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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá metodami asistované reprodukce u plazů. Jelikož je klasicky popisovaná 

samostatná třída plazi (Reptilia) parafyletickým taxonem, jsou v práci pro úplnost zahrnuti 

i ptáci (Aves). Pro přehlednost jsou dále souhrnným pojmem „plazi“ myšleny tradiční řády 

plazů (šupinatí, hatérie, želvy a krokodýli), kteří spolu s ptáky tvoří monofyletickou třídu 

Sauropsida. Vývoj metod asistované reprodukce je doposud soustředěn především na savce. 

Vzhledem k počtům ohrožených druhů mezi plazy a ptáky je však zřejmé, že je potřeba 

soustředit větší pozornost i na ně, protože metody asistované reprodukce mohou být jednou 

z cest k prevenci jejich extinkce. Tato práce pojednává o jednotlivých metodách. Odběr 

spermatu a jeho následné uchovávání představují první krok k úspěšné umělé inseminaci 

či in vitro oplození. Kryokonzervace a následná transplantace tkání vaječníků a varlat, která 

se již podařila u ptáků, představuje slibnou metodu pro konzervační programy u ohrožených 

druhů zvířat. Dále je krátce zmíněn chov zvířat v zajetí, což sice není metoda asistované 

reprodukce v pravém slova smyslu, ale díky ex situ chovnému programu byly například 

zachráněny populace hatérií na Novém Zélandu.  

Klíčová slova: asistovaná reprodukce, plazi, ptáci, odběr spermatu, uchovávání spermatu, 

umělá inseminace, in vitro oplození, kryokonzervace tkání   



ABSTRACT 

The thesis deals with assisted reproduction techniques in reptiles. The class of reptiles 

(Reptilia), as is classically described, is paraphyletic taxa. That is the reason why birds (Aves) 

are included for completeness of this thesis. For the sake of clarity, the term "reptiles" is used 

in the thesis within the meaning of traditional reptile orders (squamates, tuataras, chelonians 

and crocodilians), which together with birds form the monophyletic class Sauropsida. 

The development of assisted reproduction techniques has been mainly focused on mammals 

so far. However, given the numbers of endangered species of reptiles and birds, it is clear 

that more attention should be paid to them, as assisted reproduction techniques can represent 

one of the ways to prevent their extinction. This thesis deals with those methods. Semen 

collection and its subsequent storage represent the first step to successful artificial 

insemination or in vitro fertilization. Cryopreservation and following transplantation 

of ovarian and testicular tissues (already successful in birds) is a promising method 

for conservation programs in endangered animal species. Furthermore, captive animal 

breeding is briefly mentioned, which is not an assisted reproduction technique in the true 

sense of the word, but offers an example of saving an endangered species, as thanks to the 

ex situ breeding program the tuatara populations in New Zealand has been saved. 

Keywords: assisted reproduction, reptiles, avians, semen collection, semen preservation, 

artificial insemination, in vitro fertilization, cryopreservation of tissues 
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1. ÚVOD 

Ochrana živočichů je v současné době vzhledem k alarmujícím počtům ohrožených druhů 

velice důležitou disciplínou. Podle Red List je z uváděného celkového počtu 7 541 druhů 

plazů označeno 547 jako ohrožených a 303 kriticky ohrožených. U ptáků je z celkového počtu 

11 126 druhů označeno jako ohrožených 469 a kriticky ohrožených 224. Hlavním důvodem 

vymírání je u obou skupin především ztráta přirozeného habitatu, která je způsobena zejména 

rozvojem zemědělství, těžbou, kácením lesů a zástavbou. Podstatnou hrozbou pro plazy 

i ptáky je i lov. Mezi další ohrožující faktory patří například změny klimatu, vliv invazivních 

druhů a nemoci (IUCN, 2019). 

Využití metod asistované reprodukce může být užitečným nástrojem při ochraně těchto druhů, 

zastavení extinkce a uchování (případně obnově) genetické diversity populací. Chovatelská 

střediska a genetické kryobanky mohou nejen aktivně přispívat k udržování populací 

a předcházet inbreedingu, ale při plném využití svého potenciálu mohou také představovat 

poslední možnou záchranu celých druhů při případné přírodní katastrofě či technologické 

havárii, a to díky skladování genetického materiálu (Ananjeva et al., 2015).Ve srovnání 

se savci jsou však metody asistované reprodukce u plazů a ptáků stále málo využívané, proto 

je potřeba věnovat jim více pozornosti. 

Cílem této práce je tedy shrnout dosavadní pokroky asistované reprodukce u plazů včetně 

ptáků. Dále porovnat jejich omezení ve srovnání s rozvinutostí těchto technik u savců. A také 

posoudit, nakolik jsou v dnešní době tyto metody u plazů dostupné a aplikovatelné 

při základním výzkumu i ochraně ohrožených druhů. 

2. METODY ASISTOVANÉ REPRODUKCE U SAUROPSIDŮ 

2.1 ZÍSKÁVÁNÍ SPERMIÍ 

Nejčastěji provozovanou metodou související s asistovanou reprodukcí u plazů a ptáků je sběr 

spermatu. Získané vzorky bývají následně evaluovány: posuzuje se například objem a pH 

ejakulátu, koncentrace spermií v něm, jejich pohyblivost, morfologie, atd. Získaná data pak 

mohou přispět k pochopení reprodukce daných zvířat a pomoci při aplikaci dalších metod 

asistované reprodukce. Dále mohou být tyto odběry buď přímo použity k umělé inseminaci 

či in vitro fertilizaci, nebo konzervovány. 
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Hlavní způsoby odběru spermatu představují ejakulace pomocí masáže a elektroejakulace, 

tyto metody jsou rozebrány níže. V minulosti byly především u ptáků zaznamenány i další 

přístupy, a sice využití falešné samičky, se kterou sameček kopuluje a přitom je mu odebíráno 

sperma (Saint Jalme et al., 1994) a kooperativní metoda, při níž se využívá navyklosti samce 

na interakce s chovatelem, který simulací namlouvacích rituálů (např. vokalizace) podporuje 

kopulaci. Tato metoda je využívána sokolníky (Boyd and Schwartz, 1983; podle Samour, 

2004) nebo u tučňáků (O’Brien et al., 1999). 

Další možností, kterou je třeba zmínit, je odběr spermií post-mortem. Takový postup byl 

využit například u aligátora severoamerického (Alligator mississippiensis), přičemž sperma 

odebrané pitvou přímo z genitálního traktu vykazovalo větší objem a minimální kontaminaci 

oproti odběru od živých zvířat (Larsen et al., 1984). Jelikož však byli samci zabiti přímo 

za účelem odběru, je tato taktika v rámci konzervačního programu zcela nevhodná. Oproti 

tomu zvířata, která zemřou při chovu v zajetí nebo jsou nalezena mrtvá ve volné přírodě, 

by mohla představovat potenciální zdroj pro odběr spermií (Clulow and Clulow, 2016). 

