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ABSTRACT 

 

In this work, the effects of prenatal gamma-irradiation on behavior in adult Sprague-Dawley 

rats were studied. Four months old female rats were irradiated with a dose of 1 Gy of gamma-

rays on day 15 of gestation. The offspring of irradiated mothers (n=26) and that of control, 

non-irradiated mothers (n=36) of both sexes at the age of 3 month were tested in Morris’s 

water maze and in open field test. All experimental groups showed a tendency to shortening 

the time needed to reach the platform in each trial in Morris water maze. Statistically 

significant difference between irradiated and control rats was detected only in males on 3rd 

experimental day. The ability to remember the position of the platform was not altered in 

irradiated animals after a 4 day pause. In open field test, statistically significant differences in 

comparison with controls were detected in number of squares entered and in crossings of the 

central square (P ≤ 0.05) in males. These findings suggest, when comparing with results of 

other authors, that irradiation effects on postnatal behavior in rats are extremely dependent on 

the time point of irradiation and that a correlation exist between the developmental stage of 

the individual brain structures at time of irradiation and the late behavioral effects. 
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ÚVOD 

 

 Je dlho známe, že nervový systém dospelých cicavcov je vysoko rezistentný voči 

ionizujúcemu žiareniu. Na druhej strane, ožiarenie počas vnútromaternicového vývinu môže 

vyvolať široké spektrum vrodených abnormalít, rastovú retardáciu, poruchy vývinu a funkčné 

deficity, závislé od dávky žiarenia a fázy embryonálneho vývinu (9).  

 Mnohé práce dokumentujú, že relatívne nízke dávky ionizujúceho žiarenia aplikované 

počas embryonálneho vývinu sa postnatálne môžu dramaticky prejaviť v štruktúre mozgu 

a jeho funkciách. Ožiarenie dávkou od 0,5 až 1 Gy aplikované medzi 13. až 17. dňom 

gravidity značne redukuje mitotickú aktivitu vyvíjajúcich sa nervových buniek a postnatálne 

vedie k zmenám správania (8, 12, 13). Hossain a Devi (4) zistili, že už dávky od 0,3 Gy 

aplikované na 14. deň gravidity vyvolávajú trvalé zmeny v lokomočnej aktivite myší. 

Zaznamenali aj zmeny v schopnosti učenia sa u myší ožiarených v skorej fáze prenatálneho 

vývinu dávkami 0,25 až 1,5 Gy (5). 

 

MATERIÁL A METODIKA  

 

 Pokusný objekt. V experimente boli použité prenatálne ožiarené dospelé samce a samice 

potkanov kmeňa Sprague-Dawley. Šesť gravidných samíc vo veku 4 mesiace bolo náhodne 

rozdelených do dvoch skupín po 3 kusy. Zvieratá 1. skupiny boli ožiarené celotelovou dávkou 

1 Gy gama-lúčov na 15. deň gravidity zo zdroja 60Co (Chisostat, Chirana, Praha, Česká 

republika). Zvieratá 2. skupiny boli zdanlivo ožiarené. Mláďatá boli odstavené na 28. deň 

po narodení a rozdelené do klietok podľa pohlavia. Tri mesiace staré potomstvo ožiarených 

matiek (26 zvierat oboch pohlaví) a neožiarených kontrol (36 zvierat oboch pohlaví) bolo 

podrobené behaviorálnym testom. Proces učenia a priestorovej pamäte sme testovali 

v Morrisovom vodnom labyrinte.  V teste otvoreného poľa sme zisťovali pohybovú aktivitu, 

exploračné správanie a strach z nového prostredia. Zvieratá boli pred experimentom a počas 

jeho trvania chované v plexitových klietkach po troch v štandardných podmienkach ústavného 

zvieratníka pri umelom svetelnom režime LD 12/12 (svetlo od 7:00 do 19:00). Mali voľný 

prístup k štandardnej peletovanej potrave (TopDovo,s.r.o., Dobrá Voda) a vodovodnej vode. 

 Morrisov vodný labyrint. Použitá aparatúra pozostávala z plastového kruhového bazéna 

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 
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pred začiatkom testovania boli zvieratá 1 minútu habituované na prostredie bazéna (bez 

platformy). Meral sa čas od vloženia zvieraťa do bazéna po dosiahnutie platformy. Zvieratá 

boli testované štyri dni za sebou, každý deň 2-krát s odstupom 2 hodín z rôznych 

východiskových pozícií. Po dosiahnutí platformy bolo zviera na nej ponechané 20 s. 

