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SUMMARRY 

 

 The aim of investigate was the effect of low-dose ionizing irradiation on the organism 

of chicken. We investigated changes of concentration of cholesterol and triacylglycerols in 

time gap 1, 3, 14 and 25 days after expose with a single whole-body gamma irradiation of 3 

Gy.  

 

ABSTRAKT  

 

 Cieľom nášho experimentu bolo zistiť účinok nízkej dávky žiarenia na organizmus 

kurčiat. Pozorovali sme zmeny koncentrácie cholesterolu, glukózy a celkových bielkovín 

v časovom odstupe 1, 3, 14 a 25 dní po celotelovom ožiarení dávkou 3 Gy gama lúčov.  
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ÚVOD  

 

 Ľudský aj živočíšny organizmus je v súčasnom období vystavený mnohým 

negatívnym faktorom vonkajšieho prostredia, či sa jedná o chemické látky, ťažké kovy, 

cudzorodé látky, žiarenie a iné (Koréneková a kol. 1998, Škardová a kol. 1994), ktoré viac 

alebo menej ovplyvňujú jeho zdravie a život. Každý živý organizmus je vystavený žiareniu 
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z prírodných zdrojov. Používanie ionizujúceho žiarenia v medicíne a technike zvyšuje toto 

vystavenie o žiarenie zo zdrojov, ktoré sa stali súčasťou výrobnej základne i nášho života . To 

poukazuje i v mierovom živote na neklesajúci význam štúdia škodlivých účinkov 

ionizujúceho žiarenia nielen na cicavce (Šmajda a kol. 1994, Toropila a kol. 2000),ale aj na 

iné druhy živočíchov (Dvořák a kol. 2000, Beňová a kol. 1999).  

 

 Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na živý 

organizmus kura domáceho brojlerového typu. Sledovali sme tiež zmeny koncentrácie 

cholesterolu, glukózy a celkových bielkovín v sére v časovom odstupe 1, 3, 14 a 25 dní po 

jednorázovom celotelovom ožiarení dávkou 3 Gy.  

 

MATERIÁL A METODIKA  

 

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

experimentu v celkovom počte 60 ks.  

 Zvieratá boli chované v experimentálnych priestoroch po predchádzajúcej dezinfekcii 

(Kubíček a kol.., 2000, Ondrašovič a kol., 1994) 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 jednorázovú 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 v súlade s požiadavkami etickej komisie. Krv sme zachytili do Petriho misiek  

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

Koncentráciu cholesterolu a triacylglycerolov sme stanovili pomocou súpravy Bio-La 

test Lachema- Brno.  

 Experimenty boli vykonané na jeseň.  

 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.   
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Graf.č.1: Zmeny koncentrácie cholesterolu v sére  kontrolných a ožiarených skupín 

kur čiat v časovom odstupe 1, 3, 14 a 25 dní 
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Štatisticky p< 0,05   

 

Graf.č.2: Zmeny koncentrácie glukózy v sére kontrolných a ožiarených skupín kurčiat 

v časovom odstupe 1, 3, 14 a 25 dní 
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Graf.č.3: Zmeny koncentrácie celkových bielkovín v sére kontrolných a ožiarených 

skupín kurčiat v časovom odstupe 1, 3, 14 a 25 dní 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA  

 

 Koncentrácia cholesterolu v sére (graf č.1) bola štatisticky nevýznamne zvýšená 

u ožiarených skupín na 1., 14. a 25. deň a na 3. deň po ožiarení štatisticky nevýznamne 

znížená v porovnaní s kontrolnými skupinami. 

Typickým obrazom po účinku ionizujúceho žiarenia v živočíšnom organizme sú 

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

i cholesterol. 

 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, čo sme aj zistili v našom experimente. 
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 Koncentrácia glukózy v sére (graf č. 2) bola u ožiarených skupín kurčiat štatisticky 

zvýšená na 14. a 25. deň po ožiarení, významne na 14. deň. Štatisticky nevýznamne znížená 

bola koncentrácia glukózy na 1. a 3. deň po ožiarení.  

 Po ožiarení dochádza v organizme k hyperglykémii spôsobenej najmä 

glukoneogenézou z aminokyselín, zníženým účinkom inzulínu a zvýšeným účinkom 

kontrainzulínových pôsobkov (Beňová a kol., Toropila, 1993). Koncentrácia cholesterolu sa 

v krvnom sére po ožiarení zvyšuje dôsledkom zvýšenej tvorby a koncentrácie v pečeni. 

Aktivita enzýmov môže vplyvom ionizujúceho žiarenia stúpať alebo klesať. Zvýšenie aktivity 

adaptívnych enzýmov poukazuje na prevládajúce katabolické procesy v ožiarenom 

organizme.  

 Koncentrácia celkových bielkovín v sére (graf č. 3) bola u ožiarených skupín kurčiat 

štatisticky nevýznamne zvýšená na 1. a 3. deň a štatisticky nevýznamne znížená na 14. a 25. 

deň.  

 Ožiarením bielkovín dochádza k zmene stavby molekuly, prípadne až ku koagulácii. 

Najviac citlivé na ožiarenie sú zlúčeniny s obsahom sulfhydrilových skupín, ktoré sa vplyvom 

ionizujúceho žiarenia menia na disulfidové. Strata funkcie bielkovín po ožiarení nie je 

obvykle spôsobená prerušením peptidových spojení alebo prerušením štruktúry peptidových 

reťazcov. Môže byť spôsobená zmenou kritického miesta reťazca alebo prerušením 

vodíkových alebo disulfidových väzieb. Toto prerušenie môže viesť k rozvinutiu tesne 

zvinutých bielkovinových reťazcov, k porušeniu priestorového rozloženia skupín 

aminokyselín a s tým súvisiacej chemickej aktivity (Beneš, J., Hrušovský, J., 1985). 
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