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I.  CÍL METODIKY 

Cílem metodiky je předložit odborné veřejnosti a zejména pak pracovníkům inseminačních stanic 

komplexní metodický návod, umožňující snadné proniknutí do popsaného tématu a plně samostatné 

zvládnutí celého procesu hodnocení morfologického obrazu spermií kance. 

II.  VLASTNÍ POPIS METODIKY 

1  Popis metodiky 

Metodika poskytuje ucelenou informaci o všech klíčových bodech týkajících se hodnocení 

morfologicky abnormálních spermií kance. Díky ní tak má uživatel možnost seznámit se s procesem přípravy 

vzorku hodnoceného semene spolu s postupy a metodami jeho vlastního hodnocení. Součástí metodiky je 

detailní obrazová dokumentace vad spermií kance. 

2  Úvod 

Sledování a hodnocení morfologického obrazu spermií je spolu s hodnocením motility spermií 

nejdůležitějším praktickým ukazatelem kvality spermatu. Zatímco kvantitativní ukazatele jako objem 

spermatu nebo koncentrace spermií lze určit velice snadno a rychle, hodnocení kvalitativních ukazatelů 

spermatu je nepoměrně náročnější, neboť vyžaduje mnohem více znalostí a zkušeností. Vyhodnotit motilitu 

spermatu je však pro zkušeného pracovníka rutinní úkol, který je sice nezbytný, ale zároveň i velmi rychlý a 

díky tomu celý proces zpracování spermatu příliš nezatěžuje. Problém nastává až v případě hodnocení 

morfologického obrazu spermií. Jedná se o úkon, který klade vysoké nároky na znalosti a zkušenost 

laboranta, přičemž je vlastním provedením značně časově náročný. Navíc je nutné hodnocený vzorek 

náležitě připravit, tj. nanést na podložní sklíčko ve formě nátěru a ten pak fixovat a obarvit. Tyto faktory ve 

svém důsledku vedou k velmi omezenému sledování a hodnocení morfologického obrazu spermií ve 

spermatu kanců, resp. v inseminačních dávkách. Bylo přitom opakovaně zdokumentováno, že zvýšený 

výskyt morfologicky abnormálních spermií (MAS) v inseminačních dávkách má přímý vliv na výsledky 

inseminace, tj. na březost a velikost vrhu. V praxi přitom nízká frekvence sledování MAS neodpovídá 

důležitosti tohoto ukazatele pro vlastní reprodukční proces. 

Nedostatek zkušeností s hodnocením MAS v rámci vlastních 

kapacit pak mnohdy nutí management inseminačních stanic 

k ověřování výskytu MAS u externích pracovišť, které ze své 

podstaty není ani časté ani rychlé. V horším případě pak 

může docházet k podcenění rizik spojených se 

zvýšeným výskytem MAS v ejakulátech kanců 

a inseminačních dávkách. 

3  Morfologicky abnormální spermie 

Pojem morfologicky abnormální spermie (MAS) 

zahrnuje všechny spermie, na kterých se vyskytují vady 

odlišující hodnocenou spermii od morfologicky normálního stavu. Zahrnuje v sobě jak vady běžně 

označované za patologické, tak vady, které lze označit za fyziologické, přičemž se do patologických 

nezapočítávají. Takovou vadou je kapka ve stádiu migrace neboli distální protoplazmatická 

(cytoplazmatická) kapka (kapénka), kterou je možné nalézt na bičíku spermie. V průběhu procesu dozrávání 

mají všechny spermie tuto kapénku. Ta by se měla postupně z bičíku uvolnit, přičemž za ideálních okolností 



6 

by už neměla být v ejakulátu přítomna. Názory jak přistupovat k hodnocení distální kapénky se různí, 

nicméně i když není započítávána do patologií, zůstává faktem, že se jedná o vadu nežádoucí. Vysoký výskyt 

této vady je spojován s horšími výsledky inseminace. Není bez zajímavosti, že v průběhu přípravy a 

skladování inseminačních dávek může postupně docházet k úbytku distálních kapének na spermiích. 

Dokonce může dojít k jejich úplnému vymizení. Výskyt této vady v ejakulátu může naznačovat, že kanec je 

příliš přetěžován, nebo že funkční úroveň jeho pohlavního systému je nízká, především pak nadvarlat. 

V ejakulátech se běžně vyskytuje i kapénka proximální.  Ta už je ovšem řazena přímo do vad patologických. 

Důvodem, proč se věnovat tématu detekce MAS v ejakulátech kanců, je významný vliv výskytu MAS na 

výsledky inseminace. Stanovení množství MAS v ejakulátu tak může hrát důležitou roli v možném odhadu 

fertility kanců. Výskyt některých vad může být rovněž průvodním znakem špatného zdravotního stavu 

kance, nebo jeho přetěžování. Na jejich výskytu se rovněž podepisuje široká škála dalších faktorů, včetně 

těch genetických. Známý je kupříkladu vliv vysokých letních teplot, které se mohou vzhledem k dlouhému 

vývoji spermie projevit až za velmi dlouhou dobu. Určitý vliv na výskyt MAS může mít i zkracující se 

fotoperioda. Druhá polovina roku je tak z pohledu výskytu MAS obvykle horší než první polovina roku. 

V neposlední řadě má významný vliv na výskyt MAS i vlastní úroveň práce s ejakulátem. Neodbornou 

manipulací může snadno dojít k nežádoucímu poškození spermií. 

Otázka procentuálního zastoupení patologických spermií v ejakulátech je stále předmětem diskusí. 

Obecným doporučením je nepřekročit maximum 25 % patologických spermií u všech ejakulátů kance 

použitých v inseminaci. Optimálním řešením je zahrnout do tohoto procenta i obsah distálních kapek. 

Nutno ovšem podotknout, že do výsledků inseminace se může negativně promítnout i využívání ejakulátů 

splňujících toto kritérium jen velmi těsně. V této věci jsou tak mnozí autoři ještě přísnější, přičemž 

doporučují maximum 20 % jako horní hranici pro výskyt všech patologických vad v ejakulátech určených k 

inseminaci. Uvádí se, že z pohledu inseminace lze považovat za plně fertilní jen takové kance, u kterých je 

výskyt vad spermií v ejakulátu do 10 %. V souvislosti s uvedenými limity je dobré zmínit fakt, že i velmi 

kvalitní ejakuláty kanců jsou obecně zatíženy alespoň minimálním výskytem MAS. Lze tedy říci, že každý 

ejakulát kance obsahuje nějaké nežádoucím způsobem utvářené nebo změněné spermie. 

