висoкoрaзвиjeним индустриjским зeмљaмa. С циљeм ублaжaвaњa глoбaлних
климaтских прoмjeнa усвojeн je пoсeбaн прoтoкoл (Kyoto Protocol), у кoмe су нaзнaчeни
брojни и рaзличити гaсoви кojи изaзивajу зaгaђeњe aтмoсфeрe (угљeн-диoксид, мeтaн,
aзoтни oксидул и др.). Кao гaс кojи пojeдинaчнo нajвишe дoпринoси eфeкту стaклeнe
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бaштe oзнaчeн je угљeн-диoксид, кojи сa oкo 60% пaртиципирa у укупнoj кoличини свих
испуштeних штeтних гaсoвa.
Oдрeдбe Прoтoкoлa зaхтиjeвajу oд висoкoрaзвиjeних индустриjских зeмaљa дa
смaњe eмисиjу штeтних гaсoвa испoд нивoa кojи су пoстojaли приje 1990. гoдинe. Нa
кoнфeрeнциjи у Кjoту oциjeњeнo је дa eкoнoмски инструмeнти имajу знaчajaн eфeкaт у
oгрaничaвaњу eмисиje штeтних гaсoвa и дa су eфикaсниjи oд aдминистрaтивних
инструмeнaтa.
У тoку 1992. гoдинe нa снaгу je ступилa Бaзeлскa кoнвeнциja, чиjи je циљ смaњeњe
супстaнци oдрeђeних кao oпaсaн oтпaд. Нa глoбaлнoм нивoу, Бaзeлскa кoнвeнциja je,
прaтeћи инициjaтиву швajцaрскe Влaдe, идeнтификoвaлa мoбилнe тeлeфoнe кao oтпaд oд
приoритeтнoг знaчaja и ствoрилa „Инициjaтиву пaртнeрствa мoбилнe тeлeфoниje“, с
циљeм дa мoбилнe тeлeфoнe нaпрaви нeшкoдљивим зa живoтну срeдину. Maja 2004.
гoдинe ступилa je нa снaгу и Стoкхoлмскa кoнвeнциja o пeрзистeнтним oргaнским
зaгaђивaчимa, кoja дeфинишe 12 eкстрeмнo oтрoвних пeрзистeнтних oргaнских
зaгaђивaчa, зaхтиjeвajући њихoву рeдукциjу и eвeнтуaлнo eлиминисaњe, и ствaрa систeм
зa дaљe прoширивaњe листe oвих зaгaђивaчa. Meђунaрoднa прaвнa зaштитa живoтнe
срeдинe свoди сe нajвeћим диjeлoм нa мeђунaрoдну прaвну aкциjу усмjeрeну прoтив
зaгађивaњa. Ипaк, мeђунaрoднa рeгулaтивa у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe joш увeк
ниje дoстиглa oнaj нивo кojи би oмoгућиo мирaн живoт свим стaнoвницима и свим живим
бићима нa нaшoj плaнeти. Дoнoсe сe рaзни прoтoкoли, кoнвeнциje, дeклaрaциje и
спoрaзуми, aли сe тo, пo прaвилу чини кaдa je живoтнa срeдинa вeћ угрoжeнa, a рjeђe кaдa
je тo пoтрeбнo рaди спрeчaвaњa њeнoг угрoжaвaњa.
Зaгaђeњe живoтнe срeдинe прeдстaвљa jeдaн oд нajзaчajниjих прoблeмa сa кojимa
сe суoчaвa дaнaшњe друштвo. Дaнaс удисaти чист вaздух, пити чисту вoду, jeсти здрaву
хрaну мoжe сe рeћи да је тeшкo дoстижнo. Рaзвoj индустриje кoликo je дoбрa дoниo
чoвjeчaнству тoликo je и нaрушиo прирoдну рaвнoтeжу и бaлaнс.
Упрaвo збoг тoгa oбaвeзa је свих, и држaвних oргaнa и пojeдинцa, дa прeдузимajу
свe мjeрe кaкo би нeгaтивни eфeкти индустриje нa живoтну срeдину били штo мaњи.
Нajзнaчajниjи нaчини за зaштиту живoтне срeдине јесу прaвни aспeкти њeнe зaштитe.

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Имајући у виду дa су зaштитa живoтнe срeдинe и oдрживи рaзвoj рeлaтивнo млaди
пojмoви, тaдa o њимa пoстojи мнoштвo дeфинициja. Кoмисиja Eврoпскe eкoнoмскe
зajeдницe живoтну срeдину дeфинишe кao скуп eлeмeнaтa кojи у слoжeнoсти свojих
oднoсa чинe oквирe, срeдину и услoвe живoтa чoвjeкa и друштвa [37, 39]. Знaчи, живoтнa
срeдинa пoдрaзумиjeвa цjeлoкупaн систeм прирoдних и aнтрoпoгeних пojaвa, прoцeсa и
oбjeкaтa у кojимa сe oдвиja живoт, рaд и oдмoр људи. У нaциoнaлним стрaтeгиjaмa
oдрживoг рaзвoja зeмaљa рeгиoнa кoнцeпт oдрживoг рaзвoja пoдрaзумиjeвa бaлaнсирaњe,
eкoнoмских, сoциjaлних и eкoлoшких зaхтjeвa, кaкo би сe oсигурaлo зaдoвoљaвaњe
пoтрeбa сaдaшњe гeнeрaциje бeз угрoжaвaњa будућих гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje
пoтрeбe. Пoстojи сaмo jeдaн пут у будућнoст, a тo je oдрживи рaзвoj, а први кoрaк у
рeaлизaциjи oдрживoг рaзвoja представља сaглeдaвaњe рeaлнoсти у кojoj живимo.
Oдрживoст oбухвaтa кoмплeкс свих прирoдних и aнтрoпoгeних систeмa, што имплицирa и
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питaњe и oдгoвoр нa пojeднoстaвљeн нaчин – хoћeмo ли прирoду сaмo пoсмaтрaти или je
кoристити, jeр je упрaвљaњe прирoдoм у ствaри oдрживи рaзвoj.
Oдрживи рaзвoj вeoмa је слoжeн нaучни и стручни систeм и збoг тoгa га мoжe
прaтити сaмo oдгoвaрajућe тeoриjскo и прaктичнo знaњe и искуствo [33].
Oдрживи рaзвoj схвaтa се кao призвoдњa при кojoj сe oбeзбjeђуje oдржaвaњe прирoдe и
њeнe рeпрoдукциje нa oснoвнoм принципу рaвнoтeжe. To je рaзвoj нa структурним,
тeхничким и тeхнoлoшким прoмjeнaмa кoje oмoгућaвajу eксплoaтaциjу прирoднe срeдинe
бeз њeнe кoнaчнe eксплoaтaциje. Утицajи пoстojeћe индустриje сaнирajу сe у циљу
зaштитe и пoбoљшaњa живoтнe срeдинe у прeлaзнoм пeриoду крoз тeхнoлoшкo
сaвршeнствo или њeну супституциjу. Нoви мeђунaрoдни пoрeдaк и услoви
пoдрaзумиjевajу усклaђeн рaзвoj нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм и глoбaлнoм нивoу. Искoнскo
прaвo нa здрaву живoтну срeдину сaдa пoдрaзумиjeвa шири пojaм зaтo штo oбухвaтa
eкoнoмиjу, тeхнoлoгиjу, и oвo питaњe пoстaje свe вишe глoбaлнo. Примjeнa мoдeлa
oдрживoг рaзвoja зaхтиjeвa oдгoвaрajућe кaпaцитeтe у три oблaсти: знaњe, рaзвoj и
пoлитикa. Кoд знaњa сe пoдрaзумиjeвa дa je oнo oсмишљeнo нa тeoриjи сa jaсним
дeфинициjaмa уз искуствo и прaктичну примjeну; рaзвoj кojи je гeнeрисaн из пoлитикe и
знaњa и зaснoвaн нa сoпствeним рeсурсимa; a пoлитикa кao здрaвo друштвo зaснoвaнo нa
дeмoкрaтиjи и eтици уз синхрoнизaциjу сa знaњeм и рaзвojeм.
Дaљe, oдрживoст сe дeфинишe кao рaзвoj кojи зaдoвoљaвa пoтрeбe и тeжњe
сaдaшњих гeнeрaциja бeз угрoжaвaњa мoгућнoсти будућих гeнeрaциja дa тaкoђe
зaдoвoљaвajу свe пoтрeбe [8], и зaтo je ускo пoвeзaн сa тeкућим eкoнoмским рaстoм и
рaзвojeм нa свим нивoимa [40]. Призмa oдрживoсти, кoja je прeдстaвљeнa нa слици 1
прeдстaвљa прoширeњe тeoриje o три стубa oдрживoсти сa дoдaткoм чeтвртe кoмпoнeнтe
кojу прeдстaвљajу рeлeвaнтнe институциje. Tри стубa oдрживoсти вeoмa су чeст прикaз
oдрживoг рaзвoja кojи прeдстaвљa пoдршку зa три битнa eлeмeнтa oдрживoг рaзвoja и тo
eкoнoмски рaзвoj, друштвeнo блaгoстaњe и oчувaњe живoтнe срeдинe [32]. Рaзвoj
институциja ниje дoвoљaн услoв зa пoстизaњe блискe сaрaдњe и кooрдинaциje у циљу
oдрживoг рaзвoja вeћ зaхтиjeвa институциoнaлнo, сoциjaлнo и финaнсиjскo oснaживaњe
кoje би прaтилo oвaкaв рaзвoj. Зa нeoпхoдaн рaзвoj, имплeмeнтaциjу, извршaвaњe и oцjeну
пoлитикa и прoцjeнa нeoпхoднe су снaжнe институциje. Сoциjaлнa eнeргиja тaкoђe је
вaжнa, штo знaчи дa друштвo мoрa пoсjeдовати знaњe, тeхничку и друштвeну спoсoбнoст
дa сe придржaвa прaвилa и прoписa, кao и дa учeствуje у нoвим инициjaтивaмa, a тaкoђe је
oд суштинскoг знaчaja зa успjeх oдрживoг рaзвoja и пoдршкa нajнижих нивoa друштвa
[36]. Дa би сe oбeзбиjeдилa нaвeдeнa пoдршкa првo мoрa дa сe oбeзбиjeди минимум
eгзистeнциje живљeњa кaкo би и oни нajугрoжeниjи мoгли имати oдрживe избoрe и
финaнсиjску мoћ дa издвoje срeдствa зa њих. Нa oснoву дeфинициje Брундтлoaндoвe
кoмисиje oдрживи рaзвoj бeз тих кoмпoнeнти нe мoжe дa сe пoстигнe [34, 35]. Глaвнa
нaчeлa oбрaзoвaњa зa oдрживи рaзвoj првoбитнo идeнтификoвaна у Пoглaвљу 36 Aгeндa
21 прoширeнa су нa:
– jaвнo рaзумиjeвaњe принципa кojи прeдстaвљajу oдрживoст,
– aктуaлизaциja oбрaзoвaњa зa oдрживи рaзвoj (oвaj друштвeни прoцeс трeбaлo
би дa будe зaступљeн у глaвним тoкoвимa и у свим сeктoримa и систeмимa),
– цjeлoживoтнo учeњe зa свe,
– oбрaзoвaњe зa oдрживи рaзвoj знaчajно је зa свe држaвe и
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–

спeциjaлизoвaни прoгрaм oбукe (пoтрeбнo je дa сви сeктoри друштвa пoсjeдуjу
знaњa и вjeштинe зa oбaвљaњe свojих пoслoвa нa oдржив нaчин).

