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1  Seznam zkratek 

 

 

VNO................................................................... vomeronasální orgán 

FSH.................................................................... folikuly stimulující hormon 

LH...................................................................... luteinizační hormon 

PRL.................................................................... prolaktin 

GnRH................................................................. hormon uvolňující gonadotropiny  

 (gonadotropin-releasing hormone, 

/angl./) 

SBT  .................................................................. 2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazol 

DHB  ................................................................. (R,R)-3,4-dehydro-exo-brevicomin 

HMH  ................................................................ 6-hydroxy-6-methyl-3-heptanon 

MUPy  ............................................................... major urinary proteins, /angl./ 

cAMP  ............................................................... cyklický adenosinmonofosfát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2  Úvod 

 

 

 

Každý jedinec je ovlivňován prostředím, v němž žije. Podněty přicházející 

z prostředí, ať už se jedná o kontakt s dalšími jedinci, pachový signál nebo jen fyzikální 

podnět, vyvolávají u svého příjemce odpověď. Změny vyvolané přítomností nebo i 

nepřítomností dalších příslušníků druhu, popřípadě jejich pachem, se obvykle označují 

jako sociální modulace. Patří mezi ně změny chování, jako např. agresivita dominantních 

samců či naopak submisivní chování samců s nižším postavením, ale také změny 

fyziologické, např. produkce většího množství spermií u dominantních samců nebo různá 

ovlivnění estrálního cyklu samic. Právě změny v rozmnožovacím cyklu samic jsou již 

dlouhá léta středem pozornosti vědců a díky tomu také nejprozkoumanější skupinou 

modulací. 

 

Tato práce se zabývá především modulacemi estrálního cyklu u samic druhu Mus 

musculus, který díky své velké reprodukční schopnosti, adaptabilitě a sociální organizaci 

patří k oblíbeným modelovým organizmům pro studium čichové komunikace a fyziologie 

rozmnožování. Většina pozorování těchto jevů byla popsána právě u rodu Mus a jiné druhy 

nejsou z tohoto hlediska tolik prozkoumány. Práce je členěna do dvou větších celků. První 

z nich (Obecná část) shrnuje poznatky o estrálním cyklu myši, o feromonech a o čichové 

komunikaci. Druhý celek (Modulace estrálního cyklu) pojednává o jednotlivých 

modulacích estrálního cyklu, které byly u myší popsány. 
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3  Obecná charakteristika modulací estrálního cyklu  

 

 

Pojem modulace se používá poměrně krátce, přestože jednotlivé jevy byly popsány 

už před dlouhou dobou. Merton (1938) jako první přišel s myšlenkou, že přítomnost samce 

může u myši zabránit prodloužení estrálního cyklu. Až o dvacet let později byla tato 

hypotéza ověřena Whittenem (1958). Již pár let před Whittenem  byl popsán jiný efekt – 

samice myši umístěné společně s dalšími samicemi vykazují dlouhý a nepravidelný cyklus 

(Lee & Van der Boot, 1955). O několik let později byl popsán další jev – přerušení březosti 

za přítomnosti cizího samce (Bruce, 1960) a brzy následovaly další – samcem vyvolaná 

synchronizace estru (Bronson & Mardsen, 1964) a urychlení pohlavní zralosti samic díky 

pachu samce (Vandenbergh, 1969). Champlin (1971) potvrdil čichové zprostředkování 

inhibice estru a Wolff a Powell (1979) doložili, že původ chemosignálů je v moči. 

 

Estrální cyklus myši je ovlivňován sociálním prostředím, v němž se jedinec 

vykytuje. Podstatnou roli v kontrole cyklu hrají chemické signály (těkavé organické látky, 

feromony), které ovlivňují např. časnost pohlavního dospívání nebo periodicitu a 

synchronizaci estru (Whitten, 1956 a 1959; Mardsen & Bronson, 1964; Dominic, 1966; 

Vandenbergh, 1969). Tyto chemické látky s funkcí informačního posla jsou obsaženy 

hlavně v moči, ve slinách a v sekretu z předkožkových žláz samců, a v těchto tekutinách 

jsou rozšiřovány po okolí (např. při značení teritoria nebo při  osobním kontaktu) (Wolff & 

Powell, 1979; Marchlewska-Koj & Bialy, 1978). Při očichávání okolí dochází ke stimulaci 

čichového epitelu a epitelu vomeronasálního orgánu, odkud je podnět veden do 

hypothalamu. Hypothalamus funguje jako řídící centrum pro mnoho tělních pochodů a 

jeho ovlivnění feromony může vést ke změně chování nebo fyziologie jedince (Boehm et 

al., 2005).   

 

Modulace estrálního cyklu byly pozorovány i u jiných druhů. Zkrácení a 

synchronizace estrálního cyklu a přerušení březosti byla popsána i u rodu Peromyscus 

(Eleftheriou et al., 1962; Bronson & Eleftheriou, 1963). Dílčí pozorování byla popsána u 

rodu Rattus (Takewaki & Miyamoto, 1949) a dále např. u rodů Ovis a Capra (Schinckel, 

1954 a,b; Shelton, 1960). Je pravděpodobné, že se tyto jevy vyskytují u většiny savců, ale 

výzkum v tomto směru zatím mnoho nepokročil.  
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4  Část obecná 

 

4.1  Estrální cyklus 

 

Estrální cyklus představuje střídání období pohlavní aktivity (říje, estrus) 

s obdobím klidu. Během estru dochází v těle samice k dozrávání a uvolňování (ovulaci) 

oocytů z vaječníků a samice je připravená pářit se se samcem. Myš domácí patří mezi 

druhy polyestrické, tzn. že estrus se objevuje v pravidelných intervalech (4 až 6 dní) 

v průběhu celého roku. Cyklus je řízen hormonálně a není závislý na vnějších faktorech 

(např. prodlužující se délka dne) (Paleček, 1994).  K prvnímu estru u samic dochází ve 

věku pěti až šesti týdnů, od této chvíle je samice pohlavně dospělá, schopná rozmnožování.  

