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POUŽITÉ ZKRATKY  
 

ABC  ATP binding cassette  
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p38 MAP p38 mitogen-activated protein kinase  
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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, 
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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.  
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ABSTRACT  

 

Background  
 The aim of this thesis was to bring the theoretical part of the latest 

findings on the structural composition and functionality of the blood-testis barrier 

and its importance in working with biological agents that would influence 

the development and maturation of gametes.  

 In the experimental part, the possible impairment of the complexity 

of the blood-testis barrier by application of model xenobiotics – busulfan – 

was studied by histopathological analysis.  

 

Methods  
 Adult male Wistar rats, which were treated with busulfan 

intaperitoneally, were used for the experiment. The first group of animals 

received 1 dose of busulfan (40 mg / kg body weight). The second group of rats 

were given two doses of busulfan (10 mg / kg body weight) 21 days apart 

(days 1 and 21). Animals were divided into 6 groups and sacrificed 7, 14, 21, 

28, 42 and 70 days after the second busulfan dose. Immediately after sacrificing 

rats, the abdominal cavity was opened and the testicles removed. After removal 

of adipose tissue, the length and weight of both testes were recorded. 

The testicles were then subjected to histological processing. The prepared 

histological preparations were evaluated under a light microscope.  

 

Results  
 The archival histological material of the Department of Biological 

and Medical Sciences was used to document the results of busulfan model 

injury.  

 Busulfan dose of 40 mg / kg was a lethal dose for Wistar rats. Significant 

weight reduction was observed in rats treated with busulfan at 10 mg / kg body 

weight due to a marked reduction in the area of the seed-producing epithelium. 

On day 70 after administration of the second dose of cytostatic, testicular weight 

increased again, suggesting gradual growth of germ epithelium and restoration 
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of spermatogenesis.  

 The most extensive testicular epithelial damage was seen in the groups 

of animals killed 21, 28 and 42 days after the second dose of busulfan. In many 

places of the basal compartment, the youngest developmental stages 

of spermatogenesis, spermatogonia, were completely absent. The channel 

lumen contained numerous clumps of torn germ cells at different stages 

of maturity. Most of the seed channels contained only Sertoli cells 

with extensive vacuolization in basal sections. In Sertoli cells, nuclei 

with evident apoptotic properties, such as irregular nuclear shape, intense 

and homogeneous basophilia, and condensed chromatin portions in the nuclear 

circuit were observed. Busulfan treatment also degenerated into Leydig 

and peritubular myoid cells. Undesirable changes in these cells culminated 

in their death and decreased serum testosterone levels.  

 Within 70 days after the second busulfan administration, germinal 

epithelium was significantly restored in most of the seed-forming channels. 

All the developmental stages of the germinal epithelium were gradually 

restored.  

 

Conclusions  
 Due to its unique structural composition, the blood-testis barrier protects 

the germ epithelium and the individual stages of spermatogenesis from toxic 

substances in the blood that could affect gamet development and maturation. 

The blood-testis barrier is also an important immunologically unique niche.  

 Regeneration of the germline epithelium and restoration of damaged 

spermatogenic cycles after busulfan damage indicate drug reversibility. 

This finding could serve in the future for methodological possibilities of germ-

tissue transplantation, eg in some types of testicular cancer.  
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ZADÁNÍ A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

 Zájem o důležitou součást životního cyklu člověka a živočichů – 

reprodukční funkci – je v současnosti zaměřen na studium podmínek vývoje 

zdravých populací a na studium faktorů, které mohou tento  vývoj ovlivnit přímo 

nebo nepřímo. Z tohoto hlediska je v rámci reprodukční medicíny a biologie 

věnována dlouhodobě pozornost teoretickým i praktickým aspektům vývoje 

a zrání pohlavních buněk. Toto poznání nabývá zvláště na významu, 

uvědomíme-li si fakt, že přenos dědičných vlastností v generacích 

je za normálních podmínek možný pouze prostřednictvím těchto buněk. 

Jakékoliv porušení vysoce komplexních mechanismů jejich determinace 

a diferenciace, ať již indukované endogenními nebo exogenními faktory, může 

vést k poruchám jejich tvorby nebo fertilizačních schopností.  

 Při sledování podmínek vývoje a funkčních vlastností samčích gamet 

ve varleti je velká pozornost věnována zejména vysoce specializovanému 

kontaktu mezi výběžky Sertoliho buněk, které představují základní komponentu 

hematotestikulární bariéry.  

 Cílem této diplomové práce je přinést v teoretické úvodní části recentní 

poznatky o strukturálním složení a funkcích této unikátní tkáňové bariéry, 

představující i významnou imunologicky jedinečnou niku na úrovni bazálního 

kompartmentu v semenotvorném kanálku a o její významné úloze při regulaci 

transportu biologicky aktivních látek, které by mohly ovlivnit vývoj a zrání gamet. 

Bariéra tak chrání zárodečný epitel a jednotlivá stádia spermatogeneze 

před toxickými látkami obsaženými v krvi a zároveň vytváří imunologickou 

bariéru. V experimentální části bude pomocí histopatologické analýzy 

studováno možné narušení komplexity této bariéry aplikací modelového 

xenobiotika – cytostatika busulfanu, které je v experimentech na laboratorních 

zvířatech využíváno k reverzibilnímu poškození spermatogenních cyklů 

s možností jejich pozdější regenerace. Tento poznatek by mohl v budoucnosti 

posloužit k metodickým možnostem transplantace zárodečné tkáně 

např. při některých typech nádorových onemocnění varlat.  
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ÚVOD  

  

 Poruchy reprodukce v současnosti trápí přibližně 10 – 20 % párů. 

Sterilita souvisí se způsobem života a je vedle obezity, hypertenze a astmatu 

označována jako jedna z civilizačních chorob. Přibližně v polovině případů 

neplodnosti se jedná o postižení muže, jehož reprodukční schopnosti neustále 

klesají.  

 Mnohé studie během posledních desetiletí dokazují pomalou, 

ale setrvalou tendenci snižování kvality mužského ejakulátu. Důvodem mužské 

sterility může být problém v reprodukčním systému (nízký počet spermií, 

jejich nedostatečná pohyblivost, špatný tvar hlavičky spermie nebo jejich úplná 

nepřítomnost), nadměrná fyzická zátěž, psychická nerovnováha, porucha 

ejakulace či erekce, kryptorchismus, endokrinní onemocnění, imunologický 

defekt, genetická vada, úraz, zánětlivý proces, atd. Roli mohou hrát i nutriční 

vlivy, životní styl a faktory životního prostředí. V mnoha případech však zůstává 

příčina sterility neznámá. 

 Reprodukce klesá též vzhledem k hojnému výskytu nádorových 

onemocnění. Výskyt rakoviny varlat, především seminomu, v posledních letech 

v mnoha zemích, včetně České republiky, rapidně stoupá. Všeobecně 

představují nádorová onemocnění v současnosti druhou nejčastější příčinu 

úmrtí, a to hned po onemocněních kardiovaskulárního systému.  

 Zvýšený výskyt nádoru varlat koreluje s nízkou koncentrací spermií, 

poklesem jejich motility a s nárůstem počtu morfologicky abnormálních 

spermatozoí. V konečné fázi může dojít až k mužské neplodnosti. Trend snížení 

kvality spermatu zřejmě souvisí se zvýšenou expozicí toxických látek v životním 

prostředí.  

 Varle je často místem nálezu reziduálního nádoru objevujícím 

se po adekvátní léčbě systémovou chemoterapií. Příčinou je hematotestikulární 

bariéra, omezující dodávku cytotoxických látek do varlat onkologických 

pacientů. Hematotestikulární bariéra interferuje se schopností systémové 

chemoterapie, jako je např. busulfan, úspěšně léčit karcinom zárodečných 

buněk semenotvorného epitelu uvnitř testis. Existence hematotestikulární 
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bariéry vysvětluje nejen přítomnost doznívajícího nádoru v gonádě 

po chemoterapii, ale i následnou indikaci opožděné orchiektomie.  

 Cílem této diplomové práce je objasnění role hematotestikulární bariéry 

při regulaci spermatogeneze za patologických stavů, konkrétně při působení 

cytostatika busulfanu. Úkolem je najít vhodnou strategii pro léčbu neplodnosti 

a znovuobnovení spermatogeneze po poškození zárodečného epitelu 

chemoterapií u onkologických pacientů. Poruchy spermatogeneze způsobené 

busulfanem jsou vyhodnoceny pomocí histologických metod.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

TEORETICKÁ ČÁST  
 

1 MORFOLOGIE A FUNKCE MUŽSKÉHO 
REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU  

 
1.1 POHLAVNÍ ŽLÁZA  
 

 Varle (testis) je párový orgán ovoidního tvaru, 4 – 5 cm dlouhý a 2 – 3 cm 

široký. Hmotnost varlete činí 18 – 25 g. Testes se vyvíjí retroperitoneálně 

v zadní části dutiny břišní, poté sestupují do šourku (scrota), který hraje 

významnou roli v udržování teploty varlat. Histologicky má varle stavbu složené 

tubulózní žlázy. Povrch žlázy obaluje tuhá vazivová blána (tunica albuginea), 

od které vybíhají jemná septa rozdělující vnitřní prostor varlete na 250 – 300 

lalůčků. V prostorech jednotlivých lobulů se nachází 2 – 4 kličky 

semenotvorných kanálků (tubuli seminiferi), jejichž vývody se při zadním okraji 

varlete spojují a společně ústí do nadvarlete, kde se skladují vytvořené spermie 

(spermatozoa).13, 14, 45, 67  

 Základní funkční jednotkou varlat je semenotvorný kanálek, 

v němž se ze spermatogonie (SSC), postupným procesem známým 

jako spermatogeneze, vyvíjejí mužské pohlavní buňky – spermie.53 Prostor 

mezi tubuli seminiferi vyplňuje intersticiální tkáň obsahující ostrůvky 

Leydigových buněk (LC), četné krevní a lymfatické cévy, leukocyty a fibroblasty. 

Výstelku semenotvorných kanálků tvoří zárodečný (germinativní) epitel, 

který nasedá na bazální membránu. Epitel je složen ze dvou základních 

buněčných linií, a to ze somatických podpůrných buněk Sertoliho (SC) 

a ze zrajících buněk zárodečných. Nejvnitřnější vrstva kanálku, přiléhající 

k bazální lamině, sestává z oploštělých peritubulárních myoidních buněk, 

které mají charakter hladkého svalstva.15, 67  

 Intratestikulární pohlavní vývody zahrnují tubuli recti, rete testis a ductuli 

efferentes. Většina semenotvorných kanálků tvoří kličky, jejichž oba konce 

jsou napojeny na tubuli recti, které se vyprazdňují do rete testis, uloženého 

v mediastinu. Z rete testis odstupuje 10 – 20 ductuli efferentes. Jejich epitel 
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je tvořen kubickými buňkami bez řasinek a řasinkovými elementy, jejichž cilie 

kmitají směrem k nadvarleti. Buňky bez řasinek absorbují většinu tekutiny 

vylučované v semenotvorných kanálcích. Činnost řasinkových buněk 

spolu s absorpcí tekutiny vytvářejí plynulý tok, který sune spermie 

směrem k epididymis. Ductuli efferentes postupně splývají v jediný ductus 

epididymidis.45  

 Hlavní tepnou varlete a nadvarlete je párová arteria testicularis, 

vycházející ve výši druhého bederního obratle z břišní aorty. Dále vede 

podél musculus psoas major, poté tříselným kanálem a v semenném provazci 

přichází k varleti. Cestou anastomózuje s arteria ductus deferentis a s arteria 

cremasterica. Vlastní cévy uvnitř varlete jsou poměrně tenké. Napřed 

přecházejí do pleteně ve vnitřní vrstvě tunica albuginea na přední stranu 

varlete, z pleteně pak vycházejí tenké větve, vstupující do septula testis, 

v nichž jdou až k jejich hilovému konci. Teprve odtud se tenké větve obloukovitě 

vracejí do lobuli testis.  

 Žíly z varlete a nadvarlete se sbíhají zpředu do rete testis 

a odtud do pleteně obklápějící ductus deferens v semenném provazci. Dále pak 

pokračují jako venae testiculares a ústí ve výši odstupu testikulární tepny, 

vpravo do vena cava inferior, vlevo do vena renalis.  

 Mízní cévy testis začínají v bohatých sítích ve vazivu mezi kanálky. 

V septula testis přicházejí do tunica albuginea, z ní v hilu opouštějí varle 

a jako 4 – 6 kolektorů jdou podél vasa testicularia do nodi lumbales.  

 Nervy přicházejí do varlete podél cév jako plexus testicularis, 

ve kterém jsou obsažena vlákna sympatická, přicházející z ganglion 

spermaticum, vlákna parasympatická z nervus vagus a vlákna somatosenzitivní 

a viscerosenzitivní, vedoucí do segmentu desátého hrudního obratle. Nervy 

nedosahují do epitelu kanálků, větví se v intersticiu, zčásti k cévám, 

zčásti k Leydigovým buňkám.10  
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1.2 VÝVODNÉ CESTY POHLAVNÍ  
 

 Vývodné cesty pohlavní, sloužící především k dopravě spermií vzniklých 

v testes k penisu, tvoří nadvarlata, chámovody a urethra.  

 Pohlavní vývody a přídatné žlázy produkují sekrety, které, poháněny 

stahy hladkého svalstva, vypuzují spermatozoa do zevního prostředí. 

Tyto sekrety slouží též jako výživné látky spermií během jejich přítomnosti 

v mužském pohlavním traktu. Spermatozoa, spolu s výměšky pohlavních cest 

vývodných a přídatných žláz, vytvářejí semeno (sperma), 

které je prostřednictvím penisu zaváděno do ženského reprodukčního traktu.45  
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2 FUNKČNÍ ORGANIZACE TESTES  
 

 Hlavní a nejdůležitější funkcí testes je bezesporu vývoj mužských 

pohlavních buněk neboli spermatogeneze probíhající v zárodečném epitelu 

tubuli seminiferi. Varlata jsou také důležitou endokrinní žlázou, ve které dochází 

k syntéze steroidních hormonů, tzv. steroidogenezi. K produkci hormonů však 

na rozdíl od spermatogeneze dochází v intersticiu varlat.  

 Oba funkční děje jsou výsledkem souhry mnoha regulačních vzájemně 

se ovlivňujících faktorů. Nejdůležitější z nich je regulace hormonální 

zprostředkovaná hypothalamo - hypofyzární osou. Významné je též autokrinní 

a parakrinní působení látek produkovaných Sertoliho a Leydigovými buňkami 

a velký vliv na správný vývoj spermií má i teplota varlat.  

 
2.1 SEMENOTVORNÉ KANÁLKY  
 

 Výstelku semenotvorných tubulů tvoří podpůrné Sertoliho buňky a buňky 

zárodečné obklopené jednou (u hlodavců) nebo více (u větších savců) vrstvami 

peritubulárních myoidních buněk (myofibroblastů).15  

 
2.1.1 Sertoliho buňky  
 

 Sertoliho podpůrné buňky jsou vysoké štíhlé buňky pyramidového tvaru 

s četnými výběžky a záhyby. Báze SC nasedají na bazální membránu, volné 

apikální konce vyčnívají do lumenu semenotvorných kanálků. Ve světelném 

mikroskopu jsou hranice Sertoliho buněk v důsledku hojného počtu postranních 

výběžků málo zřetelné. V elektronovém mikroskopu lze pozorovat vysoký obsah 

hladkého endoplazmatického retikula, dobře vyvinutý Golgiho komplex, četné 

mitochondrie a lysozomy. Protáhlé jádro, které často nabývá tvaru trojúhelníku, 

je opatřeno četnými záhyby a zřetelným nukleolem; obsah heterochromatinu 

je nízký.45 U dospělých potkanů zaujímají SC přibližně 17 – 19 % 

semenotvorného kanálku.  

