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Seznam pouţitých zkratek 

 

 
 

ACTH  adrenokortikotropní hormon 

BPA   bisfenol A 

BT  2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazol 

C  zrohovatělé bezjaderné epiteliální buňky 

CL  corpus luteum – ţluté tělísko 

DB   dehydroxo-exo-brevicomin 

DC  diencephalon (mezimozek) 

DE  diestrus 

DES  diethylstilbestrol 

E  estrus  

E2   17β-estradiol 

FSH   folikuly stimulující hormon 

L  leukocyty 

LH   luteinizační hormon 

MC   mesencephalon (střední mozek) 

ME  metestrus 

MHC  hlavní histokompatibilní komplex 

MUP   hlavní močový protein (angl. major urinary protein) 

N  jaderné epiteliální buňky 

PE  proestrus 

r-MUP  rekombinantní hlavní močový protein 

VNO  vomeronazální orgán 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

Faktory ovlivňující estrální cyklus myši domácí domácí 

(Mus musculus) 
 

Abstrakt 
 

 

 Práce ve formě rešerše pojednává o faktorech ovlivňující estrální cyklus myši domácí 

(Mus musculus). Nosným tématem je zpracování modulace estrálního cyklu vlivem samčích 

či samičích chemických signálů. Podrobně jsou popsány známé fenomény - Bruceové, 

Whittenův a Lee-Boot efekt, spolu s nověji objevenými případy sociální modulace (vyvolání 

ovulace, role genotypu samce apod.). Dále se zabývá vlivy prostředí, především bisfenolu A 

v souvislosti s neţádoucím dopadem na reprodukční systém člověka, který je zkoumán právě 

na myších. 

 

Klíčová slova: estrus, feromon, MUP, Mus musculus, vomeronazální orgán 

 

 

 

 

Factors affecting oetrous cycles in the house mouse  

(Mus musculus) 
 

 

Abstract 
 

 

This bachelor thesis deals with factors which have significant influence on house 

mouse (Mus musculus)  oestrous cycle. Main theme is oestrous cycle modulation caused by 

male or female chemical signals. Familiar phenomena like Bruce effect, Whitten effect and 

Lee-Boot effect are described in detail along with  newly explored social modulation issues 

(ovulation trigger, male genotype role etc.). Environmental impact is also included, especially 

role of Bisphenol A in connection with negative impacts on human reproduction (tested on 

mice). 

 

Key words: oestrus, pheromone, MUP, Mus musculus, vomeronasal organ 
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1. Úvod a cíle  

 V 50. letech 20. století byl poprvé pozorován zajímavý fenomén - samice myši domácí 

(Mus musculus) reagují na určité vnější podněty, které mají zásadní vliv na jejich estrální 

cyklus. V průběhu studia těchto jevů bylo pozorováno, ţe faktorů, které se podílejí                              

na modulaci jejich cyklu, je celá řada.  

Vlivem chemických signálů dochází k urychlení či dočasnému potlačení pohlavní 

zralosti, stabilizaci či časnému ukončení březosti a dalším změnám (viz kapitola 4). Čichové 

podněty související s rozmnoţováním jsou vnímány především skrze vomeronazální orgán, 

který tak hraje klíčovou roli v problematice změn estrálního cyklu. 

 Cílem mé bakalářské práce je popsat estrální cyklus u myši domácí, přiblíţit podstatu 

přenosu chemických signálů, které ho ovlivňují a komplexně zpracovat hlavní případy 

modulace estrálního cyklu způsobené sociální interakcí a prostředím. Současně je jejím cílem 

vytvoření teoretického podkladu pro budoucí diplomovou práci. 
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2. Estrální cyklus myši domácí 

Periodické fyziologické změny, které od puberty doprovázejí ţivot většiny samic 

placentálních savců, nazýváme estrálním cyklem. Tyto změny slouţí k zajištění reprodukce                

a spolu s nimi se mění i chování. Výjimku tvoří lidoopi a člověk, u nichţ je estrální cyklus 

nahrazen menstruačním. Pravidelné změny jsou navozeny působením pohlavních hormonů, 

které jsou vylučované ovarii a jejichţ sekretorická činnost je podřízena periodické aktivitě 

hypothalamu. Ten ovlivňuje činnost hypofýzy, která pak působí na sekreci hormonů 

z vaječníku. 

Zástupce rodu Mus řadíme mezi polyestrické ţivočichy, kdy se cyklus opakuje několikrát 

do roka a trvá 4-5 dní s výjimkou doby březosti. Rozlišujeme čtyři stadia estrálního cyklu: 

proestrus (PE), estrus (E), metestrus (ME), diestrus (DE) a klidovou fázi neboli anestrus 

(PALEČEK, 1994). Tyto změny lze rozlišit dle vaginální cytologie (ALLAN, 1922).                         