Morfologické vyšetření spermií patří mezi nejobjektivnější 

metody posuzování kvalitativní úrovně ejakulátů. Nicméně 

schopnost hodnotícího posoudit správně všechny vady má zásadní 

vliv na výsledek tohoto vyšetření. Při posuzování spermií je 

pozornost zaměřena na hlavičku, krček, spojovací část a bičík. 

Výskyt vad tak lze očekávat na všech částech spermie. Základní 

klasifikace změn na spermiích je podle původu vzniku. První skupina 

jsou vady vývojové (primární), druhá skupina jsou vady získané 

(sekundární). Primární vady zahrnují zejména období vývoje 

spermie. Sekundární změny vznikají až po definitivním 

morfologickém ukončeni vývoje spermie, přičemž mohou vzniknout 

už při procesu dozrávání a uchovávání spermií v pohlavních 

vývodných cestách. Vliv na jejich vznik může mít působení celé řady 

vnějších faktorů, jako je např. změna pH prostředí, chladový šok, 

šok z ředění, nevhodné ředidlo nebo stárnutí inseminační dávky. 

K těmto vlivům je obzvláště citlivá membrána akrozomu. Z možných 

vad se zdaleka nejčastěji vyskytují cytoplazmatické kapénky 

(proximální i distální). K dalším častým nálezům lze například řadit 

zbobtnalý akrozom, ohnutí bičíku až do stádia smyčky, změněnou 

bázi hlavičky nebo abnormální tvar hlavičky. U frekvence výskytu 

Spojovací 
část 

Hlavičk
a 

Hlavní část 
bičíku 

Koncová 
část bičíku 

Krček 

Kalíšek 

Ekvatoriální 
segment 

Akrozom 

Základní popis spermie 
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vad spermií je zajímavostí, že ejakuláty některých kanců opakovaně tíhnou k zvýšenému výskytu určité 

vady. Pro některého kance je pak například typický zvýšený výskyt hruškovitých hlaviček, zatímco pro jiného 

například častější výskyt určitých defektů akrozomu. 

4  Vyhotovení nátěru spermatu 

Pokud chceme vyhodnotit morfologický obraz spermií, je nutné si nejprve připravit nátěr 

hodnoceného spermatu. Nejvyšší vypovídací hodnotu o výskytu MAS v ejakulátu plemeníka mají nátěry 

připravené z nativního ejakulátu. Důležité je si uvědomit, že výsledné hodnocení bude odrážet stav vzorku 

v okamžiku jeho provedení. Vzorek spermatu nebo inseminační dávka, ze které bude nátěr proveden tak 

vyžaduje naprosto stejné zacházení jako zbytek zpracovávaného spermatu nebo inseminačních dávek. 

Příprava nátěru je velmi jednoduchý úkon, nicméně jeho provedení a výsledná kvalita mají nemalý vliv na 

možnosti jeho dalšího vyšetření. Z tohoto důvodu nelze opomenout základní zásady jeho přípravy. Při jejich 

ignorování nebo neznalosti se může stát, že zbytečně zvýšíme množství sekundárních vad spermií, případně 

bude hodnocení nátěru velice obtížné. 

Sperma nebo inseminační dávky, ze kterých bude nátěr připravován, musí být dobře promíchány. 

V profesionálních podmínkách jsou obvykle připravovány minimálně dva nátěry. Je tomu tak z důvodů 

zvýšení věrohodnosti závěrů, pro případné porovnání výsledků z různých barvících postupů a v neposlední 

řadě z preventivních důvodů, tj. předejití nepředpokládaného znehodnocení nátěru. Podložní sklíčka, na 

která bude nátěr nanesen, by měla být zcela nová a čistá. 

Sklíčko nesmí být jakkoli mastné a z tohoto důvodu je 

nutné vyvarovat se dotyku prstů na ploše určené pro 

vlastní nátěr. Sklíčko s nátěrem musí být vždy označeno! 

Doporučený postup přípravy nátěru je i s popisem uveden 

v přiloženém schématu. 

Základním cílem je tenký a dobře hodnotitelný nátěr 

spermatu. Pokud příliš vysoká koncentrace spermií 

znemožňuje i přes kvalitní provedení nátěru jeho 

bezproblémové vyšetření, lze přistoupit k naředění vzorku 

spermatu, ze kterého bude nátěr zhotoven. Vhodným 

médiem je např. fyziologický roztok o odpovídajícím pH, tj. hodnota cca 7,2 pro kance. Kvalitu 

vyhotoveného nátěru je vždy lepší ověřit pod mikroskopem. To zejména platí v případech, kdy si výsledkem 

své práce nejsme jistí, nebo s přípravou nátěrů chybí dostatek zkušeností. K vlastnímu ověření stačí 

mikroskop, který je běžně používán k hodnocení motility, přičemž zvětšení 100× je již plně dostatečné. 

Jednotlivé spermie by měly být dobře viditelné a bez přílišného překrytí. Nátěr je nutné vyhotovit 

znovu, obzvláště v těch případech, kdy došlo k evidentnímu poškození spermií v důsledku chybného 

provedení nátěru, nebo se spermie vyskytují ve více vrstvách a překrývají se tak, že je od sebe nelze dobře 

rozlišit. Velmi hustý, neodborně provedený nátěr může oko zkušeného laboranta poznat na první pohled. 

Takto nevhodné provedení se viditelně projeví zejména při následném barvení preparátu, kdy dochází 

k neúměrnému ulpívání použité barvy. Příliš silná vrstva naneseného spermatu vede nejenom 

k masivnímu překrývání spermií, ale také zabraňuje dostatečnému probarvení spermií. Po ověření kvality 

provedení a před jakoukoli další manipulací nechte nátěr zaschnout. K tomu lze využít výhřevnou desku o 

teplotě 33 °C, případně lze nechat nátěr zaschnout při laboratorní teplotě. 

Potřeby na přípravu nátěru: výhřevná deska, 

mikropipeta na 10µl, podložní sklíčka. 
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Schéma přípravy nátěru spermatu: 

 
 

Na podložní sklíčko naneseme pipetovací špičkou 

kapku spermatu o objemu 10 µl. Lze také použít 

skleněnou tyčinku a nanést s její pomocí kapku 

spermatu v cca 3/4 šíři kratšího okraje podložního 

sklíčka. Nanesená linie spermatu by neměla být příliš 

objemná a zároveň je vhodné, aby byla umístěna 

s dostatečným odstupem od kratšího okraje. Takto 

ponechaný prostor slouží pro popis sklíčka a 

usnadňuje pozdější manipulaci s nátěrem. 

