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1. Úvod. 

 

    Je všeobecne známe, že ionizujúce žiarenie má nepriaznivé účinky na všetky živé 

organizmy, pričom miera radiačného poškodenia závisí najmä od dávky, druhu a energie 

žiarenia, časovej dynamiky ožiarenia, živočíšneho (rastlinného) druhu, fázy ontogenézy 

a ďalších faktoroch. Žiarenie pôsobí aj ako nešpecifický stresor, spúšťajúci stresovú 

reakciu. Oveľa menej sa vie o možných priaznivých účinkoch žiarenia. 

Náhlej mozgovej príhode (NMP) prináleží tretie miesto medzi príčinami smrti vo 

vyspelých krajinách sveta. NMP vzniká ako následok ischémie v dôsledku zníženia 

prietoku krvi mozgovým  tkanivom, hemorágie – krvácania do mozgového tkaniva  a  

subarachnoidálneho priestoru alebo trombózy venóznych splavov. Už pred niekoľkými 

rokmi sa zistilo (napr. Schurr et al., 1986), že úhynu buniek mozgového tkaniva je možné 

zabrániť navodením ischemickej tolerancie (IT) vystavením tkaniva krátkodobej 

subletálnej ischémii pred vznikom (tzv.prekondicionovanie) alebo dokonca aj po vzniku 

letálnej ischémie – (tzv. postkondicionovanie) . Ako prekondicionovanie (pre-C) možno 

použiť aj iné zásahy, než je samotná ischémia, napr. hyper- alebo hypotermiu 

(Obrenovitch,2008; Gidday, 2006), oxidatívny stres (Ohtsuki et al.,1992), podanie 

lipopolysacharidov (Bordet et al., 2000), bradykinínu ( Danielisová et al., 2008) a ďalšie.  

2. Cieľ práce. 

 

Cieľom našej práce bolo : 

 Zistiť, či ionizujúce žiarenie môže byť použité ako pre-C pri letálnej ischémii 

mozgu u potkana 

 Aké dávky sú k tomu potrebné ? 

 Či bude prevažovať beneficiálny alebo škodlivý účinok žiarenia ? 

 Či budú „zachránené“ neuróny schopné vykonávať svoje funkcie ? 

 

 

3. Materiál a metódy. 

V experimentoch sme použili laboratórne potkany-samce kmeňa Wistar, ktoré boli 

chované za štandardných podmienok (umelý svetelný režim LD 12:12 so svetlom od 7.00 

do 19.00, štandardná peletovaná potrava a vodovodná voda ad libitum). Projekt pokusu 

bol schválený Etickou komisiou pri UPJŠ a Štátnou veterinárnou a potravinovom správou 

SR. 



   K ožarovaniu zvierat sme použili ožarovacie zariadenie Chisostat (Chirana, 

Praha,ČR) so zabudovaným zdrojom gama-žiarenia 
60

Co. Skupiny zvierat (n=9) boli 

ožiarené dávkami 10, 20, 30, resp. 50 Gy v oblasti hlavy pri dávkovom príkone 0,6 

Gy/min. Zvyšok tela bol chránený olovenou doskou o hrúbke 7 cm. Použili sme aj 

pozitívnu a negatívnu kontrolu (skupiny neožiarených zvierat so samotnou ischémiou, 

resp. bez ischémie). 

   Ischémiu mozgu pokusných zvierat sme navodili na 3. deň po ožiarení uzavretím 

krčných tepien stlačením na dobu 8 minút v halotánovej anestéze. Na 10. deň (dve 

sedenia s odstupom 1 hodiny) a 11. deň (1 sedenie) experimentu sme zvieratá testovali na 

schopnosť učenia a pamäte v Morrisovom bazéne. Testovaciu aparatúru tvoril kruhový 

plastový bazén o priemere 1 m, naplnený do výšky 25 cm vodou (t = 27
0
C), ktorá bola 

zakalená pridaním sušeného mlieka. Úlohou testovaných zvierat bolo nájsť po vložení do 

bazéna skrytú platformu o veľkosti 15 x 15 cm, umiestnenú 2 cm pod hladinou vody. 

Z videozáznamu testu použitím softvaru fy Panlab (Barcelona, Španielsko) sa zisťoval 

čas, dĺžka a tvar dráhy potrebnej k nájdeniu platformy. 

   Na 13. Deň experimentu boli zvieratá usmrtené predávkovaním anestetika, ich 

mozgy boli cez karotídy in situ prepláchnuté roztokom formaldehydu. Po vyňatí bol 

mozog fixovaný a boli pripravené histologické rezy o hrúbke 30 μm na ultramikrotóme. 

Uhynuté bunky boli znázornené farbením rezov metódou Fluoro Jade B (popis metódy 

viď L.C. Schmued, et al., 1997). Zafarbené rezy sa vyhodnocovali pod fluorescenčným 

mikroskopom. S použitím počítačového softvaru sa zistili počty uhynutých neurónov 

v subgranulárnej zóne oblasti CA1 hippokampu. 

 

4. Výsledky. 

Ischémia v trvaní 8 minút spôsobila u potkanov výrazný úhyn pyramidálnych 

neurónov v oblasti CA1 hippomkampu (Obr.1). Použitie  gamma-lúčov v dávkach 30 Gy 

(Obr.2) a 50 Gy (Obr.3) ako pre-C výrazne znížilo počty uhynutých neurónov. 

