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Úvod 

 
• ionizujúce žiarenie je jedným z faktorov vonkajšieho 

prostredia, ktoré môže výrazne ovplyvniť priebeh 

embryonálneho vývinu  živočíchov 

 

• z výsledkov rádiobiologického výskumu vyplýva, že najviac 

citlivé na radiačné poškodenie sú bunky počas delenia a 

málo diferencované bunky (napr.kmeňové bunky).  

 

• kritickou štruktúrou pre poškodenie bunky je molekula DNA 

 



Fázy bunkového cyklu 



Rádiorezistencia bunky počas bunkového cyklu 



• Na úrovni orgánov a tkanív sa  ionizujúce žiarenie prejavuje aj vznikom 

    zápalových procesov rôzneho druhu 

 

• 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: 

    - vývin NS trvá najdlhšie zo všetkých orgánových sústav 

    - dôležitosť  tohto systému pre koordináciu funkcií orgánov, správanie  

      sa a celkovú integritu dospelého živočícha 

 

• 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 

 

 

 



Neurogénne oblasti mozgu 







Histologický rez hipokampom. 



Melatonín 

 
• fylogeneticky stará molekula 

 

• u väčšiny stavovcov sa vylučuje v epifýze (pineálnej žľaze) 

     počas tmavej fázy dňa 

 

• okrem mozgu je prítomný aj v tráviacom systéme 

 

• koordinuje denné (presnejšie tzv. cirkadiánne) rytmy organizmu, 

    ako sú rytmus spánku a bdelosti, pohybovej aktivity, telesnej teploty,  

    hladiny hormónov a ďalších 

 



• melatonín má aj výrazné antioxidačné účinky a pôsobí ako 

    tzv. scavanger (vychytávač, „zametač“) voľných radikálov,  

    vznikajúcich pri metabolických procesoch v bunke, čím ich 

    chráni pred poškodením 



Biosyntéza melatonínu 



Ciele práce. 

 

• zistiť, či ožiarenie nízkou jednorazovou dávkou (1 Gy)  

    gama-žiarenia počas najcitlivejšej fázy embryonálneho  

    vývinu CNS vyvolá zmeny v hipokampálnej neurogenéze 

    u juvenilných, resp. dospelých potkanov 

 

• či sa tieto zmeny prejavia v druhoch správania, majúcich 

    vzťah k symptómom depresie u človeka   

 

• či podávanie melatonínu dokáže zabrániť potlačeniu  

    neurogenézy žiarením a či súčasne ovplyvní aj sledova- 

    né parametre správania. 

  

 



                               Materiál a metódy 

 

Pokusné zvieratá : laboratórne potkany kmeňa Wistar (7 samíc 

a 3 samce)  

• gravidné samice ožiarené na 17. deň gravidity jednorazovou 

    celotelovou dávkou 1 Gy gamma-žiarenia (60Co) 

• časti samčieho potomstva (n = 10) bol od veku 3 týždňov podávaný 

    melatonín (20 mg/l) v pitnej vode počas 7 dní v tmavej časti dňa; 

    druhá časť zvierat rovnakého veku (n = 9) nedostávala MEL 

• časti samčieho potomstva (n = 10 ) bol od veku 2 mesiacov podávaný 

    melatonín (20 mg/l) v pitnej vode počas 7 dní v tmavej časti dňa; 

    druhá časť zvierat rovnakého veku (n = 10) nedostávala MEL 

 



• Kontrolné súbory tvorilo samčie potomstvo zdanlivo 

    ožiarených matiek : 

 

     - vo veku 3 týždňov bez podávania melatonínu (n= 6) 

     - vo veku 2 mesiacov bez podávania melatonínu (n= 7) 

        a s podávaným melatonínu (n = 10) 

      



Ožarovacie zariadenie Chisostat 



                   Testovanie správania. 

 

                               1. Morrisov bazén 



                                2. Vyvýšený krížový labyrint 



                         3. Otvorené pole 



    Stanovenie počtu proliferujúcich neuroblastov 
 
    podaním 5-bróm-2-deoxyuridínu  (BrdU). 



• Pri bunkovom delení sa BrdU zabudováva do DNA dcér- 

    skych buniek namiesto tymidínu 

• Po označení buniek obsahujúcich BrdU naviazaním protilátok 

    je možné imunohistochemicky zviditeľniť proliferujúce bunky 

    v mikroskopických rezoch 

• BrdU sme podávali v 3 dávkach po 100 mg/kg (i.p.) počas 3 za 

    sebou idúcich dní 

• Dva dni od poslednej injekcie sme zvieratá uviedli do anestézy 

    chlóralhydrátom 

• Použitím transkardiálnej perfúzie sme mozog premyli fyziol. 

    roztokom a fixovali 4%-ným formaldehydom 

• Z mozgu sme vyhotovili koronárne rezy o hrúbke 3,3 µm, obsahujúce 

    hipokampus 

 



• Získané rezy sme ošetrili systémom dvojitých protilátok 

    voči BrdU a zafarbili 3,3´-diaminobenzidínom 

 

• Na zviditeľnenie zrelých neurónov sme použili označenie 

    protilátkou NeuN 





3. Výsledky 

Novovzniknuté bunky označené BrdU v gyrus dentatus hipokampu 















Morrisov vodný bazén 



Vyvýšený krížový labyrint 



   Test otvoreného poľa 

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 



                         Závery 

Použitá dávka ionizujúceho žiarenia štatisticky významne 

   potlačila tvorbu nových buniek v hiluse a SGZ hipokampu 

   u 3-týždňových i 2-mesačných potomkov ožiarených matiek 

   potkanov 

 

 Chronické podávanie melatonínu významne zvýšilo počet 

    BrdU-pozitívnych buniek v hiluse, ale nie v SGZ hipokampu 

    u oboch vekových skupín,  



 Ionizujúce žiarenie znížilo počet zrelých neurónov v oblasti 

   CA1 hipokampu, toto zníženie bolo eliminované u zvierat 

   ktoré dostávali melatonín 

 

 Počet neurónov v GCL gyrus dentatus nebol žiarením  

    ovplyvnený 

 

 U potomkov ožiarených matiek sme pozorovali zhoršenie prie- 

    storovej pamäte závislej na hipokampe; toto zhoršenie sa ne- 

    prejavilo u zvierat s podávaním melatonínu 

 

 Ostatné merané parametre správania neboli žiarením významne 

    ovplyvnené 

 

  



Ďakujem za pozornosť ! 


