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ABSTRAKT 

 

The investigation of the effect of ionizing irradiation helps us to develope methods of 

protection against its negative influences. In the study we investigated the effect of low-dose 

ionizing irradiation on the organism of chicken. We investigated changes of activity of 

aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase and changes of concentration of 

triacylglycerols in time gap 1, 4, 14 and 25 days after expose with a single whole-body 

gamma irradiation of 3 Gy. The activity of aspartate aminotransferase was significantly 

increased on day of 1. after irradiation and concentration of triacylglycerols was significantly 

increased on day of 14. and 25. after irradiation. From this study we can see by this relatively 

low dose of irradiation in view of higher radioresistence of chickens the organism of poultry 

sensitive responds with visible changes of selected biochemical parameters. 
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SÚHRN 

 

Sledovanie vplyvu ionizujúceho žiarenia u pokusných zvierat nám pomáha vyvíjať 

metódy ochrany proti jeho nežiaducim účinkom. V práci sme sledovali vplyv nízkych dávok 

ionizujúceho žiarenia na organizmus kura domáceho. Sledovali sme zmeny aktivity 

aspartátaminotransferázy (AST) a alanínaminotransferázy (ALT) a zmeny koncentrácie 
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triacylglycerolov (TG) v časovom odstupe 1, 3, 14 a 25 dní po jednorazovom celotelovom 

ožiarení dávkou 3 Gy gama lúčov. Aktivita AST bola štatisticky významná na 1. deň po 

ožiarení oproti kontrole a koncentrácia TG bola štatisticky významne zvýšená na 14. a 25. deň 

po ožiarení. 

 

ÚVOD 

 

V súčasnom období, teda v čase mierového využívania jadrovej energie, môžeme za 

zdroj ionizujúceho žiarenia a potencionálnu hrozbu považovať napr. únik žiarenia alebo 

rádioaktívneho materiálu z jadrových elektrární, únik počas prepravy „vyhoreného“ paliva, 

žiariče používané na dezinfekciu materiálu a potravín, zariadenia používané na medicínske 

a pokusné účely. 

Z potravinového hľadiska je u hydiny zaujímavá zvýšená rádiorezistencia u vtákov 

oproti bežným druhom hospodárskych zvierat (tab. č. 1), teda vyššia hodnota LD50/30 u kura 

domáceho (Falis a kol., 2003). 

Skúmanie účinkov žiarenia nám umožňuje predpokladať účinky žiarenia u ľudí a sledovať 

zmeny v organizme zvierat z hľadiska ich využitia na potravinové účely. 

V predloženej práci sme sledovali vplyv žiarenia na zmeny aktivity tzv. adaptívnych 

enzýmov u kura domáceho. 

 

Tab. č. 1: Prehľad LD50/30 u vybraných druhov hospodárskych zvierat (Hrušovský a 

Beneš, 1985) 

 

druh dávka 

hovädzí dobytok 5,5 Gy 

ošípaná 6,0 Gy 

ovca, koza 5,5 Gy 

hydina 9,0 Gy 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

V experimente sme použili kurčatá brojlerového typu vo veku 28 dní na začiatku 

experimentu v celkovom počte 60 ks. 
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Zvieratá boli chované v experimentálnych priestoroch po predchádzajúcej dezinfekcii 

priestorov (Kočišová, 2005) od 1. dňa veku. Voda a krmivo im boli podávané ad libitum. Bola 

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

Ožarovanie zvierat sme vykonali na PF UPJŠ v Košiciach na prístroji CHISOSTAT. 

Zvieratá sme ožarovali v plexitových klietkach. 

V pokuse sme použili jednorazovú celotelovú dávku 3,0 Gy gama lúčov s príkonom 

0,079558 Gy.min-1. 1., 3. ,14. a 25. deň po ožiarení sme vykonali analýzy. Zvieratá sme 

usmrtili dekapitáciou (Bugarský a kol., 1999). Zmiešanú krv sme zachytili do Petriho misiek 

umiestnených na ľade a po centrifugácii sme získané sérum použili na analýzy. 

Aktivitu ALT a AST a koncentráciu TG sme stanovili pomocou súpravy Bio-La test 

Lachema-Brno. 

Výsledky získané z jednotlivých experimentov sme štatisticky vyhodnotili nepárovým 

t-testom porovnaním ožiarených a kontrolných skupín. V jednotlivých skupinách sme 

analyzovali v priemere 5-10 zvierat. 

