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Abstrakt
Sledování kvality spermatu a jeho přežitelnosti bylo provedeno na 11 plemenných
hřebcích působících v inseminaci čerstvým spermatem v ZH Písek. Celkem bylo hodnoceno 31
vzorků ejakulátu. Sledovanými ukazateli byl objem ejakulátu, aktivita a koncentrace spermií,
procento živých spermií a přežitelnost spermatu. Zjištěné hodnoty objemu ejakulátu,
koncentrace spermií a aktivity spermií byly v souladu s Vyhláškou Ministerstva zemědělství,
která stanovuje minimální požadavky na kvalitativní ukazatele spermatu pro krátkodobou
konzervaci. Při hodnocení přežitelnosti spermatu bylo zjištěno, že dle průměrných hodnot
aktivity spermii je ejakulát životaschopný ještě po 96 hodinách od jeho odběru, ovšem
požadovaných 50 % aktivních spermií nebylo dosaženo již po 6 hodinách od odběru, kdy byla
zjištěna průměrná aktivita spermií 35,7 %. Rozdíly mezi průměrnými hodnotami aktivity
spermií byly statisticky průkazné mezi hodnotami zjištěnými v den odběru (po 6 a 12 hodinách)
a dalšími dny po odběru ejakulátu (po 24, 48 a 96 hodinách).
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Abstract
Monitoring the quality of sperm and its survivability was performed on 11 breeding
stallions involved in artificial insemination with fresh semen in ZH Písek. 31 samples of
ejaculate were evaluated. Values of volume, sperm concentration and activity, percentage of
live sperm and sperm survivability were observed.The values found ejaculate volume, sperm
concentration and sperm activities were in accordance with the Decree of the Ministry of
Agriculture, which determines minimum requirements for quality indicators of sperm for shortterm preservation. When evaluating survivability semen was found that according to the mean
values of sperm activity is ejaculate still viable after 96 hours of collection, but required 50 %
active spermatozoa were not achieved already after 6 hours of collection, the average sperm
aktivity was detected 35, 7%. The differences between the average values of sperm activity
were statistically significant between the values measured on the day collection (at 6 and 12
hours) and other days after semen collection (after 24, 48 and 96 hours).
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ÚVOD A LITERÁRNÍ PŘEHLED
Základním předpokladem úspěšné inseminace v chovu koní je výběr kvalitních
plemenných hřebců, kteří produkují dostatečné množství ejakulátu v dobré kvalitě. Za tímto
účelem vzniklo mnoho metod zabývajících se hodnocením kvality ejakulátu (Mamica, 2012).
Obecným cílem hodnocení spermatu je posoudit plodnost jednotlivých hřebců nebo
jednotlivých vzorků spermatu, přičemž sperma se použije jako čerstvé, zchlazené nebo
zmrazené. Cílem hodnocení ejakulátu je zjistit, zda jsou kvantitativní a kvalitativní
spermiologické parametry v souladu s nejnovějšími minimálními požadavky stanovenými pro
biologické složení hřebčího spermatu (Samper, 2009).
Sperma by mělo být hodnoceno v následujících situacích (Samper et al., 2007):
 před zařazením hřebce do chovu,
 před začátkem připouštěcí sezóny a alespoň jednou během sezóny,
 vždy po odběru a před expedicí,
 před konzervací spermatu posouzením vhodnosti ejakulátu pro chlazení či zmrazení,
 je-li podezření na problémy plodnosti hřebce nebo při nízkém procentu březosti klisen.
Vzhledem k tomu, že stanovení oplozovací schopnosti ejakulátu je velmi obtížné, používá
se řada zkoušek. Těmi se provede komplexní vyšetření a posoudí se jeho vhodnost k dalšímu
zpracování a následné inseminaci (Louda a kol., 2001).
Obvyklé parametry zahrnuté do hodnocení kvality čerstvého spermatu jsou kvantitativní
(např. objem, koncentrace spermií na ml, celkový počet spermií v ejakulátu) nebo kvalitativní
(např. procento pohyblivých spermií, morfologie spermií, dlouhověkost aktivity spermií
po zchlazení a skladování) (Samper, 2009).
Pro získání lepší představy o současné kvalitě získaného ejakulátu by mělo být provedeno
makroskopické a mikroskopické vyšetření ejakulátu (Samper et al., 2007).
Bezprostředně po odběru ejakulátu se provádí makroskopické vyšetření, při kterém
se stanoví objem získaného spermatu, barva, konzistence, pach a obsah cizích přimísenin
(Kliment a kol., 1989). Barva, konzistence a pach se posuzují smyslově, bezprostředně
