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Abstrakt 

Uvedená štúdia bola zameraná na zistenie obsahu stopových prvkov v ejakuláte kapra 

rybničného (Cyprinus carpio) v podmienkach umelého chovu. V práci boli použité pohlavne 

dospelé samce (n = 16) z lokality Kolíňany. Ryby boli transportované do laboratória, kde post 

mortem prebehol odber ejakulátu priamo zo semenovodu a následne sa vzorka uskladnila pri 

teplote -20°C. Pred analýzou bola vzorka mineralizovaná za pôsobenia reagentov HNO3 (5ml 

≥69,0%) a H2O2 (1ml ≥30,0%). Hodnotenie množstva prítomných prvkov vo vzorkách 

ejakulátu bolo zisťované prostredníctvom optického emisného spektrometra s indukčne 

viazanou plazmou ICP-OES 720. Najviac zastúpeným prvkom vo vzorke bol Zn (6,59 – 177,57 

mg.kg-1). Schéma koncentrácie jednotlivých prvkov od najviac po najmenej zastúpený bola 

nasledovná Zn > As > Sr > Ni > Mn > Se > Pb > Cr > Cd. Zo získaných výsledkov môžeme 

konštatovať, že experimentálne plochy pre rybné hospodárstvo SPU sú vybranými prvkami 

kontaminované v minimálnej miere a nemajú zásadný vplyv na  produkciu rýb a ich kvalitu. 
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Úvod 

Vo všeobecnosti je známe, že reprodukčný systém môže byť považovaný za zdroj informácii 

kontaminácie životného prostredia (Tosti a Gallo, 2012). Najvýznamnejšie škodlivé činitele, 

ktoré ovplyvňujú samčiu reprodukčnú sústavu sú ťažké kovy (Hatef et al., 2013), pesticídy 

(Selvaraju et al., 2011) a endokrinné disruptory (Jambor et al., 2017). Viaceré štúdie preukázali 

možný vplyv stopových prvkov na funkciu resp. dysfunkciu mužského reprodukčného systému 

https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p4

mailto:michal.miskeje@uniag.sk
https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p4


Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019   

26 
 

z hľadiska endokrinnej aktivity, produkcie gamét a ich kvality, a to obzvlášť u mužov (Slivková 

et al., 2009), kancov (Massányi et al., 2003), lišiakov (Massányi et al., 2005), býkov (Selvaraju 

et al., 2011) ako aj u druhov rýb, konkrétne u sumčeka afrického (Clarias gariepinus) (Kime et 

al., 1996), morského vlka (Dicentrarchus labrax) (Abascal et al., 2007), pstruha dúhového 

(Oncorhynchus mykiss) (Dietrich et al., 2010), paúhrovca priečnopruhého (Gymnotus carapo) 

(Vergilio et al., 2015) a kapra rybničného (Cyprinus carpio) (Chyb et al., 2001). Niektoré 

stopové prvku sú z hľadiska reprodukcie považované za esenciálne (Türk et al., 2014) avšak pri 

ich kombinácii a vysokých hladinách v semennej plazme, môžu mať nepriaznivý efekt na 

kvalitu spermií, produkovať oxidatívny stres a v konečnom dôsledku narušiť fyziologický 

proces nevyhnutný pre úspešné oplodnenie (Kasperczyk et al., 2015). Z hľadiska bioakumulácie 

a ťažkej alebo nemožnej odbúrateľnosti predstavujú environmentálne polutanty ako napríklad 

ťažké kovy významné riziko pre vodné organizmy. Svojim pôsobením na semenníky 

zapríčiňujú u rýb zníženie fertility a embryonálneho vývoja (Jezierska et al., 2009). 

 

Materiál a metódy 

 

Ryby a odber ejakulátu. 

Pohlavne dospelé samce druhu kapor rybničný (Cyprinus carpio) v počte 16 kusov boli 

vylovené z experimentálneho rybníka SPU v Nitre, farma Kolíňany. Výlov rýb prebiehal 

v období máj až jún 2015 pomocou rybárskej siete. Následne bol vykonaný transport do 

laboratória na katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, kde po humánnom 

usmrtení  a zbere základných ichtyologických parametrov kompetentnou osobou prebehol aj 

odber ejakulátu. Semenníky boli z brušnej dutiny odseparované chirurgicky a ejakulát bol 

odobratý zo semenovodu, aby sa zabránilo kontaminácii, či predčasnej aktivácii močom 

(Gennotte et al., 2012). 