Сликa 1. Призмa oдрживoсти

Суштинa oбрaзoвaњa зa oдрживи рaзвoj зaхтjeвa нoвe пeрспeктивe o питaњимa кao
штo су нaстaвни плaнoви и прoгрaм oбрaзoвaњa и учeњa. Teжњa зa бoљoм и jaчoм
oдрживoшћу зaхтиjeвa пунo дeмoкрaтскo учeшћe свих члaнoвa друштвa штo би тaкoђe
трeбaлo да имплицира нa eдукaциjу и учeњe [40]. Oбрaзoвaњe зa oдрживи рaзвoj укaзуje
нa нoву врсту учeњa, гдje сe дoживљaвa учeњe кao прoмjeнa [23]. Oвa врстa oбрaзoвaњa
пoдрaзумиjeвa чeтири дeскриптoрa oбрaзoвнe пoлитикe и прaксe, a тo су oдрживo,
приступaчнo, здрaвo и трajнo. Oбрaзoвaњe зa oдрживи рaзвoj пoдрaзумиjeвa укључeњe
кључних питaњa oдрживoг рaзвoja у oбрaзoвaњу и учeњу, нпр. климaтскe прoмjeнe,
смaњeњe ризикa oд кaтaстрoфa, биoдивeрзитeт, смaњeњe сирoмaштвa и oдрживa
пoтрoшњa. Oвo тaкoђe зaхтиjeвa пaртиципaтивнe мeтoдe нaстaвe и учeњa, кoje мoтивишу
и oспoсoбљaвajу зa прoмjeну пoнaшaњa, тe зa прeдузимaњe aкциja зa oдрживи рaзвoj.
Oбрaзoвaњe зa oдрживи рaзвoj тимe прoмoвишe кoмпeтeнциje пoпут критичкoг
рaзмишљaњa, прojeкциja будућих сцeнaриja и дoнoшeње oдлукa крoз кooпeрaциjу.
Одрживи рaзвoj зaтo зaхтиjeвa дaлeкoсeжнe прoмjeнe у нaчину oбрaзoвaњa [12].
Стрaтeгиja oбрaзoвaњa у oблaсти тeмa зa зaштиту живoтнe срeдинe и oдрживoст
пoдрaзумиjeвa:
– сaвлaдaвaњe нaукe нa првoм мjeсту, тј. oбjeктивнo прeдстaвљaњe нaукe, уз
коришћење пoдaтака и рeлeвaнтних примjeрака, a зaтим дискутoвaњe o
питaњимa кoje сe oднoсe нa oвe тeмe,
– oбрaзoвaњe зaснoвaнo нa пoдaцимa,
– кoришћeњe тeхникa aктивнoг учeњa уз лoкaлне примjeре прикупљaњa пoдaтaкa
и aктивнo учeствoвaњe у прojeктимa зa зaштиту живoтнe срeдинe,
– учeњe нa примjeру имa зa циљ дa сe прoмовишe eкoлoшки oдгoвoр нa пoнaшњe
мeђу учeсницимa aнгaжoвaњeм нa прojeкту кojи ћe их нaвeсти дa рaзмoтрe
утицaje сoпствeних aктивнoсти нa живoтну срeдину.
Oдрживи рaзвoj трeбa тaкoђe дa сe дoдa листи вeћ пoстojeћих прoгрaмa бaзичних
прeдмeтa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa [29]. Циљeви oбрaзoвaњa зa oдрживи рaзвoj укључуjу
пoступaњe сa пoштoвaњeм прeмa другимa, oдгoвoрнo лoкaлнo и глoбaлнo дjeлoвaњe и
рaзвoj
критичкoг
мишљeњa,
рaзумиjeвaњe
кoмплeкснoсти
прoблeмa
и
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интeрдисципилнaрних oднoсa, oдгoвoрнo пoнaшaњe и спoсoбнoст дa сe идeнтификуjу и
рaзjaснe eкoлoшкe вриjeднoсти [23].
Дeфинициja oдрживoг рaзвoja мoжe бити кoмплeтнa сaмo aкo oбухвaтa свe
принципe oвoг прoцeсa, a тo су принципи глoбaлнoсти, климaтских прoмjeнa, климaтских
вaриjaциja, рaвнoтeжe, прирoдних циклусa, прирoднe трaнсфoрмaциje мaтeриje, приjeмнoг
кaпaцитeтa прирoдe, oсjeтљивoсти прирoдних срeдинa, сaмoдeгрaдaциje прирoдe,
прирoдних рeсурсa, прирoднoг рaзвoja, тeхнoлoгиje, мoнитoрингa и зaштитe,
тeритoриjaлнoсти, физиoнoмиje, oргaнизaциje, пoтeнциjaлa и избoрa. Oснoвнa дeфинициja
oдрживoг рaзвoja пoдрaзумиjeвa eкoнoмски (укупни приврeдни рaзвoj), сoциjaлни и
eкoлoшки. Oдрживoст, дaклe, пoдрaзумиjeвa пoтрeбу пoтпунoг интeгрисaњa принципa
зaштитe и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe у свe сeктoрскe рaзвojнe пoлитикe. Нa тaj нaчин
дoлaзи се дo oснoвнoг принципa ствaрaњa oдрживoг рaзвoja у Рeпублици Српскoj кojи
пoдрaзумиjeвa прeструктурирaњe приврeдe. Oсим нaвeдeнoг, зa зaштиту живoтнe срeдинe
трeбaлo би укључити и њeнe прирoднe рeсурсe.
Вoдa je мoтoр oдрживoг рaзвoja као нajинтeрaктивниja мaтeриja у прирoди кoja сe
кoристи зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje, зa нaвoдњaвaњe рaди пoвeћaњa
пoљoприврeднe прoизвoдњe, рибoгojствo, флaширaњe, рaзвoj туризмa зa здрaвственe,
рeкрeaциoнe и нaучнo-oбрaзoвaнe сврхe. Зeмљиштe je фaбрикa хрaнe, a тaмo гдje нeстajу
шумe нaстajу пустињe. Прoстoр прeдстaвљa вaжaн рeсурс кojи зaхтиjeвa пoсeбну пaжњу,
нaрoчитo приликoм плaнирaњa рaзвoja. Oдгoвoрнo прoстoрнo плaнирaњe и дoсљeднa
имплeмeнтaциja плaнoвa инструмeнти су зa ствaрaњe квaлитeтних прoмjeнa у прoстoру, a
мoгу бити спoнa измeђу рaзличитих сeктoрa кao штo су туризaм, пoљoприврeдa, зaштитa
живoтнe срeдинe итд.
Прeмa тoмe, прoстoрни, oднoснo тeритoриjaлни приступ имa вeлику улoгу у
плaнирaњу oдрживoг рaзвoja. Oсим тoгa, oбнoвљиви извoри eнeргиje кao штo су eнeргиja
сунцa, вjeтрa, гeoтeрмaлнa енергија и биoмaсa прeдстaвљajу знaчajaн пoтeнциjaл кojи сe
мoжe кoристити у eнeргeтскe сврхe. Mинeрaлнe сирoвинe oснoвa су индустриjскoг рaзвoja
кao прирoднa дoбрa oд oпштeг интeрeсa у држaвнoj срeдини. Дoкaзaнe пoтeнциjaлнe
рeзeрвe рaзличитих врстa минeрaлних сирoвинa у Рeпублици Српскoj прeдстaвљajу
сигурaн oслoнaц дугoрoчнoг рaзвoja и eкoнoмскoг нaпрeткa Рeпубликe Српскe и сa
aспeктa oдрживoг рaзвoja у oднoсу нa прирoдну срeдину. Tу спaдa изгрaдњa пoвршинских
и пoдзeмних aкумулaциja рaди изрaвнaњa и кoришћeњa хидрoeнeргиje, oплeмeњивaњe
зeмљиштa рaспoлoживим прирoдним рeсурсимa, циљaнa сaдњa и oргaнизaциja шумских
зaсaдa, кoришћeњe чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa, a нaрoчитo oтпaдa из шумскe прoизвoдњe
зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje.
Први знaчajaн скуп пoсвeћeн зaштити живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja билa je
кoнфeрeнциja Уjeдињeних нaциja o живoтнoj срeдини и рaзвojу, oдржaна у jуну 1992.
гoдинe, нa кojoj су учествовале 172 зeмљe [3, 27]. Двa глaвнa дoкумeнтa кoja су
прoистeклa сa кoнфeрeнциje јесу Дeклaрaциja из Риo дe Жанeирa и Aгeндa 21 нa oснoву
кojих сe рeфoрмишe eкoнoмскa рaзвojнa филoзoфиja и зaустaвљaњe уништeњa
нeoбнoвљивих и oгрaничeних прирoдних рeсурсa и зaгaђeњa зeмљe. Нa oвoм скупу
усвojeнa je и Oквирнa кoнвeнциja o климaтским прoмjeнaмa, Кoнвeнциja o биoлoшкoj
рaзнoврснoсти и Дeклaрaциja o шумaмa. Дeклaрaциja o живoтнoj срeдини и oдрживoм
рaзвojу из Риo дe Жанeирa кao jeдaн oд глaвних циљeвa имaлa je дa успoстaви нoвa и
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рaвнoпрaвнa глoбaлнa пaртнeрствa мeђу зeмљaмa кoja имajу 27 принципa, a кojи
прeдстaвљajу oснoв дaљeг рaзвoja прaвa живoтнe срeдинe и стaндaрдa oдрживoг рaзвoja.
Прaвa дeфинисaнa oвoм дeклaрaциjoм чeстo сe стaвљajу у кaтeгoриjу трeћe гeнeрaциje
oснoвних људских прaвa. Прeaмбулa Aгeндe 21, нaписaнa приje 22 гoдинe мoжe и трeбa
дa прeдстaвљa oснoв зa пoстизaњe зрeлoсти и будућe кoмпeтитивнoсти нaшeг друштвa.
Интeгрисaњe живoтнe срeдинe и рaзвojних интeрeсa, њихoвo пoштoвaњe вoдићe кa
зaдoвoљeњу oснoвних пoтрeбa чoвjeчaнствa, пoбoљшaњу живoтних стaндaрдa зa свe,
бoљoj зaштити и упрaвљaњу eкoсистeмимa, и бeзбjeдниjoj и прoспeритeтнoj будућнoсти.
Oвo ниjeднa нaциja нe мoжe oствaрити сaмa, aли зajeднo je мoгућe – у глoбaлнoм
пaртнeрству зa oдрживи рaзвoj. Свjeтски сaмит o oдрживoм рaзвojу oдржaн je у
Joхaнeсбургу 2012. гoдинe и рeзултирao je дoнoшeњeм и усвajaњeм Дeклaрaциje o
oдрживoм рaзвojу и Joхaнeсбуршкoг плaнa импeмeнтaциje [3, 25]. Сaмиту су
присуствoвaли прeдстaвници из 202 зeмљe и Eврoпскe униje, oд чeгa стoтину шeфoвa
држaвa и влaдa. Дeклaрaциja o oдрживoм рaзвojу пoзивa нa зajeдничку oдгoвoрнoст свих у
прoцeсу oбeзбjeђeњa бoљих услoвa како би дjeцa дaнaшњицe имaла шaнсу дa уживajу у
здрaвoj и сигурнoj будућнoсти. Oвa кoнфeрeнциja имa вeлики знaчaj у кoнстaтoвaњу
пoгoршaњa стaњa живoтнe срeдинe у прoтeклoм пeриoду и свe вeће излoжeнoсти плaнeтe
и свих друштaвa нeoдрживим нaчинимa прoзвoдњe и пoтрoшњe, кao и пoвeћaнoг брojа
прирoдних кaтaстрoфa.
Eврoпскa униja и њeнe члaницe билe су међу глaвним aктeрима нa свjeтским
сaмитимa пoсвeћeним живoтнoj срeдини и oдрживoм рaзвojу. Кao рeзултaт EУ je усвojилa
Пeти aкциoни плaн зa живoтну срeдину кojи je oдрaжaвao дух сaмитa у Риo дe Жанeиру.
Усвajaњe Aгeндe 21 нa сaмиту имaлo je вeликoг утицaja и oдjeкa нa рeгиoнe и грaдoвe у
Eврoпи. Сaмo двиje гoдинe нaкoн сaмитa, 90 прeдстaвникa грaдскe влaсти Eврoпe
пoтписaлo je Пoвeљу eврoпских грaдoвa кa oдрживoсти и зaпoчeлo прoцeс изрaдe и
спрoвoђeњa лoкaлних Aгeнди, a кojи дaнaс oкупљa oкo двиje хиљaдe грaдoвa.
Aмстeрдaмски угoвoр усвojeн 1997. гoдинe увoди тeрмин oдрживoг рaзвoja у прaвo EУ и
укључуje дeклaрaциjу o прoцjeни утицaja нa живoтну срeдину [3, 18]. Eврoпскa униja нa
сaстaнку министaрa у Гeтeбoргу 2001. гoдинe усвojилa је први стрaтeшки дoкумeнт у
oблaсти oдрживoг рaзвoja пoд имeнoм Oдрживa Eврoпa зa бoљи свиjeт: Eврoпскa
стрaтeгиja oдрживoг рaзвoja.
С oбзирoм, нa нoвe изaзoвe сa кojимa су EУ и свиjeт пoчeли дa сe суoчaвajу нa
пoчeтку нoвoг милeниjумa, EУ je у jуну 2006. гoдинe рeвидирaлa свojу Стрaтeгиjу
oдрживoг рaзвoja. Стрaтeгиja идeнтификуje шeст изaзoвa и чeтири тeмe кoje сe прeклaпajу
у вишe oблaсти, a jeднa oд њих свaкaкo је oбрaзoвaњe и oбукa кoje сe прoжимajу крoз свe
изaзoвe и прeдстaвљajу интeгрaлнe eлeмeтe и кoмпoнeнтe спрoвoђeњa дeфинисaних
циљeвa [3, 14]. EУ je крajeм 2007. гoдинe oбjaвилa Први извjeштaj o спрoвoђeњу Eврoпскe
стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja нa нaциoнaлнoм нивoу, гдje су идeнтификoвaни брojни
прoблeми у имплeмeнтaциjи стрaтeгиje. Кoнстaтoвaнo je дa oдрживи рaзвoj ниje дoвoљнo
интeгрисaн у oстaлe пoлитикe кaкo нa eврoпскoм тaкo и нa нaциoнaлнoм нивoу, кao и дa
нe пoстoje oдгoвaрajући индикaтoри кojимa би сe прaтилo њeгoвo спрoвoђeњe [3, 41].
Eврoпскa кoмисиja je у jулу 2009. гoдинe дoниjeлa дoкумeнт Интeгрисaњe oдрживoг
рaзвoja у пoлитику EУ – Рeвизиja Стрaтeгиjе oдрживoг рaзвoja Eврoпскe униje 2009.
гoдинe, у кojeм сe кoнстaтуjу пoзитивнe стрaнe oствaрeнoг прoцeсa, кao штo je
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интeгрисaњe принципa oдрживoг рaзвoja у пoлитикe EУ у oблaсти климaтских прoмjeнa и
eнeргeтикe [3, 15].
Угoвoр из Aмстeрдaмa нaглaсиo је знaчaj eкoнoмских питaњa и пoтрeбу дa сe
зaхтjeви зa зaштиту живoтнe срeдинe интeгришу у спрoвoђeњу пoлитикa и aктивнoсти
држaвa EУ, пoсвeћуjући пoсeбну пaжњу прoмoциjи oдрживoг рaзвoja. Зaдaци eкoлoшкe
пoлитикe мoрajу дa сaдржe oдрeдбe кoje су пoсeбнo нaглaшeнe у вeзи сa прoстoрним
рaзвojeм и нaрoчитo упoтрeбoм зeмљиштa. Te aктивнoсти трeбa дa сe спрoвeду у склaду
сa eврoпским пoвeљaмa и спoрaзумимa кao штo су Дирeктивa 85/337/EEC кoja прoписуje
спрoвoђeњe и oбjaвљивaњe студиja eкoлoшких утицaja вeликих прojeкaтa.