 SC se svými výběžky dostávají vzájemně do kontaktu a tvoří tak 

prostorovou síť, do níž jsou zavzata vývojová stádia zárodečných buněk. Spoje 
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mezi Sertoliho buňkami a dělícími se zárodečnými buňkami tvoří především 

laminin, kolagen typu IV, proteoglykan heparan sulfát a entaktin.81 V bazální 

zóně kanálků, těsně nad první vrstvou zárodečných buněk (kmenové 

embryonální buňky a spermatogonie), jsou mezi sebou výběžky Sertoliho buněk 

spojeny těsnými kontakty, tzv. tight junctions (TJ).67 Těsná spojení 

mezi Sertoliho buňkami spolu s těly SC vytváří bariéru mezi krví 

a semenotvorným aparátem, tzv. hematotestikulární bariéru (BTB). BTB izoluje 

semenotvorný kanálek od krve, čímž brání přestupu krevních buněk 

do vnitřního prostředí tubuli seminiferi a tím vyvolání nežádoucích imunitních 

reakcí, vedoucím až k neplodnosti. Hematotestikulární bariéra tak tvoří 

dokonale ochranné prostředí pro správný průběh spermiohistogeneze 

uvnitř semenotvorných tubulů.  

 Tekutina uvnitř semenotvorných kanálků se svým složením liší od krevní 

plazmy. Obsahuje velké množství androgenů, estrogenů, draslíku, inositolu, 

kyseliny asparágové a glutamové. Naopak je chudá na bílkoviny a glukosu. 

Udržení jejího složení je závislé právě na hematotestikulární bariéře.87  

 SC jsou velmi specializované buňky zastávající hned několik funkcí:  

1. SC poskytují mechanickou podporu a ochranu vyvíjejících 

se zárodečných buněk. Podpůrné buňky také zprostředkovávají výměnu 

nutričních látek a metabolitů vyvíjejících se spermií, a to vzhledem 

k izolaci buněk zárodečného epitelu od krevního zásobení testikulární 

krevní bariérou.  

2. Velmi významnou funkcí SC je tvorba hematotestikulární bariéry, 

která zajišťuje ochranu spermií před imunologickým atakem 

z intersticiálního prostoru i z krve. Bariéra eliminuje každou interakci 

mezi vyvíjejícími se buňkami a imunitním systémem, zejména průnik 

gamaglobulinů do kanálků testis.10 Vedle toho, že BTB slouží jako stěna 

mezi zrajícími zárodečnými buňkami a imunitními buňkami, mají SC také 

schopnost modulovat imunitní odpověď expresí několika 

imunoregulačních faktorů.  

3. Pomocí svých lysozomů SC fagocytují a vstřebávají cytoplazmatické 

fragmenty vzniklé během procesu spermatogeneze. Sertoliho buňky tak 

zastávají roli makrofágů udržujících integritu semenotvorného epitelu.81  
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4. Sertoliho buňky do lumina semenotvorných kanálků nepřetržitě sekretují 

tekutinu, která odtéká směrem k vývodním cestám pohlavním 

a je využívána k transportu spermií. Dále pod kontrolou 

folikulostimulačního hormonu (FSH) hypofýzy secernují bílkovinu 

schopnou vázat testosteron nezbytný pro zdárnou spermatogenezi. 

SC vylučují též peptid inhibin omezující syntézu i uvolňování FSH 

adenohypofýzy.  

5. SC produkují anti-mülleriánský hormon, což je glykoprotein, 

který u mužských plodů v embryonálním vývoji vyvolává regresi 

Müllerových vývodů.45  

Sertoliho buňky savců se během reprodukčního období nemnoží. Jsou však 

neobyčejně odolné vůči nepříznivým podmínkám všeho druhu 

(jako např. infekce, malnutrice, pronikavá radiace), a to daleko snáz, než buňky 

spermatogenní linie. Správná organizace a vývoj Sertoliho buněčné populace 

je základem plodnosti dospělých mužů.42, 104  

 
2.1.2 Zárodečné buňky  
 

 Zárodečné buňky jsou zakládajícími buňkami pohlavních gamet. Vývoj 

zárodečných buněk je proces začínající již v prenatálním období a končící 

v pubertě. Primordiální zárodečné buňky vznikají z buněk entodermálních. 

V průběhu migrace do základu varlete se zárodečné buňky spojují v rozsáhlou 

síť pomocí kadherinů. Prenatálně i v dětství jsou tyto buňky mitoticky málo 

aktivní, období jejich masivní proliferace nastává s příchodem puberty.  

 V průřezu semenotvorného tubulu jsou zárodečné buňky uspořádány 

v diskrétních vrstvách. Spermatogonie přiléhající k bazální lamině těsně 

obklopují spermatocyty, nad kterými se směrem do lumenu vrství spermatidy. 

Všechny generace buněk se vyvíjejí současně a ve vzájemné přesné 

synchronizaci. Při vývoji se každá generace pohybuje napříč epitelem 

podepřeným Sertoliho buňkami k lumenu tubulu až do úplného vytvoření 

spermií.  

 Spermatogoniální kmenové buňky mají schopnost sebeobnovy, mnoho 

nepříznivých vlivů však způsobuje jejich zánik. V testes se fyziologicky 
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vyskytuje nízká úroveň spontánní destrukce zárodečných buněk, zejména 

apoptóza SSC. Výsledkem nadměrné ztráty je redukce fertility až sterilita. 

Protektivní vliv na zárodečné buňky vykazuje laktát produkovaný Sertoliho 

buňkami, který zárodečné buňky využívají k produkci adenosintrifosfátu (ATP).  

 
2.1.3 Spermatogeneze  
 

 Potenciál chemických látek (např. busulfanu) nepříznivě ovlivňovat 

mužskou fertilitu představuje v současnosti obrovský problém celé společnosti. 

K provedení smysluplného hodnocení testikulární patologie je nezbytné správné 

pochopení procesu spermatogeneze a identifikace různých fází 

spermatogenního cyklu.  

 Spermatogeneze je komplexní a vysoce organizovaný proces, 

při němž zárodečné buňky procházejí třemi fázemi vývoje: mitóza (proliferace 

a diferenciace spermatogonií), meióza (rekombinace deoxyribonukleové 

kyseliny (DNA) spermatocytů, redukce a dělení) a spermiogeneze (diferenciace 

spermatid ve zralé spermie), což vede k transformaci nediferencované 

spermatogonie do vysoce specializované spermie.33 Podstatou 

spermatogeneze je tedy přeměna primitivní diploidní buňky ve vysoce 

diferencovanou haploidní spermii obsahující ve svém jádře pouze jednu sadu 

chromozomů. Totéž probíhá i při zrání vajíčka. Následným spojením dvou 

pohlavních buněk se dědičná informace opět kompletuje.13 V průběhu 

spermatogeneze prochází vznikající buňky systémem mezibuněčných kontaktů 

směrem adluminálním.  

 
2.1.3.1 Mitóza  
 

 Podél bazální membrány semenotvorných kanálků jsou umístěny 

kmenové embryonální buňky pocházející z tzv. gonocytů neboli prvopohlavních 

buněk. Kmenové buňky se dělí ve spermatogonie, výchozí buňky 

pro diferenciaci samčích pohlavních buněk, které jsou uloženy nejhlouběji 

v semenotvorném epitelu kanálku varlete. SSC se od kmenových buněk liší 

o něco větší velikostí a jemnější chromatinovou strukturou jádra. V tzv. „klidové 
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formě“ přetrvávají až do puberty. Při nástupu puberty se začínají dělit 

a postupně procházejí složitým procesem zrání.14, 67  

 Spermatogonie měří v průměru asi 12 μm. Dle struktury jaderného 

chromatinu rozlišujeme dvě skupiny: spermatogonie typu A, které se vyznačují 

nevýrazným barvením jaderného chromatinu a spermatogonie typu B vykazující 

výrazná hrubá seskupení chromatinu blíže k jaderné membráně. U hlodavců 

je populace spermatogonií rozdělena do dvou hlavních kategorií: 

1) nediferencované SSC sestávající z typu As (Asingle), Apr (Apaired) a Aal (Aaligned) 

a 2) diferencované SSC zahrnující spermatogonie typu A1 - A4, meziprodukt 

a spermatogonie typu B. As buňky se mitózou rozdělují jednak k doplnění 

a udržení stálé zásoby kmenových buněk uvnitř spermatogoniálních výklenků 

(niche), jednak k produkci Apr spermatogonií, které podstupují řadu mitotických 

dělení k vytvoření řetězců Aal spermatogonií, jenž jsou propojeny 

mezibuněčnými můstky.82 U primátů a lidí se spermatogoniální hierarchie 

skládá ze dvou hlavních populací nediferencované spermatogonie typu A: 

Ad (Adark) a Ap (Apale). Aal (u hlodavců) a Ap (u lidí) spermatogonie prochází 

dalšími mitotickými děleními k produkci spermatogonie typu B. U všech savců 

se spermatogonie typu B podrobí mitóze vedoucí ke vzniku buněk, 

které představují počátek meiózy - preleptotene spermatocyty.33, 86  

 
2.1.3.2 Meióza  
 

 Na začátku meiózy procházejí preleptotene spermatocyty 

skrz hematotestikulární bariéru. BTB anatomicky rozděluje semenotvorný epitel 

na bazální a apikální (adluminální) kompartment, čímž poskytuje dvě unikátní 

prostředí pro vývoj zárodečných buněk.15, 95 Zatímco spermatogonie 

a preleptotene spermatocyty se nacházejí uvnitř bazálního oddílu; leptotene, 

zygotene, pachytene, diplotene spermatocyty a postmeiotické zárodečné buňky 

vyplňují prostor adluminálního kompartmentu.105 V adluminálním oddílu jsou již 

pokročilejší stádia buněk spermatogenní linie chráněna hematotestikulární 

bariérou před látkami přinášenými krví.45 BTB tak dodává testis alespoň zčásti 

imunitní status, čímž zabraňuje tvorbě autoprotilátek proti antigenům, 

z nichž mnohé jsou přechodně exprimovány během spermatogeneze.109 
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U potkanů dochází k translokaci preleptotene spermatocytů přes BTB 

v pozdním stádiu VIII (resp. časném stádiu IX) semenotvorného epiteliálního 

cyklu. Dokončení přeměny buňky preleptotene v leptotene poté probíhá 

ve stádiu XI.  

 V apikálním kompartmentu vstupují preleptotene spermatocyty 

do profáze meiózy I a postupně se diferencují na leptotene, zygotene, 

pachytene a diplotene buňky, které pak rychle dokončují meiózu I, 

při níž se tvoří sekundární spermatocyty. Během dlouhé meiotické profáze 

se spermatocyty podrobí několika změnám, jako je kondenzace chromozomů 

a genetická rekombinace. Složitý průběh profáze podmiňuje typický vzhled 

vláknité struktury jaderného chromatinu spermatocytů. Druhé meiotické dělení 

rychle následuje meiózu I.33 Meiotickým dělením vznikají ze spermatocytů malé 

spermatidy obsahující v jádře již haploidní počet chromatid.  

 
2.1.3.3 Spermiogeneze  
 

 Spermatidy jsou nejmenší buňky z řady zrajících zárodečných buněk 

s malým, silně barvitelným jádrem a homogenní strukturou chromatinu, 

které se procesem spermiogeneze přeměňují ve spermie. Jádro se protahuje, 

nabývá ovoidního a později až trojbokého tvaru; jaderná DNA se stává vysoce 

kondenzovanou a prodlouženou do oblasti hlavy, která je pokryta 

glykoproteinovým akrozomovým povlakem. Současně se celá buňka oplošťuje 

a od širší báze jádra, kam se přesunul centriolový pár, vyrůstá bičík. Přebytečná 

cytoplazma se odškrtí za součinnosti mikrotubulů a její zbytky se stávají 

součástí testikulární tekutiny v luminu kanálku.  

 Spermie je dlouhá (60 μm) bičíkatá buňka; skládá se z hlavičky, krčku, 

těla a bičíku. Podle ultrastruktury lze ještě rozlišit střední, hlavní a koncový 

oddíl. Hlavička má oválný, v bočním pohledu hruškovitý tvar. Jejím hlavním 

obsahem je jádro s kondenzovaným, homogenním a silně barvitelným 

chromatinem. Na apikálním povrchu se nachází akrozomový váček vytvořený 

z Golgiho komplexu a vyplněný enzymovými proteiny s proteázovou 

a hyaluronidázovou aktivitou. V těle (středním oddílu) se kolem osového 
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axonemového komplexu seskupují mitochondrie tvořící spirálovitou pochvu.67 

Spermie jsou jedny z nejvíce specializovaných buněk organizmu.  

 Poslední fáze spermiogeneze představuje uvolnění zralé spermie 

do lumenu testikulárního kanálku, tzv. spermiace. Spermiace je aktivní proces, 

který vyžaduje přerušení specializovaných spojení mezi Sertoliho buňkou 

a spermatidou.9 Uvolňování zralých spermií je u savců pravděpodobně 

výsledkem buněčných pohybů za účasti mikrotubulů a mikrofilament přítomných 

ve vrcholcích Sertoliho buněk.45 Nově vzniklé spermie se uvolňují do tekutiny 

semenotvorných kanálků produkované Sertoliho buňkami, a přes rete testis 

jsou transportovány do odvodňovacích kanálků a dále do epididymis. 

Po příchodu do epididymis se spermie podrobí dalším důležitým procesům 

dozrávání. Zde také probíhá androgen- a estrogen- dependentní sekreční, 

resorpční a skladovací funkce.9  

 Celý proces spermatogeneze trvá u člověka přibližně 64 dní, u potkana 

kmene Wistar pouze cca 42 dní. Doba trvání spermatogeneze u hlodavců je 

doba potřebná pro vytvoření 4096 zralých spermií z jedné spermatogonie typu 

A. Vzhledem k apoptóze a/nebo degeneraci zárodečných buněk v důsledku 

omezeného počtu podpůrných Sertoliho buněk se pouze 25% spermatogonií 

stane plnohodnotnými spermiemi.97  
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Obr. č. 1 Schématické znázornění spermatogeneze u hlodavců a lidí 
zahrnující buněčné dělení (mitóza, meióza) a buněčnou diferenciaci 
ukazuje význam BTB, která odděluje zárodečné buňky v bazálním a 
apikálním (adluminálním) kompartmentu semenotvorného epitelu.42 

 A, spermatogonie typu A; In, přechodná spermatogonie; B, 

spermatogonie typu B; Spc, spermatocyty; sS, sekundární spermatocyty; rS, 

kulaté spermatidy, které se podrobí spermiogenezi zahrnující kroky 1 až 19 

u potkanů a 1 až 6 u lidí, aby se vytvořily prodloužené spermatidy; ES, 

prodloužená spermatida, která se před spermiací transformuje a diferencuje 

ve spermie; As, Asingle spermatogonie; Apr, Apaired spermatogonie; Aal, Aaligned 

spermatogonie; A1-A4 jsou diferencované spermatogonie.  
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2.1.4 Spermatogenní cyklus potkana  
 