V ovariích se střídá několik událostí, a to růst folikulů, ovulace a vznik ţlutého tělíska – 

corpus luteum (CL). K oplození samice dochází ve fázi estru, kdy je samice receptivní. Tato 

fáze trvá kolem 25 hodin. Ovulace u Mus musculus je spontánní a nastává přibliţně 10 hodin 

po zahájení estru, obvykle v noci (PALEČEK, 1994). K ovulačnímu vyplavení dochází 

důsledkem změny v hladině endogenních ovariálních steroidů, které doprovázejí folikulární 

vývoj. V případě, ţe po ovulaci nedojde v průběhu 2-3 dnů ke stimulaci děloţního hrdla, CL 

zaniká. Pokud kopulace nastane, vytváří se ze sekretu koagulačních ţlázek samce zátka, která 

v pochvě přetrvává aţ po následujících 24 hodin a zabraňuje tak pozdější kopulaci (PARKES, 

1926). Gravidita trvá 19-21 dní, během jednoho roku můţe mít samice 5-10 vrhů po 4-9 

mláďatech (GAISLER a ZEJDA, 1995).  
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2.1. Hormonální regulace estrálního cyklu 

Estrální cyklus je řízen pohlavními hormony. Adenohypofýzou je produkován folitropin - 

folikuly stimulující hormon (FSH), který ovlivňuje dozrávání folikulů ve vaječníku. Tento 

zrající folikul uvolňuje estrogen, který podporuje růst endometria. Zralý folikul (Graafův 

folikul) vlivem luteinizačního hormonu (LH) praskne a vajíčko se uvolňuje do vejcovodu – 

dochází k ovulaci. LH podporuje vznik CL, který vzniká z prasklého folikulu. Vzniklé ţluté 

tělísko produkuje progesteron, způsobující růst endometria po ovulaci a tím připravuje 

děloţní sliznici k nidaci oplozeného vajíčka. Pokud nedojde k oplození, výstelka endometria 

se sníţí, ale neodumírá, jak je tomu u menstruačního cyklu (Obrázek 1) (LAWSON, 2008). 

 

 

 

 

Obrázek 1: Estrální cyklus (LAWSON, 2008) 
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2.2. Rozlišení fází estrálního cyklu 

Fertilní či nefertilní fázi estrálního cyklu lze rozlišit s pouţitím metody Natynczuk 

(NATYNCZUK a MACDONALD, 1994). Pro analýzu je vyuţit fixovaný preparát buněk, 

získaných vaginálním výplachem. V náhodně vybraném poli je  potřeba rozlišit a spočítat tři 

typy buněk, a to: 

 leukocyty (L) 

 zrohovatělé bezjaderné epiteliální buňky (C)  

 jaderné epiteliální buňky (N).  

Dosazením do vzorce                                        lze na základě výsledných dat sestavit 

křivku (Obr. 2),  popisující změnu v poměru těchto buněk během estrálního cyklu. Pokud       

E  < 0,3 jedná se o diestrus, pokud E > 0,7 prochází samice plodnou částí cyklu - estrem. 

Podle převaţujícího počtu buněk je pak moţné dále odlišit i jednotlivé fáze estrálního 

cyklu – PE, E, ME, DE (Obr. 3 A-D). 

 
 
Obrázek 2: Fáze estrálního cyklu laboratorní myši,  vlastní data (viz 7. Přílohy) 
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2.2.1. Proestrus 

V první fázi estrálního cyklu (Obr. 3A) pozorujeme velké mnoţství epiteliálních 

buněk s jádry. Tyto buňky jsou často ve svazcích a polymorfonukleárních leukocytů se zde 

nachází málo. PE trvá asi 18 hodin (PALEČEK, 1994). FSH vyvolává dozrávání folikulů           

ve vaječníku. Folikuly produkují estrogen, který podporuje růst endometria. Nejen 

v endometriu, ale i v pochvě dochází k nárůstu epiteliálních buněk. V pochvě se nachází            

10-13 vrstev epiteliálních buněk. Polymorfonukleární leukocyty se nacházejí pouze v malém 

mnoţství a to v povrchové vrstvě epitelu (ALLEN, 1922).  

 

2.2.2. Estrus  

Estrus trvá kolem 25 hodin (PALEČEK, 1994). V tomto stadiu nacházíme zrohovatělé 

epiteliální buňky s degenerovanými jádry (Obr. 3B). Jedná se o plodné období cyklu, kdy je 

samice receptivní. Ovulace nastává spontánně asi deset hodin po začátku estru, a to obvykle 

v noci (PALEČEK, 1994). Leukocyty nejsou přítomny. Hojný výskyt těchto zrohovatělých 

buněk je kritériem pro určení ovulace (ALLEN, 1922). Estrus nastává i po porodu                              

– tzv. poporodní estrus (angl. postpartum estrus), během kterého můţe být samice oplozena, 

coţ vede ke zvýšení jejího reprodukčního výkonu (KRACKOW a HOECK, 1989). 

 

2.2.3. Metestrus 

Ve fázi metestru dochází ke katabolickému účinku na rozmnoţovací systém. Toto 

stadium trvá pouze kolem osmi hodin. Pozorujeme velké mnoţství polymorfonukleárních 

leukocytů (Obr. 3C) a málo degenerovaných epiteliálních buněk (PALEČEK, 1994).                      

Po ovulaci dochází k vytvoření ţlutého tělíska z prasklého folikulu. CL produkuje progesteron 

a jeho další osud závisí na tom, dojde-li k oplození vajíčka či ne. Pokud oplození nenastává, 

CL přestane produkovat progesteron a přemění se v corpus albicans. Mění se i výstelka 

dělohy, která se navrací zpět do normální velikosti.  
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2.2.4. Diestrus 

Charakteristický velkým mnoţstvím leukocytů a méně jsou zde zastoupeny jaderné 

epiteliální buňky (Obr. 3D). V této fázi můţeme pozorovat i velké mnoţství hlenu. Tato fáze 

trvá 55 hodin (PALEČEK, 1994). 

