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Surogátní plemeníci 
Vize, co se stala skutečností 

 

Úvod 
„Otázka, jak co nejrychleji a nejefektivněji rozšířit genetickou informaci elitních plemeníků, visí ve 

vzduchu už několik let. Jedna z možností, jak toho docílit je geneticky „upravit“ méně cenné býky tak, aby 

ve svých varlatech neprodukovali své spermie, ale namísto toho spermie geneticky hodnotnějších býků“. 

Toto se stalo hlavním cílem profesora Oatleye z Washingtonské univerzity v USA, podle něhož bylo vůbec 

nejtěžším krokem celé studie zbavit býky vlastní produkce spermií a zároveň zachovat funkci varlat 

natolik, aby byla schopná přijmout transplantované spermatogonie (kmenové buňky, zodpovědné za 

tvorbu spermií) a nakonec produkovat cizí, dárcovské spermie. Byla vyzkoušena řada nástrojů 

biotechnologií a genetických manipulací, nicméně žádný z nich nevedl ke kýženému výsledku. Opravdovou 

revoluci do této problematiky přinesl až objev principu genetické manipulace označovaný jako CRISPR-

Cas9, pomocí něhož lze editovat genom buněk a zaměřit se tak cíleně na geny, které jsou spojené 

s produkcí spermií. 

Začalo se na myších 
Vědci se ve svém bádání nejprve zaměřili na myší model, u kterého se zjistilo, že gen Nanos2 je 

zodpovědný za produkci spermií. Pomocí nástroje pro genovou editaci CRISPR-Cas9, byla skupina vědců 

vedená Oatleyem schopna „knockoutovat“, tedy „vypnout“ Nanos2 postupně v myších, prasečích a kozích 

embryích, a nakonec i v embryích skotu. Z takto geneticky modifikovaných embryí vyrostli neplodní, ale 

jinak perfektně zdraví samci. Když byly těmto samcům (příjemcům) transplantovány spermatogonie 

zdravých samců (dárců), začali tito dříve neplodní samci produkovat spermie nikoli však své, ale právě 

dárcovské. Pro tyto samce se používá pojem surogátní neboli náhradní plemeník. Není žádným 

překvapením, že potomci surogátních plemeníků nesli geny dárce spermatogonií. Avšak to, co funguje na 

myších, nemusí zákonitě fungovat na vyšších savcích, a proto byly další experimenty úspěšně provedeny na 

kozlech a kancích. 

 

Skot 
Kolikrát jste za svůj pracovní život zažili tyto situace? 

1. vynikající plemeník, o kterého máte zájem, produkuje méně spermatu, než jaká je poptávka, a tak je na čekacím listě 

 

2. býk, o jehož dávky máte zájem, přestal produkovat, protože je zraněný či nemocný 

 

3. Mladý, nadějný býk neprošel zdravotním a následně andrologickým testem, a tak jeho dávky stále nejsou 

 

Budete za mě 
produkovat mé sperma! 

Ročník 
2022 
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Ve všech uvedených případech se nedostatek dávek následně projevuje i ve vyšší ceně dávky. Snad i proto 

napadla konkrétního vědce myšlenka: „Nebylo by skvělé, kdyby sperma býka mohl produkovat 

náhradník?“ 

 

Za každou naplněnou vizí je mravenčí práce odborníků 
Posledních několik let pracuje tým profesora Oatleyho z Washingtonské státní univerzity hlavně s býky. 

V současné době existují již dva býci, kterým byly transplantované spermatogonie dárce. Transplantace 

byla u býčků provedena ve věku 3 měsíců. Tito býci se normálně vyvíjeli, jako každý jiný býk, dosáhli 

pohlavní dospělosti a začali produkovat spermie, nikoli však své, ale spermie dárce. Spermie těchto 

surogátních plemeníků měly normální motilitu a objem semene byl také povětšinou v normě. Tito 

„náhradníci“ také připouštěli v přirozené plemenitbě a je po nich i několik březích krav. Získání 

spermatogonií od dárce a jejich následná transplantace příjemci je mnohem „snazší“než samotná příprava, 

resp. vytvoření příjemce (budoucího surogátního plemeníka). Tato příprava totiž zahrnuje knock-out, tedy 

„vypnutí“ vlastní produkce spermií u budoucích surogátních plemeníků. Navíc, dárcovské spermatogonie 

mohou být získané kdykoli během života býka. Samotná implantace dárcovských spermatogonií je tak 

jednoduchá, že představuje zákrok, který bychom v humánní medicíně nazvali ambulantním. 

 

Tato studie dokazuje, že využití surogátních plemeníků pro produkci semene vysoce žádaných býků, velmi 

mladých, případně těch, kteří neprošli zdravotními testy či zraněných apod., je možné a dostupné, více než 

kdy dřív. Nicméně, hlavní využití surogátních plemeníků vidíme právě ve šlechtění, a to především ve 

zkrácení generačního intervalu geneticky výjimečných plemeníků. Genomická selekce umožňuje i díky vyšší 

nežli původní spolehlivosti odhadu PH, najít ty nejlepší budoucí plemeníky i mezi nejmladšími ročníky. 

