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Seznam zkratek 
 

 
AMH   Anti - Mülleriánský hormon 

DEPH  di - (2 - ethylhexyl) ftalát 

EGF  epidermální růstový faktor 

INSL3  insulinu podobný faktor 3 

LGR8  receptor č. 8 vázaný na G protein, který obsahuje na leucin bohatý  

  opakující se úsek  

PIP  prolaktinem indukovatelný protein 

RT-PCR real - time - polymerázová řetězová reakce 

M  průměr 

S  součet čtverců centrálních odchylek 

f  stupeň volnosti 

m  střední chyba aritmetického průměru 

P  pravděpodobnost, hladina významnosti 

r. d. od p.      rozdíl délky od průměru 

td  Studentův test 

FH  Fisherův test 

P-L  pravá – levá  
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1. Souhrn 
 

Cílem této práce bylo obohatit řešený problém vlivu kryptorchismu na 

prostatu o další, nejlépe nejnovější poznatky. Proto jsme vyhledávali zdroje 

především internetovou cestou a snažili se najít přínosné informace a 

zakomponovat je co nejvhodněji do problematiky našeho tématu. 

V Teoretické části práce jsme podrobně popsali všechny součásti řešeného 

problému. Především, odlišnosti týkající se zkoumaných orgánů u potkanů a lidí. 

Také jsme se pokusili vyjádřit rozdíly a typy možných kryptorchismů.  

Dále jsme shrnuli poznatky získané předchozími diplomanty a vybrali pro nás 

nejzajímavější zjištění. Především jde o závěr, že dlouhodobější vliv uměle 

navozeného unilaterálního kryptorchismu má vliv na velikost a hmotnost 

stejnostranné prostaty. 

V další části této práce jsme uvedli úvahu školitele o možnosti publikace 

myšlenek předešlých diplomových prací. Na podkladě toho, že byly u unilaterálně 

kryptorchizovaných jedinců prokázány devastující změny zárodečného epitelu 

varlat, pouze na kryptorchizované straně se demonstrovala nedostatečnost krevní 

dodávky hormonů pro kryptorchizované varle z druhostranného 

nekryptorchizovaného varlete. Školitel zde řeší otázku, zda lze na základě 

uvedených experimentů uvažovat o možnosti transportu hormonů nebo jiných 

působků z varlat do prostaty extraarteriální – možná lymfatickou cestou u malých 

laboratorních zvířat.  

V praktické části jsme se nejprve zaměřili na upřesnění obrazového 

znázornění anatomie potkaní prostaty. Zjistili jsme, že obrazové znázornění 

v předešlých diplomových pracích vycházelo z chybného obrázku z monografie a 

zaměřili jsme se proto na opravu tohoto obrázku a uvedli je následně v Příloze. 

V poslední části bakalářské práce jsme se zabývali získáváním nových 

poznatků ze zahraničních zdrojů. Objevili jsme možnost využití klokana jako 

neobvyklého typu zvířecího modelu pro zkoumání vlivu nejrůznějších látek na vývoj 

jedince, bez možnosti odstranění nebo detoxikace látky matkou.  

Další přínosným poznatkem bylo zjištění, že varlata produkují neandrogenní 

substance, které mohou podporovat růst prostatických stromálních buněk a že tyto 

substance byly eliminovány v kryptorchizovaných varlatech.  
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Sledovali jsme nebezpečí toxikologicky vyvolaného kryptorchismu. Indukci 

kryptorchismu flutamidem a také ftaláty a zjistili, že příznivý vliv na léčbu 

flutamidem vyvolaného kryptorchismu potkanů měl epidermální růstový faktor 

v kombinaci s orchiopexí. Bylo zjištěno, že insulinu podobný faktor 3 (INSL3), je 

významně regulován ke snížení transkripce u kryptorchismu vyvolaného ftaláty, ale 

může být zodpovědný za vnik kryptorchismu i vlivem mutace genu pro INSL3.  
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2. Úvod a cíl 
 

 

 

Na katedře biologických a lékařských věd je po desítky let zkoumán u 

potkanů experimentální model jednostranného kryptorchismu pod vedením doc. 

Semeckého. Vlivem zašití varlete do břišní dutiny se tak hroutí jeho histologická 

struktura a dochází k jeho zmenšení. Na to navázali před několika lety diplomanti 

Dr. Hochmanna sledováním degradačních změn v prostatě, vlivem tohoto 

chirurgického zákroku. V této bakalářské práci jsme se pokusili obohatit řešenou 

problematiku vlivu kryptorchismu na prostatu některými poznatky z literatury. 
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3. Teoretická část 
 

3.1. Poznatky především z učebnicové literatury 
 

3.1.1. Prostata 

 

Prostata je tuboalveolární žláza ústící do močové trubice. Podílí se na tvorbě 

ejakulátu, její alkalický sekret je nutný pro pohyblivost spermií (Dvořák et al. 1979). 

Typ sekrece je apokrinní, lumen většiny žlázek je dilatováno sekretem. 

Sekretem je opalescentní tekutina obsahující hojně bílkovin, kapének lipidů a 

enzym kyselou fosfatázu (Dvořák et al.1979). 

Kyselá fosfatáza slouží jako marker pro rakovinu prostaty (Kaušitz 1991). 

Prostata obsahuje receptory na testosteron . Fyziologické účinky prolaktinu 

mají také vliv na stimulaci růstu akcesorních žláz u samců (Hanč, Pádr 1982). 

Dále je u prostaty popsána existence hemoepiteliální bariéry, která je známá 

u varlat a nadvarlat. Hemoepiteliální bariéra byla popsána i u ventrální prostaty. 

Přítomnost bariéry umožňuje průchod pouze některých látek, v závislosti na jejich 

molekulové hmotnosti a zabraňuje také přechodu leukocytů do prostatického lumen 

i v přítomnosti zánětu. Autoři se domnívají, že toto by mohlo obecně vysvětlit rozvoj 

karcinomu prostaty, aniž dojde ke stimulaci imunitního systému (Fulmer et al. 2000, 

citováno dle Janatové 2002). 

 

3.1.2. Lidská prostata 

 

 Prostata je u člověka nepárová asi 3 cm vysoká a 4 cm široká a 2 cm tlustá. 

Má srdčitý tvar s basí (basis prostatae), obrácenou směrem vzhůru k fundu 

močového měchýře a semenným váčkům a s hrotem (apex prostatae) směřujícím 

dolů a opírajícím se o diaphragma urogenitale. Přední stěna (facies anterior) je 

obrácená k symfyse. Facies posterior je trojúhelníkovitá, s mělkou vertikální rýhou 

uprostřed, obrácená k rektu. Zaoblené boky prostaty (facies inferolaterales) se 

opírají o m. pubococcygeus (dno pánevní) (citováno dle Janatové 2002). 
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 Lidská prostata se členění na lobulus dexter et sinister, které jsou napříč 

spojené klínem (ishmus prostatae), uloženým mezi urethrou a ductus ejaculatorii 

(Zrzavý 1978 citováno dle Janatové). 

 Střední lalok, vývojově založen více kraniálně je uložen mezi močovou 

trubicí a oběma ductus ejakulatorii (citováno dle Janatové 2002). 

U člověka se prostata skládá z 30-50 tuboalveolárních žlázek, uložených ve 

vazivovém stromatu (Klika et al. 1986, citováno dle Ryby 2002). Vazivové stroma 

dává prostatě tuhou konzistenci. Epitel žlázy je kubický až cylindrický podle 

sekrečního stádia. Vnitřní povrch může být hladký, většinou však vybíhá v četné 

slizniční řasy, tvořené z proliferujících epitelových buněk. 

 

3.1.3. Potkaní prostata 

 

Prostata potkana se skládá z několika částí. Rozlišujeme pravou a levou část 

prostaty, tvořící pár. Tyto se dále rozlišují na laloky, kde největší částí je ventrální 

prostata. Dále rozlišujeme dorzální a laterální lalok a koagulační žlázu. Laloky 

prostaty se pomocí fascií a řady kanálků připojují k uretře. 

Laterální prostata se skládá ze dvou rozdílných kanálkových zón:  

1) Laterální prostata typu 1 s 5-7 dlouhými hlavními kanálky, které se 

rozprostírají kraniálním směrem k semenným váčkům a dorzální prostatě a větví se 

blízko hrdla močového měchýře.  

2) Laterální prostata typu 2 s 5-6 krátkými hlavními kanálky, které se větví 

kaudálně k hrdlu močového měchýře. Oba dva typy způsobují vznik kompaktní 

husté žlázy mající kanálkově – acinózní organizaci. 

Ventrální prostata má 2-3 páry štíhlých hlavních kanálků. Dorzální prostata 

má 5-6 párů hlavních kanálků po straně a kanálkově – acinózní strukturu. Acinózní 

model každého prostatického laloku je unikátní . 