 

 

 
           Obr.1 : Rez hippokampom potkana 11 dní po 8-minútovej ischémii mozgu - zväčšenie 

40x (A) a 400x (B). Uhynuté pyramidálne neuróny (svetlé bunky) sú znázornené 

farbením Fluoro Jade B.  



         
 

        Obr.2 :  Rez hippokampom potkana 11 dní po 8-minútovej ischémii mozgu a 13 dní po 

ožiarení hlavy dávkou 30 Gy gamma-lúčov - zväčšenie 40x (A) a 400x (B). Uhynuté 

pyramidálne neuróny (svetlé bunky) sú znázornené farbením Fluoro Jade B. 

 

     
 

  Obr.3 : Rez hippokampom potkana 11 dní po 8-minútovej ischémii mozgu a 13 dní 

po ožiarení hlavy dávkou 50 Gy gamma-lúčov - zväčšenie 40x (A) a 400x (B). Uhynuté 

pyramidálne neuróny (svetlé bunky) sú znázornené farbením Fluoro Jade B.  

 

Tento pokles oproti skupine so samotnou ischémiou bez pre-C žiarením bol štatisticky 

významný (P < 0,05) pre skupinu ožiarenú dávkou 30 Gy a štatisticky vysoko významný 

pre skupinu ožiarenú dávkou 50 Gy (P < 0,001) (Obr.4 ). 



                      
 

    Obr.4 : Počty uhynutých pyramidálnych buniek v subgranulárnej zone oblasti CA1 

hippokampu potkana na mm línie zóny. I8´ - 8-minútová ischemia bez pre-C, 10Gy I8´, 20Gy 

I8´, 30GyI8´, 50GyI8´ -  8-minútová ischemia a ožiarenie dávkou 10, 20, 30, resp. 50 Gy 

gamma-lúčov. 

 

Testovanie zvierat v Morrisovom bazéne ukázalo, že 8-minútová ischemia mozgu 

spôsobila štatisticky vysoko významný (P < 0,01) pokles schopnosti učenia (výsledok 2. 

Sedenia na 10. deň) a pamäte (sedenie na 11.deň). Tento stav pretrvával aj po použití 

dávok 10 Gy , 20 Gy a 30 Gy ako pre-C s tendenciou zlepšovania schopnosti 

zapamätania u skupiny 20 Gy a najmä 30 Gy. Použitie dávky 50 Gy ako pre-C vrátilo 

schopnosť zapamätania skrytej platformy na úroveň kontrol, zatiaľ čo schopnosť učenia 

zostala znížená (Obr.4). Medzi priemernými časmi, potrebnými k nájdeniu platformy 

a počtami Fluoro Jade B-pozitívnych buniek sme našli vysokú koreláciu (r = 0,9678, 

P=0,0015) (Obr.5). 

 

           
             Obr.5 : Závislosť medzi priemernými časmi potrebnými k nájdeniu platformy 

v Morrsisovom bazéne a počtom Fluoro Jade B-pozitívnych pyramidálnych buniek 



v oblasti CA1 hippokampu. Regresná priamka s vyznačenou oblasťou spoľahlivosti 

pre smernicu priamky pre hladinu významnosti α = 0,05 (prerušované čiary). 

 

5. Diskusia a záver. 

 

     Naše výsledky potvrdili úzku súvislosť medzi počtom prežívajúcich pyramidálnych 

neurónov v subgranulárnej zóne hippokampu a kognitívnymi schopnosťami v teste 

priestorovej pamäte u potkanov. Takýto úhyn mozgových neurónov, resp. gliových 

buniek predstavuje pravdepodobnú príčinu vzniku dlhodobých následkov mozgových 

príhod u človeka, kde dochádza k postihnutiu senzorických, motorických a/alebo 

kognitívnych funkcií v rôznej miere v závislosti od rozsahu poškodenia (Donald 

a Stoodley, 1998). Použitie pre-C, resp. post-C predstavujú v súčasnosti takmer jediné 

účinné terapeutické zásahy, schopné výrazne znížiť mieru úhynu buniek v dôsledku 

ischémie. Predpokladá sa, že základným spôsobom tohto účinku je aktivizácia 

vnútorných obranných mechanizmov organizmu ešte pred začiatkom letálnej 

ischémie, čo umožňuje redukovať jeho účinky na prežívanie neurónov. V našich 

experimentoch sme ukázali, že ako pre-C s ochranným účinkom voči pôsobeniu 

ischémie môže slúžiť aj jednorazová dávka gamma-lúčov aplikovaná na oblasť hlavy 

zvieraťa. Do určitej miery prekvapivým bol nález, že maximálnu účinnosť sme zistili 

až u dávky 50 Gy, ktorá vysoko prekračuje absolútnu letálnu dávku v prípade 

celotelového ožiarenia, na druhej strane však pre vysokodiferencované neuróny 

nemusí byť letálna. Nájdenie vysokej korelácie medzi kognitívnymi schopnosťami 

zvierat a počtami prežívajúcich pyramidálnych buniek v oblasti CA1 ukazuje, že 

neuróny, ktoré boli ochránené pred účinkami letálnej ischémie nielenže prežívajú, ale 

zároveň zachovávajú aj svoje funkcie v rámci neuronálnych sietí hippokampu. 
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