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Úvod 
Obdobie ontogenézy jedinca pred narodením, označovaný ako embryonálny vývin, je 
charakterizovaný rýchlym delením a následnou diferenciáciou buniek do tkanív a vznikajúcich 
orgánov budúceho živočícha. Toto obdobie sa vyznačuje veľkou citlivosťou budúceho organizmu 
na účinky rôznych faktorov vonkajšieho prostredia, ako aj faktorov pôsobiacich v tele matky 
(výživa, kyslík, cudzorodé látky a ďalšie). 
Kvalita a intenzita pôsobenia týchto faktorov spolu s genetickým vybavením a faktormi 
pôsobiacimi v postnatálnom období života vo veľkej miere spoluurčujú vlastnosti dospelého 
jedinca. Jedným z takýchto činiteľov prostredia je aj ionizujúce žiarenie. Z výsledkov 
rádiobiologického výskumu vyplýva, že najviac citlivé na radiačné poškodenie sú bunky počas 
delenia a málodiferencované bunky (napr.kmeňové bunky). Dôsledkom toho je vysoká 
rádiosenzitivita organizmu práve počas embryonálneho vývinu. Kľúčovým miestom poškodenia 
bunky je molekula DNA, kde žiarenie môže spôsobiť (priamo alebo cez vznikajúce voľné radikály) 
podľa veľkosti dávky a kvality žiarenia poškodenie rôzneho rozsahu, vedúce ku vzniku mutácií, 
chromozómových aberácií alebo až ku smrti bunky (Lehnert, 2007). Na úrovni orgánov a tkanív sa  
ionizujúce žiarenie prejavuje aj vznikom zápalových procesov rôzneho druhu. Z toho je zrejmé, že 
radiačné poškodenie v prenatálnom období môže mať vplyv na celý ďalší život jedinca 
a v konečnom dôsledku môže spôsobiť skrátenie jeho dĺžky. 
Špeciálny význam z hľadiska účinkov prenatálneho ožiarenia majú účinky na vyvíjajúci sa nervový 
systém. Vyplýva to jednak zo skutočnosti, že embryonálny vývin tohto systému trvá u cicavcov 
najdlhšie zo všetkých orgánových systémov, ako aj z dôležitosti  tohto systému pre koordináciu 
funkcií orgánov, správanie sa a celkovú integritu dospelého živočícha. Prednedávnom bolo 
preukázané, že v niektorých častiach mozgu, napr. v hipokampe a v oblasti čuchového laloku 
tvorba nových neurónov – neurogenéza- pokračuje (v protiklade s predošlými predstavami) aj  
po narodení a pretrváva aj v dospelosti, pričom novovznikajúce neuróny sa začleňujú do už 
existujúcich sietí ( Becker a Wojtowicz, 2006). 
Melatonín (MEL, N-acetyl-5-metoxy-triptamín) je fylogeneticky stará molekula, ktorá sa 
prirodzene  vyskytuje v telách rastlín i živočíchov. U stavovcov sa tvorí najmä v mozgu, v epifýze 
a to takmer výlučne v tmavej fáze dňa. Jeho úloha je v koordinácii denných (presnejšie  
tzv. cirkadiánnych) rytmov organizmu, ako sú rytmus spánku a bdelosti, pohybovej aktivity, 
telesnej teploty, hladiny hormónov a ďalších. Okrem toho sa zistilo, že melatonín má aj výrazné 
antioxidačné účinky a pôsobí ako scavanger voľných radikálov, vznikajúcich pri metabolických 
procesoch v bunke, čím ich chráni pred poškodením (Reiter et al.,2017). 
Cieľom našej práce bolo zistiť, či ožiarenie nízkou jednorazovou dávkou (1 Gy) gama-žiarenia 
počas najcitlivejšej fázy embryonálneho vývinu CNS vyvolá zmeny v hipokampálnej neurogenéze 
u mladých a dospelých zvierat a či sa tieto zmeny prejavia v druhoch správania, majúcimi vzťah  
k symptómom depresie. Okrem toho sme chceli zistiť, či podávanie melatonínu dokáže zabrániť 
potlačeniu neurogenézy žiarením a či súčasne ovplyvní aj sledované parametre správania. 
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Materiál a metódy 
Zvieratá 
V experimentoch sme použili laboratórne potkany kmeňa Wistar, dodané z chovnej stanice 
Velaz,a.s. v Prahe. Dospelé samice (n=7) sme pripúšťali k samcom (n=3) rovnakého veku. 
Graviditu sme zisťovali na základe pošvového výteru. Experimenty na zvieratách boli vykonávané 
v súlade so smernicami Európskej únie a projekt bol schválený Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou Slovenska (povolenie č. 2776/11-221/3). 

