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ABSTRACT 

 
 Histological changes in primary follicles of ewes after the five-day protracted 

exposure to gamma rays were studied by qualitative and micrometric methods. The 

experiment was carried out in the anoestrous period with 21 ewes of the Slovak Merino breed, 

divided into three groups. The first control group (five ewes) was not irradiated. The second 

and third groups (each included eight ewes) were irradiated by gamma rays 60Co during the 

period of five days by the total dose of 4,8 Gy. All ewes, included the control ones, were 

given Ampicilin Spofa 250 mg per head/day during the period of ten days after irradiation. 

The third group was administered, apart from this treatment a mixture of vitamins Roboran H 

at the dose of 10 g per head/day. The animals were slauhgtered on the fifth day of irradiation 

and on the tenth day after the end of irradiation. The ovaries, processed by a routine 

histological method, were cut in 7 µm slices in the series of 70 µm and stained with 

hematoxylin-eosine. By a qualitative histomorphological analysis of the oocytes of primary 

follicles chromatin aggregation, pycnosis of nuclei, pronounced acidophilia of oocyte 

cytoplasm, their shrinking and disindegration were determined. In intact primary follicles, 

mitotic division of follicular cells stopped and the proportion of follicular cells with pycnotic 

nuclei increased after irradiation. The results show that the five-day protracted exposure to 

gamma rays at the total dose of 4,8 Gy causes pronounced degenerative changes in the 

anoestrous period. Administration of antibiotics or vitamins has no significant effect on the 

stated histomorphological changes.  
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ÚVOD 

 

 Z výsledkov našich predchádzajúcich experimentálnych prác a z literárnych údajov 

jednoznačne vyplýva, že folikulárny aparát vaječníkov je citlivejší na účinok žiarenia ako 

luteálne štruktúry (12,6,1). Po protrahovanom jednorazovom ožiarení vaječníkov oviec sme 

zaznamenali zvýšený počet atretických a znížený počet neatretických terciárnych folikulov 

(14). Podobné výsledky sme zaznamenali aj pri sledovaní účinku celotelového gama žiarenia 

na vaječníky (1,7). S údajmi o pôsobení žiarenia na primárne folikuly vaječníkov zvierat sa 

stretávame málo. Väčšina dostupných experimentálnych prác sleduje vplyv žiarenia na 

primárne folikuly u malých laboratórnych zvierat (2,13). Výsledky týchto prác sa zhodujú  

v zistení, že primárne oocyty folikulov s jednou vrstvou buniek vaječníkov sú na žiarenie 

citlivejšie ako oocyty folikulov s viacerými vrstvami. Reakcia primárnych folikulov je závislá 

nielen od dávky a charakteru žiarenia, ale aj od druhu, veku zvieraťa a štádia rastu folikulov. 

 Cieľom našej práce je prispieť k poznaniu raných histologických zmien primárnych 

folikulov vaječníkov bahníc po ožiarení gama lúčmi a takto získať ďalšie údaje o vplyve 

žiarenia na zárodočnú funkciu vaječníkov oviec. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

 Pokusy sme vykonali v máji na 21 bahniciach plemena slovenské merino, trojročných 

až štvorročných, o priemernej hmotnosti 41 kg. Bahnice sme rozdelili na tri skupiny. .Prvá 

skupina piatich bahníc bola kontrolná. Druhú a tretiu skupinu po ôsmich bahniciach sme 

ožiarili gama lúčmi 60Co počas piatich dní celkovou dávkou  4,8 Gy. Obidvom skupinám 

oviec sme 10 dní po ukončení ožarovania podávali Ampicilin Spofa per os v dávke 250 

mg/kus/deň. Tretiu skupinu oviec sme celú sledovanú dobu prikrmovali vitamínovou zmesou 

Roboran H, v dávke 10g/kus/deň. Ožiarené a kontrolné ovce sme postupne zabíjali vykrvením 

piaty deň ožarovania a desiaty  deň po jeho ukončení. 

 Vaječníky sme excidovali tesne po zabití a fixovali v médiu formalín-sublimát-

kyselina octová. Po vypratí, odvodnení a zaliatí do parafínu sme excízie krájali na 7 µm hrubé 

rezy v sérii s odstupom 70 µm. Rezy sme farbili hematoxylin-eozínom a hodnotili svetelnou 

mikroskopiou. Populáciu folikulov sme delili na skupiny primárnych, sekundárnych 

a terciárnych folikulov. Pre klasifikáciu sme použili kritériá podľa Blooma a Fawceta (3). 

Kvalitatívne mikroskopické sledovanie sme zamerali na určovanie príznakov poškodenia 

oocytov primárnych folikulov. Kvantitatívne mikrometrickou metódou sme určovali veľkosť 
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nepoškodených primárnych folikulov podľa Choudryho a i. (8). U folikulárnych buniek 

uvedených folikulov sme určovali index mitózy a pyknózy z pomeru počtu buniek 

vykazujúcich príznaky mitotického delenia alebo pyknózy jadra k celkovému počtu 

folikulárnych buniek.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

 V prvých dňoch po ožiarení oviec sme mikroskopickým pozorovaním vaječníkov 

zistili porušenie pravidelného usporiadania vrstvy folikulárnych buniek, kondenzáciu 

chromatínu jadra oocytu a jeho pyknózu. Počas desiatich dní po ožiarení bolo pozorované 

porušenie cytoplazmatickej membrány oocytu, rozpad jadra alebo celej zárodočnej bunky. 

