
48
VÚRH  V o d ň a n y

Bulletin

VodňanyISSN 0007-389X

 
 

OP Rybářství:
Příprava a vydání 48. ročníku odborného 
čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/10.00379).
Evropský rybářský fond „Investování do udržitelného rybolovu”

 ročník

 ročník / volum
e 48/3/2012

volume  /3/2012

Bulletin   VÚ
RH

 Vodňany
V

O
D

Ň
A

N
Y

, 2012





Bulletin
V o d ň a n y

ročník
volume 48 3 2012

červenec– září  / July– September

Tato publikace byla vydána z prostředků Evropského rybářského fondu v rámci 
projektu „Příprava a vydání 48. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany“ 
(CZ.1.25/3.1.00/11.00379)

Evropský rybářský fond
„Investování do udržitelného rybolovu“

VÚRH  

 /  /

Vydává Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany, Česká republika  •  Published 
by University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, Vodňany, Czech Republic 
ISSN 0007-389X





- 3 -

Obsah / COntents 
bulletin VÚRh VOdňany 48 / 3 / 2012

P ů v o d n í  č l á n k y  –  O r i g i n a l  p a p e r s
J. KubeC, h. niKsiRat, a. KOuba, P. KOzáK                                                                                                                                      5
Elektrostimulace spermiace u raka signálního (Pacifastacus leniusculus)  The electrostimulation 
of spermiation in signal crayfish (Pacifastacus leniusculus)

P. POdhOReC, M. sOCha, M. sOKOlOwsKa-MiKOlaJCzyK, t. POliCaR, 
V. w. ŠVingeR, b. dROzd, J. KOuřil                                                                                                                                                     17
Dopaminní kontrola sekrece LH u lína obecného (Tinca tinca L.)  Dopamine control of LH release in 
tench (Tinca tinca L.)

d. Štys, J. uRban, t. náhlíK, J. VaněK, P. Císař                                                                                                                         27
Technické a teoretické aspekty mikroskopie živé buňky  Technical and theoretical aspects of live cell 
microscopy 

P ř e k l a d o v é  č l á n k y  –  T r a n s l a t e d  p a p e r s
M. buřič                                                                                                                                                                                                                   49
Nově zjištěný způsob reprodukce u desetinožců: fakultativní partenogeneze u invazního raka 
pruhovaného (Orconectes limosus)  Successful crayfish invader is capable of facultative parthenogen-
esis: a novel reproductive mode in decapod crustaceans





Kubec a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/3, 5–15

- 5 -

ELEKTROSTIMULACE SPERMIACE 
U RAKA SIGNÁLNÍHO (PACIFASTACUS LENIUSCULUS)

THE ELECTROSTIMULATION OF SPERMIATION IN SIGNAL CRAYFISH 
(PACIFASTACUS LENIUSCULUS)

J. KUBEC, H. NIKSIRAT, A. KOUBA, P. KOZÁK
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akva-

kultury a biodiverzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
honzakubec@gmail.com, niksih00@frov.jcu.cz, akouba@frov.jcu.cz, kozak@frov.jcu.cz

AbSTrACT
The main objective of the present study was examining the impact of electrostimulation on the 

males of signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) and obtaining sexual cells (the sperm). The prin-
ciple of this research was determining whether the male of signal crayfish are able to extrude sper-
matophores with sperm by an electric stimulus. The transformer was used as a resource alternating 
current in experiments. All crayfish used in presented study were the signal crayfish. The results of 
these experiments point, that electrostimulation could be used for obtaining sperm from crayfish 
males. The sperm can be used to artificial insemination of the crayfish eggs in future, but further 
studies are needed to verify this assumption. 

Klíčová slova: rak, elektrostimulace, spermatofor, spermie, transformátor, střídavý proud
Keywords: crayfish, electrostimulation, spermatophore, sperm, transformer, alternating-

current

ÚVOd

První psaná zmínka o racích je datována do 4. století před naším letopočtem a je uváděna 
v díle Historia Animalium, jehož autorem je Aristoteles (Koutrakis a kol., 2009). Od té doby byli 
raci sice studováni, ale bohužel jen okrajově. O anatomii, biologii i páření raků jsme se dozvě-
děli mnohé především až v druhé polovině 19. století. Vzhledem k tomu, že se raci v součas-
nosti těší poměrně velikému zájmu ze strany výzkumných pracovníků, a díky rozvoji nových 
metod studia, můžeme rozkrýt některé doposud nezodpovězené otázky ohledně reprodukce 
této skupiny živočichů. Přesněji, stále víme velmi málo o vývoji samčích gamet a především o 
možnostech umělého oplodnění, které je nezbytné pro jejich řízenou reprodukci. K vyřešení 
těchto otázek je potřeba účinné metody pro získání spermatu, která je u raků a u korýšů obec-
ně mnohem obtížnější a méně rozpracovaná než u jiných vodních živočichů, např. ryb.

Spermatofory se spermiemi mohou posloužit k   oplodnění samic in vitro. Jejich získávání 
a  shromažďování může významně napomoci rozvoji reprodukčních technik aplikovaných 
na raky. Studium spermatoforů je důležité pro pochopení mechanismů při jejich dlouhodo-
bém skladování (Kooda-Cisco a Talbot, 1983).

Kvůli problémům, jako jsou poruchy v páření krevet rodu Penaeus v zajetí, vyvinul Persyn 
(1977) metodu umělého oplodnění samic s  otevřeným thelycem. Metoda spočívala v  ma- 
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nuálním stlačení samčích pohlavních orgánů na bázi pátého páru pereopodů. O něco později 
Sandifer a Lynn (1980) popsali metodu elektrické stimulace ejakulace u sladkovodní krevet-
ky Rosenbergovy (Macrobrachium rosenbergii) a toto využití elektrostimulace demonstrovali 
také na jiných druzích (Palaemonetes pugio, Penaeus vulgaris a Sicyonia ingentis). Kooda-Cisco 
a Talbot (1983) tuto metodu úspěšně použili u humra amerického (Homarus americanus) a me-
toda elektrostimulace byla použita i na sladkovodním druhu raka, australském yabby (Cherax 
destructor) (Jerry, 2001).

Technika získávání spermatoforů pomocí elektrostimulace má několik výhod (Kooda-Cisco 
a Talbot, 1983):

1. jednoduchost techniky vyžadující levné nenáročné elektrické zařízení a standardní la-
boratorní zařízení;

2. rychlost prováděné techniky, kdy k provedení stimulace stačí jen několik minut na jed-
no zvíře;

3. šetrnost, při správném použití nedochází k poškození ani usmrcení jedince.

Technika pomocí elektrického impulsu stimuluje kontrakce svalstva chámovodu, dokud ne-
dojde k odezvě a vytlačení spermatoforů z gonoporů. Elektrická stimulace chámovodu nijak 
samce nepoškozuje a může být použita k získávání spermatu od stejného zvířete opakovaně 
(Kooda-Cisco a Talbot, 1983; Jerry, 2001). Použití silného elektrického proudu nebo příliš velké-
ho počtu podnětů může způsobit vážné poškození zvířete vedoucí až k jeho úhynu (Sandifer 
a kol., 1984).

Zařízení na elektrickou stimulaci, jak jej popisuje Sandifer a kol. (1984), je složeno z elektric-
kého transformátoru, reostatu, voltmetru a dvou elektrod. Elektrody byly umístěny na bázi pá-
tého páru kráčivých nohou v oblasti kolem vývodů pohlavních orgánů. Po přiložení elektrod 
k tělu samce byl vyvolán podnět a cyklus frekvence podnětů byl pomalu zvyšován.

Průběh elektrostimulace a použité napětí se u jednotlivých druhů korýšů lišilo. Kooda-Cisco 
a Talbot (1983) využili tuto metodu  na 65 samcích humra amerického, které vystavili stimulu 
o napětí 12 V. Vytlačení spermatoforů bylo úspěšné celkem u 50 samců (77 %), kdy došlo k vy-
tlačení spermatoforu alespoň z jednoho gonoporu.

Užitečnost elektrostimulace ověřili také Sandifer a kol. (1984) u 18 samců Penaeus stylirostris 
a 46 samců Penaeus vannamei držených 7–10 měsíců v laboratoři, stejně jako u 27 samců Pe-
naeus setiferus volně žijících v moři u texaského pobřeží. Dvanáct samců P. vannamei a jeden 
jedinec P. stylirostris vykazovali patologický stav charakterizovaný melanizací a tvrdnutím kon-
cových ampulí a chámovodu, ostatní krevety byly zdravé. Krevety byly vystaveny napětí 4–6 
V vždy na 1–2 vteřiny. Výsledkem elektrostimulace byla 80% úspěšnost vytlačení spermatofo-
rů z jednoho nebo obou gonoporů. V některých případech došlo jen k částečnému vytlačení 
spermatoforů, ty byly snadno zachyceny a odňaty pinzetou. I přes rozdílnost životního pro-
středí testovaných druhů krevet byly výsledky elektrostimulace podobné jak u P. stylirostris 
(úspěšnost 82 %) a P. vannamei (úspěšnost 82 %) držených v zajetí, tak i u volně žijících P. seti-
ferus (úspěšnost 74 %).

Jerry (2001) popisuje experiment elektrického stimulu na 85 samcích australských sladko-
vodních raků yabby (Cherax destructor) a 15 intersexuálních jedincích (tj. jedincích s přítom-
ností samčích i  samičích pohlavních orgánů), obě skupiny byly dlouhodobě drženy v  zajetí. 
Elektrostimulace probíhala při 5 a 10 mA. K vytlačení spermatoforů došlo, když cyklus frekven-
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ce byl mezi 40–60 Hz. Elektrický stimul byl aplikován nejvýš po dobu 10 sekund. Experiment 
byl úspěšný u 76 % (65 z 85) samců yabby, kdy spermatofory byly vytlačeny z jednoho nebo 
obou gonoporů. Testování elektrostimulace na intersexuálních jedincích dopadlo také pozitiv-
ně. Byly vytlačeny spermatofory v 73 % případů. Experiment poukázal na to, že intersexuální 
zvířata mohou fungovat jako samci.

Pro ověření vlivu teploty na  produkci spermatoforů bylo deset samců krevet rodu Penae-
us vystaveno elektrostimulaci v zimním období, kdy teplota vody klesla na 3,5 °C. K vytlačení 
spermatoforů došlo jen u jednoho samce, ovšem po týdenní aklimatizaci v akváriu o teplotě 
24 °C a prodloužení fotoperiody byl výsledek opačný a samci znovu vystavení elektrostimulaci 
vytlačili spermatofory v 90 % případů (9 z 10). Sandifer a kol. (1984) zjistili, že spermie získané 
elektroejakulací mají normální morfologii a jsou zralé. Spermie byly použity k umělému oplo-
zení, po kterém nastal normální embryonální vývoj vajíček.

Cílem našeho experimentu bylo praktické ověření možnosti získávání spermatu od raka sig-
nálního pomocí elektrostimulace.

MateRiál a MetOdiKa

ZAřÍZENÍ

K vyvolání elektrického stimulu byl použit přístroj zakoupený u firmy Diametral, spol. s r.o., 
Praha. Jednalo se o přístroj typu AC250K2D. Tento transformátor je řízen procesorem a jedná 
se o zdroj střídavého napětí. Jeho obvyklé uplatnění je v napájení různých zařízení střídavým 
napětím 0V÷255V/2A. Zařízení je určeno především pro vývojové techniky, opraváře spotřební 
elektroniky, výrobní podniky a také pro odborné školy.

Obr. 1. Přístroj použitý k vyvolání elektrického impulsu.

Fig. 1. The device used for induction of electrical impulse.



Kubec a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/3, 5–15

- 8 -

PRaCOVní POstuP
Dva pokusy zaměřené na  získání spermatoforů od  raků s  využitím elektrostimulace byly 

provedeny na experimentálním rybochovném zařízení, které je součástí VÚRH ve Vodňanech, 
Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích. Postup obou prováděných experi-
mentů byl podobný, lišily se pouze v hodnotách použitého napětí při elektrostimulaci. Po vy-
jmutí raků z chovných nádrží nebo akvárií, kde byli raci drženi, byli samci přeneseni ve vaničce 
s vodou (se stejnou teplotou vody jako v nádrži) do  laboratoře. V  laboratoři byla připravena 
druhá vanička s vodou, která sloužila na odkládání raků po elektrostimulaci.

Samci byli před elektrostimulací změřeni, zváženi a byla zaznamenána případná ztráta kle-
pet. Pak byl proveden vlastní experiment zaměřený na vypuzení spermatoforů pomocí dvojice 
elektrod a transformátoru na střídavý proud. Jeden pracovník vždy fixoval samce raka tak, aby 
zpřístupnil jeho ventrální stranu. Druhý pracovník pak obsluhoval zařízení na střídavý proud a 
dvojici elektrod.

Zařízení na střídavý proud bylo pomocí ovládací klávesnice na přístroji nejdříve nastaveno 
na požadované napětí a následně byly elektrody přiloženy na bázi pátého páru kráčivých no-
hou samců v oblasti gonoporů. Je zapotřebí, aby se elektrody dotýkaly citlivé části samce, když 
dochází ke stimulu. Pokud by byla jedna nebo obě elektrody umístěny na chitinovém krunýři 
raka, nebude mít elektrostimulace daný účinek. K elektrickému stimulu byly vyzkoušeny různé 
techniky, např. přidržení, poklepávání nebo kroužení elektrod na bázi pátého páru kráčivých 
nohou. Jestliže při daném napětí elektrického stimulu nedošlo k žádné odezvě, bylo použité 
napětí zvýšeno (s ohledem na raky tak, aby nedošlo k porušení tkáně v oblasti gonoporů nebo 
narušení biologických funkcí raků).

V případě, že byl výsledek elektrostimulace pozitivní a  samec vlivem elektrického stimulu 
vytlačil spermatofory z gonoporů, byla elektrostimulace okamžitě přerušena a vytlačené sper-
matofory byly pomocí pinzety odebrány a  vloženy do  plastové zkumavky pro další využití. 
Proces elektrostimulace se poté znovu opakoval. Všichni samci raka signálního byli vystaveni 
elektrickému stimulu jen v  daný den experimentu, u  raků tak neprobíhala elektrostimulace 
opakovaně v jiných dnech.