 Spermatogeneze neprobíhá ve všech semenotvorných kanálcích 

synchronizovaně, nýbrž ve vlnách. Čtyři generace buněk se vyvíjejí současně, 

přičemž vývojový stupeň jedné generace (např. spermatogonie) je vždy 

doprovázen stejnými vývojovými stádii jiných tří generací (např. spermatocyty, 

spermatidy a elongující spermatidy). Výsledkem jsou specifické buněčné 

asociace, které jsou označovány jako cykly zárodečného epitelu. Základ 

pro identifikaci fází spermatogenního cyklu poskytují sekvenční morfologické 

kroky v diferenciaci spermatid (19 kroků spermiogeneze u potkanů). Na konci 

každého cyklu se vývojová sekvence opakuje s tím, že se nejstarší generace 

uvolnila ve formě spermie do tubulárního lumenu (u potkanů na konci stádia 

VIII) a začala nová generace. Spermatogenní cyklus je tedy vývojovým 

procesem v průběhu času, který byl rozdělen do řady morfologicky 

identifikovatelných fází, přičemž morfologickým markerem je spermatidový 

akrozom. U potkana kmene Wistar rozlišujeme 14 stádií (charakteristických 

konfigurací jednotlivých generací zárodečných buněk). Než se spermatogonie 

typu A přemění ve zralou spermii, specifická část kanálku prodělá všech 

14 stádií 4krát. U člověka existuje těchto stádií pouze 6.33, 45, 59  

 
2.1.5 Peritubulární myoidní buňky  
 

 Zevně obklopuje tubuli seminiferi vrstva peritubulárních myoidních buněk 

tvořící primární bariéru pro látky pronikající z intersticia do semenotvorného 

epitelu.48 Myofibroblasty jsou protáhlé buňky o velikosti 4,5 μm s nápadným 

vřetenovitým jádrem. Cytoplazmu vyplňují cisterny hrubého endoplazmatického 

retikula a mitochondrie. Díky četnému obsahu aktinu jsou myoidní buňky 

schopné spontánní kontrakce, která podporuje transport spermií napříč 

semenotvorným kanálkem. Myofibroblasty jsou prostupné také pro androgeny 

a metabolické složky nutné pro vývoj zárodečného epitelu.  
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2.2 INTERSTICIUM  
 

 Prostor mezi semenotvornými kanálky testis je vyplněn shluky vazivové 

tkáně, nervů, krevních a lymfatických cév. Testikulární kapiláry 

jsou fenestrované a dovolují volnou pasáž makromolekul, jako jsou krevní 

bílkoviny. Bohaté síťoví lymfatických cév v intersticiálních prostorech 

způsobuje, že složení tkáňové tekutiny a lymfy izolované z varlete je prakticky 

totožné. Vazivo sestává z různých typů buněk, zahrnujících fibroblasty 

a nediferencované vazivové elementy; jsou zde přítomny také buňky imunitního 

systému – lymfocyty (především T buňky), makrofágy (MΦ) a tolerogenní 

dendritické buňky (DC). Během puberty se objevuje další typ buněk, 

intersticiální neboli Leydigovy buňky, jež nesou rysy elementů vylučujících 

steroidy.45  

 
2.2.1 Leydigovy buňky  
 

 Vedle spermatogeneze je nejvýznamnějším procesem probíhajícím 

v testikulární tkáni tvorba steroidních androgenních hormonů, 

tzv. steroidogeneze. Hlavním androgenem je testostosteron vytvářený 

Leydigovými buňkami intersticia.  Leydigovy buňky představují kolem 20 % 

buněčné populace testis. LC jsou nepravidelně ovoidní či polyedrické, obsahují 

centrálně uložené jádro a eosinofilní cytoplazmu bohatou na malé tukové 

kapénky. Cholesterol skladovaný v lipidových kapénkách nebo nově 

syntetizovaný z acetátu je substrátem pro enzymy štěpící postranní řetězce, 

které jsou přítomny v mitochondriích Leydigových buněk. Produktem 

této reakce je pregnenolon, který dále prochází řadou proměn vrcholících 

v syntézu testosteronu, jež je zprostředkována enzymy přítomnými v hladkém 

endoplazmatickém retikulu.  

 Činnost i počet intersticiálních buněk závisí na hormonálních podnětech. 

Během těhotenství přechází z mateřské krve do plodu placentární gonadotropní 

hormon a stimuluje početné intersticiální buňky fetálního varlete k produkci 

androgenů, jejichž přítomnost je nezbytná pro diferenciaci mužských genitálií. 

Embryonální intersticiální buňky zůstávají plně diferencovány až do poloviny 



29 
 

pátého měsíce nitroděložního života, poté regredují. Současně klesá i produkce 

testosteronu. Po zbytek těhotenství a dále až do prepubertálního období 

zůstávají LC v klidu. Tvorbu testosteronu pod vlivem luteinizačního hormonu 

(LH) hypofýzy znovu obnoví až s nástupem puberty.10, 45  

 
2.2.1.1 Testosteron  
 

 Testosteron má povahu prohormonu, který je v tkáních metabolizován 

za pomoci enzymu 5α-reduktáza na účinnější formu – dihydrotestosteron. 

Účinky testosteronu i jeho metabolitu jsou zprostředkovány androgenními 

receptory (AR). V testis je AR exprimován v peritubulárních myoidních buňkách 

a v Leydigových buňkách. V rámci semenotvorného kanálku mají receptory 

pro testosteron pouze buňky Sertoliho. Zárodečné buňky AR nevyjadřují. SC 

jsou proto hlavním měničem testosteronových signálů, které jsou potřebné 

k podpoře přežití a vývoje zárodečných buněk. Testosteron je nezbytný 

pro tvorbu vazeb mezi Sertoliho buňkami tvořícími BTB, udržování spojení 

mezi SC a haploidními spermatidami a uvolňování zralých spermií z vazby 

na SC.115  

 Dvě třetiny intratestikulárního testosteronu jsou biologicky dostupné, 

neboť se vyskytují buď ve volné podobě, nebo spojené s albuminem. Zbytek 

testosteronu ve varlatech je těsně vázán na protein vázající androgeny (ABP).43  

 Při absenci testosteronu nebo androgenního receptoru dochází 

k narušení tvorby BTB, spermatogeneze nepřechází za fázi meiózy. Nezralé 

formy zárodečných buněk se oddělí od podpůrných Sertoliho buněk a zemřou. 

V důsledku toho nedochází k uvolňování zralých spermií.115 Porušení 

kteréhokoliv z dějů závislých na testosteronu vede k selhání spermatogeneze 

a následně k mužské neplodnosti.  
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Obr. č. 2 Lokalizace hematotestikulární bariéry a buněčných komponent 
varlete.49  

 Intersticium varlete se skládá z Leydigových buněk, makrofágů (MΦ), 

tolerogenních DC, T buněk a krevních cév. Semenotvorné tubuly se skládají 

z SC a dospívajících zárodečných buněk obklopených peritubulárními 

myoidními buňkami. Pevná spojení (TJ) mezi sousedními SC spolu s tělem SC 

tvoří hematotestikulární bariéru, která rozděluje tubuly do bazálního 

a adluminálního kompartmentu.  
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2.3 REGULACE FUNKCE TESTES  
 

 Spermatogeneze je řízena především faktory endokrinními, 

a to prostřednictvím hypothalamo – hypofyzárně – testikulární osy. Pro správný 

vývoj spermií je nezbytná přítomnost mužského pohlavního hormonu, 

testosteronu. Poměrně stálá produkce testosteronu je založena na jeho 

negativním zpětném působení na adenohypofýzu.112 Zatímco testosteron 

působí na spermatogenezi jako stimulátor, estrogeny a progestageny ji 

inhibují.45 Pro spermatogenezi je významná též sekrece dvou gonadotropinů, 

luteinizačního hormonu (LH) a folikulostimulačního hormonu (FSH), 

které jsou produkované předním lalokem hypofýzy. LH působí na receptory 

intersticiálních buněk, čímž vyvolává produkci testosteronu; FSH stimuluje 

buňky Sertoliho. Pro správnou úroveň metabolismu v testes je důležitá 

přítomnost i dalších hormonů – somatotropního hormonu z předního laloku 

hypofýzy a thyroxinu ze štítné žlázy.10  

 Kromě regulace hormonální hrají důležitou roli v udržení testikulární 

funkce též autokrinní a parakrinní faktory produkované Sertoliho a Leydigovými 

buňkami. SC mají receptory pro FSH, pod jehož vlivem vytváří látky (estradiol, 

aktivin, inhibin), které stimulačně nebo inhibičně ovlivňují činnost Leydigových 

buněk. Aktivin a inhibin ovlivňují tvorbu FSH, produkují a do lumenu kanálků 

uvolňují ABP, který váže testosteron a tím udržují jeho vysokou intraluminární 

koncentraci.  

 Pro normální průběh tvorby a zrání spermií je nezbytná též přesná 

regulace teploty ve varleti. Spermie dozrávají pouze při teplotě asi o 4 °C nižší, 

než je teplota v dutině břišní (38 °C). Proto je při poruše sestupu varlat 

do šourku, tzv. kryptorchismu, zrání spermie narušeno. Oboustranné postižení 

testes poté vede k infertilitě.13  
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3 HEMATOTESTIKULÁRNÍ BARIÉRA  
 
3.1 STRUKTURA BTB  
 

 Existence bariéry mezi krví a vnitřkem semenotvorných kanálků 

byla prokázána při zjištění, že testikulární tekutina obsahuje jen velmi málo 

látek přítomných v krvi. Za tuto bariéru je zodpovědný systém těsných spojení, 

vytvořený mezi Sertoliho buňkami, který hraje důležitou roli v ochraně 

mužských pohlavních buněk před toxickými látkami z krve.45  

 Hematotestikulární bariéra je jednou z nejtěsnějších krevně tkáňových 

bariér v těle savců.15, 40, 41, 77, 95  BTB fyziologicky dělí semenotvorný epitel 

na bazální a adluminální (apikální) kompartment, čímž odděluje průběh 

postmeiotického zárodečného buněčného dělení (tj. spermiogenezi) 

a spermiaci, které se vyskytují výhradně v apikálním oddělení, od systémové 

cirkulace. Nově vznikající spermie jsou tak chráněny před atakem imunitního 

systému.42  

 BTB se skládá ze tří hlavních složek. Hlavní komponentu BTB 

představují spojení mezi Sertoliho buňkami. Nedílnou součástí bariéry jsou 

transportéry Sertoliho buněk, které řídí pohyb látek do a z lumenu, a dále 

imunologická bariéra přispívající imunoregulačními faktory a mechanismy 

tolerance.49, 77 Ve funkční BTB působí všechny tři složky společně a výsledkem 

je poskytnutí unikátního imunoprotektivního prostředí pro správný vývoj 

zárodečných buněk.105  

 Většina savčích krevně tkáňových bariér, jako například 

hematoencefalická bariéra v mozku, jsou tvořeny téměř výhradně těsnými 

spoji.16 BTB je tvořena několika různými typy koexistujících spojení: 

tight junctions (TJ), bazální a apikální ektoplasmatická specializace (ES), 

gap junctions (GJ) a desmozomy.114 Tyto mnohonásobné typy spojení, 

zejména neobvyklé ultrastrukturální prvky bazálního ES (např. těsně 

naskládané svazky aktinových filament na rozhraní dvou Sertoliho buněk), 

které koexistují s TJ, dělají BTB jednu z nejméně prostupných krevně tkáňových 

bariér v savčím těle.38, 39, 40, 81, 83  
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 Výstavba BTB je úzce spojena se stavem zrání Sertoliho buněk. BTB 

může být tvořena pouze diferencovanými Sertoliho buňkami, které se přestaly 

dělit. Správná terminální diferenciace Sertoliho buněk a jejich mitotický klid 

jsou rozhodující k vytvoření funkční BTB pro podporu spermatogeneze. 

Nesprávná terminální diferenciace Sertoliho buněk sice neovlivňuje počáteční 

sestavení BTB pro podporu spermatogeneze u potkanů, ale nedokáže udržet 

integritu BTB, což opět narušuje spermatogenezi. U potkanů se BTB začíná 

sestavovat cca 15. až 16. postnatální den a je kompletní cca 18. až 21. 

postnatální den.111 Kompletace BTB koreluje se začátkem diferenciace 

spermatocytů a meiózou.  

 BTB není statická ultrastruktura. Během spermatogeneze, konkrétně 

ve fázi VIII, prochází hematotestikulární bariéra rozsáhlou restrukturalizací, 

a to k usnadnění přestupu preleptotene spermatocytů přes BTB.72  

 
3.2 FUNKCE BTB  
 

 Primární funkcí BTB je omezení paracelulárního proudění substancí 

(např. vody, elektrolytů, iontů, živin, hormonů, parakrinních faktorů 

a biologických molekul) přes epitel Sertoliho buněk do apikálního oddílu. 

Semenotvorný epitel není infiltrován krevními a lymfatickými cévami ani nervy, 

které jsou umístěny v intersticiu mezi semenotvornými tubuly. BTB tudíž 

reguluje vstup nutričních látek (např. cukrů, aminokyselin), vitálních molekul 

(např. hormonů, elektrolytů) i škodlivých toxických látek 

(např. environmentálních toxických látek, léčiv, chemikálií) do apikálního oddílu, 

ve kterém probíhá postmeiotický vývoj zárodečné buňky. Hematotestikulární 

bariéra tak tvoří jedinečné mikroprostředí pro postmeiotický vývoj spermatid.   

 BTB také odděluje různé buněčné děje v průběhu epiteliálního cyklu 

spermatogeneze. Toto morfologické dělení je důležité pro spermatogoniální 

prodlužování, mitotickou proliferaci a diferenciaci. Spermatogonie přitom mohou 

mít neomezený přístup k uvolňování živin, hormonů a biomolekul z mikrocév, 

zatímco vysoce specializované a metabolicky inaktivní vyvíjející se spermatidy 

jsou chráněny vzadu za BTB v imunně privilegovaném apikálním 

kompartmentu.42  
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 Velmi významnou funkcí BTB je tvorba imunologické bariéry. Imunně 

privilegovaná významnost varlete neboli imunologická reakce k autoantigenům 

sídlícím uvnitř zárodečných buněk podstupujících spermatogenezi, 

z nichž mnohé jsou exprimovány přechodně, může být potlačena.22, 69 

To je nezbytné k vyvarování se produkce protilátek proti spermiím a následné 

autoimunní chorobě, která vede k mužské neplodnosti.23 Lokální 

imunoregulační mechanismy (např. nespecifická imunosuprese, antigenní 

prezentace, suprese T buněk) působí na prevenci testikulární autoimunní 

choroby stejně dobře jako androgeny.  

 Kromě BTB, Sertoliho buňky sami o sobě mohou hrát důležitou roli 

v udržování varlete jako imunně privilegovaného orgánu, a to vylučováním 

imunosupresivních molekul k blokování imunní odpovědi k přechodně 

se projevujícím autoantigenům zárodečných buněk.76 Tyto imunosupresivní 

molekuly jsou tvořeny řadou molekul, včetně cytokinů (např. interleukiny, 

interferony) a prostaglandinů.19, 125 Protože krevní a lymfatické cévy sídlí zevně 

semenotvorných tubulů95, a makrofágy a další antigen prezentující buňky 

jsou nalézány v semenotvorném epitelu pouze za stavů patologických, 

je nezbytná role Sertoliho buněk v tvorbě imunních obranných mechanismů. SC 

a/nebo zárodečné buňky produkují antivirové a antibakteriální molekuly, 

jako například defensiny (např. α-, β-defensin) a interferony.44 Semenotvorný 

epitel má tedy své vlastní imunosupresivní, antibakteriální a antivirové obranné 

mechanismy k udělení imunity varlete.42  

 BTB poskytuje polaritu Sertoliho buňkám v semenotvorném epitelu. 

Jeden z mnoha očividných znaků polarity buňky v semenotvorném epitelu 

se projevuje lokalizací jader Sertoliho buněk, která jsou omezena na bazální 

kompartment ležící přilehlý k tunica propria. Cytoplazmatické organely 

(např. Golgiho aparát, lysozomy) v Sertoliho buňce nejsou rovnoměrně 

distribuovány uvnitř cytosolu. Navíc, všechny apikální ES ultrastruktury 

na rozhraní Sertoliho buňky a spermatidy jsou lokalizovány v apikálním 

kompartmentu. Polaritu spermatid během spermatogeneze uděluje kromě BTB 

také apikální ES. Vyvíjející se spermatidy tak mohou být správně orientovány 

(jejich hlavy směřují k bazální membráně a ocasy k lumenu semenotvorného 

epitelu) a mohou obsadit minimální prostor v epitelu.  
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 Dalším fenotypem polarity buňky v semenotvorném epitelu je výskyt 

spermatogoniální kmenové buňky, nediferencované a diferencované 

spermatogonie, a preleptotene spermatocytu zevně BTB v bazálním 

kompartmentu; zatímco pozdní spermatocyty, sekundární spermatocyty, 

spermatidy a spermie jsou omezeny pouze na apikální kompartment 

semenotvorného epitelu.99  

 Intaktní a funkční hematotestikulární bariéra je nezbytná 

pro spermatogoniální diferenciaci během spermatogeneze. BTB je též důležitá 

pro opětovné zahájení a udržení spermatogeneze po toxicky navozené 

aspermatogenezi.  