 

Poté si připravíme druhé, tzv. roztěrové sklíčko. Jako 

roztěrové sklíčko lze použít další sklíčko podložní, 

případně jiné menší sklíčko, přičemž je vždy 

podmínkou alespoň jedna zcela rovná a nepoškozená 

hrana. Tato rovná hrana by zároveň neměla být širší 

než podložní sklíčko, na kterém vlastní nátěr 

provedeme. Roztěrovým sklíčkem se pod mírným 

úhlem (optimálně 45°) přibližujeme ke kapce 

spermatu tak, aby jeho rovná hrana byla v kontaktu 

s podložním sklíčkem. 

 

V okamžiku, kdy dojde k dotyku přiložené hrany 

roztěrového sklíčka se spermatem, nanesené sperma 

ulpí na takto přiloženém sklíčku. Následně můžeme 

vyhotovit vlastní nátěr. 

 

Roztěrovým sklíčkem provedeme jednorázový plynulý 

tah do směru, ze kterého jsme se ke spermatu 

přiblížili. Nikdy naopak! Přitom je nutné udržovat 

alespoň mírný úhel směrem k původní linii 

naneseného spermatu. Zásadou je vždy neztratit 

kontakt s podložním sklíčkem, nepřerušovat ho 

v průběhu celého tahu a jakkoli se nevracet zpět ve 

snaze opravit nedostatky v provedeném nátěru.  

 

Uvedený postup nám umožňuje vyhnout se situacím, 

kdy se sperma dostane před roztěrové sklíčko. Díky 

tomu tak nedojde k poškození spermií, které by jinak 

mohly ulpět pod hranou roztěrového sklíčka. Zároveň 

také platí, že je tímto postupem možné dosáhnout 

velmi tenkého nátěru, který je pak zárukou kvalitně 

připraveného preparátu. 
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V praktickém provozu inseminační stanice může vyvstat potřeba připravit nátěr, který bude barvit a 

vyšetřovat někdo jiný. Případnou chybou tak lze znesnadnit pozdější práci nejenom sobě. Vyšetření 

špatného nátěru trvá mimo jiné déle a současně může i výrazně ovlivnit výsledné hodnocení. Nechat si 

vyšetřit nátěry spermatu na externím pracovišti nemusí být levné. Přitom hrozí, že špatně provedený nátěr 

nebude vůbec vyšetřen, nebo se komplikace spojené s jeho vyšetřením promítnou do ceny služby. Mohou 

se také vrátit výsledky, které nebudou zcela přesně odpovídat skutečnému stavu. Za takových okolností 

půjde o ztracenou investici, která ve svých důsledcích může vést k chybným rozhodnutím managementu 

inseminační stanice. Na tomto místě je však nutné říci, že odborné pracoviště, které bude hodnocení 

provádět, by se mělo o výrazných obtížích spojených s vyšetřováním zaslaných vzorků zmínit, seznámit vás s 

možnými důsledky takového neobjektivního hodnocení a případně navrhnout vhodné řešení vzniklého 

problému. Pokud jsou nátěry spermatu posílány poprvé, nebo s jejich tvorbou chybí zkušenosti, přičemž 

není možnost ověřit si výsledek pod mikroskopem, není nic snazšího, než pro jistotu připravit nátěrů více. 

Na kvalitu odeslaných nátěrů se lze i přímo zeptat daného pracoviště, které bude hodnocení provádět. 

Závěrem lze dodat, že precizní provedení nátěru 

spermatu je snadným úkonem, jehož osvojení je otázkou 

velice krátké doby. Nejjednodušší cestou k zvládnutí jeho 

přípravy je zkusit si připravit několik nátěrů nanečisto. Poté 

se již bude jednat o zcela rutinní úkon. Vhodným způsobem, 

jak si vyzkoušet a osvojit techniku přípravy nátěru, je účast 

na spermatoanalytickém kurzu. 

Kontrola hustoty nátěru – dobrý nátěr. Kontrola hustoty nátěru – hustý nátěr. 

kapka spermatu 

Pro označení jsou vhodná sklíčka matovaná. 
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5  Barvení kančích spermií pro potřeby morfologického vyšetření 

Barvení spermií je metoda, která nám umožňuje mnohem kvalitnější mikroskopické posouzení 

morfologické stavby spermií a odhalení případného výskytu různých abnormalit spermií. Výběr vhodné 

metody barvení má nezastupitelnou roli, neboť ne každá metoda je vhodná pro zvolený druh zvířat nebo 

člověka. Některé metody ani neumožňují dostatečné probarvení určitých struktur spermií nebo jejich vad. 

Následkem pak bývá obtížné hodnocení daného preparátu nebo neodhalení některých vyskytujících se vad. 

Existuje celá řada barvících postupů spermií, nicméně pro potřeby této metodiky byly vybrány dva základní 

postupy, které představují určitý kompromis mezi kvalitou obarveného nátěru, rychlostí barvícího postupu 

a náročností přípravy barvících roztoků spolu s provedením vlastního obarvení. Jedná se o metody barvení 

spermií podle Čeřovského a podle Farellyho. V případě obou dále popsaných metod přistupujeme k barvení 

až v případě, kdy je nátěr již zaschlý. Pokud nátěr není zaschlý dostatečně, může dojít v průběhu barvení 

k nežádoucí změně morfologického obrazu některých spermií, případně k jejich uvolnění z nátěru. 

5.1  Barvení kančích spermií dle Čeřovského 

Barvení dle Čeřovského spočívá v barvení zaschlých nátěrů spermatu v nasyceném vodním roztoku 

kongo červeně a dobarvení v 0,5% vodním roztoku krystalové violeti. Tato metoda barvení je technicky 

nenáročná a vhodná pro praxi. 

 

Dobře a špatně provedený nátěr po obarvení a mikroskopický snímek špatného nátěru po obarvení. 
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5.1.1  Příprava barvících roztoků 

Nasycený roztok kongo červeně 

Roztok připravíme rozpuštěním barviva kongo červeně v destilované 

vodě při laboratorní teplotě. Aby vznikl nasycený roztok, je třeba postupně 

rozpouštět takové množství barviva a do té doby, kdy toto barvivo již není 

schopno se dále rozpouštět. Zárukou nasycenosti je lehce viditelný nerozpuštěný 

zbytek barviva na dně. Tuto část usazeného barviva nikdy nepoužíváme 

k barvení. Barvící roztok je vhodné mít před aplikací vyrobený předem. Nepodléhá 

zkáze a je tedy možné ho používat po delší dobu. Roztok je použitelný 

k mnohonásobnému barvení, není nutná výměna roztoku po každém barvení. 

