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Abstract
Cílem práce bylo posoudit vliv genotypu na kvalitativní a kvantitativní parametry svalových vláken u vybraných jatečných
partií (kýta, pečeně, plec, krkovice). Pokus proběhl na 216ks prasat v průměrném věku 65 – 70 dnů od narození. Jednalo se o
genotypy ČBU, ČBUxČL, (ČBUxČL) x (HxPN) a (ČBUxČL) x PN a jatečné partie pečeně, kýta, plec a krkovice. Byl
prokázán vliv genotypu na dosahované parametry svalových vláken. Genotyp (ČBU x ČL) x PN se vyznačoval největší
tloušťkou svalových vláken (84,38 mm) v jatečné partii kýtě a pečeni, u genotypu ČBU bylo naměřeno v jatečných partiích
kýtě a pečeni nejmenší tloušťky svalových vláken. Všechny sledované genotypy byly charakterizovány největší tloušťkou
svalových vláken u jatečné partie kýty a pečeně, počet svalových vláken na jednotku plochy byl u všech sledovaných
genotypů nejvyšší u jatečné partie plece a krkovice.
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Z odlišností ve velikosti a počtu svalových vláken u
různých plemen prasat je zřejmý vliv selekce na růst (Te
Pas et al., 2004).
Pour, Hovorka (1977, 1980) uvádí, že tloušťka
svalových vláken je u jednotlivých plemen prasat dědičně
podmíněná.
Stickland a Handel (1985) studovali složení svalu m.
semitendinosus u plemene large white a u miniaturních
prasat. Uvedli, že plemeno large white má v tomto svalu
vetší celkový počet svalových vláken a počet primárních
svalových vláken než miniaturní prasata.
Stanovením počtu a velikosti svalových vláken mezi
jednotlivými plemeny prasat se dále zabývali např.
Bogucka a Kapelanski (2005). Ve své práci uvedli, že
největší počet svalových vláken na ploše 1,089 mm2 byl
stanoven u plemen prasat polská landrase (259,93) a
zlotniki spotted (258,33). Naopak nejmenší počet na
uvedené ploše byl sledován u kříženců plemene pietrain x
(polská large white x polská landrase)(193,17), kteří měli
zároveň největší diametr svalových vláken.
Bogucka et al. (2008) stanovovali počet svalových
vláken na ploše o velikosti 2 mm2 a průměrný diametr
svalového vlákna u divokých prasat, plemene polská
landrase, duroc a kříženců divokého prasete a plemene
duroc. Nejvyšší počet svalových vláken měla divoká
prasata (529,83), nižší hodnotu kříženci plemene duroc a
divokého prasete (424,00), po nich následovalo plemeno
duroc (305,17) a nejnižší počet svalových vláken mělo
plemeno polská landrase (302,17). Největší průměrný
diametr svalového vlákna naměřili u plemene duroc
(47,40 µm), nejmenší diametr pak u divokého prasete
(33,16 µm).
Této problematice se také věnovali Ryu et al. (2008),
kteří do své studie zahrnuli následující plemena prasat a