Většina vzorků spermatoforů se spermiemi byla odborně za pomoci ochranných prostřed-
ků zafixována 4% glutaraldehydem v PBS pufru (fosfátový roztok s 0,15 M NaCl). Tyto vzorky 
byly určené ke zpracování a vyšetření v laboratoři elektronové mikroskopie v rámci navazující 
studie. Zde se posuzoval stav spermií s ohledem na jejich možné poškození při elektrostimulaci 
a jejich detailní struktura.

design exPeRiMentů

Na podzim roku 2008 byli z rybníka v Čáslavicích přivezeni samci raka signálního (Pacifasta-
cus leniusculus) do experimentálního a rybochovného zařízení VÚRH Vodňany. Raci byli umís-
těni a dlouhodobě drženi v retenční nádrži s průtočným systémem. Teplota vody v nádrži kolí-
sala podle klimatických podmínek prostředí. Dne 12. ledna 2011 bylo odebráno 15 samců raka 
signálního k prvnímu experimentu. Jednalo se o experiment elektrostimulace mimo období 
páření tohoto druhu raka. Raci byli odloveni z nádrže o teplotě vody 0,2 °C a přeneseni do la-
boratoře. Každý samec raka signálního byl jednotlivě měřen a vážen. K elektrostimulaci bylo 
použito napětí 10 V, v případě negativní odezvy bylo napětí zvýšeno na 20 V.
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Druhý experiment na  raku signálním proběhl 28. října 2011. Raci byli přivezeni z  přírodní 
lokality (potok Babačka, poblíž Velkého Meziříčí) v období páření raků a dále byli drženi v la-
boratoři jen krátkodobě při teplotě vody 8 °C. Při experimentu bylo měřeno a testováno cel-
kem 12 jedinců raka signálního. Samci byli rozděleni na dvě skupiny po šesti jedincích, přičemž 
na prvních šesti racích byla provedena elektrostimulace při napětí 10 V a druhá polovina byla 
vystavena napětí 15 V.

TECHNIKA ELEKTROSTIMULACE

Metoda elektrostimulace u korýšů je mnohem méně rozpracována než u ostatních zvířat. 
U  čeledi Astacidae byla tato metoda vyzkoušena poprvé až při pokusech popsaných v  této 
práci. Vzhledem k těmto okolnostem tak není rozpracována žádná metodika upřesňující po-
stup elektrostimulace a přesné pohyby elektrod na bázi pátého páru pereopodů. Nejúčinněj-
ší technika elektrostimulace raků byla zjišťována v průběhu obou experimentů provedených 
na samcích raka signálního.

VýsledKy

VýSLEDKy ExPERIMENTů

Experiment vytlačení spermatoforů pomocí elektrického stimulu ze dne 12. ledna 2011 
(mimo období páření) byl úspěšný u 9 z 15 raků signálních (tab. 1), což odpovídá 60 % z cel-
kového počtu jedinců. Samci při různém napětí vytlačili spermatofor alespoň z jednoho go-
noporu. Zbylých 6 raků (40 %) nereagovalo na elektrostimulaci ani při zvýšeném napětí na 20 
V. Chování raků po  prodělání elektrostimulace nebylo sledováno, ale mortalita následkem 
prodělaného experimentu nebyla zaznamenána.



Kubec a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/3, 5–15

- 10 -

Tab. 1. Výsledky experimentu na raku signálním ze dne 12. ledna 2011.

Tab. 1. The results of the experiment in the signal crayfish on January 12, 2011.

Číslo raka
Vytlačení spermatoforu při 10 V Vytlačení spermatoforu při 20 V

L P L P

1 + +

Nebylo provedeno

2 + +

3 + +

4 + -

5 + -

6 - - + +

7 - - + +

8 - - - +

9 - - - +

10 - - - -

11 - - - -

12 - - - -

13 - - - -

14 - - - -

15 - - - -

L – levý gonopor; P – pravý gonopor; + – pozitivní reakce na elektrostimulaci; - – negativní reakce na elektrostimulaci

Experiment ze dne 28. října 2011 na samcích raka signálního byl realizován v období páření 
tohoto druhu. Ověřovala se účinnost elektrostimulace v období páření raků signálních (tab. 2). 
První skupina byla vystavena napětí 10 V při úspěšnosti 67 % (4 samci), kdy byly spermatofory 
vypuzeny z obou gonoporů. U druhé skupiny bylo použito napětí pouze 15 V, tedy menší na-
pětí, než bylo použito během experimentu na racích signálních v lednu 2011. Raci vystavení 
napětí 15 V  vytlačili spermatofory opět v 67 % případů (4 samci). Úspěšnost elektrostimulace 
12 samců raka signálního v období páření při různém napětí tedy dosáhla 67 %. Raci podstou-
pili elektrostimulaci pouze jednou. Chování raků po  elektrostimulaci nebylo sledováno, ale 
mortalita následkem prodělaného experimentu nebyla zaznamenána.
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Tab. 2. Výsledky experimentu na raku signálním ze dne 28. října 2011.

Tab. 2. The results of the experiment in the signal crayfish on October 28, 2011.

Číslo raka
Vytlačení spermatoforu při 10 V Vytlačení spermatoforu při 15 V

L P L P

1 + +

Nebylo provedeno

2 + +

3 + +

4 + +

5 - -

6 - -

7

Nebylo provedeno

+ +

8 + +

9 +

10 +

11 -

12 -

L – levý gonopor; P – pravý gonopor; + – pozitivní reakce na elektrostimulaci; - – negativní reakce na elektrostimulaci

teChniKa eleKtROstiMulaCe

Při provedených experimentech se nejúčinnější technika získání spermatoforů skládala ze 
dvou procedur, nejprve byly obě elektrody přidrženy na  bázi pátého páru kráčivých nohou 
(obr. 2) po dobu cca 20 sekund, poté byla jedna elektroda nechána na místě v okolí gonopo-
rů. Druhou elektrodou byli pravidelnými jemnými tahy samci „hlazeni“ na  bázi pátého páru 
kráčivých nohou. I přesto, že se tento postup osvědčil, nemusí vést jeho uplatnění k pozitivním 
výsledkům, proto je důležité vyzkoušet i jiné techniky.
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Obr. 2. Přiložení elektrod k základu pátého páru pereopodů raka signálního Pacifastacus leniusculus a vypuzené bílé spermatofory.

Fig 2. Attaching electrodes to the base of the fifth pair of pereopods in the signal crayfish and white spermatophores ejected.
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disKuze

K získání spermatu u korýšů bylo dříve využíváno podobného postupu jako při výtěru ryb. 
Persyn (1977) tento postup popisuje jako manuální stlačení samčích pohlavních orgánů na zá-
kladě pátého páru pereopodů. Tato metoda většinou poškozovala distální část chámovodu, 
a  krevety tak sterilizovala pro další použití (Chamberlain a  kol., 1983). Cílem našich experi-
mentů však bylo získání spermatu od raků bez jakéhokoliv poškození nebo úmrtí. Na zákla-
dě toho bylo přistoupeno na metodu elektrostimulace, jejíž pozitivní výsledky byly ověřeny 
na krevetách, humrech a australských racích. V porovnání času stráveného výtěrem spermatu 
u ryb se jedná o metodu zdlouhavou a mnohem složitější. Pro lepší získávání spermatu u ryb 
existuje také možnost injikace hormonálních přípravků pro dozrávání spermií před výtěrem. 
U  raků však takové možnosti nejsou doposud rozpracovány. V  případě C. destructor by nic-
méně k lepším výsledkům získávání spermatu mohlo pomoci zvýšení teploty vody a úprava 
fotoperiody (Jerry, 2001). U experimentů uvedených v naší práci byla použita teplota vody zá-
visící na ročním období, kdy byly experimenty provedeny.

Postup našich experimentů vycházel z předchozích studií zabývajících se touto problematikou 
(Kooda-Cisco a Talbot, 1983; Sandifer a kol., 1984, Jerry, 2001), a proto byl velmi podobný. Roz-
dílem v provedení bylo použité napětí při experimentech, které se u našich experimentů po-
hybovalo v rozmezí 10–20 V, přičemž u humrů bylo použito 12 V napětí (Kooda-Cisco, 1983) 
a u krevet rodu Penaeus bylo použito střídavé napětí 4–6 V (Sandifer a kol., 1984). Výzkum, ze 
kterého bylo ohledně metodiky nejvíce čerpáno, byl proveden na racích C. destructor (Jerry, 
2001). Zde bylo pro vytlačení spermatoforů použito napětí v rozmezí 11–16 V. U našich experi-
mentů na samcích raka signálního nebylo rozmezí hodnot použitého napětí stejné. U experi-
mentu provedeného 28. října 2011 jsme vycházeli z předpokladu, že v období páření raků, kdy 
působí samčí hormony, nebude třeba stejného napětí, jako v lednu mimo období páření. Proto 
bylo použito menší napětí. V  rámci každého experimentu byli jedinci podrobeni hodnotám 
elektrického napětí uvedeným v tab. 1 a tab. 2 nezávisle na  jejich velikosti nebo hmotnosti. 
U každého experimentu bylo použito více technik přiložení elektrod na bázi pátého páru pe-
reopodů. Různé techniky získání spermatu jsou popsány i u ryb, kdy u některých druhů mů-
žeme získat sperma pouze za pomoci hrubé síly. Někteří chovatelé dávají přednost jemnému 
hlazení (dráždění) břišních partií zejména v oblasti mezi břišními ploutvemi a řitním otvorem 
a až poté použití silnějšího masírování. Sandifer a kol. (1984) popisuje elektrostimulaci krevet 
jako nehybné přiložení elektrod do oblasti gonoporů na jednu až dvě sekundy, po nichž došlo 
k vytlačení spermatoforů. Jerry (2001) uvádí, že pokud po přiložení elektrod nedošlo do maxi-
málně 10 sekund k vytlačení spermatoforů, byla elektrostimulace přerušena. V případě našich 
experimentů byla odzkoušena technika přidržení elektrod po dobu cca 10 až 15 sekund. Poté 
byla jedna elektroda ponechána na místě v okolí gonoporů a druhou elektrodou byli pravidel-
nými jemnými tahy samci „hlazeni“ na bázi pátého páru kráčivých nohou.

Výsledky, kdy došlo k vytlačení spermatoforů z gonoporů samců, prokázaly funkčnost a účin-
nost elektrostimulace, i  když procentuální úspěšnost byla o  něco menší než u  experimentů 
s  elektrostimulací, které popisují Kooda-Cisco a Talbot (1983), Sandifer a  kol. (1984) a  Jerry 
(2001). Výsledky těchto experimentů dokazují možnost získávání spermií během doby páření, 
ale i mimo dobu páření. Jerry (2001) uvádí možnost opakovaného sběru spermatoforů elektro-
stimulací.
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Metoda získávání spermatu u raků pomocí elektrostimulace se prokázala jako efektivní ne-
jen díky úspěšnosti na samcích raka signálního, ale i prokázáním nepoškození spermií ve sper-
matoforech. Sperma získávané touto metodou lze použít ke studiu račích spermií a rozvinutí 
této metody může pomoci ve výzkumu umělého oplodňování vajíček raků. V budoucnu by tak 
na základě této metody mohly např. vznikat račí spermabanky, kde by sperma bylo využíváno 
při umělém oplodnění vajíček. Tato metoda by zajisté našla využití i v záchranných chovech. 
Bohužel jedním z problémů umělého oplodnění je kapacitace spermií, takže spermie získané 
pomocí elektrostimulace nemohou být použity přímo k  oplodnění vajíček, jako je tomu při 
umělém výtěru ryb. V případě vyřešení otázky kapacitace spermií by mohlo být účinné ruční 
přenesení spermatoforů se spermiemi a jejich přichycení na samičí thelycum. Zde by již mohlo 
dojít k řádnému oplození vajíček a normálnímu vývoji embryí, jak vysvětlují Sandifer a Lynn 
(1980).

shRnutí

Hlavním cílem práce bylo zkoumání vlivu elektrostimulace na  samce raka signálního (Pa-
cifastacus leniusculus) a  získávání pohlavních buněk (spermií). Principem tohoto zkoumání 
bylo zjišťování, zda je samec raka signálního vlivem elektrického stimulu v  oblasti gonopo-
rů schopen vytlačit spermatofory se spermiemi. Při experimentech byl použit transformátor 
na střídavý proud. Všechny experimenty probíhaly v  laboratoři experimentálního rybochov-
ného zařízení VÚRH ve  Vodňanech v průběhu roku 2011. Výsledky této práce a  úspěšnost 
experimentů naznačují, že je možné získat pohlavní buňky (spermie) raků pomocí elektro- 
stimulace. V případě, že se v budoucnu podaří vyřešit problém s kapacitací spermií, bylo by 
možné použít takto odebrané spermie k umělému oplodňování račích vajíček.
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DOPAMINE CONTROL OF LH RELEASE IN TENCH (TINCA TINCA L.)
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AbSTrACT
Tench (Tinca tinca) is the only known member of the family Cyprinidae in which ovulation is sti-

mulated following administration of a low dose of GnRH analogue (GnRHa) without a dopamine 
inhibitor. This study evaluated LH release effectiveness of the most commonly used GnRHa and cla-
rified whether LH secretion followed by ovulation is subject to inhibitory dopaminergic control in 
tench. Fish were intraperitoneally injected with three types of GnRHa, GnRHa with dopamine inhi-
bitor metoclopramide (combined treatment), or the dopamine inhibitor metoclopramide alone. LH 
concentrations at five sampling times (0, 6, 12, 24, and 33 h) together with ovulation success and 
fecundity index were recorded. The combined treatment triggered an almost immediate LH release 
peak with a gradual decline, and resulted in a high ovulation rate. In contrast to the combined tre-
atment, an application of GnRHa alone at 10 µg kg-1 induced gradual increase of LH concentrations 
with peaks close to ovulation time, and with high ovulation success. Significant differences in LH 
concentrations at 6 and 12 h and no differences in ovulation success were found between the com-
bined and the GnRHa alone treatments. Metoclopramide alone induced a small increase in LH with 
no ovulation. The study presents clear evidence of dopaminergic control of LH release in tench, with 
a high ovulation rate obtained after application of GnRHa alone or in combination with dopamine 
inhibitor.