Prostata je heterogenní orgán s různými sekrečními produkty, které vznikají 

a jsou secernovány z různých oblastí žlázy. Existují určité sekreční látky typické pro 

jednotlivé oblasti prostaty. Například (Chan et al. 1999, citováno dle Janatové 2002) 

došli k závěrům, že každý lalok vytváří rozdílnou směs glykoproteinů. Glykoproteiny 

tedy mohou sloužit jako histochemické markery jednotlivých laloků prostaty. 
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Potkaní prostata je inervována pelvickými a hypogastrickými nervy přes 

jedno pelvické ganglion. Odstraněním tohoto ganglia způsobíme komplexní 

denervaci prostatického komplexu, což se projeví nižší hmotností prostaty, 

zmenšením výšky epitelových sekrečních buněk, prodloužením měchýřků v okolí 

jádra a redukcí sekreční aktivity. Došlo také k poklesu celkového množství proteinů. 

Byl snížen i celkový obsah kyselé fosfatázy, a to hlavně ve ventrální prostatě  

(Wang et al. 1991, citováno dle Ryby 2002). To považujeme za zajímavé z hlediska 

stimulace růstu metastáz karcinomu prostaty. 

Kanálkový systém prostaty můžeme rozdělit podle relativní vzdálenosti 

kanálků od uretry na tři segmenty – proximální, intermediární a distální. Epiteliální 

buňky nacházející se v distálních segmentech jsou cylindrického charakteru a je 

zde pozorována mitotická aktivita . Buňky v intermediálních segmentech jsou taktéž 

cylindrického typu, ale mitotická aktivita zde již pozorována není, ale je zde 

produkce sekrečních proteinů. Buňky v proximálních segmentech mají nízký 

cylindrický až kubický charakter (Lee et al. 1990, citováno dle Janatové 2002).  

Hayashi et al. 1991 zjistili, že sekreční funkce v dorzální, laterální prostatě a 

koagulační žláze je zahájena již třicátý den po narození potkana. 

 

3.1.4. Koagulační žláza  

 

Koagulační žláza není u člověka přítomna. U potkana je koagulační žláza 

řazena k prostatě. Její funkce spočívá v produkci kopulační tekutiny společně se 

semennými váčky. Kopulační tekutina usnadňuje vstup spermií do dělohy a 

umožňuje tak oplodnění samice. Sekrece proteinů produkovaných žlázou probíhá 

apokrinní cestou.  

Koagulační žláza má 1 hlavní kanál po straně (Ryba 2002). 

 

3.1.5. Gubernaculum testis  

 

Gubernaculum testis, neboli ligamentum scrotale, připojuje dolní pól varlete 

ke spodině šourku. Je to vazivový pruh mezi varletem a processus vaginalis 

peritonaei. Gubernaculum zodpovídá za sestup varlete společně s příslušnými 

vrstvami stěny břišní inguinálním kánálem do šourku. Sestup varlete do skrota je 

řízen regresí gubernacula. V některých případech může dojít k abnormálnímu vývoji 
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gubernacula, což zabrání sestupu varlete do skrota. Takto může vzniknout 

přirozený kryptorchismus (Borovanský et al. 1976). 

 

  

3.1.6. Přirozený kryptorchismus  

 

Kryptorchismus z řeckého kryptos, skrytý + orchis, varle. Jedná se o poruchu 

sestupu varlat v období nitroděložního vývoje. Varle zůstává v ingvinálním kanálu 

což způsobuje, že je vystaveno teplotě 37°C, která inhibuje spermatogenezi. 

Teplota je důležitým faktorem regulace spermatogeneze. Fyziologická 

teplota ve varleti se pohybuje kolem 35°C (Janqueira et al. 1992). V nesestouplém 

varleti dochází k atrofii tubulů a často k hyperplazii intersticiárních (Leydigových) 

buněk. Častěji je postiženo pravé varle. Může se také objevovat oboustranný 

kryptorchismus (Mačák, Mačáková 2004). 

V postiženém varleti dojde k zastavení proliferace zárodečných buněk a tím, 

v případě oboustranného kryptorchismu, ke sterilitě postižených samců. Syntéza 

testosteronu při teplotě 37°C zastavena být nemusí a mohou se tak vyvinout 

sekundární pohlavní znaky samčího typu. 

V kryptorchickém varleti se objevují nádory čtyřnásobně častěji než ve varleti 

sestouplém. Rovněž se častěji objevují nádory v druhostranném sestouplém varleti 

(Mačák, Mačáková 2004). 

 

 

 

3.1.7. Uměle navozený kryptorchismus 

 

K výzkumným účelům lze navodit u potkanů kryptorchismus uměle. 

Navození unilaterálního kryptorchismu je popisováno podrobněji v další části práce, 

jako součást pokusů předešlých diplomantů. K navození bilaterálního 

kryptorchismu dojde obdobným způsobem s rozdílem oboustranné operace. 
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3.2. Současný stav řešení na školicím pracovišti 
 

Studenti předešlých ročníků jednak vyhledali některé literární údaje a jednak 

provedli pokusy na potkanech, ve kterých zkoumali, zda dojde při navození 

unilaterálního kryptorchismu k involučním změnám, kromě varlat i v prostatě. 

 

 

3.2.1. Dřívější přehled literatury o vlivu kryptorchismu na 

prostatu  

 

U bilaterálního kryptorchismu byly popsány symetrické změny v obou 

varlatech s vlivem kryptorchismu i na prostatu. Janatová ve své práci cituje práci Ilio 

et al. (2000), ve které je uvedeno, že po zvážení prostaty po oboustranném 28 

denním kryptorchismu došlo k významnému poklesu hmotnosti u ventrální prostaty, 

což bylo zhruba 20 %. Dále zjistili méně výrazný pokles hmotnosti u laterální 

prostaty, což činilo 15 % původní hmotnosti. U varlat došlo až k 60 % a u nadvarlat 

k 30 % úbytku hmotnosti - viz. následující tabulka. 

 

 

Tab.1: Hmotnosti jednotlivých laloků prostaty potkana, varlat a nadvarlat  

 v práci Ilio et al. 2000 

 
Počet 

zvířat 

varlata 

(g) 

nadvarlata 

(g) 

ventrální 

prostata (g) 

laterální 

prostata (g) 

dorzální 

prostata (g) 

Kryptorchisovaná 

zvířata 
6 1,57±0,10  0,93±0,03   0,659±0,049 0,193±0,015 0,143±0,006 

Kontrolní zvířata 6 3,94±0,11  1,31±0,04 0,833±0,036 0,227±0,019 0,136±0,011 

Procentuální 

úbytek hmotnosti 
 60 % 30 % 20 % 15 % Bez úbytku 
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Úbytek hmotnosti je způsoben nedostatkem růstových faktorů u 

kryptorchizovaných jedinců. 

Růstové faktory prostaty jsou syntetizovány ve varlatech, kde však při 

kryptorchismu dochází k poškození funkce Sertoliho a Leydigových buněk. Dojde k 

zastavení spermatogeneze a nedostatečné tvorbě androgenů a neandrogenních 

působků, které představují růstové faktory prostaty.  

Dále byl u kryptorchizovaných zvířat zaznamenán deficit zinku v souvislosti 

se zmenšením prostaty. Zinek je součástí 23-kd proteinu, který je dalším 

z kofaktorů důležitých pro růst prostaty (Ilio et al. 2000, citováno dle Janatové 

2002). 

Janatová 2002 ve své práci dále cituje práci Hall et al. (1975), kteří studovali, 

jak oboustranný kryptorchismus ovlivňuje hladiny estronu, estradiolu a testosteronu 

v séru potkanů. Autoři zjistili, že po 12 a 24 hodinách od navození kryptorchismu 

nedošlo k poklesu hladiny hormonů u kryptorchizovaných zvířat vůči kontrolním. 

Určitý pokles byl zaznamenán až po čtyřech a více dnech.  

Rozvoj apoptózy prokázali Kwong a et al. (1999) v dorzální prostatě již za 24 

hodin a ve ventrální a laterální za 48 hodin. Šlo však o vliv oboustranné kastrace.  

Z hlediska molekulárních příčin a mechanismů lze citovat ještě další práce 

např. z tohoto hlediska, že dojde k poklesu androgenů, dojde i k poklesu hmotnosti 

varlat, semenných váčků a prostaty (Appell 1981 citováno dle Janatové 2002). 

