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OPtiMaliZaCe JednORáZOVÉ aPliKaCe 
lidsKÉhO ChORiOgOnadOtROPinu (hCg) 
u říZenÉ RePROduKCe Candáta ObeCnÉhO 
(Sander lucioperca l.) 

opTiMiZaTion oF SinGle inJecTion oF HuMan cHorionic
GonadoTropin (HcG) For arTiFicial reproducTion in piKepercH 
(Sander lucioperca L.)

J. KŘIŠŤAN, V. STEJSKAL, M. BLECHA, T. POLICAR
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodi-

verzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, kristj01@frov.jcu.cz 

ABSTRACT 
The aim of the present study was to evaluated the artificial reproduction of pikeperch females 

(Sander lucioperca L.) using the human chorionic gonadotropin (hCG). The females were divided 
into five experimental groups and injected with hCG at doses of 250, 500, 750, 1,000 IU.kg-1 body 
weight (BW). Control group was injected with 0.9 % NaCl, 0.9 ml.kg-1 BW. In all treatment, a  sin-
gle intramuscular injection of hormone was performed. The average percentage of ovulating fe-
males was 88 ± 12 % and the highest (100 %) were observed in groups injected with 500 IU and 
750 IU.kg-1 BW. The average diameter of eggs was 0.98 ± 0.02 mm. Ovulation rate and diameter of 
eggs was not statistically different in treated groups. Statistical difference was determined only in 
hatching rate, where the best results were achieved in groups treated with hCG of 500 and 750 IU.
kg-1 BW. No ovulation was observed in the control group. This study indicated successful ovulation 
in pikeperch using a single intramuscular injection of hCG.

Klíčová slova: candát obecný, jednorázová dávka, hCG, plodnost, synchronizace ovulace
Keywords: pikeperch, single dose, hCG, fecundity, synchronization of ovulation

úVOd 

Candát obecný (Sander lucioperca L.) patří v celé řadě evropských zemí (např. ve Francii, Ně-
mecku, Polsku, Švýcarsku a České republice) z hlediska chutnosti masa a sportovního rybolovu 
mezi nejcennější a nejvyhledávanější druhy ryb. V Evropě je ročně vyprodukováno 11 358 tun 
candáta odloveného z volných vod (především jezer) a 347 tun z akvakultury (FAO, 2011). Pro-
dukce candáta z  jezer se v posledních letech trvale snižuje (Ruuhijärvi, 1995). Za posledních 
dvacet let poklesla o více než 6 000 tun (FAO, 2011). Také úlovky ze sportovních revírů se rapid-
ně snižují (Brožová, 2005). Proto lze předpokládat, že v následujících letech bude tržní produk-
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ce candáta získávána z větší části intenzivní akvakulturou, čili umělou reprodukcí a odchovem 
v kontrolovaných podmínkách (Kestemont a Dabrowski, 1996; Fontaine, 2009).

Umělému výtěru candáta obecného bylo věnováno více odborných studií až v posledním 
desetiletí (Malison a. kol., 1998; Kouřil a Hamáčková, 2005; Zakes a Demska-Zakes, 2005; Ku-
charczyk a kol., 2007). U candáta lze v podstatě použít podobně jako u jiných druhů ryb postu-
py založené na injekční aplikaci kapřího gonadotropinu obsaženého v hypofýze kapra, nebo 
aplikaci syntetických analogů GnRH (Lepič a kol., 2005). Nejčastěji používané hormonální pro-
středky jsou kapří hypofýza (CPE – Carp Pituitary Extract), humánní choriogonadotropin (hCG 
– human Chorionic Gonadotropin a LH-RH (luteinizing hormone-releasing hormone) (Craig, 
2000; Zakes a Szczepkowski, 2004; Ronyai, 2007). 

Cílem této práce bylo najít optimální dávku hCG pro hormonální stimulaci jikernaček s cílem 
zvýšit produkci jiker a následně plůdku u tohoto gastronomicky a sportovně ceněného druhu.

MateRiál a MetOdy

GeNeračNí ryby

Generační tří až čtyřleté ryby byly získány z Rybářství Třeboň Hld. a.s. V předvýtěrovém  ob-
dobí byly převezeny v transportních bednách do jedné ze sádek FROV VÚRH ve Vodňanech. 
Zde měly po celou dobu zajištěn dostatek potravní ryby (Pseuborasbora parva) a neustálý pří-
tok čerstvé okysličené vody.

HOrmONáLNí PříPraVek

K jednorázové injikaci byl použit přípravek Chorulon© (Intervet International B.V., Boxmeer, 
Holandsko), obsahující účinnou látku lidský choriogonadotropin hCG 1500 IU v jedné ampulce.

aNestetikum

Před každou dlouhodobější manipulací, tj. stanovení biometrických ukazatelů, hormonální 
injikací, umělým výtěrem apod., byly generační ryby anestezovány použitím hřebíčkového ole-
je v dávce 0,033 ml.l-1 vody (Dr. Kulich Ltd., Hradec králové, Česká Republika) o délce expozice 
10 min.

hORMOnální stiMulaCe a stanOVení RePROduKčníCh uKaZatelů

Před hormonální stimulací byly jikernačky označeny čipy (AEG ID, AEG Identifikationssys-
teme GmbH, Ulm, Německo), rozděleny do  pěti experimentálních skupin po  sedmi kusech 
a nasazeny do 800 litrových nádrží v experimentálně rybochovném objektu Fakulty rybářství 
a ochrany vod. Následně byly jikernačky injikovány přípravkem Chorulon. Ve všech skupinách 
byly použity jednorázové dávky, které byly jednotlivým rybám aplikovány intramuskulárně 
do hřbetní svaloviny. Podrobné informace jsou uvedeny v  tabulce 1. Kontrolní skupina byla 
injikována fyziologickým roztokem s 0,9 % NaCl, použito bylo 0,9 ml.kg-1.
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Tab. 1. Jednotlivé dávky hCG při hormonálním ošetření candáta obecného (Sander lucioperca L.).

Tab. 1. Details of hormonally treated groups of pikeperch (Sander lucioperca L.) used in the study.

Skupina Počet jikernaček Průměrná hmotnost (g) Přípravek Dávka
(IU.kg-1)

Skupina 1 7 1 202 ± 259 hCG (IU.kg-1) 250

Skupina 2 7 1 188 ± 199 hCG (IU.kg-1) 500

Skupina 3 7 1 204 ± 295 hCG (IU.kg-1) 750

Skupina 4 7 1 309 ± 359 hCG (IU.kg-1) 1 000

Skupina 5 7 1 247 ± 282 0,7 % NaCl

Po hormonální indukci ovulace byly ryby nasazeny do nádrží (700 l; t = 15,0 C ± 0,5 °C; na-
sycení kyslíkem 80,4 ± 3,1 %). Dva dny po  injikaci byly ryby každé dvě hodiny kontrolovány 
a u jednotlivých ryb byla zaznamenána ovulace a doba latence (doba od injikace do výtěru). 
Ovulující jikernačky byly anestezovány, byl proveden umělý výtěr a zaznamenána hmotnost 
jiker jednotlivých ryb. Poté byly odebrány tři malé vzorky jiker (0,5 g), zváženy na váze ALJ 220-
4 Kern & Sohn, Baden-Wurttemberg, Německo) s přesností 0,0001 g a byla stanovena relativní 
hmotnost vytřených jiker, absolutní a relativní plodnost (spočítaní jiker ve vzorku) a pomocí 
Quick PHOTO CAMERA 2.2 software (Olympus, Hamburg) i velikost jiker.

Po oplození v poměru tři mlíčáci na jednu jikernačku a po odlepkování v mléce a jílu (Gela 
a kol, 2003) byly od každé jikernačky odebrány tři malé vzorky jiker (100 ks), které byly umístě-
ny do malých inkubačních aparátů. Ty byly napájeny vodou z recirkulačního systému o teplotě 
14,0 ± 0,7 °C a nasycení kyslíkem: 88,5 ± 2,9 %. Po vylíhnutí všech larev byla stanovena líhnivost 
podle vzorce: 

líhnivost = (L/Ln) × 100
kde L je počet vykulených larev, Ln je počet nasazených jiker

statistiCká aNaLýza

Reprodukční ukazatele byly hodnoceny programem Statistica 9.0 (StatSoft, Inc., Česká re-
publika). Reprodukční parametry, tj. doba latence, relativní a absolutní plodnost, velikost jiker, 
líhnivost, byly statisticky zpracovány analýzou variance ANOVA (P < 0.05) a následně byl použit 
Tukeyův test. Data v procentech byla transformována pomocí arsinové tramsformace. 

VýsLedky

OVuLaCe, dOba LateNCe, LíHNiVOst

Ovulace, doba latence a líhnivost u jednotlivých skupin jsou vyjádřeny v tabulce 2. U jedno-
rázové aplikace hCG bylo dosaženo 88 ± 12 % ovulujících jikernaček. Doba latence se pohybo-
vala od 78 h do 88 h. Úroveň ovulace ani doba latence se mezi pokusnými skupinami statisticky 
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nelišily. Signifikantně významné změny (P < 0,05) byly sledovány u líhnivosti. Nejvyšší líhnivosti 
bylo dosaženo při aplikaci jednorázových dávek 500 a 750 IU.kg-1 (viz tab. 2.).

Tab. 2. Ovulace, doba latence a  líhnivost u  candáta obecného (Sander lucioperca) injikovaného jednorázovou dávkou lidského 

chorionového gonadotropinu hCG.

Tab. 2. Ovulation rate, latency time, and hatching rate in females of pikeperch (Sander lucioperca L.) treated with single intramuscular 

injections of Chorulon containing human chorionic gonadotropin (hCG).

Skupina (n=7) Ovulace (%) Doba latence (h) Líhnivost (%)

hCG 250 IU.kg-1 71 85,0 ± 9,9 70,9b ± 2,1

hCG 500 IU.kg-1 100 78,1 ± 6,9 84,2c ± 6,2

hCG 750 IU.kg-1 100 78,6 ± 7,5 86,8c ± 3,8

hCG 1 000 IU.kg-1 83 88,0 ± 12,1 52,5a ± 4,5

kontrola – – –

Data jsou znázorněna se směrodatnou odchylkou (±). Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazné rozdíly (ANOVA P < 0,05).

Data are shown as mean ± S.D. Values within the column with different superscripts are significantly different (P < 0.05).

reLatiVNí HmOtNOst VytřeNýCH jiker, reLatiVNí PLOdNOst, 
absOLutNí PLOdNOst, VeLikOst jiker

Relativní hmotnost vytřených jiker se pohybovala od 6,51 do 8,08 %. Relativní plodnost byla 
zjištěna od 89 do 117.103 jiker.kg-1 a absolutní plodnost od 169 do 189.103 jiker. Velikost neoplo-
zených jiker byla naměřena od 0,946 mm do 1,01 mm. Průměrná velikost jiker u všech skupin 
injikovaných hCG byla 0,98 ± 0,02 mm. Veškeré tyto parametry nebyly signifikantně rozdílné 
a jsou vyjádřeny v tab. 3.

Tab. 3. Relativní hmotnost vytřených jiker (RHVJ), relativní plodnost, absolutní plodnost a velikost jiker candáta obecného (Sander luci-
operca) ošetřeného jednorázovou dávkou hCG.

Tab. 3. Weigh of eggs, relative fecundity, absolute fecundity, size of eggs in females of pikeperch (Sander lucioperca L.) treated 

with single intramuscular injections of Chorulon containing human chorionic gonadotropin (hCG).

Skupina RHVJ
(%)

Relativní plodnost 
(počet jiker.103.kg-1)

Absolutní plodnost 
(počet jiker.103.kg-1)

Velikost jiker (mm)

hCG 250 IU.kg-1 8,08 ± 1,3 88,7 ± 18 180,7 ± 99 1,010 ± 0,06

hCG 500 IU.kg-1 7,00 ± 3,0 101,3 ± 23 189,2 ± 64 0,971 ± 0,05

hCG 750 IU.kg-1 9,21 ± 5,3 116,7 ± 58 181,6 ± 89 0,982 ± 0,05

hCG 1 000 IU.kg-1 6,51 ± 2,6 106,1 ± 45 168,8 ± 50 0,946 ± 0,05

kontrola n.d. n.d. n.d. n.d.

