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ABSTRACT 

 

 In our experiment were followed histological changes after  gamma-irradiation with 

dose of 30 Gy in Poecilia reticulata. 

After radiation shyness and lethargy were observed. The most prominent clinical 

symptoms observed were emaciation, hampered breathing, exophthalmia and hemorrhages. 

The histological picture found were adequate to these symptoms. The enteritic villi compared 

with controls were relatively low. Enterocytes taking part on resorption processes were 

damaged and desquamated on some sites, and the number of microvilli was reduced on their 

surface. As our earlier findings on rats revealed, the decrease in number of microvilli 

designates malfunctioning intestinal resorption, which can lead to emaciation. 
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SÚHRN 

 

V našom experimente sme sledovali morfologické zmeny u Poecilia reticulata 

ožiarených dávkou 30 Gy gama lúčmi. 

Histologický nález zodpovedal pozorovaným klinickým príznakom. Malátnosť 

a nekoordinované pohyby nasvedčujú zmenám na mozgu, ako je opuch a odumieranie 

nervových buniek. Zmeny na sliznici tenkého čreva sa týkali najmä črevných klkov 

a enterocytov. Tieto zmeny viedli k poruche vo vstrebávaní a následnému vychudnutiu. 

Kľúčové slová: gupky, gama žiarenie, histologické zmeny 
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ÚVOD 

 

Ionizujúce žiarenie je neoddeliteľnou zložkou životného prostredia. Ľudstvo je 

vystavené neustále účinkom prírodného ionizujúceho žiarenia a to z vonkajších i vnútorných 

zdrojov žiarenia ( Dvořák a kol. 2005). Zároveň ionizujúce žiarenie ako jeden zo stresových 

faktorov životného prostredia ovplyvňuje život na našej planéte už stovky miliónov rokov.  

S rozvojom jadrovej energetiky sa začala rozvíjať aj radiačná ochrana životného 

prostredia a zároveň aj ochrana zdravia ľudí pred negatívnymi účinkami ionizujúceho 

žiarenia. 

 Účinok gama žiarenia na ryby – na rozdiel od cicavcov a vtákov – sa skúmal 

v relatívne menšom rozsahu. 

 V ostatnej dobe sa v biomedicínskych výskumoch začínajú používať alternatívne 

modelové systémy ( Dvořák a Šucman 1996, Dvořák a Beňová 2002). Široké uplatnenie 

nádobúdajú tiež akváriové ryby, predovšetkým nenáročné živorodky Gupka dúhová ( Pávie 

očko, Poecilla reticulata ) a Danio retio ( Lešník a Jurčina 1994 ). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

V experimente sme použili ryby Poecilia reticulata z laboratórneho chovu založeného 

pred dvoma rokmi z jedincov získaných zo špeciálneho chovu gupiek určených pre 

laboratórne účely. Chov sme udržovali za konštantných podmienok: teplota vody 24oC, obsah 

Ca + Mg 0,7 mmol/l, pH 7,4 , umelé prevzdušňovanie a filtrácia vody, fotoperióda 12hod/deň 

( OECD 1992 ).Ryby sme kŕmili živou, vločkovou a granulovanou potravou. Do pokusu bolo 

zaradených 10 kontrolných a 20 pokusných náhodne vybraných rýb oboch pohlaví. 

Ryby boli ožiarené dávkou 30 Gy gama lúčmi 60Co- zdroj Chisostat pri dávkovom 

príkone 11,36 Gy/min. Ožiarené boli aj gravidné samice. Ryby sme ožiarili v sklenenej 

Petriho miske v akváriovej vode, pri výške vodného stĺpca 1 cm. Zdanlivo boli ožarované aj 

kontroly, t.j. podrobili sa všetkým procedúram manipulácie ako ožarované, s výnimkou 

samotného ožarovania gama lúčmi.  

 Vzorky na histologické vyšetrenie boli spracované bežne zaužívanou metodikou. Celé 

usmrtené ryby boli fixované v 10 %  neutrálnom formalíne a zaliate do parafínu. Histologické 

rezy o hrúbke 7µm boli ofarbené hematoxylín – eozínom. Vzorky sme vyšetrovali svetelným 

mikroskopom Jenamed s mikrofotografickým zariadením. 
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VÝSLEDKY 

 

 V prvých dňoch po ožiarení sme pozorovali malátnosť. Ryby sa zdržiavali pri dne 

akvária, málo sa pohybovali a pozorovali sme nekoordinované pohyby. Mikroskopické zmeny 

mozgu (obr.1) svedčia na opuch. Mozog má špongiovitú štruktúru. V nervových bunkách sme 

pozorovali karyolysis a karyorhexis, čo vedie k ich odumieraniu. Na bunkách neuroglie sme 

nepozorovali výrazné morfologické zmeny. 

 

Obr.1. Priečny rez mozgom rybky po ožiarení. V dôsledku odumierania nervových buniek má 

mozog špongiovitú štruktúru. Zväčšenie: 100x 

 

 

 Medzi prvé makroskopicky viditeľné zmeny na tele ožiarených rýb patril obojstranný 

exoftalmus, ktorému často predchádzala hemoragia oka. Mikroskopicky sme pozorovali 

odchlípenie sietnice (obr. 2). Celistvosť rohovky a šošovky nebola porušená. 

