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Abstrakt 
Účinky vysokých dávok ionizujúceho žiarenia boli opísané mnohými autormi ako na stavovcoch, 
tak aj na bezstavovcoch. Na druhú stranu, nízke dávky radiácie môžu mať pozitívne účinky  
(tzv. radiačná hormézia). Tento proces zahŕňa aktiváciu mnohých procesov ako klíčenie semien 
a rast mnohých rastlinných druhov, zvýšenie aktivity jednotlivých enzýmov, stimuláciu delenia 
baktérií a izolovaných buniek cicavcov, predĺženie života vodného planktónu, drozofíl, myší 
a potkanov vystavených dlhodobému žiareniu extrémne nízkych dávok, zvýšenie rádiorezistencie 
voči opakovanému ožiareniu vysokými dávkami (tzv. adaptatívna odpoveď) a zníženie mortality 
u ľudských onkologických pacientov. Prudký rozvoj vedných disciplín, ako je farmakológia, 
toxikológia, imunológia, virológia, genetika a iné, prináša prudký vzostup spotreby zvierat 
a zákonite aj legislatívu na ich ochranu s dôrazom na zníženie spotreby a ich postupnú náhradu 
inými metódami. V rámci európskej Konvencie o ochrane stavovcov používaných pre pokusné 
a iné vedecké účely je jedna z hlavných požiadaviek obmedziť počet pokusov na zvieratách  
na minimum, pričom za zviera, v zmysle Smernice Rady Európy z roku 1986, sa považujú všetky 
živé stavovce, okrem človeka, vrátane voľne žijúcich a ich rozmnožovania schopné larvy, nie však 
plody alebo embryá. Z tohto dôvodu sa stále častejšie využívajú alternatívne biotesty  
na bezstavovcoch, rastlinách, ale tiež bunkových, tkanivových a orgánových kultúrach. 
 
Review 
Využitie zvierat v experimentoch je úzko spojené s rozvojom lekárskych vied. Už v dobe najstaršej 
gréckej filozofie boli vykonávané pokusy na zvieratách pre objasnenie niektorých fyziologických 
otázok. Boli využívané domáce aj divo žijúce zvieratá. Niektoré príklady sú uvedené v prvej 
lekárskej učebnici „Corpus Hippocraticum“ (asi 400 rokov p.n.l.). Tiež Claudius Galen (130 – 210 
r.n.l.), ktorého pokusy na živých ošípaných a opiciach sú dokonca písomne zachované dodnes, 
využíval zvieratá na objasnenie niektorých fyziologických otázok. Jeho práce boli základom 
lekárskej praxe nie len vtedy, ale aj veľa storočí neskôr. 
Prudký rozvoj vedných disciplín ako je farmakológia, toxikológia, imunológia, virológia, genetika 
atď., prináša prudký vzostup spotreby zvierat a zákonite aj legislatívu na ich ochranu s dôrazom  
na zníženie spotreby a ich postupnú náhradu inými vhodnými metódami. 
V biomedicínskom výskume sú od polovice minulého storočia v popredí dve zdanlivo nezlučiteľné 
tendencie. Na jednej strane je to snaha o pochopenie etiopatogenézy mnohých chorôb a následne 
vývoj enormného množstva nových látok alebo terapeutických postupov a potreba ich testovania. 
Na druhej strane je tu však tlak spoločnosti, ktorý požaduje minimálne zmiernenie utrpenia 
pokusných zvierat. Táto požiadavka viedla k vytvoreniu koncepcie “3 R“ (z anglického 
Refinement, Reduction, Replacement). Základom tejto koncepcie sa v roku 1959 stala kniha 
britských biológov Williama Russella a Rexe Burche, ktorí definovali stratégiu pre minimalizáciu 
použitia laboratórnych zvierat a zníženie ich utrpenia (Russel a Burch, 1992). Táto stratégia v sebe 
ďalej zahŕňa nahradzovanie pokusných zvierat, pričom najširšie uplatnenie našlo využitie 
bunkových a tkanivových kultúr a nižších organizmov, ako sú bezstavovce, či mikroorganizmy. 