 

 

3.2.2. Experimenty v předešlých diplomových prací 

 

Analogické výsledky z hlediska hmotnosti prostaty potvrdili ve svých 

diplomových pracích i Janatová, Dlabačová a Ryba (2002). Rovněž zaznamenali 

změny u zvířat, která byla delší dobu a to alespoň 4 a více dní po navozeném 

kryptorchismu. V jejich případě se ale jednalo o jednostranný kryptorchismus. 
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3.2.2.1. Navození unilaterálního kryptorchismu 

 

Stav unilaterálního kryptorchismu byl navozen uměle, přetnutím vazu 

gubernaculum testis u levého varlete. Před navozením byla zvířata zvážena a dále 

pak průběžně vážena během pokusu. Zákrok byl proveden pod celkovou narkózou. 

Zvířatům bylo aplikováno 0,3 ml pentobarbitalu injekční cestou do dutiny břišní. 

Přesné množství se odvíjelo od hmotnosti příslušného zvířete (30 mg/kg tělesné 

hmotnosti). Následovala operace, kde bylo nejprve místo řezu předem vyholeno 

žiletkou. Řez byl proveden ve spodní části dutiny břišní. 

Varle, u něhož byl proveden kryptorchismus, bylo vytlačeno ze skrota a 

změřena jeho velikost. Poté následovalo přetnutí gubernaculum testis a varle bylo 

umístěno volně do dutiny břišní asi 3-4 cm nad tříselným kanálem (Janatová 2002). 

Přirozený otvor z břišní dutiny do šourku byl zaslepen jedním stehem. Operační 

pole bylo následně sešito a zasypáno Framykoinem, aby nedošlo k infekci. 

 

3.2.2.2. Odběr vzorků a zpracování prostaty 

 

Měření a vážení vypitvaných prostat diplomanti prováděli po 48 hodinách, 6 

týdnech a 120 dnech po chirurgické kryptorchizaci. Odběr byl proveden, vždy 

bezprostředně po usmrcení zvířat. Usmrcení bylo navozeno vložením zvířat do 

exikátoru, který byl nasycen parami éteru. Pitva zvířat probíhala podélným 

prostřižením kůže a ostatních tkání kryjících z ventrální strany břišní dutinu a tedy i 

močový měchýř a jeho okolí. Močový měchýř byl odstřižen při vstupu do uretry tak, 

aby nedošlo k potřísnění prostaty močí. Následně byly odstraněny semenné váčky 

s koagulačními žlázami.  

Prostata byla rozstřižena ve střední rovině na levou a pravou část. Každá 

strana původně spojené prostaty obsahovala všechny laloky kromě koagulační 

žlázy. Obě části prostaty byly následně změřeny a zváženy, zvlášť levá a pravá 

část. Měření délky se týkalo pravděpodobně jen prostaty ventralis, kdežto vážená 

byla prostata celá. Z důvodů zabránění autolýze tkání, byly všechny vzorky co 

nejrychleji zmraženy ve vychlazeném isopentanu (popř. v kapalném dusíku). 

Isopentan byl vychlazen na – 80 °C pomocí kapalného dusíku. V citovaných 
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pracích nebylo uvedeno, kdy a proč byl využit místo vychlazeného isopentanu 

kapalný dusík. 

Vzorky byly krájeny na zmrazovacím mikrotomu, vymraženém na -18 °C. 

Očištěným nožem se krájely řezy silné 8 mikrometrů a následně nanášely přímo na 

předem odmaštěné podložní sklíčko potřené albuminem pro lepší přilnutí řezu. 

Následovala fixace a inkubace při laboratorní teplotě. K fixaci byl použit aceton 

nebo Bakerovo činidlo. K barvení, roztok hematoxilinu. 

 

 

3.2.2.3. Experimentální výsledky předchozích diplomantů 

 

3.2.2.3.1. Makroskopické výsledky  

 

Na levé straně byl navozen unilaterální kryptorchismus. Pravé varle bylo 

ponecháno jako kontrolní a sloužilo k tvorbě jeho hormonů a tkáňových působků. 

Studenti zjistili 35 % úbytek hmotnosti levé části prostaty vůči kontrolním zvířatům. 

U pravé části prostaty úbytek zaznamenán nebyl. Dále zaznamenali zmenšení 

délky levé prostaty ventralis oproti pravé. Změna po 48 hodinách nebyla patrná, po 

6 týdnech a také po 120 dnech již zaznamenali úbytek délky ventrální prostaty na 

kryptorchizované straně. Janatová však upozorňuje na možnost chyby vlivem malé 

skupiny zvířat (navzdory zjištěné statistické významnosti). 

U nekryptorchizovaných potkanů byly rozdíly v délce pravé a levé prostaty 

nepatrné a zanedbatelné. Nebyly zaznamenány žádné stranové rozdíly u 

semenných váčků (Janatová 2002). 
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Tab. 2: Zjednodušené výsledky předchozích diplomantů, týkající se 

pravděpodobnosti vlivu kryptorchismu na délku a hmotnost prostaty 

v různých časových intervalech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní detaily této tabulky vytvořené z výsledků předchozích diplomantů 

jsou v plném znění uvedeny v kapitole Příloha. 

 

3.2.2.3.2. Mikroskopické výsledky  

 

Janatová ve své práci  uvádí, že se nepodařilo nakrájet stejné oblasti vzorku 

levé a pravé prostaty a tudíž nemohli adekvátně porovnat epitel v preparátech. 

 

3.2.3. Úvaha školitele o vhodnosti zopakování experimentů 

předešlých diplomových prací pro publikaci  

 

V návaznosti na výše uvedené diplomové práce, školitel sepsal předběžný 

„výhledový“ text, ze kterého byly pro tuto bakalářskou práci převzaty následující 

úvahy a literární údaje. Řeší otázku, zda lze na základě výše uvedených 

experimentů uvažovat o možnosti transportu hormonů z varlat do prostaty 

extraarteriální – možná lymfatickou cestou u malých laboratorních zvířat. 

Koncentrace hormonů varlat (i látek nehormonální povahy) je mnohem vyšší 

v místě jejich produkce, v okolí Leydigových buněk, než koncentrace, která se 

dostane do arteriální krve. V zárodečných kanálcích unilaterálně 

kryptorchizovaného varlete (tedy v sousedství hormonálně – ale i jinak 

 průměr  

rozdílu 

P-L 

prostata 

součet rozdílu 

2.mocniny 

délky 

(hmotnosti) od 

průměru  

Pravděpodobnost 

vlivu 

kryptorchismu 

na délku a 

hmotnost 

šestitýdenní 

kryptorchismus 

délka prostaty [cm]  

0,3167 0,22829 95 %< P <99 % 

stodvacetidenní 

kryptorchismus 

délka prostaty [cm] 

0,4 0,06 90 %< P <95 % 

stodvacetidenní 

kryptorchismus 

hmotnost prostaty[g] 

0,2 0,06 90 %< P <95 % 
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insuficietního intersticia) mnozí další diplomanti na zdejším školícím pracovišti 

v několika diplomových pracích (stejně i jako jiní autoři v časopisové literatuře) 

prokazovali devastující změny zárodečného epitelu. Analogicky – buňky kanálků by 

mohly působit na intersticium. Naopak kontralaterální – nekryptorchizované varle 

takovéto zhroucení spermatogeneze nevykazuje a svojí hormonální dávku tedy 

tvoří a dodává, nejen do svých vlastních zárodečných kanálků, ale i do krve. Tímto 

stranovým rozdílem spermatogeneze je demonstrována nedostatečnost krevní 

dodávky hormonů nebo jiných látek pro kryptorchizované varle z druhostranného 

nekryptorchizovaného varlete.  

Proto školitel bral v úvahu možnost transportu hormonů varlete, např. 

tkáňovým mokem - ale nejen z intersticia do sousedních zárodečných kanálků 

téhož varlete, ale i do stejnostranné prostaty - pravděpodobně podél ductus 

deferens.  

V případě transportu tkáňovým mokem nebo lymfou z varlat do prostaty, jde 

o méně výraznou analogii s vlivem intersticia a obrovské koncentrace např. 

testosteronu na Sertoliho buňky a spermatogonie. Ten může být potlačen 

unilaterálním kryptorchismem, při čemž nelze zajistit dodávku těchto působků 

z druhostranného varlete pomocí krevního oběhu.  

Pravděpodobně nejde jen o testosteron, ale jednoduchá testosteronová 

hypotéza by mohla sloužit jako model pro pochopení těchto dějů. Pro úvahu, že jde 

skutečně o testosteron (nedostatečnost transportu testosteronu 

z nekryptorchizovaného varlete do prostaty) svědčí informace, že každodenní 

suplementace testosteronem u bilaterálně kastrovaných potkanů zajistí růst 

prostaty (Foldesy a Leathem 1981). Bylo by však nutno zrevidovat, zda při tom jsou 

používány vyšší koncentrace testosteronu v krvi. 