Uskladnění je možné při laboratorní teplotě v suchu a v uzavřené tmavé 

nádobě. Nedoporučuje se vystavení přímému slunečnímu světlu. Roztok musí 

být před vlastním použitím odstátý (sedlý), v žádném případě se nesmí před použitím protřepávat. 

Kdybychom roztok protřepali, docházelo by při barvení k ulpívání nerozpuštěných zrníček barviva na sklíčku, 

a tím by se výrazně zhoršila kvalita obarveného preparátu. Doporučeným postupem pro barvení je šetrně si 

odlít dostatečné množství roztoku do jiné – barvící nádoby. Tímto způsobem si odlijeme pouze plně 

rozpuštěnou složku, nikoli usazeninu ze dna zásobní nádoby, která je typickým znakem nasyceného roztoku.   

0,5% roztok krystalové violeti 

Roztok připravíme rozpuštěním barviva krystalové violeti v destilované vodě při laboratorní teplotě. 

Koncentrace roztoku udává množství rozpuštěné látky v určitém množství nebo objemu hotového roztoku. 

Výsledný roztok tedy připravíme rozpuštěním 0,5 g barviva krystalové violeti v menším množství 

destilované vody při laboratorní teplotě a doplněním destilovanou vodou na 100 ml. Důležité je nechat 

krystaly dokonale rozpustit, proto roztok necháme rozpouštět do druhého dne za občasného míchání. 

Abychom měli jistotu, že roztok neobsahuje žádné nerozpuštěné krystaly, je vhodné ho přefiltrovat. K tomu 

postačí běžný papírový filtr. V případě horšího rozpouštění můžeme roztok zahřívat ve vodní lázni. Při 

zahřívání barvivo rozpouštíme v necelém objemu destilované vody, po zchladnutí na laboratorní teplotu se 

teprve roztok doplní destilovanou vodou na konečný objem. Roztok uskladňujeme při laboratorní teplotě 

v uzavřené tmavé nádobě v suchu a temnu, nedoporučuje se vystavení  přímému slunečnímu světlu. 

V případě barvení dle Čeřovského je roztok krystalové violeti použitelný k mnohonásobnému barvení, není 

nutná výměna roztoku po každém barvení. 

5.1.2  Vlastní barvení preparátu 

1) Po zaschnutí ponoříme sklíčko s nátěrem na 20 sekund do nasyceného roztoku kongo červeně tak, aby 

byl ponořený celý nátěr. Po vyjmutí z barviva sklíčko uchopené ve vertikální poloze krátce a šetrně 

opláchneme pod mírně tekoucí vodovodní vodou. Sklíčko je zbarveno mírně do červena. Pro dosažení 

maximální kvality preparátu je vhodné nechat sklíčko dostatečně oschnout. 

 

nerozpuštěný 
zbytek barviva 
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2) Následně sklíčko ponoříme pro konečné dobarvení na 5 sekund do 0,5% roztoku krystal violeti stejným 

způsobem, jako tomu bylo u kongo červeně. Poté opět krátce a šetrně opláchneme pod mírně tekoucí 

vodou ve vertikální poloze. Stanovenou dobu barvení je nutné dodržet a nepřekročit, jinak by se mohl 

preparát přebarvit. Zbarvení sklíčka i spermií je ve výsledku modrofialové. 

 

3) Takto obarvený preparát necháme bez dalších zásahů zaschnout při laboratorní teplotě. Po zaschnutí je 

preparát připraven k mikroskopickému posouzení. 

5.2  Barvení kančích spermií dle Farellyho 

Tato barvící metoda spočívá ve fixaci zhotoveného nátěru spermatu fixačním roztokem, jeho 

následným obarvením v 5% roztoku anilinové modři a dobarvením v 0,5% vodním roztoku krystalové violeti. 

Vlastní provedení této metody je rychlé a jednoduché, přičemž výsledkem je výrazná a kvalitní kresba 

spermie. Náročnější je v tomto případě příprava fixačního roztoku. Jestliže nejsou k dispozici nezbytné 

podmínky a vybavení pro přípravu potřebných roztoků, lze jednotlivé komponenty zakoupit, nebo je možné 

se domluvit se specializovanou laboratoří, která tyto roztoky připraví. Všechny potřebné roztoky lze 

připravit v předstihu a do zásoby. Při skladování anilinové modři a krystal violeti je opět velice důležité 

uchovávat oba roztoky v suchu a temnu. V těchto podmínkách nebude docházet k znehodnocení 

uvedených barev, které jinak nemají stanovenou dobu exspirace. 

 

5.2.1 Příprava barvících roztoků 

Fixační roztok 

Nejprve je nutné si připravit fixační roztok. Ten připravíme smícháním 10 dílů 35% formalínu a 90 dílů 

fyziologického roztoku, který je vypufrovaný Sörensenovým fosfátovým pufrem na pH 6,8.  Příprava 

fixačního roztoku je nejnáročnějším úkonem celého procesu. Zatímco je příprava ostatních barvících 

roztoků relativně jednoduchá a nenáročná, u tohoto fixačního roztoku lze doporučit ponechat jeho přípravu 

na specializované laboratoři. 
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5% anilinová modř 

Roztok připravíme rozpuštěním 5 g anilinové modři v menším množství destilované vody při 

laboratorní teplotě a doplněním destilovanou vodou na 100 ml.  Důležité je nechat krystaly dokonale 

rozpustit. Z tohoto důvodu necháme roztok rozpouštět do druhého dne za občasného míchání. Abychom 

měli jistotu, že roztok neobsahuje žádné nerozpuštěné krystaly, je vhodné ho přefiltrovat.  K tomu postačí 

běžný papírový filtr. Roztok skladujeme při laboratorní teplotě v suchu a temnu. 

0,5% roztok krystalové violeti 

Viz. kapitola 5.1 Barvení kančích spermií dle Čeřovského. 

5.2.2  Vlastní barvení preparátu 

A) Mřížková metoda 

K vlastnímu barvení potřebujeme připravené roztoky, obyčejnou vodu z vodovodu, pipetu na 1 ml, 

vaničku a mřížku pro preparát. Mřížka může být zhotovena ze dvou delších nosných tyček, které jsou 

navzájem napevno spojeny tak, aby na ně bylo možné položit sklíčko s nátěrem. Mřížka nám umožňuje i sklíčko 

naklonit. Takto vytvořený stojánek položíme nad vaničku, která bude sloužit k zachytávání použitých roztoků. 