 
Ožarovanie, podávanie melatonínu a experimentálne skupiny 
Gravidné samice sme ožiarili dávkou 1 Gy gama-lúčov na 17.deň gravidity. K ožiareniu zvierat 
sme použili ožarovacie zariadenie Chisostat (Chirana,Praha) s fixnou ožarovacou hlavou  
so zabudovaným žiaričom 60Co. Dávkový príkon predstavoval 0,077 Gy/min. Potomstvo týchto 
samíc (použili sme len samčie potomstvo) bolo rozdelené do experimentálnych skupín ožiarených 
(IR) a ožiarených a melatonínom liečených zvierat (IR+Mel). Potomstvo zdanlivo ožiarených 
zvierat (narábalo sa s nimi, ako s ožiarenými mimo samotného ožiarenia) tvorilo kontrolnú skupinu 
(C). Časť z nich dostávala melatonín (skupina MEL). Potkany boli vyšetrované vo veku 3 týždňov 
(n=25), resp. 2 mesiacov (n=37). Melatonín bol podávaný denne v pitnej vode (20 mg/l)  
trojtýždňovým mláďatám po dobu 7 dní a skupine dvojmesačných zvierat po dobu jedného 
mesiaca, vždy v tmavej fáze dňa. 
 
Testovanie správania 
Dvojmesačné zvieratá všetkých experimentálnych skupín boli testované v behaviorálnych testoch 
zameraných na pamäť a učenie (Morrisov bazén), pocit strachu a úzkosti (vyvýšený krížový 
labyrint) a explorácie v novom prostredí (otvorené pole). 

 
Morrisov bazén 
Pozostáva z kruhového plastového bazénu o polomere 100 cm a výšky 50 cm, naplneného vodou 
do výšky 25 cm. Kvôli zabráneniu vizuálnej orientácie sme do vody pridali práškové mlieko. 
Plochu bazéna sme rozdelili na 4 kvadranty a do jedného z nich sme umiestnili únikovú platformu 
o ploche 15 x 15 cm, ponorenú 2 cm pod hladinou vody. Test spočíval v meraní času a preplávanej 
dráhy, ktoré zviera potrebuje po vložení do bazéna k nájdeniu únikovej platformy. Zvieratá sme 
vkladali do bazéna v opačnom kvadrante voči polohe platformy. V prvý deň experimentu potkany 
boli testované 3-krát s 3-hodinovými odstupmi (testovanie učenia a krátkodobej pamäte) 
a opakovane na 8-deň (testovanie dlhodobej pamäte). Priebeh testov sme zaznamenali 
videokamerou a vyhodnotili pomocou počítačového softwaru na analýzu správania Smart 3.0 
(Panlab, Barcelona,Španielsko). 

 
Vyvýšený krížový labyrint 
Aparatúra pozostáva z dvoch otvorených a dvoch z bokov uzavretých ramien o dĺžke 80 cm, 
tvoriacich kríž a centrálneho otvoreného štvorca o rozmeroch 15 x 15 cm. Ramená sa nachádzali  
75 cm nad úrovňou podlahy. Testovanými parametrami boli: čas strávený v otvorených ramenách 
a počet defekačných bolusov (miera úzkosti), frekvencia a trvanie „umývania tváre“ (komfortné 
správanie) a počet prechodov cez stred (lokomočná aktivita). Na začiatku testu, ktorý trval 5 minút, 
sme zvieratá vkladali do centrálneho štvorca aparatúry. 