V rámci európskej Konvencie o ochrane stavovcov používaných pre pokusné a iné vedecké účely 
je jednou z hlavných požiadaviek obmedziť počet pokusov na zvieratách na minimum, pričom  
za zvieratá, v zmysle tejto Smernice Rady Európy z roku 1986 (Council Directive 86/609/EEC), sú 
považované všetky živé stavovce, okrem človeka, vrátane voľne žijúcich a ich rozmnožovania 
schopné larvy, nie však plody alebo embryá. 
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Z týchto dôvodov sa stále častejšie využívajú alternatívne biotesty na bezstavovcoch, rastlinách 
a bunkových kultúrach. Ďalej sem patria tiež matematické a počítačové modely (Pazourek, 1992), 
stavovce v raných štádiách vývoja, ktoré ešte nemajú vyvinutú nervovú sústavu a nie sú teda 
schopné vnímať bolesť a utrpenie a in vitro metódy s využitím bunkových, tkanivových  
a orgánových kultúr (Fentem a Balls, 1993). 
Dôležité uplatnenie tiež zohrávajú testy na bezstavovcoch a rastlinách pri dopadových ERA/EIA 
(environmental risk/impact assessment) štúdiách potrebných pri procese schvaľovania humánnych 
i veterinárnych liečiv, ale tak isto aj pri schvaľovaní pesticídnych prípravkov, prípadne 
v stavebnom priemysle, nakoľko ekologické hľadisko sa tiež dostáva do popredia z dôvodu 
udržateľnosti života na Zemi so zachovaním biodiverzity.  
Z bezstavovcov, uvedených ISO normách a OECD smerniciach, sú najčastejšie používanými 
Tetrahymena pyriformis, Paramecium caudatum, Daphnia magna, Acartia tonsa, Tisbe battagliai, 
Nitocra spinipes, Cyclops strenuus, Artemia franciscana, Eisenia fetida, Aphodius constans, 
Ontophagus taurus, Assellus aquaticus, Musca autumnalis, Scathophaga stercoraria a i. (ISO 
14669, 1999; OECD GL 202, 1984; OECD GL 222, 2015; OECD GL 207, 1984; OECD GL 228, 
2016; OECD ENV/JM/MONO(2010)13, 2010).   
Z rastlín sú využívané napr. korene horčice, sója, fazuľa, uhorka, ryža a z nižších rastlín sú to riasy 
druhov Selenastrum capricornutum (Pseudokirchneriella subcapitata), Scenedesmus subspicatus 
(Desmodesmus subspicatus), Chlorella vulgaris, Chlamydomonas reinhardtii, Skeletonema 
costatum, Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253, 2006; OECD GL 208, 2006; OECD GL 201, 
2006/2011). 
Voľba testov vhodných pre sledovanie nízkych koncentrácií cudzorodých látok predstavuje vždy 
kompromis. Očakávané zmeny sú totiž na tak malej úrovni, že môžu byť prekryté ako vplyvmi 
prostredia, tak aj intravitálnou variabilitou. Z tohto pohľadu teda treba žiadať štandardizáciu a čo 
najjednoduchší model. Zdalo by sa, že najvhodnejšie sú štúdie na subcelulárnej alebo celulárnej 
úrovni. Tu je totiž možné vytvoriť uzavretý systém, prípadne sa priblížiť izolovanému systému, 
a tým výrazne znížiť variabilitu. V poslednej dobe sa však predovšetkým v rádiobiológii ukázalo, 
že výsledky získané na celulárnej alebo tkanivovej úrovni sú len veľmi ťažko aplikovateľné na celý 
organizmus. Ten je totiž vybavený celým radom kontrolných a reparačných systémov, ktoré 
výsledný efekt podanej látky výrazne ovplyvnia. 
Týmto požiadavkám čiastočne vyhovujú biotesty akútnej toxicity II. generácie – 24 hodinové 
(Persone, 1991; Kyselková a Maršálek, 2000). Ich hlavnou prednosťou je rešpektovanie 
požiadaviek o ochrane stavovcov pre pokusné účely. V týchto testoch sa používajú bezstavovce, 
medzi ktoré patrí aj Artemia franciscana. Vzhľadom k taxonomickým revíziám v nomenklatúre 
rodu Artemia, je vo väčšine starších prác uvádzaný druh Artemia salina. V rôznych biotestoch sa 
využíva už viac ako 50 rokov (Michael a kol., 1956). 