 
3.3 MEZIBUNĚČNÁ SPOJENÍ  
 

 Dynamický charakter hematotestikulární bariéry během spermatogeneze 

udělují různé typy spojení epiteliálních buněk. Hlavní součást BTB tvoří těsná 

spojení. Vedle pevných spojení přispívají k funkční BTB také bazální a apikální 

ektoplasmatická specializace, gap junctions a desmozomy.  

 
3.3.1 Těsná spojení  
 

 Těsná spojení (tight junctions, TJ) neboli zonulae occludentes (ZO) jsou 

intercelulární adhezní komplexy nutné pro tvorbu funkčních epiteliálních 

a endotelových bariér.106 Ultrastrukturálně se TJ jeví jako blízké kontaktní body 

neboli „polibky“ mezi plazmatickými membránami sousedních buněk. TJ vytváří 

spojitý mezibuněčný kontakt na laterální straně epiteliálních buněk. Ze všech 

spojovacích prvků jsou těsná spojení orientována nejvíce apikálně.7 Pevná 

spojení byla prokázána také mezi kapilárními endotelovými buňkami 

a mezi buňkami myoidními, což naznačuje, že tyto buňky taktéž přispívají 

k další vrstvě ochrany vývoje spermií.15  

 TJ mají dvě hlavní funkce. Pevná spojení fungují především jako bariéra 

zabraňující volnému průchodu rozpuštěných látek, iontů a vody. Dále slouží TJ 

k rozdělení plazmatické membrány do apikální a bazolaterální oblasti, 
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čímž se uděluje polarita buněk.24 TJ se podílejí i na jiných buněčných 

událostech, jako je regulace buněčné proliferace a buněčné motility.50  

 Ve srovnání s jinými spojeními obsahují TJ překvapivě velký počet 

různých proteinů (více než 40). Těsná spojení jsou tvořena řadou integrálních 

a periferních membránových proteinů.113 Mezi hlavní integrální 

transmembránové proteiny patří claudiny, occludin, tricellulin, junkční adhezní 

molekula (JAM) a coxsackie – adenovirový receptor (CAR). Zástupci periferních 

proteinů jsou zonulae occludentes a vinculin. V TJ se dále nachází 

spousta regulačních a signalizačních molekul, jako je fokální adhezní 

kináza (FAK), c-Src a c-Yes; a několik transkripčních faktorů.104 TJ funkce 

vyžaduje též perijunkční prstenec F-aktinu a myozinu, motorického proteinu, 

který se při hydrolýze ATP pohybuje podél aktinu.28, 78  

 Základní složku TJ představují claudiny, které umožňují selektivní difúzi 

iontů napříč bariérou a jsou nezbytné pro formování TJ. Za fyziologických 

podmínek tvoří claudiny prostřednictvím svých extracelulárních kontaktů 

paracelulární póry o průměru 8 A. Průchod materiálu větší než 8 A značí 

patologické narušení mezibuněčného spojení. 

 Occludin udržuje stabilitu a bariérovou funkci těsných spojů. 

Cytoplazmatické konce occludinu jsou orientovány v buněčné plazmě, 

kde zprostředkovávají interakce protein – protein.  

 JAM se podílejí na regulaci buněčné proliferace, migrace a invaze, 

dále na polaritě buněk, agregaci krevních destiček a komplementaci spojení.96 

CAR je vysoce homologní s JAM. CAR reguluje TJ sestavení tím, 

že kolokalizuje s occludinem a imunoprecipituje se ZO-1. CAR má též roli 

v proliferaci a diferenciaci buněk.18 CAR může přerušit buněčný cyklus 

a zastavit nekontrolovanou proliferaci rakovinných buněk, což vede 

k jejich smrti. Extracelulární domény CAR i JAM interagují s integriny94, 

čímž zprostředkovávají adhezi mezi buňkami a bazální membránou.8 

 Integrální membránové proteiny jsou k aktinovému cytoskeletu připojeny 

hustou sítí periferních proteinů, jako je zonulae occludentes (ZO-1, -2 a -3), 

které mohou být součástí různých proteinových komplexů (např. ZO-1/α-

catenin, ZO-1/afadin). Tato komplexní síť proteinových interakcí je považována 

za nezbytnou pro správnou organizaci integrálních membránových složek 
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spojení, regulaci sestavení a funkce spojení, jakož i pro přenos signálů 

dovnitř buňky.68 Spojovací proteinové komplexy TJ jsou dostatečně flexibilní pro 

podporu dynamické struktury. Pozoruhodná flexibilita těsných spojů a selektivní 

difúze malých hydrofilních molekul naznačují, že struktura TJ je dynamická.106  

   
3.3.2 Ektoplazmatická specializace  
 

 Ektoplazmatická specializace (ES), neboli adherens junctions (AJ) 

je unikátní typ spojení specifický pro varle, který je typický přítomností svazků 

aktinových vláken vložených mezi cisterny endoplazmatického retikula 

a plazmatickou membránu SC.40, 114 AJ se nacházejí bezprostředně 

pod těsnými spojeními, se kterými jsou propojeny proteiny ZO a prostřednictvím 

signálních molekul obsahujících několik polárních komplexů a modifikátorů 

cytoskeletálních aktinů.7  

 V semenotvorném epitelu se ES nachází v bazálním i apikálním 

oddělení. Bazální ES je omezena na rozhraní Sertoliho buněk, apikální ES 

se vyskytuje mezi Sertoliho buňkami a spermatidami.39, 40, 121 Na rozdíl 

od bazálního ES, kde jsou aktinová filamenta nacházena uvnitř obou SC, 

má apikální ES typickou ultrastrukturu svazků aktinových vláken omezených 

pouze na buněčnou stěnu SC, nikoliv spermatid. Tyto svazky filament umožňují 

neobvyklou adhezi buněk. α6β1-integrin a laminin-333 tvoří jeden z nejlépe 

studovaných komplexů adhezních proteinů v apikálním ES.103 Tento proteinový 

komplex, spolu s komplexy N-cadherin/β-catenin a nectin/afadin, jsou tři známé 

komplexy adhezních proteinů, které zajišťují přilnutí vyvíjejících se zárodečných 

buněk k SC.38, 41, 81  

 Matrixová metaloproteináza 2 (MMP-2), produkt Sertoliho buněk, je silně 

exprimována ve fázi VIII epiteliálního cyklu.103 Uvolňování lamininových řetězců 

zprostředkované působením MMP-2 na komplex α6β1-integrin/laminin-333 

v apikálním ES během spermiace může podpořit restrukturalizaci BTB a tím 

koordinovat události spermiace a restrukturalizaci BTB na opačných koncích 

semenotvorného epitelu.  

 Blokáda nebo aktivace působení MMP-2 na apikální ES může zpožďovat 

nebo indukovat předčasnou spermiaci. Taktéž může být blokován signalizační 
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mechanismus, kterým biologicky účinné fragmenty lamininu narušují BTB, 

čímž dochází k poruše restrukturalizace BTB. V obou případech dochází 

k přerušení spermatogeneze, což vede k neplodnosti.79  

 

 
Obr. č. 3 Schéma těsných a adhezních spojů.7 

 AJ se skládají z adhezí na bázi nectinu a cadherinu. Extracelulární 

domény nectinů dimerizují s nectiny na sousedních buňkách a cytoplazmatický 

konec váže afadin. Podobně se i cadheriny váží ke cadherinům na sousedních 

buňkách. Cadherinový cytoplazmatický konec váže β-catenin, který dále váže 

α-catenin. Pevná spojení jsou umístěna apikálně k AJ. Hlavními složkami 

těsných spojů jsou dva transmembránové proteiny, occludin a claudin. Occludin 

váže ZO-1, protein vázající aktin, který se může během tvorby mezibuněčného 

spojení navázat na α-catenin. Hnědé čáry, plazmatické membrány dvou 

sousedních buněk.  
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3.3.3 Desmozomy  
 

 Desmozomy představují pevné a pružné spojení. Ve varleti jsou 

desmozomy nacházeny především na rozhraní Sertoliho buňky a spermatidy 

(spermatida 1-7), dále mezi sousedními Sertoliho buňkami. Desmozomy 

jsou tvořeny pěti hlavními typy proteinů: desmoglein, desmocollin, plakoglobin, 

plakophilin a desmoplakin.42 Desmozomy propůjčují hematotestikulární bariéře 

více než buněčnou adhezní funkci; ve skutečnosti koordinují funkci dalších 

spojení v BTB (např. occludinu, N-cadherinu).63, 83  

 
3.3.4 Gap junctions  
 
 Gap junctions (GJ) je na aktinu založené mezibuněčné spojení, 

které se v BTB nachází především koexistující s bazálním ES, ale také 

v apikálním ES. GJ zajišťuje metabolické a elektrické propojení buněk, 

jejich kooperaci a předávání informací. Gap junctions hraje rozhodující roli 

v udržení integrity ostatních typů spojení v BTB, jako například TJ 

a/nebo bazálního ES.   

 Integrální membránové proteiny tvořící gap junctions jsou tzv. connexiny 

(Cx). Každý connexin se skládá ze čtyř transmembránových domén, dvou 

extracelulárních domén a tří intracelulárních domén buď monomerního 

nebo heteromerního typu.42 Cx43 je klíčový pro opětovné sestavení porušené 

BTB, neboť zprostředkuje intercelulární komunikaci během restrukturalizace 

spojení v epitelu v průběhu spermatogeneze.38, 61, 114  

 Malé molekuly a/nebo chemikálie (např. anorganické ionty, ATP, cyklické 

nukleotidy, glukosa, polypeptidy) mohou procházet kanálky gap junctions 

jako odpověď na změnu v prostředí (např. toxikálie, teplota, růstové faktory).27  
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Obr. č. 4 Schéma znázorňující uspořádání různých typů spojů 

v hematotestikulární bariéře.118  
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3.4 TRANSPORT LÉČIV PŘES BTB  
 

 Vedle mechanické bariéry zajištěné mezibuněčnými spoji reguluje 

správný průběh spermatogeneze také aktivní systém transmembránových 

transportérů. Testis je vybaveno četnými transportéry, z nichž mnozí jsou 

vysoce exprimováni Sertoliho buňkami, jiní zase různými vývojovými stádii 

zárodečných buněk.83 Přibližně 60% z asi 800 dosud známých transportérů, 

jsou integrální membránové proteiny.35, 54, 84  

 Testikulární přepravci jsou klasifikováni do dvou kategorií: 1) transportéři 

ABC (ATP binding cassette), kteří pro svou funkci vyžadují ATP hydrolýzu 

a 2) transportéři SLC (solute carriers), jejichž transportní funkce nevyžaduje 

spotřebu ATP.84 Obě skupiny se skládají z mnoha podskupin. Transportéři léků 

mohou být dále rozděleni na vstupní (influxní) nebo výstupní (efluxní) pumpy, 

které se podílejí na přepravě široké škály léčiv a jiných substrátů do buňky 

nebo z buňky.  

 Přepravci léků jsou nejlépe studováni v rakovinných buňkách, 

neboť mnoho nádorů vykazuje rezistenci k různým třídám chemoterapeutických 

léků. Transportéři léků omezují vstup terapeutických léků (např. busulfanu) 

k rakovinným buňkám (např. semenotvorného epitelu) a/nebo tyto léky 

z rostoucího nádoru eliminují.74, 89, 92, 100  

 Testikulární pumpy hrají velmi důležitou roli při ochraně varlat 

před xenobiotiky a toxickými látkami životního prostředí. Transportéři hrají 

zásadní roli v procesech absorpce, distribuce a vylučování, které určují 

farmakodynamiku xenobiotik. Exprese transportérů v SC může poskytnout 

přehled o rozsahu xenobiotik, které mohou eventuálně projít do apikálního 

prostoru testis.3 Influxní a efluxní pumpy regulují také vstup potenciální 

nehormonální mužské antikoncepce do adluminálního oddělení. 

Tím jsou důležité pro inovační vývoj antikoncepce a pro vznik léčiv obsahujících 

méně toxických látek.42  
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3.4.1 ABC transportéři  
 

 Všichni ABC přenašeči v savčích epiteliálních a/nebo endotelových 

buňkách jsou efluxní pumpy. Dopravci ABC využívají primární aktivní 

transportní mechanismus (známý také jako přímý přenos), který užívá ATP 

přímo jako zdroj energie k aktivnímu transportu léčiv přes plazmatickou 

membránu proti koncentračnímu gradientu. Ve skupině ABC přenašečů existují 

tři dobře studovaní transportéři léků: 1) multidrug resistance proteins (MDR), 

2) multidrug resistance-related proteins (MRP) a 3) breast cancer resistance 

protein (BCRP).98, 110  

 Nejlépe studovaným MDR je P-glykoprotein, známý také jako MDR1.62, 

74, 75 U savčích varlat je P-glykoprotein vysoce exprimován Sertoliho buňkami, 

Leydigovými buňkami, makrofágy, peritubulárními myoidními buňkami, 

spermatogoniemi a pozdními spermatidami. P-glykoprotein je lokalizován 

společně s occludinem, claudinem-11, JAM-A a N-cadherinem.4, 71, 107  

 MRP podskupina ABC transportérů zahrnuje MRP1, MRP2 a MRP3.26, 89, 

117 MRP1 je přítomen v mnoha tkáních, včetně varlat hlodavců, kde je většinou 

exprimován na bazálním povrchu Sertoliho buněk a také na buňkách 

Leydigových.4 MRP1 chrání tyto buňky před cytotoxickými sloučeninami 

jejich čerpáním do intersticiálního prostoru. MRP2 a MRP3 se vyskytují většinou 

v játrech a ledvinách.51 Kromě protinádorových léčiv a antibiotik přenáší MRP1 

z buněk také mnoho přirozeně se vyskytujících sloučenin, jako je glutathion, 

glukuronid a několik sulfátových konjugátů.58 MRP1 též transportuje těžké kovy 

z epiteliálních buněk.65 Tato funkce ilustruje jeho ochrannou úlohu vůči toxickým 

látkám na bázi kovů. MRP1 má všeobecně ochrannou úlohu při udržování 

funkce BTB a jeho odstranění brání správnému průběhu spermatogeneze.  

 Jak vyplývá z názvu, BCRP byl nejprve nalezen v rakovinných buňkách 

prsu.89, 92 Je to však také důležitá efluxní pumpa, která omezuje pronikání 

různých tříd léčiv nebo xenobiotik do varlete.17 Ve varlatech se BCRP nachází 

v SC, v buňkách zárodečných, peritubulárních myoidních buňkách 

a endotelových buňkách mikrocév.4 BCRP omezuje pronikání fytoestrogenů 

do varlat, což naznačuje jeho ochrannou úlohu proti nepříznivým 

účinkům fytosteroidů na spermatogenezi.57, 120 Účinek BCRP tedy doplňuje 
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aktivitu P-glykoproteinu při vyloučení kyselých xenobiotických sloučenin z 

varlat.  