Při odběru spermatu od živých zvířat je, mimo jiné, třeba dbát i na to, aby zvíře při proceduře 

netrpělo. Vzhledem ke zvolené metodě odběru, druhu a velikosti zvířete a možnému 

diskomfortu je v některých případech nutné využití anestezie. Zatímco například malé pěvce 

stačí při odběru pouze držet v ruce (Kucera and Heidinger, 2018), krokodýlům je potřeba 

nejdříve obvázat čelisti, položit jim vlhkou látku přes oči, přepásat je popruhy kolem krku 

a předních končetin, přesunout na místo odběru a tam následně uspat (Johnston et al., 2014a). 

V takovém případě je třeba po odběru zvíře průběžně kontrolovat a vypustit ho až po úplném 

zotavení z anestezie (Kimskulvech and Suttiyotin, 2012). 

2.1.1 ZÍSKÁVÁNÍ SPERMIÍ POMOCÍ MASÁŽE 

Hadi 

U hadů je odběr pomocí masáže preferovanou technikou. Úspěšně tak bylo získáno sperma 

např. od užovky červené (Pantherophis guttatus), hroznýše královského (Boa constrictor), 

chřestýše brazilského (Crotalus durissus terrificus), psohlavce orinockého (Corallus 

hortulanus), hroznýše psohlavého (Sanzinia madagascariensis) nebo užovky obrovské 

(Hydrodynastes gigas) (Fahrig et al., 2007; Tourmente et al., 2007; Zacariotti et al., 2007; 

Oliveri et al., 2018). 
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Před masáží je většinou nejdříve opatrně propláchnuta kloaka, aby se indukovala defekace 

a zabránilo se tak pozdější kontaminaci spermatu výkaly a uráty. Samotná masáž je potom 

prováděna jako jemné tisknutí v nepřetržitém kranio-kaudálním pohybu na ventrální kaudální 

třetině těla. Po přibližně dvou minutách je mírně zvýšen tlak na kloaku a několik kapek 

ejakulátu, které se následně objeví, je odebráno stříkačkou bez jehly (Oliveri et al., 2018). 

Vzhledem k minimálnímu diskomfortu samců při této proceduře se anestezie nevyužívá. 

Zacariotti et al. (2007) použili v okolí kloaky lokální anestezii: po její aplikaci byl had 

průběžně kontrolován, než došlo k relaxaci kloaky a díky tomu lepšímu zpřístupnění genitální 

papily, což usnadnilo následný odběr spermatu a zároveň minimalizovalo kontaminaci vzorku 

uráty a výkaly. 

Krokodýli 

Také u krokodýlů je odběr pomocí masáže preferován před elektroejakulací. Vzorky spermatu 

byly opakovaně úspěšně odebrány u krokodýla mořského (Crocodylus porosus) (Fitri et al., 

2018; Johnston et al., 2014a, 2017). 

Jak je zmíněno výše, krokodýly je před procedurou potřeba imobilizovat a uspat pro zajištění 

bezpečné manipulace. Johnston et al. (2014a) dále popisují průběh následné masáže: krokodýl 

je v klidové poloze vleže umístěn mezi dvě podpůrné konstrukce tak, aby kloaka zůstala volně 

přístupná. Následně je vložením prstů do kloaky a působením tlaku vytlačen ven penis. V této 

fázi procesu se často uvolní uráty a fekálie, které je potřeba opatrně otřít, aby při odběru 

nekontaminovaly ejakulát. Potom jsou prsty vloženy za bázi penisu a do urodea a masáž je 

prováděna následnými opakovanými tahy po délce penisu, dokud se neuvolní mírný proud 

spermatu. Ten se ponechá volně téci a působením gravitace skapává do připravené zkumavky. 

Fitri et al. (2018) používají principiálně stejnou metodu masáže, ale aplikují navíc lubrikant 

na vodní bázi a masírují penis, aby krokodýl dosáhl erekce, která usnadňuje odběr. 

Ptáci 

U ptáků je odběr pomocí masáže hojně využívanou metodou. Úspěšně byla provedena např. 

u drůbeže (Burrows and Quinn, 1935, 1937), malých pěvců (Kucera and Heidinger, 2018), 

papoušků (Dogliero et al., 2017) či tučňáků (Waldoch et al., 2007). 

Metodiku masáže popsali poprvé Burrows & Quinn (1935) u drůbeže: při odběru je 

doporučována spolupráce dvou lidí, kdy jeden drží ptáka za stehna hlavou dolů a druhý 

provádí masáž. Těsně před ejakulací stáhne pták ocas směrem dolů a tehdy je opatrně 
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přiložena zkumavka, do které je sperma odebíráno. Později byla navržena speciální 

konstrukce, do které je pták při odběru položen na břicho tak, že je zajištěna hlava i křídla 

a zároveň nedosáhne nohama na podložku (Burrows and Quinn, 1937). Ačkoliv je taková 

konstrukce poměrně praktická, protože umožňuje práci v jednom člověku, moc často 

se nevyužívá. Z metodiky, kterou Burrows & Quinn (1935) zavedli, se dodnes vychází a je 

případně přizpůsobena adekvátně druhu, u kterého se masáž provádí. Např. u malých pěvců je 

možné ptáka v jedné ruce držet a druhou provádět odběr (Kucera and Heidinger, 2018), 

tučňáci bývají při odběru položeni na břicho (Waldoch et al., 2007). 

Masáž se provádí bez anestezie. Waldoch et al. (2007) uvádí, že samci byli s každou další 

masáží klidnější, jeden samec postupem času dokonce ejakuloval ještě před zahájením 

masáže. 

2.1.2 ZÍSKÁVÁNÍ SPERMIÍ ELEKTROEJAKULACÍ 

Hadi 

Odběr pomocí elektroejakulace provedli Quinn et al. (1989) u užovky kostkované 

(Thamnophis marcianus). Lubrikovaná elektrostimulační sonda byla vložena do kloaky a po 

krátké simulaci opět vytažena ven. Následovala masáž vedená od oblasti varlat směrem 

ke kloace a následně uvolněné sperma bylo odebíráno stříkačkou bez jehly. Při proceduře 

nebyla využita anestezie. 

Tato metoda tedy sice vedla i u hadů k úspěšným výsledkům, ale vzhledem k možnému 

stresovému dopadu na zvíře a efektivnímu alternativnímu přístupu je u hadů obecně 

preferována masáž.  