Touto metodou se podařilo více jak dvojnásobně zkrátit dobu generačního intervalu, z čehož v konečném 

důsledku chovatel denně profituje v rámci vyšší a efektivnější mléčné produkce.  

 

První produkce semene velmi mladých elitních býčků se dnes používá především pro oplození vajíček 

mladých jaloviček (často aspirovaných z vaječníků a oplozených in vitro (OPU-IVF), viz naše předchozí 

články) za účelem produkce nové generace plemeníků a matek býků. Právě vytvoření surogátních 

plemeníků by mohlo být ještě efektivnější v tom, že nebude nutné čekat až mladý býček dospěje do 

doby, kdy bude produkovat své vlastní zralé spermie. A to právě tím, že by bylo možné odebrat nově 

narozenému býčkovi spermatogonie hned poté, co se genotypizací najde jeho špičková genetická kvalita a 

implantovat tyto do surogátního plemeníka, který je již sexuálně dospělý. V takovém případě bychom 

mohli používat v předstihu semeno elitních býčků, kteří jsou zatím jen několik měsíců staří, produkci 

jejich spermií by zajistil věkem o něco dospělejší (surogátní) plemeník. 

 

Nicméně ještě nevíme, zda to bude možné. V současnosti máme surogátní plemeníky, kterým byly 

implantované dárcovské spermatogonie ve 3 měsících. V takovém případě budou mít dárcovské 

spermatogonie správné podmínky pro tvorbu spermií ale teprve až býčci pod vlivem hormonálního vývoje 

sexuálně dospějí.  

 

Jak bylo výše zmíněno, smyslem tohoto výzkumu je mít připravené dospělé, dočasně sterilní samce, kteří 

budou schopni přijmout dárcovské spermatogonie „kukačky“ – s pomocí genomiky vytipovaných elitních 

býčků, který jsou zatím příliš mladí pro produkci svého vlastního spermatu. Zde se tedy genetický interval 

zkracuje nejen použitím genomiky samotné, ale také zkrácením (přeskočením) doby, která je potřebná 

k dosažení pohlavní zralosti před přirozeným zahájením produkce spermatu vybraným plemeníkem. 
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Mezi všemi druhy hospodářských zvířat, je to právě mléčný skot, u kterého se používá umělá inseminace 

(UI) zdaleka nejvíce. U prasat je největší problémem s uchováváním kančího spermatu, které nelze tak 

efektivně mrazit, čímž jsou možnosti umělé inseminace značně omezené, a proto se inseminuje chlazenými 

inseminačními dávkami, které nelze dlouhodobě uchovat. U koz a ovcí je umělá inseminace poměrně 

komplikovaná, a proto převládá přirozená plemenitba. U masného skotu inseminace v USA dosud tvoří asi 

jen 7 %. U zvířat, kde stále převládá přirozená plemenitba, nelze dosáhnout takového genetického 

pokroku, jakého můžeme dosáhnout u mléčného skotu, kde je elitním jedincům díky inseminaci mraženým 

spermatem umožněno zplodit tisíce nebo dokonce desetitisíce potomků. S možnostmi, jaké nám nabízí 

„surogátní plemeník“, by se tak zrychlil genetický pokrok nejenom mléčného skotu. Navíc by byly 

inseminační dávky nejžádanějších býků dostupnější, a tím i levnější. Považte, mít na inseminační stanici 

deset „Renegadů“, dávky by byly rychle, bez čekacího listu a za nižší cenu . 

 

Teorie a výzkum jsou jedna věc - dostat objevy do praxe věc druhá 
Zatímco technické aspekty pro tvorbu surogátních plemeníků jsou již v současnosti dobře popsané, pro 

realizaci tohoto konceptu je ještě zapotřebí čelit výzvám, jakou bezpochyby představuje např. regulační 

schválení postupu zodpovědnou institucí. 

 

První schválení použití geneticky modifikovaných organismů pro komerční účely a lidskou spotřebu bylo 

uděleno teprve v roce 2015, úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v USA. FDA tak učinila v případě 

AquAdvantage u lososa. Tento losos díky genetickému zásahu dokáže růst po celý rok, na rozdíl od svého 

divokého kolegy, jehož růst je na několik měsíců v roce pozastaven. Díky tomu tento modifikovaný losos 

dosahuje prodejní velikosti 2x rychleji než divoká varianta.  

