
8

V Číně se údajně narodila dvojčata odolnější vůči viru HIV. Vědce, který embrya
vylepšil, kolegové zatratili. Pokus považují za nezodpovědný. Každopádně ale
naznačil, jak by mohla vypadat realita, v níž se děti budou vyrábět na přání.

K
dyž se vědci podaří něco, co ještěniko
mupředním,obvyklenásledujeuznání
odkolegůzoboruiodširokéveřejnosti,
zářná kariéra a třeba i Nobelova cena.
Číňan Che Ťienkchuej, který tvrdí, že
jakoprvnínasvětěumožnilzrozeníge
netickymodiikovanýchdětí, sealestal

vyvrhelem. Ignorovaldosudneporušitelnýslibvěd
ců: to, že matku přírodu dovedeme přetlačit v roz
hodováníotom, jakdokonalédětimajípřijítnasvět,
neznamená,žetobudemedělat.Skandálopětrozvířil
debatyotom,dojakémírymůžemedicínazasahovat
do přirozeného řádu věcí. Z dosavadních vyjádření
je však čímdál patrnější, že vpřípaděúpravDNAuž
klíčováotázkanezní „zda“, ale „kdy a za jakýchpod
mínek“.Vpřípaděčínskéhoexperimentuvšaknázor
vědců zní jednoznačně: „Ne teď ane takto.“
Čínský výzkumník Che Ťienkchuej z univerzi

ty v Šenčenu svůj pokus představil v Hongkongu
na mezinárodní konferenci o úpravách lidského
genomu. Uvedl, že u den starých embryí upravil
genCCR5, kterýotevírá viruHIVdveředo lidských
buněk. Výsledkempodle vědce je, že dvě děvčátka,
která se měla narodit během listopadu, jsou odol
nější vůčinákaze, ježmůževéstkAIDS. „Vylepšení“
zdědí i jejich případní potomci. Che Ťienkchuej
takéoznámil, že stejněupravenéembryonosí další
žena v raném stadiu těhotenství.
Jehotvrzeníonarozeníupravenýchdvojčatseza

tímnepodařilonezávisle ověřit. Vědecpodle svých
slov poslal svou studii vědeckému časopisu, který
by jiměl zhodnotit.Dodal, že jenasvouprácipyšný,
protožemůže lidi ochránit předvirem, proti které
mu zatím neexistuje očkování.
„Problematičnost spočívá v tom, že dosud pa

novala všeobecná neformální (a leckde i uzákoně
ná) shoda, že se nebudou provádět zásahy doDNA
v takzvané zárodečné dráze tak, aby semohly pře
néstdodalšíchgenerací.CheŤienkchuejserozhodl
to ignorovat,“ vysvětlil HN Petr Svoboda z Ústavu
molekulárnígenetikyAVČR.Několikvědcůužvmi
nulosti zárodkyupravilo.Ovšemnikdy jenenechali,
aby se vyvinuly v lidské bytosti. Vzhledemk tomu,
že postupy ještě nejsou probádané, mohly by se
lidstvem šířit velmi nežádoucímutace.
U čínského pokusu se dá hovořit o genetickém

vylepšení, které se teoreticky nemusí zastavit jen
uodolnostivůčidanénákaze. „Katalogytakzvaných
‚designer babies‘, kde by si rodiče zaškrtávali barvu
očí,vlasů,atletickédovednostiapodobně,zatímexis
tují jen ve fantazii novinářů. Se zvládnutou techno
logií setorychlezměnínanezadatelné lidsképrávo,“
obáváseetikmedicínyMarekOrkoVácha.Narozdíl
odněj seVáclavHořejší zÚstavumolekulární gene
tikyAVneobává, žebysevbudoucnunareprodukč
níchklinikách rozdávalypárůmdotazníkyzjišťující
preferovanoubarvuočínebotvarnosudítěte. „Bude
ale jistě velké pokušení vylepšovat třeba geny zlep
šujícívýkonnost imunitníhosystémuneboodolnost
vůči chorobám stáří,“ připouští Hořejší s tím, že by
nejspíšnebylproti. „Muselobytoalebýtsamozřejmě
technicky bezpečné,“ dodává.
Zásahydolidskéhogenomu,kterébyzdědily idal