Data are shown as mean ± S.D. There was no significant difference in any measured parameters among treated groups.



Křišťan a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/2, 5–11

- 9 -

disKuZe 

Použití hormonální stimulace u candáta obecného nebylo dlouho obvyklé a první informa-
ce o umělé reprodukci pomocí hypofyzace podali Antalfi (1979) a Steffens a kol. (1996).  Pou-
žitím lidského choriogonadotropinu u  jikernaček candáta obecného se začali zabývat Zakes 
a Szkudlarek (1998). Stanovili, že aplikace lidského choriogonadotropinu vede oproti aplikaci 
kapří hypofýzy k lepší synchronizaci ovulace jikernaček. Většina studií využívá u candáta lidský 
choriogonadotropin ve dvou porcionálních dávkách (Zakes a Szkudlarek, 1998; Zakes a Dem-
ska-Zakes, 2005; Rónyai, 2007). 

Prezentovaná studie hodnotí možnost užití a účinek jednorázové hormonální indukce u hor-
monálního preparátu Chorulon s  obsahem lidského choriogonadotropinu u  candáta obec-
ného. Použití jednorázové dávky může redukovat u ryb stres a zvyšovat kvalitu jiker (Schreck 
a kol., 2001).

Procento ovulovaných jikernaček zjištěné v této studii (88 %) odpovídá výsledkům, které pre-
zentovali Zakes a Demska-Zakes (2005) a Rónyai (2007). Nejvyšší procento ovulovaných jiker-
naček (100 %) bylo u skupin 500 a 750 IU.kg-1. U těchto dvou skupin byla též nejvyšší líhnivost. 
Doba latence se u jednotlivých skupin nelišila a také se nelišila od injikace ve dvou dávkách 
u Zakes a Demska-Zakes (2005) a Rónyai (2007).

Relativní plodnost (od 89 do 117.103 jiker.kg-1) získaná v  této studii byla nižší v porovnání 
s  autory Lappalainenem a  kol. (2003) – 250.103 jiker.kg-1, a  Schlumbengerem a  Proteauem 
(1996) – 200.103 jiker.kg-1. Naproti tomu absolutní plodnost (od 169 do 189. 103 jiker) se nelišila 
od výsledků prezentovaných autory Demska-Zakes a Zakes (2002) a Lappalainen a kol. (2003). 

Součástí práce bylo také hodnocení velikosti jiker candáta obecného. Velikost jiker byla té-
měř konstantní (0,98 ± 0,02 mm) a odpovídala hodnotám uváděným i v jiných studiích (Hor-
vath, 1984; Baruš a Oliva, 1995; Schlumbenger a Proteau, 1996; Lappalainen a kol., 2003), ale 
neodpovídala výsledkům prezentovaným Demirkalpem (1992), který uvádí značné kolísání 
velikosti jiker od 0,5 mm do 1,4 mm. 

sOuhRn 

Studie byla zaměřena na optimalizaci řízené reprodukce candáta obecného (Sander lucioper-
ca). Experimenty přinesly velmi důležité poznatky z hlediska praktické aplikace hormonálního 
preparátu Chorulon, tj. vedly k přesné specifikacie účinné jednorázové dávky. Na základě této 
studie lze tedy říci, že aplikace přípravku Chorulon vede ke zlepšení ovulace a synchroniza-
ce výtěru. Pro jikernačky candáta obecného je optimální jednorázová dávka 500 a 750 IU.kg-1 
hmotnosti, kdy k ovulaci jiker dochází v průměru za 78,1, resp. 78,6 hodiny.
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ABSTRACT:  
We propose a  method for characterizing the image (multidimensional projection) of complex, 

self-organising, system. The method is general and may be used for characterisation of any structu-
red, experimentally observable, complex self-organized systems. The method is based on calculati-
on of information gain by which a point contributes to the total information in the image, the point 
information gain, PIG. We have also derived related variables, the point information gain entropy 
PIE and point information gain entropy density PIE/points. The later values are unique to a structu-
red information and may be used for analysis of similarity by clustering, identification of states 
etc. We illustrate our key results using the example of living cell. We discuss practical limits of the 
analogy between this observable self-organising system and its possible theoretical model using 
an example of chaotic attractor.

Klíčová slova: Rényiho entropie, informační příspěvek bodu, analýza hlavní komponenty, hlav-
ní varieta, chaotický atraktor

Keywords: Rényi entropy, point infromation gain, principal component analysis, principal 
manifold, chaotic attractor

MetOda

Komplexita a samoorganizace vede ke spontánnímu formování struktur dynamických objek-
tů. Často diskutovanými příklady jsou živé organismy na všech hierarchických úrovních od jed-
notlivých buněk, přes orgány, organismy, hejna, kolonie hmyzu až po člověka a jeho společen-
ské chování ve městech. V tomto článku se soustředíme na extrakci a reprezentaci informace 
o těchto strukturách (Štys a kol., 2011, Štys a kol., 2010, Štys a kol., 2012). Vyvinuli jsme metodu 
výpočtu informačního zisku jednotlivého bodu – point information gain (PIG) PIGα;x;y , kdy po-
čítáme informační příspěvek každého bodu k celkové informaci o obrazu s využitím Rényiho 
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entropie (http://expertomica.eu/software/eec/ 17. 5. 2012, http://expertomica.eu/software/
pie/17.5.2012),

kde pi;x;y a pi jsou pravděpodobnosti výskytu zkoumaného bodu s danou intenzitou v ob-
rázku s daným bodem a bez něj, α je bezrozměrný koeficient. Sčítáním hodnot PIG získáme 
odvozené „makroskopické“ hodnoty, entropii zisku informačního bodu (point information gain 
entropy) PIE, kde sčítáme všechny hodnoty PIG, a  hustotu entropie informačního bodu PIE/
points, kde sčítáme přes všechny úrovně PIG pro dané α .

PIE a PIE/ points pro nekonečný počet vytvářejí stavový prostor, v němž je každý obrázek re-
prezentován jedním bodem v případě, že se odlišuje alespoň v jedné hodnotě či pozici. V praxi 
používáme jen 13 rozdílných hodnot pro každý z barevných kanálů kamery.

V článku Štys a kol., 2012 ukazujeme, že PIE/points mohou být úspěšně využity pro multi-
variantní statistickou analýzu, jako je například analýza hlavní komponenty (Pearson, 1901). 
V tomto novém stavovém prostoru se dají odvodit shluky, které odpovídají manuálně identi-
fikovaným fázím buněčného cyklu. Dají se spočítat i pravděpodobnosti přechodu mezi stavy. 
Podporou pro obecnost našeho postupu je i fakt, že metoda informačního zisku se nezávisle 
používá jako úspěšné optimalizační kritérium v tak odlišném poli, jako je samoorganizující 
sémantika (Aberer, 2011). Informační zisk tak může být přirozená vlastnost zobrazení samoor-
ganizujících systémů, jejíž význam ještě zcela nechápeme. Na obr. 1 ukazujeme příklad, jak se 
trajektorie v souřadnicích PIE/points dá využít pro objektivní identifikaci fází buněčného cyklu.

Obr. 1. Objektivní analýza buněčného cyklu: Obrázky buněk byly odděleny z mikroskopického obrázku a byly pro ně vypočteny hod-

noty PIE/points pro 13 hodnot parametru α pro každý barevný kanál. Výsledných 39 obrazových proměnných bylo podrobeno 

analýze hlavní komponenty a analýze shluků. V počáteční fázi buněčného cyklu shlukování dobře sledovalo manuální přiřazení 

fází buněčného cyklu. V pozdější fázi nebyla analýza tak úspěšná, což je zřejmě způsobeno tím, že předpoklady metody analýzy 

hlavní komponenty, tedy normální rozdělení dat, a předpoklad proložení vícerozměrnou plochou nebyly splněny. Analýza byla 

provedena v programu Unscrambler (http://www.camo.com/ 17. 5. 2012).

Fig. 1. Objective analysis of the cell cycle: Images were separated from the microscopic image and values PIE/points were calculated for 

13 parameters α for each colour channell. Resulting 39 image variables was subjected to principal component analysis and ana-

lysis of clusters. In the initial phase of the cell cycle the clustering well resembled the manual assignment of cell states. In further 

phase the analysis was not so successfull, which is most probably caused by the fact that assumptions of the Principal component 

method, i.e. normal distribution of data and linear dependency between them, were not fulfilled. Analysis of data was performed 

by the software Unscrambler (http://www.camo.com/ 17.5.2012 ).
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 OMeZení MetRiKy Pie/POints

Zjevný limit měření u všech systémů pochází z faktu, že měříme jen v určitých časech a s da-
nou přesností. Vliv těchto limitů byl podrobně analyzován Žampou (Zampa, a Arnost, 2004) (viz 
též Stys a kol., 2011). Tento fakt má významný vliv na kauzální vztahy v dynamickém systému. 
Zjednodušeně lze shrnout, že determinismus se působením těchto vlivů změní na stochastic-
kou kauzalitu. Ve stavovém prostoru, který obsahuje několik zón atrakce (ten předpokládáme 
u živých systémů), má stochastická kauzalita mnohem hlubší příčinu. Funkce rozdělení prav-
děpodobnosti mezi dvěma oblastmi atraktoru může mít velmi komplikovaný tvar (Cvitanovic 
a kol., 2009). Předpoklady obecné teorie stochastických systémů jsou sice stále platné, ale pů-
vod stochastického chování v samoorganizujících systémech je jiný, zcela fundamentální pro 
jejich chování. Pro řešení problému hodnocení stavů živé buňky se nabízí kombinace teorie 
stochastických systémů a teorie chaotických atraktorů. Pro analýzu experimentu si především 
musíme položit otázku, zda pozorovaný obraz je spíše odrazem skupiny bodů (koule), jejichž 
pozice se v  čase vyvíjí, nebo zda pozorujeme najednou celou strukturu atraktoru. To závisí 
na vlastnostech systému a musí být stanoveno experimentálně.

V případě, že pozorujeme jen průměrné chování malého počtu bodů, pozorujeme dynamiku 
těchto bodů a můžeme k problému přistupovat podobně jako k měření standardních technic-
kých systémů. Musíme sledovat jejich vývoj v čase, najít nejlepší přiblížení k vnitřním ortogo-
nálním souřadnicím a interpretovat je v rámci diferenciálních rovnic a chyb.
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V případě živých buněk můžeme bez větších problémů předpokládat, že klíčové prvky pozo-
rované struktury prošly v průběhu měření dostatečně často všemi stavy. Můžeme tedy před-
pokládat, že stav atraktoru můžeme hodnotit pravděpodobnostně. K tomu lze využít výpočtu 
zobecněné multifraktální dimenze Dα, která byla teoreticky zavedena Grassbergerem a Pro-
cacciou (Grassberger a Procaccia, 1983a, Grassberger a Procaccia,1983b). Ta v sobě obsahuje 
i výpočet Rényiho entropie v limitě k nekonečně malému měřítku. 

Podobnost našeho přístupu k výpočtu PIE/points a výpočtu zobecněné dimenze jsme disku-
tovali v předchozím článku (Stys, 2012). Každá reálná aplikace bude vždy komplikována zob-
razovací funkcí přístroje, například funkcí rozmítání bodu (point spread function) mikroskopu, 
různými běžnými elektromechanickými zdroji chyb, ale i existencí více samoorganizujících sys-
témů v jednom měřeném systému, často hierarchicky organizovaných. Například u živých bu-
něk musíme uvažovat samoorganizaci (sbalování) jednotlivých proteinů a multiproteinových 
komplexů, mebrán, organel atd. Ve většině případů nejspíše pozorujeme smíšenou situaci, kdy 
část objektů prochází stavovou trajektorii během měření dostatečně často, aby bylo možno 
počítat Dα, zatímco jiné nikoliv.