Ještěři 

U ještěrů je elektroejakulace vysoce efektivní metodou sběru spermatu (Juri et al., 2018) 

a upřednostňuje se před masáží. Úspěšně byl proveden odběr např. u leguána zeleného 

(Iguana iguana), ještěra Tropidurus spinulosus a leguánka Sceloporus torquatus (Zimmerman 

et al., 2013; Juri et al., 2018; Martínez‐Torres et al., 2019).  

Zimmerman et al. (2013) popisují způsob odběru: zvířatům je nejdříve podána celková 

anestezie, aby se předešlo případnému diskomfortu. Potom je opatrně propláchnuta kloaka, 

aby se zabránilo kontaminaci spermatu a po provedení elektroejakulace pomocí rektální sondy 

je sperma odebíráno stříkačkou bez jehly. 
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Juri et al. (2018) zaznamenali úspěšné odběry i bez použití anestezie. Oproti tomu Martínez-

Torres et al. (2019) uvádí, že jeden samec odběr nepřežil z důvodu předávkování anestezií, 

ačkoliv mu byla podána dávka odpovídající jeho hmotnosti. Je tedy patrné, že anestezie sice 

může ušetřit zvíře diskomfortu a stresu během odběru, ale může být i potenciálně nebezpečná. 

Při použití celkové anestezie je tedy potřeba nejen dbát na správné dávkování, ale i provést 

zdravotní prohlídku zvířat, kterým bude podávána.  

Želvy 

Vzhledem k anatomii želv je elektroejakulace v podstatě jedinou možností odběru spermatu 

od živého jedince. Úspěšný odběr byl zaznamenán např. u karety zelenavé (Lepidochelys 

olivacea), karety pravé (Eretmochelys imbricata), želvy tlustohrdlé (Siebenrockiella 

crassicollis) a želvy pardálí (Stigmochelys pardalis) (Tanasanti et al., 2009; Kimskulvech and 

Suttiyotin, 2012; Zimmerman and Mitchell, 2017). 

Prvním krokem odběru je celková anestezie. Želva je potom buď položena na stůl (Tanasanti 

et al., 2009) nebo držena ve vzpřímené poloze, aby nebyl vyvíjen přílišný tlak na plíce 

(Zimmerman and Mitchell, 2017). Dále je propláchnuta kloaka a zavedena lubrikovaná sonda 

tak, aby stimulovala kontrakce vas deferens. Po stimulaci je sperma odbíráno stříkačkou bez 

jehly (Zimmerman and Mitchell, 2017). Tanasanti et al. (2009) provádí po elektrostimulaci 

ještě stimulaci ruční, aby bylo dosaženo plné erekce, a potom teprve odebírají sperma. Někdy 

je erekce dosaženo už elektrostimulací (Kimskulvech and Suttiyotin, 2012). 

Tato metoda odběru se jeví u želv být efektivní. Ne vždy je však odběr úspěšný, 

např. Zimmerman & Mitchell (2017) zaznamenali, že se u 3 z 16 samců elektroejakulace 

nepodařila, ačkoliv byl praktikován stejný postup jako u ostatních želv v dané studii a jedinci 

se zdáli být v dobrém zdravotním a reprodukčním stavu. To mohlo být s nejvyšší 

pravděpodobností způsobeno přirozeným pářením krátce před odběrem, případně nemocí 

neodhalenou při vstupní prohlídce nebo podanou dávkou anestezie. 

Vedlejší účinky elektrostimulace byly u želv zaznamenány pouze jednou, kdy želva nedlouho 

po proceduře zemřela na selhání ledvin (Juvik, Meier and McKeown, 1991; podle 

Zimmerman and Mitchell, 2017). Příčina selhání sice nebyla stanovena, přesto je možnost 

poškození vnitřních orgánů v důsledku elektrostimulace znepokojivá. Kimskulvech 

& Suttiyotin (2012) experimentují kromě různých stimulových vzorců i s různou hloubkou 

zavedení sondy. Stanovení ideální hodnoty by mohlo v budoucnu předejít možným 

poškozením vnitřních orgánů, zejména ledvin, které jsou umístěny v blízkosti varlat. 
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Krokodýli 

Panuje shoda, že elektroejakulace není vhodnou metodou pro sběr spermatu u krokodýlů 

(Larsen and Cardeilhac, 1981; podle Johnston et al., 2014a; Fitri et al., 2018). Johnston et al. 

(2014a) se přesto o odběr pokusili. Sperma bylo silně znečištěno uráty a proto nepoužitelné 

pro další postupy, nicméně při zavádění elektroejakulační sondy bylo ještě před zahájením 

stimulace na špičce penisu uvolněno malé množství vysoce koncentrovaného spermatu. 

Ptáci 

Elektroejakulace se podařila u mnoha druhů papoušků (Lierz et al., 2013), ale i dalších řádů, 

např. šplhavců, sov, dravců či hrabavých (Frediani et al., 2019). 

Odběr bývá prováděn bez anestezie. V případě papoušků byli ptáci nejdříve chyceni a drženi 

v měkké látce. Poté byla zavedena elektrostimulační sonda, jejíž součástí byla i výměnná 

skleněná zkumavka. Stimulace byla prováděna, dokud nebyly pozorovány svalové stahy 

kloaky a při následné ejakulaci sperma ztékalo přímo do zkumavky (Lierz et al., 2013). 

Frediani et al. (2019) rovněž nevyužívají anestezii, ale zakrývají ptákům při odběru oči 

látkou, či sokolnickou čepičkou v případě dravců. 

Ačkoliv se elektroejakulací podařilo získat sperma i od velkých druhů papoušků, u nichž 

se odběr do té doby nepodařil (Lierz et al., 2013), obecně se u ptáků i nadále preferuje masáž. 

2.2 UCHOVÁVÁNÍ SPERMIÍ 

Po odběru spermatu je ideální ho ihned využít k umělé inseminaci či in vitro fertilizaci, 

aby neztrácelo na kvalitě. U želv například je pozorován prudký pokles pohyblivosti spermií 

již během prvních 24 h (Zimmerman and Mitchell, 2017). Někdy však není možné provést 

inseminaci ihned, například kvůli nedostupnosti samice, a proto je potřeba mít možnost 

sperma uchovávat. Zároveň je výhodné odebrané sperma konzervovat, protože potom může 

být k inseminaci využito sperma samců ze vzdálených populací nebo samců dávno zemřelých. 