1) Nejprve je nutné pokapat celý nátěr fixačním roztokem, který necháme 15 sekund působit. Na pokapání 

celého nátěru většinou postačí cca 0,5 až 1 ml roztoku. Následně, nakloněním stojánku, z preparátu slijeme 

do kádinky fixační roztok a preparát opláchneme vodovodní vodou, kterou na nakloněný preparát lijeme 

z kádinky, případně z kelímku opatřeného hubičkou. 

 

 2) Pomocí pipety pokapeme celou plochu preparátu 5% roztokem anilinové modři a necháme 15 sekund 

působit. Potom ihned nakloněním stojánku barvivo slijeme a preparát opláchneme vodou. Stanovenou 

dobu 15 sekund je důležité nepřekročit, jinak by se mohl preparát přebarvit. 

 

 3) Na sklíčko nakapeme vrstvu 0,5% roztoku krystalové violeti a necháme působit 15 sekund. Potom ihned 

nakloněním preparátu slijeme použité barvivo a znovu opláchneme vodou. Uvedenou dobu barvení je opět 

nutné přísně dodržovat, aby nedošlo k přebarvení preparátu. 
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4) Takto obarvený preparát necháme bez dalších zásahů zaschnout na vzduchu. Po zaschnutí je preparát 

připraven k mikroskopickému posouzení. 

 
 

B) Kyvetová metoda 

Preparát je také možné obarvit pomocí kyvet. Jedná se o metodu, 

kdy se používají nádobky, které mají uvnitř zářezy sloužící k uchycení 

sklíčka ve svislé poloze. Kyvetová metoda je na provedení jednodušší. 

Tři kyvety naplníme příslušnými roztoky. Sklíčko se na určenou dobu 

ponoří přímo do nádobky s požadovaným roztokem. Pro manipulaci se 

sklíčkem používáme pinzetu a mezi jednotlivými kroky nesmíme 

zapomenout na šetrné oplachování nátěru vodou.  

Kyvetová metoda má výhodu v jednodušší manipulaci při barvení 

sklíček, nicméně její využití přináší i několik nevýhod. Při používání barev 

dochází k jejich postupnému ředění a ubývání. Pokud se nebudou 

roztoky včas vyměňovat, mohou vzniknout barevné odchylky. Preparáty v čerstvém roztoku se pak budou 

barvit jinak než preparáty ve starším roztoku. Další nevýhodou této metody je, že při ní může docházet k 

částečnému uvolňování spermií z preparátu do barvícího roztoku. Z tohoto důvodu je vhodné barvící 

roztoky pravidelně filtrovat. Uvolněné spermie se totiž mohou přilepit na jiný preparát a mohou tak ovlivnit 

jeho výsledné hodnocení. Těmto nevýhodám se vyhneme při použití postupu barvení na mřížce popsaném výše. 
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6  Hodnocení morfologického obrazu spermií kance 

Mikroskopické vyšetření nátěru kance vyžaduje určité množství praktických zkušeností a znalostí 

možných abnormalit spermií včetně některých příčin jejich vzniku. Celý proces vyšetření je také časově 

náročný. Avšak při dostatečných zkušenostech a praxi lze detailně posoudit potřebný počet spermií do 15 

min, v případě vysokého výskytu MAS může být tato doba o něco delší. Nicméně, i přes počáteční nesnáze, 

je zbytečné nechat se úvodními obtížemi odradit. Pro získání nezbytného cviku v hodnocení spermií je 

vhodné opakovaně zkoušet posuzování několika 

připravených preparátů. Mnoho vad spermií je snadno 

odhalitelných a brzy se vše stane jen otázkou rutiny a praxe. 

Pro snadné rozpoznání a odhalení možných MAS je v této 

metodice přiloženo schéma nejčastějších vad spermií kance 

spolu s obrazovou galerií. 

K vlastnímu vyšetření je zapotřebí přistupovat 

zodpovědně a nepodceňovat význam barvení. Je pravdou, že 

morfologický obraz spermií lze do určité míry vyšetřit i bez 

obarvení. Je k tomu však nezbytná velmi kvalitní 

mikroskopická technika. Také zkušenosti hodnotitele hrají 

v tomto případě mnohem větší úlohu. Vyšetření 

nebarvených preparátů s sebou nese daleko větší obtíže, 

přičemž řada MAS nemusí být odhalena vůbec. Za takových 

okolností je téměř nemožné některé vady odhalit. Výsledek 

takového hodnocení bývá často více či méně zkreslený a 

mnohdy zůstává jen orientačním ukazatelem. Orientace 

hodnotitele pouze na základní, vizuálně dobře odhalitelné vady, může snadno vést k využívání 

nezpůsobilých ejakulátů, které se přitom vyznačují závažným poškozením velkého počtu spermií. Ovšem 

i vyšetření obarveného preparátu má svá úskalí. Nejvíce chyb vzniká prostou neznalostí některých vad, 

neschopností rozeznat některé méně běžné nebo hůře viditelné vady, případně zbrklostí při hodnocení. 

Pozor je třeba dát i na artefakty prostředí, které mohou být mylně pokládány za vadu spermie, neboť jejich 

přítomnost může výsledný obraz spermie nežádoucím způsobem ovlivnit. 

Po obarvení a následném zaschnutí nátěru můžeme přistoupit k jeho vyšetření. K tomu je zapotřebí 

mikroskop umožňující použití olejové imerze a zvětšení spadající do rozmezí 1000× až 1500×. Běžně je 

využíván objektiv pro olejovou imerzi 100× spolu s příslušným okulárem (např. 10× nebo 15×). Principem 

hodnocení spermií je stanovení počtu normálně utvářených spermií a počtu patologicky změněných spermií 

s udáním charakteru změn. Vlastní pohyb objektivu nad sklíčkem se provádí meandrovým postupem 

posunu obrazu v zorném poli. Při mikroskopickém posouzení se optimálně hodnotí 200 spermií, z nichž je 

následně vyjádřen procentuální podíl MAS. Množství normálních spermií a počet zachycených vad je nutné 

v průběhu vyšetření zaznamenávat. 

Způsobů zaznamenávání je více a záleží 

tak hlavně na postupu, jakým chceme 

spermie hodnotit. Pro zjednodušení lze 

tyto způsoby rozdělit na základní neboli 

prosté hodnocení, podrobné hodnocení a 

striktní hodnocení neboli hodnocení 

detailní, které rozlišuje počet vad 

zachycených na jedné spermii. 