po odběru ejakulátu. Objem ejakulátu se zjišťuje měřením v kalibrovaném válci nebo vážením
na laboratorní automatické váze (Louda a kol., 2001).
Mikroskopické vyšetření spermatu zahrnuje stanovení koncentrace, aktivity a morfologie
spermií, koncentrace vodíkových iontů a procenta živých a mrtvých spermií. Stanovení
koncentrace spermií v ejakulátu se vyjadřuje počtem spermií v 1 mm3 a je ukazatelem
pro
určení stupně ředění spermatu. Koncentraci je možné stanovit hemocytometrickou metodou
počítáním spermií v Bürkerově komůrce nebo fotometricky (Kliment a kol., 1989).
Důležitým spermatologickým ukazatelem je motilita spermií, která je dána progresivním
pohybem spermie vpřed za hlavičkou. Určuje se podle procenta pohyblivých spermií
v nativním preparátu (Mortimer, 1997). Vyšetření motility se provádí ihned po odběru
a po skladování (Louda a kol., 2001). Hodnotí se charakter pohybu, určuje se směr a rozsah
kmitů hlavičky spermie. Pro hodnocení motility lze využít i objektivních metod, kdy se
pro
hodnocení motility spermií využívá počítačová technika (Věžníka kol., 2004).
Integrita membránových systémů je při vyšetření ejakulátu propojena se stanovením
procenta živých a mrtvých spermií, neboť jejich průkaz je podložen právě změnami membrán
(Věžník a kol., 2004). Zkouška je založena na rozdílné afinitě živých a mrtvých spermií
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k barvivům. Mrtvé nebo oslabené spermie přijímají barvivo, kdežto živé spermie nepropouštějí
semipermeabilní membránou barvivo a hlavička zůstává bílá. Mrtvé spermie se barví bledě
růžově až červeně (Samper et al., 2007).
Morfologie spermií je důležitým parametrem pro hodnocení kvality spermatu. Vysoce
plodní hřebci mají více než 60 % morfologicky normálních spermií a méně než 5 % abnormalit
akrozomu. Zjišťování počtu abnormálních spermií při morfologickém vyšetření hraje důležitou
roli pro stanovení fertility, je důležité také pro selekci plemeníků a k odhadu potenciální
vhodnosti ejakulátu ke skladovatelnosti a pro účely umělé inseminace (Kuster et al., 2004). Při
hodnocení morfologie spermií lze využít celé řady různých metod a barviv. Posuzují se
odchylky od normální struktury spermie (Věžník a kol., 2004).
Přežitelnost ejakulátu je dalším měřítkem kvality spermií (Love, 2012). Znalost
přežitelnosti ejakulátu je důležitá u krátkodobě konzervovaného spermatu, protože umožňuje
předpovědět dobu, po kterou je chlazený ejakulát životaschopný. Přežitelnost chlazeného
ejakulátu je zjišťována prostřednictvím hodnocení motility po 6, 12, 24 a 48 hodinách
po odběru (Samper, 2009).
Jednotlivé metody hodnocení ejakulátu jsou nápomocné k odhadu potenciální plodnosti
konkrétního hřebce. Neexistuje jediné hodnocení, parametr nebo test, které lze použít
samostatně k určení míry plodnosti nebo neplodnosti hřebce, proto se důrazně doporučuje
využití více metod hodnocení. Čím více testů je použito, tím přesnější je odhad plodnosti
(Samper et al., 2007). Predikce plodnosti by se mohla zlepšit zařazením dalších metod
hodnocení založených na funkčních vlastnostech spermií. Nejčastějším hodnocením však
zůstává hodnocení vzhledu, objemu, koncentrace a aktivity spermatu. (Samper, 2009; Varner,
2008)
Nejpřesnější metodou objektivního hodnocení spermatu je automatická počítačová analýza
CASA (Computer- Asisted Sperm Analysis) pro vyšetřování semene, kdy se k hodnocení
kvalitativních parametrů spermií využívá kombinace mikroskopu, kamery a počítačového
softwaru (Love, 2011).
MATERIÁL A METODIKA
Sledování bylo provedeno na 11 plemenných hřebcích, kteří byli v majetku Zemského
hřebčince Písek a všichni byli využíváni v inseminaci čerstvým spermatem. Celkem bylo od
hřebců získáno 31 ejakulátů, z čehož bylo 17 ejakulátů naředěných ředidlem na bázi sušeného
odstředěného mléka a 14 ejakulátu bylo neředěných. Od začátku připouštěcí sezóny 2015 byly
ejakuláty odebírány v pravidelných měsíčních intervalech. U odebraného ejakulátu byly
hodnoceny následující parametry: objem ejakulátu, aktivita a koncentrace spermií, procento
živých spermií a přežitelnost spermatu.
Stanovení objemu ejakulátu
Objem ejakulátu byl stanoven bezprostředně po odběru hřebce v kalibrované kádince,
temperované na teplotu 37 °C ± 1 °C.
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Stanovení aktivity spermií
Hodnocení aktivity spermií bylo provedeno subjektivní metodou pozorování vzorku ejakulátu