V bežných testoch toxicity je hodnotená letalita naupliových štádií. Na larvách sa dajú pozorovať 
aj zmeny, pretože sú vysoko citlivé na celý rad chemických látok.  
Artemie mali široké uplatnenie v kozmickej biológii (Planel a kol., 1974; Henig a kol., 1974; Henig 
a kol., 1975; Bucker a kol., 1973). V rámci unikátneho projektu Biostack na palube Apolla 16 bol 
skúmaný vplyv  kozmického žiarenia na cysty Artemia franciscana. U cýst zasiahnutých 
kozmickým žiarením bola zistená liahnivosť iba 10 % (Ruther a kol., 1974), u naupliových lariev 
potom zvýšená mortalita (Heinrich, 1977) a rôzne somatické odchýlky, najčastejšie bolo 
pozorované skrátenie končatín a abnormálne utváranie torakálnej alebo abdominálnej časti. Dospelí 
jedinci nedosahovali bežnú veľkosť a u jedincov ďalšej generácie sa vyskytovalo desaťkrát viac 
malformácií ako u jedincov kontrolných (Graul a kol., 1975). 
V júni 1999 bol počas letu raketoplánu Kolumbia, ako jeden z experimentov programu STS-4, 
sledovaný vývoj Artemia franciscana v beztiažovom stave. O význame Artemia franciscana 
v biológii a medicíne svedčí tiež za posledné roky veľké množstvo publikácií registrovaných 
v databáze „BioMedNet“. 
Dattilo a kol. (2005) sledovali vplyv UV žiarenia na naupliové a dve rôzne staré dospelé formy 
kôrovca Artemia franciscana. Zistil, že existuje závislosť medzi mortalitou a vekom sledovaných 
kôrovcov. Naupliové štádiá sú menej citlivé na pôsobenie UV žiarenia ako dospelé jedince. 
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Pre sledovanie účinku napr. ionizujúceho žiarenia sú však 24 hodinové testy príliš krátke. Okrem 
toho, v životnom prostredí sa väčšinou jedná o dlhodobé pôsobenie nízkych koncentrácií. Z týchto 
dôvodov bola požiadavka na predĺženie doby trvania biotestov II. generácie. 
V roku 1995 (Dvořák) bol predstavený 5 dňový test na Artemia franciscana (A. salina), kedy bol 
pokus ukončený úhynom kontrolných skupín vplyvom hladovania. Tento test bol neskôr využitý  
na štúdium interakcií žiarenia gama a toxického účinku kadmia a chrómu (Dvořák a Beňová, 2002; 
Beňová a kol., 2007). 
Všetky testy na Artemia franciscana v posledných rokoch nadobúdajú veľký význam nie len 
v rádiobiológii (Radchenko, 1982; Matveeva a kol., 2004 ), ale napr. aj vo farmakológii (Sklenář 
a kol., 2006) alebo toxikológii (Nováková a kol., 2007). 
Účinky vysokých dávok ionizujúceho žiarenia boli opísané mnohými autormi ako na stavovcoch 
(Sesztáková et al. 1996; Falis et al. 2004; Beňová et al. 2006), tak aj na bezstavovcoch (Dvořák and 
Beňová 2002). Napriek tomu však stále nie je jednotná teória mechanizmu biologického účinku 
ionizujúceho žiarenia na živé organizmy.  
Väčšina odborných publikácii i všeobecné protiradiačné opatrenia vyhlasované národnými 
a medzinárodnými organizáciami (UNSCEAR, IAEA) vychádzajú z tzv. „Lineárnej bezprahovej 
teórie“, ktorá je založená na teoretickom predpoklade, že i najmenšia absorbovaná dávka 
ionizujúceho žiarenia má za následok poškodenie organizmu, napr. vyvolanie zhubného 
nádorového bujnenia s tým, že pravdepodobnosť vzniku tohto negatívneho javu je priamo úmerná 
veľkosti absorbovanej dávky (ICRP 60, 1991; NRPB-Document, 1995; UNSCEAR, 1994).  