ší generace, zapovídánapříkladmezinárodníÚmlu
vao lidskýchprávechabiomedicíně. Jeotázkou, jak
dlouhotatobariéravydrží.Vědeckáobecaniv reak
cinaCheŤienkchuejůvskandálnípokusgenetické
mutace nezavrhuje. Naopak, chce je dál podrobně
zkoumat a v budoucnu je využít třeba k léčbě dnes
neporazitelných dědičných nemocí.
Většina expertů v hongkongském sále ale Cheho

odměnilasmrštíkritiky.Vědciprojevovalipohoršení,
znechucení a hlavně velké obavy. Nositel Nobelovy
ceny a předseda summituDavid Baltimore bez roz
mýšoení označil experiment za nezodpovědný. Při
pomněl dohodu vědců na tom, že než bude možné
uvažovatotakovýchtozásazíchdo lidskýchembryí,
budetřebametoduhlubocezkoumataspolečnostse
budemuset shodnout, že je tomoudré.
„Pokud jehomotivacíbylobýtprvní, je tomyslím

velminepatřičnýdůvodudělatněcotaktozávažné
hobeználežitéhodohledu,“prohlásilaproagenturu
BloombergJenniferDoudnaová,kterástálauzrodu
metody CRISPR, již čínský týmpoužil. Americkou
biochemičku zklamalo ignorování mezinárodních
pravidel, která by teď podle ní měla být zpřesňo
vána. „A možná by mělo být stanoveno, jaký do
pad bude mít jejich porušení,“ řekla i s vědomím,
že vmezinárodním prostředí tomůže být obtížné.
Výhrad k čínskému experimentu už je celý se

znam. Odborníci třeba nechápou, proč se Che
Ťienkchuej rozhodl „zařídit“ dvojčatům zrovna
odolnost vůči viru HIV. Přenosu nákazy z rodiče
naplodsedázabránitmnohemjednoduššímiabez

pečnějšímimetodami. Obzvlášť když inikovaným
je otec, nikoli matka. Během života se pak i „nevy
lepšený“ jedinecmůže předHIV chránit. To je i dů
vod, proč bude případně těžké prokázat, zda zásah
do embryíměl pro dívky vůbec nějaký přínos.
Kritizováno je také samotné provedení pokusu.

Zdáse, žeu jednohozděvčat sevědcipovedloupra
vit jenpolovinugenů.Pochybnostipanují i ohledně
toho, do jaké míry páry zařazené do studie věděly,
s čímpřesněsouhlasí.Akademikůmdále silněvadí,
že Číňan experimenty prováděl tajně.
Jeho práci už odsoudila Světová zdravotnická

organizace či americké Národní instituty zdraví.
„Pokud by se měly takto zásadní vědecké nehody
opakovat, technologie s obrovskýmpříslibempre
vence a léčby chorob bude zastíněna opodstatně
nýmveřejnýmrozhořčením, strachemaznechuce
ním,“ uvedl ředitel institutů Francis Collins.
Čínská vláda práci Che Ťienkchuejova týmu za

stavila, označila ji za nezákonnou ahodlá ji prošet
řit. Nyní se spekuluje o tom, že je vědec nezvěstný.
Jedním z mála, kdo jeho pokus hodnotí smířlivěji,
je další z otců CRISPR, genetik z Harvardu George
Church. Čínský výzkumník je podle něj šikanován.
„Přitom ta nejzávažnější výtka, kterou jsem slyšel,
je, ženemělvpořádkupapírování,“podotklChurch.
Připustil, žekdybyCheŤienkchuejovypokusyně
koho poškodily, bylo by to něco jiného. Připomněl
případJessehoGelsingera, kterýv roce 1999zemřel
při experimentální genové terapii.
Metodě CRISPR se přezdívámolekulární nůžky.