Na obrázku 2 ukazujeme reálný příklad analýzy několika buněčných cyklů. Buněčný cyklus 
může být považován za sekvenci změn v parametrech vnitřního samoorganizujícího systému 
buňky, které se projevují v  různých pozorovatelných strukturách. Můžeme si ale představit, 
že pro každou strukturu máme úplně nový chaotický atraktor. Z výsledků například vyplývá, 
že doba trvání různých fází buněčného cyklu se může významně lišit. Například prometafáze 
může trvat dva měřené intervaly (60 s) i 45 intervalů (1 350 s). Sada dat je velmi řídká, přestože 
měření trvalo 24 hodin a následná manuální analýza několik pracovních dnů.

záVĚR a Výhled: muLtiVariaNtNí aNaLýza datOVÉ řady 
z dyNamiCkÉHO samOOrGaNizujíCíHO systÉmu

 
Pro objektivní interpretaci a analýzu obecného dynamického systému je vhodné mít model 

očekávané dynamiky. Jen v takovém případě je možno srovnávat mezi různými měřeními dy-
namiky. Jen v takovém případě je možno srovnávat mezi různými typy měření.  Takové mode-
ly jsou dostupné pro většinu konstruovaných technických systémů, ale prozatím nedostupné 
pro přírodní samoorganizující systémy. Stochastické modely technických systémů se vytvářejí 
především proto, aby bylo možno zohlednit nepřesnosti měření. V případě komplexních, sa-
moorganizujících systémů, je stochasticita chování dána též přeskoky mezi jednotlivými sta-
vy. Z tohoto důvodu je rozdělení pravděpodobnosti neznámé a zcela jistě jiné než normální. 
Na obrázku 1 předkládáme výsledky pokusu, který ukazuje, že pro analýzu stavové trajekto-
rie lze vcelku úspěšně využít analýzu hlavní komponenty. Je ale pravděpodobné, že pokud 
použijeme analýzu hlavní variety (Gorban a Zinovyev, 2010), můžeme získat určité přiblížení 
ke skutečnému vnitřnímu modelu chování živé buňky.  Princip této metody je velmi podobný 
hledání hlavní komponenty, jen daty prokládáme obecnou plochu ve vícerozměrném prosto-
ru. Podle tvaru této plochy můžeme hledat příslušný multidimenzionální chaotický atraktor. 
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Takový postup je podobný přístupu strojního inženýra, který aproximuje pohyb skutečného 
mechanismu mechanickými rovnicemi. V současné době experimentujeme s dostupnými pří-
stupy k řešení tohoto problému. 

Obr. 2. Ručně anotované stavy (fáze) buněčného cyklu jedné buňky. Je zjevné, že délky trvání jednotlivých stavů se liší významně, a ne-

zdá se, že by se dalo odvodit nějaké jednoduché pravidlo pro tyto odlišnosti. Pro takové posouzení je také množství dat nedosta-

tečné. Pro větší sady dat bude muset být vytvořen systémový model, k němuž se bude analýza vztahovat.

Fig. 2. Manually annotated phases (state) in the cell cycle of a single cell. Clearly, the duration of individual states differs signicantly for 

individual cells and no obvious rule seems to be detectable. Certainly the amount of data is very small, yet the dataset was large 

(over 2000 images) and time resolution was clearly insucient. Automation of the annotation process is needed, but to achieve it, 

the system model must be created.
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sOuhRn

 
Navrhujeme metodu charakterizace obrazu či jiné vícerozměrné projekce komplexních sa-

moorganizujících systémů. Metoda je obecná a může být použita pro jakýkoliv strukturovaný 
experimentálně pozorovatelný systém. Metoda je založena na výpočtu informace, kterou daný 
bod v obraze přispívá k celkové informaci, informačnímu příspěvku bodu (point information 
gain, PIG). Odvodili jsme také globální proměnné, entropii informačního zisku bodu  (point 
information gain entropy, PIE) a hustotu entropie informačního zisku bodu (point information 
gain entropy density PIE/points). Tyto globální proměnné jsou unikátní pro strukturovanou in-
formaci a mohou být použity pro analýzu podobnosti, klastrování, identifikaci stavů systému 
apod. V  tomto článku popisujeme jeden z významných výsledků, objektivní rozdělení stavů 
buňky v průběhu buněčného cyklu. Diskutujeme též praktická omezení využití metody a její 
teoretický základ pomocí analogie s modelem chaotického atraktoru. 
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ABSTRACT:
The egg quality of Northern pike females which were treated with two methods of hypophysation 

using aceton dried carp pituitary (CP) was assessed. First group was administered with acute CP 
treatment of 4 mg.kg-1 body weight dissolved in 0.09 % NaCl physiological saline (group CP), second 
group received sustained release treatment of 4 mg.kg-1 CP emulsified in Freund´s incomplete adju-
vant (FIA) following its homogenization and dissolution in 0.09 % NaCl physiological saline (group 
CP-FIA), third group was established as a control and treated with 0.09 % NaCl physiological saline 
emulsified in FIA in 1 : 1 ratio. Ovulation was recorded in all groups on the fourth day after pituitary 
injection. All females (n = 7) ovulated in group CP, whereas one female was considered as only par-
tially ovulated. On the fourth day five out of seven females ovulated in the CP-FIA group, whereas 
the sixth female ovulated 48 hrs later. No partial ovulations were recorded in this group. One fe-
male ovulated spontaneously in the control group. Pseudogonadosomatic index (pGSI) was 19 ± 
9 %; 23 ± 3 % and 29 % in the CP, CP-FIA and control groups, respectively (P > 0.05). The eying rate 
reached 28 ± 1 %; 25 ± 1 % and 89 ± 0.5 % in the CP, CP-FIA and control group, respectively. Small 
eye syndrome (SES) (developmental defect characterized by poorly visible or retarded eye points at 
eyed stage) was observed in 4 out of 14 individuals. There were no significant differences between 
the treatments. The SES prevalence among eyed eggs was 1.5 ± 0.5 %; 1.6 ± 0.6 % and 0.9 ± 0.6 % 
in the CP, CP-FIA and control group, respectively (P > 0.05). Hatching rate and the percentage of 
non-hatched eggs did not differ between the groups. Eying rate was highly predictive for hatching 
rate (P < 0.01; R2 = 0.99). Ovarian fluid pH was significantly higher (8.24 ± 0.02) in the CP-FIA group 
than in CP group (8.11 ± 0,02) (P < 0.05). Ovarian fluid pH was positively correlated with eying rate 
(P < 0.05; R2 = 0.40). The females with highest ovarian fluid pH (> 8.39) revealed the highest eying 
rates. 

Klíčová slova: štika obecná, indukce ovulace, hypofyzace, Freundovo inkompletní adjuvanci-
um, přežití jiker

Key words: Northern pike, induction of ovulation, hypophysation, Freund´s incomplete adju-
vant, egg survival
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ÚVOd

Štika obecná (Esox lucius L.) je charakteristickým zástupcem piscivorních rybích druhů ev-
ropských i  severoamerických sladkých a  brakických vod. Ve  volných vodách hraje důležitou 
roli v udržování ekologické rovnováhy vytvářením predačního tlaku na populace jiných druhů 
sladkovodních ryb, jako je mimo jiné např. plotice obecná (Rutilus rutilus L.), cejn velký (Abra-
mis brama L.), ouklej obecná (Alburnus alburnus L.) nebo okoun říční (Perca fluviatilis L.). Kromě 
toho je štika obecná velmi žádanou sportovní rybou v  místech svého výskytu. Díky vysoké 
kulinářské hodnotě masa je rovněž ceněna jako konzumní ryba v kontinentální Evropě a Sever-
ní Americe, nikoliv však ve Skandinávii, kde je štika předmětem pouze sportovního rybolovu. 
Celková potřeba plůdku a násadového materiálu pro rybniční akvakulturu může být zajištěna 
pouze díky umělé reprodukci štiky v rybích líhních (Huet, 1986; Westers a Stickney, 1993).

Štika obecná se tře od března do dubna při vzestupu teploty vody na 5 až 10 °C (Westers 
a Stickney, 1993). V tomto období štiky migrují ve vodotečích do výše položených částí toku či 
příbřežních pásem stojatých nádrží, kde vyhledávají svá přirozená trdliště velmi bohatá na vod-
ní a příbřežní vegetaci. Odtud mohou být generační ryby za účelem získání jiker ve vhodnou 
dobu odloveny a uměle vytřeny s následnou inkubací oplozených jiker v rybích líhních. Další 
využívaná metoda získávání pohlavních produktů spočívá v přechovávání generačních hejn 
štik přes zimní období v tzv. komorových rybnících, odkud jsou v jarním období sloveny a pře-
vezeny do umělého prostředí rybí líhně. Jelikož štika obecná (řád Esociformes) podobně jako 
ryby řádu Cypriniformes trpí v zajetí tzv. reprodukční dysfunkcí, která je charakterizována jako 
neschopnost podstoupení finálního dozrání ovocytů a ovulace (Mylonas a Zohar, 2001; Pod-
horec a Kouřil, 2009), musí být tyto finální procesy reprodukčního cyklu indukovány pomocí 
hormonálního zásahu.

Moderní metoda hormonální indukce ovulace využitím syntetických analogů gonadotropin 
uvolňujícího hormonu (GnRHa) v kombinaci s dopaminergním inhibitorem (domperidon, me-
toclopramid, pimozid) není u štiky obecné účinná (Szabó, 2003; Podhorec a Kouřil, nepubli-
kováno), a to ani při využití přípravků s protrahovaným uvolňováním GnRHa či jeho vysokými 
dávkami (Švinger a  Kouřil, nepublikováno). Nejspolehlivější metodou hormonální stimulace 
ovulace u štiky obecné je hypofyzace (Pecha a kol., 1992; Szabó, 2001 a 2008), neboli aplikace 
homogenizovaných, nejčastěji kapřích, hypofýz. Hypofyzace je využívána v hormonálně říze-
né reprodukci ryb od 30. let minulého století, kdy byla poprvé využita u pstruha duhového 
(Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) (Hasler, 1939). Klasickou technikou aplikace dehydro-
vaných hypofýz je jejich homogenizace nejčastěji v 0,7–0,9 % fyziologickém roztoku NaCl a in-
tramuskulární či intraperitoneální injekce jikernačkám. 

Nicméně při hypofyzaci štiky obecné stále zůstává velkým problémem nízká kvalita získaných 
samičích gamet. Horváth (1983) popisuje oplozenost jiker okolo 40 % u jikernaček injikovaných 
extraktem kapří hypofýzy. Billard a Marcel (1980) indukovali finální dozrání ovocytů a ovulaci 
jednorázovými dávkami sušených lososích a  kapřích hypofýz, přičemž hodnoty oplozenosti 
dosáhly hodnot od 8 do 63 %. Navíc ovulace byla nekompletní u většiny jikernaček bez ohle-
du na použité vysoké dávky. V pokusech De Montalemberta a kol. (1978) při využití částečně 
purifikovaného lososího gonadotropinu bylo dosaženo pouze částečné ovulace u  více než 
50 % individuí. Podle výsledků Pouvreaua a  kol. (1983) byla relativní plodnost u  spontánně 
ovulujících jikernaček o dvě třetiny vyšší než u těch, u kterých byla ovulace vyvolána aplikací 
částečně purifikovaného lososího gonadotropinu. Szabó (2001, 2008) docílil zlepšení oploze-
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nosti využitím preparátů zajišťujících protrahované uvolňování gonadotropinu při hypofyzaci. 
Při aplikaci kapří hypofýzy v 8 % roztoku karboxymethylcelulózové sodné soli (CMC-Na) bylo 
dosaženo oplozenosti jiker 66 % oproti 41 % při využití klasické metody hypofyzace ve fyziolo-
gickém roztoku. Podobné zlepšení oplozenosti přineslo využití 2 % vodné disperze syntetické 
pryskyřice Carbopol 971 P. Zdá se, že preparáty zajišťující postupné nebo protrahované uvol-
ňování účinné látky mohou lépe stimulovat procesy finálního dozrávání ovocytů a ovulace, než 
je tomu u akutní aplikace.