Neobarvené spermie kance. 
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Příklad meandrového posunu objektivu mikroskopu nad sklíčkem. 
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Schématický nákres morfologicky abnormálních spermií kance: 

 

1. Změněná báze - zúžená 

2. Změněná báze - zúžená 

3. Zúžená hlavička 

4. Makrocefalie (gigantická hlavička) 

5. Mikrocefalie (zmenšená hlavička) 

6. Kulovitá hlavička 

7. Amorfní hlavička 

8. Perzistující akroblast 

9. Perzistující akroblast 

10. Kondenzace akrozomu 

11. Defekt akrozomu 

12. Zbobtnání akrozomu - počínající 

13. Zbobtnání akrozomu - pokročilé 

14. Uvolnění akrozomu 

15. Proximální cytoplazmatická kapénka 

16. Distální cytoplazmatická kapénka 

17. Ohnutý bičík o distální kapénku (smyčka) 

18. Ohnutý bičík 

19. Primární svinutí bičíku - Dag defekt 

 
 

20. Hypogeneze bičíku 

21. Hypogeneze bičíku 

22. Zlomený bičík           

23. Ztluštělá spojovací část 

24. Parciální absence mitochondriální 

spirály 

25. Abnormální inzerce bičíku – 

retroaxiální nasazení 

26. Abnormální inzerce bičíku – abaxiální 

nasazení 

27. Zdvojený bičík 

 
 

  1          2          3           4          5           6         7         8          9         10        11        12         13        14 

15        16         17           18           19         20         21             23        24            25           26          27 

22 
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6.1  Základní hodnocení 

Nejjednodušším způsobem vyšetření preparátu je prosté počítání 

normálních a morfologicky abnormálních spermií. Takovéto vyšetření je 

poměrně jednoduché, nicméně neposkytuje žádné informace o 

charakteru vad spermií a tím pádem ani o jejich závažnosti. Pro tento 

způsob hodnocení spermií stačí obyčejný papír, kde lze počty spermií 

průběžně zapisovat. Praktičtější řešení je použití některé formy 

elektronického počítadla. Plně dostačující jsou v tomto případě i obyčejné, 

levné a snadno dostupné laboratorní stopky. Jedno tlačítko (např. ukazatel 

minut) pak bude představovat množství normálních spermií, zatímco druhé 

(např. ukazatel sekund) bude představovat množství zachycených MAS. 

6.2  Podrobné hodnocení MAS 

V případě podrobného hodnocení je každá morfologicky 

abnormální spermie zaznamenána i s příslušnou vadou, přičemž je na závěr možné získat přehled 

o frekvenci výskytu těchto vad. Princip a současně i nevýhoda tohoto způsobu hodnocení spočívá v tom, že 

ke každé hodnocené MAS je pro zjednodušení přiřazena pouze jedna vada. Avšak na některých spermiích se 

může vyskytovat vad více. V takovém případě se do záznamu přednostně zapisuje vada podle předem 

stanovené priority. Nejvyšší prioritu zápisu mají obvykle vady vývojové, zejména pak vady hlavičky a 

akrozomu. Naopak nejnižší prioritu zápisu má výskyt cytoplazmatických kapének. Druhou nevýhodou 

tohoto řešení je ve srovnání se základním hodnocením vyšší časová náročnost, plynoucí z nutnosti zapsat 

každou spermii s vadou. Vhodným způsobem zápisu je vytisknout si protokol morfologie spermií 

s příslušnými kolonkami pro každou možnou vadu. Dobrým způsobem, jak provádět toto hodnocení, je 

kombinovat tištěný protokol s elektronickým počítadlem. Na tomto počítadle už pak jen stačí zaznamenávat 

celkový počet hodnocených spermií. Ideálním řešením průběžného zápisu je využití specializovaného 

programu DeSMA, viz. kapitola 6.3 Striktní metoda hodnocení morfologie spermií a samostatná kapitola 7.1 DeSMA. 

6.3  Striktní metoda hodnocení morfologie spermií 

Tato metoda přináší nejkomplexnější možnost posouzení frekvence výskytu MAS ze všech tří 

uvedených metod hodnocení spermií. Striktní metoda hodnocení už bere v potaz všechny vady vyskytující 

se na jedné spermii. Nedochází tak ke ztrátám jakýchkoli údajů o zachycených vadách. Z tohoto důvodu je 

v průběhu vyšetření nutné evidovat počet všech hodnocených spermií, počet MAS a počet jednotlivých 

zachycených vad. Na základě těchto údajů lze nejenom zjistit procentické zastoupení MAS, ale i tzv. index 

teratospermie neboli index počtu jednotlivých vad připadajících na jednu morfologicky abnormální spermii. 

I v tomto případě je použití tištěného protokolu pro zápis zachycených vad možné, nicméně je již méně 

praktické. Nejvhodnějším a současně velice praktickým řešením je využít možností specializovaného 

počítačového programu DeSMA, ve kterém lze jednotlivé vady průběžně zaznamenávat. DeSMA tím vlastně 

plní roli elektronického protokolu. Využitím tohoto programu se pak prakticky stírá rozdíl mezi předchozím 

uvedeným způsobem hodnocení MAS a striktní analýzou, neboť  DeSMA ze zápisu zachycených vad vše potřebné 

automaticky vypočítá. Přitom časová náročnost takového zápisu není vyšší než zápis vad do tištěného protokolu. 

7  Hodnocení morfologického obrazu spermií s využitím počítače 

Jak již bylo naznačeno v předchozím textu, při hodnocení morfologického obrazu spermií lze využít 

možností k tomu určených počítačových programů. K dispozici je kupříkladu program DeSMA, který 

praktickým způsobem nahrazuje vedení klasických ručně psaných poznámek. Dalším stupněm využití jsou 

programy vycházející z propojení mikroskopu a počítače prostřednictvím kamery. Jejich cílem je především 

usnadnění vlastního vyšetření preparátu. Pokročilejší programy pak dokáží více či méně samostatně 

vyhodnotit uživatelem pořízený obraz. 