2.2.5. Anestrus  

Jedná se o klidovou fázi mezi dvěma periodami. V tomto období nedochází 

k periodickým změnám reprodukčního ústrojí. Anestrus souvisí se zvýšenou produkcí 

melatoninu, který má inhibiční vliv na sekreci pohlavních hormonů (PRENDERGAST et al., 

2001). 
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2.2.6. Obrazová dokumentace – fáze estrálního cyklu 

 

 

          Obrázek 3: A - proestrus, B - estrus, C - metestrus, D - diestrus (zvětšení: 26,5 x 20), vlastní data (viz 7. Příloha) 
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3. Mus musculus  

3.1. Charakteristika 

 
ŘÍŠE Animalia (Ţivočichové) 

KMEN Chordata (Strunatci) 

TŘÍDA Mammalia (Savci) 

ŘÁD Rodentia (Hlodavci) 

ČELEĎ Muridae (Myšovití) 

ROD Mus (Myš) 

BINOMICKÉ JMÉNO Mus musculus  

Tabulka 1: Taxonomické zařazení 

 

Myš domácí (Mus musculus) patří mezi významné laboratorní ţivočichy. Řadíme ji    

do řádu hlodavců (Rodentia). Hlodavci jsou největším řádem savců, který zahrnuje kolem 

1800 druhů. Délka těla  myši domácí je nejčastěji 7-10 cm, ocas měří 5-11 cm. Její hmotnost 

se pohybuje kolem 10-36 g (GAISLER a ZEJDA, 1995). Od myšic je rozeznáme kratšími 

ušními boltci, zářezem na zadní straně řezáků a kratším ocasem, z něhoţ nelze pokoţku volně 

stáhnout (ANDĚRA, 1999, GAISLER a ZEJDA, 1995).  

Jedná se o komenzála, kterého nacházíme v blízkosti člověka, a díky tomu došlo 

k jejímu šíření z původní palearktické oblasti. V současné době obývá všechny kontinenty 

s výjimkou Antarktidy (MUSSER et al., 2008). Myš domácí patří mezi nejrozšířenější savčí 

druh na naší planetě, coţ pramení z její velké adaptability na nejrůznější okolní podmínky. 

Dokáţe ţít a mnoţit se i v prostředí o teplotě -30 °C a byla pozorována i v dolech hlubokých 

600 m (Shrnuto z LATHAM a MASON, 2004). V Evropě nacházíme dva poddruhy a to Mus 

musculus domesticus v Evropě západní a Mus musculus musculus v části východní. U nás se 

setkáme nejčastěji s myší domácí (Mus musculus musculus), v oblasti Ašského výběţku                   

a Chebska vytváří populace myši domácí hybridní zónu s myší západoevropskou (Mus 

musculus domesticus). Tato hybridní zóna je přibliţně 2500 km dlouhá, táhne se napříč 

Jutským poloostrovem a dále od pobřeţí Baltského moře skrze střední Evropu a Balkánský 

poloostrov aţ k pobřeţí Černého moře (BOURSTOT et al., 1993, MACHOLÁN a ZIMA, 

1994).  
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Nejvyšší aktivitu vykazují za soumraku a během noci (ANDĚRA, 1999). Myš domácí 

patří mezi významné modelové organismy pro biologii a medicínu, ale na druhou stranu                    

i mezi obávané škůdce a přenašeče nebezpečných onemocnění jako je například tularémie, 

myší tyfus, dýmějový mor atd. Většina laboratorních myší jsou kříţenci poddruhů, nejčastěji 

právě Mus musculus musculus s Mus musculus domesticus (WADE et al., 2002). 

Mezi nejrozvinutější smysly hlodavců patří čich a čichová komunikace je pro jejich 

ţivot stěţejní. Velmi důleţitý je také citlivý sluch, mohou vnímat ultrazvukové signály aţ           

do 100 kHz, jeţ vyuţívají ke komunikaci na krátkou vzdálenost. Samec tyto ultrazvukové 

signály v rozsahu od 30-110 kHz pouţívá během námluv a pobízí jej k tomu přítomnost 

samičích feromonů. Tyto zvuky se zdají být odlišné u různých jedinců, podobně jako zpěv 

ptáků (HOLY, 2005). Mláďata také vyuţívají ultrazvukové signály, a to při komunikaci 

s matkou. Jejich rozsah je nejčastěji pod 10 kHz, zřídka dosahují 20 kHz. Signály vydávají je 

mláďata ve věku od 2-15 dní, později tato schopnost zaniká. Tato komunikace slouţí 

k získání matčiny pozornosti a vyvolání jejího mateřského chování (EHRET a BERNECKER, 

1986). 

