
ABSTRAKT  

 

Cíl práce  

 Cílem této diplomové práce bylo v teoretické části přinést recentní poznatky o 

strukturálním složení a funkcích hematotestikulární bariéry a o její významné úloze 

při regulaci transportu biologicky aktivních látek, které by mohly ovlivnit vývoj a zrání 

gamet.  

 V experimentální části bylo pomocí histopatologické analýzy studováno možné 

narušení komplexity hematotestikulární bariéry aplikací modelového xenobiotika – 

busulfanu.  

  

Metody  

 K experimentu byli použiti dospělí samci laboratorního potkana kmene Wistar, 

kterým byl intaperitoneálně aplikován busulfan. První skupině zvířat byla aplikována 

1 dávka busulfanu (40 mg/kg hmotnosti). Druhé skupině potkanů byly podány dvě 

dávky busulfanu (10 mg/kg hmotnosti) v odstupu 21 dnů (1. a 21. den). Zvířata byla 

rozdělena do 6 skupin a usmrcena 7, 14, 21, 28, 42 a 70 dnů od podání druhé dávky 

busulfanu. Ihned po usmrcení potkanů bylo provedeno otevření dutiny břišní a 

následné vyjmutí varlat. Po odstranění tukové tkáně byla zaznamenána délka a 

hmotnost obou testes. Poté byla varlata podrobena histologickému zpracování. 

Zhotovené histologické preparáty byly vyhodnoceny pod světelným mikroskopem.  

 

Výsledky  

 Ke zdokumentování výsledků modelového poškození busulfanem byl použit 

archivní histologický materiál katedry biologických a lékařských věd.  

 Dávka busulfanu 40 mg/kg představovala pro potkany kmene Wistar dávku 

letální. U potkanů, kterým byl aplikován busulfan v množství 10 mg/kg hmotnosti, 

bylo pozorováno významné snížení hmotnosti, a to v důsledku nápadné redukce 

plochy semenotvorného epitelu. 70. den po podání druhé dávky cytostatika došlo k 

opětovnému vzestupu hmotnosti varlat, což naznačovalo postupné dorůstání 

zárodečného epitelu a obnovování spermatogeneze.  



 Nejrozsáhlejší poškození semenotvorného epitelu bylo patrné ve skupinách 

zvířat usmrcených 21, 28 a 42 dnů po aplikaci druhé dávky busulfanu. Na mnoha 

místech bazálního kompartmentu zcela chyběla nejmladší vývojová stádia 

spermatogeneze, spermatogonia. Lumen kanálků obsahovalo četné shluky 

odtržených zárodečných buněk v různých stádiích zralosti. Většina semenotvorných 

kanálků obsahovala pouze buňky Sertoliho s rozsáhlou vakuolizací v bazálních 

úsecích. V Sertoliho buňkách bylo možné pozorovat jádra s evidentními 

apoptotickými vlastnostmi, jako je nepravidelný jaderný tvar, intenzivní a homogenní 

bazofilie a kondenzované části chromatinu v jaderném obvodu. Léčba busulfanem 

působila degeneračně také na buňky Leydigovy a peritubulární myoidní buňky. 

Nežádoucí změny v těchto buňkách kulminovali jejich smrtí a snížením hladiny 

testosteronu v séru.  

 V časovém intervalu 70 dnů po druhé aplikaci busulfanu došlo k výrazné 

renovaci zárodečného epitelu ve většině semenotvorných kanálků. Postupně byly 

obnoveny všechny vývojové fáze germinativního epitelu.  

 

Závěry  

 Díky svému unikátnímu strukturálnímu složení chrání hematotestikulární 

bariéra zárodečný epitel a jednotlivá stádia spermatogeneze před toxickými látkami 

obsaženými v krvi, které by mohly ovlivnit vývoj a zrání gamet. Hematotestikulární 

bariéra představuje též významnou imunologicky jedinečnou niku.  

 Regenerace zárodečného epitelu a znovuobnovení poškozených 

spermatogenních cyklů po poškození busulfanem značí reverzibilitu léčiva. Tento 

poznatek by v budoucnosti mohl posloužit k metodickým možnostem transplantace 

zárodečné tkáně, např. při některých typech nádorových onemocnění varlat.  

 


