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ABSTRACT  

 

 Qualitative  and quantitative histological changes in the sexual apparatus of slovak 

merino ewes were studies in the anoestrous period after irradiation (2.5 Gy) and hormonal 

stinulation. Estrus synchronization of the sheep has been carried out by application of 20 mg 

chlorsuperlutine in impregnated vaginal Ageline sponges. The sheep were hormone 

stimulated by application of 1500 IU of Serum gonadotrophin. The animals were killed  

approximately 120 h after the application of the hormone. Samples from the sexual apparatus 

were processed by the common histological methods for examination under a light 

microscope and for examination under a scanning electon microscope (REM). Despite higher 

number of ovulations in irradiated and hormonally stimulated sheep, the examination of 

viability of irradiated oocyts showed absence of gravidity in all 20 sheep after mating. This 

indicated that the dose of 2.5 Gy was not harmless to the reproductive system of sheep. 
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ÚVOD 

 

 Sledovali sme vplyv ionizujúceho žiarenia v kombinácii s hormonálnou stimuláciou na 

morfologické zmeny pohlavného aparátu oviec v anestrickom období. 
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MATERIÁL A METODIKA 

 

 V anestrickom období sme k pokusu použili ovce plemena slovenské merino, 3 – 4 

ročných, priemernej živej hmotnosti 40 – 45 kg, synchronizované Agelínovými hubkami (20 

mg chlórsuperlutín) po dobu 10 dní. Ovce sme ožarovali v 5. dni od synchronizácie, γ-lúčmi, 

dávkou 2.5 Gy po dobu 5-tich dní. Na 10. deň od instilácie hubiek sme  ovce ošetrili 1500 IU 

sérovým gonadotropínom. Vzorky z pohlavného aparátu pre štúdium v svetelnom mikroskope 

sme fixovali v médiu formalín – sublimát – kyselina octová. Parafínové rezy sme farbili 

hematoxylín – eozínom. Vzorky z jednotlivých častí pohlavného aparátu pre štúdium v REM 

sme premývali fosfátovým pufrom, potom Karnovského roztokom a dofixovali 3% roztokom 

glutaraldehydu v kakodylátovom pufri. Potom nasledovalo spracovanie vzoriek podľa 

Murakamiho a kol. (3), dehydratácia etylalkoholom, sušenie metódou kritického bodu, 

pozlátenie vo vákuu a prehliadanie v REM Stereoscan Cambridge 2A Jeol.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

 Svetelným a rastrovacím elektrónovým mikroskopom sme študovali zmeny po 

ožiarení a hormonálnom ovplyvnení vo vagíne, cervixe, vaječníkoch a vajcovodoch oviec. 

U kontrolných oviec  sliznica pošvy je mierne zriasená, hranice medzi jednotlivými 

epitelovými bunkami sú zreteľné.  Povrch pokrývajú nízke, silné mikroklky s rôznou výškou 

v každom bunkovom políčku, čo dáva polygonálny vzhľad. Po ožiarení a hormonálnom 

ošetrení vidíme na zvlnenej sliznici pošvy okrem mikroklkov väčšie množstvo cílií, ktoré sú 

usporiadané do trsov. Vonkajší povrch epitelu buniek mierne prominuje a je pokrytý hustými 

vyššími mikroklkami. Hranice medzi epitelovými bunkami sa stali výraznejšími a na 

niektorých miestach nastupuje výrazná deskvamácia epitelového povrchu. Na iných miestach 

sliznicu pošvy pokrývali drobné sférické protrúzie (pravdepodobne sekrét).  

Odpoveď  krčku maternice na ožiarenie a superovulačné stimulácie sa prejavila 

zvýšením počtu žliaz, zmenami výšku epitelu žilaz ako aj zmenami výšky povrchového 

epitelu krčku maternice. Sliznica cervixu u kontrolných zvierat tvorí nižšie riasy, u ktorých 

vystupujú len ojedinele sekundárne výbežky. Slizničné riasy v cervixe sa po hormonálnom 

ovplyvnení na rozdiel od kontrol mnohonásobne predĺžili a sú tu prítomné sekundárne alebo 

aj terciárne výbežky. Povrch sliznice cervixu u pokusných oviec pokrývajú husté mikroklky 

a cílie, ktoré na určitých miestach tvoria buď súvislú vrstvu alebo ojedinelé trsy. Na mnohých 

miestach sme pozorovali veľké sekrečné granuly. 
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 Sliznica istmu u kontrolných oviec tvorí podobne ako v cervixe nižšie riasy, z ktorých 

len zriedkavo vystupujú sekundárne výbežky. U oviec po ožiarení a hormonálnej stimulácii na 

predĺžených slizničných riasach sa vyskytujú sekundárne i terciárne výbežky. Sliznica 

ampulárnej oblasti pokusných zvierat je silnejšie zriasnená a riasy sú vyššie. Infundibulárne 

riasy kontrolných oviec pokrývajú riedke vláknité mikroklky. Na niektorých miestach je 

vidieť nahý povrch epitelu. Sekrečné granuly sa vyskytujú len zriedka. Po ožiarení 

a hormonálnom ošetrení povrch infundibula okrem mikroklkov pokrývajú cílie usporiadané 

do trsov a na iných miestach vytvárajú súvislejšiu prikrývku. Množstvo sférických protrúzií je 

podstatne väčšie ako v študovaných vzorkách z ostatných častí pohlavnej sústavy oviec. 

 Stimulácia vaječníkov oviec sérovým gonadotropínom v anestrickom období po 

ožiarení spôsobila, že počty ovulácií boli zvýšené oproti kontrolám. 

 Časť oviec sme vrátili po synchronizácii, ožiarení a stimulácii do pôvodného stáda 

k ďalšiemu sledovaniu (výskyt ruje detegovaný baranom, počet pôrodov a životaschopnosť 

mláďat). Pri overovaní životaschopnosti ožiarených oocytov sme pokusné ovce pripúšťali, ale 

ani jedna z 20-tich nezostala gravidná, hoci v kontrolnej skupine 50-tich rovnako 

synchronizovaných, stimulovaných ale neožiarených oviec sme dosiahli 78%-nú natalitu.  

 Výsledky prác, ktoré študujú vplyv žiarenia na reprodukciu zvierat sa zhodujú 

v zistení, že po ožiarení dochádza ku kvalitatívnych a kvantitatívnych biochemickým, 

histologickým aj cytologickým zmenám v ožiarenom orgáne alebo v tkanive (2,1 a iní).  Pri 

hľadaní prahového príkonu protrahovane pôsobiaceho ionizujúceho žiarenia, pri ktorom by 

reprodukčná schopnosť oviec nebola porušená sme použili dávku 2,46 Gy, pretože letálna 

dávka celotelového ožarovania oviec je 6,8 Gy. Zistili sme, že ani dávka 2,5 Gy nie je 

neškodná v pôsobení na reprodukčný systém oviec. 
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