 

 

3.2. Podstata pachové komunikace u Mus musculus 

Mus musculus je aktivní především v noci, coţ ji činí závislou i na jiných neţ vizuálních 

podnětech. Také proto hraje čich nezastupitelnou úlohu v jejím ţivotě. Olfaktorické podněty 

umoţňují získat informace o potravě, varovat před patogeny či toxiny a v neposlední řadě 

sehrávají významnou roli v komunikaci mezi jedinci. U myši domácí se vyvinul velmi sloţitý 

systém pachové komunikace a pach jediné kapky moče postačí příjemci ke zjištění mnoha 

informací o jejím původci.  

Chování myši domácí je tudíţ zaloţeno z velké části na čichových vjemech a zdrojem 

těchto feromonů není jen moč, ale obsahují je i samčí pohlavní ţlázy vyúsťující do močových 

cest (MARCHLEVSKA-KOJ et al., 1990).   

Pojem feromony poprvé definoval v roce 1959 P. Karlson a M. Lüscher, a to jako látky, 

které jsou uvolňované do prostředí jedním jedincem a přijaté druhým jedincem stejného 

druhu, u kterého vyvolávají specifickou reakci (KARLSON a LUSCHER, 1959). Ovšem 

pouţití tohoto pojmu je komplikované, protoţe v mnoha studiích je jím míněno něco 

rozdílného. Na tento problém upozorňuje ve své práci Robert E. Johnston (2003). Ten má                         
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pod pojmem feromon na mysli jednotlivou chemickou sloţku, která je uvolňovaná jedním 

jedincem daného druhu a která ovlivňuje chování, fyziologii nebo obojí v příjemci stejného 

druhu (JOHNSTON, 2003). Podle načasování a doby trvání odpovědi můţeme feromony 

rozdělit na primer a releaser. Releasery neboli signalizační feromony účinkují jako atraktanty 

nebo repelenty a způsobují relativně rychlé ovlivnění chování, jako je např. sexuální aktivita, 

rodičovská péče a agrese. Primer feromony vyvolávají pomalé fyziologické události, které 

nakonec ovlivňují reprodukci (TIRINDELLI et al., 1998).  

Feromony jsou detekovány hlavním čichovým orgánem a i prostřednictvím 

vomeronazálního neboli Jacobsova orgánu, který roku 1811 poprvé popsal L. L. Jacobson                   

u několika savců. Díky vomeronazálnímu orgánu (VNO) jedinec vnímá především pachy 

související s rozmnoţováním. Při odstranění či disfunkci VNO dochází ke zhoršení 

reprodukčního chování. Vliv VNO na příjem podnětů byl experimentálně ověřen sledováním 

nedospělých samic vystavených 

přítomnosti samce. Během 

experimentu byly subjekty rozděleny 

na dvě skupiny: kontrolní                     

a zkoumanou. U kontrolní skupiny 

dochází k urychlení nástupu puberty, 

coţ je posuzované na základě 

vzrůstající váhy dělohy. Pokud byl 

však odstraněn jeden čichový lalok         

a přetnuty oba svazky 

vomeronazálních nervů u jedinců ze 

zkoumané skupiny, došlo k větší redukci odpovědi na přítomnost samce neţ při odstranění 

pouze jednoho svazku (KANEKO et al., 1980). Při odstranění VNO bylo také pozorováno 

abnormální sexuální chování, kdy se samec vůči druhému nechoval agresivně, ale chtěl se          

s ním pářit a samice se důsledkem odstranění VNO chtěly pářit s ostatními samicemi                       

a vydávaly ultrazvukové signály typické pro samce (KIMCHI et al., 2007).  

VNO je uloţen na spodině dutiny nosní.  V jeho sliznici se nacházejí senzorické neurony, 

které na svůj povrch vystavují vomeronazální receptory. Axony senzorických neuronů vedou 

signál vzniklý aktivací vomeronazálních receptorů (v důsledku zachycení feromonu)                    

do přídavného olfaktorického bulbu (MUNGER et al. 2009). Ten se vychlipuje z přední 

strany hemisfér koncového mozku. Je sloţen ze dvou párů čichových bulbů. Hlavní přijímá 

signály z olfaktorických neuronů v nosní dutině, přídatný pár (angl. accessory olfactory bulb - 

Obrázek 4: Vomeronazální senzorické neurony, šipkou označený 

AOB (RODRIGUEZ et al., 1999). 
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AOB) pak z vomeronazálního 

orgánu. Právě přídatnému 

čichovému systému (angl. 

accessory olfactory systém - 

AOS), který se skládá z VNO, 

AOB    a vyšších olfaktorických 

center, je věnováno mnoho 

pozornosti v souvislosti s jeho 

funkcí v chemické komunikaci                       

a regulaci sociálního chování.  

VNO se skládá ze dvou oddělení, která obsahují na sobě nezávislé subpopulace neuronů. 

Apikální vrstva obsahuje vomeronasální receptory genové rodiny V1r, bazální rodiny V2r 

(MOMBAERTS, 2004). Jedná se o receptory typu G-proteinu, které se liší ve své 

podjednotce. G-proteiny s podjednotkou Gαi2 nacházíme u neuronů v apikální vrstvě, 

podjednotku Gαo u neuronů v bazální vrstvě (BERGHARD a BUCK, 1996). Axony 

vomeronazálních senzorických neuronů situovaných v apikální vrstvě směřují do anteriorní 

poloviny AOB, axony z bazální vrstvy míří do posteriorní oblasti, kde pak vytvářejí 

synaptický kontakt s dendrity mitrálních buněk AOB. Toto rozdělení je částečně zachováno 

i ve vyšších úrovních, kdy se tato informace buď z anteriorní nebo posteriorní části AOB 

přenáší do specifických oblastí amygdaly (MOHEDANO-MORIANO et al., 2007). Dále je 

informace zpracována hypothalamem. 