Klíčová slova: ovulace, indukovaná reprodukce, luteinizační hormon 
Keywords: cyprinid, ovulation, induced reproduction, luteinizing hormone 

ÚVOd

Sekrece luteinizačního hormonu (LH) je u čeledi kaprovitých ryb (Cyprinidae) stimulována 
spouštěcím hormonem gonadotropinu (GnRH) a inhibována katecholaminním neurotransmi-
terem dopaminem (DA) (Trudeau, 1997). GnRH reguluje nejen sekreci, ale i syntézu LH nevy-
hnutelného pro stimulaci steroidogeneze a finálního zrání oocytů vedoucího k ovulaci (Naga-
hama a Yamashita, 2008). U příslušníků čeledi kaprovitých ryb byly identifikované dvě formy 
GnRH, a to lososí GnRH a kuřecí GnRH-II (Steven a kol., 2003). Využití přirozených forem GnRH 
v umělé reprodukci ryb naráželo na problém jejich nízké odolnosti vůči enzymatickému štěpe-
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ní v těle ryb (Zohar a kol., 1990). Řešením se ukázala být substituce aminokyselin na 6 a 10 pozici 
přirozeně se vyskytujícího GnRH s následným zvýšením odolnosti peptidového řetězce GnRH 
analogu (GnRHa) vůči enzymatickému štěpení a tím úspěšného využití v léčbě reprodukčních 
dysfunkcí u ryb (Peter a Yu, 1997). Dopaminergní inhibice LH sekrece byla prokázána u kost-
natých ryb bez ohledu na taxonomickou pozici, a to počínaje rolí DA jako faktoru regulujícího 
nástup puberty (Vidal a kol., 2004), přes mírnou inhibici LH sekrece závěrečných kroků game-
togeneze u lososovitých ryb (Park a kol., 2007), až po silnou inhibici předovulačního vzestupu 
LH koncentrace u kaprovitých ryb (Sokolowska a kol., 1985). DA je schopný efektivně narušovat 
syntézu a sekreci LH pomocí disrupce vnitrobuněčné GnRH signalizační kaskády (Chang a kol., 
1993), snižování počtu receptorů schopných navázat GnRH (De Leeuw a kol., 1989), inhibicí sa-
motné syntézy (Yu a Peter, 1990) a následné sekrece GnRH (Yu a Peter, 1992), jakož i interferen-
cí s jinými LH sekreci stimulujícími systémy např. v tzv. GABA systému (systému kyseliny gama-
aminomáselné; Popesku a kol., 2008). Míra DA inhibice není stálá, ale mění se v průběhu roku 
s maximálním inhibičním účinkem v období těsně před reprodukční periodou kaprovitých ryb 
(Sokolowska a kol., 1985). V případě chovu v umělých podmínkách (např. nevhodný výtěrový 
substrát, teplota vody, antropogenní stres) může docházet ve finálních stadiích gametogeneze 
k narušení přirozeného odtlumení DA inhibice a k rozvoji reprodukční dysfunkce na úrovni ne-
schopnosti podstoupit finální zrání oocytů a ovulaci (Mylonas a kol., 2010). 

Objev DA inhibice (Peter a  kol., 1986) znamenal významný posun v  hormonální stimulaci 
ovulace u kaprovitých ryb neschopných ovulovat po aplikaci samotného GnRHa (Mikolajczyk 
a kol., 2004; Sokolowska a kol., 1984). Simultánní aplikace GnRHa s DA inhibitorem představuje 
velmi účinnou terapii schopnou eliminovat negativní vliv DA, a tím posílit vliv aplikovaného 
GnRHa na stimulaci sekrece LH s následnou ovulací (Yaron a kol., 2009). Ačkoli je čeleď kapro-
vitých považována za skupinu vyznačující se silnou dopaminní inhibicí LH sekrece, zdá se, že 
to neplatí u lína obecného (Tinca tinca). Pro úspěšnou stimulaci ovulace je postačující aplikace 
nízké dávky GnRHa bez DA inhibitoru (Kouřil a kol., 1986; Podhorec a kol., 2011), což je  v rozpo-
ru se situací u všech doposud známých příslušníků této čeledi (Podhorec a Kouřil, 2009). 

Cílem předložené in vivo studie je ověřit, zda je dopamin zbavený schopnosti účinně inhi-
bovat LH sekreci a ovulaci u lína, a zároveň ověřit účinnost tří různých GnRHa, stimulovat LH 
sekreci a ovulaci.

MateRiál a MetOdiKa

Koncem května 2010 byly pohlavně zralé jikernačky lína z Rybářství Hluboká cz. s.r.o. umíst-
něny v experimentálním objektu Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vod-
ňanech. Pouze jikernačky (924 ± 46 g) s výrazně zaplněnou břišní dutinou a  převahou (≥ 60 %) 
oocytů s migrujícím jádrem byly vybrány pro pokus a náhodně rozděleny do 6 experimentál-
ních skupin (n = 10). Každá skupina byla umístěna v oddělené nádrži (700 l) s přítokem čerstvé, 
okysličené vody o teplotě 21,8 ± 0,4 ºC a přirozené fotoperiodě. Po dvoudenní aklimatizaci byly 
jikernačky ošetřeny dle následného schématu: (1) 0,9% NaCl (Braun Melsungen AG); (2) [D-Ala6, 
Pro9, NEt]-mGnRH (10 µg.kg-1, Bachem AG); (3) [D-Leu6, Pro9, NEt]-mGnRH (10 µg.kg-1, Bachem 
AG); (4) [D-Arg6, Pro9, NEt]-sGnRH (10 µg.kg-1, Bachem AG); (5) metoclopramid (20 mg.kg-1, 
 Sigma-Aldrich) (Met); a (6) kombinované ošetření [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH (10 µg.kg-1) + me-
toclopramid (20 mg.kg-1).
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Z důvodu stanovení koncentrace LH v krvi byla vícenásobně odebrána krev z veny caudalis 
(400–500 µl) dle časového harmonogramu: 0 h (před ošetřením), 6, 12, 24, 33 h (po ošetření). 
Plazma byla oddělena centrifugací a uskladněna při teplotě -20 ºC. 

Jikernačky byly kontrolovány na začátku ovulace 24 hodin po injikaci a následně ve tříhodi-
nových intervalech. Sledován byl počet ovulovaných jikernaček, doba latence (čas od injikace 
po ovulaci) a plodnost. Před každou manipulací byly ryby anestezované ve vodní lázni s přídav-
kem hřebíčkového oleje (0,03 ml.l-1).

Koncentrace LH v krevní plazmě byla změřena pomocí analytické metody ELISA původně 
vyvinuté pro stanovení koncentrace LH u kapra (Kah a kol., 1989). Validita testu byla vyhodno-
cena na základě vícenásobného ředění krevní plazmy lína a následného porovnání dosažené 
křivky se standardní křivkou pro LH kapra.  

Pro vícenásobné porovnání mezi skupinami byly koncentrace LH logaritmicky transformo-
vány a následně porovnány pomocí jednocestné ANOVA následované Tukeyho HSD testem. 
χ2 test byl využit pro porovnání počtu ovulovaných jikernaček mezi skupinami. Rozdíly byly 
uznány signifikantními při P < 0,05. Naměřené hodnoty jsou prezentovány jako průměr ± stan-
dardní chyba průměru.  

VýsledKy

S výjimkou kontrolní skupiny došlo 6 h po ošetření k signifikantnímu zvýšení kon-
centrace LH ve všech experimentálních skupinách v porovnání s hodnotami LH před 
ošetřením (P < 0,05). Nejvyšší průměrná hodnota LH byla v  tomto odběrovém čase 
zaznamenána ve skupině ošetřené kombinací mGnRHa s Met (45,42 ± 7,89 ng.ml-1). 
Tato koncentrace byla zároveň nejvyšší průměrnou koncentrací dosaženou ve skupi-
ně ošetřené GnRHa s Met v průběhu celého pokusu. Aplikace samostatného GnRHa 
stimulovala výrazné zvýšení koncentrace LH ve všech skupinách oproti kontrolní nebo 
Met ošetřené skupině (P < 0,05), avšak signifikantně nižší (P < 0,05) oproti skupině 
injikované GnRHa + Met. V  rozmezí 12, 24 a  33 h po  ošetření byl zaznamenán po-
zvolný nárůst koncentrace LH ve všech skupinách injikovaných samostatným GnRHa 
v  kontrastu k  mírnému poklesu koncentrace LH ve  skupině ošetřené kombinací 
mGnRHa s  Met, ačkoli stále s  vysokými průměrnými koncentracemi LH. Významné 
rozdíly (P < 0,05) v LH koncentracích mezi skupinami injikovanými GnRHa a mGnRHa 
s  Met byly zaznamenány 6 a  12 h po  ošetření. Nejvyšší průměrná koncentrace LH 
v průběhu celého experimentu byla naměřena 33 h po ošetření u skupiny injikované 
[D-Ala6, Pro9, NEthylamide]-mGnRH. Všechny skupiny ošetřené GnRHa s nebo bez Met 
dosáhly významně vyšších (P < 0,05) koncentrací LH než kontrolní skupina nebo sku-
pina injikovaná Met. Ošetření Met vyvolalo jenom mírné zvýšení hladiny LH lišící se 
od kontrolní skupiny v 6 a 12 h po aplikaci (P < 0,05). Průměrné koncentrace LH jsou 
prezentovány v grafu č. 1.

Aplikace GnRHa + Met nebo samotného GnRHa vedla k stimulaci ovulace u velké-
ho počtu jikernaček bez signifikantních rozdílů (P < 0,05) mezi skupinami (90 %, resp. 
60–70 %). Nebyly nalezeny průkazné rozdíly v době latence nebo plodnosti mezi sku-
pinami. Žádná jikernačka neovulovala ve skupině ošetřené Met nebo fyziologickým 
roztokem (tab. 1).
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Graf 1. Koncentrace LH v krevní plazmě jikernaček po aplikaci 0,9% NaCl; [D-Arg6, Pro9, NEt]-sGnRH (sGnRHa); [D-Leu6, Pro9, NEt]-mGnRH 

(D-Leu); [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH (D-Ala); [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH + metoclopramid (D-Ala + Met) a metoclopramid (Met). 

Různá písmena indikují signifikantní rozdíly v rámci jednoho odběrového času (P < 0,05) 

Graph 1. Plasma levels (means ± SEM) of luteinizing hormone in female tench after 0.9% NaCl (control); [D-Arg6, Pro9, NEt]-sGnRH (sGn-

RHa); [D-Leu6, Pro9, NEt]-mGnRH (D-Leu); [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH (D-Ala); [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH + metoclopramide 

(D-Ala + Met); and metoclopramide (Met) treatment. Different letter superscripts indicate significant differences within the 

same sampling time (P < 0.05)

Tab. 1. Schopnost tří typů GnRHa, GnRHa + metoclopramid, metoclopramid a fyziologický roztok, stimulovat ovulaci u lína.

Tab. 1. Ovulatory response of tench after GnRHas, GnRHa + metoclopramide, metoclopramide and saline solution treatment.

Skupina Ošetření Váha 
jikernačky (g)

Ovulace Čas 
od injikace 
po ovulaci 
(h)

pGSI index 
(%)

1 Fyziologický roztok (0,9 % NaCl) 977 ± 55 0 /10 a

2 Metoclopramid  (20 mg.kg-1) 930 ± 67 0 / 10 a

3 [D-Arg6, Pro9, NEt]-sGnRH  (10 µg.kg-1) 945 ± 43 6 / 10 b 35,2 ± 2,1 6,1 ± 0,6

4 [D-Leu6, Pro9, NEt]-mGnRH  (10 µg.kg-1) 885 ± 38 7 / 10 b 34,5 ± 1,8 5,3 ± 0,9

5 [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH  (10 µg.kg-1) 915 ± 54 7 / 10 b 36,7 ± 1,6 6,6 ± 0,4

6 [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH  (10 µg.kg-1)
+ metoclopramid  (20 mg.kg-1)

897 ± 45 9 / 10 b 34,9 ± 2,4 6,8 ± 1,1
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Hmotnost jikernaček, čas od injikace po ovulaci a pseudogonadosomatický index (pGSI) jsou 
vyjádřeny jako průměr ± SEM. Různá písmena indikují signifikantní rozdíly (P < 0,05).

disKuse

V současné rybářské praxi je hormonální stimulace ovulace u lína prováděna běžně za po-
moci samostatně podaného GnRHa (Kouřil, 1998) navzdory faktu, že lín je příslušníkem čeledi 
kaprovitých ryb, pro kterou je typická silná DA inhibice LH sekrece (Podhorec a Kouřil, 2009). 
U kaprovitých obecně není samostatně podaný GnRHa schopný stimulovat ovulaci (Arabaci 
a Sari, 2004) s výjimkou aplikace velmi vysokých dávek (Heyrati a kol., 2007). Možnost stimulo-
vat ovulaci u lína po podání nízkých dávek GnRHa je podobná citlivosti některých druhů moř-
ských ryb, u kterých nebyla prokázána DA kontrola LH sekrece (Berlinsky a kol., 1996; Prat a kol., 
2001; Levavi Sivan a kol., 2004). Dokonce přídavek DA inhibitoru měl u některých druhů moř-
ských ryb (např. smuha kalifornská, Micropogonias undulatus) za následek potlačení stimulač-
ního účinku GnRHa na LH sekreci v protikladu k LH sekreci stimulujícímu efektu po podání DA 
agonisty (Copeland a Thomas, 1989). U lína překvapivě ošetření sestávající ze mGnRHa a Met 
vyvolalo téměř okamžité dosažení maximálních koncentrací LH, které zůstaly vysoké v  prů-
běhu celého experimentu s vysokým podílem ovulujících jikernaček. Tato jasná demonstrace 
dopaminní inhibice u lína je značně překvapujícím zjištěním, a to hlavně ve světle vysoké účin-
nosti samostatně podaného GnRHa schopného stimulovat kontinuálně se zvyšující hodnoty 
LH s maximálními hodnotami dosaženými v období těsně před a během ovulace (60–70 %). 
Dosažené výsledky se shodují s našimi dřívějšími výsledky, které prokázaly, že i tak nízká dávka 
GnRHa jako 1 µg.kg-1 je schopna indukovat postupné zvýšení hladiny LH a ovulaci u 63 % ošet-
řených jikernaček (Podhorec a kol., 2011). Jenom několik studií bylo věnováno srovnání účinků 
samostatně podaného GnRHa versus GnRHa s DA inhibitorem. Jednu z nich provedli Pinillos 
a kol. (2002). Po aplikaci GnRHa se zvýšila sekrece 17,20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one, 17,20α-
-dihydroxy-4-pregnen-3-one, testosteronu a  zároveň se i  zvýšil počet ovulujících jikernaček 
ve  srovnání se skupinou ošetřenou GnRHa s  DA inhibitorem. Nejběžněji využívané GnRHa 
byly testovány za účelem stimulace sekrece LH a ovulace u lína. Žádný rozdíl v účinnosti nebyl 
nalezen mezi [D-Arg6, Pro9, NEt]-sGnRH, [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH a [D-Leu6, Pro9, NEt]-mGnRH. 
Superaktivita [D-Ala6, Pro9, NEt]-mGnRH prokázaná v předchozích experimentech s mořčákem 
evropským (Dicentrarchus labrax) (Fornies a  kol., 2003) nebyla potvrzena našimi výsledky 
u lína.