První možností je uchovávání spermatu při nízkých teplotách, většinou při 4 °C. Touto 

metodou se podařilo krátkodobě uchovávat sperma např. u užovky červené (Elaphe guttata) 

(Fahrig et al., 2007; Mattson et al., 2007), scinka Oligosoma maccanni (Molinia et al., 2010), 

leguána zeleného (Iguana iguana) (Zimmerman et al., 2013), aligátora severoamerického 

(Alligator mississippiensis) (Larsen et al., 1984), tučňáka patagonského (Aptenodytes 

patagonicus) (O’Brien and Robeck, 2014), či orebice rudé (Alectoris rufa) (Santiago-Moreno 

et al., 2017). Tato metoda je sice ve srovnání s kryokonzervací méně náročná na provedení, 
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nicméně s jejím použitím je možné sperma skladovat jen krátkou dobu (řádově hodiny 

až dny), jelikož spermie potom ztrácí pohyblivost a není možné je využít k umělé inseminaci. 

Oproti tomu kryokonzervace slibuje možnost uchovávání spermatu po delší dobu. Úspěšné 

obnovení pohyblivosti spermií je však podmíněno volbou vhodného kryoprotektantu. Ten 

chrání buňky před vznikem intracelulárního ledu, který by je poškodil, ale zároveň může být 

pro tyto buňky sám toxický (Blesbois, 2011). Úspěch kryokonzervace dále ovlivňuje zvolená 

teplotní křivka (jak při mrazení tak při následném rozmrazování) a materiál nádobky, ve které 

je sperma uchováváno (Blesbois, 2007). Proces kryokonzervace je tedy poměrně náročný 

a vzhledem k vysoké mezidruhové variabilitě spermií není možné zavést univerzální postup. 

Sperma však již bylo úspěšně kryokonzervováno např. u ještěra teju pruhovaného 

(Tupinambis merianae) (Young et al., 2017), krokodýla mořského (Crocodylus porosus) 

(Johnston et al., 2014b, 2017), drůbeže (Blesbois et al., 2007), či tučňáka patagonského 

(Aptenodytes patagonicus) (O’Brien and Robeck, 2014). 

2.3 UMĚLÁ INSEMINACE  

Hadi 

První úspěšná umělá inseminace u hadů byla provedena u užovky kostkované (Thamnophis 

marcianus), dále se podařila např. u užovky červené (Elaphe guttata) a psohlavce orinockého 

(Corallus hortulanus) (Quinn et al., 1989; Mattson et al., 2007; Oliveri et al., 2018). 

K inseminaci bylo použito čerstvě odebrané sperma (Mattson et al., 2007; Oliveri et al., 2018; 

Quinn et al., 1989) i sperma skladované 3 dny v chladu bez použití kryokonzervace (Mattson 

et al., 2007) a s oběma přístupy bylo zaznamenáno úspěšné oplození. Inseminace se také 

povedla jak se spermatem odebraným masáží (Mattson et al., 2007; Oliveri et al., 2018), 

tak po elektroejakulaci (Quinn et al., 1989). Z toho vyplývá, že žádná z použitých metod 

nebrání následné inseminaci. Zároveň je však potřeba sledovat množství použitého spermatu, 

jeho koncentraci i pohyblivost a morfologii spermií. Tyto vlastnosti mohou úspěch 

inseminace zásadně ovlivnit, proto je důležitá evaluace spermatu po odběru. 

K úspěšnému oplození je potřeba provádět inseminaci tehdy, kdy je samice připravena 

na reprodukci. Toto se dá ověřit kontrolou ovariální aktivity pomocí ultrasonografie (Oliveri 

et al., 2018). Pro vyvolání reprodukce u temperátních druhů je potřeba uložit hady 

k hibernaci, která je patrně nutná pro zrání gamet (Crews, 1979; podle Quinn et al., 1989). 

U tropických druhů hiberace neprobíhá a není tedy ke zrání gamet nutná, což dokazuje 

i úspěšná inseminace u psohlavce orinockého (Corallus hortulanus) (Oliveri et al., 2018). 
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Inseminace se však ve stejné studii nepovedla u jiného tropického hada, hroznýše psohlavého 

(Sanzinia madagascariensis). Je otázkou, zda může hrát roli to, že zatímco psohlavec je 

viviparní, u hroznýše pozorujeme ovoviviparii. 

Samotná inseminace je prováděna bez anestezie, a to opatrným zavedením jehly skrz kloaku 

a vstříknutím dávky spermatu postupně do obou vejcovodů (Oliveri et al., 2018). Quinn et al. 

(1989) zkoušeli zavést sperma pouze do kloaky, ale taková inseminace nevedla k oplození. 

Vzhledem k některým zvláštním reprodukčním schopnostem plazů (viz kapitola problémy) je 

po provedení umělé inseminace nutné výsledky ověřit pomocí genetické analýzy (Mattson 

et al., 2007).  

Ještěři 

Umělá inseminace byla provedena u scinka Oligosoma maccanni. Samice byly inseminovány 

spermatem získaným pomocí masáže. Ačkoliv polovina samic následně vykazovala graviditu, 

nenarodila se žádná mláďata. Neúspěch byl způsoben propuknutím parazitární nemoci, 

v jehož důsledku část samic zemřela a přeživší musely být přestěhovány do vnějšího výběhu, 

kde patrně nebyly teplotní podmínky ideální pro březost (Molinia et al., 2010). 

Doposud jediný zaznamenaný pokus o umělou inseminaci u ještěrů tak zůstal bez úspěchu, 

ačkoliv se dá předpokládat, že nebyla na vině špatná metodika ani načasování inseminace. 

Krokodýli 

Clulow & Clulow (2016) ve své review uvádí, že se umělá inseminace opakovaně podařila 

u aligátora severoamerického (Alligator mississippiensis) (Cardeilhac et al., 1982, 1988; 

Larsen et al., 1982, 1988; vše podle Clulow and Clulow, 2016). 

Ptáci 

První úspěšnou umělou inseminaci u ptáků zaznamenali Ivanov & Iwanoff (1907), kterým se 

podařilo oplodnit slepičí vajíčka spermatem odebraným z ductus deferens. Později Quinn 

& Burrows (1936) u drůbeže popsali dodnes nejčastěji využívanou metodu intravaginální 

inseminace (oboje podle Blanco et al., 2009). Od té doby je umělá inseminace běžně 

využívanou metodou v drůbežářství (Mohan et al., 2018), ale podařila se již např. i u dravců 

(Blanco et al., 2002), papoušků (Samour, 2002; Lierz et al., 2013) či tučňáků (Waldoch et al., 

2011; O’Brien et al., 2016). 

U trénovaných ptáků (především dravců) je možné provádět tzv. kooperativní inseminaci. 

