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ABSTRACT 

 

The effects of a  sublethal dose of gamma-rays  applied on the head on selected 

behavioral parameters  were investigated  in this study. Adult male Sprague-Dowley rats 

(n=9) were irradiated with a single dose of 20 Gy of gamma-rays from a 60Co radiation 

source. The irradiated animals as well as sham-irradiated controls were tested daily in Morris 

water maze (MWM) (2 sessions per day) and in the open field test. The ability of spatial 

learning given by latency time to find the hidden platform was followed in MWM. The 

horizontal and vertical locomotion, the number of crossings of the center of the field and the 

washing behavior were recorded during an 8-minute test in the open field. The results 

obtained show, that  radiation didn’t altered significantly the dynamic of learning in MWM 

during the experiment. The level of horizontal and vertical locomotory activity in open field 

was lower in irradiated group in comparison with controls. The number of the crossings of the 

field’s center, related to the level of anxiozity of animals was non-significantly  lower in 

irradiated animals, whereas no differences in number of washing between both groups were 

detected. 
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The results point to differences in radiosensitivity in various behavioral parameters in 

rats, maybe due to different level of their control and coordination in CNS. 

Key words: ionizing radiation, gamma-rays, rats, Morris water maze, open field 

 

ÚVOD 

 

Z rádiobiologických štúdií na experimentálnych zvieratách, i zo skúseností z ožiarenia 

ľudí pri jadrových haváriách vyplýva, že nervové  tkanivo, ktoré je zložené väčšinou 

z vysokodiferencovaných buniek bez schopnosti delenia patrí medzi relatívne rádoirezistentné 

tkanivá organizmu. K vyvolaniu syndrómu CNS, ktorý vedie v už v priebehu hodín až dní 

k neodvratnej smrti jedinca sú potrebné dávky 50 Gy a viac, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú 

hodnoty LD50/30 pre danú druh zvieraťa (Coggle, 1983). Na druhej strane, už pri relatívne 

nižších dávkach, aplikovaných na hlavu zvieraťa boli zistené zmeny v ich psychickej 

výkonnosti. Napríklad po dávke 15 Gy aplikovanej na hlavu sa u králikov sa zistilo zhoršenie  

vytvárania podmienených reflexov  ( Mayerson,1958). U myší krátkodobú retrográdnu 

amnéziu je možné vyvolať už dávkami menšími než 1 Gy ( Wheeler a Hardy, 1985). 

Zhoršenie psychických funkcií sa zistilo i u ľudí, ktorí prežili jadrový útok na Hirošimu 

(Otake a spol., 1991) alebo sa stali obeťami jadrových havárií . Závažným medicínskym 

problémom sú i vedľajšie účinky žiarenia po rádioterapii mozgových nádorov u detí, ktoré 

zahrnujú zhoršenie pamäťových funkcií a pokles IQ pretrvávajúce do obdobia dospelosti 

(Roman a Sperduto, 1995) 

Cieľom našej práce bolo zistiť, či ožiarenie potkanov relatívne vysokou dávkou gama-

lúčov s obmedzením na oblasť hlavy dokáže ovplyvniť niektoré parametre vrodených  

a získaných foriem správania.  

 

MATERIÁL A METÓDY . 

 

Experimentálne zvieratá. V experimentoch sme použili dospelé potkany-samce kmeňa 

Sprague-Dowley o priemernej hmotnosti 350 g, pochádzajúce z chovu Lekárskej fakulty 

UPJŠ, ktoré pred experimentom boli adaptované na podmienky zverinca po dobu 3 týždňov. 

Zvieratá boli chované po 3 v plexitových klietkach v miestnosti s umelým svetelným režimom  

LD 12:12 (svetlo od 7:00) a kontrolovanou teplotou a vlhkosťou vzduchu. Boli kŕmené 

štandardnou peletovanou diétou (dodávateľ: TopDovo,s.r.o., Dobrá Voda) a napájané 

vodovodnou vodou ad libitum.  
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Experimentálny postup  Zvieratá sme náhodne rozdelili po 9 do dvoch experimentálnych 

skupín. Zvieratá prvej skupiny sme ožiarili dávkou 20 Gy gamma-lúčov v oblasti hlavy, 

pričom ostatné časti tela boli chránené pred žiarením oloveným tienením. Ožarovanie sme 

vykonali s použitím ožarovacieho zariadenia Chisostat (Chirana, Praha) obsahujúci ako zdroj 

žiarenia 60Co. Dávkový príkon činil 0,6 Gy/min. Počas ožarovania v trvaní 33 minút boli 

potkany umiestnené v imobilizačnom boxe. Rovnako sme narábali s kontrolnými potkanmi. 