 

Schematické znázornění zpracování čichového podnětu:  

 

 

 

 

Přístup k VNO je ovládán autonomní cévní pumpou. Prostorná tkáň VNO prodělává 

cyklické zduření a vyprazdňování, coţ pohání tekutinu dovnitř dutiny. Díky tomu mohou 

feromony, které jsou v tekutině rozpuštěné dospět k receptorům. Aktivaci této pumpy má             

na svědomí neobvyklý čichový či visuální podnět (MEREDITH, 1994).  

Moč samce obsahuje neobyčejně vysokou koncentraci proteinů. Nejpočetnější jsou hlavní 

močové proteiny (angl. major urinary proteins - MUPs). Ty patří do skupiny lipokalinů  

(FLOWER, 1996) a jejich velikost je přibliţně 18-19 kDa (SHARROW et al., 2002). MUPs 

Obrázek 5: Vomeronasální orgán, VNO – vomeronasální orgán, MOE – 

hlavní čichový epitel, AOB – přídatný čichový bulbus (TRINDELLI et al., 

1998) 

FEROMON → VNO → AOB → AMYGDALA → HYPOTHALAMUS → ENDOKRINNÍ    ODPOVĚĎ 
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jsou syntetizovány v játrech a uvolňovány skrze ledviny do moči. Tyto proteiny hrají 

významnou roli při přenosu chemického podnětu, kdy prodluţují účinek pachové stopy 

(HURST et al., 1998). MUPs mají strukturu β-barelu a obsahují hydrofobní kapsu, která váţe 

malé organické ligandy (TIMM et al., 2001). Chemický stimul je uvolněn z moči dospělého 

samce a působí na hormonální regulaci u samice stejného druhu. Exprese MUP je regulována 

hladinou testosteronu (THUNG, 1956) a MUP hrají roli v agresivním chování                 

(CHAMERO et al., 2007). Hlavní močové proteiny hrají také roli v individuálním 

rozpoznávání (HURST et al., 2001). Nejdůleţitějšími faktory, které regulují expresi MUP, se 

zdají být: věk, pohlaví, druh a hormonální stav jedince (Shrnuto z JANOTOVA a STOPKA, 

2009). Proto mohou poskytovat doplňující informace o jedinci a sehrávat roli v pohlavním 

výběru. 
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4. Faktory ovlivňující estrální cyklus myši 

domácí 

U myši dochází vlivem chemických podnětů k modifikacím estrálního cyklu. Feromony 

vylučované samcem mohou způsobit synchronizaci estrálního cyklu, urychlení nástupu 

puberty u mladých samic a také časné ukončení březosti samice. Vlivem samičích feromonů 

dochází naopak k potlačení estrálního cyklu nebo pozdějšímu nástupu puberty. To jsou známé 

případy sociální modulace, které jsou níţe podrobně popsány. Poslední část je věnována 

vlivům prostředí. 

4.1. Vliv přítomnosti samce na estrální cyklus samice 

4.1.1. Synchronizace estrálního cyklu - Whittenův efekt 

Prvním objeveným efektem, kdy samec působí na estrální cyklus samice je právě 

Whittenův efekt nazývaný po svém objeviteli W. K. Whittenovi, který jej pozoroval jiţ v roce 

1956. Tento objev nastartoval mnoho dalších experimentů, které přinesly řadu nových 

poznatků, co se modulace estrálního cyklu týče.  

V případě, ţe je skupina přibliţně 30 samic vystavena přítomnosti samců, dochází 

k nerovnoměrnému oplození během následujících čtyř nocí po spárování. Usouzeno tak bylo 

dle přítomnosti vaginální zátky dotyčných samic, která se vytváří po kopulaci. Nejvíce samic 

bylo oplozeno třetí noc po spárování. Pokud byl samec dva dny před spárováním umístěn          

za drátěnou mříţkou, došlo hned první den přímého kontaktu se samicí k signifikantně 

vyššímu oplození neţ v následujících dnech. Jestliţe byla samice dva dny před spárováním 

chována v ušpiněné kleci, kterou dříve obýval samec, tak bylo nejvíce samic oplozeno první           

a třetí den. Je tedy pravděpodobné, ţe prvotní stimul samčích exkretů byl později přehlušen 

přítomností samce samotného (WHITTEN, 1956). Samec přítomný ve skupině samic tedy 

vyvolává estrus a jeho synchronizaci.  