pod mikroskopem, přičemž hodnocena byla minimálně tři zorná pole. Aktivita byla stanovena
ihned po odběru. Odhadem bylo stanoveno procentické zastoupení spermií pohybujících
se vpřed za hlavičkou.
Stanovení koncentrace spermií
Stanovení koncentrace spermií v ejakulátu bylo provedeno hemocytometrickou metodou
počítání spermií v Bürkerově komůrce.
Stanovení procenta živých spermií
Pro stanovení procenta živých spermií bylo použito barvení eosinem. Při hodnocení pod
mikroskopem bylo posuzováno minimálně 200 spermií. Hodnoty byly přepočítány na 100 %
a výsledek byl vyjádřen v procentu živých spermií.
Stanovení přežitelnosti spermatu
Přežitelnost byla sledována po dobu 96 hodin od odběru ejakulátu. Sperma bylo posuzováno
po převezení vzorků do laboratoře (po 6 hodinách od odběru) a následně po 12, 24, 48 a 96
hodinách. Po zahřátí spermatu na teplotu 37 °C byla hodnocena aktivita spermií a procento
živých spermií v ejakulátu. Po dobu testu bylo sperma uchováváno v chladničce při teplotě
4 °C.
Data byla zpracována v programu Microsoft Exel, kde byl ze získaných hodnot
vyhodnocen vývoj kvantitativních a kvalitativních ukazatelů v průběhu sledovaného období
a vývoj procenta živých spermií a motility spermií v průběhu 6 až 96 hodin od odběru ejakulátu.
Statistické vyhodnocení dat bylo provedeno v programu STATISTICA pomocí jednofaktorové
ANOVY, kterou byly testovány rozdíly mezi průměrnými hodnotami motility spermií
v jednotlivých časových intervalech hodnocení spermatu od jeho odběru a pomocí regresní
analýzy, kterou byla vyhodnocena souvislost mezi množstvím ejakulátu a živou hmotností
hřebce. Živá hmotnost hřebců byla stanovena přepočtením z tělesných rozměrů podle
přepočtového vzorce m = (OH3* 80) /100, který uvádí Marcenac et Aublet (1964).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Ze získaných hodnot byl vyhodnocen vývoj kvantitativních a kvalitativních ukazatelů
v jednotlivých termínech odběru. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1 a grafu1.
Průměrné hodnoty objemu ejakulátu se ve sledovaném období pohybovaly v rozmezí od
42 cm3 do 88 cm3. Dle Loudy a kol. (2001) kolísá objem ejakulátu hřebce od 50 do 200 cm3.
Věžník a kol. (2004) uvádí minimální objem ejakulátu 20 cm3. Dále uvádí, že objem ejakulátu
je variabilní a značně kolísá, což je způsobenou řadou faktorů, zejména plemenem a hmotností
hřebce, intenzitou odběrů, stupněm pohlavního vydráždění, technikou odběru ejakulátu, ročním
obdobím apod. Samper et al. (2007) dodává, že hodnoty objemu ejakulátu v připouštěcí sezóně
a mimo sezónu mohou být rozdílné až o 50 %.
Průměrné hodnoty koncentrace spermií ve sledovaném období se pohybovaly v rozmezí
od 130 000 spermií/mm3 do 540 000 spermií/mm3. Louda a kol. (2001) uvádí, že koncentrace
spermií v ejakulátu hřebců se pohybuje v rozmezí od 100 000 do 300 000 spermií v mm3, frakce
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bohatá na spermie může dosáhnout koncentrace až 800 000 spermií v mm3.
Dle Věžníka
3
a kol. (2004) je minimální koncentrace spermií 50 000 v mm .
Průměrné hodnoty motility, stanovené ihned po odběru ejakulátu, se pohybovaly
v rozmezí 52 a 75 %. Tyto zjištěné hodnoty jsou v souladu s tvrzením Loudy a kol. (2001),
že aktivita spermií hřebčího ejakulátu kolísá od 60 do 80 %. Zároveň také uvádí, že
při
krátkodobé konzervaci by motilita spermií měla být alespoň 50 %. Věžník a kol. (2004) uvádějí
jako dolní hraniční hodnotu požadovaného procenta pohyblivých spermií 60 %. Podle Severy
a kol. (2008) je hodnocení motility spermií složité a je ovlivněno teplotou a schopnostmi
hodnotitele, což vede k vysoké variabilitě ve výsledcích mezi jednotlivými laboratořemi a
laboranty. Tyto faktory je však možné eliminovat využitím objektivních metod.
V příloze č. 5 Vyhlášky Mze k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat (dále jen Vyhlášky) jsou stanoveny požadavky na hřebčí sperma pro
krátkodobou konzervaci, kde požadavek na minimální objem ejakulátu je 10 cm3, požadována
koncentrace spermií minimálně 100 000 spermií v 1 mm3 a nejméně 50 % aktivních spermií
v ejakulátu. Z výsledků je patrné, že zjištěné průměrné hodnoty objemu, koncentrace a motility
spermií tyto minimální požadavky splňují.
Tab. 1.: Průměrné hodnoty ejakulátu hřebců v jednotlivých termínech odběru
Datum
odběru
15.1.
22.1.
19.2.
25.3.
22.4.