 
Otvorené pole 
Otvorené pole malo veľkosť 100 x 100 cm a bolo ohraničené bielymi stenami vysokými 60 cm. 
K meraniu lokomočnej aktivity sme zisťovali prejdenú vzdialenosť, počet prechodov cez stred poľa 
a priemernú rýchlosť pohybu. Exploračnú aktivitu sme merali ako počet vztýčení na zadné nohy  
(s oporou a bez opory). Na začiatku testu, ktorý trval 8 minút sme zviera vložili do stredu poľa. 
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Stanovenie počtu proliferujúcich neuroblastov podaním 5-bróm-2-deoxyuridínu (BrdU) 
Analóg uridínu BrdU sa zabudováva v procese bunkového delenia do DNA dcérskych buniek 
namiesto tymínu. Po označení buniek obsahujúcich BrdU naviazaním protilátok je možné 
imunohistochemicky zviditeľniť proliferujúce bunky v mikroskopických rezoch. Pre zistenie počtu 
proliferujúcich buniek v hipokampe sme potkanom vo všetkých pokusných skupinách oboch 
vekových skupín podávali BrdU  v dávke 100 mg/kg hmotnosti (i.p.) počas troch za sebou idúcich 
dní. Dva dni po poslednej injekcii sme zvieratá uviedli do anestézy intraperitoneálnym podaním 
400 mg/kg hmotnosti chlóralhydrátu a vykonali u nich transkardiálnu perfúziu (cez ľavú srdcovú 
komoru) mozgu najprv 0.9 %-ným roztokom NaCl, potom 4 %-ným roztokom paraformaldehydu. 
Po vybratí z tela sme mozgy postfixovali na 24 hodín v 4 %-nom paraformaldehyde, potom sme 
ich preniesli do 30 %-ného roztoku sacharózy a zamrazili. Následne sme na kryostate vyhotovili 
koronárne rezy mozgu o hrúbke 3,3 µm. Pre ďalšiu analýzu sme použili 7 rezov (každý 6. rez), 
obsahujúcich hipokampus.  

 
Označenie proliferujúcich buniek obsahujúcich BrdU 
Rezy sme inkubovali na 30 minút v 2-molárnom roztoku HCl pri 59oC (denaturácia DNA) 
a premyli v 0.1 M borátovom pufri o pH 8.5. K potlačeniu aktivity endogénnych peroxidáz sme 
použili 20 %-ný metanol s obsahom 0.3 % peroxidu vodíka. Nešpecifickú aktivitu proteínov sme 
zablokovali ponorením rezov do fosfátového pufru (PBS) s obsahom 10 % normálneho kozieho 
séra (NGS, Vector Laboratories, Burlingame, Kanada) a 10 %-ného Tritonu X-100 na 30 minút  
pri izbovej teplote. Rezy potom boli inkubované s monoklonálnou potkaňou protilátkou proti BrdU 
(AbD Serotec, UK) v riedení 1:400 v 5 %-nom roztoku kozieho séra a 0.3 %-nom roztoku Triton 
X-100 v PBS pri 4oC cez noc a následne na 2 hodiny s kozími biotinilovanými sekundárnymi 
protilátkami proti potkaniemu imunoglobulínu G (IgG) (Vector Laboratories, Burlingame, 
Kanada)v riedení 1:200 v 5 % NGS a 0.3 % Triton X-100 pri izbovej teplote. Nakoniec sme rezy 
inkubovali v avidín-biotínovom peroxidázovom sytéme (ABC,Vector Laboratories, Burlingame, 
Kanada) na 1 hodinu pri izbovej teplote. Väzbu protilátky v rezoch sme detegovali inkubáciou 
s pigmentom 3´,3´-diaminobenzidínom (DAB, Vector Laboratories, Burlingame, Kanada). Rezy 
sme montovali na adhezívne mikroskopické podložné sklíčka, odvodnili a prekryli. 
 
Označenie zrelých neurónov farbením NeuN 
Voľne plávajúce mozgové rezy sme cez noc inkubovali s protilátkou NeuN (Merck Millipore, 
ČR,riedenie 1:500) v 0.1 M PBS o pH 7.4 s 0.1 %-ným Tritonom X100. Po opakovanom premytí 
PBS s 0,2 %-ným Tritonom X100 sme použili sekundárnu  protilátku proti myšaciemu IgG (Vector 
laboratories, Burlingame, Kanada) v riedení 1:1200 pod dobu 90 minút pri izbovej teplote.  
Po ďalšom premytí bol aplikovaný system ABC na 90 minút. Potom boli sklíčka premyté PBS  
a Tris pufrom (pH 7.6) a ofarbené DAB. Reakcia bola ukončená fosfátovým pufrom. Nakoniec boli 
rezy odvodnené a prekryté. 
 