Jinou analogií této myšlenky o mimoarteriálním transportu zatím neznámého 

působku je uměle navozená hormonálně – transportní cesta, ve které hraje hlavní 

roli prolaktin – tedy jiná látka než testosteron. Účinek transplantace samičí hypofýzy 

pod renální pouzdro kastrovaných dospělých samců potkana na přídavné pohlavní 

orgány byl studován buď v přítomnosti, nebo naopak v nepřítomnosti testosteronu. 

Prolaktin secernovaný, z transplantované samičí hypofýzy významně zvýšil 

čerstvou tkáňovou hmotnost všech přídatných orgánů vyjma semenných váčků. 

Podávání testosteronu kastrovaným samcům v přítomnosti transplantované 
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hypofýzy stimulovalo v prostatě aktivitu kyselé fosfatázy z prostaty (Tripathi a 

Mukhopadhyay 1988). 

Existují i další méně výrazné příklady z oblasti samčího pohlavního traktu: 

Oboustranná kastrace potkanů způsobuje některé enzymatické změny v caput 

epidydimidis 2 dny po oboustranné kastraci a dokonce i v cauda epididymidis kde 

k nim dochází až v 5. dni. Každodenní suplementace testosteronem u bilaterálně 

kryptorchizovaných nezajistí normalizaci androgenového metabolismu a nevrátí 

k normě zvýšenou produkci androsteronu a 5 alfa - androstandionu v cauda 

epidydimidis. Mohlo by tedy jít o chybění jiné látky, produkované za normálních 

okolností varletem a transportované do nadvarlete bez přechodu do krve. 

U unilaterálně kastrovaných potkanů v krátkodobém kryptorchismu normální 

androgenový metabolismus v cauda epididymidis není závislý na přítomnosti 

druhostranného varlete (Foldesy a Leathem 1981). 

Pět týdnů po unilaterální orchidectomii aktivita 3 alfa - hydroxysteroid 

dehydrogenázy v nadvarleti, na straně unilaterálního kryptorchismu u potkanů, 

nebyla změněna, kdežto delta 4-5 alfa- reduktázová aktivita klesla o více než 80 %. 

Epididymální 3 alfa - hydroxysteroid dehydrogenáza může být zachována 

cirkulujícími androgeny. Naopak, hlavním faktorem regulujícím delta 4-5 alfa -

reduktázovou aktivitu není substance secernovaná varlaty pro periferní cirkulaci 

(Robaire 1979). 

Pokud se pokoušíme převést tyto úvahy na prostatu - není ovšem jisté, zda 

jde o transport této látky do prostaty pomocí lumen kanálků nadvarlete, nebo zda 

jde o transport tkáňovým mokem.  

Lze říci, že extraarteriální transport hormonů má některé výhody. Jednak 

odpadá rozředění příslušné hormonální dávky transportem do celého organismu. 

Dále odpadají ztráty hormonu jeho filtrací v glomerulech nebo metabolickými 

změnami v játrech. Navíc odpadá zmenšení dostupnosti hormonu pro prostatu 

vazbou hormonu na receptory ostatních hormonálně dependentních tkání. 

Možné je však i jiné vysvětlení, neboť hladinu testosteronu nebo jakýchkoliv 

jiných působků v jednotlivých lalocích prostaty studenti na školícím pracovišti 

neměřili. U sledovaného jevu lze uvažovat i o inervační příčině omezené na 

kryptorchizovanou stranu. Skutečný mechanismus patogeneze unilaterálního 

kryptorchismu s ohledem na postižení prostaty je tedy nutno hledat pomocí dalších 

pokusů.  
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4. Praktická část 
 

4.1. Doplnění literárních poznatků z českých zdrojů 
 

4.1.1. Pitva laboratorního potkana – provedení 

Považujeme za vhodné upozornit zde na česká pracoviště publikující 

základní problematiku experimentů na zvířatech. Ve shodě s následujícím textem 

(Franěk, Vaculín 2004) „nebo podobně„ jsme prováděli pitvu potkanů i my: 

1. Zvíře usmrtíme předávkováním anestetik . Za dostatečnou dávku se považuje 

pentobarbital 120 mg/kg intraperitoneálně.  My jsme používali místo 

pentobarbitalu éter. Vyčkáme několik minut, dokud neustane srdeční činnost. 

2. Potkana fixujeme na podložku v poloze na zádech s extendovanými 

končetinami a krkem. Pro fixaci používáme obinadlo, které uchytíme 

smyčkami kolem končetin a za horní řezáky. My jsme tuto fixaci nepoužívali, 

ale pitvané zvíře leželo na zádech. 

3. Nůžkami, s rovnými bražemi, provedeme kožní nástřih ve střední čáře od 

symfýzy k oblouku mandibuly. Ve stejné linii, v rozsahu symfýza-sternum 

protneme břišní svaly (laparotomie). Dutinu hrudní otevřeme dvěma 

rovnoběžnými parasternálními řezy (torakotomie). Sternum poté odklopíme a 

v oblasti manubria odstřihneme. Tím máme umožněný přístup k většině 

vnitřních orgánů. V našem případě jsme samozřejmě hrudní dutinu 

neotvírali. 

4. Detailně se seznámíme se stavbou těla a vnitřních orgánů (v našem případě 

prostaty). 

 

 

4.1.2. Obrazové znázornění prostaty u potkana 

 
 Při čerpání informací o unilaterálním kryptorchismu jsme narazili v jedné z 

diplomových prací (Janatová 2002) na obrázek, který nepřesně zobrazuje anatomii 

potkaní prostaty. Autorka sama uvádí, že různí autoři se liší v názorech na vzhled 

nebo na schematizování nákresu tohoto orgánu. Janatová, Ryba a Dlabačová již o 

této chybě věděli a ve svých pokusech se jí vyvarovali, ale např. nesestrojili 

opravený obrázek. Tento chybný obrázek, (který uvádíme v Příloze – obr. č. 3) byl 
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získán z monografie, která byla studentům jako jediná u nás (na sousední  katedře) 

k dispozici (Potesko et al. 1990). Proto uvádíme v této práci navíc obrázek jiný 

(fotografii – bez schematizovaní), kde je jasně znázorněn vzhled a uložení všech 

viditelných orgánů samčího pohlavního aparátu – obr. č. 1, 2. Obrázek je získán z 

Internetu a je na něm znázorněna pitva laboratorního potkana v oblasti dutiny břišní 

(Franěk, Vaculín 2004). 

 

 

4.1.2.1. Popis chyby vyobrazení v monografii 

 

 

 Obrázek z monografie autorů (Potesko et al. 1990), ve kterém jsme našli 

chybu – obr. č. 3 v Příloze uvádíme, nikoliv z důvodů kritiky předešlých autorů, ale 

hlavně z důvodů nejasností při získávání orgánů u mladých, nedostatečně 

vyvinutých zvířat. Účelem je přesná lokalizace prostaty při pokusech a zabránění 

vzniku mylných histologických preparátů nebo měření jiných orgánů z důvodu 

omylu při pitvě. Zároveň uvádíme v Příloze námi opravené obrázky – obr. č. 4, 5 i 

jejich chybnou verzi pro srovnání změn. Autor zmíněného obrázku udělal chybu 

v tom, že zakreslil omylem prostatu anterior až za močový měchýř, přestože má být 

před ním. Jeho obrázek se snaží seznámit čtenáře s anatomickým průběhem 

ductus deferens. Proto bylo nutno močový měchýř s prostatou překlopit do 

abnormální pozice, což se stalo nakonec matoucím i pro samotného autora. Z toho 

důvodu jsme opravili obrázek ve dvou polohách těchto orgánů – překlopené i 

nepřeklopené. Další chybou autora je nepřesné znázornění poměrů velikostí mezi 

orgány, což činí obrázek málo pochopitelným pro každého kdo by s ním pracoval. 
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Samčí pohlavní orgány: Uspořádání samčích pohlavních orgánů potkana (Franěk, 
Vaculín 2004). 
 
Obr. 1            Obr. 2 
 

     
 
A- po vtažení levého varlete do břišní dutiny 
B- poloha semenných váčků  
 
(1)- prostata anterior 
(2)- močový měchýř 
(3)- varle 
(4)- nadvarle 
(5)- semenný váček 
(6)- ductus deferens s doprovodnými tkáněmi 
 
 

4.1.2.2. Popis úprav jednotlivých obrázků 

 
Obrázek číslo 3 je v Příloze nejprve uveden jako původní verze, na které 

jsme prováděli úpravy podle vzoru obrázků (fotografií) získaných z Internetu.  