Vědci jipředpěti letyobjevili vlastněnáhodou,když
studovali, jak sebakteriebrání virům.Odtédobysi
ji oblíbili natolik, že spustila v laboratořích po ce
lém světě revoluci. Technologie je navíc jednodu
chá a levná, takže s ní může pracovat téměř každá
laboratoř.Funguje tak, žepomocíenzymuakrátké
ho řetězce ribonukleové kyseliny dokáže poměrně
přesněvyhledatkonkrétnímístovDNAakusšrou
bovice „vystřihnout“ a buď úplně „vymazat“, nebo
nahradit jinou částí, klidně i z jiného tvora.
Vědci už pomocí této techniky uměle vytvořili

chromozomy pivní kvasinky, totožné s genomem
přírodním. Loni oregonští odborníci při laborator
ním pokusu poprvé pozměnili genetickou „vadu“
v lidském embryu, která vyvolává srdeční selhání
ohrožující život. A před rokem se také vUSA vědci
poprvé pokusili upravit gen přímo v lidském těle,
aby trvale změnili část DNA čtyřiačtyřicetiletého
BrianaMadeuxe, trpícího metabolickým onemoc
něním–Hunterovýmsyndromem.Výsledky vypa
dají slibně. Technika však nese rizika – při zápisu
genumůžedojítkchybám,kteréužnepůjdeopravit.
A to platí u CRISPR obecně – při spojení přestři

žené dvojité šroubovice DNA se mohou některá
písmena genetického kódu poztrácet. Vědecké vy
užívání CRISPR také navíc omezuje Soudní dvůr
Evropské unie, který v půlce roku řekl, že rostliny
(azvířata) změněnépomocígenetickýcheditačních
nástrojů musí podléhat stejným pravidlům jako
starší geneticky modiikované potraviny, což věd
ce dostává do složitějších schvalovacích koleček.

Jako jaderná energie
Toho, že čínský experiment vrhne stín na celý vý
zkum embryí nebo na slibnou techniku genové
úpravyCRISPR,seobává iembryoložkaZuzanaHo
lubcová. „O lidských embryích nevíme skoro nic,“
zdůrazňuje. A říká to jako žena, která se před tře
mi lety zapsala dohistorie, když jakoprvní na světě
nailmovala a popsala, co se děje v lidském vajíčku
před oplodněním. Její článek pak otiskl celosvěto
vě uznávaný vědecký časopis Science. Nyní působí
v brněnské klinice reprodukční medicíny Reproit.
„Nejzávažnější na celé věci je, že vůbec nevíme, co
čínští vědci způsobili. Je to hra s ohněm. Víme jen
něcomálo omyších embryích, ale ta se od lidských
vmnohaohledech liší.Anení tedy jasné, covšechno
genetická manipulace u člověka způsobí. Ostatně,
celéuměléoplodněnívychází zčiréempirie, zmeto
dypokusomyl,“podotýkášestatřicetiletávědkyně.
Ocenila by, kdyby se aktuální čínský přešlap vy

užil k něčemu pozitivnímu – k vyjasnění pravidel
v eticky spornéoblasti výzkumuembryí. „Z čínské
hopřípaduplynepotřebaembryavíce zkoumat. Je
to jako s jadernou energií – abychom ji uměli ovlá
dat, musíme jí rozumět. Jedno tabu padlo, nemá
smysl se tvářit, že na embrya vůbec nesáhneme. Je
nutné pochopit, co se s nimi děje normálně, natož
potakovémzásahu,“popisuje.AčkolivbyHolubco
vá chtěla zkoumat lidská embrya bez genetických
manipulací,musí zatímspoléhatnapozorovánípo
mocíspeciálníchmonitorovacíchpřístrojů. „Zvlast
ní zkušenosti vím, že v českých klinikách přebývá

Děti šité na míru

2
ŠROUBOVICE

DNA, nositelku
genetické informace
uloženou v buněčném
jádře, tvoří dvě
navzájem propletené
šroubovice. Každá
míří opačným
směrem.

