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ZMENY MELATONÍNU V EPIFÝZE PO CELOTELOVOM OŽIARENÍ POTKANOV
GAMA LÚČMI.
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Študovali sme účinky ionizujúceho žiarenia na biochemické uklazatele funkcie epifýzy, melatonin a
kľúčové enzýmy jeho metabolizmu, N-acetyltransferázu (NAT) serotonínu a monoaminooxidázu
(MAO) u laboratórnych potkanov. Po adaptácii na štandardné podmienky zverínca a umelý svetelný
režim svetlo:tma -12:12 h, boli potkany samce kmeňa Wistar jednorazovo celotelove ožiarené dávkou
14.4 resp. 9.6 Gy gama lúčov vo tme. Ďalšie skupiny boli ozařované celotelovo frankcionovane
dávkou 2.4 Gy gama lúčov 2x týždenne medzi 15.30 a 18.30 h do celkových dávok 9.6 a 14.4 Gy.
Ožiarené a zdanlivo ožiarené potkany oboch skupín sme vyšetrili v noci, v rozpätí 30 min. až 5 dní po
expozícii.

Tridsať a 60 min. po akútnom letálnom ožiarení potkanov sme zaznamenali pokles koncentrácie
melatoninu (Mel) v epifýze, aktivita NAT sa nelíšila od hodnot kontrolnej skupiny (Kassayová et al.
1995). V neskoršom období po ožiarení sme pozorovali známky zvýšenej syntézy Mel: vzostup aktivity
NAT a koncentrácie Mel v sére na 3. deň po expozícii dávke 14.4 Gy (Kassayová et al. 1993,
Ahlersová et al. 1997), po ožiarení dávkou 9.6 Gy stúpla koncentrácia Mel v epifýze a sére 5 dní po
expozícii.

Frakcionované ožarovanie do celkovej dávky 9.6 Gy spôsobilo pokles aktivity NAT 6 h po expozícii,
bez zmien koncentrácie Mel v epifýze. U potkanov s akumulovanou dávkou 14.4 Gy sme zaznamenali
pokles aktivity NAT a koncentrácie Mel v epifýze (sére) 6 h a 3 dni po ožiarení a výrazný vzostup
aktivity MAO na 3.deň. Päť dní po expozícii aktivity oboch enzýmov a koncentrácia Mel sa nelíšili od
hodnot kontrolnej skupiny (Ahlersová et al. 1998, vtlačí). Frakcionované ožarovanie potkanov do
dávky 14.4 G spôsobilo prechodný pokles syntézy Mel v epifýze, čo môže byť dôsledok preferecie
oxidatívnej deaminácie serotonínu (viď zvýšenie aktivity MAO) v porovnání s jeho N-acetyláciou,
vedúcou k syntéze melatoninu. Prechodný pokles koncentrácie Mel v epifýze v priebehu 60 min po
jednorazovej expozícii dávke 14.4 resp. 9.6 Gy môže byť výsledkom podobných metabolických zmien
aké predpokladáme u frankcionovane ozařovaných potkanov. Zvýšenú syntézu Mel v epifýze
v neskoršom období po akútnom letálnom ožiarení potkanov považujeme za adaptačné úsilie
organizmu vyprodukovať dostatok hormónu s antioxidačným, antistresovým a imunomodulačným
účinkom v podmienkach rozvinutého radiačného poškodenia. Funkčné zmeny epifýzy môžeme
očakávať u pacientov predovšetkým po aktinolerápii v oblasti hlavy a krku.
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