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1. Cíl 

1.1. Co je cílem projektu  
Cílem projektu je odstranit špatnou kvalitu testikulárního spermatu štiky obecné a zavést jeho 
běžné užívání do rybích líhní v ČR. Smluvní cíle spočívaly v přípravě a použití testikulárního 
a aktivačního roztoku pro testikulární sperma se zdůvodněním složení, zjištění vlivu roztoků 
na motilitu spermií a jejich oplozovací schopnost v závislosti na uchovatelnosti testikulárního 
spermatu. Posledním cílem bylo najít vhodný postup extrakce testes tak, aby bylo získáno 
testikulární sperma co nejlepší kvality.  

1.2. V čem spočívá inovativnost vyvíjené technologie 
Inovativnost spočívá v ověření a zavedení nového technologického postupu pro využití 
testikulárního spermatu při výtěru štiky se zlepšením jeho fertility s popisem techniky 
separace testikulárního spermatu, jeho uchování ve speciálním testikulárním roztoku s 
následnou aktivací v aktivačním roztoku. Prozatím vyvíjená technologie nebyla nikde 
publikována a tudíž ani dostupná. 

1.3. Proč je nutná vyvíjená inovace 
Technologie je nutná pro zabezpečení lepší produkce váčkového plůdku štiky obecné, která je 
důležitou součástí akvakulturního chovu v České republice. Celá technologie využití 
testikulárního spermatu nabízí nutný doplněk líhňařům při obecně špatné kvalitě vytíraného 
spermatu související jak s jeho kontaminací močí, tak i s teplotními změnami. Technologie 
najde uplatnění na všech rybích líhních v ČR.  
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2. Úvod 
Štika se stává v Evropě významným chovaným druhem, který má vysoké ekonomické a 
praktické využití na trhu konzumentů. Dobrá znalost reprodukce s různými alternativními 
postupy může být pro naše chovatele v době změn klimatu a zvýšení rizikovosti neúspěchu 
při reprodukci významnou ekonomickou výhodnou oproti okolním zemím. Všechny důležité 
líhně v ČR štiku vytírají, a to jak pro potřeby chovu v rybnících, tak pro potřeby exportu do 
okolních evropských zemí. Problémem při samotném výtěru je nízká úroveň oplozenosti 
způsobená především nedostatkem spermatu, špatnou kvalitou spermatu kontaminovaného 
močí (Alavi a kol., 2009; Linhart a kol., 2011; Hulák a kol., 2008), či špatným způsobem 
použití testikulárního spermatu. Sperma štiky je vždy kontaminováno močí, což má vliv na 
jeho kvalitu. Při výtěru obvykle získáváme malý objem spermatu nízké kvality. Rybáři 
problému s kvantitou spermatu a kontaminací močí předcházejí použitím tzv. testikulárního 
spermatu, které získají z vypreparovaných testes zabitých mlíčáků. Vypreparované testes se 
zbaví krve a přes uhelon či nylonovou punčochu vymačkají přímo na vytřené jikry. 
Vymačkaná suspenze z testes obsahuje velmi variabilní objem spermií na různé úrovni 
zralosti s poškozeným bičíkem, a to vlivem mechanického "pasírování". Rodina a kol. (2008) 
tuto skutečnost zjistili u testikulárního spermatu okouna říčního. Proto úroveň oplozenosti, či 
úroveň dosažení očních bodů je u štik velmi variabilní, pohybující se od 10 do 80 %. Líhňaři 
většinou dávají tento fenomén do souvislosti s přezráváním jikernaček, ale my se domníváme, 
že vedle této skutečnosti je ve velké míře způsoben použitím nedostatečného kvanta spermií, 
nekvalitního spermatu a spermatu o nízké zralosti (Alavi a kol., 2008). Zralost znamená, že 
spermie jsou po morfologické či strukturní stránce zcela v pořádku a mají vysokou oplozovací 
schopnost, což většinou souvisí s pohyblivostí spermií. Rovněž jsme u jiného druhu, a to 
jeseterů (Dzyuba a kol., 2014a) s popisem v metodice (Dzyuba a kol., 2014b) zjistili, že 
testikulární spermie se vůbec ve vodě nepohybují a pro jejich budoucí aktivaci je nutná velmi 
krátkodobá přítomnost moči. Domnívali jsme se, že pro dozrání testikulárního spermatu jsou 
nutné hodiny, ale na příkladu jesetera postačují minuty. Rozdíl mezi oběma druhy je obrovský 
z pohledu zrání spermií. U jeseterů a obdobně asi i u ostatních chrupavčitých ryb je 
testikulární sperma uchováváno přímo v těle samce společně s močí (moč ředí testikulární 
sperma) v řádech hodin či dnů a má pozitivní vliv na zralost spermatu. U štiky dochází pouze 
ke krátkodobé „kontaminaci“ močí přímo při výtěru v místě močopohlavní papily, a to 
podobně jako u ostatních kostnatých ryb. Moč v koncentrované podobě má negativní vliv na 
sperma štiky.  
    
Na základě znalostí u jeseterů jsme se snažili u štiky: 

1) Optimalizovat metodu získání funkčních testikulárních spermií s bičíky. 
2) Najít vhodný testikulární roztok, který zabezpečí co nejrychlejší dozrání spermií 

k co nejlepšímu použití.  
3) Propracovat celou technologii výtěru od získání spermií až po optimální aktivaci 

gamet. 
Prozatím vyvíjená technologie nebyla nikde publikována a tudíž ani dostupná. 
 