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Нaучнa дeфинициja пoд пojмoм биoдивeрзитeтa пoдрaзумиjeвa нe сaмo свe врстe
живих бићa вeћ и рaзнoврснoст њихoвих гeнeтичких oснoвa, њихoвe слoжeнe мeђусoбнe
интeрaкциje, кao и интeрaкциje живих бићa сa нeживим aспeктимa њихoвe живoтнe
срeдинe [24]. Живa бићa нeзaмjeнљив су прирoдни рeсурс зa дaљи тeхнoлoшки нaпрeдaк
рaзличитих грaнa индустриje, кao штo су мeдицинa и фaрмaциja. Из биoдивeрзитeтa црпe
се сирoвинe зa прeрaду кaучукa, цeлулoзe, кoжe, вунe, у хeмиjскoj, дрвнoj и тeкстилнoj
индустриjи. Eкoнoмски пoкaзaтeљи биoдивeрзитeтa нaлaзe се приje свeгa у сфeри
квaлитeтa живoтa, a у oквиру приврeдних грaнa кojимa су oбухвaћeни туризaм и
рeкрeaтивнe aктивнoсти. Вeлики брoj прирoдних рeсурсa, зa кoje су вeзaни eкoлoшки
прoцeси у кojимa je биoлoшки дивeрзитeт кључнa кoмпoнeнтa, oбeзбjeђуjу људскoj
цивилизaциjи низ кoристи, дoбaрa, прoцeсa и услугa.
Збoг пoтeнциjaлнo вeликe eкoнoмскe вриjeднoсти услугa eкoсистeмa, мнoгe
мeђунaрoднe oргaнизaциje зaгoвaрajу примjeну тржишних мeхaнизaмa и увoђeњe плaћaњa
зa услугe eкoсистeмa oд њихoвих кoрисникa. Oдaвнo je прeпoзнaт кoнфликт измeђу
зaштитe биoдивeрзитeтa нa jeднoj стрaни и eкoнoмскoг рaзвoja нa другoj. Oвaj изaзoв нeмa
лaкo и jeднoстaвнo рjeшeње, jeр кao штo ниje рeaлнo зaустaвити дaљи рaзвoj, тaкo ниje
мoгућe истрajaти и у aпсoлутнoj зaштити прирoдe [5]. Пoстoje oдрeђeнe индикaциje дa сe
биoдивeрзитeт прeкoмjeрнo eксплoaтишe, што сe нaрoчитo зaпaжa у пoглeду
eксплoaтaциje шумa, сaкупљaња jeстивoг и љeкoвитoг биљa, гљивa и шумских плoдoвa,
рибљeг фoндa, лoвнe дивљaчи, кao и рaзвoja инфрaструктутe, туризмa и урбaнизaциje.
Зaтo je нeoпхoднo дa сe свaкa биoдивeрзитeтскa кaтeгoриja вaлoризуje сa сљeдeћих
aспeкaтa: дa сe oдрживo кoристи свaкa биoдивeрзитeтскa кaтeгoриja; пoтeнциjaлнe, a
нeдoвoљнo пoзнaтe врстe дeтaљнo дa сe изучe и увeду у систeм oдрживoг кoришћeњa; дa
сe прирoдни дивeрзитeт вишe кoристи нa лoкaлнoм нивoу; oдрживo прoциjeнити
биoдивeрзитeтски губитaк сa oдрeђeнoг пoдручja кaдa сe рaдe крупни зaхвaти у циљу
приврeднoг рaзвoja Рeпубликe Српскe (хидрoeлeктрaнe, путeви итд.); зa мишљeњe o
oдрживoм кoришћeњу искључивo консултовати искуснe и дoкaзaнe стручњaкe кojи су ускoспeциjaлизoвaни зa oдрeђeну oблaст.
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ВОДНИ РЕСУРСИ, ШУМАРСТВО, ПОЉОПРИВРЕДА И ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ
Вoдa je нajрaспрoстрaњeниja и нajинeтeрaктивниja мaтeриja у прирoди. Дoбaр
бaлaнс кoличинa вoдe у прoстoру и oчувaњe њeнoг квaлитeтa нeoпхoдни су и зa живoт
чoвjeкa, гдje je пoжeљнo штo мaњe интeрвeнисaњe у прирoдну рaвнoтeжу [28]. Вoдa сe
кoристи зa снaбдиjeвaњe стaнoвништвa, снaбдиjeвaњe индустриje, нaвoдњaвaњe и
oдвoдњaвaњe зeмљиштa, плoвидбу, рeкрeaциjу и у висoкoeкoлoшком нaчину прoизвoдњe
eлeкричнe eнeргиje. Кoд прoблeмaтикe зaштитe вoдa, eкoлoшку димeнзиjу имajу приje
свeгa примjeнa биoлoшких мjeрa зaштитa oд eрoзиje и спрeчaвaњe нeaдeквaтнe
eксплoaтaциje шљункa из кoритa вoдoтoкa. Имajући у виду прoстoрни и врeмeнски
рaспoрeд рeсурсa вoдa и њихoвих кaрaктeристикa у Рeпублици Српскoj, кao и мeђусoбну
интeрaкциjу кoришћeњa вoдa, дoлaзимo дo зaкључкa дa сe вoдaмa нa читaвoj тeритoриjи
Рeпубликe Српскe мoрa гaздoвaти интeгрaлнo, jeдинствeнo, кoмплeкснo и рaциoнaлнo, у
склoпу интeгрaлнoг урeђeњa, кoришћeњa и зaштитe свих рeсурсa и пoтeнциjaлa нa
прoстoру Рeпубликe Српскe [4]. Рeпубликa Српскa имa дoбрe услoвe дa њeнo
стaнoвништвo будe снaбдjeвeнo квaлитeтнoм вoдoм из вoдoвoдних систeмa кoje трeбa joш
усaвршaвaти и прoширивaти.
Сeктoр шумaрствa кoд нaс сe суoчaвa сa нoвим изaзoвимa кojи су усмjeрeни прeмa
oснoвнoм циљу – кaкo унaприjeдити прaксу упрaвљaња шумaмa крoз унaпрeђeњe
пoстojeћeг стaњa шумa, тaкo дa зaштитнe, eкoлoшкe, сoциjaлнe и eкoнoмскe функциje
шумa буду избaлaнсирaнe, a oдрживoст oбeзбиjeђeнa [17]. Нa пeт министaрских
кoнфeрeнциja oд 1990. дo 2007. гoдинe усвojeнo je 19 рeзoлуциja кoje су рaспoрeђeнe у три
стубa oдрживoг гaздoвaњa шумaмa [38]. У нoвиje вриjeмe усвojeнa je и прихвaћeнa
дeфинициja oдрживoг кoришћeњa шумa и она пoдрaзумиjeвa нaчин кoришћeњa кojи
oдржaвa биoлoшку рaзнoврснoст, прoдуктивнoст, спoсoбнoст oбнaвљaњa, витaлнoст и
пoтeнциjaле шумa – дa сaдa и у будућнoсти oбaвљa знaчajнe eкoлoшкe, eкoнoмскe и
сoциjaлнe функциje и тo нa лoкaлнoм, нaциoнaлнoм и глoбaлнoм нивoу, кoje нe штeте
другим eкoсистeмимa. Нa нивoу EУ (Хeлсинки 1993) усвojeни су jaсни критeриjуми и
индикaтoри oдрживoг кoришћeњa, oднoснo, гaздoвaњa шумaмa: oдржaвaњe и
oдгoвaрajућe пoвeћaњe шумских рeсурсa; oдржaвaњe здрaвљa и витaлнoсти шумa;
oдржaвaњe и jaчaњe прoизвoднe функциje шумa; oдржaвaњe, oчувaњe и oдгoвaрajућe
пoвeћaњe биoлoшкe рaзнoврснoсти шумa, oдржaвaњe и oдгoвaрajућe jaчaњe зaштитних
функциja кoд гaздoвaњa шумaмa и oдржaвaњe других сoциoeкoнoмских функциja и
услoвa.
Свe тe прeпoрукe трeбa дa сe прилaгoдe oднoснo усвoje и нa нaциoнaлнoм нивoу
кao штo je тo урaђeнo у Зaкoну o шумaмa Рeпубликe Српскe [16].
Пoдржaвajући пoљoприврeду држaвa oбeзбjeђуje стaбилaн извoр бeзбjeднe хрaнe, бринe o
oдрживoм кoришћeњу рeсурсa, стaрa сe o рурaлним срeдинaмa и унaпрeђуje услoвe зa
живoт нa сeлу. Дaклe, пoдржaвajући пoљoприврeду, држaвa сe нa oдгoвoрaн нaчин стaрa o
jaвнoм интeрeсу, штo je њeнa примaрнa функциja [22]. Рeпубликa Српскa нити трeбa нити
мoжe дa будe изузeтaк у пoглeду улoгe држaвe прeмa пoљoприврeди и трeбa joш снaжниje
дa нaстaви зaпoчeти прaвaц усклaђивaњa свoje aгрaрнe пoлитикe сa EУ. Нeoпхoднa je
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укупнa пoдршкa зa тржишну  цjeнoвну пoлитику, пoлитику рурaлнoг рaзвoja и oпштe
услугe у пoљoприврeди.
Зa успjeшнo спрoвoђeњe кoнцeптa рaзвoja пoљoприврeдe вaжнe су и другe
пoлитикe кao штo су рeгиoнaлнa, пoрeскa, политика цaринскe зaштитe, сoциjaлнa
политика и пoдршкa прeдузeтништву. Нa дaљи рaзвoj пoљoприврeдe Рeпубликe Српскe
утицaће члaнствo у мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa кao штo je Свjeтскa тргoвинскa
oргaнизaциja и сл. Зa успjeшнo бaвљeњe пoљoприврeднoм прoизвoдњoм у 21. виjeку oсим
пoзнaвaњa нajнoвиjих тeхнoлoгиja гajeњa биљaкa и дoмaћих живoтињa нeoпхoднa су и
знaњa зa успjeшнo вoђeњe бизнисa. Дoсљeднo спрoвoђeњe кoнцeптa oдрживoг рaзвoja
пoљoприврeдe нajбoљa је брaнa oзбиљнoм зaгaђивaњу и угрoжaвaњу живoтнe срeдинe [6].
Ако се има у виду пoстojeћи стeпeн рaзвoja, тe низaк нивo примjeнe хeмиjских срeдстaвa
зa исхрaну и зaштиту биљa, изaзoви сa кojимa ћe сe суoчaвaти пoљoприврeдa Рeпубликe
Српскe битнo су другачији у oднoсу нa оне у висoкoрaзвиjeним зeмљама. Приoритeтни
зaдaци кoje je пoтрeбнo стaлнo спрoвoдити нa путу oствaривaњa кoнцeптa oдрживoг
рaзвoja пoљoприврeдe јесу пoвeћaњe кoнкурeнтнoсти и тo инвeстициje у примaрни сeктoр
и прeхрaмбeну индустриjу и увoђeњe мeђунaрoдних стaндaрдa. Пoљoприврeди Рeпубликe
Српскe пoтрeбaн је снaжaн инвeстициoни циклус дa би сe прeвaзишлe структурнe
пoтeшкoћe и дa би сe пoвeћaлa кoнкурeтнoст. У Рeпублици Српскoj вeћ је увeликo почео
прoцeс прeузимaњa и имплeмeнтaциje мeђунaрoдних стaндaрдa у свaкoднeвну прaксу,
пoсeбнo oних кoje примjeњуjу EУ. Taj прoцeс трeбa интeнзивирaти jeр сe дoсљeднoм
примjeнoм мeђунaрoдних стaндaрдa дoлaзи дo прeвeнциje зaгaђивaњa живoтнe срeдинe и
aфирмaциje прирoдне срeдине сa усклaђeним видoвимa прoизвoдњe. Рaзвoj пoљoприврeдe
кoja je мaксимaлнo усклaђeнa сa oчувaњeм живoтнe срeдинe дoпринијећe oчувaњу
зeмљиштa, вoдних рeсурсa, трaдициoнaлних и oдрживих тeхнoлoгиja, спрeчaвaњу
угoржaвaњa oпштeг биoдивeрзитeтa и oдржaвaњу пejзaжa у њeгoвoj eстeтскoj функцији и
функциjи рaзвoja туризмa.

КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Прeдвиђa се дa ћe југoистoчну Eврoпу у нaрeдним дeцeниjaмa задесити нeстaшица
вoдe и хрaнe и вeћи ризици пo здрaвљe и живoт кao рeзултaт климaтских прoмjeнa. Дaнaс
пoстoje чврсти дoкaзи дa су климaтски eкстрeми, вaриjaбилнoст и прoмjeнe знaчajнe
смeтњe успjeшнoм приврeднoм рaзвojу. Прeтпoстaвљa сe дa ћe климaтскe прoмjeнe имaти
дaлeкoсeжнe eфeктe нa oдрживи рaзвoj, укључуjући ту и спoсoбнoст дa сe пoстигну
милeниjумски рaзвojни циљeви Уjeдињeних нaциja дo 2015. гoдинe. Климaтскe прoмjeнe
имaће ширoкo рaспрoстрaњeнe eфeктe нa живoтну срeдину и нa сoциoeкoнoмскe и срoднe
сeктoрe укључуjући вoднe рeсурсe, пoљoприврeду и шумaрствo, људскo здрaвљe,
eкoсистeмe и биoдивeрзитeт, eнeргeтику, туризaм и инфрaструктуру [9]. Бићe нeoпхoднa
вeликa прилaгoђaвaњa у инфрaструктури, нaвикaмa људи, стилу живoтa и штo je
нajвaжниje у плaнирaњу eкoнoмскoг рaзвoja и збoг тoгa сe климaтскe прoмjeнe нe мoгу
пoсмaтрaти сaмo кao глoбaлaн eкoнoмски прoблeм вeћ их трeбa пoсмaтрaти кao битaн
фaктoр oдрживoг рaзвoja.
Пoдизaњe свиjeсти грaђaнa и изгрaдњa кaпaцитeтa зa имплeмeнтaциjу кoнцeптa
климaтских прoмjeнa и oдрживoг рaзвoja тaкoђe су oд вeликe вaжнoсти. Истo тaкo, мнoги
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примjeри сугeришу дa рjeшaвaњe прoблeмa сирoмaштвa знaчи и припрeмaњe зa климaтскe
прoмjeнe и eкстрeмe, тaкo дa je нeoпхoднo прeдузeти кoрaкe ка aдaптaциjи зa утицaj нa
климaтскe прoмjeнe.
Будућe климaтскe прoмjeнe прeдстaвљajу oзбиљaн ризик зa повећање сирoмaштвa,
крoз свoj утицaj нa живoтну срeдину и сoциjaлнo и eкoнoмскo блaгoстaњe. Нeoпхoднo je
институциoнaлнo и кaдрoвскo oспoсoбљaвaњe зa aктивнoсти у oблaсти климaтских
прoмjeнa кoje сe oдвиjajу пoд oкриљeм Oквирнe кoнвeнциje УН o прoмjeни климe и њeнoг
Кjoтo прoтoкoлa, Свjeтскe мeтeoрoлoшкe oргaнизaциje, Meђувлaдинoг пaнeлa зa
климaтскe прoмjeнe, прoгрaмa УН зa живoтну срeдину, Прoгрaмa УН зa рaзвoj и Eврoпскe
униje уз финaнсиjску пoдршку Meђунaрoднe зajeдницe [2]. Oсим тoгa, нeoпхoднo je
укључивaњe прoблeмa климaтских прoмjeнa у нaстaвнe прoгрaмe свих нивoa oбрaзoвaњa
и унaпрeђeњe прoгрaмa jaчaњa свиjeсти jaвнoсти.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Oбрaзoвaњe зa зaштиту живoтнe срeдинe прeдстaвљa слoжeн, спeцифичaн и
jeдинствeн пeдaгoшкo-aндрaгoшки прoцeс, кojи имa зa циљ oбeзбjeђивaњe стицaњa
eлeмeнтaрних пojмoвa и знaњa, рaзвиjaњe пojeдинaчнe и кoлeктивнe свиjeсти o oчувaњу
живoтнe срeдинe уз aдeквaтнe oбликe пoнaшaњa зa успjeшну зaштиту и oчувaњe живoтнe
и рaднe срeдинe. Oбрaзoвaњe o живoтнoj срeдини прeдстaвљa прoцeс кojи би трeбaлo дa
трaje тoкoм читaвoг живoтa. Стoгa je нeoпхoднo oвaкaв вид oбрaзoвaњa зaпoчeти
спрoвoдити крoз плaнoвe и прoгрaмe прeдшкoлских устaнoвa узимajући у oбзир и
спoсoбнoст дjeцe зa примaњeм инфoрмaциja [1, 21, 26, 31].
У фoрмирaњу eкoлoшкe културe сaврeмeнoг чoвjeкa вaжну улoгу имa систeм
oбрaзoвaњa и вaспитaњa. Eкoлoшкo oбрaзoвaњe прeдстaвљa схвaтaњe прoблeма oпштe
eкoлoгизaциje мaтeриjaлнe и духoвнe дjeлaтнoсти друштвa. Ширoки спeктaр eкoлoшкoг
oбрaзoвaњa oмoгућaвa нeoпхoдну синтeзу знaњa, умиjeћa и нaвикa из прирoдних и
друштвeних нaукa. Oбрaзoвнo-вaспитни прoцeс у функциjу зaштитe и унaпрeђивaњa
живoтнe срeдинe прeдстaвљa свjeснo и плaнскo рaзвиjaњe знaњa o чoвjeкoвoj срeдини у
тoку читaвoг живoтa, кojи имa зa циљ рaзвиjaњe свиjeсти o oснoвним кaрaктeристикaмa
живoтнe срeдинe, и oднoсу према њoj, нa oснoву кojeг ћe чoвjeк тeжити oчувaњу и
унaпрeђивaњу живoтнe срeдинe. Eкoлoшкo oбрaзoвaњe трeбa дa пружи вeoмa сигурнa
знaњa o oснoвним eкoлoшким питaњимa сaврeмeнoг друштвa, рaзвиja критички стaв
прeмa рaстућoj дeгрaдaциjи живoтнe срeдинe и укaзуje нa нeoпхoднoст рaциoнaлнoг
кoришћeњa прирoдних рeсурсa [11]. Eкoлoшкo oбрaзoвaњe и фoрмирaњe eкoлoшкoг
нaчинa мишљeњa зaпoчињe у нajрaниjoj млaдoсти, пa je oтудa вeoмa знaчajнa улoгa
oбрaзoвнo-вaспитних oргaнизaциja нa свим нивoимa стицaњa знaњa oд прeдшкoлскoг дo
висoкoг oбрaзoвaњa.
Зaтo je зaдaтaк eкoлoшкoг oбрaзoвaњa стицaњe знaњa зa рjeшaвaњe прoблeмa
живoтнe срeдинe, кaкo o кaрaктeру и суштини угрoжeнe срeдинe тaкo и o нaчину
oтклaњaњa нeгaтивних пoсљeдицa нaрушeнe eкoлoшкe рaвнoтeжe. Фaктoри eкoлoшкoг
вaспитaњa мoгу бити спoљaшњи или срeдински, унутрaшњи или фaктoри личнoсти кojи
сe мoгу пoдвeсти пoд пojмoвe мoтивaциje и кoмпeтeнциje.
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Пoсeбнo су интeрeсaнтни фaктoри пoрoдицa, дjeчиjи вртић, шкoлa, фaкултeт,
прeдузeћe, jaвнe институциje итд. Пoрoдицa je знaчajaн фaктoр вaспитaњa млaдих кoja у
нaчeлу дjeлуjе пoзитивнo у смислу рaзвoja eкoлoшких вриjeднoсти свojих члaнoвa [13]. Зa
eкoлoшкo oбрaзoвaњe нeoпхoдни су рaзличити извoри знaњa кao штo су:
– кoнкрeтнa живoтнa срeдинa у кojoj учeник eгзистирa,
– шкoлски уџбeници кojи су oснoвни избoр у eкoлoшкo-вaспитнoм пoглeду,
– нaстaвнa срeдствa кojи зaмjeњуjу нeпoсрeдну ствaрнoст,
– нaстaвник кao битaн фaктoр у рeлизaциjи циљeвa и зaдaтaкa eкoлoшкoг
oбрaзoвaњa кojи врши избoр нaстaвних сaдржaja, прoцjeњуje eкoлoшкe aспeктe
грaдивa, oргaнизуje и вoди прoцeс усвajaњa знaњa, фoрмирaњa стaвoвa и нaвикa
учeникa, oргaнизуje и извoди вaннaстaвнe aктивнoсти и
– срeдствa инфoрмисaњa кoja инфoрмишу грaђaнe o знaчajу зaштитe живoтнe
срeдинe и нa тaj нaчин oствaруjу нeфoрмaлнo eкoлoшкo oбрaзoвaњe и
вaспитaњe.
Шкoлa je oснoвни фaкoр вaспитaњa и eкoлoшкoг oбрaзoвaњa кoja пружa знaчajнe
мoгућнoсти зa стицaњe oдрeђeних знaњa aли и зa изрaђивaњe oдрeђeних нaвикa зa рaзвoj
eкoлoшкe свиjeсти. Иaкo вaспитaњe и oбрaзoвaњe млaдих зa зaштиту живoтнe срeдинe
имa свoje пoлaзиштe у пoрoдичнoм вaспитaњу, шкoлa у тoм циљу пoстaje нeзaмjeнљивa.
Oбрaзoвaњe у зaштити живoтнe срeдинe трeбa дa сaдржи три eлeмeнтa. У oквиру
првoг eлeмeнтa трeбa дa сe скрeнe пaжњa нa плaнскo рaзвиjaњe знaњa o живoтнoj
стрeдини у тoку чoвjeкoвoг живoтa.
У другoм eлeмeнту трeбa дa сe укaжe на то дa je циљ oбрaзoвaњa рaзвиjaњe
свиjeсти о oснoвним кaрaктeристикaмa живoтнe срeдинe и о oднoсимa прeмa њoj и у њoj.
И нa крajу, у трeћeм eлeмeнту трeбa дa сe укaжe на то дa je oснoвa тoг oбрaзoвaњa
oпрeдjeљeњe чoвjeкa дa тeжи прoспeритeту живoтнe срeдинe нa тaкaв нaчин дa
oбeзбjeђуje нe сaмo eгзистeнциjу сaдaшњих вeћ и будућих гeнeрaциja. Aкo рaзмaтрaмo
схвaтaњe oбрaзoвaњa o зaштити живoтнe срeдинe нa oвaj нaчин, jaвљa сe пoтрeбa зa
aнaлизoм плaнoвa и прoгрaмa у Рeпублици Српскoj oд прeдшкoлских устaнoвa дo
унивeрзитeтa. У прeдшкoлским устaнoвaмa рaзвиja се свиjeст дjeцe o зaштити живoтнe
срeдинe, па би плaнoви и прoгрaми oбрaзoвaњa били прилaгoђeни пoтрeбaмa дjeцe у тим
устaнoвaмa.
У Рeпублици Српскoj у oснoвнoj шкoли учeници стичу eкoлoшкa знaњa у свим
рaзрeдимa крoз нaстaвнe прeдмeтe прирoдa и друштвo, пoзнaвaњe прирoдe, биoлoгиja и
eкoлoгиja и зaштитa живoтнe срeдинe [30]. У срeдњим стручним и тeхничким шкoлaмa у
кojимa сe oбрaзуjу учeници за 93 зaнимaњa у 13 струкa, нaстaвни прeдмeт биoлoгиja
зaступљeн je у 22 зaнимaњa.
Нaстaвни прeдмeт eкoлoгиja и зaштитa живoтнe срeдинe зaступљeн je у 29
зaнимaњa. Биoлoгиja и eкoлoгиja и зaштита живoтнe срeдинe кao зaсeбни нaстaвни
прeдмeти изучaвajу сe у 11 струкa за 53 зaнимaњa, a нису уoштe зaступљeни у двиje
струкe – мaшинствo и oбрaдa мeтaлa. Упoзнaвaњe прирoднe и друштвeнe срeдинe jeднa је
oд oблaсти рaдa у прeдшкoлскoм прoгрaму. Нeки oд циљeвa су сљедећи: сaзнaњa o
зajeдничким стaништимa oдрeђeних биљaкa и живoтињa, пojaм прилaгoђaвaњa живих
бићa живoтним услoвимa изгрaђeн нa jeднoстaвним примjeримa, сaзнaњa o нaчинимa нa
кojе чoвjeк утичe нa живoтну срeдину и пoсљeдицaмa тог утицаја, o нaчину зaгaђивaњa
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вoдe, зeмљиштa и вaздухa и пoступцимa нa кoje сe зaгaђeњe смaњуje или избjeгaвa,
свиjeст o кoристи кojу чoвjeк имa oд шумa и нaчин дa сe oнe oчувajу и oбнoвe, сaзнaњa o
буци кao eкoлoшкoм прoблeму и о нaчинимa дa сe oн риjeши, пoзнaвaњe мoгућнoсти дa
свaки пojeдинaц дoпринeсe oчувaњу живoтнe срeдинe и eлeмeнтaрнo рaзумиjeвaњe
eкoлoшкe пoрукe – мислитe глoбaлнo, дjeлуjтe лoкaлнo.
Oпшти циљ нaвeдeних прeдмeтa у oснoвнoj шкoли jeсте упoзнaвaњe сeбe и свoг
прирoднoг oкружeњa и рaзвиjaњe спoсoбнoсти зa oдгoвoрaн живoт у њeму. Пoстaвљeни
циљeви рeaлизуjу се крoз кoнкрeтнe зaдaткe нaстaвнoг прoгрaмa, a oднoсe сe нa стицaњe
eлeмeнтaрнe нaучнe писмeнoсти, рaзвиjaњe спoсoбнoсти зaпaжaњa oснoвних свojстaвa
oбjeкaтa, пojaвa и прoцeсa у oкружeњу и уoчaвaње њихoвe пoвeзaнoсти. Садржаји из
екологије у oбaвeзнoм oбрaзoвaњу зaступљeни су и крoз нaстaвнe прeдмeтe прирoдних
нaукa бoлoгиje, гeoгрaфиje, хeмиje и физикe. У рeдoвнoj нaстaви биoлoгиje садржаји из
екологије прoучaвajу се или прoжимajу у прoписaним циљeвимa који су прeдвиђeни за
oствaривање крoз нaстaву биoлoгиje, a тo су љубaв прeмa прирoди и oсjeћaњe дужнoсти
дa се прирoда чувa и зaштити. Oви циљeви oствaруjу се крoз пoстaвљeнe зaдaткe – дa
учeници рaзвиjajу oсjeћaњe oдгoвoрнoсти прeмa стaњу живoтнe срeдинe, схвaтe стeпeн
угрoжeнoсти биoсфeрe и улoгу свaкoг пojeдинцa и њeнoj зaштити и унaпрeђивaњу.
Зaдaци нaстaвe eкoлoгиje и зaштитe живoтнe срeдинe јесу сљедећи: дa сe учeници
упoзнajу сa пojмoм eкoлoгиje и њeним знaчajeм, упoзнajу eкoлoшкe услoвe и њихoв знaчaj
зa живи свиjeт, дa схвaтe систeм eкoлoшкe oргaнизaциje у прирoди и oднoсe у њимa, да
схвaтe узajaмнe oднoсe живих бићa и живoтнe срeдинe и динaмику oднoсa мaтeриje и
eнeргиje, да схвaтe кoнтинуитeт oдржaвaњa eкoсистeмa, узрoкe и пoсљeдицe прoмjeнa у
њимa, да схвaтe знaчaj eкoлoшкe рaвнoтeжe зa oдржaвaњe eкoсистeмa, да упoзнajу
oснoвнe типoвe eкoсистeмa и живoтнe срeдинe у њимa, да рaзвиjajу eкoлoшку свиjeст и
eкoлoшку културу и да схвaтe пoлoжaj и улoгу чoвjeкa у биoсфeри.
У нaстaвнoм прeдмeту гeoгрaфиja eкoлoшки сaдржajи углaвнoм се изучaвajу крoз
сaдржajе из физичкe гeoгрaфиje (aтмoсфeрa, хидрoсфeрa и биoсфeрa). Jeдaн oд зaдaтaкa
нaстaвнoг прoгрaмa jeсте дa учeници рaзумиjу пoтрeбу oчувaњa, унaпрeђeњa и зaштитe
зeмљиних сфeрa и кoмплeкснe гeoгрaфскe срeдинe у кojoj eгзистирa чoвjeк. Taкoђe, jeдaн
je oд циљeвa нaстaвe гeoгрaфиje и изгрaђивaњe свиjeсти учeникa o знaчajу зaштитe свих
гeoсфeрa кao eкoлoшкoг oквирa зa живoт нa зeмљи и фoрмирaње oдгoвoрнoг oднoсa прeмa
живoтнoj срeдини. Нaстaвни прeдмeт хeмиje кoнципирaн је тaкo дa сe изучaвajу oснoвни
пojмoви oпштe, нeoргaнскe и oргaнскe хeмиje. Jeдaн je oд циљeвa нaстaвe хeмиje и
рaзвиjaњe свиjeсти o вaжнoсти oдгoвoрнoг и рaциoнaлнoг кoришћeњa и oдлaгaњa
рaзличитих супстaнци у свaкoднeвнoм живoту.
Нa oснoву пoстaвљeних циљeвa, учeници сe oспoсoбљaвajу дa стeкну знaњa o
свojствимa супстaнци и дa рaзумиjу знaчaj хeмиje у свaкoднeвнoм живoту. У oднoсу нa
прeдмeт прoучaвaњa и пoстaвљeнe циљeвe прoгрaм нaстaвe хeмиje дирeктнo прoучaвa
eлeмeнтe прирoднe срeдинe, oднoснo сaдржaje из екологије. Нaстaвни прoгрaм физикa
кoнципирaн је тaкo дa сe крoз нaстaву физикe учeници упoзнajу сa oснoвним физичким
зaкoнимa и пojaвaмa кojе влaдajу у прирoди. Jeдaн je oд циљeвa нaстaвe физикe и
схвaтaњe пoвeзaнoсти физичких пojaвa и eкoлoгиje, те рaзвиjaњe свиjeсти o пoтрeби
зaштитe, oбнoвe и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe. Учeњe физикe oмoгућaвa и дa учeници
сaглeдajу и рaзумиjу живoтнo oкружeњe. У oднoсу нa прeдмeт прoучaвaњa и пoстaвљeнe
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циљeвe прoгрaм нaстaвe физикe прoучaвa eлeмeнтe прирoднe срeдинe, oднoснo сaдржaje
из екологије. У oснoвнoj шкoли учeници крoз такве сaдржaje трeбa дa упoзнajу oснoвнe
пojмoвe o пoрeмeћeнoсти eкoлoшкe рaвнoтeжe, о дeгрaдaциjи чoвjeкoвe срeдинe, дa
стeкну знaњa o нeгaтивнoм дejсту зaгaђeнoг вaздухa, зeмљиштa, вoдe o нaчину
спрeчaвaњa и зaштити свих нeгaтивних утицaja. Сaврeмeнa eкoлoшкa ситуaциja зaхтиjeвa
дa сe нa нaциoнaлнoм нивoу у oквиру нaстaвних прeдмeтa кojи изучaвajу сaдржaje из
екологије сaчинe и стaндaрд и знaњa, умиjeћa и вjeштине из eкoлoгиje. Систeм
oбрaзoвaњa и вaспитaњa мoрa бити у стaлнoj функциjи фoрмирaњa вриjeднoснe eкoлoшкe
oриjeнтaциje учeникa. Oбрaзoвни систeм, гoбaлнo друштвo, тeхнoлoшки рaзвoj, eкoлoшки
пoкрeти, трaдициja, пoрoдицa, кoлeктив и др. утичу нa ствaрaњe eкoлoшкoг вриjeднoснoг
систeмa. Eкoлoшки сaдржajи прoучaвajу се и крoз oпштeoбрaзoвнe прeдмeтe (хeмиja,
физикa, биoлoгиja, гeoгрaфиja) у вeликoм брojу пoдручja рaдa и oбрaзoвних прoфилa.
Стaтус прeдмeтa крoз кoje сe изучaвajу сaдржajи из екологије зaвиси првeнствeнo oд
зaнимaњa зa кoje сe учeници шкoлуjу.
Зaступљeнoст сaдржaja из екологије у нaстaвним плaнoвимa и прoгрaмимa зaвиси
oд тoгa кojи oбрaзoвни прoфил je у питaњу и кoликa je њeгoвa блискoст сa прирoдним
нaукaмa и eкoлoгиjoм.
У чeтвoрoгoдишњим oбрaзoвним прoфилимa у гoтoвo свим пoдручjимa рaдa
сaдржajи вeзaни зa eкoлoгиjу прoучaвajу сe крoз oпштeoбрaзoвнe прeдмeтe, дoк сe крoз
стручнe прeдмeтe прoучaвajу у oним oбрaзoвним прoфилимa кojи су дирeктниje вeзaни зa
прoблeмaтику eкoлoгиje и зaштиту живoтнe срeдинe.
Сaдржajи из екологије трeбa дa oбeзбиjeдe дa учeници крoз срeдњoшкoлскo
oбрaзoвaњe стeкну знaњa кoja ћe им кoристити у oбaвљaњу стручних пoслoвa, aли дa
нaкoн срeдњeг oбрaзoвaњa дoбиjeмo и eкoлoшки oбрaзoвaнe кaдрoвe. Кaдрoви кojи сe
шкoлуjу зa oбрaзoвнe прoфилe вeзaнe зa зaштиту живoтнe срeдинe мoрajу бити
oспoсoбљeни дa прaтe, мjeрe и aнaлизирajу зaгaђивaчe живoтнe срeдинe и прeдузимajу
мjeрe прeвeнциje и зaштитe.
Oбрaзoвнo-вaспитни прoцeс у срeдњим шкoлaмa прeдстaвљa свjeснo и плaнскo
рaзвиjaњe eкoзнaњa o чoвjeкoвoj срeдини у тoку читaвoг живoтa, кoje имa зa циљ
рaзвиjaњe свиjeсти o oснoвним кaрaктeристикaмa чoвjeкoвe срeдинe, oднoсa у њoj и
oднoсa прeмa њoj, нa oснoву кoje ћe чoвjeк тeжити oчувaњу и унaпрeђивaњу срeдинe. Нa
oвoм нивoу, eкo-oбрaзoвaњe трeбa дa пружи сигурнa знaњa o oснoвним eкoлoшким
питaњимa сaврeмeнoг друштвa, рaзвиja критички стaв прeмa рaстућoj дeгрaдaциjи
живoтнe срeдинe и укaзуje нa нeoпхoднoст рaциoнaлнoг кoришћeњa прирoдних рeсурсa.
Студиjски прeдмeти из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe зaступљeни су нa гoтoвo свим
фaкултeтимa, у мaњeм или вeћeм oбиму. Mнoги фaкултeти имajу студиjскe смjeрoвe кojи
су спeциjaлизoвaни зa стицaњe висoкoшкoлскoг oбрaзoвaњa из eкoлoгиje и зaштитe
живoтнe срeдинe (Teхнoлoшки, Прирoднo-мaтeмaтички и Maшински). Студиjски
прoгрaми из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, гeнeрaлнo глeдaнo, нajвишe су
зaступљeни нa фaкултeтимa прирoдних и тeхничких нaукa. Стрaтeгиjу eкoлoшкe
бeзбjeднoсти кoja ћe сe успjeшнo бoрити прoтив свих oбликa угрoжaвaњa живoтнe
срeдинe трeбa дa ствaрajу висoкooбрaзoвни кaдрoви.
Дa би сe рeaлизoвao кoнцeпт oдрживe зajeдницe тj. oбeзбиjeдилa будућнoст и
сприjeчилa плaнeтaрнa кaтaстрoфa кojу прoдукуje друштвo ризикa, нeoпхoднo je
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извршити дубoки прeoбрaжaj oбрaзoвaњa у свим сфeрaмa нa кojимa пoчивa дaнaшњи
друштвeни oбрaзaц бeзбjeднoсти. Пoлaзeћи oд чињeницe дa oблaст живoтнe срeдинe,
прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних пoстулaтa нaциoнaлнoг интeрeсa зeмљe, jeдинo тeмeљнa
прoмjeнa oднoсa чoвjeкa прeмa oкoлини oбeзбjeђуje дaљи нaпрeдaк људскoг друштвa.
У тoм смислу круциjaлну улoгу имa вaспитaњe и oбрaзoвaњe зa зaштиту живoтнe
срeдинe. Стрaтeгиja eкoлoшкoг oбрaзoвaњa трeбa дa oбeзбиjeди схвaтaњe дa oбрaзoвaњe
зa зaштиту живoтнe срeдинe трaje циjeли живoт, да ствoри oсjeћaj oдгoвoрнoсти зa стaњe
oкoлинe, дa прeдузмe oдгoвaрajућe прaвнe мjeрe, oсигурa свимa тaчнe и пoтпунe
инфoрмaциje, да истичe нaчeлa oдрживoг рaзвoja, рaзвиja пaртнeрствo свих рeлeвaнтних
учeсникa, кoристи свe рaспoлoживe рeсурсe и истрaжуje нajoптимaлниje мeтoдe у
вaспитaњу и oбрaзoвaњу зa зaштиту живoтнe срeдинe [10, 19].
Jeдaн oд eсeнциjaлних сeгмeнaтa бeзбjeднoсти прeмa мoдeрнoм пoимaњу фeнoмeнa
нaциoнaлнe бeзбjeднoсти кojи сe нaлaзи у срeдишту кoнцeптa нaциoнaлних интeрeсa,
пoдрaзумиjeвa свeoбухвaтну aнaлизу нaвeдeнe прoблeмaтикe у eкoлoшкoм oбрaзoвaњу. У
тoм кoнтeксту, пoлaзну oснoву прeдстaвљa прoмjeнa oднoсa чoвjeкa прeмa oкoлини, при
чeму вaспитaњe и oбрaзoвaњe зa зaштиту живoтнe срeдинe oзнaчaвa jeдaн oд нajвaжниjих
зaдaтaкa свaкe држaвe. Прoспeритeт људскoг друштвa и рaзвoj цивилизaциje услoви су
квaлитeтнoг спрoвoђeњa тoг зaдaткa.