Počítanie buniek a štatistická analýza 
Bunky označené BrdU alebo NeuN boli počítané mikroskopicky s použitím počítačového sofwaru 
Image Tool (UTHSCSA, San Antonio, USA). Bunky počítala osoba, ktorej nebolo známe o ktorú 
pokusnú skupinu ide. Vyhodnocovalo sa 5 až 8 rezov od jedného zvieraťa. BrdU-pozitívne bunky 
boli počítané pri 100-násobnom zväčšení v subgranulárnej zóne a v hiluse gyrus dentatus(GD) 
hipokampu. NeuN-pozitívne pyramidálne bunky boli počítané pri 200-násobnom zväčšení 
v strednej lineárnej oblasti zóny CA1 hipokampu, v hiluse a v granulárnej vrstve (GCL). Výsledky 
experimentov boli štatisticky vyhodnotené dvojcestnou analýzou variancie (ANOVA) a nepárovým 
t-testom. 
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Výsledky 
Účinky žiarenia 
Prenatálne ožiarenie dávkou 1 Gy gama-lúčov výrazne narušilo proliferáciu buniek v skúmaných 
oblastiach hipokampu, ako to môžeme súdiť na základe značenia BrdU u 3-týždňových zvierat 
v hiluse - štatisticky významný rozdiel (P<0.05) oproti kontrolnej skupine (obr.1)a v SGZ (P<0.01) 
(obr.2), ako aj u 2-mesačných zvierat (hilus a SGZ  : P<0.01) (obr.3 a 4). Počty zrelých neurónov 
v oblastiach CA1 a hiluse hipokampu, určené značením NeuN boli oproti kontrolám výrazne nižšie 
u 2-mesačných zvierat (CA1:P<0.001; GD:P<0.05; hilus:P<0.001) (obr.5, 6 a 7), avšak nie  
u 3-týždňových zvierat (P>0.05). V GCL došlo k zvýšeniu počtu zrelých neurónov u ožiarených  
2-mesačných zvierat (GCL:P<0.05) (obr.7). 

 

 
Obr.1. Počty buniek označených BrdU v hiluse hipokampu u 3-týždňových potkanov.  
C – kontroly, IR – ožiarené, IR+Mel – ožiarené, liečené melatonínom. Výsledky sú znázornené  
v forme krabicových grafov (tzv.box plot). * - P<0.05; ** - P<0.01; *** - P<0.001 
 

 
Obr.2. Počty buniek označených BrdU v subgranulárnej zóne GD hipokampu 
u 3-týždňových potkanov. Ostatné ako obr.1. 
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Obr. 3. Počet buniek označených BrdU v hiluse hipokampu u 2-mesačných potkanov. Ostatné ako 
obr.1. 
 

 
Obr. 4. Počet buniek označených BrdU v subgranulárnej zóne GD hipo-kampu u 2-mesačných 
potkanov. Ostatné ako obr.1. 
 
Účinky melatonínu 
Chronické podávanie MEL štatisticky vysoko významne zvýšilo počty BrdU-pozitívnych buniek 
v hiluse u 3-týždňových (P<0.01) aj u 2-mesačných zvierat (P<0.05) oproti neliečenej skupine IR  
u zvierat rovnakého veku, ale nebolo účinné v SGZ (Obr.1 a 2). Ožiarené zvieratá liečené MEL 
vykazovali vo veku 2 mesiacov výrazne vyšší počet zrelých neurónov značených NeuN v oblasti 
CA1 hipokampu, než neliečené zvieratá (P<0.001). Táto hodnota bola blízka hodnotám  
u kontrolnej skupiny. V oblasti GD sme nepozorovali žiaden signifikantný vplyv podávania MEL. 
 

 
Obr. 5. Zrelé neuróny označené NeuN v hiluse hipokampu u 2-mesačných potkanov. Ostatné ako 
obr.1. 
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Obr. 6. Počty zrelých neuróny označené NeuN v oblasti CA1 hipokampu. Ostatné ako obr.1. 
 

 
Obr. 7. Počty zrelých neurónov označené NeuN v granulárnej zóne GD hipokampu u 2-mesačných 
potkanov. 
 
Účinky žiarenia a melatonínu na behaviorálne parametre 
Účinky žiarenia a podávania MEL na výsledky testovania potkanov v Morrisovom bazéne sú 
zhrnuté na obr.8.  
 

 
 
Obr. 8. Časy potrebné k nájdeniu únikovej platformy v Morrisovom bazéne (aritmetický 
priemer+/- SEM) u jednotlivých skupín experimentu (2-mesačné potkany). D – deň pokusu,  
P – číslo sedenia. Medzi sedeniami boli 3-hodinové intervaly.  * - P< 0.05 
 
Ionizujúce žiarenie nemalo vplyv na čas potrebný k nájdeniu únikovej platform počas 3 sedení  
v prvý deň experimentu. Pri opakovaní pokusu na 8. deň  zvieratá v skupine IR vykazovali voči 
skupine kontrol štatisticky významne horšie skóre. Potkany v skupine IR+MEL mali časy  
na úrovni kontrol. 
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Výsledky testovania zvierat vo vyvýšenom krížovom labyrinte nepreukázali štatisticky významný 
vplyv ionizujúceho žiarenia na sledované parametre (obr.9).  