Tyto prvotní experimenty jsou ve shodě s navazujícími studiemi, které se věnují 

bliţšímu určení látek, které vyvolávají tento efekt. Mnoţství studií potvrzuje  těkavý charakter 

látky vyvolávající Whittenův efekt (WHITTEN et al., 1968, GANGRADE a DOMINIC, 

1984). Sloţky samčí moči mohou vyvolat různé endokrinní odpovědi u samice. Produkce 

feromonů obsaţených v moči je androgenně závislá (VANDENBERGH et al., 1975). Zdá se 

pravděpodobné, ţe samcem vytvořené sloučeniny ovlivňují sekreci luteinizačního hormonu            

a prolaktinu u samice, spolu s dalšími steroidy, jejichţ sekrece je jimi regulována. Byly 
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testovány syntetizované sloţky samčí moči, a to 2-(sec-butyl)-4,5-dihydrothiazol (BT)            

a dehydroxo-exo-brevicomin (DB) ve vyvolání Whittenova efektu. Vystavením samic 

normální samčí moči nebo moči kastrovaného samce, do které byly přimíchány tyto dvě 

sloţky, vyvolalo estrus třetí či čtvrtý den u většiny samic bez ohledu na to, jestli byly chovány 

ve skupině či samostatně. U těch chovaných ve skupině po osmi, které vykazovaly 

prodlouţení estrálního cyklu, zapříčinilo vystavení této moči zkrácení a vyšší frekvenci 

estrálního cyklu. Zdá se, ţe efektivita těchto syntetizovaných sloučenin stoupá se zvyšujícím 

se počtem samic ve skupině. Pokud jsou totiţ samice chovány v nepřítomnosti samce, dochází 

k fázi anestru nebo výskytu pseudogravidity a pravděpodobně pouze za těchto podmínek 

způsobují tyto syntetické látky synchronizaci estrálního cyklu (JEMIOLO et al., 1986).  

Nejen moč, ale i samčí pohlavní ţlázy jsou důleţitým zdrojem signálů vyvolávajících 

estrus (MARCHLEVSKA-KOJ et al., 1990).  Tato nová skutečnost podnítila další vědecké 

bádání. Nejvíce jsou v samčích pohlavních ţlázách zastoupeny α-farnesen  a β-farnesen, které 

jsou vyloučeny do moči (NOVOTNY et al., 1990). Jejich exprese je androgenně závislá            

a souvisí i se sociálním postavením samce ve skupině. Kastrovaní jedinci mají nízkou hladinu 

farnesenu oproti těm nekastrovaným a dominantní jedinci produkují více těchto látek oproti 

podřízeným (HARVEY et al., 1989). Extrakt získaný z pohlavních ţláz nekastrovaného 

samce a roztok syntetického farenesenu způsobil estrus během pětidenního experimentu 

jednoznačně ve více případech, neţ tomu bylo vlivem působení extraktu pohlavních ţláz 

kastrovaného samce nebo vody jako kontrolní látky. Při pouţití vody či extraktu z pohlavních 

ţláz kastrovaného samce nebyl zaznamenán ţádný rozdíl, coţ potvrzuje, ţe biologická 

aktivita pohlavních ţláz je pod kontrolou gonád. Efektivita farenesenu ve vyvolání estru je 

sníţena při zvýšeném počtu samic ve skupině, samičí inhibiční chemické signály jeho účinek 

vyvaţují (MA et al., 1998). Přesně naopak je tomu u dříve studovaných látek DB a BT, kdy je 

jejich účinek se zvyšující se hustotou samice ve skupině vyšší. Dříve neţ byl popsán účinek 

farnesenu jako primer feromonu v indukci estru, bylo popsáno, ţe ovlivňuje chování. Samci,         

a to jak dominantní či podřízení, se vyhýbají teritoriím, která jsou jím značená (JEMIOLO            

et al., 1992) a pro samice je farnesen atraktivní (JEMIOLO et al. 1991).  

Synchronizace estrálního cyklu byla studována i u volně ţijící myši domácí. Nejvíce 

samic nebylo oplozeno třetí noc, jako tomu bylo u laboratorních druhů, ale aţ čtvrtou noc coţ 

je pravděpodobně způsobeno delším estrálním cyklem  (CHIPMAN a FOX, 1966), U samic 

chovaných ve skupině, které mají potlačený estrální cyklus, dojde k jeho obnově vlivem 

samce za 72 hodin (WHITTEN et al., 1968).  
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Vliv samce na estrální cyklus byl pozorován i u myšice křovinné (Apodemus sylvaticus). 

Pokud jsou tyto samice chované samostatně, má fáze estru krátkou dobu trvání (jeden den)              

a délka celého cyklu můţe být aţ devět dní. V přítomnosti další samice je estrus naopak lehce 

potlačen. Cyklus se výrazně mění díky přítomnosti samce za mříţkou. Vlivem samčích 

feromonů dochází ke zkrácení estrálního cyklu a prodlouţení fáze estru (Obr. 6).                              

U promiskuitních druhů denní výměna nepříbuzného samce za mříţkou urychlila počátek 

estru, jehoţ fáze byla prodlouţena do té míry, ţe se zdál být kontinuální. U estrálního cyklu 

došlo naopak k jeho zkrácení (STOPKA a MACDONALD, 1998). 

 

Obrázek 6: Sociální modulace estrálního cyklu. Sloupce znázorňují délku estru, linie délku cyklu. Tato kritéria byla 

pozorována ve čtyřech prostředích: FF (samice v přítomnosti jiné samice), F (samice bez sociálních interakcí), M+F 

(samice se samcem za mříţkou) a (M)n+F (samice, kterým byl samec za mříţkou měněn kaţdý den). (STOPKA                      

a MACDONALD, 1998).  