Na obrázku číslo 4 jsme změnili uložení močového měchýře (9) tak, že byl 

přemístěn nad oba laloky ventrální prostaty (7). To vyplývá z uložení orgánů při 

otevření dutiny břišní u potkana v poloze na zádech. Při pitvě, kterou jsme sami 

prováděli, jsme rovněž viděli stejné umístění orgánů, jaké dokazují přiložené 

obrázky – fotografie z pitvy viz. výše. 
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Obrázek číslo 5 přikládáme pro ujasnění, jako další možnost vzhledu 

v případě, že by orgány neležely umístěné směrem k ocasu, ale došlo by k 

překlopení směrem k hlavě potkana. Tam by vzniklo částečné překrytí 

močového měchýře (9) laloky ventrální prostaty (7), ale na spodní straně 

močového měchýře, nikoli na horní, jak uvádí neopravený obrázek. 

Na závěr obrázkové dokumentace a doložení proč jsme se změnami 

zabývali přikládáme ještě jeden obrázek obr. číslo 6, získaný z předešlé 

diplomové práce (Janatová 2002) (Potesko et al. 1990). Jedná se o levostranný 

pohled z boku na uložení orgánů potkana, které odpovídá změnám, jaké jsme 

provedli na upravených verzích obrázků ze stejné diplomové práce, respektive 

ze stejné monografie jako je tento. Obrázky viz. Příloha. 

 

4.2. Doplnění literárních poznatků ze zahraničních 
zdrojů 

 

V následujícím textu jsou uvedeny pokud možno co nejnovější informace 

vztahující se k našemu tématu. Nebylo možno takto získat ucelený přehled a 

nalezené práce pouze mozaikovitě rozšiřují informace získané předchozími 

diplomanty nebo školitelem. Nejprve jde o popis návaznosti experimentálního 

kryptorchismu na problematiku vrozeného kryptorchismu u lidí. Nebo je např. 

hledáno vysvětlení pro některé detaily z předchozího textu – např. vliv prolaktinu na 

prostatu bez testosteronu. 

 

4.2.1. Dědičný kryptorchismus u lidí – molekulární úroveň 

 

Nová mutace postihující INSL3 gen doprovázená kryptorchismem  

 

 Kryptorchismus postihuje 1-9 % donošených dětí mužského pohlaví. Bylo 

zjištěno, že tento vrozený defekt je druhou nejčastější vrozenou anomálií u nově 

narozených dětí mužského pohlaví. Insulinu podobný faktor 3 (Insulin - like faktor 3) 

a LGR8 (receptor č. 8 vázaný na G protein, který obsahuje na leucin bohatý 

opakující se úsek = leucine - rich repeat - containing G protein - coupled receptor 8) 

působí jako hormon a receptor a navzájem jsou zapojeny do kontroly první fáze 

sestupu varlat pomocí vyvíjejícího se gubernacula. 
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Mutace zahrnující gen pro insulin - like faktor 3 může přispívat k dalším 

anomáliím mužského pohlavního vývoje (El Houate et al. 2007). 

 

 

Vliv orchiopexe na sérovou hladinu anti - Mülleriánského hormonu (AMH) u 

dětí s unilaterálním kryptorchismem  

 

U samců v séru AMH odráží funkci Sertoliho buněk a poskytuje možnost 

posouzení semenotvorných kanálků z hlediska celkových souvislostí. Existuje 

domněnka, že srovnání hladiny AMH před a po orchiopexi (chirurgická náprava 

vrozeného kryptorchismu) může být použitelné k určení efektivity léčby. V této studii 

autoři zjišťovali hladinu sérového AMH u dětí s unilaterálním kryptorchismem a to 

před a po provedení orchiopexe a porovnávali tato data s hladinou AMH u stejně 

starých, zdravých dětí pro kontrolu. 

 Studovanou skupinu tvořilo 20 dětí s hmatatelným, unilaterálním, 

kryptorizovaným varletem. Tyto podstoupily orchiopexi jako kryptorchizovaná 

skupina a 20 zdravých dětí, které podstoupily obřízku tvořili kontrolní skupinu. 

Všechny děti byly staré 12 měsíců. Sérová hladina AMH byla měřena před operací 

a 6 měsíců po operaci v 18 měsících stáří dětí.  

 Všechna nesestouplá varlata byla nalezena (po operaci) v normální 

velikosti. Z hlediska předoperační hladiny sérového AMH byly zaznamenány 

statisticky významné rozdíly mezi skupinou s kryptorchismem a skupinou kontrolní. 

Podobně i sérové hladiny AMH po operaci byly nižší u skupiny s kryptorchismem 

než u skupiny kontrolní. Hladina AMH u dětí s hmatatelným, unilaterálním, 

nesestouplým varletem zůstala nezměněna 6 měsíců po orchiopexi, provedené na 

1 roce života (Demircan et al. 2006). 
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4.2.2. Nebezpečí toxikologicky vyvolaného kryptorchismu 

 

4.2.2.1. Indukce kryptorchismu ftaláty 

 

Porucha reprodukčního vývoje u samčího potomstva potkanů, kteří byli 

vystaveni během nitroděložního život ftalátovým esterům  

 

Určité ftalátové estery se ukázaly toxické na reprodukci u samců hlodavců 

s citlivostí závisející na věku, vliv na zárodky zvířat byl větší než na nově narozená, 

která jsou více citlivá než dospívající a dospělé zvíře. Zatímco vliv ftalátů na potkaní 

varlata byl znám již více jak 30 let, současná pozornost je zaměřena na schopnost 

těchto činitelů ovlivňovat schopnost reprodukce u samčích potomků po expozici 

v děloze.  

Bylo ukázáno, že tyto estery a především di-butyl, di-(2-etylhexyl) a butyl 

benzyl ftaláty způsobují syndrom reprodukčních abnormalit charakterizovaných 

malformacemi nadvarlat, vzestupných cév, semenných váčků, prostaty, vnějšího 

genitálu (hypospadie), kryptorchismu, a varlat společné se stálými změnami 

(feminizace) v pozdržení involuce prsních bradavek (u hlodavců struktura 

sexuálního dimorfismu) a demasculinizace růstu hráze, z čehož plyne snížení 

anogenitální vzdálenosti.  

Významná pro vznik těchto účinků je výrazná redukce tvorby testosteronu ve 

varlatech plodu v časové periodě kritické pro vývoj reprodukčního ústrojí – které je 

normálně pod kontrolou androgenů. Druhotný produkt Leydigových buněk, INSL3, 

je také významně regulován ke snížení transkripce a je pravděpodobně 

zodpovědný za kryptorchismus, který je běžně pozorován u těchto ftalátem 

intoxikovaných zvířat.  

Snížení tvorby testosteronu je způsobeno změnami v genové expresi pro 

tvorbu mnoha enzymů a transportních proteinů zapojených v normální 

testosteronové biosyntéze a transportu z Leydigových buněk plodu. Změny 

semenotvorných provazců u plodu jsou také zaznamenávány po nitroděložní 

ftalátové intoxikaci - společně s navozením vzniku mnohojaderných gonocytů což 

přispívá k snížení počtu spermatocytů u narozených zvířat.  

Vliv ftalátového syndromu na reprodukční vývoj je analogický s (v literatuře) 

popisovaným lidským syndromem dysgenese varlat, přestože neexistuje příčinný 
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vztah (navození tohoto účinku) po expozici lidí ftalátovým esterům. Avšak lidé jsou 

vystaveni ftalátům a produkují kritické ftalátové metabolity, které byly detekovány 

v krvi široké populace, u dětí a také v lidské amniotické tekutině (Foster 2006). 

 

 

Expozice di-(2- ethylhexyl) ftalátu (DEPH) během nitroděložního života a 

krátce po narození (laktační perioda) : vliv na reprodukci samčího dospělého 

potomstva  

 

Po expozici di - (2 - ethylhexyl) ftalátu (DEPH) během nitroděložního života a 

krátce po narození (laktační perioda) byl vyšetřen vliv na reprodukci samčího 

dospělého potomstva. Samice potkana kmene Wistar byly ovlivněny denně DEHP a 

podzemnicovým olejem (kontroly) pomocí aplikace žaludeční sondou od 6 dne 

těhotenství do 21 dne laktace. Nízké dávky byly 0.015, 0.045, 0.135, 0.405 a1.215 

mg DEHP na kg tělesné hmotnosti na den a vysoké dávky 5, 15, 45, 135 a 405 mg 

DEHP/kg tělesné váhy na den.  

Nižší výskyt kryptorchismu byl pozorován u skupiny vystavené DEHP a u 

skupiny s nejnižšími pozorovanými nepříznivými vlivy u hladiny 5 mg/kg/den. 

Pokles v denní produkci spermií byl o 19 – 25 % ve vztahu ke kontrole pokles byl 

pozorován u zvířat vystavených 15, 45, 135 a 405 mg/kg/den. 

Koncentrace testosteronu v séru byla podobná jako u kontroly u většiny 

dávek, ale byla významně zvýšená u dávek 0.045, 0.405 a 405 mg DEHP/kg/den. 