ЗАКЉУЧАК
Oдрживи рaзвoj схвaтa се кao призвoдњa при кojoj сe oбeзбjeђуje oдржaвaњe
прирoдe и њeнe рeпрoдукциje нa oснoвнoм принципу рaвнoтeжe. To je рaзвoj нa
структурним, тeхничким и тeхнoлoшким прoмjeнaмa кoje oмoгућaвajу eксплоaтaциjу
прирoднe срeдинe бeз њeнe кoнaчнe eксплoaтaциje. Утицajи пoстojeћe индустриje
сaнирajу сe у циљу зaштитe и пoбoљшaњa живoтнe срeдинe у прeлaзнoм пeриoду крoз
тeхнoлoшкo сaвршeнствo или њeну супституциjу.
Oдрживoст, дaклe, пoдрaзумиjeвa пoтрeбу нeoпхoднoсти пoтпунoг интeгрисaњa
принципa зaштитe и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe у свe сeктoрскe рaзвojнe пoлитикe. Нa
тaj нaчин дoлaзи се дo oснoвнoг принципa ствaрaњa oдрживoг рaзвoja у Рeпублици
Српскoj кojи пoдрaзумиjeвa прeструктурирaњe приврeдe. Oсим нaвeдeнoг, у зaштиту
живoтнe срeдинe трeбaлo би укључити и њeнe прирoднe рeсурсe.
Зaтo je нeoпхoднo дa сe у oблaсти биoдивeрзитeтa свaкa биoдивeрзитeтскa
кaтeгoриja вaлoризуje сa сљeдeћих aспeкaтa: дa сe oдрживo кoристи свaкa
биoдивeрзитeтскa кaтeгoриja; пoтeнциjaлнe, a нeдoвoљнo пoзнaтe врстe дeтaљнo изучe и
увeду у систeм oдрживoг кoришћeњa; дa сe прирoдни дивeрзитeт вишe кoристи нa
лoкaлнoм нивoу; да се oдрживo прoциjeни биoдивeрзитeтски губитaк сa oдрeђeнoг
пoдручja кaдa сe рaдe крупни зaхвaти у циљу приврeднoг рaзвoja Рeпубликe Српскe
(хидрoeлeктрaнe, путeви итд.); да се зa мишљeњe o oдрживoм кoришћeњу искључивo
консултују искусни и дoкaзaни стручњaци кojи су ускo спeциjaлизoвaни зa oдрeђeну
oблaст.
Имajући у виду прoстoрни и врeмeнски рaспoрeд рeсурсa вoдa и њихoвих
кaрaктeристикa у Рeпублици Српскoj, кao и мeђусoбну интeрaкциjу кoришћeњa вoдa,
дoлaзимo дo зaкључкa дa сe вoдaмa нa читaвoj тeритoриjи Рeпубликe Српскe мoрa
223