Pol hodiny po skončení ožarovania, resp. zdanlivého ožiarenia v prípade kontrol, sme zvieratá 

podrobili testu v otvorenom poli. Bezprostredne potom sme zvieratá testovali v Morrisovom 

vodnom labyrinte a tento test sme zopakovali po uplynutí 1 hodiny. Všetky experimentálne 

úkony sme vykonávali dopoludnia vo svetlej časti dňa. Ďalej sme zvieratá testovali rovnakým 

spôsobom počas nasledujúcich 4 dní. Test v Morrisovom bazéne sme zopakovali aj na 14. deň 

po ožiarení. 

Morrisov vodný labyrint. Použitá aparatúra pozostávala z plastového kruhového bazénu 

s priemerom 100 cm a výškou steny 50 cm. Bazén bol napustený vodou (teplota vody: 23 °C) 

do výšky 17 cm. Aby sa vylúčila zraková orientácia, voda bola zafarbená mliekom,. V bazéne 

2 cm pod hladinou vody bola umiestnená úniková platforma veľkosti 15 × 15 cm. Deň pred 

začiatkom testovania boli zvieratá 1 minútu adaptované na pobyt v bazéne (bez  platformy). 

Meral sa čas od vloženia zvieraťa do bazénu po dosiahnutie platformy. Po dosiahnutí 

platformy bolo zviera na nej ponechané 20 s. Ak zviera nenašlo platformu do 60 sekúnd, bolo k 

nej dovedené.  

Test otvoreného poľa. V experimente bolo použité štvorcové pole veľkosti 100 × 100 cm, 

ohradené bielou stenou vysokou 60 cm. Plocha poľa bola rozdelená na 25 rovnakých 

štvorcov. Na začiatku testu bolo zviera umiestnené do stredu poľa. Zviera bolo snímané 

videokamerou (JVC, Japonsko) zavesenou nad stredom poľa. Každý test trval 8 minút. 

Sledované parametre boli: počet prejdených štvorcov (štvorce, do ktorých zviera vstúpilo 

všetkými končatinami), počet prechodov cez stredový štvorec poľa, počet vztýčení na zadné 

končatiny a počet aktov „umývania“ (pretieranie tváre prednými končatinami). 

Výsledky experimentov boli štatisticky vyhodnotené nepárovým t-testom. 

 

VÝSLEDKY 

 

Morrisov vodný labyrint.  Výsledky sú uvedené na obr.1. U potkanov v oboch 

experimentálnych skupinách došlo k postupnému skracovaniu času potrebného k nájdeniu 
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platformy, ktorý do 5. dňa dosiahol, ktorý sa po 3. dni už výraznejšie nemenil. Na rovnakej 

hodnote zostal aj po zopakovaní testu s odstupom dvoch týždňov. Počas prvých dvoch dní 

boli latentné časy počas opakovaného testu v ten istý deň výrazne nižšie u ožiarených 

I u kontrolných zvierat, neskôr sa výsledky za obe opakovania sa vyrovnali. V priebehu 

experimentu sme štatisticky významné rozdiely medzi ožiarenými a kontrolnými zvieratami 

nezistili. Počas prvých meraní na 1. a 2. deň, resp. počas oboch opakovaní na 4. deň sme 

namerali dlhšie latentné časy u ožiarených zvierat. 
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Obr.1 :  Test priestorovej pamäte v Morrisovom labyrinte vyjadrený ako latentné časy do 

nájdenia ukrytej platformy u ožiarených (n = 5) a kontrolných (n = 5) potkanov. 

 

Test otvoreného poľa. V skupine ožiarených zvierat došlo ku zníženiu základnej pohybovej 

aktivity v porovnaní s kontrolnou skupinou. Štatisticky významné rozdiely medzi oboma 

skupinami sme zaznamenali na 2. deň (P < = 0.05), na 3. deň (P<= 0.01) a na 4. deň po 

ožiarení (obr.2). Súčasne došlo u ožiarených zvierat ku zníženiu počtu vztýčení na zadné 

končatiny, ktoré bolo najvýraznejšie na 5. deň experimentu, keď dosiahlo úroveň štatistickej 

významnosti P< 0.05 (obr.3).  
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Obr.2 : Počty prejdených štvorcov počas 8-minútového testu v otvorenom poli u ožiarených 

(n=9) a kontrolných (n=9) potkanov. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

deň

kontroly

ožiarené

 

 

Obr.3 : Počet aktov vztýčenia na zadné končatiny počas 8-minútového testu v otvorenom poli 

u ožiarených (n=9) a kontrolných (n=9) potkanov. 
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Ožiarenie zvierat sa prejavilo aj výrazným poklesom počtu prechodov cez stred experimen-

tálneho poľa, avšak kvôli veľkému rozptylu dát rozdiely tu neboli štatisticky významné 

(obr.4). 
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Obr.4 : Počty prechodov cez stred experimentálneho poľa počas 8-minútového testu 

v otvorenom poli u ožiarených (n = 9) a kontrolných (n = 9) potkanov. 

 

Štatisticky významné rozdiely v počte aktov umývania sme medzi oboma skupinami nenašli 

(obr.5) 
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Obr.5 : Počet aktov „umývania“ počas 8-minútového testu v otvorenom poli u ožiarených 

(n=9) a kontrolných (n=9) potkanov. 