 

Obr.2. Priečny rez okom rybky po ožiarení. Sietnica je odchlípená, avšak celistvosť rohovky 

a šošovky nie je porušená. Zväčšenie: 100x 
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 Od 10. dňa po ožiarení sme pozorovali znížený príjem potravy a nápadné vychudnutie. 

Morfologické zmeny sme pozorovali na čreve. Črevné klky (obr.3) boli pomerne nízke, epitel 

pozostával z enterocytov cylindrického až kubického tvaru. Mikroklky boli nevýrazné. Na 

niektorých miestach dochádzalo k delaminácií epitelu. Po odumretých bunkách zostali len 

prázdne miesta. V stróme črevných klkov sa nachádzal homogénny materiál, ktorý nasvedčuje 

o nekrotizácii steny čreva. 

 

Obr.3. Časť črevného klku rybky po ožiarení na priečnom reze. Črevné klky sú pomerne 

nízke, enterocyty sú cylindrického tvaru a na ich povrchu sú poškodené mikroklky. Po 

odumretých bunkách zostali len prázdne miesta. V stróme črevných klkov sa nachádzal 

homogénny materiál.  Zväčšenie: 200x 

 

 

 

DISKUSIA 

 

Aj napriek tomu, že účinky ionizujúceho žiarenia na živý organizmus cicavcov 

a vtákov sú podrobne preštudované a popísané ( Škardová a kol. 1994, Falis a kol. 2004, 

Beňová a kol.2002, Beňová a kol. 2003), v literatúre je iba obmedzený počet prác 

zaoberajúcich sa sledovaním účinku gama žiarenia na organizmus rýb. 

Malátnosť, nechutenstvo a nápadné vychudnutie je podobné ako príznaky popísané 

u cicavcov a vtákov .Podobné klinické príznaky popísala aj Seidelová ( 1986 ) u Poecilia 

reticulata ožiarených x-lúčmi.  

 Znížený príjem potravy, alebo úplné odmietanie potravy bolo popísané aj u cicavcov 

a vtákov ako príznaky gastrointestinálneho syndrómu akútnej choroby z ožiarenia ( Procházka 

a Dvořák 2002). Tieto príznaky zodpovedajú aj nami opísanému histologickému nálezu 



 164 

a klinickým príznakom. Zmeny v gastrointestinálnom trakte viedli k následnému 

vychudnutiu.   

Obojstranný exoftalmus u ožiarených rýb a mikroskopicky viditeľné odchlípenie sietnice si 

vysvetlujeme ako následok zvýšeného vnútroočného tlaku. 

 

Acknowledgments: The study was supported by the grant VEGA No. 1/2358/05.   The autors wish to 

thank for financial support of the project. 

 

LITERATÚRA 

 

BEŇOVÁ,K., FALIS,M., TOROPILA,M., SEHNALKOVÁ,H., PASTVOVA,L.2002: Influence of 

a Single γ-Irradiation on Rat Microflora. Folia Microbiol 47 (4) 461-462  

BEŇOVÁ,K., TOROPILA,M., FALIS,M., DVOŘÁK,P.2003: Influence of Ionising Radiation on the 

Activity   of  Selected Adaptive Enzymes in Chickens and Rats. Acta Vet  Brno  72: 201-205 

ČSN 46 6807 Acute toxicity test on fishes. 1974, 7p. 

DVOŘÁK,P., ŠUCMAN,E.1996: Instructions for Practical Lessons on Biophysics and Basics of  

Statistics (In Czech). VFU Brno, 44p. 

DVOŘÁK,P., BEŇOVÁ,K.2002: An investigation of the interactions of low doses of ionising 

radiation and risk factors by means of the Artemia salina biotest. Folia Vet  46 4: 195-197 

DVOŘÁK,P.,  KRATOCHVÍL,B., GROLICHOVÁ,M.2005: Changes of colour and pH in fish 

musculature after ionizing radiation exposure. Eur Food Res Technol  220: 309-311 

FALIS,M., BEŇOVÁ,K., TOROPILA,M., SESZTÁKOVÁ,E., LEGÁTH,J. 2004: Changes in the 

activity of selected adaptive enzymes in chicken liver after single gamma irradiation. Bull Vet Inst 

Pulawy 48 503-506 

LEŠNÍK,F., JURČINA,A.1994: Model system-fishis. Veterinářství 2/94 77 

OECD Guideline for testing of chemicals, Adopted by the Council on 17th July 1992. Fish, Acute 

Toxicity Test. 9p. 

PROCHÁZKA,Z., DVOŘÁK,P.2002: Veterinary Radiobiology and Radiation Hygiene (In Czech) 

Veterinary and Pharmaceutical University, Brno, 125 p. 

SEIDELOVÁ,A.1986: Lethal effect of X-rays on penquin fish varieties Poecilia reticulata Peters and 

Brachydanio rerio. Radiobiologia 6 820-822 

ŠKARDOVÁ,I., OJEDA,F., PROSBOVÁ,M., ROSIVAL,I. 1994: Radiation induced disorders of   

hematopoesis in chicken (Apoptosis). Folia Vet 38: 81-84 