Relativně nižší průměrné koncentrace LH byly stanoveny v současném experimentu v porov-
nání s našimi předchozími výsledky (Podhorec a kol., 2011), ačkoli v některých případech koncen-
trace LH u ovulujících jikernaček přesáhla detekční limit námi využívané analýzy (> 100 ng.ml-1). 
GnRHa s Met i samotný GnRHa stimulovaly ovulaci u vysokého počtu jikernaček, ale zatímco 
samotný GnRHa vyvolal postupné zvyšování hladiny LH, GnRHa s Met vyvolal okamžité dosa-
žení maximálních koncentrací LH. Peter a kol. (1986) uvádějí, že schopnost ovulace je u karase 
stříbřitého (Carassius auratus) závislá nejen na dosažené koncentraci LH, ale i na samotné dy-
namice vzrůstu LH koncentrace. Bezprostřední vzrůst hladiny LH po aplikaci GnRHa s DA inhi-
bitorem byl efektivnější v indukci ovulace, než pozvolný nárůst hladiny LH po stimulaci GnRHa 
i přes dosažení porovnatelných koncentrací LH (Chang a Peter, 1983; Sokolowska a kol., 1984). 
U lína toto nemůžeme potvrdit, protože aplikace GnRHa stimulovala pozvolný nárůst hladiny 
LH a samotnou ovulaci u většiny ošetřených jikernaček. Pozvolný vzestup koncentrace LH ná-
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sledovaný vysokým procentem ovulovaných jikernaček po aplikaci GnRHa s DA inhibitorem 
byl zaznamenán i u kapra obecného (Cyprinus carpio) (Drori a kol., 1994; Mikolajczyk a kol., 
2003) nebo amura bílého (Ctenopharyngodon idella) (Glasser a kol., 2004).  

Velká druhová pestrost čeledi kaprovitých dlouhodobě přitahuje pozornost systematiků vě-
nujících se zařazení jednotlivých druhů do příslušných taxonů (Briolay a kol., 1998; Hanfling 
a Brandl, 2000). Přes značné úsilí založené na využití morfologických nebo molekulárních me-
tod ale zůstává taxonomická příslušnost rodu Tinca stále sporná (He a kol., 2008). Na základě 
dostupných informací (Chen a Mayden, 2009) se jeví, že by lín mohl být považován za přežíva-
jícího představitele starobylých cyprinidů vyznačujících se zachováním původních charakteris-
tik zahrnujících mimo jiné neuroendokrinní regulaci LH sekrece. 

Námi provedená studie a  výsledky v  ní prezentované jsou prvním důkazem o  dopaminní 
kontrole sekrece LH u lína, kdy přídavek Met měl za následek signifikantní modifikaci dynami-
ky sekrece LH oproti samostatně aplikovanému GnRHa. Všechny testované GnRHa indukovaly 
podobné koncentrace LH s vysokou mírou ovulace a mohou být bez přídavku DA inhibitoru 
využity k stimulaci ovulace u lína.

sOuhRn

Lín obecný je jediným známým příslušníkem čeledi kaprovitých (Cyprinidae), u kterého je 
možné stimulovat ovulaci po aplikaci nízkých dávek GnRHa bez nutnosti přidání DA inhibitoru. 
Předkládaná studie měla za cíl vyhodnotit účinnost tří nejběžnějších GnRHa stimulovat ovulaci 
a objasnit, zda je dopamin zbavený schopnosti účinně inhibovat LH sekreci a ovulaci u  lína. 
GnRHa s DA inhibitorem i samotný GnRHa stimulovaly ovulaci u vysokého počtu jikernaček, ale 
zatímco samotný GnRHa vyvolal postupné zvyšování hladiny LH, GnRHa s Met vyvolal okamži-
té dosažení maximálních koncentrací LH. Tato jasná demonstrace dopaminní inhibice u lína je 
značně překvapujícím zjištěním, a to hlavně ve světle vysoké účinnosti samostatně podaného 
GnRHa. Všechny testované GnRHa indukovaly podobné koncentrace LH s vysokou mírou ovu-
lace a mohou být bez přídavku DA inhibitoru využity k stimulaci ovulace u lína.
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AbSTrACT
The article discusses principles of design of the microscope for applications in cell biology. There 

are discussed major aspects which need to be considered, namely the priority of the biological ex-
periment over the optimisation of the optical setup. Consequently, main attention should be given 
to information content of the experiment. The biological cell is an asymptotically stable dynamic 
system, it is sensitive to exact performance of the sample preparation and reproducibility in the 
standard sense of chemistry and physics can never be achieved. In the lecture is proposed to use the 
general stochastic systems theory for description of dynamic behavior of living cell. It is given the 
reasoning why such approach is particularly applicable to the case living cell trajectory and how 
trajectory segments should be determined.  

Next it is described the method of point information gain (PIG) which may serve for general asse-
ssment of information content of an image. It is discussed why in the case of structured objects the 
use of Shannon entropy is not appropriate and why it is necessary to use Rényi entropy as appropri-
ate information measure. Derived are formulas for point information gain entropy (PIE) and point 
information gain entropy density (PIE/points). These phenomenological variables may be used for 
mapping of the unknown state space of the dynamic structured object such as living cell, but in 
principle equally well for any dynamic structured object. Examples of utilisation of the method in 
real cell biology microscopy as well as examples on standard distributions are shown. 

Further are given examples of potential technical improvements of the microscope for observati-
on of living cell and concept of universal biological microscope is proposed. Such microscope is cu-
rrently under construction in collaboration with a Czech technology company and first experiments 
are available. From the proposed design are derived constructions of single-purpose microscopes 
for specific use in embryology, neurology etc.

Klíčová slova:  dynamika vývoje živé buňky, konstrukce mikroskopu, informační obsah obrazu, 
stavová trajektorie, obecný stochastický systém

Keywords:  live cell evolution dynamics, microscope construction, image information con-
tent, state trajectory, general stochastic system.
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1. MiKROsKOPiCKé sledOVání žiVýCh buněK z VyŠŠíCh ORganisMů

Výzkum na  izolovaných buňkách z vyšších organismů, buněčných monovrstvách a  tkáňo-
vých kulturách je klíčový pro základní poznání v biologii i praktickou medicínu. Pokud bychom 
byli schopni například na základě histologicky odebraného vzorku posoudit biokompatibilitu 
buněčného implantátu, či vhodnost jednotlivého chemoterapeutika pro potlačení určitého 
nádoru, medicína by se výrazně zefektivnila, zlevnila a stala se přístupnější. Vztah mezi chová-
ním buňky v tkáni (in vivo) a živé izolované buňky (ex vivo) není dobře prozkoumán. V každém 
případě není pochyb o tom, že buňka izolovaná z příslušné tkáně nebo orgánu je nejlepším 
modelem původní tkáně, s nímž je možno bez problémů experimentovat. 

Z technického pohledu si výzkum na živých buňkách izolovaných z organismů klade za úkol 
pozorování buněk s dostatečným prostorovým rozlišením v živém stavu a analýzu jejich dy-
namického chování a dynamiky jejich složek. Veškeré experimenty se odvíjejí od požadavků 
na kultivační podmínky. Ty jsou zvláště náročné, pokud jde o somatické buňky odvozené z ži-
vočišných, například savčích, tkání. Takto připravené buňky jsou kriticky citlivé na zacházení. 
Proto se s nimi většinou pracuje v kultivačních komorách. Ty mnohdy znemožňují používání 
objektivů s vysokou rozlišovací schopností, maximální dostupná zvětšení bývají 20–40x. Z toho 
důvodu řada detailů nebývá rozlišitelná běžnými optickými mikroskopickými technikami. 

Ze striktně fyzikálního hlediska pojem rozlišení musí být vztažen k faktu, že bod v původ-
ním objektu je optickým systémem přenášen jako skupina bodů ve výsledném obraze. Funk-
ce přenosu informace systémem se nazývá point spread function (PSF), česky nejspíše funkce 
rozmítání bodu (Airy, 1835; Braat a kol., 2008). Pro izolované a dostatečně vzdálené body lze 
definovat minimální vzdálenost mezi nimi, v níž je možno body rozlišit. Detaily a praktický roz-
bor problému založený na experimentu uvádíme v práci Náhlík a kol. (2012). V zobrazeních 
reálných vzorků jsou všechny body původního objektu reprezentovány, ale ve výsledné repre-
zentaci jsou smíšeny způsobem, který nelze jednoduše rozdělit na reprezentace jednotlivých 
objektů. Navrhli jsme, jak použít tuto informaci pro sledování dynamického chování živé buňky 
(Štys a kol., 2011a). Při použití standardního kamerového čipu se třemi barevnými kanály tak 
dostáváme unikátní kombinaci reprezentací na každém bodu kamery.  Analýza této informace 
rozkladem na jednotlivé příspěvky prostřednictvím známé PSF je v případě živé buňky praktic-
ky nemožná, protože jednotlivé objekty, které přispívají k vytvoření obrazu, jsou u sebe velmi 
blízko a nemají charakter hmotných bodů. Přehlednou analýzu problému pro nejběžnější typ 
optického kontrastování – fázový kontrast – a důsledky pro snímání digitální kamerou jsme 
zpracovali v článku Náhlík a kol. (2012). 

Živé buňky se navíc významně liší ve strukturních detailech, takže nelze jednoduše využít 
vyhledávání opakujících se podobných tvarů - patterns. Řadu tvarů objektů experimentátor 
i v mikroskopii s nejvyšším rozlišením do značné míry odhaduje, například ze série následují-
cích snímků (Lichtscheidl a Foissner, 1996). Je to možné proto, že se objekty navzájem podobají 
do té míry, že mozek je přirozeně reprezentuje jako podobné objekty. Je ale velmi těžké takové 
pozorování algoritmizovat, většina dostupných softwarů selhává při rozpoznávání i jen jednot-
livých somatických buněk v kultuře.  
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Problém je z praktického pohledu možno rozdělit na tyto dílčí kroky:
1) reprodukovatelná příprava a kultivace buněčné kultury,
2) reprodukovatelné provedení mikroskopického experimentu,
3) správný způsob analýzy dynamického chování živé buňky na základě její reprezentace 

mikroskopem.

První problém, reprodukovatelná příprava buněčné kultury, se nejspíše vždy bude vymy-
kat pojmu reprodukovatelnosti tak, jak je chápán ve  fyzice nebo chemii. Je tomu tak proto, 
že buňky jsou typické materiální projevy chování nelineárních dynamických systémů, jsou to 
asymptoticky stabilní objekty (Cvitanovič a kol., 2009). Obrazy jednotlivých buněk i buněčných 
kultur proto nebudou stejné, ale určitým způsobem si navzájem podobné. Právě získání mě-
řítka podobnosti je jedním z výsledků, které budou v tomto textu diskutovány. Čím více buněk 
najednou pozorujeme, tím blíže se můžeme dostat ke „standardnímu“ statistickému popisu 
experimentu. V typickém experimentu pozorujeme maximálně několik desítek buněk (obr. 1). 
Pro jakýkoliv detailnější popis stavu buněčné kultury musíme hledat popis buňky jako dyna-
mického systému. 

Obr. 1. Příklad záznamu vývoje buněčné monovrstvy z buněk izolovaných z lidské kostní tkáně. Zleva doprava se jedná o 12., 700. a 1430. 

minutu záznamu. Záznam ukazuje základní problémy při využití této metody – experiment trvá velmi dlouho a scéna se v jeho 

průběhu zásadně nemění. Neboli množství nové informace je zdánlivě malé. Buňky ale mají velmi rychlou vnitřní dynamiku, která 

je obtížně zachytitelná i kamerami s poměrně vysokou frekvencí (např. videokamera s frekvencí 25s-1). Již s touto frekvencí vzniká 

takové množství dat, že jejich analýza je dostupnými metodami, vesměs s využitím lidské expertní práce, nereálná. Je nutno vy-

pracovat metodu automatické klasifikace stavu buněk.

Fig. 1. Example of record of evolution of cell monolayer, cells isolated from the human bone tissue.

Druhý problém je předmětem konstrukce mikroskopu – návrh, k němuž jsme se dopracovali, 
a  na  jehož základě je v  současné době konstruován biologický sub-mikroskop – nanoskop, 
bude diskutován v poslední kapitole článku. Pro tento návrh jsme museli nejdříve pochopit, 
co vlastně lze na  živé buňce měřit a  jak měřené jevy interpretovat, což je obsahem třetího 
problému. 

Jak se ale ukázalo, problémy od sebe není možno oddělit.
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2. žiVá buňKa JaKO Kauzální stOChastiCKý systéM

Obecnou teorii systémů vhodnou pro popis studovaného problému vypracoval prof. Žampa 
z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity (Žampa, 2004). Teorie byla původně vyvi-
nuta pro měřitelné technické systémy. Stav systému je definován ve vztahu k jeho měřitelnosti, 
zohledňuje fakt, že systémový čas je uspořádaná množina hodnot času – ti. Měřené veličiny 
z množiny veličin V jsou pouze měřítkem či reprezentací atributů systému z množiny atributů A, 
které můžeme měřit jen s konečnou přesností. Trajektorie systému se skládá ze segmentů, což 
je taková množina hodnot času a atributů (veličin) systému, která umožní kauzálně, i když jen 
stochasticky, předpovědět jeho budoucí chování. Segment trajektorie se tedy skládá z mno-
žiny atributů systému příslušných jednomu nebo několika časům předcházejících času, který 
uvažujeme – příčiny a z množiny atributů v čase uvažovaném – následku. Podle obecné teorie 
systémů můžeme vždy zvolit takové množství atributů, které učiní pravděpodobnost systému 
nezávislou na historii. Segment trajektorie je pak z hlediska statistického chování Markovovský.