Experimenty boli vykonané na jeseň. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Aktivita ALT (graf č. 1) bola štatisticky nevýznamne zvýšená na 1. a 3. deň po 

ožiarení a na 14. deň po ožiarení bola aktivita štatisticky nevýznamne znížená oproti 

kontrolnej skupine. 

Aktivita AST (graf č. 2) bola štatisticky významne zvýšená na 1. deň oproti kontrolnej 

skupine a na 3. a 14. deň po ožiarení bola aktivita štatisticky nevýznamne zvýšená oproti 

kontrolnej skupine. 

Koncentrácia TG (graf č. 3) bola štatisticky nevýznamne zvýšená na 1. a 3. deň po 

ožiarení oproti kontrolnej skupine a na 14. a 25. deň bola koncentrácia TG štatisticky 

významne zvýšená oproti kontrolnej skupine. 

Ožiarenie organizmu subletálnymi a letálnymi dávkami zvyšuje aktivitu transamináz. 

Zvýšenie aktivity tzv. adatívnych enzýmov poukazuje na prevládajúce katabolické procesy 

v ožiarenom organizme súvisiace nielen so zmenami bunkovej priepustnosti a rozvojom 

ťažkých histologických zmien hepatocytov vo včasnom období po ožiarení, ale aj stimuláciou 

syntézy de novo enzýmov transaminácie vyvolanou zvýšenou sekréciou kôry nadobličiek po 

ožiarení (Toropila, 1993, Toropila a kol., 1996, Falis a kol., 2004). 
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Aj napriek vyššej rádiosenzitivite priebeh choroby z ožiarenia prebieha podľa 

rovnakej schémy ako u ostatných zvierat, ale k vyvolaniu príznakov sú potrebné vyššie dávky 

ionizujúceho žiarenia (Paluchová a kol., 2004). Pri medzidruhovom porovnaní môžeme 

sledovať určité odlišnosti pri reakcii organizmu kura domáceho a iných druhov zvierat 

(Beňová a kol., 2003, Sesztáková, 1996). 

Typickým obrazom po účinku ionizujúceho žiarenia v živočíšnom organizme sú 

výrazné zmeny koncentrácie lipidov v sére, ktoré zahŕňajú glyceroly, lipoproteidy, fosfolipidy 

i cholesterol (Toropila, 1993). 

 Z hľadiska účinku žiarenia v neskoršom období by sme mohli tieto zmeny nazvať 

nešpecifickými. Je to predovšetkým z dôvodu vystupňovanej lipolýzy a lipomobilizácie, ktoré 

vedú k zvýšenej ponuke neesterifikovaných mastných kyselín rôznym tkanivám. Okrem toho 

zvyšujúca sa koncentrácia cholesterolu v pečeni môže byť výsledkom jeho zvýšenia aj v sére 

(Nehru a kol., 1991, Šmajda a kol., 1994, Beňová a kol. 2002). 

 Po ožiarení však v sére môže v závislosti od druhu zvieraťa dominovať hyperlipémia 

kombinovaného typu, tzv. retenčná, pretože v jej pozadí sa môže jednať skôr o zníženie 

vychytávania cirkulujúcich lipidov tkanivami pri nedostatočnom účinku lipoproteínovej lipáz 

(Toropila, 1993). 

 

Graf č. 1: Zmeny aktivity ALT ( µµµµkat.l -1) v sére kurčiat po jednorazovom celotelovom 

ožiarení dávkou 3,0 Gy 
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Graf č. 2: Zmeny aktivity AST (µµµµkat.l -1) v sére kurčiat po jednorazovom celotelovom 

ožiarení dávkou 3,0 Gy 
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Graf č. 3: Zmeny koncentrácie triacylglycerolov (mmol.l-1) v sére kurčiat po 

jednorazovom celotelovom ožiarení dávkou 3,0 Gy 
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Hodnoty udané ako aritmetický priemer ± S.E.M.. Významnosť rozdielu medzi ožiarenou 

a kontrolnou skupinou vyznačené * (p<0,05). 

 

ZÁVER 

 

Z výsledkov našej práce vyplýva, že aj pri relatívne nízkych dávkach žiarenia 

vzhľadom na zvýšenú rádiorezistenciu organizmus hydiny citlivo reaguje sledovateľnými 

zmenami koncentrácie triacylglycerolov a zmenami aktivity vybraných enzýmov. 
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