Dalším preparátem využívaným v hormonálně řízené reprodukci ryb pro přípravu hormonál-
ních zásahů s protrahovaným účinkem je Freundovo inkompletní adjuvancium (FIA). Doposud 
bylo FIA s úspěchem využito jako nosič GnRHa pro hormonální indukci a synchronizaci ovulace 
u pstruha duhového (Arabaci a kol., 2004; Vazirzadeh a kol., 2008), lososa keta (Oncorhynchus 
keta, Walbaum, 1792) (Park et al., 2007), sivena amerického (Salvelinus fontinalis, Mitchill, 1814) 
a síha peledě (Coregonus peled, Gmelin, 1788) (Švinger a kol., 2011a,b). Adjuvancia jsou rovněž 
využívána v imunologii jako prostředek pro iniciaci a zvýšení inflamatorní reakce nutné pro in-
dukci vrozené a adaptivní reakce vůči vakcínám a zajištění dlouho trvající imunity (Safari a kol., 
2011). Zrovna tak mohou zvyšovat potenci protijedů, čímž umožňují aplikaci mnohem nižších 
dávek (Pratanaphon a kol., 1997; Singh a O´Hagan, 1999). FIA je viskózní emulze minerálních 
olejů a v 1 ml obsahuje 0,85 ml parafinového oleje a 0,15 ml manid-monooleátu jako surfaktan-
tu (tenzidu) (Guy, 2007). Po smíchání FIA a fyziologického roztoku s rozpuštěným GtH dojde 
k utvoření water-in-oil  emulze (voda v oleji). GtH je tak „uvězněn“ ve vodné fázi emulze a FIA 
prakticky slouží jako jeho nosič. Po aplikaci se GtH z emulze postupně uvolňuje, a tím je zajištěn 
protrahovaný účinek.

V této studii byl porovnáván vliv akutní a protrahované metody hypofyzace za využití FIA 
na kvalitu jiker. Jedná se o první záznam využití FIA v řízené reprodukci štiky obecné. Hlavní-
mi sledovanými parametry byl pseudogonadosomatický index (pGSI), přežití jiker do očních 
bodů, frekvence výskytu tzv. Small Eye Syndrom (SES) – syndromu malých očních bodů, líhni-
vost a procento nevykulených jiker. Pro kontrolu kvality ovariální plazmy bylo měřeno její pH.

MateRiál a MetOdiKa

GeNeračNí HejNO a eXPerimeNtáLNí desiGN

Dne 19. 3. 2012 byly generační jikernačky (21 ks) ve věku 4–5 let (4 600 ± 1 450 g) přivezeny 
z Rybářství Nové Hrady s. r. o. na experimentální zařízení FROV (Fakulta rybářství a ochrany vod 
– Suchomelka 863, 389 01 Vodňany – GPS: 49°9’15.779”N, 14°10’7.633”E). Před jakoukoli mani-
pulací byly ryby anestetizovány v lázni hřebíčkového oleje o koncentraci 0,04   ml.l-1. Jikernačky 
byly zváženy s přesností 1 g, individuálně označeny a náhodně rozděleny po 7 ks do 3 nádrží 
o objemu 600 l. Generační mlíčáci (40 ks) ve věku 2 let (870 ± 220 g) byli dovezeni o den později 
a umístěni po 20 ks do 2 dvou nádrží o objemu 600 l . Nádrže byly zásobovány přítokem průtoč-
né vody z řeky Blanice. Teplota vody při nasazení byla 7 °C. Obsah kyslíku se stabilně pohyboval 
okolo 11,5 mg.l-1. Všechny ryby byly drženy při přirozené fotoperiodě platné pro danou oblast a 
roční období. Do 22. 3. 2012 byla teplota vody postupně zvyšována na 9,5 °C a ryby byly intra-
peritoneálně injikovány kapřími hypofýzami (CP) podle níže uvedeného schématu:
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Skupina (CP 4 mg.kg-1): aplikovány kapří hypofýzy rozpuštěné v 0,9 % fyziologickém roztoku  
NaCl (akutní aplikace) v dávce 4 mg.kg-1

Skupina (CP-FIA 4 mg.kg-1): aplikovány kapří hypofýzy rozpuštěné v 0,9 % fyziologickém roz-
toku NaCl a následně homogenizované ve FIA v poměru 1 : 1 v dávce 4 mg.kg-1

Skupina (Kontrola): aplikován 0,9 % fyziologický roztok NaCl homogenizovaný ve FIA v po-
měru 1 : 1.

PříPraVa deHydrOVaNýCH kaPříCH HyPOFýz k aPLikaCi

Dehydrované kapří hypofýzy byly pořízeny v Rybníkářství Pohořelice a. s. Pro akutní aplikaci 
bylo požadované množství hypofýz nejprve naváženo na analytických předvážkách s přesností 
0,01 mg (Mettler AE 200, Toledo, LLC, 1900 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, USA). Navá-
žené množství hypofýz bylo převedeno do keramické třecí misky a pomocí keramického tlouč-
ku rozmělněno na co nejjemnější prášek. Poté byl do třecí misky přidán 0,09 % roztok NaCl (Fre-
ssenius Kabi S. r. l., Verona, Itálie) v takovém objemu, aby výsledná koncentrace hypofýz činila 
4 mg v jednom 1 ml suspenze. Injikované štiky pak obdržely 1 ml suspenze hypofýz na 1 kg živé 
hmotnosti. 

Pro přípravu protrahované metody hypofyzace byla podobným způsobem jako výše připra-
vena suspenze dehydrovaných hypofýz v požadované koncentraci na 0,5 ml 0,09 % fyziologic-
kého roztoku s ohledem na průměrnou hmotnost jikernaček. Ke každému 0,5 ml takto připra-
vené suspenze bylo přidáno 0,5 ml FIA a celý obsah byl mixován pomocí homogenizátoru Ika 
T-10 pro dosažení rovnoměrné emulze. Štiky pak byly injikovány objemem 1 ml emulze bez 
ohledu na svou živou hmotnost. Skutečné injikované množství dehydrovaných hypofýz se tedy 
v této skupině v závislosti na individuální hmotnosti ryb pohybovalo v rozmezí 3–5 mg.kg-1.

Mlíčákům byla podána akutní injekce kapří hypofýzy v dávce 4 mg.kg-1 ve stejný den jako 
jikernačkám. Injikace suspenze kapřích hypofýz s fyziologickým roztokem byla provedena in-
jekčními stříkačkami o objemu 5 ml vybavenými injekčními jehlami 0,5 × 25 mm. Pro injikaci 
CP-FIA byly použity injekční stříkačky o objemu 2 ml vybavené injekčními jehlami 0,7 × 30 mm.

umĚLý VýtĚr, OPLOzeNí a iNkubaCe VzOrkŮ jiker

S umělým výtěrem bylo započato 4. den po provedené hypofyzaci. Jikernačka byla považo-
vána za ovulující, pokud došlo po mírné palpaci na dutinu břišní k uvolnění jiker. Jikry byly vy-
třeny do polyetylenové misky a zváženy pro zjištění hodnot relativní plodnosti (RP). Následně 
byl počítán pGSI podle vzorce: pGSI = A × 100/B, kde A = hmotnost vytřených jiker; B = hmot-
nost jikernačky před výtěrem. Poté byla miska přikryta vlhkým ručníkem a umístěna do míst-
nosti o teplotě 5 °C. Po provedení výtěru všech ovulujících jikernaček byla v jednotlivých mis-
kách změřena hodnota pH ovariální plazmy (inoLAB 720 pH meter, WTW, 823  62 Weilheim, 
SRN). Protože se pH ovariální plazmy v různých místech vrstvy vytřených jiker liší, bylo v každé 
misce provedeno 5 měření.

Pro oplození jiker jedné jikernačky bylo po  kontrole motility použito sperma tří mlíčáků. 
Sperma bylo odebíráno pomocí injekční stříkačky o objemu 2 ml. Na jednoho mlíčáka byla pro 
odběr použita 1 injekční stříkačka a sperma od více mlíčáků bylo smícháno až v procesu oplo-
zování. Pro vyloučení faktoru mlíčáků v kontrole kvality jiker bylo sperma na jikry aplikováno 
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v dostatečném přebytku. Pro aktivaci gamet byl použit „štičí“ oplozovací roztok (Steffens, 1986; 
Hochleithner, 2004) obsahující 20 g.l-1 CO(NH2)2 (Sigma Aldrich,) a 5 g.l-1 NaCl. Tento oplozovací 
roztok mírně snižuje lepivost jiker a dovolil nám po oplození rychlý a snadný odběr 3 vzorků 
(250 ± 20 ks) jiker od každé jikernačky bez zdlouhavého odlepkování.

Vzorky jiker byly umístěny do miniaturních Rückel-Vackových aparátů (Kallert, 2009) s mož-
ností individuální regulace přítoku vody. Aparáty byly umístěny v recirkulačním systému vyba-
veném termostatickým chladičem, který v průběhu inkubace udržoval teplotu vody na 13 °C. 
Obsah kyslíku při inkubaci jiker byl 10,1 mg.l-1 a hodnota pH se pohybovala okolo 7. Vzorky jiker 
byly po umístění do inkubačních aparátů ponechány v naprostém klidu až do zřetelného dosa-
žení stadia očních bodů. Poté byly všechny žijící a neoplozené jikry přepočítány a zkontrolová-
ny na výskyt SES. Jikry ve stadiu očních bodů byly vráceny zpět do inkubátorů k dokulení a zjiš-
tění líhnivosti. Přežití do stadia očních bodů (OB) bylo počítáno podle vzorce: OB = C × 100/D, 
kde C = počet jiker v očních bodech, D = celkový počet jiker v inkubátoru. Frekvence výsky-
tu SES byla počítána podle vzorce: SES = E × 100/C, kde E = počet jiker se syndromem ma-
lých očních bodů, C = počet jiker v očních bodech. Líhnivost (L) byla počítána podle vzorce: 
L = F × 100/D, kde F = počet vykulených larev, D = celkový počet jiker v inkubátoru. Procento 
nevykulených larev (NL) bylo počítáno podle vzorce: NL = G × 100/C, kde G = počet nevykule-
ných larev, C = počet jiker v očních bodech.

statistiCkÉ VyHOdNOCeNí

Statistické vyhodnocení dat bylo provedeno v  programu Statistica 9.0 CZ (StatSoft Inc.). 
Rozdíly v relativní plodnosti byly vyhodnocovány pomocí t-testu pro nezávislá pozorování. Hi-
erarchická analýza rozptylu (Hierarchical ANOVA) byla využita pro zjištění rozdílů v hodnotě 
pH ovariální plazmy, přežití do očních bodů, frekvence výskytu SES, líhnivosti a procenta ne-
vykulených larev. Vztahy mezi pH ovariální plazmy, přežitím do očních bodů a líhnivostí byly 
zjišťovány pomocí lineární regresní analýzy. Předpoklady pro použití ANOVA byly provedeny 
ověřením normality (Kolmogorov-Smirnovův test) a  homoskedasticity (Cochran-Bartlettův 
test a Levenův test) souboru dat. Pro transformaci procentuálních dat byla použita arcsinová 
transformace. Všechny testy byly provedeny na hladině významnosti α = 0,05 pokud není uve-
deno jinak. Data jsou zobrazena ve tvaru mean ± SEM (průměr ± SEM – Standard Error of Mean 
– standardní chyba průměru). Kontrolní skupina do testů nebyla zahrnuta, protože se vytřela 
pouze jedna jikernačka.

VýsLedky

Čtvrtý den po provedení hormonálních zásahů (26. 3. 2012) ve skupině CP ovulovaly všechny 
jikernačky  (n = 7), jedna z  nich pouze částečně. Tato jikernačka již v  dalším průběhu poku-
su dále neovulovala. Ve skupině CP-FIA plně ovulovalo 5/7 a v kontrolní skupině spontánně 
ovulovala 1/7. Poslední ovulace byla zaznamenána 28. 3. 2012 ve skupině CP-FIA, tedy 6. den 
po provedení injikace. 