26
EMBRYIÍ

se tým čínských
vědců pokusil upravit
tak, aby byla odolnější
vůči viru HIV. U čtyř
se to údajně podařilo.
Zatím ze dvou z nich
se narodila dvojčata.

36
MILIONŮ

HIV pozitivních lidí
žije po celém světě.
Neléčená nákaza
se časem rozvine
v chorobu AIDS.
Na její následky ročně
zemře přibližně jeden
milion lidí. Geneticky
modiikované děti,
které údajně přišly
na svět v Číně,
by měly být vůči viru
odolnější.
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E
xperimentvČíněpřipomínásituacinebo
věc,nakterousenechcetedívat,alenemů
žete od ní odtrhnout oči. Je to fascinují
cí a zároveň děsivé. Vstupujeme do doby,

kdy tvůrcem není ani příroda, ani Bůh (čtenář
ať si dosadí libovolnou věc), ale lidstvo samo.
Jeho pokrok, schopnosti vědců posouvat věci
dopředu a vůle politiků dávat zelenou novým
výzvám,přednimižjakolidstvostojíme.Budouc
nost je teď!
Ale jsme na to připraveni? Dostatečně zod

povědní? Takhle ostrá dvousečná zbraň tu ješ
tě nebyla. Ne nadarmo se čínskému „úspěchu“
říká, že jdeoexperimentdesetiletí, neli století.
Nejhorší na tom je, že jako lidstvovětšinounej
dříve konáme a pak až se dodatečně divíme, co
jsmezpůsobili, respektivenapáchali. Problémy
nedokážeme řešit s předstihem, efektivně, ko
lektivně (za příklad můžeme dát samotný ex
periment, který byl pro vědeckouobec překva
pením).Do jejich řešení sepletepolitika, zájmy
byznysu, viz globální oteplování, znečišťování
oceánů, nadměrná těžba a tak podobně.
Jakmile Pandořinu skříňku otevřeme, bude

těžké jiznovuzavíratazrovnatuhlemusímemít
doopravdy pod kontrolou. Ne si říkat, že to ně
jakdopadne.V tomtopřípaděnebudoumítdvě
holčičkyAIDS,alekdyžpokrokafantazievědců
běží na plné obrátky, možnosti jsou pravděpo
dobně nedozírné. V Americe bude brzy možné
na základě skenování embrya zjistit, jaké bude
mít dítě IQ. Sice za účelem zjištění, jestli nebu
demítmentální postižení, ale princip je stejný.
Stejně tak je technicky proveditelné ovlivnit
pohlaví dítěte.
Budeme si moct v bližší nebo vzdálené bu

doucnosti nastavit parametry našeho potom
ka, jakokdyž si pořizujemeauto?Akorátmísto
tmavě modré metalízy a vyhřívaných sedaček
zadáme, jakou budemít dítě postavu, vlasy, oči
a intelekt. Pokud to půjde, pokušení bude jistě
veliké. Ale chceme vůbec, aby si mohli rodiče
nenarozené potomky navolit na základě svých
preferencí jakomeníčko zMcDonaldu?
Nehledě na to, že vylepšené děti určitě nebu

douproplácetpojišťovnyatakový„luxus“si jistě
dovolí pouze ti bohatí. Rozdíly mezi chudými
a zámožnými se zase zvětší. A nezaděláváme
si na dvě kasty lidí? Na ty krásné, chytré, mo
diikované a tydruhé, nudnéaošklivé?Pojďme
neotevřít Pandořinu skříňku příliš rychle, ale
rozhodně ji otevřeme!
Českýodborníknaklonování JosefFulkane

předpokládá, žebynásčekalydětinamíru,ale je
minimálnědůležitéuvažovat, kamažnásmůže
vědecký počin z Číny jako lidstvo posunout.
Aneménědůležité je seo takovýchvěcech spo
lečně bavit, vědecký experiment z jedné země
může ovlivnit jiné státy. Dvojčata imunní vůči
HIV mohou své „vylepšení“ předat svým po
tomkům, ti zase svým a tak dále. Kdo ví, kde
budou žít?
Technické limity začínají nahrazovat ty etic