 

Existují ale také ukázky ne zrovna šťastné genové editace na chovaných zvířatech, konkrétně jedna z roku 

2016. Biotechnologická společnost Recombinetics oznámila, že za pomoci genové manipulace vytvořili 

bezrohé býky. Avšak při bližším zkoumání se zjistilo, že společně s genem pro bezrohost, se do genomu 

nechtěně dostala i část bakteriální DNA. Nicméně s biotechnologickými nástroji nejnovější generace, jakým 

je CRISPR, je málo pravděpodobné, že by se něco podobného opakovalo. Důkazem toho může být 

skutečnost, že zmíněná společnost Recombinetics v nedávné době získala schválení od FDA pro dvě zvířata, 

která mají díky přidanému „slick“ genu kratší srst a dokážou tak lépe odolávat tepelnému stresu. Zdá se, že 

FDA změnila svůj přístup ke genovým editacím a namísto schvalování celých technologií, raději schvaluje 

konkrétní geneticky modifikovaná (GM) zvířata. Přestože je proces schvalování rovněž předmětem 

soustavného vývoje, z těchto příkladů je jasné, že prosadit a rozšířit technologii surogátních plemeníků 

bude možná složitější, než byl vývoj samotné metody CRISPR. 

 

I přenos vědeckých poznatků do praxe potřebuje svůj marketing 
Jedním z prvních kroků by mělo být přiblížení této problematiky spotřebitelům, aby tito měli k takovým 

produktům důvěru, a aby tyto technologie a jejich případné výrobky „a priori“ neodmítli. Nicméně je to 

z mnoha důvodů problematické, a zvláště pak u GM zvířat. Jedním z důvodů může být jistá složitost 

problematiky, částečně i neochota pochopit a pak akceptovat tuto problematiku ve veřejném prostoru. 

Spolu s nedostatečným backgroundem biologických a genetických znalostí bude přesvědčení veřejnosti 

stále velkým oříškem.  
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USA a Evropa se svými přístupy liší 
„Bylo by zajímavé, kdyby si aspoň část spotřebitelů uvědomila, jak velký podíl rostlinných produktů 

obsahuje genetické modifikace a nikomu to nevadí“, komentuje Oatley . Nutno však podotknout, že Oatley 

je Američan. Zde se pěstuje již pouze GM kukuřice. V EU platí často jiné regule. Evropa je ale i závislá na 

dovozu GM plodin, především sóji, pro výrobu bílkovinných krmiv pro hospodářská zvířata. To ale dnes 

v případě řady odrůd nelze. Je velká škoda, že se občas nejmodernějších technologií dobrovolně vzdáváme 

a v těchto oblastech nám pak „ujíždí vlak“.  

 

Zajímavé je, že bavlna, a tedy výrobky z ní, jsou dnes ve světě prakticky 100 % GM, a nikomu to nevadí. To 

samé platí pro GM živé kultury „bifido“ bakterií, při výrobě mléčných výrobků, GM kvasinky při výrobě piva, 

GM bakterií vyrábějící enzymy do pracích prášků, či pro mnohé diabetiky životně důležitý insulin, který je 

rovněž vyráběn pomocí GM buněčných linií. O významu ve výzkumu a lékařství ani nemluvě, nehledě na to, 

že právě za objevení metody CRISPR-Cas9 byla nedávno udělena Nobelova cena. To pochopitelně 

neznamená nemít využívání této a jakékoliv jiné moderní metody (výstupy z ní) pod evidenční a kvalitativní 

kontrolou. 

 

Vylévání vaničky i s novorozencem? 
Nesmyslnost zákazu implementace některých moderních metod do praxe nám může pomoci osvětlit právě 

i náš příklad surogátního býka. 

 

Metoda editace genomu pomocí CRISPR byla totiž využita pouze pro výrobu sterilního býka, kterému 

jsou implantované nijak nezměněné nezralé buňky dárce. A protože otcem takového telete je dárce 

spermatogonií, vyplývá z toho, že potomek takového býka není tele, které by bylo samo, jakkoliv 

geneticky modifikováno. 

 

V budoucnu se zemědělská produkce neobejde bez využívání moderních biotechnologií. Tyto technologie 

umožňují zefektivnit produkci, urychlit genetický pokrok a pomáhají rostlinám i zvířatům lépe se 

přizpůsobit nemocem či měnícímu se klimatu. Jedině tak lze v konečném důsledku nakrmit lidstvo 

levněji, zdravěji a efektivněji, tj. například také bez nutnosti zvyšování počtu chovaných zvířat a 

zvětšování zemědělských ploch, bez nadměrného používání umělých hnojiv a pesticidů (paradoxně při 

vyšší produkci!). Za takových okolností máme v rukou skutečné možnosti udržitelného a zdravého 

zemědělství – nebojme se je využít! 

 

Zdroj: Surrogate Sires - The Concpt is now a Reality. Holstein International. 6/2022. 

 

Překlad a doplnění za MTS: Ing. Václav Rúčka, Ing. Valérie Pisarčiková 

 
 
 
 
 
 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete na našem webu. 
Chcete se podělit o své názory a zkušenosti? Přidejte si nás na Facebooku a komentujte! 
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