Podobně jako u výše zmiňované kooperativní metody odběru spermatu je i kooperativní 



9 

 

inseminace založena na navyklosti zvířete na chovatele, který napodobuje namlouvací rituály 

(především vokalizaci) a stimuluje tak samice k zaujetí kopulační pozice a expozici oviduktu 

(Gee et al., 2004). Je sice časově náročné každou samici zvlášť vytrénovat, ale jakmile 

si zvíře s chovatelem vytvoří vazbu, není problém provádět inseminaci opakovaně, což je 

samozřejmě výhodné. Tato metoda je navíc pro samice bezbolestná, nepůsobí stres a také 

se zdá, že takto inseminované samice bývají fertilnější (Blanco et al., 2009).  

U nekooperujících ptáků je potřeba samicím pevně držet křídla a nohy tak, aby se napodobila 

přirozená kopulační pozice a zakrýt jim oči, aby byl snížen stres. Samice je poté potřeba držet 

mírně nakloněné na pravou stranu, aby případně uvolněné uráty a fekálie nekontaminovaly 

inseminační dávku nebo nezpůsobily infekci vejcovodu, který se u většiny ptáků nachází 

pouze na levé straně těla (Blanco et al., 2009). Vejcovod ptáků tvoří pět segmentů: 

infundibulum, magnum, isthmus, uterus a vagina, která ústí do kloaky (Bakst et al., 1993). 

Podle toho, kam se sperma zavádí, rozlišujeme inseminaci kloakální, intravaginální 

a intramagnální. 

Kloakální inseminace je nejjednodušší, nejrychlejší, nejméně stresová pro zvíře, ale také 

nejméně efektivní (Howarth Jr., 1983). 

Nejčastěji se provádí inseminace intravaginální. Při ní je potřeba nejprve lokalizovat vaginální 

otvor, což se dá dělat několika způsoby. První možností je vyvolání everze oviduktu 

do kloaky pomocí masáže (podobné té, která se provádí u samců při odběru spermatu). To se 

provádí např. u papoušků (Lierz et al., 2013). Pro samice většiny ostatních druhů ale bývá tato 

technika bolestivá a stresující. Proto se využívá raději palpační technika, kdy je vaginální ústí 

lokalizováno hmatem pomocí prstu nebo inseminační sondy (Gee et al., 2004). Další 

možností je lokalizace vaginálního otvoru pomocí lékařského zrcátka (Blanco et al., 2009). 

Obecně platí, že ústí oviduktu se lépe hledá po snesení prvního vejce (Samour, 2004). 

Intramagnální inseminace se využívá především tehdy, kdy je k dispozici pouze malý vzorek 

spermatu a je známá doba ovulace (Blanco et al., 2009). Tato technika hluboké inseminace je 

poměrně náročná na provedení a může být pro samici stresová, proto se často provádí 

operativně s využitím anestezie (Engel et al., 1991). 

Vzhledem k tomu, že stejně jako někteří plazi mají i někteří ptáci schopnost uchovávat 

spermie v samičím pohlavním traktu (Bakst et al., 1993; Saint Jalme et al., 1994), je potřeba 

po provedení umělé inseminace geneticky ověřit výsledky, aby byla vyloučena možnost 
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oplození vajíčka spermatem uchovávaným v pohlavním traktu samice po přirozeném páření, 

které mohlo inseminaci předcházet (Jones and Nicolich, 2001; Lierz et al., 2013). 

S ohledem na vysokou odlišnost vlastností spermií u různých druhů ptáků (Gee et al., 2004) 

a extrémní variabilitu ptáků co se týče velikosti, morfologie, reproduktivní fyziologie 

a dalších důležitých faktorů ovlivňujících úspěšnost umělé inseminace, je problematika umělé 

inseminace u ptáků samostatnou kapitolou, která překračuje rozsah této práce. Je však zřejmé, 

že umělá inseminace je u ptáků často používanou metodou a možnou cestou k ochraně 

ohrožených druhů. 

2.4 IN VITRO OPLOZENÍ 

Ptáci 

První úspěšnou in vitro kultivaci u ptáků provedl Perry (1988) u kura domácího (Gallus 

domesticus). Nejprve byla provedena umělá inseminace. Po ní byla samice zabita a oplodněná 

vajíčka byla odebrána z vejcovodu, již částečně obalená bílkem. Následně byla přenesena 

do sklenice s médiem obsahujícím bílek z čerstvých vajec a solný roztok a inkubována při 

teplotě 41 °C po 24 h. Mezitím byly připraveny skořápky z čerstvých vajec, a to odstraněním 

špičatého konce vejce a propláchnutím destilovanou vodou. Do těchto skořápek byla vajíčka 

přenesena a zalita dalším bílkovým médiem, otvor ve skořápce byl překryt fólií. Takto 

připravená vejce byla přenesena do inkubátoru. Líhnutí mláďat bylo zaznamenáno asi 

po třech týdnech.  

Vzhledem k aplikaci umělé inseminace, usmrcení samic, odběru vajíček, která byla již 

oplozená a částečně obalená bílkem a využití skořápek z jiných vajec, ponechal tento postup 

široký prostor pro zdokonalení. 

Olszańska et al. (2002) uvedli nový postup u křepelky japonské (Coturnix japonica). 

Pravidelně snášející samice byly zabity a z vaječníku jim byly operativně odebrány nejstarší 

folikuly. Tyto folikuly podstoupily in vitro ovulaci tak, že zavěšeny na niti ve skleněné 

nádobce s DMEM médiem byly inkubovány při 41 °C, což je teplota přirozeného prostředí 

v reprodukčním traktu. Po ovulaci byl z vajíčka odstraněn zbytek folikulu a média 

a následovala fertilizace in vitro: na germinální disk byla aplikována kapka čerstvého 

spermatu získaného masáží. Následovala krátká inkubace, po níž bylo vajíčko pokryto bílkem 

smíchaným s médiem, překryto fólií a opět inkubováno. Po finální inkubaci byly z vajíček 

odebrány blastodermy, které byly následně porovnávány s blastodermy vyjmutými 
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z přirozeně ovulovaných vajíček. Úspěch fertilizace byl posuzován podle míry rýhování 

a stavu jader. 

Han et al. (2004) provedli in vitro fertilizaci u kura domácího (Gallus domesticus). Vajíčka 

byla odebrána až po ovulaci a následně fertilizována čerstvým spermatem získaným masáží. 

Dále byla vajíčka inkubována v médiu s bílkem z čerstvých vajec. Po finální inkubaci a fixaci 

v alkoholu byl pod mikroskopem pozorován vývoj vajíček do 4- až 32-buněčného stádia. 