Seznam použité literatury v technologii:  
Alavi, S.M.H., Rodina, M., Viveiros, A.T.M., Cosson, J., Gela, D., Boryshpolets, S., Linhart, 

O., 2009. Effects of osmolality on sperm morphology, motility and flagellar wave 
parameters in Northern pike (Esox lucius L.). Theriogenology 72: 32–43. 
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3. Materiál a metodika 
Díky velkému úsilí obou zúčastněných partnerů projektu a zejména díky zaměstnancům rybí 
líhně Rybářství Nové Hrady, s.r.o. (obrázek 1) jsme mohli uskutečnit poměrně rozsáhlou 
experimentální činnost, která se soustředila do jarní sezóny 2014 s vyhodnocováním 
v průběhu roku 2014 a doplněním některých technologických detailů v jarní sezóně 2015. 
K experimentům jsme využili laboratorní zázemí Laboratoře fyziologie reprodukce a 
Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) FROV 
JU. 
 
v roce

 

Obrázek 1: Organizace experimentů (foto před rybí líhní Rybářství Nové Hrady, s.r.o.) 

3.1. Mlí čáci, základní ukazatele spermatu a testikulárního spermatu 
 
V průběhu obou výtěrových sezón od konce února až do konce dubna jsme celkem od 28 
dozrálých mlíčáků odebrali sperma a testikulární sperma (průměrná délka 512 cm, průměrná 
hmotnost 1281 g). Mlíčáci po odlovu z rybníků jak v Nových Hradech, tak ve Vodňanech byli 
drženi odděleně od jikrnaček v průtočných exteriérových bazénech o objemu 6 m3 a využíváni 
k experimentům po dobu několika týdnů. Teploty vody v bazénech se pohybovaly od 7 do 15 
°C, obsádka byla extenzivní bez krmných ryb s minimem kyslíku na úrovni nad 7 mg.l-1 O2. 
Spermiace nebyla stimulována hormonálně.  
 
Odběr spermatu: Po pečlivém osušení mlíčáka jsme odsávali sperma plastovou injekční 
stříkačkou o objemu 5 ml přímo z povrchu urogenitální papily při současné lehké masáži 
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břišní krajiny mlíčáka. Stříkačky po označení jsme uložili do boxu na led (0–2 °C) a snažili 
jsme se vyvarovat odběru spermatu s močí či fekáliemi.  
 
Vyjmutí testes: Mlíčáka jsme usmrtili úderem do hlavy a následným přetnutím žaberních 
oblouků, čímž jsme dosáhli částečného vykrvení. Rybu jsme znovu osušili, nůžkami otevřeli 
tělní dutinu a uvolnili a vyjmuli testes, tak abychom je pokud možno nepoškodili (obrázek 2). 
  

  
Obrázek 2: Odběr testes u mlíčáka štiky. Vlevo v provozních podmínkách a vpravo 
v laboratoři. 
 
Vypreparované testes jsme osušili od krve a uchovávali v chladu v Petriho misce či v misce 
(na ledu) podobně jako odebrané sperma.  
 
Moč: U celkem 5 jedinců se nám podařilo odebrat i moč z močového měchýře k zjištění 
osmotické koncentrace v mOsmol.kg-1.   
 
Hodnocení objemu a koncentrace spermií: Objem vytřeného spermatu spolu s objemem 
testikulárního spermatu a koncentrací spermií, včetně osmotické koncentrace jsme 
vyhodnotili podle metodiky Linhart a kol. (2011) s tím, že hodnoty u koncentrace spermií 
jsou uvedeny v 109 spermií a osmotická koncentrace v mOsmol.kg-1. Osmotická koncentrace 
u spermatu a testikulárního spermatu byla měřena v plazmě po jejich odstředění. 

3.2. Hodnocení motility spermií, rychlosti pohybu spermií a fertility 
  

Motilita spermií  byla odhadována v procentech podle metodiky Linhart a kol. (2011). Pro 
vyšší preciznost jsme v některých případech zaznamenávali pohyb spermií na DVD a 
následně analyzovali v počítači s vyhodnocením pohyblivosti spermií v procentech (%) a 
jejich rychlosti v µm.s-1. Pohyb spermií jsme pozorovali mikroskopicky v otevřené kapce bez 
použití krycího skla. Na čisté podložní sklo na stolku mikroskopu jsme kápli pomocí 
mikropipety 50 µl aktivačního media s 0,1 % BSA k zamezení adheze spermií na podložní 
sklo. V rozprostřené kapce na podložním skle jsme aktivovali malé množství spermatu. 
Preparační špičku jsme namočili do spermatu/testikulárního spermatu a lehkým ťuknutím 
jehlou přenesli do kapky vzorek spermatu. Jehlu jsme ihned otřeli a opatrně s ní zamíchali 
sperma v kapce na podložním sklíčku. Preparát jsme zasunuli pod objektiv připraveného 
mikroskopu a pozorovali, či případně nahrávali na video pohyb spermií. Obvykle jsme každý 
experiment opakovali 3x pro statistické vyhodnocení. 



             
                                                     

 10 

 
Fertilita spermií 
Oplozovací schopnost spermatu jsme ověřovali jednoduchým biologickým testem fertility do 
stádia 8–16 blastomer, a to v Petriho miskách. Do malých umělohmotných nádobek o objemu 
50 ml jsme dali 5 g jiker, přidali přesně určené množství spermií na úrovni 200 tisíc spermií 
na jednu jikru či sperma určeného objemu mikropipetou s vnitřním pístem. Dále jsme směs 
jiker a spermatu aktivovali 5 ml vody či aktivačním roztokem a po dobu 2 min. ručně míchali 
rotací na stole. Následně jsme vše přenesli zhruba po 100 jikrách do Petriho misek a 
inkubovali při teplotách blízkých teplotám v líhni.  
 