Navzdory tomuto účinku, váha semenných váčků a koagulační žlázy byla 

významně snížená u dávky 405 mg/kg/den. Váha varlat, nadvarlat a prostaty byla 

v různých skupinách podobná (Andrade et al. 2006). 
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4.2.2.2. Indukce kryptorchismu flutamidem 

 

Příznivý vliv epidermálního růstového faktoru (EGF) na spermatogenezi u 

kryptorchizovaných potkanů  

 

Epidermální růstový faktor je produkován hlavně z podčelistní žlázy. 

Odstranění podčelistní žlázy způsobí patrné snížení mužské plodnosti, což 

nasvědčuje tomu, že EGF ovlivňuje spermatogenezi. 

Unilaterální kryptorchismus u potkanů byl navozen trvalým podáváním 7,5 

mg flutamidu březím samicím. Flutamid je antagonista androgeních receptorů. 

Samci, u nichž vzniknul tímto farmakologickým zásahem unilaterální 

kryptorchismus, již během jejich fetálního života byli podrobeni orchiopexi ve věku 

10 týdnů.  

Bylo provedeno jednak podání EGF do kryptochizovaného varlete, nebo 

naopak orchiopexe bez podání EGF. Roztok EGF (10 mµ g/ml) byl dodán do 

semenotvorných kanálků zpětnou perfúzí skrz rete testis (síťovitě spojené kanálky 

navazující na zárodečné kanálky). Po 14 dnech byla zhodnocena  regenerace 

varlat a to na základě zralosti spermatogeneze, za použití upraveného Johnsnova 

skóre a počtu apoptotických zárodečných buněk v semenotvorném kanálku. 

Průměrné Johnsnovo skóre bylo statisticky významně vyšší při orchiopexi 

skupiny potkanů s EGF než při orchiopexi bez EGF. Počet apoptotických 

zárodečných buněk inklinoval k tomu, být menší u skupiny potkanů po orchiopexi s 

EGF než u skupiny bez EGF. 

Ačkoliv orchiopexe u kryptorchismu zlepšila spermatogenezi, obnova byla 

jen částečná. EGF podaný zároveň s orchiopexí, byl efektivnější na 

spermatogenezi než orchiopexe samotná (Kurokawa et al. 2005). 

 

Odvrácení flutamidem indukovaného kryptorchismu pomocí předporodního 

podávání časově specifických androgenů   

 

Nedávné objevení (z hlediska embryologického) časově specifického 

antiandrogenu (flutamidu), způsobujícího nesestoupení varlat, poskytuje autorům 
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možnost studovat androgenovou terapii kryptorchismu u prvního specifického 

antiandrogenového zvířecího modelu pro sestup varlat.  

Poporodní podávání farmakologických dávek testosteronu, 

dihydrotestosteronu, nebo lidského chorion gonadotropinu selhalo v pokusu o 

odvrácení antiandrogeny - vyvolaného kryptorchismu. Redukce ve výskytu retence 

nesestouplých varlat nastala pouze, když tyto látky byly podány před porodem. Ve 

skutečnosti, statisticky významná redukce ve výskytu retence nesestouplých varlat 

nastala pouze, když androgeny byly podávány současně s antiandrogeny v 16 - 17 

dni těhotenství (pokusných zvířat).  

Avšak, úspěch předporodního podávání dihydrotestosteronu nebo 

testosteronu v prevenci kryptorchismu byl spojený s významnými komplikacemi 

předporodní androgenové terapie. Výslovně, 100 % (46 z 46) zvířat, u kterých došlo 

k vyléčení flutmidem indukovaného kryptorchismu se vyznačovalo manifestními 

nálezy hypogonadotripního hypogonadismu. U těchto zvířat se nacházela 

zmenšená sestouplá varlata a nadvarlata, nicméně to dokládá, že váha varlat 

nehrála významnou roli v sestupování tohoto orgánu (Husmann et al. 1992). 

 

4.2.2.3. Indukce kryptorchismu estrogeny 

Tento důkaz, provedený na klokanech je popsán níže, neboť zároveň zde byl 

uveden vliv na prostatu. 

 

4.2.3. Spojení výzkumu kryptorchismu s výzkumem prostaty 

 

4.2.3.1. Chirurgický kryptorchismus 

 

Experimentální kryptorchismus potlačuje růst ventrální prostaty u potkana  
 
 

Samci potkana vážící okolo 350 g, byli kryptorchizováni přišitím varlat 

k postraní břišní stěně. O 28 dní později, měl kryptorchismus za následek 

významný pokles váhy varlat a potlačení spermatogeneze. Přední prostata byla 

významně menší u kryptorchizovaných potkanů. Nebyl zjištěn významný rozdíl 

v hladině testosteronu v séru mezi normálními a kryptorchizovanými potkany.  

Vodní extrakty přečištěné reakcí s aktivním uhlím v případě varlat 

nedotčených a kryptorchizovaných zvířat byly testovány z hlediska jejich vlivu na 

http://apps.isiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&db_id=&SID=X1B9GjAe91p@B2p8kJ5&name=HUSMANN%20DA&ut=A1992JT90400022&pos=1
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primární kultivaci potkaní prostatické, stromální buňky. Kultury ovlivněné extraktem 

z nedotčených varlat měly významně zvýšenou buněčnou proliferaci, což bylo 

posuzováno spočítáním buněk a poměrem začleněného 3H - thymidinu. Navíc, 

extrakt ze semenotvorných kanálku významně zvýšil proliferaci prostatických 

stromálních buněk ve srovnání s extraktem z varlat, z intersicialních částí.  

Tento proliferační vliv extraktu z varlat je specifický pro prostatu, jelikož 

extrakty z normálních tak i kryptorchizovaných varlat stimulují proliferaci potkaních 

základních fibroblastů v kultuře, ale pouze extrakty z nedotčených varlat stimulují 

proliferaci prostatických stromálních buněk. Tato pozorování demonstrují, že varlata 

produkují neandrogenní substance, které mohou podporovat růst prostatických 

stromálních buněk a že tyto substance byly eliminovány v kryptorchizovaných 

varlatech (Ilio et al. 2000). 

 

4.2.3.2. Klokan jako speciální zvířecí model pro studium 

intoxikačního kryptorchismu 

 

Vliv estrogenové intoxikace na sestup varlat, tříselné uzavření a vývoj 

prostaty 

 

Studie zaznamenává důsledek estrogenového vlivu na genitální kanál, 

prostatickou žlázu, sestup varlat a uzavření tříselního kanálu samců mladých 

klokanů intoxikovaných estrogenem ve čtyřech časových úsecích během prvních 

25 dnů života ve vaku (dny 0-10, 10-15, 15-25 a 0-25) a vyšetřených v 50 dni. 

U kontrolních samců byl Müllerův kanál v regresi a Wolfův kanál se vyvinul 

na chámovod a nadvarle. Prostata vytvářela epiteliální pupeny (čepy), které se 

táhly z ventrální, laterální a zadní stěny močové trubice. Varlata byla v krčku šourku 

a gubernaculum a processus vaginalis byly přítomny na bazi šourku.  

U většiny samců ovlivněných (intoxikovaných) estradiolem ode dne 0 až do 

dne 25 měla varlata v 50 dni porušený sestup. Perzistující Müllerův kanál (u těchto 

samců) vytvořil postraní vaginální expanzi podobnou té, která je vytvořena u 

opačného pohlaví (u normálních samic) k 50. dni. Wolffův kanál samců 

intoxikovaných ve dnech 0 až 25 byl v regresi (= menší velikosti), ale byl přítomný u 

samců v ostatních třech intoxikovaných skupinách. Prostatické žlázy byly zvětšené 

a rozvoj epiteliálních čepů byl vysoce invazivní. Někteří intoxikovaní samci ze 
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skupiny 10-25 a 0-25 dne měli tříselnou kýlu. Tyto výsledky demonstrují, že 

estrogenová intoxikace měla vážný vliv na vývoj vnitřních genitálií samců vačnatce, 

které zabraňovalo uzavření třísel a interferovalo se sestupem varlat. Proto, klokan 

tammar může poskytnout použitelný experimentální model zvířete, u kterého se dá 

vyšetřovat hormonální kontrola migrace varlat a uzavření tříselního kanálu 

(Coveney et al. 2002). 

Klokan jako zvířecí model, je zřejmě jediným modelem, kde můžeme díky 

odděleným podmínkám v klokaní kapse sledovat již od stádia embrya vliv jakékoliv 

látky během embryogeneze aniž by mateřský organismus takovou látku 

odstraňoval nebo detoxikoval. Klokaní mláďata se rodí zhruba po měsíční březosti 

samice holá, slepá, bez zadních končetin, mají pouze malé drápky na předních 

končetinách. Dosahují velikosti přibližně 2 cm. Po porodu se nezralé mládě musí 

samo dostat do samičího vaku, kde se  díky „srůstu“ jeho úst se žlázou přisaje 

pevně k mléčné žláze. V samičím vaku probíhá další vývoj jedince podle druhu 

přibližně dalších 7 měsíců a 9 než opustí vak (Planeta zvířat 2006). 