Hodnota pGSI se mezi jednotlivými skupinami průkazně nelišila (P > 0,05). Nicméně byl 
pGSI ve skupině CP-FIA méně variabilní než ve skupině CP (graf 1). pGSI dosáhl ve skupině CP 
19 ± 9 % a ve skupině CP-FIA 2 ± 3 %. U částečně ovulované jikernačky ve skupině CP činil pGSI 
pouze 3 %.
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Přežití do očních bodů bylo nízké v obou skupinách a mezi jednotlivými metodami hypofyzace 
nebyl signifikantní rozdíl (P > 0,05). Procento přežití do očních bodů dosáhlo u jikernaček ve sku-
pině CP 28 ± 1 % a 25,5 ± 1 % ve skupině CP-FIA. Podle očekávání byly v přežití do očních bodů mezi 
jednotlivými jikernačkami nalezeny výrazné signifikantní rozdíly (sv=11; F=65.97; P << 0,01). 
Nejnižší hodnoty se u  hypofyzovaných jikernaček pohybovaly okolo 2 ± 2,6   %, zatímco 
nejvyšší hodnoty byly 66 ± 2,6 %. V kontrolní skupině ovulovala spontánně pouze jedna jiker-
načka. Přežití do očních bodů u jiker této jikernačky dosáhlo nejvyšších hodnot (89 ± 0,5 %). 
Lineární regresní analýza odhalila pozitivní vztah mezi pH ovariální plazmy a přežitím do očních 
bodů (P < 0,05; R2 = 0,40) (graf 2).

Frekvence výskytu SES se mezi experimentálními skupinami nelišilo (P > 0,05). Ve skupině CP 
byl SES nalezen u 1,5 ± 0,5 % a ve skupině CP-FIA u 1,6 ± 0,6 % z celkového počtu jiker v očních 
bodech. Frekvence SES se u jednotlivých jikernaček pohybovala od 0–4 ± 1,3 % z počtu jiker 
v očních bodech. Jikry vykazující SES jsou zachyceny na obr. 1.

Hodnoty líhnivosti nebyly mezi jednotlivými skupinami signifikantně rozdílné (P > 0,01). 
Ve skupině CP byla líhnivost 26 ± 1 %. U jikernaček ve skupině CP-FIA dosáhla hodnota líhni-
vosti 24 ± 1 %. Lineární regresní analýzou byl zjištěn velmi těsný pozitivní vztah mezi líhnivostí 
a přežitím do očních bodů (R = 0,99; P < 0,01; R2 = 0,99) (viz graf 3).

Procento nevykulených jiker bylo nepatrně nižší u jikernaček ve skupině CP (6 ± 1 %) oproti 
jikernačkám ve skupině CP-FIA (7 ± 1 %). Avšak mezi těmito hodnotami nebyl nalezen žádný 
signifikantní rozdíl (P > 0,05). 

Hodnota pH ovariální plazmy byla signifikantně vyšší u jikernaček ve skupině CP-FIA (sv=1; 
F=17; P < 0,01) (viz graf 4). Ve skupině CP dosáhla hodnota pH ovariální plazmy 8,11 ± 0,02 
oproti 8,24 ± 0,02 ve skupině CP-FIA. Nejvyšší hodnoty pH byly zaznamenány u jediné spon-
tánně ovulující jikernačky v kontrolní skupině (8,41 ± 0,08).

Graf 1. Pseudogonadosomatický index u jednotlivých metod hypofyzace.

Graph 1. Pseudogonadosomatic index using two hypophysation methods.
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Graf 2. Závislost přežití do očních bodů na hodnotě pH ovariální plazmy.  

Graph 2. Relation between eyeing rate and ovarian fluid pH.

Graf 3. Vztah mezi líhnivostí a přežitím do očních bodů. Tento graf představuje především kontrolu, že nedošlo k žádné zvýšené morta-

litě mezi stadiem očních bodů a líhnutím.

Graph 3. Relation between hatching rate and eyeing rate. This figure shows that no elevated mortality between eyed stage and hatch-

ing occurred. 
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Graf 4. Rozdíly v naměřených hodnotách pH ovariální plazmy u jednotlivých metod hypofyzace.

Graph 4. Differences in ovarian fluid pH values between utilized hypophysation methods.

Obr. 1. Jikry v očních bodech pocházející od stejné jikernačky. Na pravé straně jsou dobře vidět 4 normálně vyvinutá embrya v porovnání 

s dvěma embryi se syndromem malých očních bodů.

Fig. 1. Eyed eggs obtained from one female. Four normally developed embryos are visible on the right side in comparison with two small 

eye syndrome embryos on the left side.
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disKuZe

Čtvrtý den po  injikaci u  obou skupin ovulovala většina jikernaček (100 % ve  skupině CP 
a 70 % ve skupině CP-FIA). To je v souladu s výsledky jiných autorů, kteří použili kapří hypo-
fýzu nebo jiné preparáty obsahující gonadotropin (Billard a Marcel, 1980; Szabó, 2001; 2003; 
2008; Švinger a Kouřil, nepublikováno). Obě použité metody hypofyzace se v dynamice ovu-
lace a  počtu vytřených jikernaček prakticky nelišily. Ve  skupině CP došlo u  jedné jikernačky 
pouze k částečné ovulaci, která byla doprovázena velmi nízkým pGSI a ve skupině CP-FIA jedna 
jikernačka neovulovala vůbec. Pouze jedna jikernačka ve skupině CP-FIA ovulovala o 48 h poz-
ději než ostatní jikernačky. Szabó (2001) ve svých pokusech s využitím syntetické pryskyřice 
Carbopol a sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na) rovněž popisuje delší interval latence 
(doba od injikace po ovulaci) o 24–48 h oproti jikernačkám injikovaným klasickým akutním zá-
sahem. Prodloužené intervaly latence u protrahovaných preparátů jsou pravděpodobně způ-
sobeny rozdílnou kinetikou uvolňování účinné látky. Většina jikernaček však ovulovala čtvrtý 
den po injikaci v obou skupinách. Proto lze říci, že kinetika uvolňování gonadotropinu z FIA 
je pravděpodobně odlišná od syntetické pryskyřice Carbopol a CMC-Na. Injikované množství 
hypofýzy se nezdálo být příčinou pozdější ovulace, neboť tato jikernačka patřila ve skupině CP-
-FIA k těm, které obdržely přesnou dávku 4 mg.kg-1 (živá hmotnost 4 250 g). Navíc ve skupině 
CP-FIA byly jikernačky s hmotností 5–6,5 kg, které ovulovaly čtvrtý den po aplikaci a obdržely 
logicky nižší dávku (cca 3 mg.kg-1). Svou roli v  opožděné ovulaci 1 jikernačky mohl hrát její 
fyziologický stav odlišný od ostatních v době aplikace hypofýz (Billard a kol., 1984; Gillet a kol., 
1996).

I když rozdíly mezi pGSI v  jednotlivých variantách nebyly statisticky signifikantní, pGSI byl 
vyšší a vyrovnanější ve skupině CP-FIA. K zjištění průkazných statistických rozdílů by bylo patr-
ně třeba více pozorování. K téměř identickým hodnotám došel ve svých experimentech Szabó 
(2001). Hypofyzace štik pomocí protrahovaných preparátů vždy vedla ke zvýšení pGSI, čemuž 
patrně přispívá kontinuální a déle trvající uvolňování gonadotropinu (Szabó, 2001). 

Přežití do očních bodů bylo v obou skupinách velmi nízké. Lze předpokládat, že tyto pozo-
rované nízké hodnoty se dají považovat za  hodnoty oplozenosti. Dosažené hodnoty přežití 
do očních bodů u  jednotlivých jedinců (1–68 %) jsou shodné s ostatními autory (De Monta-
lembert a kol., 1978; Billard a Marcel, 1980; Horváth 1983; Szabó, 2001; 2003; 2008) a pohybují 
se v rozmezí od 2 % do 65 %. Nicméně je nutno podotknout, že průměrné hodnoty přežití jiker 
do očních bodů patřily v porovnání s ostatními autory mezi ty obecně nižší a že využití FIA 
nemělo na zlepšení tohoto parametru žádný vliv. Billard a Marcel (1980) popsali nízkou efek-
tivitu kapřích hypofýz v dávce 3 mg.kg-1 při indukci ovulace štiky obecné a nízkou oplozenost 
8 %. Nízké dávky kapřích hypofýz vždy stimulovaly finální dozrávání ovocytů, avšak ne vždy 
indukovaly ovulaci. K tomuto fenoménu mohlo dojít i v případě tohoto experimentu při dávce 
4 mg.kg-1 s následkem vytření jiker s nízkou schopností oplození. Mnohem lepších výsledků 
při indukci ovulace a následné kvalitě jiker bylo dosaženo využitím purifikovaného lososího 
gonadotropinu (Billard a Marcel, 1980). Do budoucna je při hypofyzaci štiky obecné nutno zvá-
žit nasazení vyšších dávek a využití např. extraktů z lososích hypofýz, neboť druhová specifita 
gonadotropinu může hrát velkou roli.

Vysoká korelace mezi přežitím do očních bodů a líhnivostí napovídá, že po dosažení tohoto 
vývojového stadia u  štik již patrně nedochází k  vysoké mortalitě jiker jako např. u salmoni-
dů (Salmonidae) (Kallert, 2009) a že u jiker dosahujících vysokého přežití do očních bodů lze 
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očekávat rovněž vysoké procento líhnivosti. Zvláště vysoké hodnoty přežití jiker (88 %) byly 
zaznamenány u jedné spontánně ovulující jikernačky, což souhlasí s výsledky Pouvreaua a kol. 
(1983). Tato jikernačka rovněž měla nejvyšší hodnoty pH ovariální plazmy 8,41 ± 0,07. 

Hodnota pH ovariální plazmy je považována za jeden z hlavních ukazatelů její kvality. U šti-
ky obecné v  dostupné literatuře doposud neexistuje žádný záznam o  sledování tohoto pa-
rametru. U pstruha duhového je ovariální plazma nízké kvality charakterizována hodnotami 
pH pod 7,4 (Wojtzak a kol., 2007), přičemž vysoce kvalitní ovariální plazma má u jezerní formy 
pstruha obecného (Salmo trutta L.) pH v rozmezí 8,44–8,57 (Lahnsteiner a kol., 1999) a u síha 
peledě 8,00–8,23 (Svinger a  kol., 2011a). Nízké hodnoty pH ovariální plazmy mají negativní 
vliv na motilitu spermií, jejich rychlost a vytrvalost (Wojtzak a kol., 2007). Pokles pH může na-
stat při průniku kyselého obsahu jiker (6,47 podle Dietricha a kol., 2007) do ovariální plazmy. 
K tomu může dojít díky přezrání jiker (Lahnsteiner, 2000) nebo mechanickému poškození ji-
ker (Dietrich a  kol., 2007). V  našem experimentu se průměrné hodnoty pH ovariální plazmy 
u  injikovaných jikernaček štik pohybovaly v rozmezí od 7,68–8,39 a průkazně vyšší hodnoty 
byly zaznamenány u skupiny CP-FIA. Nutno poznamenat, že dvě jikernačky s vysokým pH měly 
současně nejvyšší hodnoty přežití jiker do stadia očních bodů. Regresní analýza sice potvrdila 
pozitivní závislost pH ovariální plazmy a přežití do stadia očních bodů, nicméně její výsledek 
je nutno brát jako orientační z důvodu malého počtu pozorování a relativně nízké hodnoty R2 
(0,40). V experimentu Lahnsteinera a kol. (1999) dosáhl R2 hodnoty 0,46 při použití velkého po-
čtu pozorování a model závislosti přežití jiker a pH ovariální plazmy měl kvadratický charakter 
oproti námi prezentovanému lineárnímu. I přesto však naše výsledky napovídají, že měření pH 
ovariální plazmy by mohlo být důležitým predikčním faktorem kvality jiker i u štiky obecné. 
Je nutné provedení dalších experimentů s velkým počtem jikernaček pro určení optimálního 
rozmezí. To by mohlo výrazně napomoci managementu líhní v identifikaci kvalitních a nekva-
litních snůšek jiker.