 
3.4.2 SLC transportéři  
 

 Nadskupina transportérů SLC se skládá z nejméně 47 podskupin.32 

Mnohé z transportérů SLC jsou efluxní čerpadla, ovšem OATP (polypeptid 

transportující organické anionty), OAT (organický aniontový transportér), OCT 

(organický kationtový transportér) a OCTN (organický zwitteriontový / kationtový 

transportér) jsou čerpadla vstupní. Přeprava léků přes buněčnou membránu 

pomocí SLC transportérů nevyžaduje ATP.60 Transportéři SLC využívají 

sekundární a terciární aktivní transportní mechanismus. Dopravci SLC 

nepoužívají ATP přímo, ale energie je odvozena od gradientu, který je vytvořen 

primárním systémem aktivní dopravy. Dvěma nejlépe studovanými iontovými 

transportéry jsou podskupiny SLC21 a SLC22.  

 Podskupina SLC21 je také známá jako podrodina OATP s 15 a 10 

izoformami identifikovanými u hlodavců a lidí.20, 46 OATP zprostředkovávají 

transport širokého spektra amfipatických organických aniontů.73 Substráty 

OATP zahrnují terapeutická léčiva (například statiny a srdeční glykosidy) 

a endogenní biomolekuly (například tyroxin, steroidní konjugáty, taurocholát 

a žlučové kyseliny). OATP se vyskytují v játrech, ledvinách, plicích, střevě 

a varlatech. V testis (konkrétně v Sertoliho buňkách) je vysoce exprimován 

OATP3.1 

 SLC22 transportéři zahrnují tři třídy přepravců: OAT, OCT a OCTN. 

OCT a OCTN jsou distribuovány v mnoha tkáních, včetně testis. 

OCT přepravují širokou škálu strukturálně odlišných kladně nabitých molekul, 

které mají obvykle nízkou relativní molekulovou hmotnost (< 500 Da).101 

OCTN2 a OCTN3 jsou transportéři L-karnitinu.55 L-karnitin je nezbytným 

faktorem pro zrání a metabolismus spermií při jejich transportu v epididymis. 

Mutace v genu kódující OCTN2  a OCTN3 způsobují v nadvarleti obstrukční 

azoospermii.124  
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Obr. č. 5 Schéma znázorňující relativní distribuci transportérů léků, 
jak influxních, tak efluxních, v semenotvorném epitelu dospělých 

potkaních varlat.109  
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4 TESTIKULÁRNÍ IMUNOREGULACE  
 

4.1 TESTIS JAKO IMUNITNĚ PRIVILEGOVANÉ MÍSTO  
 

 Imunitně privilegovaná místa jsou místa v těle, kde jsou tolerovány cizí 

antigeny, aniž by vyvolávaly škodlivé zánětlivé imunitní odpovědi.48 

Diferenciace testikulárních zárodečných buněk je charakterizována syntézou 

specifických proteinů. Vzhledem k tomu, že k pohlavní dospělosti dochází 

až za dlouhý čas poté, co se vyvine imunokompetence, diferencující se spermie 

mohou být organismem rozpoznávány jako cizorodé a aktivovat tak imunitní 

odpověď, která ničí zárodečné buňky. Hematotestikulární bariéra však vylučuje 

jakýkoliv kontakt mezi vyvíjející se spermií a imunitním systémem; zamezuje 

prostupu imunoglobulinů z intersticia dovnitř semenotvorných kanálků. BTB 

tak chrání zárodečný epitel před autoimunitní reakcí.45  

 Všechny zárodečné buňky s autoimunogenními antigeny však nejsou 

sekvestrovány za BTB. Důvodem, proč se proti těmto nesekvestrovaným 

buňkám nevytváří imunitní odpověď, je intenzivní periferní tolerance 

a přítomnost imunoregulačních faktorů. Imunita tedy není omezena jen 

na adluminální kompartment; imunní je zřejmě celé testikulární prostředí.49  

 Imunitní privilegium je aktivní proces řízený lokálně produkovanými 

imunoregulačními faktory, které řídí celkovou imunitní odpověď. Tolerogenní 

prostředí varlat je výsledkem imunomodulačních faktorů, 

které jsou exprimovány nebo vylučovány testikulárními buňkami (hlavně 

Sertoliho buňkami). Imunoregulační molekuly exprimované a/nebo produkované 

testikulárními buňkami mají potenciál odklonit prozánětlivou a destruktivní 

imunitní odpověď (Th1) na imunoprotektivní (Th2), a to tvorbou tolerogenních 

makrofágů, dendritických buněk a regulačních T lymfocytů (Treg). Proto jsou 

imunoregulační molekuly klíčovými faktory, které činí z testis imunitně 

privilegované místo.48  

 Pevnost hematotestikulární bariéry společně s modulací imunitní 

odpovědi je důležitá pro přežití testikulárních zárodečných buněk a zdárné 

dokončení spermatogeneze.49  
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4.2 IMUNITNÍ BUŇKY TESTIS  
 

 Na složité imunitní reakci ve varlatech se podílejí buňky prezentující 

antigen (APC), T lymfocyty a NK buňky (neboli přirození zabíječi). K vyvolání 

účinné imunitní odpovědi jsou buňky prezentující antigen (makrofágy 

a/nebo dendritické buňky) povinny zpracovat a prezentovat antigen T buňkám. 

Za fyziologických stavů indukují testikulární APC tolerogenní imunitní 

prostředí.21  

 
4.2.1 Makrofágy  
 

 Ve srovnání s jinými neimunně privilegovanými tkáňovými makrofágy 

(TM) mají testikulární MΦ schopnost produkovat prozánětlivé cytokiny a slabě 

stimulují proliferaci T buněk.119  

 Makrofágy tvoří většinu imunitní buněčné populace varlat. 

Během posledních let bylo dosaženo značného pokroku v pochopení, 

jak mohou testikulární makrofágy adekvátně reagovat na zánětlivé podněty 

se schopností vymýtit patogeny, a současně zabraňují nadměrnému poškození 

tkáně tolerancí k autoantigenním zárodečným buňkám. Testikulární makrofágy 

hrají zásadní roli při normální homeostáze testis a vývoji spermií. MΦ 

představují přední linii vrozené obrany varlat proti mikrobiálním agens 

z cirkulující krve.5  

 Zatímco běžné makrofágy pocházejí z mononukleárního fagocytárního 

systému a jsou kontinuálně nahrazovány monocyty krve, většina rezidentních 

tkáňových makrofágů pochází ze tří zdrojů: ze žloutkového vaku, jater plodu 

a hematopoetické kmenové buňky v kostní dřeni.29, 102 Počet tkáňových MΦ 

se v postnatálních varlatech zvyšuje s věkem.36  

 
4.2.1.1 Fenotypy testikulárních MΦ  
 

 Makrofágy představují nejvíce plastické buňky imunokompatibilního 

systému, které mají schopnost rychle změnit fenotyp, a to v závislosti 

na různých environmentálních podnětech.80 Populace makrofágů 
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může být rozdělena na klasicky aktivované MΦ (M1) a alternativně aktivované 

MΦ (M2).  

 Makrofágy M1 sekretují prozánětlivé cytokiny (IL-6, IL-12 a TNF-α), 

produkují reaktivní formy kyslíku a oxidu dusnatého.25, 80 Kromě toho makrofágy 

M1 podporují Th1 imunitní odpověď a vykazují antimikrobiální a nádorové 

vlastnosti.  

 Naproti tomu MΦ typu M2 jsou spojovány s produkcí Th2 lymfocytů 

a se sekrecí vysokého množství protizánětlivých cytokinů (IL-10, TGF-β). 

Makrofágy M2 hrají zásadní roli při hojení ran, reparaci tkáně a při potlačení 

zánětu tlumením zánětlivé reakce.25 Makrofágový fenotyp M2 byl nalezen 

v rezidentních makrofázích některých tkání, včetně varlat. Testikulární 

makrofágy se po stimulaci zánětlivých podnětů polarizují na fenotyp M2 

avykazují pozoruhodně tolerogenní fenotyp.52  

 Makrofágy nacházející se v potkaních varlatech jsou identifikovány 

expresí receptorů CD68 a CD163. CD68 je exprimován na M1 i M2, 

zatímco CD163 je výlučně exprimován subpopulací M2. Makrofágy CD163 

jsou považovány za rezidentní makrofágy varlat a tvoří hlavní subpopulaci 

(cca 80 %) tkáňových MΦ, zatímco CD68 makrofágy představují pouze malou 

frakci (cca 20 %).116  

 
4.2.1.2 Úloha testikulárních MΦ při udržování homeostázy varlat  
 

 Testikulární MΦ, podobně jako ostatní tkáňové makrofágy, hrají důležitou 

roli v udržování fyziologické funkce a homeostázy varlat. V testikulárním 

intersticiálním prostoru se TM často nachází v blízkosti Leydigových buněk, 

a regulují steroidogenní funkci těchto buněk. Ablace makrofágů v intersticiu 

testis vážně narušuje funkčnost varlat, což je dokázáno podstatným snížením 

úrovní intratestikulárních testosteronů, poklesem počtu životaschopných 

spermií a ztrátou libida.   

 V poslední době byla popsána úloha tkáňových makrofágů také u časné 

spermatogeneze a organogeneze fetálních varlat. TM se nacházejí v těsné 

blízkosti nediferencované spermatogonie, napomáhají spermatogoniální 

proliferaci a vylučují faktory indukující diferenciaci. Přechodné vyčerpání 
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makrofágů vede k neregulované diferenciaci populace spermatogoniálních 

kmenových buněk.  

 Tkáňové MΦ mají významnou roli při morfogenezi testikulární 

vaskulatury, při tvorbě tkáně varlat a při clearance špatných zárodečných buněk 

fagocytózou.11  

 
4.2.2 Lymfocyty  
 
 Lymfocyty jsou druhou největší populací leukocytů ve varlatech; 

u potkanů představují cca 15 % všech testikulárních leukocytů. 

Za fyziologických podmínek se ve varlatech vyskytují pouze T lymfocyty, 

nikoliv lymfocyty B.  

 V testis potkana se nacházejí malé regulační T buňky (Treg). Testikulární 

Treg inhibují aktivaci efektorových T buněk, čímž zajišťují imunitní privilegium 

varlat.85  

 
4.2.3 Dendritické buňky  
 

 Za normálních podmínek se v intersticiu testis vyskytují funkčně nezralé 

DC, které nejsou schopné vyvolat proliferaci T buněk, čímž se podílí 

na vytváření imunitně privilegovaného stavu testis. Prezentace antigenů 

těmito tolerogenními DC indukuje namísto autoreaktivních T lymfocytů spíše 

regulační T buňky schopné podporovat tolerogenní stav zárodečných buněk 

v testis. Treg mohou též inhibovat proliferaci autoreaktivních T buněk.  

 
4.3 IMUNITNÍ MODULACE  
 

 Většina testikulárních buněk, včetně SC, LC a zárodečných buněk 
modulují imunitní buňky varlete tím, že exprimují několik imunoregulačních 

faktorů, čímž vytvářejí lokální tolerogenní prostředí optimální pro přežití 

nesekvestrovaných autoantigenních zárodečných buněk.  

 Klíčovým regulátorem, který přeměňuje imunitní buňky na tolerogenní 

jsou Sertoliho buňky. SC mají rozhodující roli v imunitním privilegiu testis. SC 

vylučují a exprimují několik faktorů, které inhibují vrozené (komplementové 
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inhibitory), humorální a buněčně zprostředkované imunitní odpovědi (inhibitory 

proliferace B a T buněk, inhibitory apoptózy). Vedle inhibice těchto hlavních 

imunitních cest SC exprimuje imunomodulační faktory (např. TGF-β) 

a chemokiny, což vede buď k produkci Treg nebo k modulaci fenotypu 

imunitních buněk.  

 Pokud je porušena imunitní tolerance testis, mají SC zálohovací 

mechanismy k inhibici imunitní odpovědi. SC mohou inhibovat proliferaci NK, B 

a T lymfocytů. SC také vylučují několik inhibitorů komplementu, 

které by mohly zabránit komplementem zprostředkované buněčné lýze. SC 

exprimují inhibitor serinové proteázy zaměřující se na počáteční krok 

komplementární kaskádové aktivace, tj. komplex C1. Sertoliho buňky sekretují 

inhibitory apoptózy, které mohou inhibovat smrt zprostředkovanou NK a T 

buňkami. Přestože jsou SC vybaveny k potlačení imunitní odpovědi, 

za normálního stavu indukují spíše imunitní toleranci.49  
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Obr. č. 6 Imunitní modulace pomocí SC.49  

 Imunoregulační faktory (jako je TGF-β, galectin-1, activin A) exprimované 

Sertoliho buňkami modulují imunitní odpověď k udržení tolerogenního prostředí 

buď přímo indukováním Treg nebo nepřímo indukováním tolerogenních APC 

(regulační MΦ nebo tolerogenní DC). Tyto tolerogenní APC prezentují antigeny 

T buňkám buď v intersticiu nebo v testikulárních drenážních lymfatických 

uzlinách a přeměňují je na Treg. Modré trojúhelníky, imunoregulační faktory.  
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Obr. č. 7 Imunitní suprese pomocí SC.49  

 SC inhibují proliferaci NK, B a T buněk vylučováním imunosupresivních 

faktorů. SC také inhibují produkci IL-2 T buňkami, což vede ke snížení 

proliferace. SC exprimují několik inhibitorů apoptózy a komplementu, 

aby zabránily smrti zprostředkované NK a T buňkami a komplementem 

zprostředkované lýze. Modré trojúhelníky, imunosupresivní faktory.  
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5 REGULACE DYNAMIKY BTB  
 

 Přestup zárodečných buněk ze základny semenotvorného epitelu 

směrem k luminálním okrajům tubulárního lumenu v adluminálním oddělení 

během VIII. až XI. epiteliálního cyklu je nezbytnou buněčnou událostí 

pro podporu spermatogeneze. K tomu, aby mohl proběhnout transport 

preleptotene spermatocytů přes BTB, podstoupí buněčná spojení na rozhraní 

SC složitou přestavbu.82 Zatímco „stará“ spojení přítomná nad migrujícími 

buňkami zanikají, na opačném pólu preleptotene spermatocytů se současně 

sestavují spojení „nová“. Během spermatogeneze tak může zůstat neporušená 

integrita krevních bariér a homeostáza semenotvorného epitelu.  

 Tento vysoce koordinovaný proces je zprostředkován propracovanou 

signalizační sítí, která zahrnuje účast řady molekul. Funkce BTB je regulována 

kombinací účinků autokrinních a parakrinních faktorů, jako jsou cytokiny, 

steroidy a biologicky aktivní lamininové fragmenty. Restrukturalizace BTB, 

která je nezbytná pro pohyb zárodečných buněk, je výsledkem několika 

událostí, včetně regulace transkripce, přenosu proteinů a remodelace 

cytoskeletu. Rozpojení BTB je zase spojeno s dráhou p38 mitogenem 

aktivované proteinové kinázy (p38 MAP).64  

 
5.1 KLÍČOVÉ MOLEKULY REGULACE BTB  
 
5.1.1 Cytokiny  
 

 Cytokiny jsou sekreční proteiny schopné po navázání na receptory 

buněčného povrchu vyvolat signální transdukční kaskádu, což má za následek 

pleiotropní účinky.64 Cytokiny regulují adhezi proteinů na rozhraní dvou 

Sertoliho buněk prostřednictvím změn kinetiky endocytózy, recyklace 

a degradace proteinů. Každý cytokin zprostředkovává své účinky různými 

mechanismy a/nebo signalizačními cestami. Události restrukturalizace BTB 

tak mohou být indukované jedním cytokinem (např. TGF-β3) nezávisle 

na ostatních (např. TNFα nebo IL-1α). Imunologická bariéra tedy může 

během průchodu preleptotene spermatocytů přes BTB zůstat „utěsněna“.42  
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 V současnosti je známo několik cytokinů produkovaných Sertoliho 

a/nebo zárodečnými buňkami, včetně faktoru nádorové nekrózy α (TNF-α), 

členů rodiny transformujícího růstového faktoru (TGF, např. TGF-β2 a -β3, 

aktiviny a inhibiny), interleukinů (IL, např. IL-1α a IL-6) a interferonů (INF).123  

 TNF-α je prozánětlivý cytokin. V testis je primárně produkován 

aktivovanými monocyty a makrofágy v odpovědi na zánět nebo infekci, 

ale i Sertoliho a zárodečnými buňkami. Testikulární TNF-α je multifunkční 

cytokin. Stimuluje expresi androgenního receptoru Sertoliho buňky, transport 

železa do zárodečných buněk a dodávku laktátu do postmeiotických 

zárodečných buněk, čímž reguluje spermiaci. TNF-α také inhibuje 

steroidogenezi v Leydigově buňce.  