3.3. Experiment 1: Ověření dvou způsobů extrakce testikulárního 
spermatu z testes 

 
Po odběru spermatu u 6 mlíčáků do injekčních stříkaček jsme mlíčáky usmrtili a vyjmuli 
testes. Testes jsme osušili, odstranili veškerou krev, zvážili a rozdělili párový orgán na dva 
díly do dvou Petriho misek. V prvním případě jsme testes vložili do uhelonové síťky o 
velikosti ok 300 µm a vymačkáním jsme získali testikulární sperma, které jsme odebrali do 
zkumavky a uložili na led. V druhém případě jsme testes v Petriho misce rozstříhali na drobné 
kousky, překryli víčkem Petriho misky a uložili na led do polystyrénové krabice. Zhruba po 
hodině došlo k automatickému uvolnění dozrálého testikulárního spermatu ze svodných 
kanálků testes do Petriho misky. Testikulární sperma jsme odsáli z Petriho misky a ve 
zkumavce uložili na led. Evidentně velký objem testikulárního spermatu vzhledem k adhesi 
zůstal na kouscích tkáně a stěnách v Petriho misce. Následně jsme ověřili mikroskopicky, do 
jaké míry máme v suspenzi testikulárního spermatu spermie s bičíkem a bez bičíku. 
Testikulární sperma jsme naředili 1:100000 a zaznamenali na DVD pro vyhodnocení. Rovněž 
tak jsme zaznamenali procento pohyblivých spermií a rychlost pohyblivých spermií a 
vyhodnotili analýzou obrazu (viz část 3.2). 

3.4. Experiment 2: Ověření vhodného testikulárního roztoku 
 
Vyvíjený testikulární roztok nemá při inkubaci testikulárního spermatu způsobovat pohyb 
spermií (alespoň ne dlouhodobě), ale v následné fázi po naředění má zlepšit pohyblivost a 
fertilitu testikulárních spermií. Víme také, že spermie štiky jsou regulovány osmoticky (Alavi 
a kol., 2009) a není zde efekt regulace velmi nízkou úrovní draslíku jako v případě 
lososovitých a jeseterovitých ryb.   
K vývoji roztoků bylo využito roztoků NaCl, KCl, MgCl, CaCl2, dále cukrózy, glukózy a 
jejich vzájemné kombinace. Optimální osmotické hodnoty byly dále testovány s pufrem tris-
HCl o pH 7 a 8. K testovaným roztokům byl dále přidán PBS (Phosphate buffered saline, 
fosfátový pufr), běžně dostupný v peletách firmou Sigma o pH 7,4. Celkem jsme testovali 
okolo 120 různých kombinací testikulárních roztoků. 
Jednotlivé testikulární roztoky jsme napipetovali v objemu 990 µl roztoku do mikrozkumavky 
typu Eppendorf (eppendorfky), přidali 10 µl testikulárního spermatu (ředění 1:100) získaného 
z rozstříhaných testes od 5 mlíčáků, jemně protřepali a uložili na led. Jako kontrola bylo 
použito zásobní testikulární sperma napipetované v objemu 200 µl do eppendorfky a 
aktivované vodou, viz část 3.2. Neředěné testikulární sperma po celou dobu pokusu 
vykazovalo velmi dobrou úroveň pohyblivosti spermií, proto jsme celý první den mohli 
kontinuálně experimentovat.   
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Následně jsme ověřovali mikroskopicky pohyblivost, a to v několika úrovních: 

1) Ověřili jsme, zda testikulární roztok nezpůsobil pohyb spermií.  
Na podložní sklo jsme dali 49,9 µl testovaného roztoku a přidali 0,1µl suspenze 
testikulárního spermatu s testikulárním roztokem, překryli krycím sklem a ověřili, jak 
se spermie chovají v roztoku. Pokud se spermie nepohybovaly, či se pohybovaly jen 
krátkodobě, ověřovali jsme dále uchovatelnost jejich pohybu. 

2) Testovali jsme uchovatelnost pohybu spermií v aktivačním roztoku. 
Na podložní sklo jsme dali 49,9 µl vody a přidali 0,1 µl suspenze testikulárního 
spermatu s testikulárním roztokem a odhadli pohyblivost spermií ihned po aktivaci. 
Uchovatelnost byla testována v čase 0, dále po 10 minutách, 1, 3, 24 a 72 hodinách. 
V případě vysokého stupně pohyblivosti jsme pro vyhodnocení opakovali test obvykle 
3krát. 

3.5. Experiment 3: Testování testikulárního roztoku v kombinaci 
s aktivačním roztokem 

 
Tady jsme vycházeli z našich zkušeností u jiných druhů ryb, že nejvhodnějším roztokem pro 
vlastní aktivaci bude vhodné použít 5–10x násobně ředěné roztoky pro testikulární sperma. 
Použili jsme roztoky:  

1) 22 mM NaCl+5 mM tris, pH 8;  
2) 44 mM NaCl+ 5mM tris, pH 8;  
3) nemodifikovaný PBS ředěný 10x a  
4) nemodifikovaný PBS ředěný 5x (složení PBS: 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 10 mM 

Na2HPO4; 1,8 mM KH2PO4); 
5) jako kontrolu jsme použili vodu.  

Vše jsme testovali se dvěma testikulárními roztoky, a to Modifikovaný PBS s 257 mM NaCl a 
NaCl 220 mM + 20 mM trisu, pH 8. Jako kontrolu jsme použili testikulární sperma bez 
ředění. Jednotlivé testikulární roztoky jsem napipetovali v objemu 990 µl roztoku do 
eppendorfek, přidali 10 µl testikulárního spermatu (ředění 1:100) získaného z rozstříhaných 
testes od 3 mlíčáků, jemně protřepali a uložili na led. Jako kontrola bylo použito zásobní 
testikulární sperma napipetované v objemu 200 µl do eppendorfky a aktivované vodou, viz 
část 3.2.  
Testování aktivity spermií jsme prováděli následovně: Na podložní sklo jsme dali 49,9 µl 
aktivačního roztoku a přidali 0,1 µl suspenze testikulárního spermatu s testikulárním 
roztokem a odhadli pohyblivost spermií ihned po aktivaci. Procento pohyblivosti bylo 
testováno v čase 0, dále po 1 a 5 minutách uchování spermatu. Testování jsme obvykle 
opakovali 3krát.  
 