Analýza stopových prvkov 

V štúdii bola hodnotená koncentrácia vybraných stopových prvkov vo vzorkách ejakulátu kapra 

rybničného (As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Se, Sr a Zn) pomocou optického emisného spektrometra 

s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES). 

Príprava vzorky 

Po odbere ejakulátu boli vzorky uskladnené v mrazničke pri teplote -20°C až do vykonania 

analýzy v Laboratóriu výživy rastlín a ionomiky vo VC AgroBioTech SPU v Nitre. 

Rozmrazenú vzorku bolo nutné previesť do tekutého stavu a to procesom vysoko-tlakovej 

mineralizácie ETHOS ONE (Milestone Srl., Sorisole, BG, Taliansko) za pôsobenia reagentov 
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HNO3 v objeme 5ml ≥69,0% (TraceSELECT, Honeywell Fluka, Morris Plains, USA) a H2O2 

v objeme 1ml ≥30,0% (Merck Suprapur). Navážka vzorky sa pohybovala v rozmedzí od 0,3g 

do 0,5g a bola zohľadnená vo výpočte výsledku. Na mineralizáciu vzoriek a  slepej vzorky bol 

použitý program vyvinutý a optimalizovaný výrobcom pre rozklad živočíšneho tkaniva (15 

min. zahrievanie na 200 °C, 15 min. udržiavanie teploty a 15 min. chladenie). Mineralizát bol 

po vychladnutí prefiltrovaný (filter grade 390, Sartorius AG, Goettingen, Nemecko) 

a doriedený do sklenených baniek s presným objemom 50 ml ultračistou vodou. Uskladnenie 

prebehlo pri laboratórnej teplote v pevne uzavretých 50mL centrifugačných skúmavkách.  

ICP-OES analýza 

Hodnotenie množstva prítomných prvkov (As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Se, Sr a Zn) vo vzorkách 

ejakulátu bolo zisťované prostredníctvom optického emisného spektrometra s indukčne 

viazanou plazmou (ICP-OES 720, Agilent Technologies Austrália (M) Pty Ltd.). Detekčné 

limity (µg.l-1) meraných stopových prvkov boli nasledovné As 1,50; Cd 0,05; Cr 0,15; Mn 0,03; 

Ni 0,30; Pb 0,80; Se 2,00; Sr 0,01; Zn 0,20. Vlnové dĺžky (nm) pre jednotlivé prvky boli zvolené 

nasledovné As 188,980; Cd 226,502; Cr 267,716; Mn 257,610; Ni 231,604; Pb 220,353; Se 

196,026; Sr 407,771; Zn 206,200. Pre zvolenú analýzu sme použili mnohoprvkový štandard 

V pre ICP (Sigma-Aldrich Production GmbH, Švajčiarsko), ktorý pokrýval väčšie spektrum 

prvkov (Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn) a jednodruhové štandardy pre As a Se toho istého výrobcu. 

Kalibračná krivka pre všetky prvky bola vytvorená pri riedení 0,01; 0,10 a 1,00 mg.L-1. 

Štatistická analýza 

Získané výsledky boli štatisticky spracované v programe GraphPad Prism 6.01 (GraphPad 

Software Incorporated, San Diego, Kalifornia, USA). 

 

Výsledky a diskusia 

Podľa Hatef et al. (2013) mnohé environmentálne kontaminanty vykazujú potenciál 

bioakumulácie v tkanivách rýb ako sú semenníky a môžu dosiahnuť rádovo vyššie koncentrácie 

ako v prostredí. Práca bola zameraná na zistenie obsahu vybraných stopových prvkov 

v ejakuláte kapra rybničného (Cyprinus carpio). Priemerné hodnoty jednotlivých prvkov sú 

uvedené v tabuľke 1, kde sú ďalej uvedené aj hodnoty medián, štandardná odchýlka, variačný 

koeficient, štandardná chyba a minimum a maximum nameraných hodnôt. Najviac zastúpeným 

prvkom vo vzorke bol Zn (6,59 – 177,57 mg.kg-1). Schéma koncentrácie jednotlivých prvkov 

od najviac po najmenej zastúpený je nasledovná Zn > As > Sr > Ni > Mn > Se > Pb > Cr > Cd. 