Rivero et al. (2018) u kura domácího (Gallus domesticus) nejprve podali samicím celkovou 

anestezii a poté využili ultrasonografii, aby lokalizovali zralé folikuly. Ty byly následně 

operativně vyjmuty, in vitro fertilizovány a inkubovány obdobně jako v předešlých studiích.   

Tyto studie tedy ukázaly, že je možné provést in vitro ovulaci a fertilizaci vajíček i je dále 

kultivovat. Žádná z prací však zatím nedokázala spojit in vitro ovulaci, fertilizaci a kultivaci 

embryí až k vylíhnutí mláďat a zároveň provést odběr vajíček tak, aby přežila i samice. 

Takový postup je v rámci konzervačních programů pochopitelně žádoucí a zbývá tedy dost 

prostoru pro další bádání. 

2.5 KRYOKONZERVACE A TRANSPLANTACE TKÁNÍ VARLAT 

A VAJEČNÍKŮ 

Kryokonzervace se dá provádět dvěma způsoby, pomalým zmrazováním nebo vitrifikací. 

Jelikož pomalé zmrazování většinou vede k tvorbě extracelulárních ledových krystalů, které 

poškozují buňky, není ideální metodou při konzervaci tkání (Liu, Cheng and Silversides, 

2013c). Oproti tomu vitrifikace je proces transformace kapaliny v amorfní, vysoce sklovitou 

látku (Liu et al., 2012). Provádí se rychlým ochlazením za přítomnosti vysoké koncentrace 

kryoprotektantů. Při vitrifikaci nedochází ke krystalizaci, pro její provedení není potřeba 

žádné zvláštní vybavení (na rozdíl od pomalého zmrazování, které vyžaduje speciální chladící 

zařízení) a je poměrně rychlá, proto by mohla být preferována při konzervaci multicelulárních 

struktur (Liu et al., 2010).  

Kryokonzervace a následná transplantace varlat a vaječníků by mohla představovat klíčovou 

metodu pro konzervační programy u ohrožených druhů. Ačkoliv o kryokonzervaci těchto 

tkání u plazů nejsou záznamy, u ptáků se již několikrát podařila (Liu et al., 2010, 2013a, 

2013b; Song and Silversides, 2007a). Ve studiích uvedených níže byli sice donoři tkání 

při výzkumu usmrceni, ale metoda kryokonzervace a následné transplantace by měla umožnit 

obnovu germinální linie buněk i v případě náhlého úmrtí zvířat. V případě samců je tomu tak 
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díky tomu, že jsou spermatogonia v tkáni varlat přítomna po celý život samce. U samic sice 

obecně fertilita s věkem klesá, ale u ptáků se již podařilo transplantací obnovit fertilitu 

vaječníků odebraných nejen mláďatům, ale i dospělé samici (Liu et al., 2015). Tato metoda 

by mohla být úspěšná i u plazů, kde jsou oogoniální kmenové buňky v tkáni přítomny po celý 

život samic a proliferují během období rozmnožování (Rothchild, 2003).  

Ptáci 

Kryokonzervace varlat představuje u ptáků alternativu kryokonzervace spermií a dá se využít 

v případech, kdy je kvalita spermatu pro kryokonzervaci a následnou umělou inseminaci 

nedostatečná (Liu et al., 2013c). Oproti tomu kryokonzervace vaječníků je pravděpodobně 

prakticky jedinou možností zachování mitochondriálního genomu a samičího chromozomu 

W, protože kryokonzervace ptačích vajíček a embryí není možná kvůli velikosti žloutku (Liu 

et al., 2010). 

Transplantace tkáně varlat byla úspěšně provedena u kura domácího (Gallus domesticus) 

a křepelky japonské (Coturnix japonica) (Liu et al., 2013b; Song and Silversides, 2007b, 

2007a). Transplantována byla čerstvě odebraná varlata (Song and Silversides, 2007b), tkáň, 

která prošla pomalým zmrazováním a byla konzervována po dobu několika měsíců (Song and 

Silversides, 2007a), i tkáň podrobená vitrifikaci (Liu et al., 2013b). V ostatních ohledech byl 

ve všech případech aplikován obdobný postup. Varlata byla odebrána maximálně týden 

starým mláďatům a transplantována kastrovaným mláďatům, kterým byla po operaci 

podávána imunosupresiva, aby nedošlo k odmítnutí transplantované tkáně. Samci 

s transplantovanou tkání byli po několika týdnech až měsících usmrceni, varlata jim byla 

odebrána, evaluována a následně bylo odebráno sperma. Tímto spermatem byla následně 

operativně provedena intramagnální (viz. výše) inseminace samic. Ve všech případech 

inseminace vedla k vylíhnutí mláďat.  

Bylo pozorováno, že úspěšný odběr spermatu z transplantovaných varlat je podmíněn úplnou 

kastrací recipientů. Pokud není recipientům odstraněna veškerá původní tkáň varlat, dochází 

k regeneraci. V takových případech většinou vlastní varlata přerostou varlata transplantovaná, 

a ta potom netvoří spermie (Song and Silversides, 2007b, 2007a). 

Transplantace tkáně vaječníků se podařila u křepelky japonské (Coturnix japonica) (Liu et al., 

2010, 2013a, 2015). Transplantovány byly čerstvě odebrané vaječníky (Liu et al., 2015), tkáň, 

která prošla pomalým zmrazováním (Liu et al., 2010) i tkáň po vitrifikaci (Liu et al., 2010, 

2013a). Základní princip metodiky byl stejný: odběr vaječníků, transplantace kastrovaným 
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samicím, podávání imunosupresiv a pozorování snůšky. Všechny přístupy vedly k vylíhnutí 

mláďat. 

Liu et al. (2010) prokázali, že vitrifikace vaječníků je efektivnější než jejich pomalé 

zmrazování a tudíž vhodnější pro konzervační programy. Dále bylo pozorováno, že větší 

efektivity bylo dosaženo transplantací celých vaječníků (Liu et al., 2013a), než vaječníků 

rozříznutých na poloviny (Liu et al., 2010). Také se ukázalo, že je efektivnější transplantovat 

vaječníky odebrané mladým samicím (Liu et al., 2013a), než vaječníky od dospělých samic 

(Liu et al., 2015).  

2.6 SIMULACE PODMÍNEK PŘIROZENÝCH PRO REPRODUKCI 

PŘI CHOVU V ZAJETÍ 

Další možností, jak přispět k reprodukci ohrožených zvířat, je simulace přirozených podmínek 

při chovu v zajetí. Tyto podmínky pak přirozeně vedou k synchronizaci behaviorální aktivity 

a fyziologického stavu zvířat, maturaci gamet a počátku reprodukce (Ananjeva et al., 2017). 