Z hlediska studia problematiky svalových vláken je
zajímavá především příčně pruhovaná svalovina, jež je
stavební tkání kosterního svalstva. Sval, obecně, se skládá
z většího či menšího počtu příčně žíhaných svalových
vláken. Jedná se o soubuní válcovitého tvaru o délce i
několika cm a tloušťce 50 – 100 µm. Čuboň et al. (2004)
uvádí, že délka svalového vlákna může dosáhnout délky
svalu a tak mohou svalová vlákna dosahovat až 40 cm.
Délku a průměr svalových vláken ovlivňují jak druhová
příslušnost, tak plemeno, pohlaví, krajina těla, jakož i věk,
výživa, chovatelské podmínky či pohybová aktivita
zvířete (Te Pas et al., 2004; Larzul et al., 1997; Rehfeldt,
Kuhn 2006; Bosi 1999).
U novorozených zvířat jsou všechny svaly složeny
z tenkých svalových vláken o tloušťce 5 – 10 µm.
S přibývajícím věkem a v souvislosti s funkčním
uplatněním jednotlivých svalů svalová vlákna postupně
hypertrofují na pěti až desetinásobek původní hodnoty,
takže u dospělých jedinců a vykrmených jatečných zvířat
dosahují tloušťky 50 – 100 µm. Ztlušťování svalových
vláken, které je provázeno zmnožováním myofibril,
neprobíhá však ve všech svalech stejně. Nejvíce zesilují
vlákna ve svalech často a značně namáhaných a
zatěžovaných, jako jsou např. svaly končetin. Naproti
tomu svaly, které se funkčně uplatňují méně často a
s vynaložením menší kontrakční síly, např. svaly
v blízkosti páteře, jsou u téhož jedince složeny ze
svalových vláken podstatně tenčích. Ztlušťování
svalových vláken, vedle jejich současného prodlužování,
představuje u rostoucího zvířete hlavní způsob, jímž se
zvětšuje objem jednotlivých svalů, a tím i celková hmota
masa. Je to dáno tím, že počet svalových vláken je
v každém svalu v zásadě založen ještě před narozením,
post partum se již podstatně nezvyšuje (Lefaucheur et al.,
1995).
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jejich křížence: berkshire, landrase, yorkshire a
tříplemeného křížence těchto plemen. V práci nebyly
mezi plemeny zjištěny žádné statisticky významné rozdíly
v počtu svalových vláken na mm2 a ve velikosti plochy
příčného řezu svalovým vláknem.
Dle Rehfeldt et al. (2000) nejsou mezi moderními
masnými typy plemen prasat zjištěny výrazné rozdíly
v počtu a velikosti svalových vláken ve svalu m.
longissimus.
Cílem práce bylo posoudit vliv genotypu na kvalitativní
a kvantitativní parametry svalových vláken u vybraných
jatečných partií (kýta, pečeně, plec, krkovice).

Stanovení základních charakteristik svalových vláken
Vzorky svaloviny pro tuto analýzu byly odebrány ze
svalu m. longissimus lumborum et thoracis (pečeně), m.
semimembranosus (kýta), m. cleidocephalicus (krkovice),
m. serratus ventralis (plec) o velikosti 0,5 x 0,5 x 2cm,
následně byly označeny a zmraženy v tekutém dusíku. Do
vlastní analýzy byly vzorky uchovávány v hluboko
mrazicím boxu při teplotě -80°C.
Analýza spočívala v získání 10 µm silných plátků napříč
svalovými vlákny z daného vzorku svaloviny. Krájení
bylo uskutečněno pomocí kryostatu Leica, při teplotě -20°
C. Pro změření plochy řezu svalového vlákna, diametru
svalového vlákna a počtu svalových vláken na 0,5 mm2
byla použita metoda barvení pomocí Hematoxilinu a
Eozinu (obr. 1).
Pomocí optického mikroskopu s fotoaparátem
(CAMEDIA-5060, OLYMPUS) byly získány snímky
preparátů, které byly následně vyhodnoceny pomocí
programu obrazové analýzy NIS - Elements.
Byly sledovány ukazatele:
- počet vláken na 0,5mm2 plochy,
- průměrný diametr (průměr) svalového vlákna (µm),
- průměrná plocha řezu svalového vlákna (µm2).

Materiál a metodika
Zvířata
Sledování byla provedena v Pokusné testační stanici
v Ploskově u Lán. Za sledované období se uskutečnily 3
pokusy. Do testační stanice bylo v rámci každého pokusu
naskladněno 72 kusů zvířat, tedy celkem 216ks v
průměrném věku 65 – 70 dnů od narození o celkové
průměrné živé hmotnosti cca 25 kg. Jednalo se o genotypy
ČBU a ČBUxČL v rámci 1. pokusu, genotyp (ČBUxČL) x
(HxPN) v rámci 2. pokusu a genotyp (ČBUxČL) x PN
v rámci 3. pokusu.