 

 
Obr. 9. Frekvencie sledovaných typov správania potkanov vo vyvýšenom krížovo labyrinte počas 
5-minútového testu. 

 
Najviac času v otvorených ramenách vyvýšeného krížového labyrintu trávili potkany skupiny C. 
Rozdiel oproti skupine MEL bol štatisticky významný (obr.10). 

 

 
 

Obr. 10. Čas venovaný čisteniu tela a čas strávený v otvorených ramenách aparatúry počas 
testovania vo vyvýšenom krížovom labyrinte v trvaní 5 minút. * - P < 0.05 

 
 
Výsledky testu v otvorenom poli sú zhrnuté v tabuľke 1. Ionizujúce žiarenie, ani aplikácia MEL tu 
nevyvolali štatisticky významné zmeny v sledovaných parametroch správania. 
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Tabuľka 1. Výsledky testu v otvorenom poli. Hodnoty udávajú aritmetický priemer +/- SEM skóre 
pre jednotlivé parametre správania dosiahnuté počas 8-minútového testu. 

Skupina IR+Mel IR C Mel 

Trajektória [cm] 4901,44±583,09 4416,4±561,31 4882,62±309,26 3578,86±448,14 

Latenčný čas vstupu 
do centra [s] 

139,24±66,37 62,59±47,03 74,07±67,86 125,06±93,03 

Čas v centre 
aparatúry  [s]  

4,26±1,98 5,72±1,58 6,85±1,71 0,96±0,38 

Prechody cez stred 
(počet) 

3±1,59 3±0,73 4,43±1,09 1,8±0,86 

Frekvencia čistenia 
(počet) 