Podle původní teorie je předpověď chování systému pouze stochastická zejména z toho dů-
vodu, že měření má pouze konečnou přesnost a měříme pouze v diskrétních časech. Determi-
nistický systém s kontinuálním časem je pouze speciálním případem stochastického systému 
(V principu, podle pravidel kvantové mechaniky ale není nekonečná přesnost dosažitelná. Li-
mituje ji princip neurčitosti – viz Heisenberg, 1927, nedávná formulace relevantní pro tuto dis-
kusi – viz Bialynicky-Birula, 2006). Trajektorii systému tvoří sekvence segmentů, kdy každému 
z nich lze připsat určitou pravděpodobnost. Z nich lze vypočítat pravděpodobnost příslušné 
trajektorie. Vhodnou skupinu trajektorií nazveme jevem (detaily matematického popisu jsou 
v dodatku č. 1 – Bialynicky-Birula, 2006).

Cílem sledování živých buněk je jejich využití pro výzkum a medicínskou či veterinární dia-
gnostiku. V biologii se stav živé buňky vztahuje zejména k různým stadiím buněčného cyklu. 
V základní učebnici (Alberts a kol., 2009) se buněčný cyklus definuje jako postupná sekvence 
událostí, v jejímž průběhu buňka zdvojí svůj obsah a pak se rozdělí na dvě. Buněčné cykly se liší 
mezi organismy i mezi typy buněk. Některé charakteristiky musí ale být zachovány, například 
přesná duplikace DNA, chromozómů, organel, synchronizace mezi buněčným růstem, rychlost 
dělení apod. 

Buněčnému cyklu je z praktických důvodů v biologii věnována zásadní pozornost. Bylo kon-
statováno, že u většiny heterotrofních eukaryot, od kvasinky až po člověka, jsou zásadní fáze 
buněčného cyklu a řídící mechanismy stejné. Schematicky je to naznačeno na obr. 2. 

Obr. 2. Schéma experimentálně pozorovaných fází buněčného cyklu pro buněčnou linii kostních rakovinných buněk Mg63. Standardní 

buněčná biologie se zabývá zejména vlastním buněčným cyklem. Rozeznává v něm fáze G1, kdy se buňka rozhoduje, zda pro-

běhne buněčné dělení, nebo zda buňka vstoupí do G0 fáze, v níž se dlouhodobě nedělí. Dále následuje S fáze, v níž se duplikuje 

buněčný obsah, G2 fáze, v níž se rozhoduje o času dělení, M fáze – mitóza, v níž dojde k dělení a návrat do G1 fáze. Mitózu pak lze 

rozložit opět na několik konsenzuálních stádií. 

Schéma navozuje představu, že buněčný cyklus má nějakou typickou dobu. Pomocí námi vyvinutého softwaru Cells (Levitner 

a kol., 2010) jsme byli schopni objektivně vyhodnotit dobu trvání a počty jednotlivých jevů buněčného cyklu. Jediným závěrem 

bylo, že žádné typické hodnoty nelze nalézt. Software, zejména jeho navazující verze, se však významně uplatnil při vytváření 

ontologie buněčných stavů. Zde se uplatňuje především jako komunikační a klasifikační nástroj při interakcích mezi biology a in-

formatiky.

Fig. 2. Scheme of experimentally observed cell cycle phases of the bone cancer cell line Mg63.
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V realitě pozorování neovlivněných živých buněk je většina buněk v G0 fázi, od níž je rozpo-
znatelné pouze konečné stadium S fáze. V S fázi dochází k replikaci DNA a tudíž pozorovatel-
nému rozdělení jádra. Také mitózu lze málokdy klasifikovat do konsenzuálně přijatých stadií, 
vesměs lze sledovat velké množství různých struktur. Obecně lze říci, že když už buněčné dě-
lení nastane, až na naprosté výjimky proběhne až do konce vzniku dvou buněk v (z pohledu 
buněčného biologa) G0 fázi.
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Pro diagnostiku nad rámec zjištění, zda se buňka dělí či naopak zemře, je sledování pouhého 
buněčného dělení nedostatečné. Potřebujeme vědět, jak se buňky budou chovat po integraci 
do tkáně (v případě studia léčiv či implantátů), zda se dělí odlišně než zdravá tkáň, například 
rychleji nebo jinak anomálně (v případě nádorových buněk) a podobně. Popularita a úspěch 
sledování buněčného dělení jako takového spočívá v jeho uchopitelnosti, jakmile nastane, je 
dobře reprodukovatelné. Řízení procesu je zdánlivě deterministické a  jeho stav lze sledovat 
monitorováním hladin řídících proteinů, cyklinů. Ty lze označit fluorescenčně, například růz-
nými chemickými značkami (na chemicky modifikovaných buňkách), ale v poslední době ze-
jména expresí fúzního proteinu s různými fluorescenčními proteiny. To je realizováno tak, že 
se ke genu kódujícímu daný protein připojí gen pro fluoreskující protein medůzy (Shimomura 
a kol., 2008; Day a Davidson, 2009). Tím se jasně určí, v jakém stadiu buněčného cyklu se buňka 
nachází. Vzniklé mikroskopické obrázky jsou poměrně jednoduché a je možno je do značné 
míry analyzovat automaticky. 

Odpověď na otázku, co buněčný cyklus spouští, co spustí produkci cyklinů a dalších proteinů 
v mitotické fázi buněčného cyklu, není jasná. Jsou známy proteiny přítomné v mezibuněčném 
prostoru zvané mitogeny, které stimulují dělení buněk. Buňky si ale prokazatelně vyměňují 
informace – při integraci do tkáně zejména – i prostřednictvím transportu hmoty pomocí ka-
nálků (obr. 3). 

Obr. 3. Výměna hmoty mezi dvojicí buněk skrze pseudopodium.

Fig. 3. Cell matter exchange through pseudopodium.

Nemáme tedy k dispozici žádný jednoduchý řídící signál, který bychom mohli sledovat. Mu-
síme se orientovat na pozorování stavu buňky jako systému. Howard a kol. (2001) ukázali, že 
v buňce baktérie Escherichia coli probíhají oscilace proteinů MinD. O nich bylo známo, že je-
jich vyřazení vede k poruchám buněčného cyklu. Při prodlužování buňky se frekvence oscilace 
po určitou dobu prodlužuje, po dosažení limitu se buňka začne dělit. To je v souladu s předsta-



- 33 -

Štys a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/3, 27–47

vou Kaneka (2006), ale ve skutečnosti již s mnohem starší představou Prigogina (např. Nicolis 
a Prigogine, 1977), že živé organismy jsou asymptoticky stabilní struktury. Po dobu, po níž byly 
parametry cyklu oscilací v buňce v mezích splňujících rámec jednoho asymptoticky stabilního 
cyklu, chovala se buňka jako jeden celek. Jakmile byla překročena maximální délka buňky, bylo 
zahájeno dělení. Loose a kol. (2008) potvrdili tuto představu i experimentem in vitro, kde MinD 
protein navázali na membránu upevněnou na skleněný povrch. Pozorovali vznik putujících vln 
podobný jako u Bělousovovy-Žabotinského reakce (Bělousov, 1956). 

Zdá se tedy, že stav buňky by mohly charakterizovat dynamické struktury, které se v buňce 
opakovaně vyskytují. Řada vědců se snaží tyto jevy popsat jako analogie limitních cyklů či spíše 
složitějších asymptoticky stabilních objektů či chaotických atraktorů (Kaneko, 2006).  Přechod 
do jiného stavu bude způsoben takovou změnou parametrů, která povede na kvalitativně jiný 
asymptoticky stabilní objekt. Z pohledu interpretace experimentu je třeba nalézt takovou cha-
rakteristiku živé buňky, která určuje její makroskopickou strukturu a tuto s dostatečným časo-
vým rozlišením měřit. Musíme nalézt takový matematický popis, který je kvalitativně podobný 
chování buňky. Ukazuje se, že jednou takovou možnou strukturou je chaotický atraktor. Disku-
se v této práci vychází z předpokladu, že asymptotická stabilita živé buňky je založena na tako-
vé organizaci buněčných metabolických a signálních drah, které vedou na chaotický atraktor. 

Cílem konstrukce modelu je ujasnit si, jakou veličinu bychom měli měřit a jakou metodou. 
Nejstudovanějším asymptoticky stabilním objektem je Lorenzův atraktor (Lorenz, 1963). Lo-
renzův atraktor je popsán rovnicemi

x = vx = xyz = σx - yμx - y- xzxy - bz  (1) 

Jedná se o radikálně zjednodušený model chování Raleyigh-Bénardovy cely (Raleyigh, 1916). 
Proměnné x, y a z jsou jednoduchými transformacemi původního Saltzmannova popisu osci-
lující konvekce s konečnou amplitudou (Saltzmann, 1962). U Saltzmanna X byla intenzita kon-
vektivního pohybu, Y je úměrné rozdílu teplot přitékajícího a odtékajícího proudu a Z úměr-
né odchylce vertikálního teplotního profilu od linearity. V Lorenzově vyjádření x = X, y = Y a 
z = Z - σ - μ, kde σ a µ jsou koeficienty v rovnicích Lorenzova atraktoru. Tyto koeficienty jsou 
odvozeny z charakteristik toku, jedná se o Raleyighovo a Prandtlovo číslo. Podstatné pro další 
diskusi je, že se jedná o  makroskopické proměnné stejného typu, jako je frekvence oscilací 
v bakteriální buňce u Howarda a kol. (2001) nebo délka, tvar a rychlost postupujících vln u Lo-
ose a kol. (2008). 

Současná systémová biologie využívá vesměs modely založené na principech modelování 
metabolických drah (např. Karp a kol., 2010; Waltermann a Klipp, 2011). Koeficienty – z che-
mického hlediska rychlostní a  rovnovážné konstanty, které tyto modely obsahují, pocházejí 
vesměs z biochemických experimentů ve zředěných roztocích. Opakovaně se ukázalo, že tyto 
výsledky mohou být velmi daleko od reality v živé buňce. Zejména je ale problematické ztotož-
nění koncentrací metabolitů a proteinů s proměnnými charakterizujícími asymptoticky stabilní 
stav živé buňky. Pokud si uvědomíme, že je třeba studovat struktury tvořené více látkami a je-
jich dynamiku, přestává být problémem i fakt, že v mikroskopu vidíme jen jejich reprezentaci. 
Důležité je nalézt měřítko, jímž je možné pozorované struktury měřit, nazvěme ho například 
mírou strukturovanosti objektu. 
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3. infORMační PřísPěVeK bOdu a entROPie infORMačníhO PřísPěVKu

3.1. INfORMAčNÍ PřÍPěVEK BODU – TRANSfORMACE jEDNOHO OBRAZU

Pro zjištění informačního obsahu jednotlivého bodu na snímku jsme vyvinuli metodu infor-
mačního příspěvku jednoho bodu. Na počátku byla jednoduchá úvaha vycházející ze Shanno-
novy teorie informace (Shannon, 1948). Pro Shannonovu entropii S platí vztah 

  (2), 

kde pi je pravděpodobnost i-tého jevu a n je počet jevů. Pro nalezení informačního příspěvku 
obrazového bodu jsme za pravděpodobnost považovali relativní počet výskytů dané intenzity 
v obraze. Shannonovu entropii jsme spočítali pro rozdělení pravděpodobnosti se započtením 
a bez započtení uvažovaného bodu. Rozdíl těchto dvou hodnot dává informační přínos dané-
ho bodu, point information gain, PIG.

Problémem tohoto přístupu je fakt, že výskyty intenzit nemají normální rozdělení, a proto 
Shannonovu entropii není zcela oprávněné použít. Z mnoha měr informace používaných pro 
jiná než normální rozdělení jsme zvolili Rényiho entropii (Rényi, 1956). 

  (3), 

kde α je koeficient, který má vztah k rozdělení pravděpodobnosti jevu. Theiler (1990) shrnuje, 
jaký má výběr koeficientu α vztah k obecné dimenzi prostoru Dα, pro nějž platí

 (4), 

kde r je použité měřítko (Theiler, 1990). 
Při praktické aplikaci této metody jsme získali transformovaný obraz tak, jak je uveden na obr. 

4. 

Obr. 4. Srovnání zobrazení buněk Mg63 pomocí fázového kontrastu (levý panel) s jeho obrazem transformovaným pomocí PIG jako 

∆Ix,y,1,5 (pravý panel). Pseudobarvy pocházejí z různé závislosti indexu lomu na vlnové délce – v případě fázového kontrastu – 

nebo z kombinace informačních příspěvků v jednotlivých barevných kanálech – v obraze transformovaném pomocí PIG.

Fig. 4. Illustration of Mg63 cells using phase-contrast microscopy (left) and its transformation using PIG as ∆Ix,y,1,5 (right).
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Pro informační příspěvek jednoho bodu ∆Ix,y,α , PIG, pak platí vzorec

∆Ix,y,α = Iα - Ix,y,α   (5),

kde Iα a  Ix,y,α jsou příslušná Rényiho entropie celého snímku a snímku s vynechaným posu-
zovaným bodem. Transformace obrazu z reprezentace pomocí původních intenzit do repre-
zentace pomocí PIG je sama o sobě velkým přínosem pro analýzu mikroskopického obrazu, 
ale i analýzu obrazu obecně (Urban a kol., 2009; Štys a kol., 2011a, 2011b, 2012). Na obr. 5 jsou 
zobrazeny obrazy transformované pro některé typické hodnoty α v porovnání s původním ob-
rázkem z fázového kontrastu. Na obr. 6 pak průběhy závislostí počtu bodů o daném PIG - ∆Ix,y,α 
na ∆Ix,y,α. Je zřejmé, že nízké hodnoty koeficientu α zvýrazňují vzácné body, naopak α větší než 
1 je potlačuje. Typickou vlastností obrazů transformovaných pomocí PIG je zvýraznění hranic 
objektů a zvýšení rozlišení jejich struktury pomocí pseudobarev. Zde je třeba si uvědomit, že 
fakticky každé zobrazení mikroskopem v průchodu světla je zobrazením v „pseudobarvách“ 
z pohledu standardní fotografie se záznamem na barevný film. Mikroskopický obraz je tvořen 
především rozptylem na hranicích objektů různého indexu lomu. Například fázový kontrast, 
použitý v obr. 4 a 5, je založen na kombinaci rozptylu světla a změny fáze, které vznikají při 
průchodu světla prostředím o různém indexu lomu. Experimentální analýzu funkce rozmítání 
bodu (PSF) a využití transformace obrazu pomocí PIE pro objektivizaci zaostření mikroskopu 
jsme popsali v nedávné práci Náhlík a kol. (2012).