Zpracování výsledků v programu SAS
Výsledky pokusů byly vyhodnoceny matematicko
statistickými metodami, programem SAS, procedurami
MEANS, UNIVARIATE, GLM (SAS, 2001). Rozdíly
mezi jednotlivými sledovanými znaky byly otestovány
analýzou variance.
Pro vyhodnocení vlivu hybridní kombinace, pohlaví,
partie, genotypu genu RYR1 byl použit model:

Výživa a krmení
Výživa prasat probíhala dle norem potřeb živin, ve třech
fázích s kontinuitním přechodem, přičemž kompletní
krmné směsi (KKS) byly složeny z pšenice, ječmene,
extrahovaného sojového šrotu a krmného doplňku.
Krmení KKS bylo realizováno ad – libitně pomocí
samokrmítek od firmy Düraumat, přičemž KKS byly
míchány pro každý kotec samostatně. Před zahájením
testů byly provedeny rozbory jednotlivých komponentů
použitých v krmných směsích na obsah živin a na základě
zjištěných hodnot byly sestaveny krmné směsi a jejich
složení ve vztahu k věku a hmotnosti testovaných zvířat.
Spotřeba krmiva byla zjišťována pro dvojici (jeden kotec)
a následně byla přepočtena na jednotlivá zvířata.

Yij=µ+Ki+Pj +eij
µ – průměr populace,
Ki – pevný efekt křížení [ČBU; ČBUxČL; (ČBUxČL)x
(HxPN); (ČBUxČL)xPN],
Pj – pevný efekt partie (pečeně, plec, kýta, krkovice),
eij – reziduální chyba.

Tabu1ka 1. Složení kompletních krmných směsí
Živinové složení KKS
A1
13
187,9
42,6
12,0
3,3
6,6
7,8
2,2

A2
12,9
171,2
46,4
10,6
3,2
6,6
7,3
2,0

CDP
12,8
142,8
39,4
8,6
2,8
5,7
6,0
1,6

Vápník (g)

7,5

8,4

6,8

P strav. (g)

3,3

3,3

3,2

ME (MJ)
NL (g)
Vláknina (g)
Lysin (g)
Methionin (g)
MET+CYS (g)
Theonin (g)
Tryptofan (g)
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Obrázek 1. Histologický řez svalovinou (Hematoxilin, Eozin)

genotyp, který se vyznačuje největšími hodnotami
kvalitativních ukazatelů svalových vláken. Naopak
nejmenšími kvalitativními parametry svalových vláken se
vyznačoval genotyp (ČBU x ČL) x PN, tedy tloušťkou
69,3 mm, plochou 3953 µm² a obvodem 244, 81 mm.
Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že mezi
jednotlivými genotypy existují v charakteristikách
svalových vláken významné rozdíly. U kvalitativních
charakteristik byly zjištěny průkazné rozdíly mezi
genotypy ČBU a (ČBU x ČL) x (H x PN), ČBU a (ČBU
x ČL) x PN.
Při následném hodnocení partie plece se zjistilo, že
největší hodnoty kvalitativních parametrů svalových
vláken (tloušťka – 68,91 µm, plocha – 3839 µm²) se
vyznačoval genotyp ČBU x ČL, největšího obvodu
svalových vláken však bylo dosaženo u kombinace (ČBU
x ČL) x (H x PN), tedy 240,47 µm. Počet svalových
vláken byl prokázán nejvyšší u genotypu (ČBU x ČL) x
PN, a to 123,09, nejnižší u genotypu (ČBU x ČL) x (H x
PN), a to 63,92. Z hlediska statistických rozdílů existují
průkazné rozdíly v kvalitativních parametrech svalových
vláken mezi genotypy ČBU x ČL a (ČBU x ČL) x PN,
(ČBU x ČL) x (H x PN) a (ČBU x ČL) x PN.
POUR et al. (1976) zjistil největší tloušťku svalových
vláken u svalu MLLT plemene Pietrain (56,09 µm).
Bulotiene, Jukna (2008) zjistili největší plochu svalových
vláken u svalu MLLT plemene Large White (2281 µm²) a
nejmenší plochu svalových vláken u svalu MLLT
plemene Landrase (1871 µm²). Wojtysiak et al. (2007)
porovnával genotypy D x H, PL x (D x H) a (PL x PLW)
x (D x H) z hlediska parametrů svalových vláken u svalu
m. Longissimus lumborum et thoracis a došel k závěru, že
genotyp ovlivňuje zejména velikost svalových vláken.
Rehfeldt et al. (2000) došli k závěrům, že počet i velikost
svalových vláken jsou ovlivněny genotypem prasete.