 

4.2.4. Vztah prolaktinu k prostatě 

 

Tyto údaje byly vyhledány proto, aby blíže osvětlily smysl pokusů 

s transplantací samičí hypofýzy do pouzdra ledvin samců. Tento zásah popsaný 

výše v kapitole „Úvaha školitele o vhodnosti zopakování experimentů předešlých 

diplomových prací pro publikaci“ ovlivnil prostatu. 

 
 

Exprese genu pro prolaktinem indukovatelný protein (PIP/GCDFP15) 

v benigním epitelu a adenokarcinomu prostaty  

 

Prolaktinem indukovatelný protein (PIP) také známý jako protein 15 tekutiny 

makrocystické choroby. Je hlavní (dominantní) sekreční protein v různých tělesných 

tekutinách zahrnujících sliny, mléko a semennou plasmu. Imunohistochemie tohoto 

proteinu byla využívána jako klinický marker pro rakovinu prsu a Pagetovu nemoc. 

Kvantitativní real-time RT - PCR odhalila přítomnost na nízké úrovni (6 %) PIP 

mRNA v normální prostatické tkáni ve srovnání se semennými váčky. Benigní 
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výstelka prostaty exprimuje nižší hladinu PIP, v porovnání s nadměrně 

exprimovaným PIP u rakoviny prostaty (Horiuchi et al. 2004). 

 

Prolaktinem indukovaný protein (PIP) u rakoviny prostaty 

 

Prolaktinem indukovatelný protein je nalézán v lidském reprodukčním a 

imunitním systému. Je exprimován v několika exokrinních tkáních jako jsou slzné, 

slinné a potní žlázy. Jeho exprese je regulována směrem vzhůru prolaktinem a 

androgeny a pokles estrogenů reguluje jeho expresi směrem dolů. V důsledku jeho 

nadměrné exprese u metastáz rakoviny prsu a rakoviny prostaty, je PIP nyní 

považovaný za prognostický biomarker těchto nádorů (Ahmad et al. 2009). 
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5. Diskuse 
 

Touto bakalářskou prací jsme se snažili připojit novou problematiku 

k mnohaletému řešení vlivu kryptorchismu na samčí pohlavní orgány. Jde o 

posílení kvality a množství informací, které byly přineseny předchozími diplomovými 

pracemi o prostatě na naší katedře (Dlabačová 2002, Janatová 2002, Ryba 2002). 

 

5.1. Rozšíření informací o vzniku jednostranného 
kryptorchismu bez chirurgického zásahu 

 

Mohlo by být přínosné hledat stranové rozdíly prostaty u kryptorchismu 

vzniklého toxikologickým vlivem některých látek, jako jsou ftaláty nebo flutamid 

(např. Foster 2006, Kurokawa et al. 2005). Bylo by možno získat například prostatu 

ovlivněnou vrozeným kryptorchismem bez nutnosti provádět kryptorchizaci 

chirurgicky. Také je zde možnost sledovat intoxikaci látkami, se kterými se člověk 

setkává v běžném životě a jsou podezřelé z indukčního nebo zhoršujícího vlivu na 

vrozený kryptorchismus u dětí. 

V souvislosti se vznikem kryptorchismu bez chirurgického zásahu jsme 

v literatuře našli zajímavý zvířecí model v případě klokana (Coveney et al. 2002). U 

něho je možné zkoumat vliv nejrůznějších látek na vyvíjecího se jedince bez 

ochranného vlivu matčina organismu. U jiných organismů lze sice také sledovat vliv 

různých teratogenů na vývoj jedince, ale není možné sledovat například vliv 

estrogenů, aniž by došlo k poškození mateřského organismu. 

 

5.2. Hypotéza o transportu působků bez využití klasické 
krevní cirkulace. 

 

 Na základě zjištění výše uvedených předchozích diplomantů, že prostata se 

vlivem jednostranného kryptorchismu zmenšuje pouze na stejné straně, jsme 

hledali vysvětlení v tom, že některé látky z druhého – zdravého varlete se 

nedostanou krevní cirkulací do prostaty na kryptorchizované straně.  

Našli jsme například práci, ve které vodní extrakty z varlat nedotčených a 

kryptorchizovaných zvířat byly testovány z hlediska jejich vlivu na primární kultivaci 

potkaních prostatických stromálních buněk. Kultury ovlivněné extraktem 

z nedotčených varlat měly významně zvýšenou buněčnou proliferaci. Proliferační 
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vliv extraktu z varlat je specifický pro prostatu, jelikož extrakty z normálních tak i 

kryptorchizovaných varlat stimulují proliferaci potkaních základních fibroblastů 

v kultuře, ale pouze extrakty z nedotčených varlat stimulují proliferaci prostatických 

stromálních buněk. Z toho, že vodní extrakty byly přečištěny aktivním uhlím, které 

pravděpodobně odnímá malé molekuly, vyplývá, že varlata produkují neandrogenní 

substance, které mohou podporovat růst prostatických stromálních buněk a že tyto 

substance byly eliminovány v kryptorchizovaných varlatech (Ilio et al. 2000).  

Na základě tohoto zjištění by bylo pro nás vhodné, hledat v literatuře práci, 

ve které by šlo o to, dalšími pokusy zjistit o jaké neandrogenní substance se jedná 

a jaké jsou jejich hladiny u normálních a kryptorchizovaných jedinů, případně změřit 

zastoupení těchto látek v různých časových intervalech od navození kryptorchismu. 

 

5.3.  Zajímavosti molekulárně biologického charakteru 
 

Další zodpovědnou za vnik kryptorchismu, ale naopak vnitřně tvořenou 

substancí by mohl být antimülleriánský hormon (AMH). Při zkoumání hladin AMH u 

dětí s kryptorchismem a hladin u normálních dětí byly významné rozdíly. Ani po 

provedené orchiopexi u dětí s kryptorchismem nedošlo k navýšení hladiny AMH a 

to i přes to, že jejich varlata byla nalezena v normální velikosti (Demircan et al. 

2006).  

V souvislosti s ftalátovými estery jsme ve vyhledané literatuře nalezli jejich 

nepříznivý vliv na vývoj mužského pohlavního ústrojí, týkajícího se například 

zvýšeného výskytu jedinců s kryptorchismem. To může být způsobeno tím, že 

ftalátové estery snižují transkripci genu pro INSL3. A jsou tak pravděpodobně 

zodpovědné za kryptorchismus. Dalším souvisejícím poznatkem byl vyšší výskyt 

kryptorchismu i u jedinců s mutací tohoto genu (El Houate et al. 2007). Na takto 

geneticky defektních potkanech by bylo možno sledovat vliv vrozeného 

kryptorchismu na prostatu. 

Dále jsme objevili příspěvky ze zahraniční literatury, týkající se nejen 

nebezpečí toxikologicky vyvolaného kryptorchismu flutamidem a také ftaláty, ale šlo 

i o výzkum farmakologického zásahu proti těmto vlivům. Autoři získali poznatky, že 

příznivý vliv na léčbu flutamidem vyvolaného kryptorchismu u potkanů měl 

epidermální růstový faktor v kombinaci s orchiopexí (Kurokawa et al. 2005). To by 

nás mohlo vést k úvaze, zda by například epidermální růstový faktor (nebo jiná 
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látka ligandové povahy) nemohl být jednou z již zmiňovaných neandrogenních 

substancí, jejichž nedostatek by mohl způsobit poškození prostaty při 

kryptorchismu.  

 

 

5.4. Praktická část  
 

V praktické části této práce jsme se soustředili na úpravu chybného obrázku 

vnitřních pohlavních orgánů potkana, z jediné pro nás dostupné monografie. To je 

naším velmi skromným praktickým přínosem. Když jsem se sama účastnila pitvy 

potkanů, kteří byli velmi mladí, byla prostata velmi malá a vyhodnocení o jakou část 

prostaty se jedná, bylo velmi obtížné. Při vycházení z opravované monografie by 

mohlo snadno dojít k mylným nálezům a k chybným závěrům. Přispěli jsme tedy 

tím, že jsme se pokusili navrhnout opravu chybných obrázků. A přidali popis a 

odůvodnění oprav a dohledali vhodnější zobrazení pomocí fotografií skutečného 

stavu, nikoliv pomocí kreslených obrázků. Opravované obrázky jsou uvedeny 

v Příloze. 
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6. Závěr 
 

Zhodnocením všech dostupných zdrojů jsme dospěli k závěrům, že uměle 

navozený dlouhodobější (cca. 120 denní) kryptorchismus má za následek úbytek 

délky a hmotnosti potkaní prostaty. Tyto poznatky z literatury se však týkaly 

oboustranného kryptorchismu. 