 

 
Obr. 1. Grafické modely biologických účinkov ionizujúceho žiarenia pri „Bezprahovej lineárnej 
teórii“, „Lineárnej teórii“ a „Teórii radiačnej hormézie“. 
 
Naproti tomu, druhá časť odbornej verejnosti je zástancom tzv. „Teórie radiačnej hormézie“ 
(obr.1), teda že nízke dávky radiácie môžu mať pozitívne účinky (tzv. radiačná hormézia). Tento 
proces zahŕňa aktiváciu mnohých procesov ako klíčenie semien a rast mnohých rastlinných druhov, 
zvýšenie aktivity jednotlivých enzýmov, stimuláciu delenia baktérií a izolovaných buniek cicavcov, 
predĺženie života vodného planktónu, drozofíl, myší a potkanov vystavených dlhodobému žiareniu 
extrémne nízkych dávok, zvýšenie rádiorezistencie voči opakovanému ožiareniu vysokými 
dávkami (tzv. adaptívna odpoveď) a zníženie mortality u ľudských onkologických pacientov 
(Luckey 1997; Sanders 2010). Pojem hormézia sa v biológii používa  
pre označenie situácií, kedy malé dávky určitého agensu pôsobia opačným spôsobom (stimulačne) 
ako veľké dávky rovnakého agensu (inhibične), teda že malé dávky pôsobia priaznivo, zatiaľ čo 
veľké dávky škodlivo. Hromézia sa nepochybne uplatňuje v celom rade situácií, javov a procesov. 
Pre ilustráciu možno uviesť niekoľko príkladov. So stúpajúcou teplotou sa aktivita enzýmov najprv 
zvyšuje, ale potom znižuje. Expozícia veľkej dávke patogénnych mikroorganizmov môže vyvolať 
ochorenie a organizmus usmrtiť, avšak malé množstvo mikróbov spôsobuje imunitu, a tým proti 
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vzniku ochorení chráni. Malá dávka lieku má priaznivý terapeutický efekt, veľká pôsobí naopak 
toxicky (Hrnčíř, 1999). V medicíne a biológii je hormézia najčastejšie spomínaná v súvislosti 
s pôsobením antibiotík a iných liekov, ťažkých kovov, selénu, hormónov, vitamínov, niektorých 
minerálov a chemikálií (Bounias a kol., 1995; Calabrese a kol., 1987; Luckey, 1959; Luckey 
a Venugopal, 1977; Luckey a kol., 1975; National Research Council, 1989; Van Ewijk a Hoekstra, 
1993). Najčastejšie je ako podstata radiačnej hormézie uvádzaná aktivácia a stimulácia 
adaptačných a reparačných procesov a imunitných mechanizmov nízkymi dávkami ionizujúceho 
žiarenia, čo potom vedie ku zvýšenej obranyschopnosti organizmu (Luckey, 1991). Mnohí autori 
poukazujú na prípady v epidemiologických štúdiách, ktoré podporujú predstavu, že nízke dávky 
prospievajú zdraviu (Cohen, 1995; Luckey, 1997; Pollycove, 1997). 
Výrazne podporujúce teóriu radiačnej hormézie sú aj výsledky štúdie Špalková a kol. (2015), kde 
v skupine vystavenej expozícii samotného pesticídu azoxystrobin bola zaznamenaná letalita 52 % 
(48. hod.), 78 % (72. hod.) a 84 % (96. hod.). Naproti tomu, v tých istých časových intervaloch bol 
zaznamenaný štatisticky významný (P < 0,05) pokles letality v skupinách, ktoré boli okrem 
pesticídu vystavené aj žiareniu s dávkami 20 a 30 Gy (graf 1).  
 

 

Graf 1. Letalita (%) Artemia franciscana po expozícii azoxystrobinom a jednotlivými dávkami 
žiarenia. 

 
Je nevyhnutné mať na zreteli, že veľkosť dávky s hormetickým účinkom súvisí s fylogenetickým 
zaradením A. franciscana. 
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