Výsledky a diskuse
V tabulkách 2 – 5 je provedeno hodnocení vlivu
genotypů u jednotlivých vybraných jatečných partií.
U jatečné partie kýty největší tloušťku svalových vláken
(84,38 mm) vykázal genotyp (ČBU z ČL) x PN, u
kterého byla naměřena i největší plocha (6014 µm²) a
obvod (301, 06 µm) svalových vláken. Naopak
nejmenších hodnot kvalitativních parametrů bylo
naměřeno u genotypu ČBU, kdy konkrétně průměrná
tloušťka svalových vláken činila 78,4 µm, plocha 4979
µm² a obvod 271,99 µm. Pokud se týká počtu svalových
vláken, nejmenší byl zjištěn u genotypu (ČBU x ČL) x (H
x PN), a to 54,39, naopak největší počet vláken se zjistil u
genotypu ČBU (75,94). Významné rozdíly byly zjištěny
mezi jednotlivými genotypy u všech parametrů svalových
vláken. Výjimkou byly kvalitativní charakteristiky
svalových vláken, a to mezi genotypy ČBU x ČL a (ČBU
x ČL) x (H x PN).
Pokud se týká jatečné partie pečeně, bylo zjištěno, že
největší tloušťka (83,84 µm), plocha (5919 µm²) i obvod
(302, 34 µm) svalových vláken vykázal genotyp (ČBU x
ČL) x PN, nejmenší hodnoty kvalitativních ukazatelů byly
zjištěny u genotypu ČBU, kdy tloušťka činila 78,93 µm,
plocha 5165 µm² a obvod 273,76 µm. Počet svalových
vláken byl nejmenší u genotypu (ČBU x ČL) x (H x PN),
největší u ČBU. Pro tuto partii byly zjištěny statisticky
významné rozdíly u kvalitativních parametrů (tloušťky,
plochy a obvodu) mezi genotypy ČBU a (ČBU x ČL) x (H
x PN), ČBU a (ČBU x ČL) x PN, ČBU x ČL a (ČBU x
ČL) x (H x PN), ČBU x ČL a (ČBU x ČL) x PN.
U jatečné partie krkovice se největší tloušťkou
svalových vláken vyznačoval genotyp ČBU (73,57 mm),
největším počtem svalových vláken genotyp (ČBU x ČL)
x PN, a to 108, 38 svalových vláken na jednotku plochy.
Plocha svalových vláken byla největší u genotypu ČBU
(4444 µm²), rovněž i obvod svalových vláken (255,61
mm). Obecně lze tedy genotyp ČBU hodnotit jako
34
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Tabulka .5. Charakteristika svalových vláken u jatečné partie plece – členění dle genotypů
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Tabulka 4. Charakteristika svalových vláken u jatečné partie pečeně – členění dle genotypů
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Závěr
Byl prokázán vliv genotypu na parametry svalových
vláken. Genotyp (ČBU x ČL) x PN se vyznačoval největší
tloušťkou svalových vláken v jatečné partii kýtě a pečeni,
u genotypu ČBU bylo naměřeno v jatečných partiích kýtě
a pečeni nejmenší tloušťky svalových vláken.
Všechny sledované genotypy, ČBU, ČBU x ČL, (ČBU x
ČL) x (H x PN) a (ČBU x ČL) x PN byly
charakterizovány největší tloušťkou svalových vláken u
jatečné partie kýty a pečeně, počet svalových vláken na
jednotku plochy byl u všech sledovaných genotypů
nejvyšší u jatečné partie plece a krkovice.
Na základě zjištěných významností lze konstatovat, že u
charakteristiky počtu svalových vláken na jednotku
plochy byly zjištěny statisticky významné rozdíly pro
jednotlivé partie téměř mezi všemi genotypy, zatímco
v rámci některých kvalitativních parametrů takto
významné rozdíly prokázány nebyly.
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