Jak se mění estrální cyklus přítomností samce v kleci samice pozorujeme                            

na následujícím grafu, kde je patrné zkrácení a vyšší frekvence estrálního cyklu (Obr. 7).  

 

 

Obrázek 7: Fáze estrálního cyklu u Apodemus sylvaticus, vlastní data (viz 7. Příloha) 
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4.1.2. Efekt Bruceové – blokování březosti vlivem přítomnosti samce 

V případě, ţe je samice časně po oplození vystavena přítomnosti cizího samce nebo 

jeho moči, dochází k blokování její březosti (BRUCE, 1960). Tento jev byl pozorován nejen 

u druhu Mus musculus, ale např. i u hraboše pensylvánského - Microtus pennsylvanicus 

(CLULOW a LANGFORD, 1971), křečka dlouhoocasého - Peromyscus maniculatusa 

(ELEFTHERIOU et al., 1962) a lumíka norského – Dicrostonyx  groenlandicus (MALLORY 

a BROOKS, 1980).  

Pach cizího samce blokuje implantaci a následkem toho se samice navrátí za 4-5 dní 

po původním spáření do fáze estru. Oproti tomu k aborci nedojde v případě navrácení samice 

k samci, se kterým se pářila a to i po odloučení na 24 hodin nebo pokud byla v přítomnosti 

jiných samic. Existují dokonce důkazy, kdy přítomnost jiných samic pomáhá stabilizovat 

březost samice. Přítomnost kastrovaného samce také vyvolává tento efekt (BRUCE, 1960, 

1965).  

Samice rozpozná cizího jedince pomocí paměti vomeronazálního systému a díky tomu 

je schopna ukončit svou současnou březost (BRENNAN, 1990). K tomu, aby mohla být 

březost ukončena je tedy potřeba signálu, který ji naruší a také signálu, na jehoţ základě 

samice rozpozná, jedná-li se o cizího samce nebo toho, se kterým se pářila (BRENNAN, 

2009). Tento signál pak prostřednictvím VNO ovlivní neuroendokrinní dráhu - aktivované 

neurony v amygdale spouštějí sekreci dopaminu z dopaminových neuronů - coţ v důsledku 

vede k inhibici uvolňování prolaktinu (BRENNAN a BINNS, 2005), způsobující degradaci 

corpus luteum a selhání březosti (BECKER a HURST, 2007). Významnou roli při formování 

paměti můţe sehrávat oxytocin, jak bylo experimentálně prokázáno vaginální stimulací 

(WERSINGER et al., 2008).  

Uvaţovalo se o MUPs jako o podnětech, které vyvolávají Bruce effect, ale výsledky 

frakcionace samčí moči ukázaly, ţe signálem je látka s nízkou molekulární hmotností (PEELE 

et al., 2003).  

To, ţe k ukončení březosti není potřeba fyzického kontaktu naznačovala ve své studii 

jiţ H. M. Bruceová, kdy i přítomnost samice samotné v kleci samce vyvolalo aborci (BRUCE, 

1959). Spouštěčem této blokace jsou malé peptidy, které slouţí jako ligandy pro MHC I. třídy 

(LEINDERS - ZUFALL et al., 2004). Tyto ligandy jsou prvními zjištěnými vomeronazálními 

podněty, které zprostředkovávají ukončení březosti. Jedná se o netěkavé molekuly s typicky 

devíti aminokyselinovými zbytky, které jsou prezentovány na povrchu molekuly MHC 

(SINGH et al., 1987). Produkce peptidů MHC I. třídy není androgenně závislá, selhání 
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březosti vyvolá i jejich přidání do moči juvenilních či kastrovaných samců. Blokace březosti 

peptidy váţící se na MHC I. třídy je zprostředkovaná tvorbou inositol 1, 4, 5-trisfosfátu                   

ve VNO (THOMPSON et al.,  2007).  

K ukončení březosti dochází také vlivem steroidních hormonů obsaţených v moči 

samce, nejvíce se na tom podílí 17β-estradiol (E2). Muţský E2 byl označen radioaktivním 

tritiem a intranazálně podán březím samicím, tak se dostal přímo do krevního oběhu. Díky 

tomu se zjistilo, ţe se E2 dostává signifikantně více do reprodukčních tkání neţ do částí 

mozku, a to především do dělohy, kde narušuje implantaci blastocysty (Obr. 8) (Shrnuto 

z GUZZO et al., 2010). Endogenní E2 je potřeba k degradaci E- kadherinu, čímţ dochází 

k narušení děloţního epitelu a je umoţněna nidace vajíčka (POTTER et al., 1996). Při vysoké 

hladině cirkulujícího E2 je děloţní sliznice nepoddajná pro nidaci vajíčka (MA et al., 2003) 

a také díky tomu dochází k rychlejší dopravě vajíčka do dělohy, jeţ můţe mít za následek 

selhání oplození (BURDICK a WHITNEY, 1937). Pokud však byly čerstvě oplozeným 

samicím podávány E2 protilátky, nedošlo k přerušení jejich březosti v přítomnosti cizích 

samců. Schopnost samce ukončit březost je zmenšena kastrací, avšak můţe být obnovena 

podáním testosteronu nebo E2 (GUZZO et al., 2010). 