3.6. Experiment 4: Ověření výtěžnosti testikulárního spermatu a propočet 
standardizace osemenění z hlediska počtu spermií na jednu jikru 

 
Po získání více či méně vhodného testikulárního roztoku jsme ověřili, zda výtěžnost 
testikulárního spermatu metodou rozstříhání testes na drobné kousky přinese aspoň přibližně 
podobnou výtěžnost testikulárního spermatu jako v případě metody vymačkání/pasírování 
přes uhelon. K experimentu jsme použili testes od 4 mlíčáků. Testes jako párový orgán jsme 
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rozdělili do dvou misek s tím, že v první Petriho misce jsme testes rozstříhali na drobné 
kousky a druhou Petriho misku jsme ponechali volně a zakryli víčkem a uložili na led 0–2 oC 
po dobu 2 hodin. Po dvou hodinách jsme opláchli Petriho misku v 50 ml testikulárního 
roztoku, a to tak, aby se do misky dostalo všechno testikulární sperma, včetně tkání. 
V druhém případě jsme při pasírování testes přes uhelon omývali uhelon v misce 
s testikulárním roztokem opět v objemu 50 ml a na závěr jsme v něm opláchli misku a rovněž 
prsty experimentátora. V obou případech jsme se snažili dostat sperma do testikulárního 
roztoku. Následně jsme zjistili koncentraci spermatu a při znalosti objemu jsme vypočítali 
celkový počet získaných spermií. 
  

3.7. Experiment 5: Testování oplozenosti s doplněním v poloprovozním 
pokusu 

 
Celkově byla propracována technika využití testikulárního spermatu z pohledu aktivity 
spermií, kterou jsme se snažili potvrdit z hlediska oplozenosti do stádia rýhování, a to 8–16 
buněk. K experimentu jsme využili směsi jiker od 3 jikernaček s následující procedurou. 
Sperma jsme vytřeli od 3 mlíčáků, smísili a uchovávali v ledničce (motilita odhadnuta na 
úrovni 45 %), následně jsme separovali testikulární sperma z testes, v misce rozstříhali 
(motilita odhadnuta na úrovni 70–75 %) a smísili s testovaným testikulárním roztokem vždy 1 
minutu před osemeněním jiker. Šlo o testikulární roztok modifikovaný PBS s 217, 237 a 257 
mM NaCl. Směs jiker (5g), jsme dali do malé polyetylenové nádobky a přidali vždy obdobné 
množství spermatu či testikulárního spermatu (200 tisíc spermií na jednu jikru), tak abychom 
testovali vliv roztoků, a ne vliv počtu spermií na jednu jikru. Na jikry jsme podle výpočtu 
pipetovali 12 µl vytřeného spermatu, 5 µl testikulárního spermatu a 50 µl testikulárního 
spermatu s testikulárním roztokem (5 µl testikulárního spermatu s 45 µl testikulárního 
roztoku). Uvedené hodnoty počtu spermií na jednu jikru jsou či by měly být obvyklé pro 
praxi. Aktivační roztok, a to 10x ředěný PBS nebo voda z líhně byly opět použity v objemu 5 
ml. Následně jsme inkubovali jikry v Petriho miskách do rozrýhování 8–16 blastomer a zjistili 
procentuální oplozenost. 
 
Poloprovozní pokus byl zaměřen na testování navrženého postupu s tím, že v každé variantě 
jsme použili 2 kg jiker od několika jikernaček, promíchali a rozdělili na 4 díly po 500 g jiker, 
vyhodnotili oplozenost podle rozrýhování v 8–16 blastomer a odhadovali oplozenost těsně 
před očními body. Obdobně jako v předchozí variantě jsme použili zhruba obdobná kvanta 
spermií s limitovaným počtem spermií (200 tisíc spermií na jednu jikru) k zvýraznění rozdílů 
ve výsledcích: 

1) Na 500 g jiker jsme použili 1 ml vytřeného spermatu s aktivací vodou 0,5 l. 
2) Na 500 g jiker jsme použili 0,4 ml testikulárního spermatu s aktivací vodou 0,5 l. 
3) Na 500 g jiker jsme použili 0,4 ml testikulárního spermatu s aktivací 0,5 l 

modifikovaným PBS 10x ředěným. 
4) Na 500 g jiker jsme přidali 3,6 ml testikulárního modifikovaného PBS roztoku s 257 

mM NaCl a 0,4 ml testikulárního spermatu. Testikulární roztok jsme nejprve smíchali 
s testikulárním spermatem a zamíchali do jiker po uplynutí 1 minuty a ihned přidali 
0,5 l aktivačního roztoku (modifikovaný PBS 10x ředěný).  

Z jednotlivých experimentálních vzorků byly odděleny jikry k inkubaci v miskách 
s opakováním 3x. Ostatní jikry byly odlepkovány metodou používanou na líhni Rybářství 
Nové Hrady, s.r.o., a nasazeny do inkubačních lahví. Po vylíhnutí byl plůdek dále nasazen do 
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rybníků a sloven ve stádiu rychleného plůdku z důvodu porovnání přežití ryb z klasického a 
experimentálního výtěru. 
 

  
Obrázek 3: Výtěr jikernaček štiky na líhni Rybářství Nové Hrady, s.r.o. 
 

3.8. Statistické hodnocení 

 
Všechny faktory byly vždy měřeny třikrát, a to procento pohyblivých spermií, rychlost 
pohybu spermií, oplozovací schopnost v době rýhování či v očních bodech. Před statistickým 
srovnáním byl vždy prověřen test normality podle Persona a homogenity (Bretletův test) a 
data byla případně log-transformována. Data byla srovnána dvoufaktoriální analýzou variance 
ANOVA se zjištěním rozdílů s pravděpodobností vyšší než 95 %. Všechny údaje v tabulkách 
a grafech jsou označeny alfabeticky s tím, že rozdílný alfabetický údaj vyjadřuje skutečnost, 
že hodnoty jsou odlišné se spolehlivostí vyšší než 95 %.   
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4. Výsledky a diskuse 
 
Každou část výsledků jsme popsali tak, jak jsme postupně vytvářeli a ověřovali 
technologii. Část výsledků je vždy zakončena jednoduchým závěrem. 
  

