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Úvod 

Předložená publikace navazuje na deset let starou meto
diku vydanou Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým, 
zaměřenou na využiti analogu GnRH při umělém výtěru lína, 
která vyšla ve stejné edici. Na základě dalšího výzkumu 
a overovan1 v praxi na rybích líhních je možno doporučit 
k hormonálnf indukci dvulace celé fady druhA ryb . synteticky 
vyrohc:rný analog GnRll. oznal:ovaný jako (D-Ala')GnRlll'roNllEt. 

Charakteristika př{pravku 

Základní savčí spouštěcí hormon gonadotropinu (označo
vaný zkratkou GnRH nebo LH-RH) je dekapeptid o chemické 
struktuře: 

pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-GlyNH2 

K hormonální indukci ovulace a spermiace lze mimo jiné s vý
hodou používat některé synteticky vyrobené analogy, vyznaču
jící se zkrácením desetičlenného řetězce aminokyselin na de
vítičlenný, náhradou některých původních aminokyselin jinými 
a rovněž zkrácením karboxyterminálni části molekuly. 

Jako jeden z nejuniverzálnějších a nejdostupnějších 
přípra~kO se dlouhodobě osvědčil analog savčího GnRH, 
[D-Ala ]GnRHProNHEt, vyznačující se vysokou účinností. Jeho 
chemická struktura je následující: 

pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Ó-Ala-Leu-Arg-ProNHEt 

Mechanismus působen{ 

Injekčni podání GnRH nebo jeho analogu rybám ve stavu 
vrcholné předvýtěrové připravenosti, přechovávaných v odpo
vidujfcích podmínkách (teplota vody, obsah kyslíku apod.), 
vyvolá za určitou dobu u jikernaček ovulaci a u mlíčáků 
spermiaci, resp. zvýšeni produkce spermatu. Vzhledem k t<~u. 
že GnRH, r.:sp . j .:ho unu I ogy, půsoh í nu uvo I nt:n í gonudo trop i -
nu a ten vyvolává další změny v gonádách, je časový interval 
od injikace přípravků do vyvoláni ovulace přibližně o polo
vinu delší, než při použiti v jedné dávce aplikované hypofý
zy. Hormonální indukce ovulace uvedených druhů ryh pomocí 
analogu GnRH je nákladově lacinější než hypofyzuce . 

Ddvkovdn( u jednotlivých druhtl ry/J 

Preparát lze doporučit k použití pfi umělém výtěru celé 
tady druhO ryb. Doporučené dávky pro jikernačky jedn<>tl ivých 
druhů ryb jsou uvedeny v tab . 1. 
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Tab. 1: Doporučené dávky an~logu GnRH 

Druh ryby Dávka µg.kg-1 

lín, amur bílý, lipan, štika, sumeček africký 10 - 20 

sumec velký, parma 30 - 40 

okoun říčn . í 100 

Ředění a způsoby, aplikace 

Analog GnRH je dodáván obvykle ve formě bílého až žlu
tavého prášku v suchém stavu v ampulkách a to o hmotnosti 
účinné látky O,S, 1,0 a 2,0 mg. Pro vlastní aplikaci se ana
log musí rozpustit ve fyziologickém roztoku . ~eděni se pro
vádí s ohledem na výši dávky pro jednotlivé druhy ryb tak, 
aby objem použitý pro jednu rybu nepřevýšil 1 - 2 ml. Je-li 
i přesto nutné aplikovat vyšší objem rybám, je vhodnější 
použít dělenou aplikaci na dvě místa (např. hřbetní svalovi
na na obou stranách trupu). 