 TNF-α reverzibilně narušuje funkčnost BTB, a to buď inhibicí de novo 

syntézy occludinu Sertoliho buňkami nebo indukcí štěpení kolagenní sítě 

v bazální membráně. TNF-α, spolu s dalšími cytokiny, tak reguluje funkci BTB 

během průchodu preleptotene spermatocytů přes bariéru.  

 TGF-β patří na rozdíl od TNF-α do skupiny cytokinů s imunosupresivními 

aktivitami. Transformující růstový faktor se podílí na indukci Treg 

a tolerogenních DC.  

Sestavení funkční BTB je spojeno s významným poklesem v expresi 

TGF-β2 a TGF-β3, což naznačuje, že přítomnost těchto cytokinů 

v mikroprostředí by mohla narušit funkci BTB. TGF-β2 i TGF-β3 zvyšují 

clathrinem zprostředkovanou proteinovou endocytózu v BTB. Místo recyklace 

endocytosovaných proteinů zpět do buněčného prostoru, jsou tyto proteiny 

degradovány prostřednictvím endozomu nebo ubikvitinu.42  

 Aktivin A je strukturně homologní s TGF-β a je exprimován ve většině 

typů testikulárních somatických buněk. Jako protizánětlivý cytokin inhibuje 

aktivin A produkci prozánětlivých cytokinů ve varlatech, čímž přispívá 

k imunitnímu privilegiu.  

 Za fyziologických podmínek reguluje aktivin A diferenciaci a vývoj 

zárodečných buněk. Během migrace preleptotene spermatocytů podporuje 

aktivin demontáž TJ. Antagonistou aktivinu je pravděpodobně kyselina retinová, 

aktivní metabolit vitaminu A, která vykazuje vrchol exprese ve stádiích VII 

až VIII.34  
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 IL-1α je většinou produktem spermatocytů, jeho produkce Sertoliho 

buňkami je do značné míry závislá na přítomnosti zárodečných buněk. 

Nejhojněji je IL-1α vytvářen ve stádiích VIII až IX.  

 Lokální podávání IL-1α narušuje integritu BTB. Tento rušivý účinek však 

narozdíl od TGF-β3 a TNF-α není zprostředkován snížením hladiny integrálních 

membránových proteinů. IL-1α způsobuje rozpad aktinových vláken v BTB.42  

 
5.1.2 Steroidní hormony  
 

 Steroidní (testosteronové a progesteronové) produkty Leydigových 

buněk inhibují lokální imunitní odpovědi. Delece androgenového receptoru 

na SC vede ke zvýšené permeabilitě BTB, generování specifických protilátek 

proti antigenům zárodečných buněk, zvýšené infiltraci leukocytů v interstitiu 

a tím i k ohrožení imunitního privilegia varlat. Testosteronová suplementace má 

ochranný účinek před autoimunitní orchitidou, a to inhibicí syntézy Th1 

specifických prozánětlivých cytokinů a makrofágů, inhibicí infiltrace T buněk 

a současnou indukcí Treg.48  

 Tvorba BTB probíhá zároveň s pubertálním zvýšením sérových 

gonadotropinů, FSH a LH. Zatímco FSH působí přímo na receptory nacházející 

se v Sertoliho buňkách, LH stimuluje tvorbu androgenů pro podporu 

spermatogeneze. Zejména androgeny, a pravděpodobně také FSH, stimulují 

expresi mRNA (mediátotové ribonukleové kyseliny), produkci proteinů 

a lokalizaci TJ proteinů do funkčních SC.105  

 
5.1.3 Integriny, lamininy  
  

 Integriny jsou receptory buněčného povrchu, které vazbou ligandů, 

jako jsou lamininy, zprostředkovávají buněčnou adhezi. Vedle role adheze jsou 

integriny také důležitými přenašeči signálů mezi buňkami a vnějším prostředím. 

V semenotvorném epitelu savčích varlat je komplex integrin/laminin lokalizován 

na apikálním ES a na rozhraní SC a bazální membrány 

(v tzv. hemidesmozomech). Integriny a lamininy zajišťují přenos signálů mezi 

spojeními v BTB, čímž usnadňují restrukturalizaci bariéry. Před spermiací, 
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v pozdním stádiu VIII, je laminin na apikálním ES proteolyticky štěpen. 

Biologicky aktivní fragmenty lamininu jsou poté schopné narušit integritu BTB 

snížením hladiny occludinu.64  

 
5.2 DEMONTÁŽ BTB  
 

 Jednou z nejlépe studovaných intracelulárních signálních cest, spojenou 

s demontáží BTB, je kaskáda p38 mitogenem aktivované proteinové kinázy 

(p38 MAP). p38 MAP jsou třídou proteinových kináz serinu/threoninu, 

které jsou aktivovány v reakci na širokou škálu extracelulárních podnětů, 

zejména těch, které jsou generovány za stresových a zánětlivých stavů. Ztráta 

bariérové funkce indukovaná TGF-β3 a TNF-α je spojena se zvýšením 

fosforylace p38.64  

 
5.2.1 Inhibice nežádoucí proteolýzy α2-makroglobulinem  
 

 Dynamika TJ a AJ tvořících hematotestikulární bariéru 

může být regulována inhibitory proteáz, jako je α2-makroglobulin, který slouží 

k ochraně epitelu před nežádoucí proteolýzou. Za fyziologických podmínek 

spolu multiproteinové komplexy dvou Sertoliho buněk vzájemně interagují (BTB 

je tedy „uzavřena“), zatímco α2-makroglobulin udržuje nízkou hladinu cytokinů 

a proteáz.  

 Porušení spojení, indukované proteázami a/nebo cytokiny (TGF-β3 

a TNFα) prostřednictvím p38 MAP, vede k narušení integrity BTB. Poškození 

BTB je spojeno se signifikantní ztrátou occludinu, ZO-1 a proteinových 

komplexů cadherin/catenin a nectin/afadin. V tomto okamžiku 

se v semenotvorných kanálcích zvyšuje množství α2-makroglobulinu, 

který se váže na nadměrné množství cytokinů, čímž omezuje jejich proteolytický 

účinek. α2-makroglobulin dále působí jako inhibitor proteáz.122  
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Obr. č. 8 Schématický nákres, který ilustruje, jak mohou být inhibitory 

proteáz, jako je α2-makroglobulin, zapojeny do regulace dynamiky TJ a AJ 
v semenotvorném epitelu.122  
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5.3 REGULACE TRANSKRIPCE  
 

 Vazba cytokinů na jejich receptory aktivuje kaskádu signalizačních 

událostí, které nakonec ovlivňují genovou transkripci a buněčnou funkci. 

Například TNF-α a IL-1α jsou schopné aktivovat nukleární faktor-κB 

a podporovat tak transkripci prozánětlivých molekul. Stejným způsobem 

může vyvolat genomové účinky též testosteron, který se váže na androgenní 

receptory v SC.64  

 
5.4 INTERNALIZACE PROTEINŮ (endocytóza, recyklace, 

degradace)  
 

 Pod vlivem testosteronu a/nebo cytokinů dochází k internalizaci 

membránových proteinů (např. occludinu a N-cadherinu) v SC. Internalizace 

probíhá v časných endozomech pomocí mechanismu zprostředkovaného 

clathrinem, což vede k restrukturalizaci spojení. Testosteron usnadňuje 

též recyklaci integrálních membránových proteinů zpět na plazmatickou 

membránu, čímž podporuje sestavu „nové“ BTB. Naproti tomu, TGF-β2 a -β3 

narušují integritu TJ, což je důsledkem degradace proteinů. Události proteinové 

endocytózy, recyklace a degradace vyžadují přísnou koordinaci.64  

 
5.5 CYTOSKELETÁLNÍ REMODELACE  
 

 Dynamika spojů na rozhraní SC a zárodečných buněk je podporována 

dvěma záhadně koordinovanými cytoskelety založenými na F-aktinu 

a mikrotubulech (MT). Organizace MT a aktinových mikrofilament může být 

rychle změněna, a to z lineární a sdružené sítě, na rozvětvenou a nespojenou 

síť. Tyto změny přinášejí cytoskeletům plasticitu, což je činí dostatečně 

flexibilní, aby podpořily včasnou a účinnou přepravu zárodečných buněk 

přes BTB.82  
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Obr. č. 9 Model popisující pohyb preleptotene spermatocytů přes BTB.82  
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6 TESTIKULÁRNÍ POŠKOZENÍ  
  

 Navzdory aktivní účasti všech obranných mechanismů BTB 

(mezibuněčná spojení, transportéři, imunologická bariéra) mohou některé 

škodliviny přestoupit do apikálního prostoru. Jakmile vniknou toxické látky 

do semenotvorného epitelu, způsobí rychlé narušení cytoskeletální sítě aktinu 

a urychlení endocytózy proteinů v apikálním ES, důsledkem čehož je kaskáda 

nežádoucích událostí, která vede k předčasné exfoliace zárodečných buněk 

a případné neplodnosti.109  

 Poškození varlat způsobuje velké množství strukturně různorodých 

chemikálií. Patří mezi ně různé třídy terapeutických léčiv, potravinářské přídatné 

látky, průmyslové chemikálie, rozpouštědla a agrochemikálie.12  

 Dlouhodobé podávání jakéhokoliv toxického testikulárního přípravku, 

bez ohledu na jeho mechanismus účinku, vede téměř vždy k degeneraci 

nebo ztrátě zárodečných buněk. Důvodem, proč jsou zárodečné buňky 

ovlivněny bez ohledu na mechanismus účinku, je to, že jsou zcela závislé 

na koordinovaném fungování všech ostatních buněčných typů a procesů 

ve varleti a každé narušení jejich prostředí vede k jejich smrti nebo exfoliaci 

do lumenu.  

 Je-li poškození závažné a dlouhotrvající, vznikne léze, která obsahuje 

tubuly vyložené pouze Sertoliho buňkami. Ačkoliv jsou SC velmi citlivé 

na funkční poruchy, jsou pozoruhodně rezistentní na buněčnou smrt.  

 Citlivým indikátorem včasného zachycení spermatogenních poruch 

je histopatologie. Histologie varlat je nejcitlivější a nejspolehlivější metodou 

pro detekci produkce spermií. Ve snaze zlepšit senzitivitu odhalení toxických 

látek ve varlatech vydali regulační orgány řadu doporučení týkající se fixace 

a roviny průřezu varlat. Rovněž zdůraznili význam správných histopatologických 

vyšetřovacích postupů.  
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6.1 CHARAKTERISTIKA TESTIKULÁRNÍHO POŠKOZENÍ  
 

 V testis existují 4 hlavní cílová místa, která mohou být poškozena 

toxickým působením: Sertoliho buňka, Leydigova buňka, zárodečné buňky 

a vaskulární endotel.  

 
6.1.1 Poškození Sertoliho buněk  
 

 Jednou z nejběžnějších morfologických reakcí Sertoliho buňky 

na poškození je vakuolace. V některých případech jsou vakuoly velké 

a diskrétní, zatímco v jiných je pozorována mikrovakuolace bazální cytoplazmy 

Sertoliho buněk. Výskyt vakuol je spojován s působením mnoha sloučenin, 

včetně 2,5-hexandionu, cyklohexylaminu, 1,3-dinitrobenzenu a ftalátových 

esterů. V případě esterů ftalátu vykazuje buněčná cytoplazma SC před vznikem 

vakuol otok.  

 Poruchy funkce SC narušují strukturní nebo metabolickou podporu 

zárodečných buněk, což vede k degeneraci nebo exfoliaci zárodečných buněk 

do tubulárního lumenu. Pokud je poškození dostatečně závažné, 

je pravděpodobné, že funkce SC bude trvale ohrožena a obnovení 

spermatogeneze nemusí být možné.9  

 
6.1.2 Poškození Leydigových buněk 
 

 Funkce Leydigových buněk je citlivá na jakoukoliv látku, která interferuje 

se steroidogenní cestou, s cirkulujícími hladinami hormonů nebo s vazbou 

na receptory regulačních hormonů.  

 Brzké morfologické změny v Leydigových buňkách jsou světelnou 

mikroskopií často těžko rozpoznatelné. Se stupňující se toxicitou postupně 

dochází k atrofii Leydigových buněk. Snížené hladiny testosteronu způsobí 

kvantitativní snížení účinnosti spermatogeneze. Vzhledem k poklesu hladiny 

testosteronu nastává stupňovitá degenerace zárodečných buněk zejména 

v tubulech podstupujících etapy VII a VIII, neboť tyto fáze jsou obzvlášť závislé 

na testosteronu.9  
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 Dalším indikátorem snížení hladiny testosteronu v plazmě je velikost 

semenných váčků a prostaty. Jejich sekreční funkce závisí na androgenu a je 

velmi citlivá na cirkulující koncentraci testosteronu. Hmotnost orgánu je 

pro detekci snížené aktivity a sekrečního obsahu obecně spolehlivější metodou 

než histopatologie.  
 

6.1.3 Cévní změny  
 

 Změny toku krve do testis způsobené vazoaktivními sloučeninami 

nebo chemickými látkami poškozujícími vaskulární endotel pravděpodobně 

snižují pohyb kyslíku a živin do intersticiální tekutiny. Vzhledem k tomu, 

že zárodečné buňky se od intersticiální vaskulatury nachází nejdál 

a jsou metabolicky aktivní, budou trpět jako první. Dokonce i za normálních 

fyziologických podmínek se zárodečné buňky potýkají s anoxií. I malé změny 

toku krve proto mohou mít významné účinky. Mírná anoxie vede k degeneraci 

a smrti zárodečných buněk, závažné poruchy průtoku krve vedou k nekróze 

všech testikulárních elementů, včetně Sertoliho a Leydigových buněk.  

 
6.1.4 Defekty zárodečných buněk  

 

 Každá populace zárodečných buněk vykazuje svou vlastní specifickou 

senzitivitu na různé toxické látky. Prvotní charakteristikou toxicity specifickou 

pro zárodečné buňky je rychlá apoptóza a fagocytóza postižených buněk 

Sertoliho buňkou, která zanechává semenotvorný kanálek vyčerpaný jednou 

generací zárodečných buněk. Tato raná událost je následována progresivním 

vyčerpáním všech sestupných generací. Doba potřebná k obnovení 

spermatogeneze a návrat k plodnosti po zániku a vyčerpání zárodečných buněk 

závisí na populaci postižených zárodečných buněk a délce spermatogenního 

cyklu, což je druhově specifické.  

 Stejně jako u chemikálií působících na SC zůstává molekulární 

mechanismus většiny toxických látek, ovlivňujících zárodečné buňky, 

nepochopitelný. Jedním mechanismem účinku, který je dobře znám, 

jsou cytotoxické účinky antimitotických činidel na rychle proliferující populaci 
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spermatogonií. Spermatogoniální toxické látky, jako je busulfan, se zaměřují 

na replikaci DNA (deoxyribonukleové kyseliny), čímž ovlivňují diferenciaci 

spermatogonie.70 Chemické látky, které poškozují DNA zárodečných buněk, 

mohou mít vážné a nevratné účinky na potomstvo.9  
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7 BUSULFAN  
  

 Busulfan patří do skupiny alkylačních činidel. Z chemického hlediska 

se jedná o 1,4 – butandiol dimethansulfonát. Busulfan je látka s cytostatickým 

efektem, která se v současnosti používá jako protinádorové léčivo s toxickými 

účinky na dělící se zárodečné buňky. Ve vysokých dávkách se uplatňuje 

před transplantací kmenových krvetvorných buněk, kdy ničí původní buňky 

kostní dřeně.56 Busulfan vykazuje specifický účinek především na myeloidní 

krevní složku.  