4.1. Mlí čáci, základní ukazatele spermatu a testikulárního spermatu 
 
Základní ukazatele o mlíčácích, objemu spermatu, hmotnosti testes, objemu moči, koncentraci 
spermií spermatu a testikulárního spermatu, osmotické koncentraci spermiální a testikulární 
plazmy, včetně odhadované motility spermatu jsou shrnuty v tabulce č. 1. Je patrné ve 
srovnání s údaji publikovanými Hulákem a kol. (2008), že jsme použili o něco menší mlíčáky, 
kteří dosáhli obvyklého GSI testes. Všechny testes měly bělavé zbarvení s viditelným 
spermatem, což svědčilo o optimální zralosti. Objem moči u několika jedinců byl velmi malý, 
což se projevilo v poměrně nízké kontaminaci vytřeného spermatu. Docela často se dosahuje 
minimálních hodnot osmotické koncentrace u vytřeného spermatu na úrovni 200 mOsmol.kg-

1, jak uvádějí Hulák a kol. (2008). My jsme ovšem naměřili nejnižší hodnotu na úrovni 
232 mOsmol.kg-1, což dokumentuje velmi nízké znečištění močí, která naopak obvykle 
vykázala o něco vyšší osmolalitu na úrovni 77 mOsmol.kg-1. Na druhé straně testikulární 
sperma vykázalo stabilní osmolalitu s nejnižší úrovní osmolality blízké nejvyšší úrovni 
osmolality vytřeného spermatu. Hodnota ukazuje na skutečnost, že jsme při disekci testes 
nekontaminovali a vše měřili rychle po odběru. Koncentrace testikulárního spermatu byla o 
něco vyšší, než uvádějí Hulák a kol. (2008) nebo Alavi a kol. (2009), což bylo způsobeno tím, 
že jsme usmrcovali pouze mlíčáky, kteří aspoň částečně spermiovali. Pohyblivost spermií u 
vytřeného spermatu byla nízká, ale v relaci s literárními údaji. Naopak testikulární sperma 
vykázalo optimální pohyblivost. V obou případech jsme k aktivaci využívali vodu z líhně. 
Hodnoty jsme někdy naměřili pouze u několika jedinců, což bylo způsobeno zaměřením 
experimentů, technickým problémy při jednotlivých experimentech, a také tím, že v případě 
získání malého objemu jsme nebyli schopni dále vyhodnotit další ukazatele. 
 
Tabulka 1: Souhrnná tabulka parametrů mlíčáků použitých k experimentům  

Parametr Počet (n) Průměr Směrodatná 
odchylka 

Celková délka (mm) 28 512 48 
Hmotnost (g) 28 1281 305 
Hmotnost testes (g) 28 28 5 
GSI 28 2,1 0,6 
Objem spermatu (ml) 28 1 0,5 
Objem moči (ml) 5 0,2 0,1 
Osmolalita moči (mOsmol.kg-1) 5 77 3 
Osmolalita spermatu (mOsmol.kg-1) 12 288 16 
Osmolalita testikulárního spermatu (mOsmol.kg-1) 19 332 19 
Koncentrace spermatu (109.ml-1) 22 14 4 
Koncentrace testikulárního spermatu (109.ml-1) 22 38 7 
Pohyblivost spermií spermatu (%) 22 45 12 
Pohyblivost spermií testikulárního spermatu (%) 22 72 6 
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4.1.1. Závěr 
Základní ukazatele o mlíčácích, objemu spermatu, hmotnosti testes, objemu moči, 
koncentrace spermií vytřeného spermatu a testikulárního spermatu, osmotické 
koncentraci spermiální a testikulární plazmy, včetně odhadované motility spermatu 
nevybočují z průměru, které byly v minulosti publikovány. Znamená to, že naše 
výsledky nemohly být zkresleny nějakým nevhodnou sezonní změnou, špatným výběrem 
mlíčáků či nevhodným přechováváním mlíčáků před experimentem. 

4.2. Experiment 1: Ověření dvou způsobů extrakce testikulárního 
spermatu z testes 

Úroveň je vyjádřena graficky, kdy metoda nastříhání zabezpečila takřka 80 % neporušenost 
spermií (obrázek 4), oproti metodě, kdy se testes vymačkalo/přepasírovalo přes uhelon 
(obrázek 5 a 6), s 55 % spermií bez přítomností bičíku. Na druhé straně ze záznamů bylo 
pouhým okem viditelné, že u metody přepasírování měly spermie bičík, ale mnohdy výrazně 
kratší. Nepřítomnost či zkrácení bičíku se projevilo v průkazném snížení procenta 
pohyblivých spermií (obrázek 7), a to velmi výrazně z 62 % na 47 %, přičemž se zkrátila i 
doba pohybu spermií, viz pohyb spermií po 45 s  (obrázek 7), kdy u pasírovací metody již 
takřka nebyl zaznamenán pohyb spermií. Tato skutečnost se odrazila i v rychlosti pohybu 
spermií, a to okamžitě po nastartování pohybu, kdy jsou spermie nejrychlejší, viz obrázek 8. 
Rychlost pohybu spermií vždy odráží pouze rychlost pohyblivých spermií. Její snížení mohlo 
být ovlivněno zkrácením či porušením bičíku nebo přítomností spermií s nedokončenou 
stavbou bičíku. Rovněž je známo, že kratší bičík může zkrátit dobu pohybu spermií. Jde o 
fenomén spotřeby energie a samodestrukce bičíku v hypotonickém prostředí. Od začátku 
pohybu ustává pohyb bičíku od konce bičíku k hlavičce, čili čím je bičík kratší, tím se může 
zkracovat doba pohybu. 
 