Na následujícím příkladu je uveden způsob ředění a dáv
kování analogu GnRH při injikaci lína: 

Na líheň bylo dovezeno SO kusů jikernaček lina o indi
viduální hmotnosti 300 - 1qo g o celkové hmotnosti 2S kg. 
Při použiti dávky 10 µg.kg- je potřeba 2SO µg (tj. 0,2S mg) 
preparátu. Za předpokladu, že je k dispozici navážený prepa
rát v množství O,S mg, celé množství se rozpustí v 50 ml fy
ziologického roztoku a získá se tak koncentrace 10 µg na 1 
ml. Polovina objemu (2S ml) se odlije a ihned zamrazí k pří
padnému pozdějšímu použití. Druhá polovina se použije k in
jikováni jikernaček lína v dávce 1 ml na 1 kg jikernaček, 
nebo-li na každých 100 g hmotnosti 0,1 ml (např. 400 g ji
kernačce (), 4 m 1 , 700 g ji ke rnučce O, 7 m 1 apod . ) . Obdohně se 
postupuje v jiných pfipadech. 

Dosažení ovulace 

Časový interval od injikace analogu GnRH do dosažení 
ovulace je ovlivňován zejména druhem ryby a teplotou vody . 
Ziskané pohlavní produkty jsou plnohodnotné . V tab. 2 jsou 
uvedeny obvyklé délky časových intervalů od injikace analogu 
GnRH do ovulace u jednotlivých druhů ryb pfi obvyklých tep
lotách vody. 

4 



Tub . 2: Dé I ka časového in te rvu I u ml i j i kuce una I ogu GnRll do 
ovulace jikernaček jednotlivých druhů ryh v závis
losti na teplotě vody 

Druh ryby 

I i pan 

štika 

1 in 

amur bílý 

pa1:ma 

sumec.: 

sumeček africký 

okoun říl::ní 

Uchol'ávání pťepa1:ár'j 

Teplot,a vody 
( C) 

8 
I O 
12 

10 

20 
22 
24 

23 

6 

23 

20 

14 
16 
18 

Časový intt!rval 

5 7 dnů 
4 - 6 dnů 
3 - 5 dnů 

3 - 6 dnů 

42 h 
33 h 
29 h 

17 h 

41 - 49 h 

28 - 30 h 

12 h 

4.5 dne 
4 dny 
:i. 5 drw 

Analog GnRH je v suchém stavu hygroskopický a termcilu
bi lni. Zásudnč se nedoporučuje otevírat ampulku. vyjmu oku
mžibu těsně před rozfeděnim. V suchém stavu pfi teplotě O až 
+4 C lze analog GnRH dlouhodobě uchovávat minimálně 2 roky. 
obvykle ale 5 i vice let bez ztráty účinnosti. Kritkodobé 
někol ikudcnni zvýšeni teploty do 25 °c (napf. pří dopravě) 
nemá vliv na sniženi účinnosti preparátu . Vniknutí vlhkosti 
či nedodrženi teploty se projeví změnou barvy z bílé na žlu
tou a změnou konzistence. Preparát v takovémto stavu jíž ne
ní účinný. 

Po rozředěni se případné nespotřebované neznečištěné 
zbytky roztoku preparátu doporučuje uchovávat v zamraženŠm 
stavu (odděleně od potravin) při teplotě -15 až -25 C 
v lahvích z plastické 3moty . I opakované krátkodobé rozmra
zení na přibližně 10 C a po odebrání potřebného množství 
opětovné zamraženi není na závadu. Podmínkou je použiti ste
rilního ředíc.Iho fyziologického roztoku, či.stých vypařených 
lahví a nepřekročeni maximálních teplot při případném odbě-
ru. 

Při práci s preparátem je potřeba dodržovat obvyklá 
bezpt!Čnostní a hygienická opatřeni, zejména nejíst a nepit, 
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vyvarovat se požití preparátu a zabránit potřísnění poko ky. 
Po Ykončeni práce je nutné si umýt ruce a dokonale vypl ch
nout použité nádoby, injekční stříkačky apod .. které př šly 
do styku s preparátem. 

Metodika obsahuje:: výsledky výzkumu dosažené s podporou 
Národnl agentury pro 7.c::mčdt:lský výzkum v rámci h.::šc::ní pro
jektu JE 4139. 
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