Syndrom malých očních bodů je v současnosti opakovanou příčinou vysoké mortality jiker 
především na líhních lososovitých ryb (Kallert a kol., 2012), kde v jeho důsledku dochází ke ztrá-
tám na oplozených jikrách mezi 30–80 %. V některých případech přes 90 % takto postižených 
zárodků odumírá v různých stadiích vývoje před vykulením. Zlomek vykulených larev s tímto 
syndromem vykazuje různé formy retardace a degenerace. Původ tohoto syndromu prozatím 
není jasný (Kallert a kol., 2012). V našem experimentu byl SES zjištěn téměř u všech jikernaček 
(u 80 %), avšak jeho výskyt nebyl nikdy masový jako u salmonidů. Rovněž se nepodařilo pro-
kázat vliv metody hypofyzace na frekvenci jeho výskytu. Embrya vykazující symptomy SES od-
umřela buď těsně před líhnutím, či do 24 h po něm. Lze zmínit, že výskyt SES byl nepatrně vyšší 
u skupiny CP-FIA, což se částečně projevilo mírně zvýšeným procentem nevykulených jiker. 
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ZáVĚR

Využití FIA při hypofyzaci jikernaček štiky obecné nepřineslo kromě snížení variability a 
zvýšení pseudogonadosomatického indexu žádný výrazný efekt. Z tohoto důvodu nelze jeho 
využití v řízené reprodukci štiky obecné doporučit, jelikož větší množství získaných jiker nevy-
rovná zvýšené náklady na hormonální ošetření s využitím FIA. Nízká oplozenost štičích jiker 
stále zůstává neobjasněným problémem a zasluhuje si do budoucna větší pozornost než vývoj 
nových metod hypofyzace, protože původní metody u štiky obecné spolehlivě fungují.
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ABSTRACT
Pyrethroids are one of the most commonly used pesticides worldwide. They replaced pyrethrin 

insecticides and expanded quickly. They became a great threat to the natural environment and to 
non-target organisms. Many of non-target organisms live in aquatic environment. Pyrethroids are 
divided into types I and II. They affect sodium channels of nerve filaments and type II even affects 
chloride and calcium channels. Both types cause similar neurological symptoms. Disorders of mo-
vement and breathing followed by death are main symptoms of acute poisoning in fish. Chronic 
effects of pyrethroids induce behaviour changes, blood profile changes and histopathological 
changes of fish. Pyrethroids are absorbed by fish gills and distributed to bile, liver, kidney and red 
blood cells. They are metabolised and eliminated more slowly in fish than in birds and mammals. 
Fish are deficient in enzymes which hydrolyse pyrethroids. Aquatic insect and crustaceans are even 
more susceptible than fish. Toxicity of pyrethroids depends on external factors, character of pyre-
throid product and susceptibility of each organism. Temperature, salinity and hardness of water are 
main external factors. Emulsifiable concentrate form is more toxic than technical grade pyrethroid. 
Pyrethroids are variable toxic to different size and life stages of organisms. Pyrethroids are rapidly 
adsorbed on organic matter and degraded in soil and plants. That is why field pond conditions 
do not show so extreme toxicity like studies under laboratory conditions with standardized water. 
Research must continue to understand better a persistent pyrethroids threat due to their massive 
use worldwide.

Klíčová slova: pyretroidy, ryby, vodní organizmy, vodní prostředí, toxicita
Keywords: pyrethroids, fish, aquatic organisms, aquatic environment, toxicity

ÚVOd

Pyretroidy tvoří široce používanou skupinu pesticidů. Jsou to syntetické náhražky přírodních 
látek zvaných pyretriny. Pyretriny jsou výtažkem kopretinovitých květin jako je řimbaba starč-
kolistá (Chrysanthemum cinerariaefolium) a řimbaba šarlatová (C. coccineum). Směs šesti pyre-
trinů tvoří pyretrum, jehož insekticidních účinků se využívalo již od počátku 19. století (Casida, 
1980). Od počátku sedmdesátých let dvacátého století, kdy započala chemická syntéza analo-
gů, došlo k masivnímu rozšíření používání pyretroidů po celém světě. Dnes se používají v ze-
mědělství, humánní i  veterinární medicíně i  k  sanaci lidských sídel (Soderlund a  kol., 2002; 
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Wexler a kol., 2005). Takto prudké a plošné rozšíření pyretroidů znamená stále větší hrozbu pro 
životní prostředí. Vodní prostředí je domovem mnoha necílových, ale přitom vysoce citlivých 
druhů živočišných organizmů, a proto je mu potřeba věnovat zvýšenou pozornost.

CHarakteristika 

Pyretroidy jsou chemickým složením estery ketoalkoholů pyretrolonu a cinerolonu s kyseli-
nami chrysantemovou nebo pyretrovou. Jsou to sloučeniny vysoce liposolubilní, ale minimálně 
rozpustné ve vodě. Na rozdíl od přírodních pyretrinů jsou pyretroidy termostabilní a fotostabil-
ní, a proto začaly pyretroidy své „přírodní předchůdce“ postupně vytěsňovat. K ještě větší per-
zistenci a zvýšené reziduální insekticidní účinnosti přispívá přítomnost halogenů v některých 
pyretroidech (Bradbury a Coats, 1989a). Mechanismus účinku pyretroidů spočívá v ovlivnění 
sodných kanálů nervových vláken, čímž se prodlužuje čas otevírání a zavírání kanálů a fáze de-
polarizace. Tím dochází k opakovanému dráždění nervových vláken. Některé pyretroidy navíc 
ovlivňují i chloridové a vápníkové kanály řízené GABA (γ-aminobutyric acid – kyselina gama-
-aminomáselná) a způsobují výraznější neurologické projevy (Bradbury a Coats, 1989b; Hayes, 
1994; Burr a Ray 2004; Svobodová a kol., 2008). Pyretroidy také ovlivňují uvolňování acetylcho-
linesterázy v mozku (Hossain a kol., 2005; Marigoudar a kol., 2009), respektive inhibují acetyl-
cholinesterázu v mozku a butyrylcholinesterázu v krevní plazmě (Svobodová a kol., 2008).

ROZdĚlení PyRetROidů

Podle chemické struktury, neurofyziologických a toxických účinků u savců byly pyretroidy 
rozděleny do dvou skupin. Pyretroidy i. typu nemají α-kyano skupinu. Nejznámějšími zástup-
ci jsou permethrin, bifenthrin, allethrin, tetramethrin, resmethrin, prallethrin nebo tefluthrin 
(viz obr. 1).

Obr. 1. Permethrin.

Fig. 1. Permethrin.

Pyretroidy ii. typu obsahují α-kyanoskupinu na benzyl-uhlíku alkoholové části esteru. Zná-
mými zástupci jsou cypermethrin, cyfluthrin, deltamethrin, cyphenotrin, flumethrin, fenvalerát 
nebo fluvalinát (viz obr. 2).
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Obr. 2. Cypermethrin.

Fig. 2. Cypermethrin.

Pyretroidy II. typu jsou účinnější (Bradbury a Coats, 1989a; Svobodová a kol., 2008). Symp- 
tomy otrav pyretroidy I. typu jsou popisovány jako tzv. „T syndrom“, protože hlavním přízna-
kem u savců je třes (tremor). Dalšími projevy jsou agresivní chování, hyperestezie a skleslost. 
Symptomy otrav pyretroidy II. typu jsou popisovány jako tzv. „CS syndrom“, podle hlavních pří-
znaků choreoatetózy a slintání (salivace). Dalšími příznaky jsou škrábání, hrabání končetinami, 
prohlubující se hrubý třes a klonické křeče. Výše popsané symptomy je u ryb obtížné odlišit 
(Bradbury a Coats, 1989b).

PyretrOidy a VOdNí PrOstředí

Pyretroidy se do vodního prostředí dostávají jako polutanty při nesprávné aplikaci přímým 
zasažením vodních ploch, při špatné manipulaci a likvidaci zbytků a při haváriích. Nepřímo se 
mohou do vodního prostředí dostat jako součást splachů z okolních ošetřených kultur (Svo-
bodová a kol., 2003b). Cílená aplikace pyretroidů do vodního prostředí se provádí při antipa-
razitární léčbě v chovech lososovitých ryb k omezení potíží, které způsobují vši Lepeophthei-
rus salmonis či Caligus elongatus. Používání deltamethrinu v akvakulturách je běžné zejména 
ve skandinávských zemích či Kanadě (Pike a Wadsworth, 2000; Fairchild a kol., 2010). Povzbudi-
vé terapeutické výsledky přináší i zavádění deltamethrinu k tlumení parazitárních onemocnění 
ostnoploutvých ryb v teplých mořských vodách (Bouboulis a kol., 2004).

Pyretroidy jsou pro vodní organizmy, zvláště pro hmyz, korýše a ryby, vysoce toxické (Brad-
bury a Coats, 1989b). Vodní korýši jsou citlivější než ryby (Smith a Stratton, 1986; Werner a Mo-
ran, 2008; Fairchild a kol., 2010). K nejcitlivějším druhům z hlediska akutní toxicity pyretroidů 
patří korýši, následuje vodní hmyz, poté ryby, posléze pulci a  nakonec máloštětinatci (Saha 
a Kaviraj, 2008). Naproti tomu jako relativně necitliví jsou uváděni měkkýši, ve kterých se mo-
hou pyretroidy akumulovat (Clark a kol., 1989).

Hodnota 96hLC50 se u ryb obecně pohybuje pod 10 μg.l-1. Pyretroidy jsou pro ryby 1 000krát 
toxičtější než pro savce a ptáky (Bradbury a Coats, 1989a; Bradbury a Coats, 1989b). Dle práv-
ních norem pro registraci pesticidů jsou pyretroidy označeny jako látky či přípravky velmi jedo-
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vaté pro vodní organizmy včetně ryb a tuto třídu toxicity charakterizuje věta R 50 (Svobodová 
a  kol., 2003b). Citlivost ryb je vysvětlována pomalejší metabolizací a  pomalým vylučováním 
těchto sloučenin z organizmu ryb (Bradbury a Coats, 1989b; David a kol., 2003). Jde o souhrn 
působení toxikokinetických i  toxikodynamických faktorů (Bradbury a Coats, 1989b). Činnost 
esteráz nutných k hydrolytickému rozkladu pyretroidů je u ryb nedostatečná (Haya, 1989; Viran 
a kol., 2003; Aydin a kol., 2005; Di Giulio a Hinton, 2008). Je známa i vyšší citlivost nervového 
systému a mozku ryb k těmto pesticidům (Moore a Waring, 2001; Di Giulio a Hinton, 2008). Vliv 
na citlivost ryb k této skupině pesticidů má i způsob expozice, přímý kontakt pyretroidů s žá-
brami a jejich rychlá absorpce do krevního oběhu (Aydin a kol., 2005).

tOXikOkiNetika

Pyretroidy jsou ve vodním prostředí v přímém kontaktu s žábrami ryb. Díky svému lipofilní-
mu charakteru jsou přitahovány lipidovými součástmi buněk a velice snadno žábrami pronika-
jí, a to dokonce i při nízkých koncentracích v okolní vodě (Smith a Stratton, 1986; Mishra a kol., 
2005). Kumulace pyretroidů v těle ryb byla demonstrována pomocí reziduí označeného fenva-
lerátu v těle pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). Nejvyšší koncentrace fenvalerátu byla 
prokázána ve žluči a tukových depozitech, následovala játra, žábry, ledviny a červené krvinky. 
Koncentrace v mozku byla nižší než v ostatních tkáních (Bradbury a kol., 1986). 

Na detoxikaci pyretroidů u savců a ptáků má obecně nejvíce vliv hydrolýza esterů v játrech 
a plazmě. Produkty tohoto rozkladu jsou minimálně toxické kyseliny a alkoholy (Wexler a kol., 
2005; Di Giulio a Hinton, 2008). Jiná situace je však u ryb, kde je hlavní degradační cestou oxi-
dace a dochází především k hydroxylaci jader a oxidaci vedlejších řetězců. A i tato oxidázová 
aktivita je u ryb nižší než u savců (Bradbury a Coats, 1989a; Bradbury a Coats, 1989b). Pomalou 
eliminaci dokládají experimenty porovnávající vylučování fenvalerátu u pstruha se savci a ptá-
ky. Poločas eliminace několika pyretroidů u pstruha byl vždy více než 48 hodin, zatímco u savců 
a ptáků se pohyboval v rozmezí 6 až 12 hodin (Bradbury a Coats, 1989b).

tOxiKOdynaMiKa

Pyretroidy se váží na receptory sodíkových kanálů a brání jejich úplnému uzavření. To vede 
k průniku sodíkových iontů do nervových buněk. Odpočinková fáze na buněčné membráně 
neuronů je méně stabilní a neuron je citlivější k další stimulaci. To vede k hyperaktivitě, třesu 
a tetanii (Narahashi a kol., 1998; Motomura a Narahashi, 2000). U ryb je obtížné rozlišit příznaky 
otravy I. nebo II. typu. Oba typy pyretroidů způsobují podobné neurologické příznaky. Před 
smrtí se ryby obvykle stávají inaktivní (Bradbury a Coats, 1989b).