 

  
 
Obrázek 4: Vlevo stříhání testes v Petriho misce. Vpravo testikulární sperma z rozstříhaných 
testes po dvou hodinách uchování na ledu. 

4.2.1. Závěr 
Metoda rozstříhání testes s postupným uvolněním testikulárního spermatu poskytuje 
lepší, kvalitnější a dozrálé testikulární sperma s neporušeným bičíkem, s vyšším 
procentem pohyblivých spermií a spermií s vyšší rychlostí. Nedostatkem je nižší 
výtěžnost získaného spermatu. 
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Obrázek 5: Vlevo umístění testes na uhelon. Vpravo mačkání/pasírování testes přes uhelon 
s jímáním do eppendorfky. 
 
 

 
Obrázek 6: Vliv rozstříhání či vymačkání testes na procento spermií s bičíkem (průměrná 
hodnota se směrodatnou odchylkou souboru). Rozdílný alfabetický údaj v grafu vyjadřuje 
skutečnost, že hodnoty jsou odlišné se spolehlivostí vyšší než 95 %.   
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Obrázek 7: Vliv rozstříhání či vymačkání testes ve srovnání s vytřeným spermatem na 
procento pohyblivosti spermií (průměrná hodnota se směrodatnou odchylkou souboru). 
Rozdílný alfabetický údaj v grafu vyjadřuje skutečnost, že hodnoty jsou odlišné se 
spolehlivostí vyšší než 95 %.   
 

 
Obrázek 8: Vliv rozstříhání či vymačkání testes ve srovnání s vytřeným spermatem na 
rychlost pohyblivosti spermií (průměrná hodnota se směrodatnou odchylkou průměru). 
Rozdílný alfabetický údaj v grafu vyjadřuje skutečnost, že hodnoty jsou odlišné se 
spolehlivostí vyšší než 95 %.   
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4.3. Experiment 2: Ověření vhodného testikulárního roztoku 
 
Celkem jsme ověřili zhruba na 120 kombinací různých roztoků s využitím NaCl, KCl, CaCl2, 
MgCl2, Na2HPO4, KH2PO4, cukrózy, glukózy, včetně balancování pH na úroveň pH 7 a 8, 
z kterých uvádíme ty nejlepší v tabulce č. 2, včetně odhadu procenta pohyblivých spermií. Ty 
nejúspěšnější testikulární roztoky vykázaly v čase nula a po 10 minutách stejné či vyšší 
hodnoty než kontrola čili neředěné testikulární sperma. Mezi ty testikulární roztoky se 
zvýšenou motilitou spermií patřily kombinace 220 mM NaCl + 20 mM tris, pH 7 a 8 a dále 
modifikovaný fosfátový pufr (PBS) se zvýšenou úrovní NaCl, obsahující finálně 217, 237 
nebo 257 mM NaCl + 2,7 mM KCl + 10 mM Na2HPO4 + 1,8 mM KH2PO4. Po hodině 
uchování došlo k rapidnímu snížení pohyblivosti a po třech hodinách jsme vykázali pouze 
ojedinělý pohyb. Po 24 a 72 hodinách jsme zaznamenali pohyb spermií pouze u kontroly 
testikulárního spermatu neředěného (Tabulka 2).  
 
 
Tabulka 2: Nejúspěšnější testikulární roztoky v mM (milimolech) a jejich vliv na motilitu 
spermií po uchování 0 min, 10 min, 1 h, 3 h, 24 h a 72 h  
Složení roztoku v mM Doba uchování s odhadem procenta pohyblivých 

spermií 
0 min 10 min 1 h 3 h 24 h 72 h 

NaCl 275 mM 75–80 60–70 10–15 0 0 0 
NaCl 300 mM 75–85 60–65 10–15 0 0 0 
NaCl 250 mM+10 mM KCl 80–85 60–65 10–15 0 0 0 
NaCl 275 mM+10 mM KCl 75–80 60–70 15–20 0 0 0 
NaCl 300 mM+10 mM KCl 75–80 65–70 15–25 0 0 0 
NaCl 220 mM+20 mM trisu, pH 7 75–85 65–75 10–15 0 0 0 
NaCl 220 mM+20 mM trisu, pH 8 80–85 70 20–25 0 0 0 
NaCl 240 mM+20 mM trisu, pH 7 75–85 60–65 10–20 0 0 0 
NaCl 240 mM+20 mM trisu, pH 8 75–85 65–70 10 0 0 0 
KCl 300 mM 65–75 40–50 0 0 0 0 
Modifikovaný PBS s 217 mM 
NaCl 

80–85 80 20–25 0–5 0 0 

Modifikovaný PBS s 237 mM 
NaCl 

85–90 85–90 30–35 10–15 0 0 

Modifikovaný PBS s 257 mM 
NaCl 

85–90 80–85 20–25 5–10 0 0 

Kontrola – vytřené sperma 40–50 40–50 40–50 40–50 10–20 0 
Kontrola – testikulární sperma 70–75 75v80 75–80 70–75 70–75 45–55 
 
  

4.3.1. Závěr 
Některé kombinace testikulárních roztoků měly pozitivní efekt na zlepšení úrovně 
motility po 10 minutách uchování. Na druhé straně žádný roztok nevykázal možnost 
dlouhodobého uchování spermatu. Velmi dobrou uchovatelnost po dobu 72 hodin 
vykázalo testikulární sperma bez ředění. Naopak velmi špatnou uchovatelnost vykázalo 
vytřené sperma. 
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4.4. Experiment 3: Testování testikulárního roztoku v kombinaci 
s aktivačním roztokem 

Výsledky uvedené v tabulce 3 jasně svědčí o vhodnosti modifikovaných PBS roztoků, a to 
obou dvou, ve srovnání s roztoky, které obsahují NaCl a tris. Také v případě testikulárních 
roztoků je viditelné vhodnější použití kombinace modifikovaného PBS jako testikulárního 
roztoku a rovněž PBS jako aktivačního roztoku. U neředěného spermatu testikulárním 
roztokem je viditelné, že aktivační roztok měl pozitivní vliv na aktivaci testikulárního 
spermatu. Dále jsme zjistili, že 1–5minutové uchování v testikulárním roztoku má statisticky 
průkazně pozitivní vliv na motilitu spermií, viz žluté hodnoty, oproti času 0 či 10minutovému 
uchování.  

