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ABSTRACT 

 

 In our experiment setting eggs of broiler chicks were exposed to single dose of gamma 

radiation (0.25 Gy) before putting into hatcher. Analyses were performed in chicks, 51-day 

old, after hatching. Statistically significant decrease in glucose concentration and ALT activity 

and increase in serum total proteins in chicks that were exposed to irradiation during 

embryonal stage of development were recorded. Irradiation of chicks in this stage with low 

doses of ionising radiation may significantly influence the metabolism of individuals in 

subsequent developmental periods. 
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ÚVOD      

 

 Sledovaním základných metabolických ukazovateľov po účinku rôznych patogénnych 

faktorov (Kottferová a kol., 2001), k akým patrí aj ionizujúce žiarenie (Sesztáková a kol.1999, 

Toropila a kol., 2000) nám poskytuje informácie o charaktere adaptačnej odpovede 

živočíšneho organizmu na pôsobenie týchto faktorov (Dvořák a kol., 2006). Takto získané 

informácie je možné použiť pri prevencii a terapii choroby z ožiarenia. V práci sme sledovali 
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účinky subletálnych dávok ionizujúceho gama žiarenia na pozdné zmeny metabolizmu 

ožiarených brojlerových kurčiat.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 
 V kontrolnej skupine boli použité kurčatá brojlerového typu vo veku 51 dní na konci 

experimentu v celkovom počte 20. V pokusnej skupine boli použité kurčatá brojlerového 

typu, ktoré sa vyliahli v experimentálnych podmienkach a do pokusu boli zaradené ako 

embryá v celkovom počte 30. 

 Ožarovanie embryí sme vykonali na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach na 

prístroji CHISOSTAT 60Co-CHIRANA. Násadové vajcia sme ožarovali v kartónových 

obaloch. V pokusnom súbore boli embryá kurčiat ožiarené dávkou 0,25 Gy gama lúčov pri 

príkone 0,295 Gy/min. Vajcia boli uložené do liahne (21dní). Analýzy sme vykonali vo veku 

51 dní t.j. 72 dní po ožiarení. 

 Kontroly sa podrobili všetkým procedúram manipulácie ako ožarované s výnimkou 

samotného ožarovania gama lúčmi.  

Zvieratá boli po predchádzajúcej dezinfekcii (Kočišová, 2005, Kubíček a kol., 2000) chované 

v experimentálnych priestoroch od 1. dňa po uliahnutí. Voda a krmivo im boli podávané  ad 

libitum.  Bola im skrmovaná kŕmna zmes pre kurčatá BR I a BR II. (granulovaná). 

 Zvieratá sme usmrtili  dekapitáciou (Bugarský a kol., 1999, Vyhláška 231 Zb. 1998). 

Zmiešanú krv sme zachytili do Petriho misiek umiestnených na ľade a po centrifugácii sme 

získali sérum, ktoré bolo použité na analýzy.  

Experimenty boli vykonané v letnom období. 

 Koncentráciu glukózy, cholesterolu, celkových bielkovín a aktivitu ALT a AST v sére  

sme stanovili pomocou súpravy Bio-La test (Lachema-Brno). Merania sme vykonali na 

spektrofotometri Spekol 11.  

Výsledky získané z jednotlivých experimentov sme štatisticky vyhodnotili nepárovým 

t-testom porovnaním ožiarenej a kontrolnej skupiny. V jednotlivých skupinách sme 

analyzovali v priemere 10 zvierat. 

 

 

 



 178 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 
 Koncentrácia glukózy (tab. 1) v sére bola v pokusnej skupine štatisticky významne 

znížená v porovnaní s kontrolou. 

 Koncentrácia cholesterolu (tab. 1) v sére bola štatisticky nevýznamne znížená v 

experimentálnej skupine v porovnaní s kontrolou. 

 Koncentrácia celkových bielkovín (tab. 1) v sére bola, štatisticky významne  zvýšená 

v pokusnej skupine v porovnaní s kontrolou. 

 Aktivita ALT (tab. 1) v sére bola štatisticky významne znížená v experimentálnej 

skupine v porovnaní s kontrolou. 

 Aktivita AST (tab. 1) v sére bola štatisticky nevýznamne znížená v experimentálnej 

skupine. 