 

Cyklus je regulován produkty hypotalamu, hypofýzy a gonád. V hypotalamu jsou 

produkovány liberiny, peptidické hormony, které působí zvýšení výdeje hormonů 

hypofýzy. V adenohypofýze (přední lalok hypofýzy) jsou produkovány glykoproteinové 

hormony -  folikuly stimulující hormon (FSH), luteinizační hormon (LH) a prolaktin 

(PRL).   FSH a LH způsobují růst folikulů a zvyšují sekreci estrogenů. Růst folikulu 

vrcholí dozráním vajíčka a ovulací (folikul praská a vajíčko je uvolněno do břišní dutiny). 

Prasklý folikul se pod vlivem LH mění ve žluté tělísko a začíná produkovat progesteron a 

estrogeny. Tyto hormony působí zpětně na hypotalamo-hypofyzární systém, kde dochází 

ke snížení výdeje FSH a LH. Současně je stimulován výdej prolaktinu, který podporuje 

vysokou produkci progesteronu a estrogenů žlutým tělískem. Estrogeny podněcují bujení 

děložní sliznice , progesteron podporuje produkci hlenu a prokrvení sliznice. Připravují tak 

děložní sliznici na nidaci vajíčka. Když nedojde k oplození a nidaci vajíčka, žluté tělísko 

zaniká a klesá sekrece progesteronu a estrogenů. To vede ke zvýšení produkce FSH a LH, 

a tedy k novému cyklu. U samců FSH a LH ovlivňují spermatogenezi a produkci 

testosteronu (Romanovský a kol., 1988).  
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 V estrálním cyklu myši můžeme rozlišit čtyři po sobě jdoucí fáze: proestrus, estrus, 

metestrus a diestrus. Jednotlivé fáze jsou rozlišitelné podle stavu vaječníků, dělohy, 

pochvy a dle typu poševního sekretu 

(http://Embryology.med.unsw.edu.au/OtherEmb/mouse2.htm). 

 

 

Proestrus  

Vaječníky Několik (až 20) folikulů začíná růst. 

Děloha 
Začíná se prokrvovat, zadržuje více vody, celkově se zvětšuje. Epiteliální 

buňky rostou do výšky, mizí leukocyty a hypertrofují žlázy ve stěně orgánu. 

Pochva 

Tloustne epitel, v hlubších vrstvách lze pozorovat četné dělící se buňky. 

Starší vrstvy epiteliálních buněk lemující lumen pochvy se odlupují. 

Leukocyty přestávají migrovat epitelem. Tkáň má růžovou až červenou 

barvu. 

Poševní 

sekret 

Velké množství malých oblých buněk s jádry (buňky epitelu), jednotlivě 

nebo ve skupinkách. Malé množství leukocytů, někdy zcela chybí. 

 

 

 

 

 

obr.1:  Vaginální výtěr myši, proestrus; snímek roztěrového preparátu ze světelného 

mikroskopu (zvětšení objektivu 20x). 

epiteliální 

buňky s jádry 
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Estrus 

Vaječníky Dochází k ovulaci, trvání 6-10 hodin. 

Děloha Maximálně prokrvená, vysoká vrstva epitelu, žádné leukocyty. 

Pochva 

Buňky vnější vrstvy epitelu rohovatí a odlupují se do lumen, později 

(směrem k metestru) ztrácejí jádra a kulatý tvar. Tkáň je světle růžová, na 

povrchu vlhká,  okolí poševního otvoru je zduřelé. 

Poševní 

sekret 

Mnoho velkých, bezjaderných, zrohovatělých buněk nepravidelného tvaru, 

které později ke konci estru tvoří velké shluky.  

 

 

 

 

 

obr.2:  Vaginální výtěr myši, estrus; snímek roztěrového preparátu ze světelného 

mikroskopu (zvětšení objektivu 20x). 

 

 

Metestrus 

Vaječníky Obsahují žlutá tělíska a malé folikuly. 

Děloha 
Zmenšuje se a snižuje se její prokrvení. Dochází k degeneraci epitelu, 

objevují se leukocyty. 

Pochva 
Přestávají se odlupovat epiteliální buňky, ustává i dělení buněk v hlubších 

vrstvách. Leukocyty migrují epitelem do lumen. Barva tkáně je bledá. 

Poševní 

sekret 
Velké množství leukocytů, méně zrohovatělých buněk.  

zrohovatělé 

bezjaderné 

epitelové buňky  
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obr.3:  Vaginální výtěr myši, metestrus; snímek roztěrového preparátu ze světelného 

mikroskopu (zvětšení objektivu 20x). 

 

 

Diestrus 

Vaječníky Obsahují malé folikuly, žlutá tělíska postupně degenerují. 

Děloha 
Málo prokrvená, celkově malá, žlázy ve sliznici atrofované, leukocyty jsou 

přítomné. 