Elektronické laboratorní počítadlo. 
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7.1  DeSMA 

Detailní analýza morfologie spermií (DeSMA) je 

nástupcem dříve používaného programu SASMO. Jedná se o 

velice jednoduchý, hardwarově i uživatelsky nenáročný 

počítačový program disponující vstřícným uživatelským 

prostředím. Program DeSMA představuje významnou pomoc 

v oblasti objektivizace morfologického hodnocení kvality 

ejakulátů. A to jak v medicíně veterinární, tak humánní a ve 

všech inseminačních provozech a provozech asistované 

reprodukce. Jednou z jeho největších výhod je, že umožňuje 

současně vyhodnotit veškeré změny, které na spermii 

najdeme, což je zásadní předpoklad striktní analýzy. Všechny 

vypočtené ukazatele pak mají význam pro detailnější 

interpretaci získaných výsledků. 

Průběžně zachycené vady vkládáme do programu, ve 

kterém se automaticky sčítají. Po vyhodnocení požadovaného množství spermií získáme podrobný protokol, 

který neobsahuje jen pouhý výčet patologií, ale ukáže nám i další jejich souvislosti, jako je množství 

vývojových a získaných vad. Díky jednoduchému systému archivace je samozřejmostí možnost vracet se 

k rozpracovaným nebo dokončeným protokolům. Ty je pak možné dále editovat. Rozdělení jednotlivých 

patologií je v tomto programu řešeno podle částí spermie, na které se vyskytují. Jedná se o patologie 

hlavičky, krčku, spojovací části a bičíku. Distální kapénky zde tvoří samostatnou kategorii. V závěru je nutné 

podotknout, že program byl navržen pro široké spektrum zvířat, stejně jako pro člověka. Některé vady, 

které program umožňuje sledovat, se ve spermatu kance nevyskytují nebo běžně nesledují. 

 
Uživatelské rozhraní programu DeSMA. 
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Příklad protokolu určeného pro průběžný zápis zaznamenaných MAS: 

   Kanec:       

Typ vzorku (nativní - N, ins. dávka - ID):    
 Datum odběru:    
 Datum vyšetření:    

  Hlavička       

  Makrocefalie (gigantická) v     

  Mikrocefalie (zmenšená) v    

  zúžená  v    

  Hruškovitá v    

  Kulovitá v    

  změněná báze v    

  Amorfní v    

  Špendlíčkovitá v    

  Hřebenovitá v     

  Zdvojená v    

  volná hlavička  z    

  Akrozom     

  perzistující akroblast v    

  kondenzace akrozomu v    

  tvarový defekt v    

  zbobtnání akrozomu z    

  uvolnění akrozomu z    

  bez akrozomu  z    

  Krček      

  abnormální nasazení bičíku v     

  proximální cytoplazmatická kapénka      

  Spojovací část      

 distální cytoplazmatická kapénka     

  ztluštěná spojovací část v     

  parciální absence mitochondriální spirály v     

  Bičík       

  primárně svinutý v     

  ageneze (hypogeneze) v    

  Zdvojený v    

  Ohnutý z    

  Stočený z     

  Zalomený z    

       

      

  CELKEM SPERMIÍ:      

 z toho normálních:     

 % abnormálních spermií:     

 v = vývojová vada      z = získaná změna spermie  

Získaná data jsou v protokolu vyjadřována: 

- počtem normálních spermií a patologicky změněných 
spermií 

- stanovením četnosti nálezů v jednotlivých kritériích 
- přepočtem stanovených změn na jednu patologickou 

spermii tj. vyjádření indexu teratospermie 
- frekvencí jednotlivých změn na počet všech hodnocených 

spermií 
- frekvencí jednotlivých změn na počet patologických 

spermií 
- výčtem změn dle jejich četnosti 
- klasifikací změn dle geneze na vývojové a získané 
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7.2  Počítačové programy využívající propojení mikroskopu a počítače 

Základní programy umožňující zachycení obrazu a jeho následné hodnocení na monitoru jsou určené ke 

zjednodušení klasického vyšetření preparátu. Jejich využití je výhodné především pro začátečníky, neboť zde 

mimo jiné odpadá problém s případnou nejistotou, která spermie už byla započítána a která ne. V uživatelském 

prostředí programu je možné každou spermii označit a přidat k ní zvolenou vadu. Celá tíha posuzování výskytu 

vad je ovšem stále na uživateli. V závěru program sám vyhotoví výsledný protokol. Pokročilejší programy již 

umožňují využití techniky analýzy obrazu. Programy disponující poloautomatickým systémem analýzy obrazu 

uživateli automaticky vyhledávají spermie na pořízeném obrazu a informují ho o dosažení požadovaného počtu 

spermií. Uživatel však stále musí ke každé z nich přiřadit odpovídající vadu z nabídky programu. Oba zmíněné 

přístupy jsou určené především pro zjednodušení práce. Příliš mnoho dalších výhod oproti klasickému 

mikroskopickému hodnocení však nepřináší. Nejdokonalejší systémy umožňují plně automatickou detekci 

vizuálně dobře odhalitelných vad na spermiích spolu s detailní morfometrií. Operátor zde zdánlivě nemusí 

disponovat přílišnou zkušeností s hodnocením spermií, neboť tu má primárně na starost daný program. 

Nezkušený uživatel však jen těžko pozná, zdali program neudělal v hodnocení chybu, jelikož ji sám nebude 

schopen odhalit. Některé vady nemusí být programem zachyceny vůbec a může se také stát, že vada bude 

přiřazena k analyzované spermii chybně. Navíc platí, že ne všechny vady jdou tímto způsobem hodnotit. Detekce 

mnoha vad tak bývá mimo možnosti těchto programů. Role kvalitního laboranta je tak stále nezastupitelná. 

Nevýhodou může být i skutečnost, že tyto programy pracují pouze s naprogramovanými metodami barvení. 

V případě, že je použita metoda jiná, nemusí výsledky odpovídat skutečnému stavu.  

 

8  Závěr 

Ačkoli má na výsledky inseminace vliv celá řada faktorů, základním předpokladem úspěchu je kvalitní 

inseminační dávka. Ta musí obsahovat dostatečné množství normálně utvářených, funkčních a oplození 

schopných spermií. Naše schopnost odhalit případné vady spermií a nežádoucí odchylky pak sehrává důležitou 

roli v procesu umělé inseminace. Mít možnost téměř obratem zjistit kvalitu ejakulátů nově pořizovaných kanců, 

nebo právě odebraných kanců ustájených na inseminačních stanicích, má svou nezastupitelnou cenu. Vzhledem 

ke zvýšeným nárokům na schopnosti personálu a k vyšší časové náročnosti je v praxi analýza morfologického 

obrazu spermií tak trochu přehlížena. Přitom důvody, proč věnovat této analýze více pozornosti než maximálně 

jedno dříve doporučované vyšetření za měsíc, zde jsou. Pro ty, kteří si chtějí nově osvojit schopnost posuzovat 

morfologický obraz spermií kance, je určena tato metodika. K plnému osvojení techniky vyšetřování 

morfologického obrazu spermií lze rovněž doporučit absolvování tímto směrem zaměřeného 

spermatoanalytického kurzu. V takovém případě se tato metodika stává vhodnou učební pomůckou a 

manuálem umožňujícím plynulé převedení nabytých znalostí a zkušeností do praktického provozu. 