Dalším přínosným poznatkem zjištěným ze zahraniční literatury bylo, že varlata 

produkují neandrogenní substance, které mohou podporovat růst prostatických 

stromálních buněk prostaty a že tyto substance nejsou tvořeny 

v kryptorchizovaných varlatech.  

Zajímavá je možnost využití klokana, jako vhodného experimentálního zvířete 

pro tuto problematiku. 

Navrhli jsme opravu chybného obrázku z monografie zabývající se anatomií 

vnitřních orgánů samce potkana, využitím úpravy obrázků pomocí počítače. 
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8. Příloha 
 

OBRÁZKY 

 

Obr. 3, 4, 5: Popis anatomie pánevních orgánů potkana. 

 

1. glandula vesicularis – semenné váčky 
2. glandula coagulationis – koagulační žláza 
3. lig. intervesiculare – meziměchýřkový vaz 
4. glandula ductus deferentis – žláza semenovodu 
5. rami glandulae vesicularis ( a. et v.) – větve tepen a žil pro semenné váčky 
6. prostata dorzalis – dorzální prostata 
7. prostata ventralis – ventrální prostata 
8. lig. interprostaticum – meziprostatický vaz 
9. vesica urinaria – močový měchýř 
10. ductus deferens – chámovod 
11. a. et v. ductus deferentis – tepna a žíla chámovodu 
12. a. et v. testicularis, mesorchium proximale – tepna a žíla varlat, proximální 

okruží varlat 
13. mesorchium distale – distální okruží varlat 
14. testis –varle 
15. epididymis – nadvarle (hlava) 
16. epididymis – nadvarle (ocas) 
17. ramus epididymis (a. et v.) – větev tepen a žil pro nadvarle 
18. ramus ductus deferentis (a. et v.) – větev pro chámovod (tepna a žíla) 
19. m. urethralis – sval močové trubice 
20. m. ischiocavernosus – ischiokavernózní sval 
21. glandula bulbourethralis – bulbouretrální žláza 
22. m. bulbourethralis – bulbouretrální sval 
23. bulbus urethrae – kulovitě zesílená část močové trubice 
24. urethra masculina – močová trubice samce 
25. m. bulbocavernosus – bulbokavernozní sval 
26. corpus penis – tělo penisu 
27. glans penis – žalud pohlavního údu 
28. v. dorzalis penis, preputium – dorzální žíla pohlavního údu, předkožka 
29. glandula preputialis – předkožková žláza  
30. a. et v. vesicalis – měchýřková tepna a žíla  
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Obr. 3: Původní verze – Ventrální pohled na pohlavní orgány samce potkana A, 
dorzální pohled na močový měchýř a ventrální prostatu B (Potesko et al. 1990). 
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Obr. 4: Oprava obr. 3  močový měchýř umístěn nad ventrální prostatu. 
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Obr. 5: Oprava obr. 3 překlopení močového měchýře a ventrální prostaty směrem 
k hlavě.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

-44- 

Obr. 6: Popis pánevních orgánů samce při pohledu z levé strany. 
 
 
 

1. v.cava caudalis, aorta, m. psoas major- zadní dutá žíla, aorta , velký bederní 
sval 

2. ureter sinister – levý močovod 
3. ren sinister – levá ledvina 
4. mesocolon descendens, a. et v. colica sinistra – okruží zestouplého tračníku, 

levá tepna a žíla tlustého střeva 
5. colon descendens – zestouplý tračník   
6. ampulla recti – ampule konečníku 
7. glandula vesicularis – semenné váčky 
8. glandula couagulationis – koagulační žláza  
9. mesorchium proximale sinistrum, a. et v.testicularis sinistra – levé proximální 

okruží varlete, levá tepna a žíla varlete 
10. ductus deferens sinister, lig. laterale vesicae – levý chámovod, laterální vaz 

močového měchýře 
11. a.et v. ductus deferentis – tepna a žíla chámovodu 
12. a. et v. femoralis sinistra – levá stehenní tepna a žíla 
13. vesica urinaria – močový měchýř 
14. lig. vesicae medianum – středový vaz močového měchýře 
15. prostata ventralis – ventrální prostata 
16. m. urethralis, facies symphysialis pelvis – močovodný sval, sponová strana 

pánve 
17. glandula bulbourethralis – bulbouretrální žláza 
18. bulbus urethrae – kulovité ztluštění močové trubice 
19. m.bulbourethralis- bulbouretrální sval 
20. testis dexter – pravé varle 
21. epididymidis dexter, scrotum – pravé nadvarle, šourek 
22. penis, ostium urethrae externum – pohlavní úd, vnější otvor močové trubice 
23. glandula preputialis, preputium – předkožková žláza, předkožka  
24. m. gracialis sinister – levý štíhlý sval  
25. m. rectus abdominalis sinister – levý přímý břišní sval 
26. m. rectus abdominalis dexter – pravý přímý břišní sval 
27. m transversus abdominalis – příčný břišní sval 
28. os sacrum – kost křížová 
29. vertebra lumbalis ultima – poslední bederní obratel 
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Obr. 6: Správný obrázek - levostranný pohled na orgány dutiny břišní u samce 
potkana (Potesko et al. 1990). 
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TABULKY VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍCH DIPLOMANTŮ 
 
 
 
Tab. 3: Délka prostaty po šesti týdenním kryptorchismu- statistické vyhodnocení. 

 

číslo zvířete 

 

prostata P 

(cm) 

 

prostata L  

(cm) 

 

rozdíl P-L 

 

rozdíl délky 

od průměru 

 

druhá mocnina 

r.d. od p. 

1. 1,1 0,7 0,4 - 0,0833 0,006939 

2. 1,3 0,8 0,5 - 0,1833 0,033598 

3. 1,5 1,1 0,4 - 0,0833 0,006939 

4. 1,1 1,2 - 0,1 - 0, 4167 0,1736 

5. 1,3 0,9 0,4 - 0,0833 0,003939 

6. 1,4 1,1 0,3 - 0,0167 0,002789 

  průměr M = 0,3167 součet S = 0,22829 

 

s - směrodatná odchylka 

m- střední chyba průměru  

f – počet stupňů volnosti  

td – testová statistika pro studentův test  

FH – srovnání rozptylů pomocí F-testu (Fisherův test) 

P – pravděpodobnost chyby  

 

s 0,2136773 

m ±0,0872333 

td 3,6301114 

f 5 

 

Tabulková hodnota pro f = 5 je pro P = 0,01  td = 4,0321 a pro P = 0,05 td =2,5706 
Studenty vypočítaná hodnota byla pro f = 5 td = 3,6301114 z čehož vyplývá 
pravděpodobnost spolehlivosti tvrzení, že kryptorchismus ovlivňuje délku prostaty je 
větší než 95% a menší jak 99%. 
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Tab. 4: Délka prostaty po stodvacetidenním kryptorchismu - statistické 

vyhodnocení. 

 

číslo zvířete 

 

prostata P 

(cm) 

 

prostata L  

(cm) 

 

rozdíl P-L 

 

rozdíl délky 

od průměru 

 

druhá mocnina 

r.d. od p. 

1. 1,7 1,5 0,2   0,2 0,04 

2. 2,0 1,5 0,5 - 0,1 0,01 

3. 2,1 1,6 0,5 - 0,1 0,01 

  průměr M = 0,4 součet S = 0,06 

 

s 0,1732 

m ± 0,1 

td 4 

f 2 

F 12,84 

 

 

 

Tab. 5: Hmotnost prostaty po stodvacetidenním kryptorchismu - statistické 

vyhodnocení. 

 

číslo 

zvířete 

 

hmotnost 

prostaty P (g) 

 

hmotnost 

prostaty L  (g) 

 

rozdíl P-L 

 

rozdíl hmotnosti 

od průměru 

 

druhá mocnina 

r.h. od p. 

1. 0,4 0,1 0,3 - 0,1 0,01 

2. 0,4 0,4 0,0   0,2 0,04 

3. 0,8 0,5 0,3 - 0,1 0,01 

  průměr M= 0,2 součet S= 0,06 
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s 0,1732 

m ± 0,1 

td 2 

f 2 

F 1,236 

 

 

Kritická hodnota T-testu pro f = 2 je pro P = 0,01 td = 9,9248 a pro P = 0,05  

td = 4,3027 což znamenalo, že pravděpodobnost spolehlivosti tvrzení, že 

kryptorchismus má vliv na změnu hmotnosti a délku prostaty je menší než 95%. 

Porovnáním úbytku hmotnosti levé prostaty vůči pravé a vztažením rozdílu k 

celkové hmotnosti studenti zjistili, že tvrzení je správné s pravděpodobností mezi 

90-95%. 

 
 