Pochva 
Slabá vrstva epitelu, málo dělících se buněk. Leukocyty četné, migrují 

epitelem do lumen. Tkáň je namodralá, poševní otvor malý. 

Poševní 

sekret 

Hlenovitý charakter, obsahuje hodně leukocytů a málo epiteliálních buněk 

s jádry.  

 

 

leukocyty 

zrohovatělé bezjaderné 

epitelové  buňky 
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obr.4:  Vaginální výtěr myši, diestrus; snímek roztěrového preparátu ze světelného 

mikroskopu (zvětšení objektivu 20x). 

   

 

 

4.2  Feromony 

 

Řada živočišných druhů produkuje chemické látky nazývané feromony, které se 

účastní přenosu informací mezi jedinci jednoho druhu a vyvolávají u nich jednu nebo více 

specifických odpovědí (Karlson & Butenandt, 1959). Pojem feromon má původ 

v entomologii, kde se velmi rychle ujal, zatímco jeho používání ve spojitosti se savci bylo 

zpočátku zpochybňováno. Skeptici argumentovali tím, že mozek savců je moc složitý na 

to, aby tak jednoduché látky jako feromony mohly nést informaci a vyvolat odpověď. 

Nakonec se ale ujal i zde a dnes je běžně používán. Savčí feromony lze rozdělit na dva 

základní typy: spouštěcí (priming /angl./) feromony a signální (releaser, signaling /angl./) 

feromony. Termínem signální feromony jsou označovány látky, které vyvolávají změnu 

chování, zatímco spouštěcí feromon je označení látky vyvolávající dlouhodobější změnu 

v neuroendokrinním systému či ve vývinu jedince ( Novotny et al., 1999a; Johnston, 2003; 

Brennan & Keverne, 2004). 

 

Chemické látky ovlivňující estrální cyklus se obvykle řadí do skupiny spouštěcích 

feromonů. Ale např. farneseny (viz tab.1) ovlivňují i chování jedince. Podle výše uvedené 

leukocyty 
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definice by tedy spadaly do obou skupin. Dále je pravděpodobné, že i změna chování může 

odrážet změnu v neuroendokrinním systému jedince. Na základě těchto skutečností se 

domnívám, že rozdělení feromonů na spouštěcí a signální není zcela vhodné. 

 

Název feromonu Zkratka Výskyt  Funkce 

2-sec-butyl-4,5-

dihydrothiazol  
SBT moč samců 

synchronizace estru u 

dospělých samic, 

předčasný nástup puberty u 

juvenilních samic 

(R,R)-3,4-dehydro-

exo-brevicomin 
DHB moč samců 

synchronizace estru u 

dospělých samic, 

předčasný nástup puberty u 

juvenilních samic 

6-hydroxy-6-methyl-

3-heptanon 
HMH moč samců 

předčasný nástup puberty u 

juvenilních samic 

E,E-α-farnesen ------ 
sekret předkožkových 

žláz  

synchronizace estru u 

dospělých samic, 

předčasný nástup puberty u 

juvenilních samic, 

prezentace dominantního 

postavení mezi samci 

E-β-farnesen ------ 
sekret předkožkových 

žláz 

synchronizace estru u 

dospělých samic, 

předčasný nástup puberty u 

juvenilních samic, 

prezentace dominantního 

postavení mezi samci 

geraniol ------ moč samců neznámá 

2,5-dimethylpyrazin ------ moč samic 

potlačení estrálního cyklu u 

dospělých samic, 

opožděný nástup puberty u 

juvenilních samic, 

celkové snížení reprodukční 

schopnosti samic, 

poruchy ve vývoji samců 

 

tab.1: Přehled dosud známých feromonů ovlivňujících estrální cyklus (Novotny et al., 

1990, 1999a, 1999b) 
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obr.5: Chemické vzorce feromonů uvedených v tabulce 1: (a) 2-sec-butyl-4,5-

dihydrothiazol; (b) 6-hydroxy-6-methyl-3-heptanon; (c) (R,R)-3,4-dehydro-exo-

brevicomin; (d) E,E-α-farnesen; (e) E-β-farnesen; (f) geraniol; (g) 2,5-dimethylpyrazin 

(Novotny et al., 1999a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) (f) 

(e) (d) 

(c) (b) (a) 
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4.3  Protein – přenašeč feromonu 

 

Feromony jsou během transportu v těle i krátce po vyloučení do vnějšího prostředí  

vázané k proteinům. Tyto proteiny patřící do rodiny lipokalinů zprostředkovávají ochranu  

feromonu v tělních tekutinách a zvyšují jeho koncentraci v moči (Hurst et al., 1998). 

Všechny mají stejnou terciární strukturu – β-barel, v němž jsou vázány malé hydrofobní 

molekuly – feromony (Flower et al., 1993). Po vyloučení z organizmu se β-barel pomalu 

rozpadá a vysoce těkavý feromon je pozvolna a plynule uvolňován do prostředí. Tímto 

způsobem je prodlužována doba působení chemosignálu (Hurst et al., 1998). Mezi 

nejznámější transportéry feromonů patří MUPy (major urinary proteins /angl./), které jsou 

typické pro zástupce rodu Mus, i když proteiny s obdobnou strukturou a funkcí byly 

objeveny i u rodu Rattus, kde byly nazvány α2U-globuliny (Bond, 1960; Cavagioni & 

Mucignat-Caretta, 2000). 