Z klinických projevů jsou nejvýraznější změny dýchání a pohybu (Baser a kol., 2003; Viran 
a kol., 2003). Během akutních testů toxicity byly u kapra obecného (Cyprinus carpio) a pstruha 
duhového (O. mykiss) pozorovány následující příznaky: zrychlené dýchání, ztráta koordinace 
pohybu, plavání v boční poloze. Krátké období excitace s křečemi, výskoky na hladinu a plavá-
ním v kruhu bylo následováno fází zklidnění a opět krátkou fází excitace. V závěru ryby plava-
ly převážně na boku. Dýchání se zpomalilo a následovala dlouhá fáze nečinnosti až do smrti. 
(Svobodová a kol., 2003a; Velíšek a kol., 2006). Podobné příznaky byly popsány po dvoutýdenní 
subakutní expozici deltamethrinem a byly doprovázeny ztmavnutím povrchu těla, slabými ero-
zemi a/nebo zčervenáním ploutví a ocasu, úbytkem hmotnosti, ztrátou šupin, kataraktou oka 
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a občas exoftalmií (El-Sayed a Saad, 2007). Dalšími popsanými projevy abnormálního chování 
ryb byly trhavé pohyby, ztráta schopnosti shlukovat se do hejna, ztráta koordinace pohybů, 
výjezdy k hladině, hyperaktivita, boční poloha a ztráta plovací schopnosti až totální inaktivita 
těsně před úhynem (Bradbury a Coats, 1989a; Bradbury a Coats, 1989b).

biOCheMiCKÉ ZMĚny

Po působení pyretroidů na ryby bylo pozorováno zvýšení laktátdehydrogenázy (LDH) a lak-
tátu, amoniaku, aspartáttransaminázy (AST) a kreatinkinázy (KK) (Velíšek a kol., 2006; Velíšek 
a kol., 2009a). Zvýšení LDH a laktátu je spojeno s metabolickými změnami zahrnujícími kata-
bolismus glykogenu a posun tvorby od glukózy k laktátu při stresu u ryb, zejména ve svalové 
tkáni, a následným přechodem těchto látek do krve (Simon a kol., 1983). Zvýšení amoniaku 
je vysvětlováno zvýšením katabolismu aminokyselin, neschopností přeměnit toxický amoniak 
na méně škodlivé látky a selháním vylučování amoniaku. Zvýšení AST a KK ukazuje na tkáňové 
poškození vlivem stresu (Svoboda, 2001). Celková bílkovina (TP) u kapra (C. carpio) po půso-
bení deltamethrinu klesá (Svobodová a kol., 2003a). Toto bylo potvrzeno i u ryby druhu anté-
novka (Rhamdia quelen), u které bylo navíc prokázáno zvýšení hladin Na+, K+, Mg2+, P, močoviny, 
kreatininu, cholesterolu, AST, alkalické fosfatázy (ALP) a glukózy (Borges a kol., 2007). Zvýšená 
hladina plazmatické glukózy spolu se snížením glykogenu v játrech je běžnou reakcí ryb na pů-
sobení cizorodých látek spojenou s metabolickým stresem (Simon a kol., 1983; Das a Kaviraj, 
1992; Velíšek a kol., 2009a). Metabolický stres vyvolaný pyretroidy je doprovázen i změnami 
hladin enzymů antioxidační obrany (Uner a kol., 2001; Sayeed a kol., 2003).

heMatOlOgiCKÉ ZMĚny

Výsledky hematologických vyšetření po expozici ryb pyretroidy nejsou úplně jednotné. U ke-
říčkovce dvoupásého (Heteropneustes fossilis) způsobil deltamethrin zvýšení počtu erytrocy-
tů a mírné snížení hemoglobinu (Hb), středního objemu erytrocytu (MCV), středního obsahu 
hemoglobinu v  jednom erytrocytu (MCH) a  hematokritu (Ht) (Kumar a  kol., 1999). U  kapra 
obecného (C. carpio) způsobila akutní otrava deltamethrinem naopak pokles počtu erytrocy-
tů, dále snížení hodnot Hb a Ht a neprojevil se žádný vliv na MCH, MCV a střední koncentraci 
hemoglobinu v erytrocytech (MCHC). Bílá krevní řada, včetně absolutního i relativního počtu 
lymfocytů, monocytů a neutrofilních granulocytů a vývojových stadií, byla též beze změn (Svo-
bodová a kol., 2003a). U pstruha duhového (O. mykiss) způsobil cypermethrin výrazný nárůst 
počtu erytrocytů a silný pokles Hb, MCH, MCHC, trombocytů a sedimentace erytrocytů (Ata-
manalp a kol., 2002). U keříčkovce (H. fossilis) způsobil cypermethrin zase pokles erytrocytů, 
dále pokles hodnot Hb, Ht a navíc deformity či zvětšení jádra erytrocytů. Celkový počet leuko-
cytů a počet neutrofilů se snížil (Nath a Banerjee, 1996). Zvýšení absolutního i relativního počtu 
monocytů bylo popsáno u kapra (C. carpio) vystaveného bifenthrinu (Velíšek a kol., 2009a). 
Snížení celkového množství leukocytů i procenta lymfocytů a bazofilů způsobil dlouhodobý 
vliv subakutních koncentrací deltamethrinu u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) (El-Sayed 
a Saad, 2007).
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PatOlOgiCKÉ ZMĚny

Významné patologické změny se objevují nejdříve na žábrách, játrech a ledvinách (Cengiz, 
2006; El-Sayed a Saad, 2007; Velíšek a kol., 2009a). Nejčastějšími popsanými změnami na žá-
brách po  působení deltamethrinu jsou nekrózy a  odlupování epitelu, následovány otoky, 
vznikem výdutí (aneuryzmaty), hyperplazií epiteliálních buněk a fúzí sekundárních lamel. Tyto 
změny jsou výsledkem reakce žaberní tkáně na samotný deltamethrin a projevem obranné re-
akce organizmu před působením toxických látek. Tímto mechanizmem dochází k znesnadnění 
prostupu toxických látek do krevního řečiště (Cengiz, 2006). Po vystavení ryb účinku bifenthri-
nu je popsán vznik výrazného rozšíření cév (teleangioektázie) na sekundárních lamelách žaber 
a ruptury pilířových buněk u 50  % ryb. U 40 % ryb vystavených bifenthrinu dochází k dege-
neraci jaterních buněk, především v oblasti kolem portální žíly (vena portae). Postižené jaterní 
buňky obsahují pyknotická jádra a mnoho malých nebo osamocené velké cytoplazmatické va-
kuoly. Tvar vakuol je typický pro tukovou degeneraci jater. To naznačuje možný vliv pyretroidů 
na trávicí trakt (Velíšek a kol., 2009a). Změny popsané na ledvinách po působení deltamethrinu 
zahrnují: degeneraci epiteliálních buněk renálních tubulů, pyknotická jádra hematopoetické 
tkáně, dilataci glomerulárních kapilár, degeneraci glomerulů, intracytoplazmatické vakuoly 
epiteliálních buněk renálních tubulů, hypertrofii těchto buněk a zúžení tubulárního lumenu 
(Cengiz, 2006).

FaktOry OVLiVňujíCí tOXiCitu

Toxicitu pyretroidů ovlivňují vlastnosti vodního prostředí, vlastnosti konkrétního pyretroidu 
i vnímavost samotného organizmu. Jedním z faktorů ovlivňujících toxicitu pyretroidů je tep-
lota vody. Při nižších teplotách jsou pyretroidy toxičtější a  ryby vnímavější k  jejich účinkům 
(Bradbury a Coats, 1989a; Motomura a Narahashi, 2000; Di Giulio a Hinton, 2008; Velíšek a kol., 
2009b). Také iontové složení vody má vliv na toxicitu pyretroidů pro ryby. Hodnoty LC50 pro 
slunečnici velkoploutvou (Lepomis macrochirus) jsou u  fenvalerátu v  měkké vodě vyšší než 
v  tvrdé. Toxicita fenvalerátu rovněž vzrůstá se salinitou vody (Dyer a  kol., 1989). Přítomnost 
částic ve vodním sloupci a jejich kvalita výrazně ovlivňuje toxicitu pyretroidů, a to pravděpo-
dobně díky vazbě silně lipofilní toxické látky na suspendované částice, sediment a rozpuštěný 
organický materiál (Smith a Stratton, 1986; Coats a kol., 1989). Rychlá absorpce pyretroidů rost-
linami, sedimenty a  organickým materiálem snižuje jejich dostupnost pro ryby (Svobodová 
a kol., 2003a). Proto je toxicita pyretroidů v přírodních podmínkách rybniční vody řádově nižší 
než toxicita prokazovaná ve standardizované vodě v  laboratořích (Di Giulio a Hinton, 2008). 
Přítomnost huminových kyselin ovlivňuje dostupnost fenvalerátu pro larvy komárů. Vyšší kon-
centrace huminových kyselin biodostupnost snižuje (Coats a kol., 1989). 

Další skutečností, kterou je nutno vzít při posuzování toxicity pyretroidů v úvahu, jsou je-
jich rozdílné technologické formy. Pyretroidy se mohou vyskytovat ve formě emulgovatelného 
koncentrátu, technické sloučeniny nebo v  mikroenkapsulované formě. Emulgovatelné kon-
centráty jsou obvykle 2–9x toxičtější než technické sloučeniny především díky synergickým 
reakcím (Sanchez-Fortun a Barahona, 2005). V laboratorních podmínkách byla prokázána srov-
natelná toxicita mikroenkapsulované formy a emulgovatelného koncentrátu pro několik necí-
lových organizmů (Simulium vittatum, Hydropsyche spp., Isonychia bicolor a Daphnia magna) 
(Sibley a Kaushik, 1991). Toxicita přípravků na bázi pyretroidů může být rovněž ovlivňována 
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dalšími přídatnými látkami. Do pyretroidových přípravků se běžně přidává piperonyl butoxid, 
který zvyšuje účinnost a toxicitu pyretroidů tím, že inhibuje enzymy potřebné k detoxikaci py-
retroidů (Werner a Moran, 2008).