Při počtech obrázků získaných v  typickém experimentu časosběrné mikroskopie, což jsou 
běžně tisíce až desetitisíce obrázků obsahujících desítky až stovky jednotlivých buněk, je ne-
představitelné, že by se výsledky detailněji interpretovaly ručním zpracováním. Přesto je to 
převažující styl práce v laboratořích buněčné biologie. Důvodem jsou zejména problémy s au-
tomatickým zpracováním obrazu, kdy identifikace buněk i dalších objektů ve větších scénách 
je zatím nevyřešeným problémem. Teprve v dalším kroku nastupuje analýza vnitřních struktur. 
Uspořádáme-li následující snímky do filmu, lidský mozek dokáže následné objekty integrovat 
a tím detekovat. To zákonitě vede k subjektivnímu výběru studovaných objektů. V této práci 
jsou diskutovány výsledky semiautomatického přístupu, kdy jsme jednotlivé buňky označovali 
ručně a zkoumali vhodnost transformace pomocí PIG pro jednoznačnou klasifikaci jejich stavů. 
Plně automatizovaný přístup je nejspíše v dnešní době mimo technické možnosti současné 
měřící a výpočetní techniky. 

V každém případě má metoda transformace pomocí PIG velký praktický význam. Ne vždy 
je totiž dostupné jednoduché, například fluorescenční, barvení buněk. Navíc se při takovém 
barvení sleduje jen jeden jev a ostatní jsou zanedbávány. Pokud se tedy podaří jednotlivé jevy 
klasifikovat, získáme komplexní informace o organelách a jejich stavech v neovlivněných buň-
kách (Štys a kol., 2011b). 
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Obr. 5. Detail původního obrázku získaného metodou fázového kontrastu a vybrané typické transformace PIG. Zobrazen je výřez obráz-

ku buněk HeLa v oblasti buněčného jádra. Při velmi nízkých hodnotách α jsou zdůrazněny vzácné body. Z praktického hlediska je 

důležitá možnost vynechat některé velmi vzácné body. Ty bývají často způsobeny například vadami kamerového čipu a neodrá-

žejí žádné vlastnosti sledovaného objektu, zato však deformují rozdělení hladin PIG.  

Fig. 5. Detail of HeLa cell using phase-contrast microscopy (left) and typical PIG transformation.

Obr. 6. Vybrané závislosti počtu bodů na hodnotě PIG pro různé hodnoty α. Závislost počtu bodů na hodnotě PIG je z principu vždy 

hladká křivka. Pro Gaussovo rozdělení je rozdělení hodnot PIG po ose x rovnoměrné pro α = 1. 

Pro α = 2 a Gaussovo rozdělení je naopak závislost počtu bodů na PIG lineární. Z reálných závislostí je tak možno jednoduše 

zjistit, jak se studované rozdělení pravděpodobností liší od rozdělení normálního. Body, které vybočují z hladké křivky, jsou součty 

výskytů pro dvě nebo více reálných hodnot PIG. Tento jev je způsoben redukcí počtu hladin na 256 (8bit) pro zobrazení pomocí 

počítače. V reálném experimentu se tato redukce objevuje hned dvakrát. Poprvé při kompresi obrazu při snímání kamerou, po-

druhé při výpočtu PIG. 

Fig. 6. Selected dependency of point amount on PIG value for different α parameter.
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4. entROPie PřísPěVKu infORMačníhO bOdu JaKO JednOznačná MetOda 
KlasifiKaCe stRuKtuRy ObJeKtu a stanOVení exPeRiMentální staVOVé 
tRaJeKtORie žiVé buňKy

Z hodnoty informačního příspěvku jednoho bodu je možno spočítat dvě veličiny charakte-
rizující celý objekt. 

  (6),

kterou jsme nazvali entropií příspěvku informačního bodu (point information gain entropy, 
PIE) a kdy sčítáme informační příspěvky všech jednotlivých bodů. Hodnoty n a m jsou rozsahy 
bodů v obraze. 

Případně můžeme sčítat jen přes hodnoty entropií pro jednotlivé nalezené hladiny entropie l

 (7), 

čímž získáme veličinu, kterou jsme nazvali hustotou entropie příspěvku informačního bodu 
(PIE/points). Obě veličiny je možno použít jako měřítko stavu objektu. 

Máme tedy k  dispozici sadu proměnných, které odrážejí strukturu objektu. V  optimálním 
případě bychom znali všechny obecné dimenze daného objektu a zvolili parametr α tak, aby 
vzniklé hodnoty PIG, PIE, respektive PIE/points pokrývaly správně a kompletně strukturu pozo-
rovaného objektu. Taková sada je pak unikátním identifikátorem daného obrázku, identifikuje 
ho ve vícerozměrném prostoru. V dalším textu předpokládáme, že náhodně vybraná sada pa-
rametrů α dostatečně reprezentuje fázový prostor a že na základě takto vzniklých souřadnic 
můžeme studovat trajektorii živé buňky ve fázovém prostoru alespoň v rámci jednoho experi-
mentu (viz obr. 7). 

Podrobnější úvahy o identifikaci mezi skutečným fázovým prostorem pozorovaného asym-
ptoticky stabilního objektu jevícího prvky samoorganizace jsme publikovali v článku ve sborní-
ku Sixth International Workshop on Self-Organising Systems (Štys a kol., 2012).
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Obr. 7. Stavová trajektorie buňky Mg63 v souřadnicích PIE/points (∆Iα,r) α = 0,7 v červeném kanálu, α = 1,5 v zeleném kanálu a α = 3 

v modrém kanálu. Jednotlivé stavy buňky jsou jasně oddělené a hodnoty se jasně shlukují. Shluky je možno považovat za jed-

notlivé, objektivně nalezené stavy buňky.

Fig. 7. State trajectory of cell Mg63 in coordinates PIE/points (∆Iα,r) α = 0,7 in red channel, α = 1,5 in green channel, and α = 3 in blue 

channel.

4.1. ExPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ TRAjEKTORIE žIVÉ BUňKy

Mnohem složitější je otázka srovnávání výsledků mezi sebou. Její řešení ale musí být cílem 
výzkumu dynamiky živé buňky, pokud ji někdy máme být schopni využít pro diagnostiku. 
Z  předchozího rozboru je patrné, že provedení experimentu a  objektivní analýzu dat není 
možné oddělit. Při praktické aplikaci metody popsané v kap. 3 pracujeme fakticky se sadou 
fenomenologických parametrů. Diskuse, nakolik je podobný výběr fenomenologických para-
metrů v experimentální práci obecný, přesahuje rámec tohoto textu. V každém případě je třeba 
hledat experiment, kterým lze co nejlépe reprodukovat původní strukturu. Na  obrázku 8 je 
srovnání experimentu ze standardní mikroskopie a mikroskopie s videozesílením. Obrázky ze 
standardního mikroskopu v jednotlivých barevných kanálech a jejich kombinace ukazují, jak je 
informace přenesená mikroskopem závislá na vlastnostech konkrétního optického uspořádá-
ní. Konkrétní tvar zobrazení (v klasické mikroskopii vcelku nesprávně mluvíme o zkreslení) je 
navíc různý pro různou polohu vůči rovině zaostření. Tento problém jsme podrobně rozebrali 
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v nedávné publikaci (Náhlík a kol., 2012 a též na obr. 11). Detaily obrázku z mikroskopie s vi-
deozesílením a při teoretickém zvětšení objektivu 100x ukazuje detaily velikosti jednoho bodu 
na kameře, což je v tomto případě 24 nm v původním obrázku. 

Obr. 8. Porovnání objektu podobné velikosti v HeLa buňce zobrazené pomocí standardního  a nejlepšího dosažitelného uspořádání. 

Standardní uspořádání je 40x zvětšení suchým objektivem, snímání fotoaparátem s třemi barevnými kanály, optické kontras-

tování pomocí fázového kontrastu (Zernike, 1934) (panely a–d). Maximální dosažitelné rozlišení bylo realizováno mikroskopií 

s videozesílením (Reynolds, 1969), 100x zvětšením imerzním objektivem bez optického kontrastování (panely e a f ). V obou pří-

padech je zobrazen informační příspěvek jednoho bodu. Panely a-c jsou jednotlivé barevné kanály, PIG byla vypočtena s  α = 1,5. 

Panel d) je kombinace těchto kanálů. Panel e) představuje PIG – transformovaný obrázek z mikroskopu snímaný v intenzivním 

bílém světle. Panel f ) je tentýž obrázek, kdy jednotlivé hladiny PIE byly rozděleny do tří pseudokanálů pro lepší vizualizaci jednot-

livých objektů. 

Fig. 8. Illustration of HeLa cell like object using standard (panels a-d) and videoenhanced microscopy (e–f ). 

Objekty uvnitř označené oblasti na panelech a-d v obrázku 8 jsou typické pseudoobjekty 
pod rozlišením mikroskopu, řečeno slovy pokročilého uživatele mikroskopu. Skutečně není 
možno nijak posoudit, do jaké míry se jedná o reflexi skutečných objektů, které jsou významně 
opticky aktivní jen při určitých vlnových délkách, nebo zda se jedná o stejný objekt zobrazova-
ný jinou funkcí rozmítání bodu (PSF) při jiné vlnové délce. Další komplikací je fakt, že různé PSF 
působí na objekty v jiném místě vzhledem k ose čočky a v jiném místě vzhledem k rovině zaost-
ření. Není však pochyb, že se jedná o jadérko, objekt uvnitř buněčného jádra. Také není pochyb, 
že jiné uspořádání uvnitř objektu povede k  jiné struktuře pseudoobjektů a že tato struktura 
do značné míry jednoznačně skutečnou vnitřní strukturu objektu odráží. Stavová trajektorie 
objektu je určena fenomenologickými proměnnými ∆Iα,r objektu pro jednotlivé hodnoty α a je-
diné, co nám zbývá, je použít mikroskopické pseudobjekty jako fenomenologické charakteris-
tiky, což je jiné vyjádření faktu, že jako stavové proměnné používáme veličiny PIE a PIE/points. 
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Objekty zobrazené pomocí mikroskopie s  videorozlišením jsou reálné objekty. Je to dáno 
tím, že funkce rozmítání bodu – PSF – je v tomto případě menší než bod kamery. To je ověřeno 
experimentálně a připisuje se to kvantově-mechanickému chování fotonů v experimentu (Mi-
zushima, 1988; Lipson, 2003), kdy rozlišení mikroskopu se považuje za simultánní provedení 
mnoha kvantově mechanických experimentů. Z  Heisenbergova principu neurčitosti pak lze 
odvodit, že pro rozlišení mikroskopu platí upravený Abbého vztah (Abbé, 1873) 

δx>λ / (2n √N sinα) (8), 

kde δx je rozlišení v rovině obrazu, λ vlnová délka, n index lomu skla, N počet dopadajících 
fotonů a sinα je polovina úhlu, pod nímž je zobrazován bodový objekt. Při vysoké intenzitě 
nekoherentního světla je tak možné dosáhnout teoreticky nekonečného rozlišení. Bez hlub-
ší analýzy detailů platnosti těchto odvození pro mikroskopii s videozesílením (VEM) je vidět 
z experimentu na obrázku 8, že teoretického rozlišení je možno dosáhnout, a to přinejmenším 
u zobrazení některých bodů. Technika VEM je přitom v zásadě velmi jednoduchá. Stačí velmi 
intenzivní světelný zdroj a kamera, na níž je možno snížit zesílení. Obraz pozorovaný pouhým 
okem je sice přesvícen, na kameře jsou však pozorovány všechny reálně dostupné detaily. 

Přes vysoké rozlišení je reálná informace získaná z obrazu menší než ta, která byla získána 
standardní metodou. Především proto, že velikost scény je řádově menší než při menším zvět-
šení a proto, že pozorujeme při jedné vlnové délce. Dalším problémem je potřeba pozorovat 
v komůrce tloušťky skleněného krycího sklíčka, aby bylo možno z obou stran dostatečně při-
blížit optickou soustavu. Tyto problémy řeší nově navržený mikroskop, který byl zkonstruován 
a je v současné době testován v laboratořích v Nových Hradech. 

Pokud je živá buňka skutečně asymptoticky stabilním systémem, není libovolné, s jakou frek-
vencí snímky sbíráme. Extrémním příkladem vnitrobuněčné dynamiky je nejspíše narůstající 
buňka rostlinného kořenového vlášení. Tam se ukazuje, že i v rámci opakovací frekvence 25 s-1 
dojde k takové reorganizaci buněčného interiéru, že vesměs není možno sledovat pohyb jed-
notlivých tvarů. Naším zájmem jsou buňky významné pro humánní a veterinární medicínu. Zde 
je situace příznivější, v sérii obrázků vzdálených od sebe o 1 s i 10 s lze snadno přiřadit odpoví-
dající objekty (obr. 9). Na těchto snímcích je vidět jeden z významných technických problémů, 
kterým je velký vliv bodů mimo rozsah prostoru, který se běžně označuje jako hloubka ostros-
ti. Tyto body se v obrázku vyskytují vždy, kdy pozorujeme transparentní objekt větší tloušťky, 
a  jeví se jako velmi jasné. I  když strukturní přiřazení jednotlivých objektů pozorovatelem je 
relativně bez problémů, automatickou analýzu stavové trajektorie v tomto případě nelze po-
užít. Přitom ruční analýza spotřebuje i několik týdnů. Také objem získaných dat je tak velký, že 
zpracování dat snímaných podobnými frekvencemi vede k velkým problémům při skladování 
a zpracování dat. 
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Obr. 9. Obrázek interiéru HeLa buňky transformovaný PIG s  α=2,0. Snímky ze sekvence VEM jsou sbírány v  čase 0, 1 a  10 s. Rozdíly 

v pseudointenzitách jsou způsobeny přítomností objektů na hranici hloubky ostrosti, které přispívají velmi intenzivním signálem. 

Fig. 9. HeLa cell interior image transformed by PIG with α=2.0.