n

Objem
[cm3]
88
49
42
58
65

6
8
5
6
6

Koncentrace
[107. cm-3]
13
43
53
42
54

Motilita ihned
po odběru[%]
52
70
68
75
73

Graf č. 1: Průměrné hodnoty ejakulátu hřebců a jejich vývoj ve sledovaném období
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V tabulce 2 a grafu č. 2 je znázorněn vývoj průměrného procenta živých spermií
v průběhu 6 až 96 hodin po odběru ejakulátu. V prvních dvou odběrových termínech (15.1.
a 22.1.) byly hodnoty zjišťovány u čerstvého spermatu (bez přidání ředidla) a u zbývajících
odběrových termínů u naředěného spermatu. Z grafu č. 2 je jasně patrný klesající trend procenta
živých spermií v ejakulátu v průběhu doby od odběru až po 96 hodin od odběru. Rovněž jsou
patrné zřetelné rozdíly mezi procenty živých spermií u čerstvého spermatu, kde procento živých
spermií nedosahuje ani 50 % již po 6 hodinách od odběru, a naředěného spermatu, kde u 7
ejakulátů bylo zjištěno více než 50 % živých spermií ještě po 96 hodinách od odběru ejakulátu.
Tab. 2: Průměrné procento živých spermiív průběhu 6 až 96 hodin po odběru ejakulátu
Datum
odběru
15.1.
22.1.
19.2.
25.3.
22.4.