 

 
 

1,4 – butandiol dimethansulfonát  

 
7.1 FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI  
 

 Mechanismus účinku busulfanu spočívá v jeho interakci s DNA. 

Po systémové absorpci busulfanu dochází k velmi rychlé tvorbě radikálů, 

jejichž methylové skupiny alkylují DNA. Navázání methylové skupiny busulfanu 

na molekulu DNA způsobí zlomy v její struktuře. Výsledným terapeutickým 

efektem je inhibice buněčného dělení.  

 Vysoká hematologická toxicita busulfanu lze vysvětlit jeho působením 

nejen na dělící se buňky, ale i na buňky klidové (fáze G0). Rezistence 

nádorových buněk je závislá na reparační kapacitě poškození nukleových 

kyselin a na inaktivaci alkylačních konjugací s glutathionem.66  
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7.2 FARMAKOKINETICKÉ VLASTNOSTI  
 

 Kvůli snížení rizika nevolnosti a zvracení je vhodné užívat busulfan 

na prázdný žaludek. Jak perorálnímu, tak intravenóznímu podání busulfanu 

předchází užití antiemetické látky. Intravenózně je busulfan obvykle podáván 

po dobu dvou hodin.  

 V trávicím traktu se busulfan rychle hydrolyzuje a resorbuje, 

přičemž dochází k vytvoření karboniového iontu. Maximální plazmatické 

koncentrace je dosaženo během jedné hodiny po perorálním 

podání. Asi 30 % léčiva se váže na plazmatické proteiny, především 

na albumin. Metabolizován je busulfan převážně v játrech, z organismu 

je vylučován močí. Mezi močové metabolity busulfanu patří tetrahydrothiofen-1-

oxid, 3-hydroxysulpholan a sulpholan. Průměrný eliminační poločas busulfanu 

je 2,57 hodin.30  

 
7.3 KLINICKÉ VYUŽITÍ  
 

 Díky svému myelosupresivnímu účinku je busulfan využíván 

k dlouhodobé regulaci počtu leukocytárních buněk, tudíž je vhodný zejména 

k léčbě chronické myeloidní leukémie. Mezi jeho další indikace patří 

např. polycythemia vera, primární trombocytémie a myelofibróza.  

 Busulfan je častou součástí přípravného režimu před transplantací 

kmenových krvetvorných buněk, a to v kombinaci s dalšími cytostatiky 

(např. amsakrinem, cyklofosfamidem).47 Před transplantací kostní dřeně 

se používá vysokodávkovaná terapie. Dávkování však závisí na individuálních 

potřebách pacienta.  
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7.4 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
  

 Busulfan je silný cytotoxický lék, jehož působením dochází 

k podstatnému snížení počtu krevních buněk. Při doporučeném dávkování jde 

o žádaný efekt. Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky léčby busulfanem patří 

deprese kostní dřeně (především trombocytopenie) klinicky se manifestující 

jako bolesti v krku, horečka, lokální hemoragie až anémie; v pokročilém stádiu 

může vyústit v pancytopenii. Léčba busulfanem proto vyžaduje velmi pečlivé 

monitorování.  

 Po dlouhodobém užívání busulfanu (obvykle několik let) dochází 

k plicním komplikacím, jako je difuzní intersticiální plicní fibróza spolu 

s progresivní dyspnoí a přetrvávajícím neproduktivním kašlem. Při zjištění plicní 

toxicity je prognóza i přes ukončení léčby busulfanem špatná.  

 Z kožních reakcí je nejčastější hyperpigmentace vyskytující 

se především u pacientů s tmavou pletí. Zvýšená pigmentace se nejvýrazněji 

projevuje na krku, horní části trupu, bradavkách, břiše a na dlaňových rýhách 

ruky. Mezi další dermatologické potíže zahrnujeme např. kopřivku, alopecii 

a nadměrnou suchost kůže.  

 Gastrointestinální účinky busulfanu (např. nauzea, zvracení, průjmy) 

se při normálních terapeutických dávkách objevují pouze zřídka. Nevýznamné 

je též působení hepatotoxické. Ojediněle se vyskytly případy cholestatické 

žloutenky a abnormální funkce jater. Vysoké dávky busulfanu však vedly 

k hyperbilirubinémii, žloutence, hepatálnímu venookluzivnímu onemocnění 

a centrilobulární sinusoidní fibróze s hepatocelulární atrofií a nekrózou.  

 Busulfan indukuje změnu čočky či kataraktu. Po transplantaci kostní 

dřeně, které předcházela terapie vysokými dávkami busulfanu, bylo popsáno 

ztenčení rohovky.  
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7.4.1 Mutagenita  
  

 Busulfan má vysokou mutagenní účinnost, způsobuje poškození DNA.93 

Cytogenetické studie u hlodavců léčených busulfanem prokázaly zvýšený 

výskyt chromozomálních aberací v zárodečných i somatických buňkách. 

Chromozomové mutace byly pozorovány též u pacientů užívajících busulfan.  

 
7.4.2 Karcinogenita  
 

 Dle světové zdravotnické organizace existuje kauzální vztah 

mezi podáváním busulfanu a vznikem zhoubného nádoru. U pacientů 

dlouhodobě léčených busulfanem byla popsána řada histologických 

a cytologických změn, včetně častých dysplazií epitelu. Některé z těchto změn 

připomínaly prekancerózní léze. Řada důkazů svědčí o tom, že busulfan, stejně 

jako další alkylující látky, iniciuje leukemickou proliferaci.  

 
7.4.3 Teratogenita  
 

 Teratogenita busulfanu byla nejprve prokázána v experimentech 

na zvířatech, potenciálně teratogenní je však busulfan i u lidí. Dnes známe 

několik vrozených abnormalit způsobených busulfanem, podmínkou 

jejich vzniku však nemusí být léčivo samotné. V 1. trimestru těhotenství může 

busulfan způsobit smrt plodu, či vrozené malformace. Podávání busulfanu ve 2. 

a 3. trimestru může vést k poruše nitroděložního růstu nebo poškození gonád 

plodu.  

 
7.4.4 Reprotoxicita  
 

 Busulfan aplikovaný experimentálním zvířatům interferuje 

se spermatogenezí; u mužů způsobuje azoospermii, sterilitu a testikulární 

atrofii. U pacientek před menopauzou se běžně vyskytuje suprese funkce 

vaječníků a amenorea s příznaky menopauzy. Busulfan může způsobit 

též opožděný nástup puberty či sníženou funkci gonád.  
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 Toxické působení busulfanu ve varlatech je zaměřeno na spermatogonie, 

a to především na méně diferencované buňky. Důležitá je závislost množství 

busulfanu na spermatogenezi, přičemž dávka nad 30 mg/kg má za následek 

azoospermii a sterilitu.6  

 V důsledku poškození zárodečného epitelu a postupného vymizení 

zárodečných buněk dochází ke snížení hmotnosti varlat, přičemž nejnižší 

hodnoty byly pozorovány 21 - 42 dní po zahájení terapie.56  

 
7.4.4.1 Účinek busulfanu na expresi vimentinu v semenotvorném 

epitelu  
  

 Vimentinová vlákna představují typ intermediárních filament, 

která jsou spolu s aktinovými mikrofilamenty a mikrotubuly součástí cytoskeletu 

dospělých Sertoliho buněk. Vimentin se nachází převážně v bazální 

a perinukleární oblasti SC. Odtud se paprskovitě rozbíhá směrem k apikální 

části buňky, kde se spojuje se specializovanými membránovými strukturami, 

tzv. desmozome-like junctions, čímž napomáhá ukotvení zárodečných buněk 

v semenotvorném epitelu. Vimentinová filamenta Sertoliho buněk tedy hrají 

důležitou roli při udržování spermatogeneze a jejich poškození je spojeno 

s dezintegrací semenotvorného epitelu.  

 Léčba busulfanem snižuje expresi vimentinových vláken SC, což koreluje 

se ztrátou strukturální integrity semenotvorného epitelu a následně se snížením 

počtu zárodečných buněk. K opětovnému obnovení spermatogeneze dochází 

po poklesu účinku busulfanu (4 týdny po podání).  

 Reprotoxicita je nežádoucím vedlejším účinkem terapie protinádorovým 

lékem busulfanem zejména u mladých mužů reprodukčního věku. Busulfan 

narušuje buněčný cyklus zastavením buněk ve fázi G2. Mechanismus, 

který je základem cytotoxického účinku busulfanu, však dosud není zcela 

prozkoumán.56  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  
 

8 MATERIÁL A METODIKA  
 

 Experimentální část této diplomové práce sloužila k průkazu nepříznivých 

účinků xenobiotika busulfanu na spermatogenezi potkana. Experiment 

byl realizován na katedře biologických a lékařských věd.  

 K experimentu byli použiti dospělí samci laboratorního potkana kmene 

Wistar o hmotnosti 230 – 250 g. Potkani byli chováni za standardních podmínek 

ve viváriu a krmeni standardní potravou. V průběhu celého experimentu měla 

zvířata volný přístup k vodě. V pravidelných týdenních intervalech 

byla kontrolována jejich hmotnost, chování a zdravotní stav.  

 Během experimentu byl potkanům intaperitoneálně aplikován busulfan. 

Bezprostředně před použitím bylo cytostatikum rozpuštěno v dimethylsulfoxidu 

(DMSO) a dávkováno jako 2% roztok (dávkovaný objem činil 0,12 – 0,15 mL). 

První skupině zvířat byla intraperitoneálně 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), přičemž druhá dávka 

byla použita za účelem poškození maximálního počtu zárodečných buněk, 

včetně diferencovaných spermatogonií, a k umožnění regenerace kmenových 

spermatogonií. Tito potkani byli rozděleni do 6 experimentálních podskupin dle 

intervalu odběru vyšetřovaných tkání. Zvířata byla usmrcena 7, 14, 21, 28, 42 

a 70 dnů od podání druhé dávky busulfanu. Poslední skupina potkanů, 

kterým byl aplikován pouze DMSO, sloužila jako kontrolní skupina.  

 Euthanasie byla u všech zvířat provedena předávkováním inhalačního 

anestetika. K celkové anestezii byl použit ether v uzavřeném prostoru 

exsikátoru.90  
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8.1 HISTOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ VARLAT  
 
8.1.1 Odběr materiálu, fixace  
  

 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.  

 Vzhledem k histologickému hodnocení byla varlata po dobu 24 – 48 

hodin fixována ve 4% formaldehydu, a to především kvůli rychlé denaturaci 

bílkovin protoplazmy buněk a tkání a tím zabránění autolýze. Na přikrajovacím 

pracovišti byl následně každý odebraný orgán rozdělen na spoustu menších 

částí, a to z důvodu podrobného vyšetření různých částí tkáně.  

 
8.1.2 Zalití do parafínu, krájení parafínových bločků  
  

 Princip zalití tkáně do parafínu spočíval v prosycení odvodněné tkáně 

rozehřátým parafínem. Parafín tak vyplnil všechny mikroskopické štěrbinky 

ve tkáni, tudíž se tkáň dala krájet ve velmi tenkých řezech, silných několik μm. 

Zalévání do parafínu se skládalo z několika etap: odvodnění tkáně, projasnění 

tkáně, prosycení tkáně parafínem a vlastního zalití.  

 Odvodnění tkáně bylo provedeno stoupající řadou alkoholů. Tkáň 

byla postupně přenášena do alkoholu o vyšší koncentraci; začínalo 

se alkoholem 70% a pokračovalo se přes alkohol 80% a 96% až do alkoholu 

100% neboli tzv. absolutního. Po odvodnění bylo nutné alkohol z tkáně 

dokonale odstranit, neboť se v něm parafín nerozpouští. Tkáň 

proto byla projasněna xylenem. Poté byla tkáň prosycena parafínem vyhřátým 

na 56 – 58 °C. K prosycení tkáně parafínem a následnému vlastnímu zalití 

byl použit přefiltrovaný a zkvalitněný parafín (obohacený o 3 – 5 % včelího 

vosku).  

 Hotové parafínové bločky byly krájeny na diskovém rotačním 

mikrotomu. Histologické řezy o síle 5 μm byly následně obarveny metodou 

hematoxylin – eosin.  
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8.1.3 Barvení hematoxylin – eosin  
 
8.1.3.1 Postup  
 

• Odparafínování  
 xylen     3 x 5 min  

 96% ethanol     5 min  

 70% ethanol    5 min  

 destilovaná voda   5 min  

 

• Vlastní barvení  
 hematoxylin    5 min  

 pramenitá voda   5 min  

 destilovaná voda   3 min  

 eosin     1 min  

 destilovaná voda   oplach  

 

• Odvodnění  
 96% ethanol    2 x oplach  

 ethanol : xylen (2 : 1)  3 min  

 xylen : ethanol (2 : 1)  3 min  

 

• Projasnění  
 xylen     3 x 3 min  

 

• Zamontování do kanadského balzámu  
 
8.1.3.2 Výsledek barvení  
 

 jádra buněk    modrá až modro - černá  

 cytoplazma, kolagenní vazivo růžová  

 chrupavka    modrá až modro - fialová  

 svalovina    červená  
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8.1.3.3 Složení roztoků  
 

 Hematoxylin Hill  
 

 hematoxylin    4,0 g  

 jodičnan sodný   0,4 g  

 síran hlinitý    35,2 g  

 destilovaná voda   710,0 ml  

 ethylenglykol    250,0 ml  

 kyselina octová (ledová)  40,0 ml  

 

 Roztok se připraví rozpuštěním hematoxylinu, jodičnanu sodného 

a síranu hlinitého v destilované vodě za občasného míchání. Poté se přidá 

ethylenglykol. Nakonec se přilije ledová kyselina octová. Roztok se naplní 

do lahví a nechá se uzrát. Před použitím se zfiltruje.  

 

 Eosin  
 

 1% roztok eosinu v destilované vodě  

 

 Roztok se připraví rozpuštěním eosinu v destilované vodě za občasného 

míchání. Následně se zfiltruje do lahví.  
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VÝSLEDKY  
 

9 VLIV BUSULFANU NA HMOTNOST VARLAT  
 

 Dávka busulfanu 40 mg/kg představovala pro potkany kmene Wistar 

dávku letální. Zvířata velmi rychle hubla a mezi 8. – 10. dnem po aplikaci 

busulfanu všechna zemřela.  

 Aplikace 10 mg/kg v odstupu 21 dnů se na celkovém stavu 

experimentálních zvířat nejprve příliš neprojevila; zvířata normálně prospívala. 

Výrazný váhový úbytek varlat byl zaznamenán až od 21. dne po podání druhé 

dávky. Hmotnost testes v časových intervalech 21, 28 a 42 dnů od aplikace 

druhé dávky byla ve srovnání s kontrolní skupinou téměř poloviční. 

K opětovnému vzestupu hmotnosti varlat došlo 70. den. Zvýšení hmotnosti 

testes značilo postupné dorůstání zárodečného epitelu a obnovování 

spermatogeneze.  

 

Graf č. 1 Změny hmotnosti varlat po podání busulfanu90  
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10 HISTOLOGICKÉ HODNOCENÍ  
 

 Ke zdokumentování výsledků modelového poškození busulfanem 

byl použit archivní histologický materiál katedry biologických a lékařských věd. 

Histologické preparáty byly zdokumentovány na mikroskopu Olympus Provis 

AX 70 pomocí tlačítkového programu NIS – Elements AR 3.30.  