 

Tab.1 

 Kontrola Pokus 

Glukóza mmol.l-1 12,93 ± 0,6211 11,08 ± 0,5627 * 

Cholesterol mmol.l-1 1,624 ± 0,1553 1,329 ± 0,06793 

Celkové bielkoviny  g.l-1 29,39 ± 4,251 48,39 ± 7,925 * 

Alanínaminotransferáza µkat.l-1 0,08213 ± 0,004055 0,0621 ± 0,006524 * 

Aspartátaminotransferáza µkat.l-1 0,8838 ± 0,06428 0,6850 ± 0,07116 

Významnosť rozdielu medzi ožiarenou a kontrolnou skupinou vyznačená *(p< 0,05)  

 

Z doterajších výsledkov vyplýva, že organizmus je v období rýchleho rastu citlivejší na 

ionizujúce žiarenie ako v období dospelosti. V postnatálnom rastovom období ožiarenie 

spôsobuje spomalenie rastu, resp. spôsobuje poruchy celkového vzrastu, čo je spôsobené v 

dôsledku porúch direfenciačných bunkových procesov v rastových zónach (Dostál a kol., 

1975). 

 V literatúre je málo prác, ktoré sa zaoberajú účinkom ionizujúceho žiarenia na embryo  

vtákov. Vychádzali sme ale z poznatkov, že u cicavcov je embryo najcitlivejšie na žiarenie v 

preimplantačnom období, a že minimálna letálna dávka pre jednotýždňový zárodok je 0,25 

Gy. V našom experimente sme použili rovnakú dávku jednorazového gama ožiarenia 

oplodnených násadových vajec. 
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ZÁVER 

 

Zistili sme, že liahnivosť u ožiarených a neožiarených násadových vajec bola takmer rovnaká 

(cca 65 %). Pri hodnotení sledovaných parametrov boli zistené rozdiely v porovnaní s 

neožiarenými kurčatami u skupiny, ktorej násadové vajcia boli ožiarené ako embryá. Po 

ožiarení embryí sme pozorovali významný pokles koncentrácie glukózy, ALT a významný 

vzostup celkových bielkovín v sére. Aktivita ALT v sére bola štatisticky významne znížená v 

porovnaní s kontrolami, aktivita AST v sére bola štatisticky nevýznamne znížená u ožiarených 

embryí v porovnaní s kontrolami. Tieto výsledky nasvedčujú tomu, že aktivita ALT aj vo 

veľmi skorom štádiu vývoja je citlivejšou na účinok ionizujúceho žiarenia v cirkulujúcej krvi, 

ako aktivita AST. Nami pozorované výsledky poukazujú na to, že samotné ožiarenie embryí v 

období pred nasadením do liahne významne ovplyvňuje rôzne biochemické parametre v 

neskoršom období po uliahnutí (koncentrácia glukózy , cholesterolu a aktivita ALT). 

 

LITERATÚRA 

 

1) Bugarský, A., Takáčová, D., Korim, P. : Zákaz týrania zvierat – súčasná právna úprava 

v SR., Slov. vet. Časopis., 1999, 24, 2. 

2) Dostál, M.: Military radiobiology, part  1., textbook, VLVDÚ JEP, Hradec Králové, 1975, 

p. 234. 

3) Dvořák, P., Kunová, V., Beňová, K.: Exponential drop of radiocesium activity in 

mushrooms due to the effect of acetic acid. Eur. Food Res. Technol. (2006) 222 : 139-143 

4) Kočišová, A,: Dezinfekcia prostredia – súčasť preventívnych opatrení pri infekčných 

chorobách a parazitózach v chovoch zvierat, Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace, 4, ročník 

XIV, 2005, str. 149 – 153. 

5) Kottferová, J., Koréneková, B., Siklenka, P., Jacková, A., Hurná, E., Šály, J.: The 

effect of Cd and vitamin D3 on the solidity of eggshell, Eur Food Res technol (2001), 

212,153-155. 

6) Kubíček, K., Novák, P., Kočišová, A., Rodl.: Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace ve 

schematech, tabulkách a obrazech, VFU Brno, 2000, 100s.  

7) Sesztáková, E., Beňová, K., Škardová, I., Toropila, M., Leistein, R.: Post-irradiation 

changes in myelogram of chickens. Folia Veterinaria, 43, 4 : 196-199; 1999 



 180 
 

8) Toropila, M., Ahlers, I., Ahlersová, E., Ondrašovič, M., Beňová, K., Danko, J., 

Švický, E., Vargová, M.: Changes in activities of adaptive enzymes in laboratory rats 

during continuous gamma irradiation. Folia Veterinaria, 44; 1 : 17-20, 2000. 

9) Vyhláška 231, Zb. 1998, Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chove 

spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných 

zvierat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