 

DISKUSIA 

 

Účinky ionizujúceho žiarenia na psychické funkcie zvierat boli predmetom mnohých 

štúdií, vrátane štúdia účinkov žiarenia na pamäť a učenie. Výsledky viacerých prác ukazujú, 

že ovplyvnenie schopnosti učenia a pamäťových funkcií je okrem dávky veľmi závislé aj od 

druhu použitého žiarenia, od použitých pokusných objektov i od  modelu experimentu 

(Mickley a spol., 1989). Nízke celotelové dávky gama-žiarenia aplikované opiciam neznížili 

ich schopnosť vykonávať jednoduché úlohy odmeňované potravou (McDowell, 1958). 

V experimentoch Furchgotta (1951) celotelové dávky 2 až 3 Gy neovplyvnili schopnosť 

učenia potkanov vo vodnom labyrinte. V experimentoch s učením sa v labyrinte s použitím 

odmeny (potrava) alebo úniku od averzívneho podnetu (voda, šok) pri použití dávok 

v rozmedzí od 1 do 30 Gy neboli taktiež zistené zmeny v schopnosti učenia (Blair, 1958; 

Scarborough a spol., 1966). Naše výsledky sú v súlade s týmito nálezmi a ukazujú, že ani 

relatívne vysoká dávka gama-žiarenia s nízkym LET nedokáže významne ovplyvniť priebeh 

učenia potkanov v pomerne jednoduchom prostredí Morrisovho labyrintu. Novšie práce 

ukazujú (Rabin a spol. 1998, 2000), že v prípade parametrov správania riadených na úrovni 

periférnych nervov účinky rôznych druhov žiarenia sú úmerné ich  hodnote LET, v prípade 

mozgových funkcií to však neplatí. Shukitt-Hale a spol. (2004) zistili, že ožiarenie potkanov 

neutrónovým žiarením o energii 250 MeV dávkami do 4 Gy nemalo účinok na vytvorenie 

amfetamínom-indukovaej chuťovej averzie, na učenie sa v Morrisovom vodnom labyrinte, ani 

na uvoľňovanie dopamínu v striatálnej oblasti mozgu. Naopak, v inej štúdii (Shukitt-Hale, 

2003) ukázali, že expozícia vysokoenergetickým časticiam 56Fe2+ už v dávke 1 Gy zhoršilo  

výkony potkanov v 8-ramennom radiálnom bludišti. Ako jeden z mechanizmov žiarením 

vyvolaných zmien mozgových funkcií sa javí potlačenie neurogenézy v určitých oblastiach 

mozgu (hipokampus, bulbus olfactorius), čo môže mať veľký význam najmä u mladých 

jedincov (Rola a spol., 2004).  

Vystavenie podmienkam nového, neznámeho prostredia v teste otvoreného poľa 

vyžaduje od zvierat komplexnejšie formy správania zahrnujúce základnú orientáciu 

v priestore (horizontálne i vertikálne), reakciu na zrakové a čuchové podnety a pripravenosť 

na možné ohrozenie, ktoré sú koordinované vyššími mozgovými ústrediami. Žiarenie vo 

všeobecnosti pôsobí v smere zníženia pohybovej aktivity u väčšiny druhov zvierat (napr. 
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u morčiat, chrčkov, potkanov a primátov, Castanera a spol., 1959) .  V práci Landauera 

a spol., (1987) ožiarenie myší gama-lúčmi v rozmedzí dávok od 0.5 do 7.0 Gy spôsobilo 

postupný pokles pohybovej aktivity s minimom na 15.deň. Táto dynamika je v súlade 

s našimi výsledkami, ktoré ukazujú klesajúci trend základnej i vztyčovacej aktivity u oboch 

skupín, avšak s väčším poklesom u ožiarených zvierat. Zníženie počtu prechodov cez stred 

poľa u ožiarených potkanov v porovnaní s kontrolami ukazuje na zvýšenú hladinu anxiozity 

u týchto zvierat, kým vo frekvencii komfortného správania (umývanie) sa neprejavili rozdiely 

medzi nimi. 

 

ZÁVER 

 

Získané výsledky potvrdili veľkú rádiorezistenciu učenia sa a priestorovej pamäte 

v Morrisovom labyrinte u potkanov po ožiarení relatívne vysokou dávkou gama-lúčov 

v oblasti hlavy. Žiarenie na druhej strane významne ovplyvnilo niektoré vrodené druhy 

správania (horizontálna a vertikálna pohybová aktivita, explorácia neznámeho prostredia) 

v teste otvoreného poľa v zmysle zníženia týchto aktivít. Tieto výsledky naznačujú, že účinky 

žiarenia na rôzne formy správania môžu závisieť od miery zložitosti ich riadenia 

a koordinácie na úrovni CNS. 

 

Práca bola podporená grantom agentúry VEGA č.1/0440/03. 
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