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ABSTRACT 

 

 The effect of the exposure of the whole body to continuous radiation was studied of 

catecholamines (epinephrine and unepinephrine) in the hypothalamus, pineal  and pituitary 

glands of ewes during the anestric period with synchronized oestrus. The radiation was 

provided at the rate 0.020 Gy per hour. Catecholamines were separated from the tissue 

supernatans by the absorbtion chromatographic method and the catecholamine contents in the 

eluates were determined  spectrofluorometrically. Protracted exposure to gamma radiation and 

hormone stimulation with SG reduces the concentration of  unepinephrine (P<0.001) in the 

whole hypothalamus of the sheep. A statistically significant decrease  (P<0.001) was  

recorded in the medial and caudal hypothalamus of ewes. If is assumed that the decrease in 

catecholamine concentration after irradiation (2.4 Gy) is  associated with the destroyed 

metabolism of catecholamines in  nervous tissue and activity its degradation enzyme 

monoaminooxidase.  
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ÚVOD 

 

V našej práci sme sa zamerali na štúdium účinku gama – žiarenia na 

katecholaminergický systém hypotalamu, hypofýzy a epifýzy podieľajúci sa na regulácii 
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pohlavných funkcií a na riadení osi hypofýza – nadoblička v adrenokortikálnej stresovej 

odozve. V našich predchádzajúcich prácach sme zistili (2,3), že celotelové protrahované 

ožarovanie oviec dávkou 6,7 Gy spôsobuje výrazný pokles koncentrácií katecholamínov 

a prekurzora pre ich syntézu l – DOPA a súčasne zvyšuje i aktivitu ich degradačného enzýmu 

monoamínooxidázy v hypotalame oviec. Aby nebola poškodená reprodukčná schopnosť 

oviec, zvolili sme v tejto práci nižšiu celotelovú dávku gama žiarenia (2,48 Gy) a stanovili  

sme hladiny katecholamínov (epinefrín a norepinefrín) v hypotalame ožiarených oviec. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Pozorovania sme vykonali na 15 ovciach plemena slovenské merino, priemernej živej 

hmotnosti 41 kg, vo veku dva až tri roky, v období fyziologického anestru. Do kŕmnej zmesi 

sme pridávali 25 g Roboranu Spofa a 1 g Celaskonu na jednu ovcu denne. Prvá skupina (päť 

oviec) bola kontrolná. Ovce druhej skupiny (päť oviec) boli ožiarené počas piatich dní 

celkovou dávkou 2,48 Gy. Zdroj žiarenia bol 60Co a dozimetria bola robená filmovými 

dozimetrami. Celodenný expozičný príkon gama žiarenia bol 0,48 Gy. Ovce boli umiestnené 

v klietkach vo vzdialenosti 4,6 m od zdroja žiarenia.  Po usmrtení zvierat sme do troch minút 

odobrali vzorky hypotalamu, ktorý sme priečnym rezom rozdelili na časť rostrálnu, mediálnu 

a kaudálnu. Ďalšie vzorky sme odobrali z hypofýzy a epifýzy. Aby sme zabránili 

degradačným zmenám, ponorili sme tkanivá ihneď po vybratí do kvapalného dusíka. 

Katecholamíny (norepinefrín a epinefrín) sme z tkanivových supernatantov separovali 

stĺpcovou chromatografiou na aktivovanom oxide hlinitom za pomoci testu Catecholamines 

fy Biorad. Oxidované fluoreskujúce lutíny katecholamínov sme merali na spektrofluorimetri 

Perkin Elmer fy Hitachi. Výsledky sme štatisticky spracovali Studentovym t-testom 

a udávame ich v µg katecholamínov na gram vlhkej hmotnosti tkaniva.  

 

VÝSLEDKY 

 

Po päťdňovom kontinuálnom celotelovom ožiarení bahníc dávkou 2,48 Gy sme 

pozorovali štatisticky významný pokles koncentrácií norepinefrínu v hypotalame oviec, 

najvýraznejší v jeho rostrálnej (o 80%) a mediálnej (o 80,5%) časti. V kaudálnom hypotalame 

sa koncentrácie norepinefrínu v porovnaní s kontrolnou skupinou znižujú  o 68,1%. Hladiny 

epinefrínu sa po ožiarení a hormonálnom ovplyvnení v rostrálnom a mediálnom hypotalame 

oviec nemenia, ale v kaudálnom hypotalame sme pozorovali signifikantné zníženie (o 63%). 
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V hypofýze a epifýze ožiarených a hormonálne stimulovaných oviec sme zaznamenali zmeny 

koncentrácie norepinefrínu o 43,1% a epinefrínu o 35%. Hladiny epinefrínu v epifýze 

uvedenej pokusnej skupiny oviec klesli o 32,9% a norepinefrínu o 16%.  

 

DISKUSIA 

 

Po protrahovanom pôsobení ionizujúceho žiarenia v dávke 2,48 Gy po dobu piatich 

dní sme zistili signifikantný pokles koncentrácie norepinefrínu v študovaných oblastiach 

hypotalamu oviec. Najvýraznejšie zmeny hladín norepinefrínu sme zaznamenali v rostrálnom 

a mediálnom hypotalame (pokles o 80%).V kaudálnej oblasti hypotalamu sa v porovnaní 

s kontrolnými hodnotami koncentrácie norepinefrínu znížili o 60%. Iní autori (1,4) zistili, že 

ionizujúce žiarenie redukuje koncentrácie norepinefrínu v hypotalame, v celom mozgu 

a v iných tkanivách laboratórnych zvierat. V súlade s literarnými údajmi sme pozorovali 

i zníženie katecholamínov v hypofýze a v epifýze oviec. 

 Pozorované zmeny katecholamínov v našom pokuse po ožiarení a hormonálnej 

stimulácii pravdepodobne súvisia s porušením metabolických procesov v organizme ako i so 

vzostupom aktivity ich degradačných enzýmov pozorovanej po expozícii gama žiarenia (3,4). 

Obrat a aktuálne hladiny katecholamínov v nervovom tkanive závisia od mnohých faktorov, 

akými sú syntéza a degradácia, uskladnenie a extracelulárne vychytávanie, transneuronálny 

tok a interakcie s autoreceptormi (4). Porušenie niektorého z uvedených faktorov žiarením 

vedie k zmene koncentrácií a funkcie katecholamínov v nervovom tkanive.  

 Domnievame sa, že sa v našom pokuse uplatnil výrazný účinok gama žiarenia na 

metabolizmus katecholamínov (4), ktorý spôsobil výrazný pokles norepinefrínu v hypotalame 

a v hypofýze oviec napriek tomu, že celková dávka žiarenia bola 2,48 Gy. 
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