Příklad poloautomatického hodnocení morfolog. obrazu 
spermií (program SCA) - program sám detekuje spermie, 
příslušnou vadu k nim přiřazuje uživatel. 

Příklad automatické analýzy obrazu – morfometrie 
spermie (program SCA). 
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9  Obrazový přehled patologických změn kančích spermií 

(barvení podle Farellyho) 

 
Obr.1 Normospermie 

 

 
Obr.2 Patologické spermie 
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Obr.3 Makrocefalie Obr.4 Makrocefalie Obr.5 Makrocefalie 

 

 

  

Obr.6 Špendlíkovitá hlavička Obr.7 Mikrocefalie Obr.8 Mikrocefalie 

  

 

 

Obr.9 Zúžená hlavička Obr.10 Hruškovitá hlavička Obr.11 Hruškovitá hlavička 
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Obr.12 Kulovitá hlavička Obr.13 Hřebenovitá hlavička Obr.14 Amorfní hlavička 

   

Obr.15 Změněná báze  - široká Obr.16 Změněná báze zúžená Obr.17 Změněná báze - zúžená 

   

Obr.18 Zdvojená hlavička Obr. 19 Zdvojená hlavička Obr.20 Volná hlavička 

 

 

 

 

Dag defekt 

Proximální 
kapénka 

Proximální 
kapénka 

Parciální absence 
mitochondriální spirály 
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Obr.21 Zbobtnání akrozomu Obr.22 Zbobtnání akrozomu Obr.23 Zbobtnání akrozomu  

   
Obr.24 Uvolňující se akrozom Obr.25 Spermie bez akrozomu Obr.26 Spermie bez akrozomu 

  

 

 
Obr.27 Kondenzace akrozomu Obr.28 Kondenzace akrozomu Obr.29 Perzistující akroblast  

Proximální 
kapénka 
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Obr.30 Proximální kapénka Obr.31 Proximální kapénka Obr.32 Proximální kapénka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.33 Distální kapénka Obr.34 Distální kapénka Obr.35 Distální kapénka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.36 Abnormální inzerce 

bičíku – abaxiální nasazení 

Obr.37 Abnormální inzerce bičíku -  

paraaxiální nasazení 

Obr.38 Abnormální inzerce  

bičíku – retroaxiální nasazení 
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Obr.39 Parciální absence mitochondriální spirály s nahloučením mitochondrií v předním a 

zadním úseku spojovací části 

 
Obr.40 Parciální absence mitochondriální spirály 

 
Obr.41 Parciální absence mitochondriální spirály 
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Obr.42 Ohnutý bičík Obr.43 Ohnutý bičík o distální kapénku 

 

 

 
Obr.44 Ohnutý bičík Obr.45 Zlomený bičík 

 

 

 

Obr.46 Stočený bičík Obr.47 Stočený bičík 
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Obr.48 Stočený bičík Obr.49 Stočený bičík 

 

 

 
Obr.50 Primárně svinutý bičík Obr.51 Primárně svinutý bičík 

 

 

 
Obr.52 Primárně svinutý bičík - Dag defekt Obr.53 Zdvojený bičík 

 

 

 

 

 

 

 

Bez akrozomu 
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Multiparametrické hodnocení vad 
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III.  SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“ 

Popsané metodické postupy v sobě zahrnují ověřené metody hodnocení spermatu kance včetně 

praktických doporučení, nejnovějších poznatků a trendů současné doby, včetně využití možností detailní 

morfologické analýzy spermatu pomocí k tomu určeného počítačového programu. Metodika tak podává 

jedinečným způsobem ucelenou informaci o všech klíčových bodech týkajících se hodnocení morfologicky 

abnormálních spermií kance. Obsah je přitom zpracován v jednoduché a názorné formě tak, aby popsané 

metody byly přístupné široké praktické veřejnosti, pro kterou je primárně určen. 

IV.  POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

Metodika reaguje na vzrůstající potřebu detailní kontroly kvality ejakulátu kance. Je určena především 

pro laboratorní pracovníky inseminačních stanic, veterinární lékaře a výzkumná pracoviště nebo pracovníky 

vysokých škol, kteří se chtějí zaměřit na hodnocení morfologického obrazu spermií. Zároveň se jedná o 

vhodnou učební pomůcku pro účastníky a absolventy spermatoanalytických kurzů zaměřených především 

na oblast inseminace prasat. Cílovou skupinou uživatelů jsou zejména pracovníci inseminačních stanic, 

kterým poskytuje návod a všechny související informace potřebné pro základní hodnocení morfologie 

spermatu kance. Řada popsaných postupů však nalézá uplatnění i při hodnocení morfologie spermií široké 

škály dalších druhů hospodářských, zájmových a exotických zvířat. 

V.  EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Mezi zabřezáváním po inseminaci a obsahem morfologicky abnormálních spermií existuje prokázaný 

negativní vztah. Kvalitní inseminační dávka je přitom jedním ze základů úspěšné inseminace a výsledků 

reprodukce v chovech. Schopnost inseminačních stanic dodávat kvalitní dávky s precizně kontrolovanou 

kvalitou je ovšem nejenom ekonomickou nezbytností, ale i otázkou prestiže a poskytuje cennou 

konkurenční výhodu. Na základě dostupných informací lze usuzovat, že i zvýšení výskytu abnormálních 

spermií z pouhých 10 % na 20 % (tedy stále v rámci obecně uznávaného limitu) může v průměru snížit 

březost o 0,6 %, přičemž zvýšení výskytu abnormálních spermií o 10 % také znamená snížení průměrné 

velikosti vrhu o 0,1 selete. Pravidelnou kontrolou ejakulátu kanců a inseminačních dávek tak lze předcházet 

významným ekonomickým ztrátám, jejichž původ lze spatřovat ve využívání ejakulátů kanců obsahujících 

nadlimitní množství morfologicky abnormálních spermií. Aplikace této metodiky je rovněž přínosná v 

možném snížení závislosti inseminačních stanic na externích službách zajišťujících hodnocení kvality 

spermatu. 
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