 

 

 

 

 

Obr.6: Trojrozměrná struktura MUPu s navázaným feromonem (Robertson et al.; 

nepublikováno). 
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4.4  Percepce feromonů 

 

Čich byl už od raných studií feromonální komunikace u savců považován za hlavní 

prostředek vnímání chemosignálů, ale přesný způsob přenosu signálů je objevem až 

posledních patnácti let. Signál je přenášen po dvou základních drahách: první vede 

z hlavního čichového epitelu a druhá z epitelu vomeronasálního orgánu (VNO). Senzorické 

neurony v obou těchto epitelech mají některé společné vlastnosti – jejich povrchové 

receptory, přestože jde o mnoho různých typů (u myši bylo popsáno přibližně 1000 typů 

receptorů v hlavním čichovém epitelu a dvě další početné rodiny v epitelu VNO), mají 

shodnou terciární strukturu. Jedná se o proteiny se sedmi transmembránovými doménami, 

které na vnitřní straně interagují s G-proteiny (Buck & Axel, 1991; Dulac & Axel, 1995; 

Matsunami & Buck, 1997; Buck, 2005). Navázání feromonu na receptor způsobí 

konformační změnu receptoru a jeho interakci s G-proteinem. α podjednotka G-proteinu se 

uvolní z komplexu a aktivuje adenylát cyklázu, která začne syntetizovat cAMP. Zvýšení 

hladiny cAMP vede k otevření kationtového kanálu a tím k depolarizaci a vzniku akčního 

potenciálu (Buck & Axel, 1991). 

 

 

 

Obr.7: Povrchový receptor senzorických neuronů čichového epitelu – struktura typická 

pro tyto receptory: sedm transmembránových domén, N-konec situován extracelulárně,  

C-konec intracelulárně. Bílými kuličkami jsou znázorněny aminokyseliny shodné u většiny 

typů čichových receptorů, černými kuličkami aminokyseliny variabilní (Buck & Axel, 

1991). 
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Obr.8: Dráha signální transdukce v senzorickém neuronu čichového epitelu a epitelu 

VNO: Navázáním chemické látky (např. feromonu) na receptor je spuštěna signální dráha 

vedoucí k otevření kationtového kanálu a tím k depolarizaci a vzniku akčního potenciálu 

(Buck & Axel, 1991). 

 

 

Feromony jsou detekovány hlavně přídatným čichovým (vomeronasálním) 

systémem. Nervový signál je generován v epitelu VNO a předáván dál do přídatných 

čichových laloků. Z nich je veden dvěma drahami do hypothalamu; první – minoritní vede 

přímo, druhá – majoritní vede přes amygdala. Feromony jsou dále detekovány hlavním 

čichovým systémem. Ten byl vždy považován za zprostředkovatele jiných než 

feromonálních pachových podnětů, proto bylo zjištění, že detekuje i feromonální látky, 

velmi překvapivé. Signál generovaný v čichovém epitelu je veden do hlavních čichových 

laloků a dál do čichových okrsků kůry mozku. Odsud jsou signály rozváděny do různých 

částí mozku a také k neuronům produkujícím hormon uvolňující gonadotropiny 

(gonadotropin-releasing hormone - GnRH /angl./) v přední části hypothalamu. Informace 

z obou drah se tedy stýkají v hypothalamu, a to jak informace získané z feromonů, tak i 

z ostatních látek vnímaných čichovými receptory. Hypothalamus řídí celou řadu pochodů, 

mimo jiné i rozmnožování či instinktivní chování, a pachové podněty mohou touto cestou 

chování a fyziologii jedince snadno ovlivňovat (Boehm et al., 2005). 
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5  Modulace estrálního cyklu 

 

5.1  Předčasný nástup puberty  

 

U juvenilních samic, které byly vystaveny přítomnosti samce, dochází k urychlení 

pohlavního dospívání (Vandenbergh, 1969). Stejný efekt, jen s nižší účinností, má i 

samcem použitá podestýlka nebo samotná moč (Drickamer & Murphy, 1978; Colby & 

Vandenbergh, 1979).  Příčinou urychlení nástupu puberty jsou feromony obsažené v moči 

– 2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazol (SBT), 3,4-dehydro-exo-brevicomin (DHB) a 6-hydroxy-

6-methyl-3-heptanon (HMH) a v sekretu z předkožkových žláz - E,E-α-farnesen a E-β-

farnesen (Vandenbergh, 1969; Marchlewska-Koj & Bialy, 1978; Novotny et al., 1999c; 

Novotny et al., 1999d). Každý ze zmíněných feromonů může urychlit pubertu nezávisle na 

přítomnosti těch ostatních (Novotny et al., 1999a, 1999b). 

 

Feromony urychlující nástup puberty jsou závislé na androgenech, o čemž svědčí 

hned několik faktů. Moč juvenilních samců neurychluje pubertu, tato schopnost se 

objevuje až během dospívání (Drickamer & Murphy, 1978) . Moč kastrovaného dospělého 

samce přestává urychlovat pubertu. Ke ztrátě funkce nedochází ihned, ale až po 10 až 15 

dnech po kastraci. Po aplikaci 1 mg testosteronu se funkce obnoví už po 60 hodinách. Moč 

samic, která je v tomto ohledu normálně neaktivní, se po podání testosteronu stává funkční 

(Lombardi et al., 1976). K vyvolání efektu stačí i malé množství feromonu. Drickamer 

(1984) ukázal, že moč zředěná vodou 1:1000 představuje stejně silný stimul jako moč 

neředěná. Při větším ředění postupně efektivita klesá a zcela nefunkční je moč až po 

zředění 1:10000. 