ké, kterémákaždý jinaknastavené, a to je vpo
řádku. Nesmíme se ale bát nových vědeckých
průlomů. Čínského vědce Che Ťienkchueje
je mi vlastně trochu líto, čekal zářnou karié
ru, možná Nobelovu cenu amísto toho vypadá
jako šílený vědátor z akčního ilmu. Nesouhla
sím s tím, že by se měl stát vyvrhelem jenom
proto, že ignoroval dosavadní zajetá pravidla.
Proč bychomneměli být silnější nežmatkapří
roda a nemohli zasahovat do lidského embrya,
i když to ovlivní další generace?
Cynik by mohl namítnout, že pravidla jsou

od toho, aby se porušovala. Je to o míře a roz
sahu zásahu do lidského embrya a okolnos
tech apohnutkách, které kněmuvedou. Za jak
dlouho by se pohnula debata, kdybychom za
bředli v etickém ilozofování, co je ještě v po
řádku a co už nikoliv? Nechodili bychom zby
tečně okolo horké kaše? Obzvlášť když po
tenciál molekulárních nůžek CRISPR je tak
obrovský. Nenechme se zastrašit nešťastným
netransparentním provedením, které zvolil
čínský vědec, a využijme jeho pionýrský počin
kdalšímbezpečným, ale revolučnímvědeckým
experimentům.
Čínská dvojčata imunní vůči HIV jsou pouze

příklad toho, že regulacenenínamístě,měli by
chom spíš rozumně liberalizovat. Možná bude
něcopravdyna tom, že zakázanéovocenejlépe
chutná.Vědcibyseneměli cítit zahnánidokou
ta touhou své představivosti. Pokud se to sta
ne, budou realizovat pokusy pokoutně někde
v rohumimo zraky svých kolegů z vědecké ko
munity. Vědci semusí kolektivně bavit o svých
nápadech, etických i třeba těchméněetických.
Jedině takse společnými silamidoberemezlaté
střední cesty, která bude lidi vyzývat k novým
zkouškám, ale zároveň nám dovolí zanechat si
lidskou tvář.

Nebojme se
Pandořiny
skříňky

Ondřej Chlupáček
ondrej.chlupacek@aktualne.cz

spoustaembryí.Lidé jsouochotnivěnovat jenavý
zkum, dokonce se na to ptají.“
Český zákon ale umožňuje jedině získávat z em

bryí pro výzkum kmenové buňky. Samozřejmě
za přísných podmínek. Povolení mají podle údajů
ministerstva školství čtyři oddělení dvou ústavů
Akademie věd a dva ústavy Lékařské fakulty Ma
sarykovy univerzity. Mezi nimi i Ústav histologie
aembryologie,kde jepřednostoudocentAlešHam
pl. Z kliniky Reproit, kde působí Holubcová, loni
získal jeho týmzárodky, z nichž derivoval dvě linie
lidských embryonálních kmenových buněk. „Sna
žíme se je prozkoumat, pochopit rizika vzniku ge
netickýchabnormalit vnichazkoumámezpůsoby,
jak jepřinutit, abyseproměnilynapříkladnabuňky
plic,“ uvádí Hampl.
Kmenové buňky zárodků mají unikátní biolo

gickévlastnosti. „Jsouzdravé amají schopnostdát
vzniknout v podstatě libovolné buňce lidského
těla,“ říká odborník. To má, minimálně teoreticky,
velkýpotenciálprovyužití v tkáňovéminženýrství,
při nahrazování nefunkčních nebo nemocných or
gánůačástí tělanovými,zdravýmibuňkami.Hampl
s kolegou profesorem Petrem Dvořákem z embryí
získalprvní linie lidskýchzárodečnýchkmenových
buněk už v roce 2003, tedy dříve než Britové.