Mezi modelované faktory prostředí patří především teplota, vlhkost a dynamika fotoperiody, 

dále světelné spektrum (především ultrafialové a infračervené záření), prostorové uspořádání 

ubikace a v neposlední řadě výživa. 

Požadavky na jednotlivé faktory se pochopitelně liší nejen mezi plazy a ptáky, ale také mezi 

jednotlivými řády a druhy zvířat. V ideálním případě se podaří podmínky pro daný druh 

nasimulovat tak, že se zvířata úspěšně rozmnožují přirozenou cestou sama, bez dalších zásahů 

chovatele. Vzhledem k tomu, že napodobování podmínek přirozených pro reprodukci 

při chování v zajetí není metodou asistované reprodukce v pravém smyslu slova, není tato 

problematika v této práci detailněji rozpracována.  

Je však potřeba zmínit alespoň úspěšnou ex situ inkubaci vajec hatérie novozélandské 

(Sphenodon punctatus). Populace hatérií na ostrovech Nového Zélandu byly v 90. letech 

na pokraji vyhynutí. Díky přesunu zbývajících jedinců do chovu v zajetí, následné inkubaci 

vajec, které samice v zajetí snesly a odchovu vylíhnutých mláďat, byly populace zachráněny. 

Původně odchycená zvířata i jedinci odchovaní v zajetí byli úspěšně navráceni do původních 

stanovišť a početnost místních populací hatérií od té doby signifikantně vzrostla (Keall et al., 

2010). Tento úspěch představuje vynikající příklad ex situ chovného programu a následné 

in situ konzervace druhu, což je při ochraně ohrožených druhů zvířat ideální kombinace. 
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3. PROBLÉMY PŘI VYUŽITÍ METOD ASISTOVANÉ 

REPRODUKCE U SAUROPSIDŮ 

První překážkou vývoje metod asistované reprodukce u sauropsidů je nízká míra pozornosti, 

která je jim (především plazům) věnována ve srovnání se savci či dokonce obojživelníky, 

kteří mají oproti nim delší dobu zástupce mezi modelovými organismy (Ananjeva et al., 

2017). Savci jsou z hlediska výzkumu nejatraktivnější třídou obratlovců, a proto je u nich 

zaznamenáno nejvíce pokroků ve vývoji a využití výše zmíněných metod. Umělá inseminace 

byla úspěšně provedena již v roce 1784 (Spallanzani and Bonnet, 1784; podle Foote, 2002). 

Od té doby je hojně využívána například u hospodářských zvířat, především skotu (Foote, 

2002). Úspěchy byly zaznamenány i u volně žijících zvířat a některých ohrožených druhů, 

např. u tchoře černonohého (Mustela nigripes), který byl pomocí této metody zachráněn před 

vyhynutím (Howard et al., 2016). Tento případ je také výborným příkladem úspěšné 

kryokonzervace u savců, jelikož k úspěšné inseminaci bylo použito sperma uchovávané 

20 let. In vitro oplození a následný transfer embryí byly zdařile aplikovány např. u tygra 

(Panthera tigris) (Donoghue et al., 1990) a úspěch byl zaznamenán i v in vitro maturaci 

oocytů (Okamoto et al., 2016). U savců se podařila také kryokonzervace a transplantace 

ovariální (Liu et al., 2008) a testikulární (Kanatsu-Shinohara et al., 2003) tkáně. Zmíněné 

studie však představují pouze nepatrný zlomek výčtu aplikace metod asistované reprodukce 

u savců (viz např. review: Pukazhenthi and Wildt, 2004; Andrabi and Maxwell, 2007). Výše 

popisované metody jsou u savců aktivně studovány a dochází u nich k významným 

pokrokům. Dokonce i u ptáků pozorujeme pokroky v asistované reprodukci, a to již více než 

100 let. Například metoda umělé inseminace je běžně využívána v drůbežářství (Mohan et al., 

2018) a její modifikace se využívají i u nedomestikovaných druhů ptáků (Gee et al., 2004). 

Oproti tomu jsou plazi z hlediska výzkumu metod asistované reprodukce stále poměrně 

opomíjeným taxonem. U savců je navíc možné praktikovat i další metody asistované 

reprodukce, které u plazů a ptáků využitelné nejsou. Patří mezi ně například kryokonzervace 

vajíček a embryí (Swanson and Brown, 2004), která u sauropsidů není možná kvůli velikosti 

žloutku. 

Další obtíže v aplikaci metod asistované reprodukce u plazů a ptáků tvoří vysoký stupeň 

jejich anatomické, fyziologické a reprodukční diversity (Clulow and Clulow, 2016), což 

znemožňuje vývoj univerzálních postupů. Přesto byly některé metody (například získávání 

spermatu a jeho uchovávání) úspěšné i u fylogeneticky vzdálených druhů. Pokroky v in vitro 

fertilizaci (Perry, 1988; Olszańska et al., 2002; Han et al., 2004; Perez-Rivero et al., 2018) 
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a úspěšná kryokonzervace a transplantace tkání vaječníků a varlat (Liu et al., 2010, 2012, 

2013a, 2013b, 2015, Song and Silversides, 2007a, 2007b) u ptáků může představovat šanci na 

úspěch těchto metod i u plazů.  

Schopnost partenogeneze představuje další komplikaci při využívání metod asistované 

reprodukce u sauropsidů. Zatímco u želv, krokodýlů a hatérií je partenogeneze vzácná nebo 

není známa (Browne et al., 2011), u šupinatých je poměrně rozšířená (Mittwoch, 1978; Booth 

et al., 2012), a to především fakultativní partenogeneze u hadů (Booth and Schuett, 2016). 

U ptáků je partenogeneze méně častá a většinou abortivní, ale i u nich již bylo zaznamenáno 

vylíhnutí mláďat bez předchozího oplození samcem (Mittwoch, 1978; Ramachandran and 

McDaniel, 2018). 

Uchovávání spermatu v samičím pohlavním traktu je další zvláštní schopností sauropsidů. 

Bylo pozorováno u hadů (Sever and Hamlett, 2002), ještěrů (Sever and Hopkins, 2004; 

Villagrán-SantaCruz et al., 2017), želv (Gist and Congdon, 1998), krokodýlů (Gist et al., 

2008) i ptáků (Bakst et al., 1993; Blesbois and Brillard, 2007). Tato vlastnost sice zvyšuje 

šance na úspěch umělého oplození při opakované inseminaci a delší době výzkumu, ale 

komplikuje určení paternity. 