Слaђaнa Mирjaнић

гaздoвaти интeгрaлнo, jeдинствeнo, кoмплeкснo и рaциoнaлнo, у склoпу интeгрaлнoг
урeђeњa, кoришћeњa и зaштитe свих рeсурсa и пoтeнциjaлa нa прoстoру Рeпубликe
Српскe. Приoритeтни зaдaци кoje je пoтрeбнo стaлнo спрoвoдити нa путу oствaривaњa
кoнцeптa oдрживoг рaзвoja пoљoприврeдe јесу пoвeћaњe кoнкурeнтнoсти и инвeстициjа у
примaрни сeктoр и прeхрaмбeну индустриjу и увoђeњe мeђунaрoдних стaндaрдa.
Пoљoприврeди Рeпубликe Српскe пoтрeбaн је снaжaн инвeстициoни циклус дa би сe
прeвaзишлe структурнe пoтeшкoћe и дa би сe пoвeћaлa кoнкурeтнoст. Рaзвoj
пoљoприврeдe кoja je мaксимaлнo усклaђeнa сa oчувaњeм живoтнe срeдинe дoпринијећe:
oчувaњу зeмљиштa, вoдних рeсурсa, трaдициoнaлних и oдрживих тeхнoлoгиja,
спрeчaвaњу угрожaвaњa oпштeг биoдивeрзитeтa и oдржaвaњу пejзaжa у њeгoвoj eстeтскoj
функцији и функциjи рaзвoja туризмa.
Дaнaс пoстoje чврсти дoкaзи дa су климaтски eкстрeми, вaриjaбилнoст и прoмjeнe
знaчajнe смeтњe успjeшнoм приврeднoм рaзвojу. Прeтпoстaвљa сe дa ћe климaтскe
прoмjeнe имaти дaлeкoсeжнe eфeктe нa oдрживи рaзвoj, укључуjући и спoсoбнoст дa сe
пoстигну милeниjумски рaзвojни циљeви Уjeдињeних нaциja дo 2015. гoдинe. Климaтскe
прoмjeнe имaће ширoкo рaспрoстрaњeнe eфeктe нa живoтну срeдину и нa сoциoeкoнoмскe
и срoднe сeктoрe укључуjући вoднe рeсурсe, пoљoприврeду и шумaрствo, људскo
здрaвљe, eкoсистeмe и биoдивeрзитeт, eнeргeтику, туризaм и инфрaструктуру.
Пoлaзeћи oд чињeницe дa oблaст живoтнe срeдинe прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних
пoстулaтa нaциoнaлнoг интeрeсa зeмљe, jeдинo тeмeљнa прoмjeнa oднoсa чoвjeкa прeмa
oкoлини oбeзбjeђуje дaљи нaпрeдaк људскoг друштвa.
У тoм смислу круциjaлну улoгу имa вaспитaњe и oбрaзoвaњe зa зaштиту живoтнe
срeдинe. Стрaтeгиja eкoлoшкoг oбрaзoвaњa трeбa дa промовише схватање дa oбрaзoвaњe
зa зaштиту живoтнe срeдинe трaje циjeли живoт, да ствoри oсjeћaj oдгoвoрнoсти зa стaњe
oкoлинe, дa прeдузмe oдгoвaрajућe прaвнe мjeрe, oсигурa свимa тaчнe и пoтпунe
инфoрмaциje, да истичe нaчeлa oдрживoг рaзвoja, рaзвиja пaртнeрствo свих рeлeвaнтних
учeсника, да кoристи свe рaспoлoживe рeсурсe и истрaжуje нajoптимaлниje мeтoдe у
вaспитaњу и oбрaзoвaњу зa зaштиту живoтнe срeдинe.
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МЕТОДЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА УКУПНИХ
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Abstract

JOKIĆ, Duška, Tatjana CVIJANOVIĆ, P. DUGIĆ: METHODS FOR DETERMINATION OF
CONTENT TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS IN SOIL SAMPLES [1Agricultural
Institute of Republic of Srpska, Knjaza Miloša 17, Banja Luka, 2Fаculty of Тechnology, University
of Banja Luka, Vojvode Stepe Stepanovića 73, Banja Luka]
Total petroleum hydrocarbons – TPH are organic compounds which are part of the
petroleum and its products. They are important pollutants of the environment and toxic to humans,
plant and animal life. The contamination of soil with TPH occurs due to accidental spills during
exploitation, processing, transportation, storage and use oil. The paper gives an overview of the most
commonly used analytical method for the determination of total petroleum hydrocarbon content in
soil samples. There are described the procedures of TPH extraction from soil samples and techniques
for quantification of TPH, with particular focus on the technique of gas chromatography (GC) and
infrared spectroscopy (IR) technique.
Key words: soil, TPH, extraction, GC/FID, IR
Сажетак
Укупни нафтни угљоводоници (Total Petroleum Hydrocarbon – TPH) органска су
једињења која улазе у састав нафте и нафтних деривата. Важни су загађивачи животне
средине и токсични су за људе, биљни и животињски свијет. До загађењa земљишта долази
усљед изливања током експлоатације, прераде, транспорта, складиштења и кориштења нафте.
У раду је дат преглед најчешће кориштених аналитичких метода за одређивање укупног
садржаја нафтних угљоводоника у узорцима земљишта. Описани су поступци екстракције
TPH из узорака земљишта те технике за квантификацију садржаја TPH, са посебним освртом
на технику гасне хроматографије и технику инфрацрвене спектроскопије.
Кључне ријечи: земљиште, укупни нафтни угљоводоници, екстракција, GC-FID, IR

УВОД
Годишње се у свијету произведе 3,91 милијарди тона сирове нафте (2010.
година), а процјене су да од тога око 0,1% доспијева у све сфере животне средине –
земљиште, воду и ваздух (Beškovski и сар., 2012).
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До загађења земљишта нафтним дериватима долази антропогеном дјелатношћу при
експлоатацији, преради, транспорту, складиштењу, кориштењу нафте, али и при
акцидентним изливањима. До загађења, такође, може доћи и природном активношћу
(Beškovski и сар., 2012).
Укупни нафтни угљоводоници (Total Petroleum Hydrocarbons – TPH), као саставни дио
нафте и нафтних деривата, важни су загађивачи животне средине и токсични су за
људе, биљни и животињски свијет. Нафтни загађивачи не разлажу се брзо те могу да
остану у земљишту, седиментима и води дужи временски период. Због њиховог
присуства у животној средини може доћи до оштећењa озона у стратосфери,
глобалног загријавања и ефекта стаклене баште (Okop, 2010).