Jarapala et al. (2014) zisťovali prítomnosť viacerých stopových prvkov (Co, Cr, Cu, Mn, Zn 

a Se) v tkanivách rôznych druhov rýb pomocou optickej emisnej spektrometrie s hmotnostným 
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detektorom (ICP-MS). Pri druhu Cyprinus carpio (n = 6) namerali pri Cr 0,24 ± 0,01 mg.kg-1; 

Mn 0,78 ± 0,00 mg.kg-1; Co 0,03 ± 0,00 mg.kg-1; Cu 0,97 ± 0,05 mg.kg-1; Zn 3,25 ± 0,02 mg.kg-

1 a Se 0,16 ± 0,00 mg.kg-1. Nami namerané hodnoty boli okrem Mn priemerne vyššie, čo môže 

poukazovať na viac zaťažený ekosystém, ale napríklad v prípade Zn, je jeho vyššia 

koncentrácia v reprodukčných sekrétoch prirodzená. Kvalita biotopu je významne 

ovplyvňovaná ľudskou činnosťou. V práci Ebrahimi a Taherianfard (2011) boli popísané 

koncentrácie Pb, Cd a As v troch rôznych úsekoch toku rieky Kor (A – horná časť, najmenej 

zaťažená, B – stredná časť, najviac zaťažená a C dolná časť) u druhu Cyprinus carpio. Hodnoty 

boli získané pomocou techniky ICP-OES. Koncentrácie Pb u samcov v jednotlivých častiach 

toku A 0,32 ± 0,22 mg.kg-1, B 1,16 ± 0,11 mg.kg-1 resp. C 0,82 ± 0,25 mg.kg-1, pri Cd v mieste 

A 0,11 ± 0,01 mg.kg-1, B 0,03 ± 0,02 mg.kg-1, resp. C 0,11 ± 0,00 mg.kg-1 a hodnoty As v mieste 

A 0,12 ± 0,07 mg.kg-1, B 1,25 ± 0,09 mg.kg-1, resp. C 0,17 ± 0,03 mg.kg-1. Experimentálna 

plocha odkiaľ pochádzajú naše vzorky nie je významne zaťažená priemyselnou ľudskou 

činnosťou. Nami získané výsledky vykazujú výrazne nižšie hodnoty ako výsledky uvádzanej 

štúdie v časti toku B, ktorý bol emisne najviac zaťažený.  

 

Tabuľka č. 1 Koncentrácia vybraných stopových prvkov vo vzorkách ejakulátu 

stopový prvok priemer medián S.D. CV % SEM Min - max 
       

As (mg.kg-1) 0,76 0,71 0,49 65,52 0,13 0 – 1,77 

Cd (µg.kg-1) 22,96 10,14 27,49 119,70 6,87 0 – 87,73 

Cr (mg.kg-1) 0,18 0,17 0,05 27,34 0,01 0,12 – 0,32 

Mn (mg.kg-1) 0,44 0,39 0,19 44,89 0,05 0,18 – 0,82 

Ni (mg.kg-1) 0,48 0,33 0,39 79,97 0,09 0,11 – 1,36 

Pb (mg.kg-1) 0,25 0,27 0,17 66,81 0,04 0 – 0,55 

Se (mg.kg-1) 0,33 0,00 0,56 166,15 0,14 0 – 1,67 

Sr (mg.kg-1) 0,60 0,63 0,38 63,72 0,10 0,19 – 1,60 

Zn (mg.kg-1) 50,08 51,28 46,03 91,92 11,51 6,59 – 177,57 

S.D. - štandardná odchýlka, CV % - variačný koeficient, SEM - štandardná chyba,  

Min - max - minimum - maximum. 

 

Záver  

Podľa správy Európskeho strediska pre monitorovanie trhu s produktami rybolovu a akvakultúr 

(EUMOFA) z roku 2018 je zrejmý nárast spotreby rybieho mäsa o 3% oproti roku 2015. 

Spotreba rýb dosiahla 24,33 kg na obyvateľa Európskej únie (EUMOFA, 2018). Je dôležité, 

aby sa pri produkcii v rybom hospodárstve prihliadalo nielen na kvantitu, ale aj na kvalitu. 

Monitoring stopových prvkov v jednotlivých ekosystémoch je dôležitým ukazovateľom jeho 
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kvality. Mnohé z nich sú považované za esenciálne, ale pri ich nadmernej akumulácii 

v prostredí a následne v organizme, môžu mať za dôsledok viacero fyziologických porúch. 

Reprodukčný systém rýb je schopný akumulovať niektoré kontaminanty prostredia, medzi 

ktoré patria aj ťažké kovy. V prezentovanej  štúdii sme ako bioindikátor prostredia využili kapra 

rybničného (Cyprinus carpio). Výsledky poukazujú na fakt, že experimentálne plochy pre 

rybné hospodárstvo SPU sú vybranými prvkami kontaminované v minimálnej miere a nemajú 

zásadný vplyv na  produkciu rýb a ich kvalitu. 
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