Upravení kapři
To, jak se vědě čímdál více daří trumfovat přírodu,
je dobře vidět i v reprodukčnímedicíně. Vlastního
potomkaumějí vědci „zařídit“ stále širšímuokruhu

lidí. Británie se v roce 2016 stala první zemí světa,
která povolila počít dítě s genetickými informace
mi od tří dárců. To znamená, že dítěmáDNAobou
rodičů a k tomu genetickou informaci od dárkyně,
abyzabránilapostižení, snímžbyse jinaknarodilo.
I tentočinrozvířildebatyodětechnamíru.Český

odborníknaklonováníJosefFulkaalevysvětluje, že
metodazdalekanení takvelkýmzásahem, jakýpro
vedl Che Ťienkchuej. A neovlivňuje další generaci.
„Ubritskémetodyjeto, jakokdybystemělidvakapry
v jednomrybníkuadali je do jiného. S čistouvodou.
Ve špinavé vodě by kapr chcípl, v čisté bude žít dál.
Ale Číňan zasáhl do těch kaprů,“ podotýká.
Nepředpokládá, žebyrodičevbudoucnudiktova

li, jakmá být jejich dítě vysoké.Momentální bouři
přirovnávák té, kteránastala, když sevědcůmpřed
více než dvaceti lety poprvé podařilo naklonovat
savce –ovciDolly.Někteří se tehdybáli, žebrzybu
douposvětěchodit inaklonovaní lidé.Nictakového
se nestalo. V jiných oblastech už ale věda lidstvo
změnila. Fulka třeba „postrádá“ děti s Downovým
syndromem,kterýchznačněubylodíkymoderním
metodám prenatální diagnostiky. „Ke společnosti
patří variabilita a nedokonalost,“ myslí si Fulka.
Už dnes genetické testování při umělém oplod

nění umožňuje určit pohlaví dítěte. „Nevím o tom,
žeby točeskéklinikydělaly.Technicky tomožné je,
limity jsouetické,“ říkáHolubcová.Připustilaby to
u genetických chorob vázaných na pohlaví. „Chla
pecbybylpostižený,holčičkane, takseprotransfer
do dělohy vybere embryo ženského pohlaví.“

Na tom, že někteří rodiče se chtějí nechat pře
kvapit, zatímco jiní by si pohlaví potomka rádi vy
brali podobně jakonapříkladpřikoupipsa, je vidět,
že budoucí generace čekají spory o tom, co je ješ
tě přípustný a žádoucí zásah a co už je za hranou.
Možností nejspíš bude celá řada. I když ty, které
nastiňuje Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu ži
vočišné výroby, zatím znějí jako scii. Proč by se
napříkladnapřánínemohli roditgéniové,vrcholoví
sportovcinebodlouhověcí jedinci? „Vehře jeotázka
dostupnosti takového vylepšení. Mohl by ho pod
stoupit ten, kdo by chtěl? Anebo ten, kdo by na to
měl peníze?“ zmiňuje jedno zmožných budoucích
dilemat Petr.
Vědci se takénebudoumusetdržet jen rozdávání

lidskýchvlastností.Někdobytřebamohlchtít zrak,
jaký má orel, nebo rychlé kočičí instinkty. „Nemy
slím, že na to dojde. Ale co když bude chtít jednou
lidstvo osídlit cizí planety, kde nebudou vládnout
stejnépodmínky jakonaZemi?“ ptá sePetr. Aupo
zorňuje, že v budoucnu může být dilematem i to,
jestli si vědci naopakmohou dovolit nezasáhnout,
ikdyžbymohli.Napříkladběhemhrozivépandemie
ohrožující celou civilizaci.
Čínský případ ukázal, že když někdo chce, může

už dnes téměř všechno. Pojistku od granátu drží
v rukou vědecká obec. Je třeba spoléhat na to, že
akademici zvládnou sólisty typuCheŤienkchueje
ukočírovat. A hranici toho, co dosud bylo nemys
litelné, nepřekročí bez vědomí a souhlasu široké
veřejnosti.