Uvedené zmeny sú sprevádzané postupným hromadením okrúhlych jaderných buniek do 

priestoru poškodeného oocytu a edematóznymi zmenami okolitého tkaniva. Došlo tiež ku 

kvalitatívnym histologickým zmenám primárnych folikulov s väčším počtom vrstiev 

folikulárnych buniek. Podobne ako u primárnych folikulov s jednou vrstvou folikulárnych 

buniek nastáva po ožiarení kondenzácia chromatínu, zakalenie cytoplazmy a jej scvrknutie. 

Mikroskopickým sledovaním folikulárnych buniek sme u týchto folikulov zaznamenali ich 

oddeľovanie od okolitého tkaniva, degeneráciu a vytvárane medzibunečných vakuol. 

 U obidvoch skupín ožiarených zvierat sme zaznamenali signifikantné zvýšenie 

percenta výskytu poškodených primárnych folikulov pri súčasnom znížení celkového počtu 

primárnych folikulov v jednom vaječníku. Percento poškodenia primárnych folikulov u oviec 

zabitých v desiatom dni po ožiarení je signifikantne vyššie ako u oviec zabitých v piatom dni 

ožarovania. V obidvoch skupinách primárnych folikulov vaječníkov sme po ožiarení 

zaznamenali signifikantné zníženie hodnôt mitotického indexu.  

 Podiel folikulárnych buniek s pyknotickým jadrom sa po ožiarení signifikantne zvýšil 

v porovnaní s hodnotou skupiny kontrolných bahníc (p< 0,01). Pri porovnávaní hodnôt 

uvedených častí folikulu vaječníkov ožiarených a neožiarených oviec sme zistili signifikantné 

zvýšenie plochy oocytu  (p< 0,05) v skupine folikulov s jednou vrstvou buniek (log 2,438, 

resp. log 2,707).  

 Ingram (9) vo svojich prácach porovnal zmeny zárodočných buniek po ožiarení 

vaječníkov so zmenami prebiehajúcimi počas spontánnej atrézie. Dospel k záveru, že 

zárodočné bunky folikulov vaječníkov podliehajúce degeneratívnym zmenám účinkom 

žiarenia vykazujú podobné zmeny ako počas spontánnej atrézie. Charakter priebehu 

uvedených zmien po ožiarení je však iný ako počas spontánnej atrézie. Na rýchlosť priebehu 
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týchto zmien vplýva predovšetkým dávka, spôsob ožiarenia a vývojové štádium folikulu. Za 

jednu z najskorších histologicky viditeľných zmien v zárodočných bunkách po ožiarení 

považuje Baker (2) zmeny na jadre postihujúce chromozómy, ktoré sa prejavujú ich 

kondenzáciou a agregáciou. Bezprostredne potom jadro podlieha pyknóze, cytoplazma oocytu 

sa zakalí a stáva sa eozinofilnou. Posledné spomínané zmeny v cytoplazme pripísal Goldfeder 

(5) poškodeniu mitochondrií a membránových systémov cytoplazmy. 

 Naše výsledky získané kvalitatívnym histologickým sledovaním primárnych folikulov 

vo vaječníkoch oviec po ožiarení gama lúčmi sú blízke uvedeným zisteniam. Podobne ako 

citovaní autori sme aj my v oocytoch primárnych folikulov pozorovali degeneratívne zmeny, 

ktoré v neskoršom období vyusťovali do ich rozpadu. 

 Vplyv stupňovaných dávok žiarenia na vaječníky krýs a myší študoval Baker (2). 

Zistil, že stupňované dávky žiarenia znižujú celkový počet oocytov v ováriách, čím znižujú 

fertilizačnú schopnosť. Pri sledovaní celkového účinku žiarenia na deštrukciu oocytu došiel 

k názoru, že množstvo poškodených oocytov je priamo úmerné dávke žiarenia. Absolútny 

počet poškodených oocytov vo vaječníkoch môže ovplyvňovať aj doba analýzy po ožiarení 

a reparatívne mechanizmy vaječníkov. Tieto zistenia neskoršie potvrdil a doplnil Ioannou (9), 

ktorý v pokusoch na morčatách a opiciach zistil, že žiarením poškodené oocyty sú v závislosti 

od stupňa poškodenia eliminované z vaječníka v priebehu jedného až dvoch dní po ožiarení. 

Uvedené výsledky by mohli čiastočne vysvetľovať naše histologické pozorovania okrúhlych 

jaderných buniek v priestore poškodeného oocytu ako súčasť reparatívnych procesov. 

Podobne by bolo možné zdôvodniť aj relatívne nízky počet nepoškodených primárnych 

folikulov a individuálne rozdiely výskytu poškodenia folikulov vo vaječníkoch oviec zabitých 

tesne po ukončení ožarovania a desiaty deň po ožiarení. 

 Braw a Tsafriri (4) a neskôr Koering a i. (11) s úspechom použili metódu sledovania 

indexu mitózy a pyknózy folikulárnych buniek pre vyjadrenie ich rastu alebo začínajúcej 

atrézie. Použitím kritérií hodnôt mitotického a pyknotikého indexu folikulárnych buniek sme 

u nepoškodených folikulov zistili po ožiarení zastavenie ich mitotického množenia a nástup 

ich atretických zmien. Dosiahnuté výsledky poskytujú ďalšie dôkazy o tom, že oocyty 

a folikulárne bunky primárnych folikulov citlivo reagujú na protrahované gama žiarenie 

výraznými histo – morfologickými zmenami degeneratívneho charakteru rôzneho stupňa. 

Oocyt primárneho folikulu s jednou vrstvou buniek sa zdá byť citlivejší na účinok žiarenia 

ako oocyt obklopený viacerými vrstvami folikulárnych buniek. 
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