Ak zviera nenašlo platformu do 60 sekúnd, bolo k nej dovedené. Nakoniec boli zvieratá po 4-

dňovej prestávke opäť otestované. Výsledky experimentu boli štatisticky vyhodnotené nepárovým 

t-testom  

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. Každé testovanie trvalo 8 

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

vstúpilo všetkými končatinami), počet prechodov cez stredový štvorec poľa, počet vztyčovaní 

na zadné končatiny a počet aktov umývania (umývanie tváre prednými končatinami). 

 

VÝSLEDKY 

 

Morrisov vodný labyrint . Výsledky sú zobrazené na obr. 1 (samce) a obr. 2 (samice). Pri 

hodnotení časov potrebných na dosiahnutie skrytej platformy sme zaznamenali u všetkých 

zvierat tendenciu postupného skracovania. Kým v prvý deň zvieratá nachádzali platformu 

náhodne, po 4 dňoch tréningu sa tieto časy skrátili v priemere 3-násobne. Latentný čas 

druhého sedenia bol všeobecne kratší ako sedenia prvého v ten istý deň. Štatisticky významný 

rozdiel bol zaznamenaný iba u ožiarených samcov počas prvého sedenia na 3. deň pokusu 

(P ≤ 0.05). Schopnosť zapamätania si pozície platformy po zopakovaní testu po 4-dňovej 

prestávke (na 8. deň) nebola u ožiarených zvierat zmenená v porovnaní s kontrolnou skupinou 

(obr. 1. a obr. 2).  
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Obr. 1. Učenie v Morrisovom vodnom labyrinte samcov, určené ako priemerný latentný čas 

dosiahnutia platformy. * - signifikantný rozdiel v porovnaní s kontrolnou skupinou (P ≤ 0.05) 
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Obr. 2. Učenie v Morrisovom vodnom labyrinte u samíc, určené ako priemerný latentný čas 

dosiahnutia platformy. 

 

Test otvoreného poľa. Lokomočná aktivita vyjadrená ako počet prejdených štvorcov bola 

vyššia u ožiarených potkanov obidvoch pohlaví. Štatisticky signifikantný rozdiel bol 

detegovaný iba u ožiarených samcov v počte prejdených štvorcov a prechodov cez stredný 

štvorec poľa. (P ≤ 0.05) v porovnaní s kontrolami. Nezistili sme žiadne štatisticky významné 

rozdiely v ostatných sledovaných parametroch (vztyčovanie, umývanie) u ožiarených zvierat 

v porovnaní s kontrolnou skupinou (Table 1. and 2.). 

*  
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Tab. 1. Správanie v teste otvoreného poľa prenatálne ožiarených a zdanlivo ožiarených 

samcov. Hodnoty sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± SEM. P = t-test 

signifikancie pre porovnanie s kontrolami 

Parameter správania Kontroly  (n=24) Ožiarené (n=18) P 

Počet prejdených štvorcov 139.12 ± 8.20 164.89 ± 6.56          0.0249* 

Počet prechodov cez stredný 

štvorec          1.75 ± 0.44         3.44 ± 0.75          0.0447* 

Vztyčovanie       23.13 ± 2.23       26.50 ± 1.46 0.2479 

Umývanie         4.50 ± 0.69         2.83 ± 0.43 0.0646 

 

Table 2. Správanie v teste otvoreného poľa prenatálne ožiarených a zdanlivo ožiarených 

samíc. Ostatné ako v Tab.1. 

Parameter správania Kontroly (n=12) Ožiarené (n=8) P 

Počet prejdených štvorcov 177.25 ± 9.17 183.25 ± 7.29 0.6438 

Počet prechodov cez stredný 

štvorec          4.08 ± 0.58         3.50 ± 0.50          0.4890 

Vztyčovanie       32.25 ± 3.90       27.50 ± 3.81 0.4170 

Umývanie         3.83 ± 0.67         2.50 ± 0.57 0.1767 

 

DISKUSIA 

 

 Doteraz nebolo publikovaných veľa prác o behaviorálnych účinkoch prenatálnej radiácie u 

potkanov v dospelosti. Baskar and Devi (1) vo svojej práci uvádzajú, že dávky 0.35 Gy 

a vyššie aplikované počas neskorej fázy organogenézy a skorej fetálnej periódy (11.5, 12.5, 