4.4.1. Závěr 
V testu se osvědčila kombinace použití testikulárního roztoku (Modifikovaný PBS s 257 
mM NaCl) s aktivačním roztokem (nemodifikovaný PBS ředěný 10x) s tím, že průkazně 
doba krátkého přechování v imobilizačním roztoku po dobu 1–5 minut pomohla zlepšit 
motilitu spermií.  
 
Tabulka 3: Testování aktivačního roztoku ve vazbě na testikulární roztok a jejich vliv na 
motilitu spermií po uchování 0 min, 1 min, 5 min a 10 min. Rozdílný alfabetický údaj v 
tabulce u hodnot času s vyznačením modrých a žlutých výsledků vyjadřuje skutečnost, že 
hodnoty jsou odlišné se spolehlivostí vyšší než 95 %.   
Aktiva ční roztok 
v mM 

Testikulární roztok 
v mM 

Doba uchování s odhadem procenta 
pohyblivých spermií 
0 mina 1 minb 5 minb 10 mina 

22 mM NaCl+5 mM 
trisu, pH 8 

Modifikovaný PBS 
s 257 mM NaCl 

70–75 75–80 80 65–70 

22 mM NaCl+5 mM 
trisu, pH 8 

NaCl 220 mM+20 mM 
trisu, pH 8 

60–65 75 70–75 65 

22 mM NaCl+5 mM 
trisu, pH 8 

Testikulární sperma 
neředěné 

60–70 60–70 60–70 60–70 

44 mM NaCl+ 5mM 
trisu, pH 8 

Modifikovaný PBS 
s 257 mM NaCl 

70–75 70–75 75–80 60–65 

44 mM NaCl+ 5mM 
trisu, pH 8 

NaCl 220 mM+20 mM 
trisu, pH 8 

65–70 70–75 70–75 60–70 

44 mM NaCl+5 mM 
trisu, pH 8 

Testikulární sperma 
neředěné 

60–70 60–70 60–70 60–70 

nemodifikovaný 
PBS ředěný 10x 

Modifikovaný PBS 
s 257 mM NaCl 

80–85 90 85–90 75–85 

nemodifikovaný 
PBS ředěný 10x 

NaCl 220 mM+20 mM 
trisu, pH 8 

65–70 80 75–80 70–75 

nemodifikovaný 
PBS ředěný 10x 

Testikulární sperma 
neředěné 

75–80 75–80 75–80 75–80 

voda z líhně Modifikovaný PBS 
s 257 mM NaCl 

70–75 75–80 75–80 75–70 

voda z líhně NaCl 220 mM+20 mM 
trisu, pH 8 

65–75 75 70–75 60–70 

Voda z líhně Testikulární sperma 
neředěné 

70–75 70–75 70–75 70 
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4.5. Experiment 4: Ověření výtěžnosti testikulárního spermatu a propočet 
standardizace osemenění z hlediska počtu spermií na jednu jikru 

 
Celkem se nám podařilo od 4 mlíčáků při rozdělení testes na polovinu získat v prvním 
případě, tzn. z rozstříhaných testes 335.109 spermií, v druhém případě při vymačkání testes 
přes uhelon 483.109 spermií. Pochopitelně výtěžnost z rozstřihaných testes je nižší. Jde ovšem 
vesměs o spermie, které po krátkodobém smíchání s testikulárním roztokem vykazují daleko 
lepší parametry pohybu. Také se u nich nachází zhruba o 25–30 % více spermií s bičíkem než 
u metody vymačkání. Obecně by mělo postačovat při kvalitním spermatu v řádu 0,0002.109 
spermií na 1 jikru (tedy 200 tisíc spermií na 1 jikru). Pokud bychom všechny testes od 4 
mlíčáků zpracovali metodou rozstříhání, potom výtěžnost na úrovni dvojnásobku tedy 670.109 
spermií by měla postačovat zhruba na 22 kg jiker (pokud počítáme, že v 1 g suchých jiker je 
150 jiker). Pokud vezeme v úvahu obdobný propočet pro vytřené sperma, potom bychom 
museli při průměrných hodnotách 1 ml spermatu na mlíčáka a průměrné koncentraci 14.109 
spermií vytřít na 22 kg jiker 48 spermijujících mlíčáků, což jsme v praxi až na výjimky 
nezaznamenali.  

4.5.1. Závěr 
Z jednoduchého propočtu je jasné, že pokud vytřeme větší kvanta jiker, nikdy nám 
nebude stačit sperma od vytřených mlíčáků. Proto doporučujeme i při běžných výtěrech 
zabít 3 spermijující mlíčáky, a to vždy na 20 kg jiker. Následně vyjmout testes, vložit do 
misky, rozstřihat na velmi drobné kousky, misku zakrýt skleněnou či plastovou deskou 
(ne hadrem) a ideálně uložit na šupinkový led s vodou nebo dát do ledničky, která má 
maximálně 4 oC a ponechat alespoň po dobu 2 hodin při nízké teplotě.  
 

4.6. Experiment 5: Testování oplozenosti s doplněním v poloprovozním 
pokusu 

 
V prvním experimentu jsme statisticky porovnávali vliv dvou aktivačních médií, a to vody 
nebo aktivačního roztoku (10x ředěný roztok PBS; obrázek 9). Jednoznačně a průkazně se 
projevil zlepšený vliv aktivačního roztoku na oplozenost, a to ve všech případech. Také se 
průkazně projevila lepší oplozenost při použití testikulárního spermatu ve srovnání se 
spermatem vytřeným. Jako nejlepší kombinace se jasně ukázalo použití testikulárního 
spermatu inkubovaného po dobu jedné minuty v testikulárním roztoku, a to modifikovaném 
PBS s 237 nebo 257 mM NaCl. Nutno poznamenat, že jsme při výběru jiker měli šťastnou 
ruku a použili kvalitní jikry, byť se to na první pohled při srovnání výsledků u vytřeného 
spermatu s vodou k aktivaci (30–40 % oplozenosti) nemusí zdát. 
 