 Pokud jde o citlivost samotných vodních organizmů, je prokázáno, že pyretroidy jsou obec-
ně více toxické pro malé ryby než pro větší (Bradbury a Coats, 1989a; Baser a kol., 2003). Stejně 
tak je tomu u korýšů. Mladší stadia dafnií jsou citlivější než dospělci. Naproti tomu rybí embrya 
se zdají být k pyretroidům odolnější než larvální stádium (Werner a Moran, 2008).

sOuhRn

Pyretroidy tvoří jednu z nejběžněji používaných skupin pesticidů. Byly vyvinuty s cílem na-
hradit přírodní látky pyretriny a jejich používání se rychle rozšířilo. Staly se hrozbou pro přírodní 
prostředí a necílové druhy živočichů. Mnoho z necílových organizmů žije ve vodě. Pyretroidy se 
rozdělují na I. typ a II. typ. Ovlivňují sodné kanály nervových vláken a II. typ i kanály chloridové 
a vápníkové. Oba typy způsobují podobné nervové příznaky. Hlavními příznaky akutní otravy 
u ryb jsou poruchy pohybu a dýchání s následným úhynem. Delší doba působení pyretroidů 
způsobuje změny chování, změny krevního profilu a patologické změny tkání ryb. Ryby absor-
bují pyretroidy žábrami. Odtud se rychle rozšíří do jater, žluče, ledvin a červených krvinek. Py-
retroidy se u ryb metabolizují a eliminují pomaleji než u savců a ptáků. Ryby mají nedostatečně 
funkční esterázovou enzymovou řadu, která pyretroidy hydrolyzuje. Vodní hmyz a korýši jsou 
k pyretroidům ještě citlivější než ryby. Toxicita pyretroidů závisí na mnoha faktorech prostředí, 
formě pyretroidu i vnímavosti konkrétního jedince. Hlavními vnějšími faktory ovlivňujícími to-
xicitu jsou teplota, tvrdost a salinita vody. Pyretroidy ve formě emulgovatelného koncentrátu 
jsou toxičtější než technické sloučeniny. Přítomnost piperonyl butoxidu v produktu toxicitu py-
retroidů zvyšuje. Rozdílná velikostní a věková stadia organizmů vykazují rozdílnou vnímavost 
k pyretroidům. Pyretroidy jsou rychle vázány na organické sloučeniny, absorbovány rostlinami 
a následně degradovány v  rostlinách i půdě. Proto v přírodních podmínkách nevykazují tak 
extrémní toxicitu jako v laboratorní standardizované vodě. Vzhledem k celosvětovému masiv-
nímu používání pyretroidů je nutno stále věnovat těmto pesticidům pozornost a detailně stu-
dovat možná nebezpečí, která pro životní prostředí představují.
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OdbORnÉ ZaMĚření časOPisu 
Bulletin VÚRH přijímá k publikování a následně po lektorování uveřejňuje původní vědecké 

práce, krátká sdělení, přehledové referáty a recenze, týkající se všech aspektů sladkovodního 
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týkající se: biologie, fyziologie, reprodukce, genetiky, šlechtění, chovu, výživy a nemocí slad-
kovodních ryb a dále také sladkovodní ekologie, toxikologie, hydrobiologie, rybářské statis tiky 
a ekonomiky chovu ryb. Příležitostně jsou v něm publikovány i příspěvky přednesené na vě-
deckých a odborných konferencích či seminářích. 

autORsKá PRáVa PředKládanÉ PRáCe 
Autor předkládané práce je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální 

správnost. Autor se při předkládání práce do redakce časopisu zaručuje, že tato práce je jeho 
autorské dílo, které nebylo nikde publikováno a neporušuje (či nebude porušovat) autorská 
díla třetích osob. První autor předkládané práce přebírá veškerou zodpovědnost za všechny 
spoluautory práce. Autoři práce se zaručují, že žádná část jejich práce nebude dále publiková-
na či nijak rozšiřována bez souhlasu vydavatele Bulletinu VÚRH Vodňany. 

V případě využití částí děl jiných autorů se autor zavazuje dodržovat citační pravidla dle § 31 
autorského zákona 121/2000 Sb. 

PROCes PředlOŽení, POsOuZení, leKtOROVání a následnÉ uVeřeJnĚní 
PředKládanÉ PRáCe 
Autoři předkládají práce (především odborné a  přehledové články) výhradně elektronic ky 

bez tištěného originálu na emailovou adresu dvorakz@frov.jcu.cz. Předložená práce je posou-
zena redakcí časopisu. Poté je práce zaslána ke korektuře. Dva nezávislí odborní oponenti z ji-
ných českých vědecko-výzkumných institucí posoudí předloženou práci z hle diska odborného 
a věcného. Po korektuře a případných vyžádaných úpravách, které jsou realizovány a odsou-
hlaseny samotnými autory, je předložená práce doporučena k uveřej nění. O konečném uveřej-
nění prací rozhoduje redakční rada časopisu, a to se zřetelem k vědeckému významu, přínosu 
a kvalitě předložené práce. Před konečným uveřejněním první autor práce odsouhlasí publi-
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následná autorská práva jsou poté chráněna copyrightem vydavatele. 

teChniCKá ÚPRaVa RuKOPisu 
Text příspěvku bude zpracovaný v českém jazyce v programu Microsoft Word (pokud mož no 
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Všechny grafy a obrázky musí být dělány s dostatečným rozlišením, velikostí písma atd., aby 
byly přehledné a čitelné i po zmenšení na jednu stránku formátu velikosti B5. Nepřehledné, ba-
revné či jinak neodpo vídající grafy a tabulky nebudou do textu zařazeny. Pro kvalitnější otištění 
se vyžaduje grafy a obrázky zaslat ještě elektronicky ve formátu *.tif, *.bmp, *.jpg. Na každou 
tabulku, graf či obrázek musí být odkaz v textu (jako např.: tab. 1 nebo obr. 1). U tabulek nejsou 
povoleny žád né barevné prvky ani stínování buněk tabulky. Nadpis a legenda tabulky, grafu 
a obrázku jsou vždy umístěny nad tabulkou, grafem či obrázkem velikostí písma 12, s řezem 
písma obyčejné. Pod českým názvem je vyžadován anglický překlad nadpisu a legendy, který 
je psán kurzívou s velikostí písma 12. 

V práci je nutné používat jednotky odpovídající soustavě SI. Pokud autor používá v prá ci zkra-
tek jakéhokoliv druhu, je nutné, aby byla zkratka při prvním použití vysvětlena. V ná zvu práce 
a v souhrnu se použití zkratek nedoporučuje. Jakékoliv cizí názvosloví je nutné při prvním po-
užití v textu vysvětlit v českém jazyce. Při první zmínce v textu o živočišném či rostlinném ta-
xonomickém subjektu je nutné uveřejnit jejich vědecký český (pokud je znám) i latinský název. 

Vlastní ÚPRaVa PRáCe 
název 
Název se píše velkými písmeny, tučně se zarovnáním na střed, velikost písma 14. Anglický 

název se uvede hned pod český název velkými písmeny, kurzívou (ne tučně), velikost písma 13 
se zarovnáním na střed. Mezi českým a anglickým názvem není žádné odsazení řádků. 

autoři 
Autorský kolektiv se uvede pod název práce s odsazením jednoho řádku, velikost písma 12, 

tučně, zarovnání na střed, všechna písmena velká. Uvádí se nejprve počáteční písmeno křest-
ního jména autora následované celým příjmením daného autora. Jednotliví autoři se od sebe 
oddělují čárkou, za počátečním písmenem křestního jména daného autora se dává tečka (bez 
čárky).  

afilace 
Pod jména autorů se s odsazením jednoho řádku uvádí adresy pracoviště autorů včetně e-

-mailových adres. Velikost písma 10, kurzíva, zarovnání do bloku. Jsou-li autoři z více praco višť, 
uvede se na každý řádek jedno pracoviště a u jednotlivých autorů se jejich příslušnost k adrese 
vyznačí číslicí s horním indexem za jejich příjmením. 

abstrakt 
Po afilaci autorů s odsazením 2 řádků následuje anglický abstrakt. Abstrakt se píše kurzívou, 

velikost písma 10, zarovnání do bloku. Vypracování abstraktu je nutné věnovat zvláštní péči. 
Autor do něj má shrnout vše, co je na jeho práci pozoruhodné a nové a co má být zdokumen-
továno. Abstrakt má být nekritickým informačním výběrem významného obsahu a  závěru 
článku, nikoli však jeho pouhým popisem. V abstraktu se nepoužívají žádné zkratky. Abstrakt 
musí obsahovat základní číselné údaje včetně statistických hodnot. Abstrakt se uvádí jen v jed-
nom odstavci a jeho rozsah je maximálně 250 slov. 
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Klíčová slova 
Klíčová slova následují s odsazením 1 řádku po anglickém abstraktu v českém a následně an-

glickém jazyce. Velikost písma 10, zarovnání do bloku, klíčová slova v českém jazyce – oby čejný 
řez písma, klíčová slova v anglickém jazyce – kurzíva. 

 
Úvod 
Má obsahovat současný stav studovaného problému a hlavní důvody, proč byla práce usku-

tečněna. Je nutno se v něm vyhnout rozsáhlým historickým přehledům. 

Materiál a metodika 
Metody se popisují pouze tehdy, jsou-li původní, jinak postačuje citovat autora metod a uvá-

dět jen případné odchylky. Je popsán pokusný materiál. Popis metod by měl umožnit, aby 
kdokoliv z odborníků mohl podle něho a při použití uvedených citací práci opakovat. Členění 
textu na podsekce je možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.   

Výsledky 
Tato část by neměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy 

a hodnoty. Doporučuje se dát přednost grafickému vyjádření a minimalizovat počet tabulek. 
Tabulky, grafy a obrázky v textu nesmí obsahovat zdvojené informace. Tzn., co se vyjádří v tex-
tu, se již nesmí uvádět v tabulce či jiném grafickém vyjádření. 

diskuse 
Obsahuje zhodnocení práce a vlastní postřehy autorů. Výsledky práce se konfrontují s dříve 

publikovanými výsledky, pokud mají souvislost nebo jsou s předloženou prací srovnatelné. 

souhrn (v českém jazyce) 
U původních prací (včetně přehledových prací) následuje po diskusi souhrn v českém jazy ce, 

který je obdobou anglického abstraktu na začátku předložené práce. 

Poděkování 
Zde se uvádí především titul, číslo a zdroj finančních prostředků poskytnutých k provádění 

publikované práce a dále poděkování těm spolupracovníkům, kteří svým úsilím jakkoliv vý-
znamně přispěli k realizaci publikované práce. 

literatura 
Všechny publikace citované v textu příspěvku musí být zahrnuty do seznamu použité lite-

ratury. Velikost písma u  seznamu literatury je 10. První řádek každého literárního odkazu je 
předsazen o 1 cm. 

Literární odkazy v textu musí obsahovat jméno autora a rok vydání, podle vzoru: (Al-Sabti, 
1986); … jak uvádí Linhart (1991) … Práce kolektivu tří a více autorů budou v textu citovány 
podle vzoru: (Kouřil a kol., 1988); … podle Streisingera a kol. (1984)… V těchto případech však 
budou u příslušného příspěvku v seznamu literatury uvedeni všichni spoluautoři. 

Seznam literatury bude sestaven abecedně podle jmen autorů a  chronologicky u  jed-
notlivých autorů podle pořadí: 1) chronologický seznam publikací autora, 2) chronologický se-
znam publikací téhož autora s jedním spoluautorem, 3) chronologický seznam publikací téhož 
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autora s více než jedním spoluautorem. Více prací jednoho autora v témž roce bude odlišeno 
písmenem (např. 1989a, 1989b, atd.). 

PubliKaCe budOu V seZnaMu liteRatuRy uVedeny POdle VZORu: 

P u b l i k a c e  v   p e r i o d i k á c h : 

Svobodová, Z., Vykusová, B., Máchová, J., Bastl, J., Hrbková, M., Svobodník, J., 1993. Monitoring ci-
zorodých látek v rybách z řeky Jizery v lokalitě Otradovice. Bull. VÚRH Vodňany, 29(1): 28–42. 

P u b l i k a c e  z   k o n f e r e n c í  v e   s b o r n í c í c h  a   z v l á š t n í c h  v y d á n í c h  p e r i o d i k : 

Flajšhans, M., Ráb, P., Kálal, L., 1993. Genetics of salmonids in Czechoslovakia: Current status of 
knowledge. In: J.G. Cloud and G.H. Thorgaard (Editors), Genetic Conservation of Salmonid 
Fishes. Proceedings of NATO.ASI, June 24 – July 5 1991 at Moskow, ID and Pullman, WA, U.S.A. 
Plenum Press, New York: pp. 231–242. 

K n i ž n í  p u b l i k a c e : 

Bartík, M. and Piskač, A. (Editors), 1981. Veterinary toxicology. Developments in Animal and Veteri-
nary Sciences, 7. Elsevier, Amsterdam, 346 pp. 

D a l š í  z d r o j e  p u b l i k a c í : 

Citace nepublikovaných příspěvků se neuvádějí. Informace v dopise se uvádí zkratkou (in 
litt.), osobní sdělení zkratkou a časovým údajem, tj. rokem (Fuka, os. sděl., 1993); podle Fuky 
(os. sděl., 1993). Při nedostupnosti původního zdroje se citace uvádějí formou: Meske, 1983 (ex 
Hamáčková a kol., 1993). 

PřísPĚVKy, KteRÉ nesPlňuJí POŽadaVKy dle POKynů PRO autORy, budOu Před 
POsOuZeníM a VlastníM leKtOROVáníM VRáCeny ZPĚt K PřePRaCOVání. 
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