Vzhledem k existenci těchto dvou vlastností je potřeba úspěšnost aplikovaných metod 

asistované reprodukce ověřovat. Ideální variantou je genetická verifikace výsledků, která 

může vyloučit partenogenezi a zároveň určit paternitu potomstva (Lierz et al., 2013; Mattson 

et al., 2007). Alternativou by mohla být hybridizace mezi kompatibilními druhy (Oliveri 

et al., 2018), kde by se hybridní mláďata snadno poznala podle fenotypu. Aplikování metod 

asistované reprodukce u dříve se nerozmnožujících jedinců, jako to prováděli Quinn et al. 

(1989) při umělé inseminaci hadů, sice vyloučí možnost oplození vajíčka spermiemi 

uchovanými v samičím pohlavním traktu po předchozí kopulaci, ale nevyloučí možnost 

partenogeneze. Tento postup proto není pro potvrzení výsledků dostačující. 
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4. ZÁVĚR: HODNOCENÍ POKROKŮ METOD ASISTOVANÉ 

REPRODUKCE Z HLEDISKA OCHRANY DRUHŮ 

Na dostupnost metod asistované reprodukce obecně lze nahlížet z různých perspektiv. V této 

práci je provedeno stručné zhodnocení dostupnosti ve smyslu dosažitelnosti zaznamenaných 

aplikací metod asistované reprodukce. Není zde obsažena například perspektiva technická, 

která by hodnotila nároky na potřebné technické vybavení, ani perspektiva ekonomická 

hodnotící finanční dostupnost jednotlivých metod. 

Níže jsou shrnuty dosavadní výsledky aplikace metod asistované reprodukce u sauropsidů 

zahrnutých v této práci, přičemž kritériem je, zda bylo úspěšně dosaženo potomstva 

či nikoliv. Parciální úspěchy jako například úspěšné získání či uchování spermií do hodnocení 

nejsou zahrnuty, ačkoliv samozřejmě tvoří podstatnou a důležitou část konzervačních 

programů. U hodnocených druhů je uveden stupeň ohrožení podle Red List (IUCN, 2019). 

Lze konstatovat, že pokroky u plazů a ptáků jsou nestejnoměrné. U plazů byly v rámci práce 

identifikovány provedené asistované reprodukce u jednotek druhů, přičemž jedinou 

aplikovanou metodou byla umělá inseminace, viz Tabulka 1, a to u druhů, které patří podle 

Red List mezi málo dotčené (IUCN, 2019). 

Druh Stupeň ohrožení Metoda Výsledek 

Thamnophis marcianus Málo dotčený  Umělá inseminace Úspěch 

Elaphe guttata Málo dotčený  Umělá inseminace Úspěch 

Corallus hortulanus Málo dotčený  Umělá inseminace Úspěch 

Sanzinia madagascariensis Málo dotčený  Umělá inseminace Neúspěch 

Oligosoma maccanni Málo dotčený  Umělá inseminace Neúspěch 

Alligator mississippiensis Málo dotčený  Umělá inseminace Úspěch 

Tabulka 1 – Pokroky asistované reprodukce u plazů 

U ptáků jsou pokroky asistované reprodukce větší. Úspěšně byla využita metoda umělé 

inseminace, in vitro oplození i kryokonzervace a transplantace tkání. Jako modelový 

organismus je využíván především kur domácí (Gallus domesticus), který není ohrožen. 

Nicméně pomocí kryokonzervace a transplantace tkání byla úspěšně provedena asistovaná 
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reprodukce i u křepelky japonské Coturnix Japonica (téměř ohrožený). Umělá inseminace 

byla úspěšná také u tučňáků: Spheniscus Magellanicus (téměř ohrožený) (O’Brien et al., 

2016), Eudyptes Chrysocome (zranitelný) (Waldoch et al., 2011); dravců: Aquila Chrysoetos, 

Falco Peregrinus (málo dotčené druhy) (Blanco et al., 2009); a papoušků: Ara chloroptera, 

Amazona xantholora, Eclectus roratus polychlorus (málo dotčené druhy), Tanygnathus 

lucionensis (téměř ohrožený), Amazona pretrei (zranitelný), Amazona finschi (ohrožený) 

a Cacatua haematuropygia (kriticky ohrožený) (Lierz et al., 2013). 

Ačkoliv metody odběru spermatu a jeho uchovávání samy o sobě nevedou k potomstvu 

a nejsou tedy zahrnuty ve zhodnocení výše, představují samozřejmě první krok k úspěšné 

umělé inseminaci či in vitro fertilizaci. Využití kryokonzervace spermatu navíc umožňuje 

dlouhodobé skladování samčího genomu v kryobankách a následnou inseminaci samic 

spermatem samců dávno zemřelých či pocházejících ze vzdálených populací, což může 

napomoci ke zvýšení genetické diversity populace. 

Umělá inseminace může také zvyšovat plodnost tam, kde se přirozené rozmnožování nedaří. 

In vitro fertilizace u ptáků zaznamenává pokroky a dá se předpokládat, že by podobným 

přístupem mohla být v budoucnu dosažena asistovaná reprodukce i u plazů. Totéž platí pro 

kryokonzervaci a transplantaci ovariálních a testikulárních tkání, která nejen že může 

zachránit genom nečekaně zemřelých jedinců, ale u sauropsidů také představuje jedinou 

možnost konzervace samičího genomu vůbec. 

Z uvedených výsledků je patrné, že metody asistované reprodukce jsou u plazů i ptáků 

principiálně aplikovatelné a mohou být využity k ochraně ohrožených druhů. Proto je potřeba 

věnovat výzkumu a aplikaci těchto metod u sauropsidů více pozornosti, jako je tomu u savců. 

Ačkoliv některé vlastnosti plazů a ptáků znemožňují využití některých metod, které se 

u savců používají (např. kryokonzervace vajíček či embryí), umělá inseminace, in vitro 

fertilizace i kryokonzervace a tranplantace ovariálních a zárodečných tkání mohou 

představovat slibnou cestu k zastavení extinkce a konzervaci ohrožených druhů.  
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5. LIMITACE 

K vyhledávání odborných článků jsem při zpracovávání této práce využila především databázi 

Web of Science, případně vyhledávač Google Scholar. Hlavní limitací této práce byla 

nedostupnost plného znění některých odborných článků v těchto databázích. Pokud bylo 

z hlediska obsažení tématu nutné takové články využít, jsou v textu označeny sekundární 

citací a doplněny dalšími informacemi z dostupných článků. Touto limitací je však značně 

omezena kapitola o umělé inseminaci u krokodýlů. Původní články se mi bohužel nepodařilo 

získat a o dalších pokusech o umělou inseminaci krokodýlů nejsou záznamy. 
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