 

Urychlení nástupu puberty závisí také na věku, v němž byla samice vystavena 

stimulu, a na době působení stimulu. Ke stimulaci musí dojít v průběhu temné periody dne 

během některých tří dní mezi 21. a 29. dnem věku, což urychlí nástup puberty o 10 až 12 

dní (Colby & Vandenbergh, 1979; Marchlewska-Koj & Kruczek, 1986). Doba stimulace 

nutná k vyvolání plnohodnotného efektu se liší dle druhu stimulu; přítomnost samce 

(chemický a fyzický stimul zároveň) působí rychleji než jen moč samce (pouze chemický 

stimul) (Drickamer, 1974).  
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obr.9: Porovnání účinnosti stimulů: přítomnost samce vyvolá uspíšení  puberty za kratší 

dobu a u více samic než jen chemický stimul. Osa y uvádí množství samic, u kterých  

k efektu došlo (Drickamer, 1974).   

 

 

 

5.2  Zkrácení a synchronizace estrálního cyklu 

 

Přítomnost samce působí u dospělých samic pozitivně na pravidelnost jejich 

estrálního cyklu. U izolovaně chovaných samic, u nichž probíhá estrální cyklus přirozeně 

v pětidenních až šestidenních cyklech, způsobí kontakt se samcem zkrácení cyklu o den a 

nárůst procenta samic v estru (synchronizaci estru) třetí den po spárování. U izolovaných 

samic není tento efekt (Whitten effect /angl./)  tak markantní jako u samic chovaných před 

spárováním ve skupině samic. Těchto samic se nachází v estru  třetí den po spárování více 

než 50% (oproti 35% u samic spárovaných po chovu v izolaci) (Whitten, 1956, 1958 a 

1959; Lamond, 1959). Přítomnost samce není pro vyvolání efektu nutná, stejného docílíme 

i pachovým stimulem ve formě moči nebo homogenátu z předkožkových žláz (Bronson & 

Whitten, 1968; Marchlewska-Koj & Bialy, 1978).  Příčinou efektu jsou opět feromony – 2-

sec-butyl-4,5-dihydrothiazol (SBT), 3,4-dehydro-exo-brevicomin (DHB), E,E-α-farnesen a 

E-β-farnesen obsažené v moči a sekretu z předkožkových žláz (Vandenbergh, 1969;  

Novotny et al., 1999c; Novotny et al., 1999d; Ma & Novotny, 1999). Další informace o 

těchto feromonech jsou uvedeny výše (viz Předčasný nástup puberty). Jejich percepce je 

zprostředkována pravděpodobně jen vomeronasálním orgánem (VNO). Samice, u nichž 

byl VNO odstraněn, na stimulaci nereagují ani zkrácením cyklu ani synchronizací estru 

(Marchlewska-Koj et al., 2000). 
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Obr.10: Grafy znázorňují poměrné množství samic v estru během prvních čtyř dní po 

spárování se samcem. Synchronizace estru třetí den od počátku stimulace samice samcem 

je výrazná zejména u samic chovaných před stimulací ve skupině (Whitten, 1966). 

 

 

 K vyvolání efektu je třeba na samice působit aspoň dva dny. Pokud se doba 

stimulace sníží, výsledný efekt je neprůkazný (Whitten, 1958). Důležitým faktorem je také 

fáze cyklu, v níž je samice stimulována. Nejefektivnější je stimulace zahájená na počátku 

metestru. Stimulací opožděnou nebo uspíšenou o 24 hodin už efekt nevyvoláme (Whitten, 

1958). Mardsen a Bronson (1965) tvrdili, že synchronizace estru je způsobena nejen 

stimulací pachem samce, ale i pouhou izolací samic ze skupiny, tedy z prostředí s vysokou 

frekvencí samic a s nepřítomností samce. Poukazovali na svůj pokus, ve kterém samice 

chované ve skupině Mardsen a Bronson (1965) izolovali po dobu dvou dnů. V této fázi 

pokusu byla polovina samic stimulována pachem samce, zatímco druhá polovina nebyla 

vystavena žádnému stimulu. Po dvou dnech byly všechny samice spárovány se samci. U 

většiny samic z obou skupin nastal estrus již první noc po spárování a byla pozorována 

kopulace. Domnívám se, že závěr autorů není přesný, protože samice byly izolovány jen 

dva dny, což je doba příliš krátká na to, aby nastal více než jeden estrus. U samic 

chovaných ve skupině dochází k potlačení estrálního cyklu (viz níže). Pokud ale stávající 

podmínky pominou (tj. dojde k izolaci samic), cyklus se obnoví. Je možné, že kdyby byly 

samice ponechány v izolaci delší dobu, synchronizace by u druhé poloviny samic 

(nestimulovány pachem samce) nebyla pozorována. V estru  by se nacházela přibližně 

čtvrtina samic, stejně jako v každé další fázi cyklu. 