V poloprovozním experimentu (obrázek 10) jsme použili běžný vzorek jiker z líhně 
v závěru výtěrové sezóny v Nových Hradech. Zvýšení oplozenosti v době rýhování i v očních 
bodech bylo dosaženo díky použití testikulárního spermatu. Daleko markantnější zvýšení 
oplozenosti se projevilo použitím 10x ředěného aktivačního roztoku PBS. Testikulární roztok 
rovněž přinesl efekt, který ovšem statisticky nebyl potvrzen ve stádiu očních bodů. U plůdku 
z experimentálního a normálního výtěru nebyl zjištěn rozdíl.  
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Obrázek 9: Procento oplozenosti jiker ve stádiu 8–16 blastomer (VS – vytřené sperma; TS 
– testikulární sperma; TS+PBS217 – testikulární sperma s testikulárním roztokem 
modifikovaným PBS s 217 mM NaCl; TS+PBS237 – testikulární sperma s testikulárním 
roztokem modifikovaným PBS s 237 mM NaCl; TS+PBS257 – testikulární sperma 
s testikulárním roztokem modifikovaným PBS s 257 mM NaCl). Rozdílný alfabetický 
údaj v grafu vyjadřuje skutečnost, že hodnoty jsou odlišné se spolehlivostí vyšší než 95 %. 

 
Obrázek 10: Poloprovozní pokus s oplozeností jiker ve stádiu 8–16 blastomer a v očních 
bodech (VS+voda – vytřené sperma aktivované vodou; TS+voda – testikulární sperma 
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aktivované vodou; TS+AR – testikulární sperma aktivované 10x ředěným PBS; 
TS+TR+AS – testikulární sperma s testikulárním roztokem modifikovaným PBS s 257 
mM NaCl s aktivací 10x ředěným PBS). Rozdílný alfabetický údaj v grafu vyjadřuje 
skutečnost, že hodnoty jsou odlišné se spolehlivostí vyšší než 95 %.  

4.6.1. Závěr 
V praktickém pokusu se jednoznačně průkazně zlepšil výsledek oplozenosti při použití 
testikulárního spermatu ve srovnání s vytřeným spermatem. Dále 10x ředěný aktivační 
roztok PBS ve srovnání s vodou jednoznačně zlepšil výsledky oplozenosti jiker a 
předpokládáme i líhnivost, což vyplývá z výsledků získaných v očních bodech. V případě 
použití testikulárního roztoku došlo k zlepšení jen částečně. 
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5. Závěr 
Splnili jsme vlastní zadání, a to vývoj technologie uchování testikulárního spermatu 
štiky obecné, včetně dopracování technologie použití, která je následující: 
 
Při výtěru štiky obecné k zlepšení výsledku v oplozenosti musíme vždy používat 
testikulární sperma, a to i v případě, že se nám zdá, že máme k výtěru dostatek 
spermatu. Obecně je sperma štiky většinou nekvalitní s nízkou pohyblivostí. 
Doporučujeme na 10 kg jiker vytřít sperma 10–20 mlíčáků a k tomu vždy přidat 
testikulární sperma z vypreparovaných testes od 2–3 spermijujících mlíčáků. Preparaci 
provádíme tak, že do malé plastové či skleněné misky/kádinky případně s uzavíratelným 
víčkem o objemu okolo 100 ml dáme testes od 2–3 mlíčáků, rozstříháme 
(rozšmelcujeme) na malé kousky, přikryjeme či uzavřeme a dáme na led či do ledničky 
(0–2oC) minimálně na dvě hodiny a maximálně na 2 dny.  
 
Nyní máme dvě možnosti jak provést osemenění a aktivaci spermií a jiker: 
 
a) Bez použití testikulárního roztoku. Sperma z rozstříhaných testes dáme do jiker. 

Z misky dostaneme zbylou část testikulárního spermatu tak, že částí jiker naplníme 
misku se spermatem a překlopíme do zásobní mísy s jikrami. Testikulární sperma 
zamícháme v jikrách a přidáme aktivační roztok. Aktiva ční roztok PBS si buď sami 
připravíme (jde o velmi levné chemikálie) nebo je možné si jej objednat například u 
firmy Thermo Fisher Scientific či jiných firem v tabletách, a ty si rozpustit podle 
potřeby. Nejlevnější varianta PBS vycházela v relaci jedna tableta (24 Kč) pro 
přípravu 2 litr ů aktivačního roztoku. Při rozpouštění tablet nepoužívejte 
destilovanou vodu, ale vodu, kterou běžně používáte k oplození. Aktivační roztok 
v poměru 1 l na 2 kg jiker vlijte do jiker a zamíchejte. Při vlévání vody ještě 
promyjte misku s testikulárním spermatem. Jikry stále míchejte, alespoň 2–3 
minuty. Následně odlepkujte jikry. 
 

b) S použitím testikulárního roztoku. Do spermatu z rozstříhaných testes zamícháme 
50 ml testikulárního roztoku. Testikulární roztok připravíme tak, že rozpustíme 
jednu tabletu PBS v 200 ml vody z líhně a přidáme 1,4 g NaCl. Do jedné minuty 
nalijeme testikulární sperma s testikulárním roztokem do jiker, velmi krátce během 
2–3 s promícháme a zalijeme aktivačním roztokem (10x ředěným PBS, tedy 1 tableta 
do 2 l vody). Jikry stále mícháme po dobu 2–3 minut a následně odlepkujeme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vodňanech dne 31.5.2015    prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 
         Řešitel projektu 