n
6
8
5
6
6

6 hodin
29
33
67
53
67

Živé spermie (%)
12 hodin 24 hodin
11
10
65
59
47
40
63
59

48 hodin
4
5
57
36
51

96 hodin
1
50
29
47

Graf č. 2: Průměrné procento živých spermiív průběhu 6 až 96 hodin po odběru ejakulátu
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Dále byla sledována přežitelnost spermatu na základě posouzení aktivity spermií.
V tabulce a grafu 3 je znázorněn vývoj hodnot aktivity spermií v jednotlivých termínech
odběru. Opět je zde patrný klesající trend aktivity spermií s prodlužující se dobou od odběru
ejakulátu. Rovněž jsou zde vidět rozdíly v hodnotách aktivity spermií u neředěných vzorků a u
ředěného spermatu, kde aktivita spermií stoupá vlivem přidání ředidla, v případě 6 hodin po
odběru až na dvojnásobné hodnoty (z 20 % téměř na 50 %). Z výsledků je také patrné,
že u neředěných vzorků spermatu aktivita zcela zanikla do 24 hodin od odběru ejakulátu, oproti
tomu u naředěných vzorků ejakulátu byla zjištěna minimální aktivita ještě po 96 hodinách. Dle
Vyhlášky by inseminační dávka krátkodobě konzervovaného spermatu měla obsahovat
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minimálně 50 % aktivních spermií po ředění. Z toho plyne, že zjištěné průměrné hodnoty
aktivity spermií v ejakulátu by tento minimální požadavek nesplňovaly již po 6 hodinách od
odběru ejakulátu. Z celkového počtu 31 ejakulátů jich v této době pouze 10 dosáhlo
stanoveného minimálního procenta 50 % aktivních spermií.
Moran et al. (1992) uvádí, že zchlazené spermie hřebce zůstávají životaschopné jen pár
dní nebo dokonce hodin a rychle ztrácejí fertilizační schopnost. Fertilita chlazeného spermatu
není obvykle zachována déle než 24 – 48 hodin (Jasko et al., 1992). LeFrapper et al., (2010)
konstatují, že většina z dosud vyvinutých ředidel pro chlazené sperma udrží přijatelnou
pohyblivost spermií po dobu 24 hodin, ale při delším skladování se motilita snižuje.
Tab 3: Průměrná přežitelnost spermatu hřebců na základě posouzení aktivity spermií
Datum
odběru
15.1.
22.1.
19.2.
25.3.
22.4.

n
6
8
5
6
6

po odběru
52
70
68
75
73

Aktivita spermií (%)
6 hodin 12 hodin 24 hodin
21
0
16
1
50
26
14
46
28
13
49
30
13

48 hodin
0
0
6
8
7

96 hodin
0
0
2
3
3

Graf č. 3: Průměrná přežitelnost spermatu hřebců na základě posouzení aktivity spermií
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Z tabulky 4 je patrné, že nejvyšší průměrné motility 35, 7 % bylo dosaženo při
hodnocení po 6 hodinách od odběru ejakulátu. Druhé nejvyšší průměrné hodnoty motility 27,9
% spermií bylo dosaženo po 12 hodinách od odběru ejakulátu. Z výsledků HSD testu vyplývá,
že průkazně nižší průměrné hodnoty motility byly zjištěny po 24, 48 a 96 hodinách po odběru
ejakulátu, kdy byla po 24 hodinách po odběru zjištěna průměrná hodnota motility 12,1 %, po
48 hodinách 8,9 % a po 96 hodinách již jen 4,6 %.
Tab. 4: HSD test porovnávající zjištěnou motilitu spermií v průběhu 6 až 96 hodin po
odběru
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HSD při nestejných N; proměnná motilita
Přibližné pravděpodobnosti pro post hoc testy
Chyba: meziskup. PČ = 196,54, sv = 85,000
doba
{1}
{2}
{3}
{4}
{5}
pořadí
(35,667)
(27,941)
(12,053)
(8,9231)
(4,6364)
zkoušky
1
6 hodin
0,497452 0,000130 0,000163 0,000130
2