Den po spárování se samcem 
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5.3  Opožděný nástup puberty 

 

K opožděnému nástupu puberty dochází u juvenilních samic chovaných ve 

skupinkách bez samců. Oproti tomu u samic chovaných samostatně k žádnému zpoždění 

nedochází (Champlin, 1971; Vandenbergh et al., 1972). Ale i u těchto izolovaných samic 

dochází ke zpoždění puberty, pokud je vystavíme působení podestýlky použité skupinou 

samic (Drickamer, 1974). Za tento efekt jsou zodpovědné chemosignály obsažené v moči 

(McIntosh & Drickamer, 1977), konkrétně 2,5-dimethylpyrazin – těkavá látka běžně 

produkovaná skupinově chovanými samicemi (Jemiolo & Novotny, 1993, 1994). Moč od 

skupiny samic zpozdí u juvenilních samic první estrus o 4 až 5 dní ve srovnání s 

juvenilními samicemi vystavenými moči izolovaných samic. I u inhibice puberty platí, že 

k vyvolání efektu stačí malé množství feromonu. Moč zředěná 1:1000 je plně funkční, při 

ředění 1:10 000 už efektivita slábne a  k úplné ztrátě funkce dojde po naředění 1:100 000 

(Drickamer, 1984). Neředěná moč ponechaná při pokojové teplotě ztrácí schopnost opozdit 

pubertu po sedmi dnech (Coppola & Vandenbergh, 1985).  

 

Doba působení stimulu a věk samic ovlivňují výsledný efekt. Pro vyvolání efektu je 

nutné stimulovat samice alespoň 1 hodinu denně na počátku světlé nebo temné periody po 

dobu minimálně 4 dní, ale lépe 7 dní. Moč a přímý kontakt jedinců představují stejně silný 

stimul, na rozdíl od akcelerace puberty. Stimulace dospělými samicemi má stejný efekt 

jako stimulace samicemi juvenilními. Nejcitlivější ke stimulu jsou samice ve věku 21 až 26 

dní. Pokud začneme stimulovat až 27. den, dojde jen k malému opoždění puberty a 

žádného efektu nedocílíme působením po 30. dni věku (Drickamer, 1977; Marchlewska-

Koj & Kruczek, 1986).  

 

Samice chované v izolaci také produkují 2,5-dimethylpyrazin. Tento zajímavý 

fenomén objevili McIntosh a Drickamer (1977), když porovnávali moč odebranou přímo 

z močového měchýře s močí již vyloučenou ven z těla. Moč odebraná z močového 

měchýře vždy vyvolala opožděný nástup puberty, a to jak moč samic ve skupině, tak moč 

izolovaných samic. Zatímco u vyloučené moči byla efektivní jen moč od skupinově 

chovaných samic.  

 

Vylučování zmíněného inhibičního feromonu závisí na sociální situaci, v níž se 

samice nachází. Ukázalo se, že čím více samic je pohromadě, tím dříve lze v jejich moči 
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detekovat feromon. Pokud samici ze skupiny izolujeme, trvá 10 dní než přestane v moči 

chemosignál vylučovat (Coppola & Vandenbergh, 1985). Přepokládá se, že vylučování 

inhibičního feromonu je vyvoláno nějakým dalším chemickým signálem v moči samic 

(Lepri et al., 1985). Tento chemosignál je pravděpodobně vnímán vomeronasálním 

orgánem, protože jeho odstranění vede u samic k neschopnosti 2,5-dimethylpyrazin v moči 

vylučovat (Vandenbergh, 1988). Dále je produkce tohoto inhibičního feromonu ovlivněna 

hormony nadledvinek. Jejich odstranění u samic vedlo k ukončení syntézy 2,5-

dimethylpyrazinu (Drickamer & McIntosh, 1980). Naproti tomu odstranění vaječníků 

nemá na jeho tvorbu vliv (Drickamer & Murphy, 1978). 

 

 

 

5.4  Potlačení estrálního cyklu 

 

Samice umístěné ve skupinách dalších samic vykazují prodloužené a nepravidelné 

cykly (Lee & Boot, 1955, 1956). Tento fenomén (Lee-Boot effect /angl./) byl pozorován i 

u izolovaných samic, které měly přístup k podestýlce nebo moči od samic chovaných ve 

skupině (Champlin, 1971; Wolff & Powell, 1979). Příčinou je opět feromonální látka 2,5-

dimethylpyrazin, stejná látka, která u juvenilních samic zpomaluje pohlavní dospívání 

(Novotny et al., 1999), (faktory ovlivňující produkci feromonu jsou uvedeny výše - 

Zpoždění puberty). VNO (vomeronasální orgán) není pro percepci feromonu nezbytně 

nutný, protože i po jeho odstranění dochází k prodlužování cyklu. Je možné, že v tomto 

případě dochází k přenosu informace i jinými signály (Novotny et al., 1986; Marchlewska-

Koj et al., 2000). Nepravidelnosti v délce cyklů jsou zapříčiněny periodami falešné 

březosti či anestru, pozorováno bylo i prodloužení estru (Whitten, 1957).  