 
10.1 KONTROLNÍ SKUPINA  
 

 Tubuli seminiferi kontrolní skupiny měly zcela neporušený zárodečný 

epitel se Sertoliho buňkami a všemi stádii zárodečných buněk. V průřezu 

semenotvorného tubulu byly germinativní buňky uspořádány v diskrétních 

vrstvách. Prvotní zárodečné buňky, spermatogonie, přiléhaly k bazální 

membráně; směrem k lumen tubulu byly obklopeny spermatocyty. Při lumen 

se vrstvily spermatidy v různých fázích histogenetické přeměny ve spermie. 

V lumen kanálků se nacházelo značné množství spermií.  

 Leydigovy buňky a ostatní součásti intersticia taktéž nevykazovaly žádné 

změny.  

 
10.2 STAV PO PODÁNÍ DVOU DÁVEK 10 mg/kg BUSULFANU  
 

 U potkanů usmrcených 7 dnů po podání druhé dávky busulfanu 

nebyly patrné rozsáhlejší změny v organizaci zárodečného epitelu. V kanálcích 

se zachovalým germinativním epitelem bylo možné sledovat všechna vývojová 

stádia spermatogeneze vyjma spermatogonií. Lumen některých kanálků 

však obsahovalo shluky odtržených zárodečných buněk (zejména spermatocytů 

a spermatid) z jiných částí kanálku. Intersticium zůstalo nezměněno.  

 14. den po aplikaci druhé dávky busulfanu obsahovalo lumen kanálků 

mnohem četnější a nápadnější uskupení odloučených zárodečných buněk 

v různých stádiích zralosti. V některých kanálcích bylo možné pozorovat 

počínající vakuolizaci Sertoliho buněk. V intersticiální tkáni nebyly zřejmé žádné 

významné změny.  
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 Nejrozsáhlejší poškození semenotvorného epitelu bylo patrné 

ve skupinách zvířat usmrcených 21, 28 a 42 dnů po podání druhé dávky 

toxického činidla, busulfanu.  

 Po 21 dnech bylo možné pozorovat výrazně poškozený epitel 

bez přítomnosti většiny zárodečných buněk. Ojediněle zůstalo v některých 

kanálcích při bazální membráně zachováno malé množství kmenových buněk, 

spermatogonií. Bizarní výběžky Sertoliho buněk v těchto kanálcích zasahovaly 

až do lumen a průřezy kanálků byly nápadně menší. Mezi jednotlivými 

semenotvornými tubuly se nacházely četné hyperplastické ostrůvky 

Leydigových buněk.  

 28. den byl při bazální membráně zaznamenán výskyt spermatogonií 

a také několika spematocytů; přítomnost vyšších forem zárodečných buněk 

však shledána nebyla. V některých kanálcích zůstaly zachovány 

pouze Sertoliho buňky s rozsáhlou vakuolizací. Zvýšený počet intersticiálních 

buněk byl zaznamenán i u této skupiny zvířat.  

 42 dní od podání druhé dávky busulfanu byla u všech pokusných zvířat 

výrazně poškozena obě varlata. V bazálních úsecích semenotvorných kanálků 

se typicky vyskytovaly vakuoly. Zárodečný epitel zcela dezintegroval, 

zachována zůstala pouze nejmladší vývojová stádia spermatogeneze, 

spermatogonie. Některé kanálky byly vyplněny pouze Sertoliho buňkami, 

které tvořily výběžky zasahující do lumen kanálků. Rozměry kanálků 

byly nápadně redukovány. V intersticiu se stále nacházely hyperplastické 

ostrůvky Leydigových buněk.  

 V časovém intervalu 70 dnů po druhé aplikaci busulfanu došlo 

k výraznému obnovení zárodečného epitelu ve většině semenotvorných 

kanálků. Postupně byly obnoveny všechny vývojové fáze germinativního 

epitelu. Blízko bazální membrány se nacházely spermatogonie, 

směrem k lumen primární spermatocyty. Uvnitř lumen se objevily zralé spermie. 

Průřezy těchto semenotvorných kanálků byly téměř shodné jako u kontrolních 

varlat. Intersticiální buňky již nebyly výrazně zmnoženy.  

 V této experimentální skupině bylo možné ojediněle pozorovat i kanálky 

se zcela poškozeným zárodečným epitelem. Množství těchto kanálků však bylo 

v porovnání s předchozími časovými intervaly téměř zanedbatelné.  
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DISKUSE  
 

 Téměř 40 % neúspěšných početí jsou v současné době připisována 

na konto mužů. Nejčastějším důsledkem mužské infertility je nízký počet 

spermií, který může být zapříčiněn mnoha různými faktory, jako např. záření, 

působení xenobiotik, endokriní poruchy, poranění varlat, prodělání akutních 

onemocnění a léčba cytostatiky.  

 Rakovina varlat je nejčastěji diagnostikována u mužů v reprodukčním 

věku. Při včasném odhalení nemoci je zahájena onkologická terapie s cílem 

zničit nádorové buňky. Bohužel tato léčba přináší u zhruba poloviny pacientů 

i nežádoucí efekt v podobě neplodnosti, která je způsobena poškozením 

zárodečného epitelu.  

 Klíčovou roli v ochraně vyvíjejících se zárodečných buněk hraje 

hematotestikulární bariéra, která je jednou z nejtěsnějších krevně tkáňových 

bariér v těle savců.15, 40, 41, 77, 95 Majoritní složku BTB představují spoje 

mezi Sertoliho buňkami, které bariéře udělují dynamický charakter. Těsná 

spojení (tzv. tight junctions) mezi Sertoliho buňkami spolu s těly SC vytváří 

bariéru mezi krví a semenotvorným aparátem, čímž brání přestupu krevních 

buněk do vnitřního prostředí tubuli seminiferi a tím vyvolání nežádoucích 

imunitních reakcí, vedoucím až k neplodnosti. Hematotestikulární bariéra 

tak tvoří dokonale ochranné prostředí pro správný průběh spermiohistogeneze 

uvnitř semenotvorných tubulů. Spolu s pevnými spoji přispívají k funkční BTB  

také bazální a apikální ektoplasmatická specializace, gap junctions 

a desmozomy.  

 Vedle mechanické bariéry zajištěné mezibuněčnými spoji reguluje 

správný průběh spermatogeneze také aktivní systém transmembránových 

transportérů. Testikulární transportéři řídí pohyb biologicky aktivních látek, 

které by mohly ovlivnit vývoj a zrání gamet. Zatímco influxní přepravci umožňují 

vstup látek k buňkám, efluxní transportéři pumpují nežádoucí substance 

z lumenu testis.  

 Velmi významnou funkcí BTB je tvorba imunologické bariéry. 

Hematotestikulární bariéra vylučuje jakýkoliv kontakt mezi vyvíjejícími 

se spermiemi a imunitním systémem tím, že zamezuje prostupu imunoglobulinů 
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z intersticia dovnitř semenotvorných kanálků. BTB tak chrání germinativní epitel 

před autoimunitní reakcí. Na složité imunitní reakci ve varlatech se podílejí 

buňky prezentující antigen (makrofágy, dendritické buňky), T lymfocyty a NK 

buňky. Tolerogenní prostředí uvnitř testis je výsledkem souhry 

imunoregulačních faktorů exprimovaných Sertoliho buňkami a mechanismů 

tolerance.21  

 V našem experimentu bylo ke studiu mechanismů poškození 

germinativního epitelu varlete použito dospělých samců laboratorního potkana 

kmene Wistar. Zvířatům byly intraperitoneálně aplikovány dvě dávky (10 mg/kg 

hmotnosti) cytostatika busulfanu, a to v časovém odstupu 21 dnů (1. a 21. den). 

Následně byl u potkanů sledován vliv busulfanu na hmotnost varlat. 

Dále byla varlata poškozená chemoterapií hodnocena též histologicky.  

 U potkanů léčených busulfanem bylo pozorováno významné snížení 

hmotnosti, a to v důsledku nápadné redukce plochy semenotvorného epitelu. 

Výrazný váhový úbytek varlat byl zaznamenán až od 21. dne po aplikaci druhé 

dávky. Největší hmotnostní úbytek (téměř 50 %) byl pozorován v časových 

intervalech 21, 28 a 42 dnů od podání druhé dávky. 70. den 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 podání druhé dávky 

toxického činidla, 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. Přítomnost strukturálních 

změn v Sertoliho buňkách po expozici busulfanu potvrdila, že SC jsou zřejmě 

potenciálním cílem tohoto antineoplastického léčiva. To dokazují i nejnovější 

studie, které potvrzují existenci vztahu mezi SSC, Sertoliho buňkami 

a mechanismem toxicity busulfanu.37 Léčba busulfanem působila degeneračně 
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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. 

Poblíž bazální membrány se nacházely spermatogonie, směrem k lumenu 

pak primární spermatocyty. Uvnitř lumenu se objevily zralé spermie. Průřezy 

těchto semenotvorných kanálků byly téměř shodné jako u varlat kontrolních. 

Regenerace zárodečného epitelu a znovuobnovení poškozených 

spermatogenních cyklů značí reverzibilitu busulfanu.  

 Busulfan je alkylační činidlo, cytotoxické vzhledem k jeho schopnosti 

přenášet alkylové skupiny na buněčné složky. Vazby způsobené alkylací 

drasticky mění replikaci buněk, opravu DNA a transkripci genů. Busulfan 

je proto užitečným prostředkem pro léčbu hematologických onemocnění, 

jako je chronická myeloidní leukémie. V současnosti je busulfan užíván také 

před transplantací hematopoetických kmenových buněk, neboť indukuje smrt 

a vyčerpání spermatogonií, čímž navozuje hypocelulární kostní dřeň.56 

 Zpočátku byl busulfan u potkanů běžně používán pro přípravu příjemců 

před transplantací spermatogoniálních kmenových buněk, neboť poškozuje 

niche varlat. Problém intraperitoneální aplikace však spočíval ve vysoké 

mortalitě způsobené cytostatickými účinky léčiva. Qin a kol. proto zavedly 

metodu intratestikulárního podávání busulfanu, která zvýšila procento 

úspěšnosti transplantací. Metoda využívá reverzibility busulfanu. 

Během experimentu dochází k narušení komplexity BTB působením busulfanu, 

který je využíván k vratnému poškození spermatogenních cyklů s možností 

jejich pozdější regenerace. Tato metoda by v budoucnosti mohla posloužit 

k metodickým možnostem transplantace zárodečné tkáně, např. při některých 

typech nádorových onemocnění varlat. 

 Přesný mechanismus toxicity busulfanu na buňky germinativního 

epitelu není dosud zcela jasný. Nejnovější studie však poodhalují možné 

principy busulfanové toxicity proti zárodečným buňkám testes. Endogenní SSC 

jsou vyčerpány působením busulfanu prostřednictvím alkylace DNA, destrukce 
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distribuce vimentinových filament, narušení diferenciace SSC, podpory 

nečinnosti SSC  a generování oxidačního stresu. Tato zjištění zřejmě 

do budoucna pomohou optimalizovat dávkovací režimy busulfanu 

během přípravy příjemce před transplantací SSC. Nalezení vhodného titru 

léčiva je důležité především vzhledem k zachování co možná nejvyššího počtu 

kmenových spermatogonií, ze kterých se později vyvíjejí nové generace buněk. 

Aktuální poznatky také přispívají k určení optimálního načasování 

transplantace.91  

 Mnohé studie ukazují, že pro léčbu mužské neplodnosti je široce 

používán vitamin B12, známý také jako kobalamin. Vitamín B12 hraje důležitou 

roli při syntéze DNA a buněčném dělení a je nezbytným kofaktorem methionin 

syntázy při výrobě purinů a pyrimidinů, které jsou nepostradatelné pro procesy 

vyžadující vysokou obnovu buněk. Vitamín B12 významně udržuje hladinu 

glutathionu a tím zabraňuje vzniku oxidačního stresu vedoucímu ke smrti 

zárodečných buněk. Kobalamin též stimuluje proliferaci spermatogonií, 

čímž představuje užitečnou součást terapie pro zotavení spermatogeneze 

u onkologických pacientů. 

 Při nedostatku vitaminu B12 bylo prokázáno snížení hmotnosti varlat, 

atrofie semenotvorných kanálků a zastavení spermatogeneze. Dále 

bylo zjištěno, že suplementace vitamínem B12 zabraňuje ztrátě tělesné 

hmotnosti a zvyšuje počet spermatogonií. Vitamin B12 je tedy užitečnou 

adjuvantní terapií pro regeneraci spermatogeneze a zlepšení fertility u pacientů 

s rakovinou.  
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ZÁVĚR  

 

Cílem této diplomové práce bylo shrnutí poznatků o strukturálním složení 

a funkci hematotestikulární bariéry, která chrání zárodečný epitel a jednotlivá 

stádia spermatogeneze před toxickými látkami obsaženými v krvi a zároveň 

vytváří jedinečnou imunologickou bariéru.  

Ve své diplomové práci jsem dále studovala funkci hematotestikulární 

bariéry jako regulátoru spermatogeneze při působení cytostatika busulfanu. 

Mým cílem bylo najít vhodný terapeutický přístup pro léčbu neplodnosti 

a znovuobnovení spermatogeneze po poškození germinativního epitelu 

u onkologických pacientů.  

 Jako experimentální model byli použiti dospělí samci laboratorního 

potkana kmene Wistar. Zvířatům bylo intraperitoneálně dávkováno cytostatikum 

busulfan (2 dávky v intervalu 21 dnů). Po usmrcení potkanů euthanasií 

byla stanovena hmotnost obou varlat. Následně byla provedena histologická 

analýza varlat.  

 21 až 42 dnů po aplikaci druhé dávky busulfanu bylo sledováno nápadné 

snížení hmotnosti varlat. 70. den po podání druhé dávky byl zaznamenán 

opětovný vzestup hmotnosti testis, a to díky postupnému obnovování 

germinativního epitelu. Histologická technika barvení hematoxylin – eosin 

potvrdila citlivost varlat k účinkům aplikovaného busulfanu. Nejrozsáhlejší 

patologické změny byly prokázány 21. až 42. den od podání druhé dávky 

cytostatika, kdy došlo k téměř úplné degeneraci spermatogenního cyklu 

a k zániku spermatogeneze. V časovém intervalu 70 dnů po aplikaci druhé 

dávky busulfanu nastala postupná obnova tvorby cyklu zárodečných buněk 

ve věšině kanálků. Regenerace zárodečného epitelu a znovuobnovení 

poškozených spermatogenních cyklů značí reverzibilitu busulfanu.  

 Poznatky o využití cytostatika busulfanu k reverzibilnímu poškození 

spermatogenních cyklů s možností jejich pozdější regenerace by v budoucnosti 

mohly posloužit k metodickým možnostem transplantace zárodečné tkáně, 

např. při některých typech nádorového onemocnění varlat.  
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA  
 

 

Obr. č. 1. Tkáň kontrolního varlete  

XIV značí stádium 14 spermatogenního cyklu potkana.  

(barvení: hematoxylin – eosin, zvětšení: 200x)  

 

 

Obr. č. 2. Tkáň varlete 7 dnů po druhé dávce busulfanu  

(barvení: hematoxylin – eosin, zvětšení: 200x)  
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Obr. č. 3 Tkáň varlete 14 dnů po druhé dávce busulfanu  

(barvení: hematoxylin – eosin, zvětšení: 200x)  

 

 

Obr. č. 4 Tkáň varlete 21 dnů po druhé dávce busulfanu  

Šipka značí porušení spojů mezi SC a tím narušení hematotestikulární bariéry.  

(barvení: hematoxylin – eosin, zvětšení: 200x)  
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Obr. č. 5 Tkáň varlete 28 dnů po druhé dávce busulfanu  

(barvení: hematoxylin – eosin, zvětšení: 200x)  

 

 

Obr. č. 6. Tkáň varlete 42 dnů po druhé dávce busulfanu  

(barvení: hematoxylin – eosin, zvětšení: 200x)  
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Obr. č. 7 Tkáň varlete 70 dnů po druhé dávce busulfanu  

(barvení: hematoxylin – eosin, zvětšení: 200x)  
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