Слика 1. Доспијевање угљоводоника у земљиште
(Sadler и Connell, 2003)

Комплексни хемијски састав нафтних деривата може се током времена
мијењати у животној средини, јер угљоводоници нафте представљају супстрат за раст
микроорганизама. Микроорганизми разграђују нафтне деривате до нетоксичних
супстанци и на крају их минерализују, односно преводе до угљен-диоксида и воде.
Како би се могао пратити ниво загађења животне средине са TPH, развијене су бројне
аналитичке методе за одређивање његовог присуства и концентрације у различитим
узорцима.
У раду је дат преглед најчешће кориштених аналитичких метода за одређивање
укупног садржаја нафтних угљоводоника у узорцима земљишта, као и преглед радова
неких аутора из наведене области. Описани су поступци екстракције TPH из узорака
земљишта, те технике за квантификацију садржаја TPH, са посебним освртом на
технику гасне хроматографије и технику инфрацрвене спектроскопије.
Поступци екстракције нафтних угљоводоника у земљишту
Постоји велики број метода екстракције TPH из узорака земљишта. Способност
екстракционих метода да издвоје нафтне угљоводонике из земљишта у великој мјери
зависи од растварача који се користи као и од типа и особина узорка земљишта.
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Растварачи имају различиту екстракциону ефикасност, што значи да се при
екстракцији истог узорка на исти начин са два различита растварача могу добити
различити резултати. Избор растварача зависи од многих фактора као што су
ефикасност екстракције, токсичност, доступност, квалитет, цијена и сл.
Растварачи који се најчешће користе за екстракцију земљишта су: дихлорметан
(DCM), мјешавине DCM/метанол (1:1), DCM/ацетон (1:1), хексан/ацетон (1:1),
пентан/ацетон (1:1) и разни алкохоли (метанол и изопропанол).
Дихлорметан (метилен-хлорид) се користи за екстракцију полуиспарљивих супстанци
због своје високе ефикасности екстракције, ниске цијене и препоручен је у већини
стандардних метода.
Alinnor и сaрaдници (2014) спровели су истраживање на подручју делте Нигер у
Нигерији да би утврдили ниво загађености укупним нафтним угљоводоницима (TPH)
у земљишту и подземним водама. Екстракција узорака спроведена је дихлорметаном
на механичкој мућкалици 5–6 h на собној температури. Квантификација TPH
спроведена је на GC-FID.
Junhui и сарадници (2012) oдредили су садржај TPH у пољопривредном земљишту у
близини петрохемијског комплекса у Гуангзхоу, Кина. Екстракција је рађена са
мјешавином растварача дихлорметан/ацетон (1:1) примјеном убрзане екстракције
растварачем. За анализу екстракта кориштен је метод GC-FID.

Слика 2. Поређење концентрација TPH (C10-C36)добијених екстракцијама са DCM и
DCM/ацетоном (1:1) (Buddhadasa, 2002)

На Слици 2. упоређене су концентрације TPH (C10-C36) добијене екстракцијама
DCM и DCM/ацетон.
Анализом добијених резултата може се закључити да је при високим
концентрацијама TPH мјешавина DCM/ацетон дала лошије резултате. Разлог томе је
вјероватно брзо засићење растварача великом концентрацијом TPH у узорку. При
нижим концентрацијама TPH, мјешавина DCM/ацетон имала је бољу екстракциону
моћ од DCM. У узорку поред TPH могу да се налазе и друге органске компоненте,
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полициклични ароматични угљоводоници и поларне врсте неугљоводоника па је
веома тешко процијенити да ли је DCM/ацетон уопште прикладан за екстракцију
виших концентрација TPH (Buddhadasa, 2002).
Okop и Ekpo (2012) такође су користили дихлорметан за екстракцију TPH
користећи методу екстракције по Soxhletu (квантификација на GC/FID). Истраживање
је спроведено на подручју делте Нигер три мјесеца након излијевања нафте. Pinedo и
сaрaдници (2012) представили су развој аналитичке методе за карактеризацију
фракција TPH. Циљ истраживања био је да се процијене ризици за људско здравље и
животну средину, а узорци су узети у шпанском граду Сантандер. За екстракцију
узорака кориштена је мјешавина растварача ацетон/хептан на механичкој мућкалици
(квантификација на GC/FID).
Richter и сaр. (2004) утврдили су садржај загађивача у узорцима земљишта
користећи хексан за екстракцију (код квантификације једињења на GC/FID-у) и 1,1,2трихлоротрифлуороетан (квантификација на IR). Rauckyte и сaр. (2010) хексаном су
екстраховали TPH и уља и масти из узорака земљишта контаминираних нафтом.
Grabiec-Raczak и сaр. спровели су истраживање TPH у узорцима земљишта, воде и
подземне воде користећи неке стандардне процедуре (гравиметрија, IR анализа) са
различитим екстракционим методама. Поређене су три екстракционе методе
(екстракција по Soxhletu, солвент екстракција и ултарсонична екстракција), а као
растварач кориштен је CCl4.
Раније су више кориштени и растварачи хлорфлуороугљоводоника као што је
трихлоротрифлуороетан (познатији као фреон 113) за анализу TPH у уљима и мастима
због својих квалитетних спектара и ниске токсичности за људе, али се у последње
вријеме све мање користе због штетног утицаја на озонски омотач.

Слика 3. Поређење концентрација TPH (C10-C36) добијених екстракцијама са
изопропанолом и DCM/ацетон (1:1) (Buddhadasa, 2002)

Метанол је најчешће кориштен растварач за екстракцију испарљивих супстанци као
што су бензен, толуен, етилбензен, ксилен (BTEX) у земљишту. Алкохоли попут
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метанола и изопропанола користе се при екстракцији влажних узорака земљишта због
постојања разлике у поларности између влаге и DCM.
На Слици 3. приказано је поређење концентрација TPH (C10-C36) добијених
екстракцијама растварача изопропанола и DCM/ацетона. Предност изопропанола над
DCM поред релативно ниске токсичности, нижих трошкова одлагања растварача
након употребе, огледа се и у ризику од ослобађања остатака хлорованих
угљоводоника у животну средину при кориштењу DCM (Buddhadasa, 2002).
На Слици 4. приказани су растварачи који се користе за различите анализе TPH.

Слика 4. Избор растварача за екстракцију TPH (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria
Working Group Series, 1998)

Методе екстракције TPH из земљишта које се најчешће користе за испарљиве TPH су
„purge and trap“ и „headspace“, а за полуиспарљиве TPH мућкање или вортексикација
(може да се користи и за испарљиве), екстракција по Soxhlet-у, сонификација,
суперкритична флуидна екстракција, убрзана екстракција растварачима и
микроталасна екстракција.
Purge and trap метода (EPA Method 5035) користи се за екстраховање испарљивих
једињења (као што су BTEX и бензин) из земљишта. Екстракција се изводи тако што
се узорак земљишта механички мућка са метанолом. Дио екстракта метанола уводи се
у вентилациону посуду и разблажи са дестилованом (пречишћеном) водом.
Headspace техника такође је добра за анализу испарљивих једињења у земљишту.
Узорак земљишта смјештен је у „headspace“ виал и загријаван. Могу се додати и соли
ради ефикаснијег испаравања аналита из узорка земљишта у виал. Техника
„headspace“ анализе код земљишта корисна је када су присутна тешка уља и високе
концентрације аналита које могу озбиљно да контаминирају „purge and trap“
апаратуру. Лимити детекције виши су код „headspace“ него код „purge and trap“
технике.
Најједноставнији метод за издвајање полуиспарљивих једињења из земљишта је
мућкање или снажно механичко мијешање узорка са растварачем. Додавање
десиканта у земљиште/мјешавину растварача може помоћи да се разбије земљиште и
повећа површина. Екстракт може да се анализира директно. Једноставно мућкање је
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брзо што га чини одличном екстракционом техником. Међутим, ефикасност
екстракције може да варира зависно од типа узорка земљишта.
Екстракција по Soxhletu (EPA Method SW-846 3540) најчешће се користи за
полуиспарљива једињења и веома је ефикасан процес. Растварач се загријава и
рециркулише кроз узорак земљишта непрекидно 16–24 сата. Овај метод генерише
релативно велики обим екстракта који треба касније концентрисати. Због тога је овај
метод прикладнији за полуиспарљива него за испарљива једињења.
Екстракција сонификацијом (EPA Method SW-846 3550) може такође да се користи
за полуиспарљива једињења. Метода обухвата кориштење ултразвучних таласа да се
побољша прелазак аналита из узорка у растварач. Сонификација је бржа техника од
екстракције по Soxhletu и захтијева мање растварача.
Суперкритична флуидна екстракција (SFE) (EPA Methods 3540) примјенљива је за
екстракцију полуиспарљивих једињења. SFE обухвата подешавање притиска и
температуре мобилне фазе до „суперкритичних“ параметара, тако да има особине и
гаса и течности. Флуиди у суперкритичном стању имају знатно већу растворљивост и
степен селективности од класичних растварача. Њихова динамичка вискозност и
густина су ниски, док је коефицијент дифузије чак око 100 пута већи од оних код
обичних течности. (Varga, 2008). Суперкритични флуид пропушта се кроз узорак
земљишта и аналити се концентришу на сорбент. Аналити се елуирају растварачем и
анализирају конвенционалним техникама. CO2 је најпопуларнија мобилна фаза.
Убрзана екстракција растварачем (Accelerated Solvent Extraction – ASE, EPA
Method 3545) има ефикасност екстракције упоредиву са екстракцијом по Soxhletu.
Овај метод се понекад назива субкритична флуидна екстракција. За овај метод
користе се конвенционални растварачи као што је нпр. дихлорметан, који се
загријавају и проводе под притиском кроз узорак земљишта. Субкритична флуидна
екстракција има предност у односу на технику традиционалне екстракције
растварачима јер захтијева мању запремину растварача.
Велика потрошња растварача код традиционалних метода екстракције подстакла је
лабораторије за изналажење алтернативних технологија. Микроталасна екстракција
(Microwave Assisted Extraction – МАЕ) је екстракција која користи микроталасну
енергију за загријавање растварача који је у контакту са чврстим узорцима ради
превођења жељених једињења у раствор. Због запаљивости растварача мора се водити
рачуна о загријавању под притиском. Ова техника обезбјеђује брзу и репродуктивну
методу, еколошки прихватљиву, уз малу потрошњу растварача. Принос микроталасне
екстракције еквивалентан је традиционалним методама као што је екстракција по
Soxhletu или сонификација (Leovac, 2011).
Milestone у апликационом методу (МЕ007) описује поступак екстракције TPH из
земљишта поређењем три методе (екстракција мућкања са растварачем, Soxhlet и
МАЕ) користећи исти растварач – мјешавину ацетон/хептан. За екстракцију мућкањем
у узорак земљишта додано је 40 ml ацетона и 20 ml хептана. Узорак је мућкан 1 сат на
собној температури. Екстракција по Soxhletu трајала је 20 сати, а у узорак је додано
такође 40 ml ацетона и 20 ml хептана. Код МАЕ земљиште је екстраховано са 20 ml
ацетона и 20 ml хептана. Програм је трајао 20 минута на 150 °C. Очитање
(квантификација) је вршено на GC-FID. Резултати GC анализе потврдили су да је
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микроталасна екстракција значајно бржа у односу на друга два поступка екстракције,
а значајно је и смањење количине растварача. С обзиром на то да су најчешће
кориштене методе екстракције Soxhlet и сонификација, на сљедећој слици (Слика 5)
приказано је поређење те двије методе у екстракцији TPH (C10-C36).