1,2±0,39 3±0,58 1±0,44 3,2±0,86 

Dĺžka čistenia [s] 0,2±0,08 1,51±0,52 0,12±0,05 4,61±2,82 

Vztyčovanie (počet) 26,8±4,57 34,7±3,62 33±3,05 21,8±5,83 

Defekácia (počet) 4,4±1,12 3,3±0,67 4,14±0,91 3±1,27 

“Freezing“ [s] 0,7±0,42 0,4±0,22 0,71±0,29 1,2±0,58 

 
Diskusia 
Viacero publikovaných prác v odbornej literatúre (napr.Heinzmann,1992; Guelman et al., 1993; 
Otake a Schull, 1984 ), ako aj naše predchádzajúce výsledky ( Tomášová et al.,2012; Kokošová et 
al., 2015) preukázali, že už nízke dávky prenikavých druhov ionizujúceho žiarenia (napr. gama-
lúčov), aplikovaných počas embryonálneho vývinu stavovcov môžu výrazne ovplyvniť jeho 
priebeh s dopadom na morfológiu i funkcie organizmu po narodení. V ranom období 
embryogenézy ide často o úhyn zygoty či embrya, kým pri aplikácii žiarenia v neskoršom období 
prevláda teratogenéza, ktorá aj v prípade prežitia plodu môže znamenať celoživotné poškodenie 
a/alebo skrátenie života. U potkanov najcitlivejšie obdobie pôsobenia vonkajších faktorov na vývin 
CNS spadá medzi 16. a 19. deň gravidity (Sienkiewicz, 1999). Veľmi nízke dávky v oblasti 
desiatok cGy-ov sa neprejavia natoľko zreteľne, ich účinky spočívajú najmä vo zvýšení frekvencie 
mutácií, kde nemožno hovoriť o prahovej dávke, ale môžu narušiť aj jemnú rovnováhu medzi 
procesmi proliferácie a diferenciácie buniek do jednotlivých bunkových typov a apoptózou, 
podriadenou regulačným mechanizmom embryogenézy. Takýmto dejom je aj tvorba nových 
neurónov z neuroblastov v procese neurogenézy, ktorá pokračuje aj po narodení. 
Z našich výsledkov vyplýva, že ožiarenie gravidných samíc potkanov dávkou 1 Gy gama-lúčov  
na 17. deň gravidity spôsobilo u trojtýždňových mláďat drastický pokles tvorby nových neurónov 
tak v hiluse, ako aj v subgranulárnej vrstve hipokampu. Rovnaký pokles sme zaznamenali aj  
u dospelých dvojmesačných zvierat. U tejto vekovej skupiny potkanov sme zistili aj významný 
pokles počtu zrelých neurónov v troch rôznych častiach hipokampu, čo dobre korešponduje  
s poklesom BrdU-pozitívnych buniek vo veku troch týždňov, keďže trvanie procesu neurogenézy 
sa udáva v rozpätí 3 – 5 týždňov (Kempermann,2011). 
Úloha melatonínu ako ochranného faktora voči poškodeniu organizmu najmä voľnými radikálmi, 
reaktívnymi formami kyslíka, vznikajúcimi v metabolizme alebo ako výsledok pôsobenia 
vonkajších faktorov, ako aj jeho možná úloha v procese starnutia boli v posledných rokoch 
intenzívne študované (prehľad viďReiter et al.,2012). Keďže až 90 % všetkých radiačných 
poškodení cicavčej bunky sa prisudzuje jeho nepriamym účinkom,t.j. účinkom voľných radikálov  
a látok s oxidatívnymi účinkami, predpokladal sa rádioprotektívny efekt melatonínu pri jeho 
podávaní pred aj po ožiarení, čo sa v mnohých prípadoch potvrdilo (Haridas et al., 2012;Hansen et 
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al.,2014). Chronické podávanie pomerne nízkych dávok melatonínu v našom experimente 
neprinieslo jednoznačné výsledky: kým v hiluse hipokampu u 3-týždňových mláďat 
niekoľkonásobne zvýšil počet BrdU-pozitívnych buniek oproti skupine IR, v SGZ gyrus dentatus 
sa tento efekt neprejavil. U dvojmesačných zvierat sa ochranný efekt MEL na neurogenézu opäť 
prejavil, hoci menej výrazne než u mladých zvierat, len v hiluse, nie však v SGZ. Čo sa týka  
zrelých neurónov, ktoré sme sledovali len u dospelých zvierat, ich počet po podávaní MEL bol 
významne zvýšený len v oblasti CA1, nie však hiluse a v granulárnej vrstve GD. Tieto rozdiely by 
mohli súvisieť s rozdielmi v časovom trvaní migrácie novovytvorených neurónov  do rôznych častí 
hipokampu. 
Behaviorálne parametre sú často sledované pri skúmaní účinkov rôznych nox na CNS, pretože 
najlepšie odrážajú jeho funkčné vlastnosti. Schopnosť učenia a najmä prevodu získaných 
poznatkov z krátkodobej do dlhodobej pamäte sú najčastejšie spájané s funkciami hipokampu 
(Kesner a Martinez, 2007). Z našich výsledkov vyplýva, že učenie založené na krátkodobej pamäti 
nebolo u ožiarených zvierat narušené – časy nájdenia skrytej platformy len na základe orientácie 
podľa jej priestorového umiestnenia pri vylúčení vizuálnej orientácie (zakalená voda) neboli počas 
troch sedení v prvý deň experimentu u nich nijak narušené. Na druhej strane, po uplynutí siedmych 
dní sme zistili výrazné rozdiely v schopnosti vybavovania pamäťových stôp u ožiarených zvierat 
voči všetkým ostatným skupinám v zmysle jeho zhoršenia. Tieto rozdiely môžeme však 
interpretovať aj tak, že pamäťové stopy, uložené do krátkodobej priestorovej pamäte v hipokampe 
neboli prenesené a uchované v dlhodobej pamäti a teda na 8.deň nebolo čo vybavovať.  
Výsledky testovania zvierat vo vyvýšenom krížovom labyrinte a v otvorenom poli ukázali, že 
použitá dávka žiarenia neovplyvnila sledované formy správania, ktoré odzrkadľujú najmä 
exploračnú aktivitu, hladinu úzkosti, resp. spontánnu motorickú aktivitu potkanov. Najväčší rozdiel 
sa prejavil v čase strávenom v otvorených ramenách, kde kontrolné zvieratá trávili významne viac 
času, než zvieratá v ostatných skupinách. Paradoxne, ako “najbojazlivejšie” sa ukázali byť 
neožiarené potkany, ktorým bol podávaný MEL (P<0.05). Tento výsledok je v súlade s nálezmi 
Haridasa a kol. (2012), ktorí popísali zvýšenú úroveň anxiozity u zdanlivo ožiarených myší, ktorým 
bol podávaný melatonín. Tento výsledok si vyžaduje ďalšie experimentálne overenie. 
 

Práca bola podporená grantom agentúry VEGA č. 1/0262/12. 
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