14.5 deň) môžu signifikantne narušiť lokomočné funkcie u dospelých myší. Najvyššiu 

senzitivitu na poškodenie lokomočnej a exploračnej aktivity zaznamenali na 11-ty post 

koitálny deň (PCD). Ožiarenie na 17.5 PCD nevyvolalo žiadne postnatálne behaviorálne 

zmeny v teste otvoreného poľa. Tieto výsledky potvrdili svojimi štúdiami Hossain a Devi (4), 

v ktorých ožiarenie dávkami 0.3 Gy a vyššími na 14. PCD indukovalo značné odchýlky 

od normálneho vzorca správania v teste otvoreného poľa. V rozpore s týmito výsledkami, 

ožiarenie dávkou 1 Gy gama lúčov na 15. PCD v našom experimente indukovalo vyššiu 

lokomočnú aktivitu v teste otvoreného poľa, najmä u samcov. 

Baskar and Devi (1) ďalej dokumentujú, že dávka 0.25 Gy aplikovaná v ktorýkolvek 

zvolený deň gravidity nevyvolala žiadne zmeny v schopnosti učenia a pamäťových procesoch 

u myší. Avšak dávka 0.50 Gy (okrem ožiarenia na 17.5-ty PCD) signifikantne narušila tieto 
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funkcie. V prípade lokomočnej aktivity maximálna citlivosť bola pozorovaná na 11.5-ty PCD. 

V prípade narušenia funkcií spojených s učením ako prahová dávka bola stanovená dávka 

0.35 Gy, ktorá vyvolala signifikantné zníženie v schopnosti učenia, ktoré sa so zvyšovaním 

dávky ďalej zhoršovalo. Vysoká rádiosenzitivita mozgu na 11.5. PCD sa prejavila zníženou 

hmotnosťou mozgu vyšetrenou u 18-dňového plodu (3). Signifikantné zníženie schopnosti 

učenia bolo pozorované u dospelých myší prenatálne ožiarených dávkou 0.5 Gy a vyššou 

na 14. PCD (5). Na druhej strane, Jensh a kol. (6, 7) nezistili žiadne zmeny v učení 

a pamäťových procesoch po ožiarení dávkami 0.10 až 0.4 Gy X-lúčov na 9. alebo 17. PCD. 

Rozdiely v odpovediach s ohľadom na deň embryonálneho vývinu môžu byť spôsobené 

medzidruhovými rozdielmi v neurogenéze u myší a potkanov (11). 

 Naše výsledky korešpondujú s nálezmi Sienkiewicza a kol. (14), ktorí zistili, že zvieratá 

ožiarené na 15. PCD nevykazovali žiadne zmeny  priestorovej pamäte, kým zvieratá ožiarené 

na 18. deň gravidity vykazovali jej značné zhoršenie. 

  Maier and Landauer (10) poukázali na fakt, že aj vek zvierat v čase testovania môže byť 

dôležitým faktorom pri určovaní radiáciou indukovanej supresie lokomočných a kognitívnych 

schopností. Baskar and Devi (2) zistili, že ožiarenie dávkou 0.50 Gy gama-lúčov na 14.5. deň 

gravidity indukovalo zmeny správania u 3 mesiace starých zvierat , ale nie u zvierat 

testovaných vo veku 12 až 18 mesiacov, to poukazuje na elimináciu účinkov prenatálneho 

ožiarenia počas uplynulého obdobia. 

 

ZÁVER 

 

 Naše výsledky ukazujú, že prenatálne ožiarenie jednorazovou dávkou 1 Gy gama-lúčou na 

15. deň gravidity signifikantne neovplyvnilo učenie v Morrisovom vodnom labyrinte. 

Lokomočná aktivita v teste otvoreného poľa nebola zmenená (u samíc) alebo bola zvýšená 

(u samcov). Tieto výsledky potvrdzujú, v zhode so zisteniami iných autorov, že účinky 

prenatálneho ožiarenia na postnatálne správanie u potkanov extrémne závisia od fázy 

intrauterinného vývinu, v ktorej k ožiareniu došlo a že existuje korelácia medzi stupňom 

vývinu jednotlivých mozgových štruktúr v čase ožiarenia a neskorými behaviorálnymi 

prejavmi. 
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