Z pohledu praktického využití stavové trajektorie živé buňky můžeme rozlišit dva úkoly: práci 
v konkrétní laboratoři, například akreditované medicínské kontrolní laboratoři, a experimen-
tální laboratoř, která si klade za cíl produkovat výsledky porovnatelné v celém světě. Jádrem 
odlišnosti přístupů je vztah k biologickému materiálu. V akreditované laboratoři jde především 
o komfort laboratorního personálu, protože cílem je opakovaně a reprodukovatelně charak-
terizovat konkrétní vzorky.  Ve výzkumné laboratoři se předpokládá možnost experiment se 
stejnou kulturou opakovat se stejným výsledkem kdekoliv na světě, přičemž se snažíme získat 
zároveň co největší množství poznatků. V důsledku diverzity biologického materiálu a náklad-
nosti experimentů je však přese všechnu snahu reprodukovatelnost v biologickém výzkumu 
vesměs problematická. 

Ukázali jsme, že využití PIE umožňuje dobře rozdělit stavovou trajektorii živé buňky v  jed-
nom konkrétním experimentu vedeném metodou využívanou v aplikační laboratoři. Naproti 
tomu využití vysoce rozlišené mikroskopie s videozesílením se zdá být mnohem problematič-
tější. Zdá se tedy, že jak sběr dat v intervalu minut, tak fakticky menší rozlišení mikroskopu – či 
větší zkreslení obrazu – není tak zásadním problémem, možná je dokonce výhodou. Získáváme 
sice hodnoty zjevně fenomenologických proměnných, jejichž vztah k  atributům původního 
objektu je velmi nejasný, ale na druhou stranu nesou tyto proměnné každá výrazně odlišnou 
informaci. Každý barevný kanál tak přináší do výsledku nezávislou a odlišnou, byť fenomeno-
logickou, informaci. 

Nemůžeme vyloučit, že některé části pozorovaných trajektorií by bylo možno dále rozdělit, 
pokud bychom byli schopni vyhodnotit rychlejší děje a tím stav buňky lépe diagnostikovat. 
V  mikroskopii s  videozesílením dojde především k  zásadnímu zmenšení pozorované scény, 
a  tím fakticky ke  znemožnění jakéhokoliv statistického vyhodnocení na  úrovni více buněk. 
Dále, díky zmenšení hloubky ostrosti, začnou informaci obsaženou v experimentu významně 
ovlivňovat signály objektů z jejích okrajů, které se chovají opticky výrazně odlišně. Z teoretické 
analýzy mikroskopie s videozesílením vyplývá, že rozlišení by nemělo být závislé na teoretic-
kém rozlišení mikroskopu. Řečeno z pohledu kvantově-mechanického odvození (Lipson, 2003), 
velikost tvaru, jímž mikroskop zobrazuje jeden bod v objektu, by vždy měla být menší než bod 
na kameře. Pro analytický přístup, kdy naším zájmem je pochopit příspěvky jednotlivých prvků 
systému, je mikroskopie s videozesílením zřejmě nejvhodnějším nástrojem. Při systémovém 
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přístupu, kdy naším cílem je najít vhodné – pokud možno ortogonální - systémové proměnné, 
se mohou jiné metody nakonec ukázat vhodnější. 

4.2. KONSTRUKCE MIKROSKOPU PRO STUDIUM KULTURy žIVýCH BUNěK

Jak bylo naznačeno v úvodu, existují tři navzájem provázané problémy:

1) reprodukovatelná příprava a kultivace buněčné kultury,
2) reprodukovatelné provedení mikroskopického experimentu,
3) správný způsob analýzy dynamického chování živé buňky na základě její reprezentace 

mikroskopem.

Mikroskop byl navržen ve spolupráci se dvěma českými výrobci a v současné době je testo-
ván. V následujícím textu budou diskutována jen hlavní specifika používání mikroskopu. 

1. Kultivace buněk: V kapitole 4 je rozebrán problém experimentálního stanovení stavové 
trajektorie živé buňky. Ukázalo se, že i při technicky velmi detailně provedeném experimentu 
není možno jednoznačně rozhodnout, jak experiment provést z hlediska optického uspořádá-
ní. Pro většinu reálných problémů by mělo být dostačující snímat s 20x až 40x zvětšením. Při 
použití mikroskopie s videozesílením a za použití vícebarevné kamery by neměla být problé-
mem interpretace pozorovaných objektů. Toto uspořádání ale doposud nikde nebylo použito 
a ověřeno. Může se také ukázat, že právě nedokonalost optického uspořádání, a tím i zásadně 
odlišná reprezentace pozorovaného objektu, je pro stanovení stavové trajektorie stejně výhod-
ná (Štys a kol., 2011a). O to významnější je ale reprodukovatelné provedení experimentu. Já-
drem problému je tedy zajistit takové biologické provedení experimentu, které bude na jedné 
straně reprodukovatelné a co možná nejméně stresující pro buňky a na druhé straně umožní 
aplikaci většiny mikroskopických technik. 

2. Reprodukovatelné provedení optické mikroskopie: Experimentálně jsme dokázali (Náh-
lík a kol., 2012), že metoda výpočtu PIE je vhodná i pro reprodukovatelné nastavení mikrosko-
pu. Podle cíle práce je možno použít tři různá nastavení: (a) klasické zaostření, které je zamě-
řeno na  co nejmenší velikost vybraných pozorovaných objektů, (b) zaměření na  co největší 
informační obsah obrazu, maximalizace PIE a (c) nalezení pozice, v níž je nejlépe reprodukován 
tvar standardního objektu. Experimentálně jsme stanovili, že pozice, v níž je nalezen nejmenší 
objekt, a pozice s největším PIE, se liší o  jednotky mikronů. Běžná tloušťka objektu je do 20 
mikronů (obr. 10). Toto jednoznačné rozdělení je možné použít pouze v případě, že je tvar sle-
dovaného objektu znám. Je vidět, že pro různé hodnoty α se maximální hodnota nachází v jiné 
pozici. Pozice pro maximum informační entropie se pro kulový objekt nachází v širokém roz-
sahu škály. V případě hodnot α, které zvýrazňují objekty průměrné velikosti (α = 0,7–1,7), se 
maxima nacházejí po oboru stranách pozice nalezené pro nejmenší objekt. Z toho usuzujeme, 
že ustavení fokusu do centrální pozice mezi dvěma maximy PIE povede k nejlepšímu dosažitel-
nému optimálnímu zaostření. 
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Obr. 10. Různé objektivně stanovitelné polohy zaostření mikroskopu pro fázový kontrast. Vodorovná osa zleva do středu ukazuje hod-

notu koeficientu α, vodorovná osa ze středu doprava polohu mikroskopického stolku vzhledem k empirické poloze zaostření 

a svislá osa hodnotu PIE. Zaostření jsme posuzovali pro červený kanál. Modré body jsou hodnoty v poloze empiricky nejlepšího 

zaostření, které se objektivně shoduje s pozicí, v níž jsou nalezeny nejmenší body. Ty jsou však geometricky silně deformovány. 

Červené body udávají polohu stolku, v níž byla nalezena nejlepší shoda s předpovědí podle Airyho teorie. Zelené body vyznačují 

polohy maxim PIE pro jednotlivé hodnoty koeficientu α. Panely odpovídají poloze modrých bodů, přičemž levý horní panel je 

zobrazení pomocí fázového kontrastování a pravý horní panel zobrazení pomocí přímého průchodu světla (tzv. brightfield). 

Levý dolní panel je obraz levého horního panelu transformovaný pomocí PIC. Pro objektivní nalezení zaostření je třeba pro 

každý mikroskop provést kalibraci. V případě mikroskopu Olympus IX 51 se pro objektivní výpočet optimálního zaostření uká-

zala hodnota koeficientu α v rozmezí 0,4 až 0,8, kde body maxima se nachází mezi nejlepším zaostřením v chápání běžného 

uživatele a nejlepší reprodukcí teoreticky očekávaného tvaru. Celý problém je komplikován faktem, že pro každý barevný kanál 

je optimální nastavení odlišné. 

Fig. 10. Different objective estimation of proper microscope focus in phase contrast. 



- 45 -

Štys a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/3, 27–47

3. Analýza výsledků experimentu: Jak bylo uvedeno v kapitole 1, jsou v zásadě dva cíle 
biologického experimentu, aplikační a výzkumný. Rozdílem mezi nimi je předpokládaná obec-
nost výsledků. V aplikační laboratoři předpokládáme reprodukovatelnost, například diagnózy 
v rámci jedné laboratoře, výzkumná laboratoř předpokládá sdílení výsledků i měřících technik 
mezi laboratořemi. Naše zkušenost je taková, že v biologické a biochemické práci je dosažení 
reprodukovatelnosti ve stejném smyslu, jako je chápána v chemii nebo fyzice, velmi obtížné. 
To je dáno právě tím, že zatímco v chemii lze bez problémů připravit čisté chemické indivi- 
duum, v biologii se například proteiny při dalším čištění vesměs denaturují díky ztrátě klíčových 
kofaktorů nebo iontů. Čím podobnější je měřený objekt původnímu živému objektu, tím obtíž-
nější je jeho příprava. Použití hodnot PIG a PIE, které umožňují objektivně definovat strukturu 
objektu a tím i stav systému, otevírá možnost jiného pohledu na definici reprodukovatelnosti. 
Pokud hledáme pouze asymptoticky podobnou strukturu s podobnou časovou dynamikou, je 
srovnávání experimentů mezi laboratořemi mnohem snazší. 
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shRnutí

V článku jsou diskutovány principy návrhu mikroskopu pro aplikace v buněčné biologii. Jsou 
probírány hlavní problémy, především priorita biologického experimentu před optimalizací 
technického nebo optického uspořádání. Z toho vyplývá důraz, který je nutno klást na posou-
zení informačního obsahu experimentu. Živá buňka je asymptoticky stabilní systém a její přes-
ný tvar a chování je citlivě závislé na počátečních podmínkách. Reprodukovatelnost ve stejném 
rozsahu jako v chemickém a fyzikálním experimentu není možno očekávat. Proto navrhujeme 
a zdůvodňujeme, proč je pro popis živé buňky zvláště vhodná obecná teorie stochastických 
systémů. Zmiňujeme se též o teoretické základně pro stanovení segmentu trajektorie takové-
ho systému. 

Dále je vysvětlena metoda výpočtu informačního příspěvku jednoho bodu (point informati-
on gain, PIG), která umožňuje stanovit informační obsah obrazu. Je vysvětlen způsob odvození 
této veličiny a zdůvodněno, proč je nutné použít Rényiho entropii jako správné měřítko infor-
mace. Odvozeny jsou též vzorce pro entropii informačního příspěvku (point information gain 
entropy, PIE) a hustotu entropie informačního příspěvku (point information gain entropy density, 
PIE/points). Tyto fenomenologické proměnné mohou být využity k popisu neznámého stavo-
vého prostoru dynamických objektů v živé buňce, ale v zásadě stejně tak dobře k popisu jaké-
hokoliv dynamického strukturovaného objektu. V článku jsou uvedeny příklady využití těchto 
veličin k popisu reálných živých buněk i standardních objektů známé struktury. 

V poslední části článku jsou uvedeny příklady technických vylepšení mikroskopu pro pozo-
rování živých buněk a je navržen koncept univerzálního biologického mikroskopu. Tento mik-
roskop je v současnosti konstruován ve spolupráci s českými firmami. Z tohoto univerzálního 
návrhu jsou odvozeny jednoúčelové mikroskopy pro speciální využití v embryologii, neurolo-
gii a dalších disciplínách. 
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SUCCESSFUL CRAYFISH INvADER IS CAPAbLE OF FACULTATIvE PAR-
THENOGENESIS: A  NOvEL REPRODUCTIvE MODE IN DECAPOD CRUS-
TACEANS
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Is Capable of Facultative Parthenogenesis: A  Novel Reproductive Mode in Decapod Crustaceans. Plos One, 6 (5): 
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AbSTrACT
Biological invasions are impacting biota worldwide, and explaining why some taxa tend to be-

come invasive is of major scientific interest. North American crayfish species, particularly of the fa-
mily Cambaridae, are prominent invaders in freshwaters, defying the “tens rule” which states that 
only a minority of species introduced to new regions become established, and only a minority of 
those become invasive and pests. So far, success of cambarid invaders has largely been attributed to 
rapid maturation, high reproductive output, aggressiveness, and tolerance to pollution. We provide 
experimental evidence that females of one cambarid species particularly widespread in Europe, the 
spiny-cheek crayfish Orconectes limosus, are capable of facultative parthenogenesis. Such repro-
ductive mode has never before been recognized in decapods, the most diverse crustacean order. 
As shown by analysis of seven microsatellite loci, crayfish females kept physically separated from 
males produced genetically homogeneous offspring identical with maternal individuals; this su-
ggests they reproduced by apomixis, unlike those females which mated with males and had a di-
verse offspring. Further research is needed to clarify what environmental conditions are necessary 
for a switch to parthenogenesis in O. limosus, and what role it plays in natural crayfish populations. 
However, if such reproductive plasticity is present in other cambarid crayfish species, it may contri-
bute to the overwhelming invasive success of this group. 

Klíčová slova: reprodukce, invazní druh, partenogeneze, korýši
Keywords: reproduction, invasive species, parthenogenesis, crustaceans
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ÚVOD

Raci, jako ekologicky důležití zástupci vodních bezobratlých, jsou často klíčovými druhy sto-
jatých i tekoucích vod (Momot, 1995). Raci byli v minulosti hojně přemísťováni a mnoho druhů 
bylo introdukováno do nových regionů, často na jiné kontinenty. Úspěšné introdukce severo-
amerických druhů raků měly závažné následky, včetně zdecimování původních populací raků 
především díky patogenu račího moru zavlečeného společně s nimi (Holdich a kol., 2009). První 
ze severoamerických druhů introdukovaných do Evropy, rak pruhovaný (Orconectes limosus), 
se úspěšně rozšířil z původních 90 kusů vysazených do rybníka na území dnešního západního 
Polska v roce 1890. Od té doby dokázal kolonizovat tekoucí i stojaté vody nejméně 20 evrop-
ských států (Filipová a kol., 2009; Holdich a kol., 2009). V dnešní době je v Evropě monitorováno 
celkem 8–9 introdukovaných amerických raků (Holdich a kol., 2009; Filipová a kol., 2011).