 

Termínem falešná březost se označuje stav, kdy samice vykazuje známky březosti, 

přestože není březí. Sledované samice nejeví známky estru, naopak jejich poševní sekret 

má hlenovitý charakter, stejně jako u  březích samic a samic v diestru či v anestru. Dále 

pak dochází ke zbytňování děložní sliznice podobně jako při březosti, zvyšování hmotnosti 

těla a k rozvoji mléčných žláz. Frekvence výskytu falešné březosti u skupinově chovaných 

samic se mezi jedinci liší. U některých nastává náhodně po určitém počtu cyklů, u jiných 

pravidelně každý cyklus. Nejčastější délka trvání je 14 dní, ačkoli experimentálně zjištěné 

doby trvání se pohybují od 9 do 30 dní.  Stimulem pro tento efekt je již zmíněný samičí 
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feromon 2,5-dimethylpyrazin, nicméně  občas se efekt vyskytne samovolně i u samic 

chovaných samostatně. Teorie, že páření se sterilním samcem představuje stimul potřebný 

pro vyvolání falešné březosti, nebyla potvrzena. Pokud samice ze skupiny izolujeme, dojde 

během tří až pěti dnů k obnovení pravidelného cyklu (Dewar, 1959). Přidání samce ke 

skupince samic nemá na průběh falešné březosti vliv (Whitten, 1958).      

 

 

 

 

obr.11: Graf šesti po sobě jdoucích cyklů falešné březosti pozorovaných u skupinově 

chovaných samic myší. Sledováno bylo zpoždění estru, typ poševního sekretu a změna 

hmotnosti samic. Osa x: Doba trvání (dny), osa y: Hmotnost těla (g), ● – hlenovitý poševní 

sekret typický pro diestrus, ○ – poševní sekret typický pro estrus (Dewar, 1959). 

 

 

 

Anestrus byl popsán Whittenem (1959) u samic umístěných ve velkých skupinách 

(30 jedinců). Tyto samice po dobu až 40 dní neprodělávají estrální cyklus. Ve vejcovodech 

se po tuto dobu nevyskytují zralá vajíčka a poševní sekret má hlenovitý charakter, stejně  

jako při falešné březosti. Ve srovnání s falešnou březostí je tu ale několik rozdílů. 

Hlenovitý charakter poševního sekretu přetrvává při anestru mnohem déle (čtyřicet dní 

oproti přibližně deseti při falešné březosti). Samice v anestru mají atrofovanou dělohu a 

nedochází ani k nárůstu celkové hmotnosti těla. A konečně, vaječníky jsou ve srovnání 

s kontrolními samicemi mnohem menší a mají nižší hmotnost, přestože hmotnost těla se 
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neliší. To souvisí s atrofií  a snížením počtu žlutých tělísek ve vaječnících. Izolací samic ze 

skupiny docílíme během pár dní obnovení estrálního cyklu a  přidání samce do skupiny 

snižuje procento samic v anestru  (Whitten, 1957, 1958). 

 

Co rozhoduje o tom, který z jevů nastane, není známo. Jednou z možností je, že 

každý  z nich je zapříčiněn jiným feromonem. Vzhledem k tomu, že tyto efekty byly 

popsány na různých příbuzenských liniích myši domácí, může jít pouze o rozdílnou reakci 

na stejný chemosignál (Whitten, 1959). Roli by mohl hrát také počet samic ve skupině, 

přičemž  v malé skupině by docházelo k falešné březosti a ve velké k anestru (Parkes & 

Bruce, 1961). Tuto myšlenku potvrzuje i hypotéza založená na antagonistickém vztahu 

FSH (folikuly stimulující hormon) a prolaktinu (Everett, 1956, 1964). Tato hypotéza vrdí, 

že u samic chovaných v malých skupinách dochází k potlačení sekrece FSH  a tím ke 

zvýšení hladiny prolaktinu a k navození falešné březosti. Jedná se vlastně o stejnou situaci 

jako při březosti, jen s tím rozdílem, že nedošlo k oplození. Zvýšením počtu samic ve 

skupině se ještě víc potlačí sekrece FSH  a výsledkem toho je anestrus (Whitten, 1959). 

 

 

 

5.5  Další efekty vyvolané 2,5-dimethylpyrazinem 

 

U samic vystavených chronickému působení feromonu (od narození po dobu 

dospělosti) dochází k celkovému snížení schopnosti rozmnožování. Kromě pozdního 

pohlavního dospívání je také snížena schopnost zabřeznout a udržet březost. Samice 

vystavené působení feromonu i během kojení mají mnohem vyšší úmrtnost mláďat, než je 

běžné (Jemiolo & Novotny, 1993). Feromon má dále vliv na vývoj juvenilních samců. Jen 

jediná expozice 2,5-dimethylpyrazinu způsobí u mladých samců poruchy mitózy 

v buňkách kostní dřeně a to i při velkém zředění chemosignálu (Daev & Sverdlova, 2002). 
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5.6  Přerušení březosti 

 

Pokud k samici v rané fázi březosti přidáme samce, se kterým se předtím nepářila, 

dojde k ukončení březosti a nástupu nového estru (Bruce, 1959). K vyvolání efektu (Bruce 

effect /angl./) stejně jako  v předchozích případech není nutná přítomnost cizího samce 

(Bruce, 1960; Bruce & Parkes, 1961a; Parkes & Bruce, 1962). Postačí pachový stimul ve 

formě použité podestýlky, moči nebo homogenátu  z předkožkových žláz (Vandenbergh, 

1969; Marchlewska-Koj & Bialy, 1978).  

 

Moč kastrovaných a juvenilních samců přerušení březosti nevyvolává. Schopnost 

samce vyvolat efekt se objevuje až během puberty. Moč samce kastrovaného před pohlavní 

dospělostí nemůže efekt vyvolat a moč samce kastrovaného v dospělosti přestává fungovat 

po 10 dnech. Po aplikaci testosteronu dojde za 24 hodin k obnovení funkce a jejímu 

přetrvání po dobu následujících devíti dní  (Bruce, 1965; Marchlewska-Koj & 

Drozdowska, 1984).  