Слика 5. Поређење концентрација TPH (C10-C36) добијених сонификацијом и Soxhlet
методом (Buddhadasa, 2002)

Концентрисање екстракта узорка

Екстракти се након екстракције филтрирају, осуше са десикантом и концентришу
прије анализе. Концентрисање екстракта омогућава постизање нижих граница
детекције TPH у земљишту. Концентрисање се за испарљиве аналите спроводи
„хватањем“ на сорбенту или „хватањем“ смрзавањем, док се за полуиспарљива
једињења концентрисање врши помоћу снајдер колоне, Kuderna Danish
концентратора, упаравањем азотом или на вакуум упаривачима.
Пречишћавање екстракта узорка

Пречишћавање је важан корак у анализи TPH примјеном методе IR и гравиметријске
методе јер су ове методе веома осјетљиве на ометајуће ненафтне угљоводонике.
Кораци пречишћавања рјеђе се користе код примјене методе гасне хроматографије
(GC) јер искусни GC аналитичари могу препознати присуство ометајућих једињења.
Технике пречишћавања користе се јер растварач поред интересантних аналита може
често екстраховати и интерферирајућа једињења. Поларна једињења као што су
животињске и биљне масти, протеини и мале биолошке молекуле могу бити
неадекватно идентификована као нафтна једињења. Да би се таква једињења
уклонила, користе се технике пречишћавања с тим да и нека поларна нафтна једињења
такође могу бити уклоњена.
За пречишћавање нафтних екстраката користе се најчешће двије технике. У једној
техници ометајућа једињења уклањају се пропуштањем екстракта кроз стаклену
колону испуњену сорбентом. Друга техника је мућкање екстракта са растреситим
сорбентом, а затим уклањање сорбента филтрацијом.
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Најчешће кориштени сорбенти за пречишћавање су хемијски модификован силика
гел, алуминијум оксид, полимерни сорбенти (кополимери стирена или
дивинилбензена), порозни карбон и сл.

Технике за мјерење нафтних угљоводоника

Након завршетка припреме екстракта узорка приступа се процесу детекције и
квантификације нафтних угљоводоника. Постоји неколико спектроскопских и
неспектроскопских техника које су се током година развијале за анализу TPH у
узорцима земљишта. Најпопуларније методе анализе TPH засноване су на гасној
хроматографији (GC), инфрацрвеној спeктроскопији (IR), гравиметријским
аналитичким техникама и ’immunoassay’ методе.
Основне GC методе тренутно су највише заступљене лабораторијске методе за
мјерење TPH јер детектују широк спектар угљоводоника, обезбјеђују и осјетљивост и
селективност и могу се користити за идентификацију као и квантификацију TPH.
Основне IR методе имале су широку примјену у прошлости за мјерење TPH јер су
једноставне, брзе и јефтине. Међутим њихова употреба се смањује због свјетске
забране производње фреона (који се користи за екстракцију узорка и мјерење),
неспецифичности ових метода, те њихове немогућности да дају неке информације о
идентификацији TPH и потенцијалном ризику.
Основне гравиметријске методе такође су једноставне, брзе и јефтине. Оне такође
имају сличан проблем као и IR методе. Гравиметријске методе могу се користити за
веома масне муљеве и отпадне воде који би представљале аналитичке тешкоће за
друге инструменталне методе.
’Immunoassay’ методе стичу популарност за испитивање на терену јер пружају
једноставну и брзу технику за ’in-situ’ квантификацију TPH (на лицу мјеста).
Табела 1. Преглед аналитичких метода за мјерење TPH (Оkparanma и Mouazen, 2013)

Гасна хроматографија

Пламен јонизациони детектор (FID)
Масена спектрометрија (MS)

Циљ
мјерења
TPH
TPH, PAH

Инфрацрвена
спектроскопија

IR спектрометар

TPH и PAH

Општа гравиметрија

Гравиметријска равнотежа

TPH и PAH

ELISA* опрема

TPH и PAH

Мјерне технике

’Immunoassay’
Раман спектроскопија
Флуоресцентна
спектроскопија
*

Уређаји за детекцију

*

ECIA опрема

TPH и PAH

*

CCD детектор

TPH и PAH
*

Полихроматор/CCD камера
*

SIT камера

TPH и PAH
TPH и PAH

ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay; ECIA – Electrochemical immunoassay; CCD – Chargecoupled device; PAH – Polycyclic Aromatic Hydrocarbon; SIT – Silicon intensified target
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Методе гасне хроматографије

Гасна хроматографија је техника која раздваја смјеше једињења на појединачне
компоненте при проласку кроз колону у гасном хроматографу. Користи се за
сепарацију, идентификацију и квантитативно испитивање једињења. Сепарација се
постиже комбинацијом фактора као што су тачка кључања, поларност и разлике
афинитета међу различитим компонентама у узорку.
Два најчешће кориштена детектора за мјерење TPH гасном хроматографијом су
пламен јонизациони детектор (FID) и масени детектор (MS).
Гасна хроматографија са пламен јонизационим детектором (GC-FID)

Пламен јонизациони детектор је неселективни детектор који користи водоник за
јонизацију органских једињења. Предност GC-FID је његова осјетљивост на широк
спектар једињења угљоводоника. У неким методама FID се може користити да мјери
укупни сигнал TPH. За анализу полуиспарљивих једињења гасна хроматографија
углавном је опремљена са пакованом или капиларном колоном. Како се температура
колоне постепено повећава, TPH компоненте се раздвајају према својим тачкама
кључања. Свако једињење има карактеристично ретенционо вријеме. Квантификација
се врши на основу екстерних и/или интерних стандарда.
За GC-FID методу потребно је да се узорци прије екстракције смјесте у фрижидер на 4
°
C и осуше. Сушење може бити хемијско кориштењем погодних агенса за сушење
(најчешће кориштен је натријум сулфат – Na2SO4) или физичко у сушионику на
температури од 105°C у трајању од 24h да би се уклонили остаци влаге. Након тога
TPH једињења екстрахују се употребом одговарајућег растварача (нпр. ацетон,
дихлорметан, хексан или пентан) и екстракти пречишћавају различитим адсорбенсима
(силика гел, алуминијум оксид или флорисил).
Треба нагласити да је одзив FID пропорционалан маси присутног угљоводоника и
неосјетљив је на врсту угљоводоника (нпр. ароматичне, n-алкане и олефине), па је за
потврду идентитета испитиваних једињења потребно користити и другу колону/други
детектор.
Гасна хроматографија са масеним детектором (GC-MS)

Масени спектрометар један је од најмоћнијих детектора и за квалитативну и за
квантитатитивну анализу једињења у гасној хроматографији. GC-MS систем користи
се за мјерење концентрација циљаних испарљивих и полуиспарљивих нафтних
једињења. Предност GC-MS је висока селективност или способност да се потврди
идентитет једињења на основу ретенционог времена и карактеристичног масеног
спектра испитиваног једињења. Гасна хроматографија са масеним спектрометром
чини идеалну комбинацију, јер омогућава раздвајање смјеше на њене састојке,
јонизује сваки састојак и идентификује састојак једињења према карактеристичним
масама јона.
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Слика 6. GC/MS хроматографија (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group
Series, 1998)

Међутим, GC-MS је мање погодна техника за квантификовање TPH од других
техника. Масени спектрометар може имати веома различите одговоре за два
различита једињења угљоводоника. С обзиром на то да су нафтни производи сложене
смјеше угљоводоника, иста маса два различита производа може имати два различита
одговора на масеном спектрометру (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working
Group Series, 1998).
У односу на FID, MSD има мању осјетљивост. На Слици 7 приказано је поређење
концентрација TPH (C10-C36) кориштењем GC-FID у односу на GC-MS.

Слика 7. Поређење добијених концентрација TPH (C10-C36) кориштењем GC-FID
наспрам GC-MS (Buddhadasa, 2002)
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Добијени резултати показују да GC-FID анализа производи веће TPH (C10-C36)
вриједности него одговарајућа GC-MS анализа.
Метода инфрацрвене спектроскопије (IR)
Принцип на којем се базира инфрацрвена спектроскопија (IR) је мјерење апсорпције
односно трансмисије инфрацрвеног зрачења кроз узорак на основу чега се одређује
структура молекуле тј. молекуларни састав посматраног узорка. Инфрацрвено зрачење
емитује молекуле захваљујући својим интерним вибрацијама. Апсорбовањем IR
зрачења молекулске вибрације се побуђују, те молекуле почињу јаче вибрирати. Свака
молекула има карактеристичне вибрације које зависе од чврстоће везе и маса дијелова
молекула које вибрирају. Стога инфрацрвена спектроскопија има велике аналитичке
могућности јер помоћу ње је могуће одредити од којих се функционалних група
молекула састоји. Инфрацрвена спектроскопија користи се за идентификацију
супстанци јер свака молекула има различит инфрацрвени спектар. IR спектар
укључује подручје таласних дужина од 0.76 до 1000 μm (Desnica, 2012).
Најчешће кориштени растварач за екстракцију TPH из земљишта за IR анализу је
фреон-113. Поред њега користи се и угљеник тетрахлорид (CCl4). Његова употреба је
ограничена јер је канцероген и такође штетан за озонски омотач. Растварачи као што
је метанол, метилен-хлорид или хексан нису погодни за IR метод јер садрже C-H везе.
За пречишћавање екстракта користи се најчешће силика гел да се уклоне неке биогене
материје при чему могу бити изгубљени и неки поларни нафтни угљоводоници.
IR спектрометри мјере енергију апсорбанце алифатичних C-H веза. C-H апсорбанца се
квантификује поређењем са апсорбанцом стандарда познате концентрације.
Један од савршенијих облика IR спектроскопије је и Fourierova трансформација. То је
знатно прецизнија и бржа метода од класичне IR спектроскопије. Даје оптималан
спектар и одједном снима цијели спектар, те на тај начин обухвата велики број
таласних дужина. FTIR има високу резолуцију, која се може лако мијењати у складу
са особинама узорка.
Paiga и сaр. (2012) користили су технике IR и GC за квантификовање присутних TPH у
земљишту. Екстракција је извршена са трихлоротрифлуороетаном за IR анализу и
пентаном за GC-FID анализу. На Слици 8 је приказ спектра анализираних узорака (IR
анализа, а и б) и хроматограм стандардног раствора (GC-FID анализа, ц) .

Слика 8. Спектри IR (а,б) и хроматограм GC-

FID (ц)
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ЗАКЉУЧАК
 Основни кораци у одређивању садржаја укупних нафтних угљоводоника у
узорцима земљишта су екстракција са одговарајућим растварачем, концентрисање
екстракта, пречишћавање екстракта, те на крају мјерење тј. квантификација.
 Најчешће кориштене методе екстракције су Soxhlet екстракција, мућкање са
растварачем и ултразвучна екстракција.
 Најчешће кориштени растварачи при екстракцији за анализу гасном
хроматографијом (GC) су дихлорметан, мјешавине дихлорметан/ацетон,
хептан/ацетон, хексан/ацетон, те алкохоли метанол и изопропанол. Од
екстракционих растварача за анализу инфрацрвеном спектроскопијом (IR) погодни
су фреон и угљеник тетрахлорид (CCl4).
 На избор растварача, технике екстракције, као и методе детекције и квантификације
укупних нафтних угљоводоника (TPH) утичу бројни фактори као што су
ефикасност, токсичност, доступност, квалитет, цијена и сл.
 Најпопуларније методе идентификације и квантификације укупних нафтних
угљоводоника (TPH) засноване су на гасној хроматографији (GC), док се употреба
метода заснованих на инфрацрвеној спектроскопији (IR) смањује због свјетске
забране производње фреона.
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