V nedávně době byl navíc mezi akvaristy potvrzen asexuálně se rozmnožující rak mramoro-
vaný (Scholtz a kol., 2003), později zařazený jako partenogenetická forma druhu Procambarus 
fallax (Martin a  kol., 2010a). Ačkoli není znám původní areál výskytu tohoto druhu, několik 
populací již bylo vypuštěno do volných vod, kde se úspěšně uchytily (Jones a kol., 2009; Chuch-
oll a Pfeiffer, 2010). Jeho další šíření v Evropě je ale pravděpodobně do budoucna limitováno 
evropským klimatem (Martin a kol., 2010b). Žádný jiný rak (ani jiný desetinožec) nebyl doposud 
ve volné přírodě potvrzen jako schopný se rozmnožovat asexuálně.

Kromě jediného druhu patří všechny úspěšné americké invazní druhy raků v Evropě do čele-
di Cambaridae a jejich životní cyklus je typický pro r-strategické druhy. Na rozdíl od evropských 
druhů raků, se mnoho kambaridů žijících v mírném podnebném pásu (tak jako rak pruhovaný) 
páří dvakrát do roka (na podzim a na jaře), přesto kladou vajíčka jen jednou za rok, a to na jaře 
(Hamr, 2002). Význam této adaptace je zatím neznámý. Právě pro pochopení vlivu odlišných 
strategií páření a dostupnosti samců na reprodukční úspěch raka pruhovaného byly sestaveny 
laboratorní experimenty, jejichž výsledky jsou prezentovány v tomto článku.

MateRiál a MetOdiKa

Jedinci raka pruhovaného použití v experimentu byli odloveni z Černovického potoka (So-
běslav, Jihočeský kraj) v srpnu 2007. Po jednoměsíční aklimatizaci v laboratorních podmínkách 
(pohlaví odděleně) bylo náhodně vybráno z aklimatizovaných jedinců 90 zralých samic a 45 
zralých samců, kteří byli následně nasazeni do experimentálních nádrží. Všichni vybraní jedinci 
byli v sexuálně aktivní formě I (Buřič a kol., 2010a,b). Raci byli rozděleni do tří experimentálních 
skupin. U dvou skupin (každá s celkem 30 samicemi a 15 samci) byl umožněn vizuální, chemic-
ký i  fyzický kontakt jedinců včetně páření. Ve třetí „kontrolní“ skupině (rovněž 30 samic a 15 
samců) bylo samcům zamezeno v kontaktu se samicemi. Samci byli umístění v boxu z plastové-
ho síta, který byl zavěšen v nádrži pod hladinou. Zde byla umožněna pouze případná chemická 
komunikace mezi pohlavími. Samice ve třetí skupině byly fyzicky izolovány od samců po dobu 
celkem 10 měsíců (od srpna 2007 do června 2008). Velikost samic mezi skupinami se statisticky 
významně nelišila (průměr ± SD: 31,8 ± 3,4 mm, 32,4 ± 2,7 mm, 31,2 ± 2,8 mm; ANOVA, F = 0,98; 
P = 0,38).
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Fotoperioda i teplota vody v průběhu experimentu byla shodná s přírodními podmínkami 
pro dané období. Raci byli krmeni v závislosti na sezóně a množství zbylé potravy 2x až 5x týd-
ně mraženými larvami pakomárů, peletami pro ryby a mrkví.

Po té, co samice v jednotlivých skupinách na jaře nakladly vajíčka, byli ze všech skupin ode-
bráni samci. Samice byly dále drženy individuálně až do konce experimentu, tj. do doby, kdy 
vylíhlí juvenilové dosáhli druhého vývojového stádia (Andrews, 1907). Následně byl spočítán 
počet juvenilních jedinců od každé samice. Od každé úspěšně se reprodukující samice byl ode-
brán a konzervován vzorek tkáně (ze třetího pereopodu) v 96% etanolu a odebráno a konzer-
vováno 40 juvenilů. 

Z odebraných vzorků (od všech samic „kontrolní skupiny“ a deseti náhodně vybraných sa-
mic ze zbylých dvou skupin) byla následně vyextrahována DNA. U jednotlivých individuí byl 
následně zjištěn jejich genotyp na základě sedmi mikrosatelitních lokusů (Hulák a kol., 2010). 

VýsledKy

Samice raka pruhovaného ve všech experimentálních skupinách, včetně „kontrolní“ skupiny, 
kde nebyl předpoklad zdárné reprodukce, úspěšně nakladly vajíčka. Přesněji 28 z třiceti samic 
„kontrolní“ skupiny nakladlo vajíčka, dvě samice později vajíčka ztratily, nicméně zbývajících 
26 samic odchovalo životaschopné potomstvo až do stadia nezávislosti. Výše popsaný poměr 
úspěšně se reprodukujících samic je porovnatelný se zbývajícími dvěma skupinami, kde ze tři-
ceti samic nakladlo vajíčka 27, resp. 25, a  životaschopné potomstvo dochovalo 25, resp. 20 
samic.

Počet juvenilů dochovaný do 2. vývojového stadia (před osamostatněním juvenilů) byl po-
měrně vysoký ve všech skupinách. Nicméně v kontrolní skupině byl jejich počet (96 ± 9,2 juve-
nilů) signifikantně (ANOVA, F= 6,88, P = 0,002) nižší než ve zbylých dvou skupinách (139 ± 8,0, 
resp. 137 ± 8,3 juvenilů), ty se mezi sebou nelišily (Tukey post-hoc test; P = 0,99).

Následná analýza sedmi variabilních mikrosatelitních lokusů (Hulák a kol., 2010) třiadvace-
ti samic a deseti potomků z každé snůšky prokázala, že potomstvo produkované bez účasti 
samců má genotyp shodný se svými matkami, které byly často heterozygotní na několika až 
všech sedmi lokusech. Naproti tomu, potomstvo samic, které se normálně pářily se samci, bylo 
geneticky různorodé a žádný potomek nebyl identický s matčiným genotypem, tzn. nesl i alely 
paternálního původu.

disKuze

Nevídané laboratorní sledování, že samice deset měsíců držené bez fyzického kontaktu se 
samci jsou schopny produkovat životaschopné potomstvo mohlo být vysvětleno několika růz-
nými scénáři. Většinou předpokladem, že samice byly oplodněny nehledě na fyzickou separaci 
od samců. Nejpravděpodobnější vysvětlení by poskytovala např. schopnost samic dlouhodo-
bě uchovávat sperma samců, jak bylo již v minulosti u kambaridů dokumentováno (Albaugh, 
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1973). Nabízela se i možnost spekulace o novém způsobu přenosu spermatu vodním sloup-
cem, nebo sexuální rozmnožování jedinců – fenotypově samic, které ale mají funkční samčí 
gonády. Intersex a  gynandromorfní jedinci sice již byli u  různých druhů raků zaznamenány 
(Rudolph, 1995a; Sagi a kol., 1996) a např. hermafroditismus se zdá být častým jevem u parasta-
cidů jižní polokoule (Rudolph, 1995b; Noro a kol., 2008), ale u samic použitých v experimentu 
nebyla nalezena žádná aberace pleopodů, popř. změny jiných pohlavních fenotypových cha-
rakteristik. Všechny výše zmíněné scénáře, ale vždy předpokládají sexuální rozmnožování, tzn. 
že potomstvo by mělo být geneticky variabilní a alespoň někteří jedinci by měli být nositeli 
paternálních alel.

Konečně samice, které se nepářily se samci, mohly užít partenogenetické reprodukce. Tento 
scénář vyžaduje podmínku, že veškeré potomstvo nese pouze maternální genetickou infor-
maci. Juvenilové by měli být buď zcela identičtí s matkou – v případě apomixie (Groot a kol., 
2003), nebo jsou mateřské alely u potomstva rekombinovány – v případě automixie (Mogie, 
1986; Watts a kol., 2006).  

Výsledky analýzy vzorků tedy poukazují přímo na apomiktickou partenogenezi jako na nej-
pravděpodobnější proces, jež proběhl v „kontrolní“ skupině. Pravděpodobnost, že by geneticky 
shodné potomstvo vzniklo sexuální reprodukcí samic heterozygotních na několika lokusech, je 
extrémně malá (<< 10-5); dlouhodobé uchování spermatu stejně jako ostatní scénáře pracující 
s teorií sexuálního rozmnožování tak mohou být vyřazeny. Nicméně samice, které se normálně 
pářily se samci, produkovaly geneticky variabilní potomstvo. To ukazuje na fakt, že samice raka 
pruhovaného jsou schopny fakultativní apomixie jen za určitých okolností.

Fakultativní partenogeneze sice není u živočichů takovou raritou, pravidelně se vyskytuje se 
např. u vířníků nebo perlooček (De Meester a kol., 2004), zatímco pro některé druhy je to pouze 
alternativní strategie. V zajetí byla potvrzena i u obratlovců (Lampert, 2008), např. u varana ko-
modského (Watts a kol., 2006) nebo žraloka kladivouna (Chapman a kol., 2007). U desetinožců, 
ekonomicky nejdůležitějšího řádu korýšů, však do této doby nebyl tento způsob reprodukce 
potvrzen.

Vyjma raka mramorovaného, který se rozmnožuje pouze partenogeneticky (Martin a  kol., 
2007), bylo asexuální rozmnožování zmíněno pouze ve spojitosti s rakem červeným, jako jedno 
z potenciálních vysvětlení nálezu několika identických jedinců samičího pohlaví – klonů (na zá-
kladě pěti mikrosatelitních lokusů) ve volně žijící populaci (Yue a kol., 2008). Tento nález může 
podporovat hypotézu, že za určitých podmínek se partenogeneze může u kambaridů vyskyto-
vat. Proč ale nebyla popsána dříve u raka pruhovaného, který se v Evropě šíří již déle než sto let?

Pravděpodobně proto, že nastává pouze v okamžiku, kdy samci nejsou dostupní k páření. 
Samice v našem experimentu, které se normálně pářily, měly výrazně vyšší plodnost, což značí, 
že asexuální rozmnožování není bezprecedentní výhodou, ale pouze alternativou. Na druhou 
stranu, na nepříznivé podmínky reagovaly v podstatě všechny samice „kontrolní“ skupiny, což 
napovídá, že schopnost partenogeneze nemá jen omezená část populace. Význam různých 
biologických a  environmentálních faktorů, které mají vliv na  přechod samic od  sexuálního 
k asexuálnímu způsobu rozmnožování, zbývá odhalit budoucí výzkumnou prací. 
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Nově zjištěná schopnost raka pruhovaného byla dlouho přehlížena, nemusela však být po-
zorována poprvé. Mohla být označena za dříve nedetekované páření, neboť byla obecně zná-
má možnost dlouhodobějšího uchování spermatu u samic kambaridů (Albaugh, 1973). Stejně 
tak nepřímá evidence potenciálního vlivu asexuálního rozmnožování na genetickou strukturu 
volně žijících populací, např. narušení Hardy-Weinbergovy rovnováhy, mohlo mít alternativní 
vysvětlení (Wahlundův efekt, výskyt nulové alely, asortativní páření).

Prezentované výsledky dokládají, že minimálně jeden druh z čeledi Cambaridae je schopný 
fakultativní partenogeneze. Aktuální výskyt tohoto způsobu reprodukce ve volné přírodě je 
neznámý, ale není vyloučeno, že je mezi kambaridy více rozšířený a přispívá tak k úspěšnosti 
této skupiny v kolonizaci nových regionů. Asexuální rozmnožování může kupř. stát v pozadí 
nálezu klonů raka červeného (Yue a kol., 2008) a možná i v nedostatku heterozygotů zjištěném 
v čínských populacích raka červeného (Yue a kol., 2010) stejně jako v recentních populacích 
raka pruhovaného v  ČR (Filipová a  kol., 2009). Přesto je většina populací raka pruhovaného 
v Evropě v Hardy-Weinbergově rovnováze (Filipová a kol., 2009; Hulák a kol., 2010). Viditelně 
tak dominuje sexuální způsob rozmnožování. Rovněž není znám nález případné celosamičí 
populace.

Na závěr můžeme konstatovat, že samice raka pruhovaného jsou schopné se rozmnožovat 
asexuálně apomiktickou partenogenezí, podobně jako rak mramorovaný. Nicméně u tohoto 
druhu se jedná o  jediný možný způsob reprodukce, zatímco asexualita u raka pruhovaného 
je prvním případem fakultativní partenogeneze u desetinožců. Lze předpokládat, že se tento 
způsob reprodukce může vyskytovat u více zástupců čeledi Cambaridae a pomáhá těmto dru-
hům přestát období nevhodných podmínek, kdy sexuální rozmnožování není možné a záro-
veň napomáhá v úspěšné kolonizaci nových habitatů i z malého množství jedinců.

Přestože je zatím nejasné, zda je schopna jediná nebo několik samic partenogenetických 
raků založit životaschopnou populaci, reprodukční plasticita raka pruhovaného, popř. i jiných 
kambaridů, je činí méně citlivými vůči různým eradikačním technikám. Naše výsledky potvrzu-
jí, že raci čeledi Cambaridae představují významnou hrozbu nejen pro evropské vodní ekosys-
témy a zároveň jsou velmi dobře adaptováni pro invazní šíření.

sOuhRn

Biologické invaze jsou celosvětovým problémem a vysvětlení příčin, jak a proč se druh stává 
invazním, patří k základním vědeckým otázkám současnosti. Severoamerické druhy raků patří 
k významným invazním druhům povrchových vod a porušují pravidlo, že pouze menšina intro-
dukovaných druhů se úspěšně aklimatizuje v novém prostředí a další zlomek z nich se stane 
invazními až škodlivými druhy. Jejich úspěšnost je významně ovlivněná rychlým dospíváním, 
vysokou plodností, agresivitou, ale i tolerancí ke znečištění. Navíc byla experimentálně zjištěna 
schopnost samic raka pruhovaného (Orconectes limosus), celoevropsky rozšířeného invazní-
ho druhu, rozmnožovat se pomocí fakultativní partenogeneze. Mezi desetinožci přitom tento 
způsob reprodukce nebyl znám. Jak ukázala analýza sedmi mikrosatelitních lokusů, samice 
držené odděleně od samců produkovaly geneticky shodné potomstvo s genotypem identic-
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kým s  jejich matkami. Ve  stejných podmínkách sledované samice, ovšem spářené se samci, 
produkovaly dle očekávání geneticky různorodé potomstvo s  podílem genetické informace 
samic i samců. Stále je však neznámý mechanismus, který spouští změnu způsobu reprodukce 
na asexuální. Pokud se tato reprodukční plasticita vyskytuje i u jiných druhů z čeledi Camba-
ridae, může to být jedním z hlavních důvodů neobvykle vysoké úspěšnosti introdukcí u této 
skupiny druhů.  
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