 

Pro navození efektu je nutné, aby samice byla schopná rozlišit nového samce od 

samce, s nímž se pářila. Pokud je nový samec z jiného kmene, dojde k přerušení březosti u 

80% samic. Se zvyšující se genetickou podobností samce klesá procento přerušení a 

geneticky shodní samci efekt téměř nevyvolávají (Parkes & Bruce, 1961).  

 

Samici je třeba stimulovat během prvních čtyř dní březosti. Stimulace zahájená pátý 

den po kopulaci je ve vyvolání efektu méně účinná a počínaje šestým dnem už zcela 

neúčinná. Souvisí to s implantací embrya do děložní sliznice, k níž dochází mezi čtvrtým a 

pátým dnem po oplození. Doba stimulace nutná k přerušení březosti je 48 hodin, ačkoli u 

malého procenta samic došlo k přerušení a následnému nástupu estru po stimulaci dlouhé 

jen 24, respektive 12 hodin (Bruce, 1961). Pokud je samici vrácen samec, s nímž se pářila, 

do 24 hodin po jeho odebrání, březost není přerušena. Přítomnost tohoto samce také 

zmírňuje působení dalších samců, pokud je s nimi samice umístěna pohromadě (Parkes & 

Bruce, 1961). Stimulace větším počtem samců nezvyšuje procento přerušených březostí. 

Naopak samice umístěné ve skupince vykazují menší procento potratů. Dokonce počet 

samic ve skupince negativně koreluje s procentem přerušených březostí (Bruce, 1963). 
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Obr.12: Graf závislosti množství potratů na době stimulace cizím samcem. Procento 

samic, které vlivem cizího samce potratí, se výrazně snižuje jakmile u nich dojde k 

implantaci oplozeného vajíčka do děložní sliznice (pátý den po spáření) (Bruce, 1961). 

 

 

Bruce efekt nenastává u kojících samic spářených při prvním estru po porodu 

(Bruce & Parkes, 1961b). To je spojeno se zvýšenou hladinou  prolaktinu (luteothropinu) 

v krvi samic. U nekojících březích samic podání prolaktinu zabrání přerušení březosti. 

Naproti tomu FSH (folikuly stimulující hormon) působí ve prospěch efektu. Běžné páření 

stimuluje sekreci prolaktinu a zároveň dochází ke snížení hladiny FSH. Výměna samce ale 

vede ke zvýšení sekrece FSH, což brání sekreci prolaktinu a vede k navození potratu. 

V případě kojících samic poskytuje sání mláďat dodatečný stimul pro tvorbu prolaktinu a 

tím i pro zachování březosti (Everett, 1956; Everett, 1964).   
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6  Závěr 

 

Změny v reprodukčním cyklu samic byly popsány u laboratorně chovaných myší, 

zatímco o situaci v přírodě není mnoho známo. Dá se předpokládat, že tyto změny jsou 

prostředkem, jak si za daných podmínek udržet co největší fitness. Pro samici je 

nevýhodné plýtvat energií na cyklickou tvorbu vajíček během estrálního cyklu, když ve 

skupině není samec a pravděpodobnost rozmnožení je velmi malá. Za stejných podmínek 

také není třeba, aby juvenilní samice brzy dospívaly, protože v konkurenci svých matek a 

starších sester by pravděpodobně neobstály. Naopak přítomnost samců je signálem 

značícím vhodné podmínky pro založení nové generace. Pak je určitě výhodné, aby samice 

byla co nejdříve připravena k rozmnožování. Otázkou zůstává, do jaké míry modulace 

estrálního cyklu popsané v laboratorních podmínkách odrážejí skutečnou situaci 

v přirozeném prostředí.  

 

Neméně zajímavý je také přenos pachových signálů dvěma různými drahami (z 

hlavního čichového epitelu a z VNO) do hypothalamu. Do hypothalamu tak přicházejí 

podněty nejen feromonální povahy, ale i další čichové podněty. Na základě informací 

z nich získaných hypotalamus spouští příslušnou odpověď, která může vést například ke 

zvýšení produkce některého hormonu nebo ke změně chování.  

 

Přestože se dlouhou dobu předpokládalo, že recepci feromonů zprostředkovává 

pouze VNO, poslední výzkumy ukazují, že se na jejich recepci podílí i hlavní čichový 

epitel (Boehm et al., 2005). Toto zjištění je důležité pro výzkum čichu u člověka, u kterého 

je VNO nefunkční. Bylo prokázáno, že po kontaktu s chemickými látkami typu androgenů 

a estrogenů dojde u člověka k aktivaci různých oblastí mozku včetně hypothalamu (Savic 

et al., 2001)  Ukazuje se, že u člověka hrají feromony mnohem důležitější roli, než se 

předpokládalo. Není ale zcela zřejmé, nakolik je odpověď na feromonální látky 

automatická a nakolik jsme schopni ji vědomě ovlivnit.  

 

Ať už je to jakkoli, jasné je, že pachová komunikace představuje velmi komplexní 

proces a svou roli zde pravděpodobně mají i neferomonální látky – např. molekuly MHC 

systému. Abychom porozuměli tomuto způsobu komunikace, nestačí chápat jen jednotlivé 

složky, je třeba znát i jejich vzájemné vztahy.     
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