12 hodin 0,497452

0,011962 0,007504 0,001886

3

24 hodin 0,000130 0,011962

4

48 hodin 0,000163 0,007504 0,979244

5

96 hodin 0,000130 0,001886 0,727759 0,952095
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Graf č. 4 znázorňuje klesající trend motility spermií v průběhu 96 hodin po odběru
ejakulátu. Rozdíl mezi průměrnými hodnotami motility spermií byl statisticky vysoce průkazný
mezi skupinami, přičemž jednu skupinu tvořila motilita po 6 a 12 hodinách po odběru a
skupinou druhou pak motilita po 24, 48 a 96 hodinách po odběru.
Graf č. 4: Průměrná motilita spermií v průběhu 6 až 96 hodin po odběru spermatu
Současný efekt: F(4, 85)=17,307, p=,00000
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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V grafu č. 5 byla pomocí regrese vyhodnocena závislost mezi objemem odebraného
ejakulátu a hmotností hřebce. P-hodnota < 0,01 potvrdila přímo úměrnou závislost mezi
objemem ejakulátu a hmotností hřebce. Rovněž hodnota korelačního koeficientu 0,75
poukázala na vysokou závislost.
Regresní rovnice má tvar: objem ejakulátu (%) = -127,07 + 0,32*hmotnost hřebce (m).
Regresní model vysvětluje 57 % variability objemu ejakulátu. Závislost objemu ejakulátu
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na hmotnosti hřebce a plemenné příslušnosti potvrzují také Věžník a kol. (2004) a Louda a kol.
(2001).
Graf č. 5: Výsledky regrese sledující závislost objemu ejakulátu na hmotnosti plemenných
hřebců
Tabulka1 10v*55c
objem ejakulátu = -127,0746+0,3153*x
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r = 0,7529; p = 0,00000; r2 = 0,5669
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO PRAXI
Kvalita ejakulátu hřebce je významným předpokladem úspěšného zabřeznutí klisny,
proto je důležité, aby byl od hřebců získáván co nejkvalitnější ejakulát.
Z výsledků hodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů byl zjištěn průměrný
objem ejakulátu od 42 cm3 do 88 cm3. Požadovaný objem ejakulátu je minimálně 10 cm3,
z čehož vyplývá, že zjištěné hodnoty objemu ejakulátu splňují minimální požadavky na objem
ejakulátu stanovený Vyhláškou. Hodnoty motility spermií, stanovené ihned po odběru,
se v průměru pohybovaly v rozmezí od 52 % do 75 % a rovněž tedy splňují požadavek nejméně
50 % aktivních spermií v ejakulátu. Průměrná koncentrace spermií se pohybovala od 130 000
spermií/mm3 do 540 000 spermií/mm3, požadovaná koncentrace spermií stanovená pro hřebčí
sperma pro krátkodobou konzervaci je minimálně 100 000 spermií v 1 mm3.
Vysoká závislost mezi objemem ejakulátu a hmotností hřebce byla potvrzena hodnotou
korelačního koeficientu 0,75 a p-hodnotou potvrzující přímo úměrnou závislost mezi objemem
ejakulátu a hmotností hřebce. Výsledná regresní rovnice má tvar: objem ejakulátu (%) = 127,07 + 0,32*hmotnost hřebce (m).
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Při hodnocení motility v průběhu 6 až 96 hodin po odběru ejakulátu byly zjištěny
následující průměrné hodnoty motility: 35,7 % po 6 hodinách, 27,9 % po 12 hodinách, 12,1 %
po 24 hodinách, 8,9 % po 48 hodinách a 4,6 % po 96 hodinách od odběru ejakulátu. Pro
krátkodobou konzervaci by sperma mělo dle Vyhlášky obsahovat nejméně 50 % aktivních
spermií v ejakulátu, této hodnoty však z průměrných výsledků motility nebylo dosaženo ani po
6 hodinách od odběru ejakulátu. Z celkového počtu 31 ejakulátů jich po 6 hodinách od odběru
pouze 10 dosáhlo stanoveného minimálního procenta 50 % aktivních spermií. Rovněž byl
zjištěn vysoce statisticky průkazný rozdíl v průměrných hodnotách motility mezi 12 hodinami
po odběru, kdy motilita dosáhla v průměru 27,9 % a 24 hodinami po odběru, kdy hodnota klesla
v průměru na 12,1 %. Na základě těchto zjištěných údajů lze z hlediska procenta aktivních
spermií (přežitelnosti) doporučit, aby inseminace byla provedena co nejdříve od odběru
ejakulátu. Aby sperma odpovídalo požadavkům stanoveným vyhláškou (nejméně 50 %
aktivních spermií), měla by tato doba být nejlépe do 6 hodin od odběru ejakulátu.
Práce byla vytvořena s podporou projektu GAJU 020/2013/Z.
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