 

 

Obrázek 8: Hromadění tritiem značeného E2 u čerstvě oplozené samice v děloze, vaječnících, svalech, čichovém 

bulbu, MC + DC (mesencephalonu a diencephalonu) a mozkové kůře. Kontrolním vzorkem je 10 μl 95% ethanolu, 

10 μCi tritiem značený estradiol (3H-E2) je značen černě, šrafovaně je 10 μCi tritiem značený estradiol, kterému 

předcházelo injekčním podání 2 μg 17β-estradiolu v 0.05 cm3 arašídovém oleji, a to před dvěma dny (E2+
3H-E2). 

(GUZZO et al., 2010). 
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Zdá se, ţe teorie ve zprostředkování Bruceové efektu prostřednictvím E2 a peptidy 

MHC I. třídy se nevylučují. Ovšem kaţdý tento signál působí prostřednictvím jiné dráhy. 

 Vzhledem k faktu, ţe VNO obsahuje velké mnoţství receptorů, je moţné, ţe látek se 

stejným účinkem bude více (BRENNAN, 2009). Poslední analýza genomu myši odhalila 

funkční geny pro 187 tříd  V1R a 70 tříd V2R receptorů (SHI a ZHANG, 2007).  

 Schopnost samce ukončit březost samice je také dána jeho sociálním postavením - 

dominantní samec přivodí účinnější blok březosti neţ samec podřízený. To, jakého byl 

původní samec společenského postavení, signifikantně nezměnilo vnímavost samice k tomuto 

efektu (HUCK, 1982).  

Široce diskutovaná je evoluční výhoda tohoto jevu, kdy cizí samec přerušením 

úspěšného páření svého konkurenta zvýší své vlastní fitness. Díky tomu, ţe se samice ocitne 

zpět ve fázi estru, ji můţe oplodnit a zvýšit své sociální postavení ve skupině. Samice 

potratem zabrání zbytečné investici, protoţe by narozená mláďata mohla být samcem                      

po porodu zabita (infanticida). Ztráta oplozeného vajíčka nebo raného embrya sníţí její 

celkové reprodukční fitness mnohem méně, neţ by byla ztráta právě narozených mláďat 

(SCHWAGMEYER, 1979). K infanticidě však nedochází vţdy, samice by proto s výhodou 

vyuţila schopnost rozlišovat samce s potenciálně infanticidním chováním. Je moţné, ţe 

samec s niţším sociálním postavením se k infanticidě ubírá méně neţ samec dominantní 

a platnost tohoto předpokladu byla zaznamenána u laboratorní myši (HUCK, 1982).  

4.1.3. Urychlení nástupu puberty - Vandenbergh efekt 

V období puberty dochází ke zvýšené aktivitě osy hypothalamus-hypofýza-gonády 

(HPG). Hypothalamické GnRH (angl. Gonadotropin releasing hormone) neurony zvětšují 

svou aktivitu a tím dochází ke zvýšené tvorbě LH a FSH v hypofýze. Tyto hormony působí  

na zvýšenou syntézu pohlavních hormonů v ovariích - estrogenů a tím dochází k nárůstu 

hmotnosti dělohy. Právě osa HPG je klíčová pro moţné urychlení puberty. 

Je známo, ţe se sociální prostředí významně podílí na dosaţení puberty u samic myši 

domácí. Nástup puberty u nedospělé samice můţe být urychlen přítomností dospělého samce 

(VANDENBERGH, 1967) nebo naopak oddálen přítomností samic (DRICKAMER, 1977). 

Dle studií J. G. Vandenbergha dochází vlivem pachu samce k nástupu fáze prvního estru o 15 

dní dříve neţ je u samic chovaných bez samce či v přítomnosti kastrovaných samců.  

 Od objevu tohoto jevu se snaţí mnoho vědeckých týmů objasnit chemickou podstatu 

samčího podnětu. Původní domněnkou bylo, ţe aktivní sloţkou je zřejmě peptid nebo 

k peptidu navázaná látka (MASSEY a VANDENBERGH, 1981).  
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Uvaţovalo se o klíčové roli MUPs nebo jejich ligandů ve vyvolání Vandenbergh 

efektu. Otázkou je, jestli je potřeba obou těchto komponent. MUP společně s navázanými 

těkavými látkami a dále i proteinům příbuzný hexapeptid vyvolává urychlení nástupu puberty 

u samice myši. Oproti tomu těkavé látky navázané na MUP tento efekt nevyvolávají, 

konkrétně 2-(sec-butyl)-thiazolin, 2,3-dehydro-exo-brevicomin a 4-(ethyl)fenol. Tyto ligandy 

byly zbaveny MUP a rozpuštěny v dichlormethanu a následně aplikovány na nosní dírky 

samic myši, nicméně samotné bez MUP byly neaktivní. Pro ujištění, ţe dichlormethan nebrání 

ve vyvolání tohoto efektu, byl pro kontrolu přidán do vzorku moči dospělého a nedospělého 

samce. Hmotnost dělohy vzrostla dle očekávání u samice, jejíţ nosní dírky byly potřeny 

dospělou samčí močí spolu s dichlormethanem. Vomeronasální orgán obsahuje receptory, 

které rozpoznávají krátké N- terminální sekvence, N-Glu-Glu-Ala-X-Ser (X je polární 

zbytek), běţné jak u MUP tak i hexapeptidů. MUP s těkavým ligandem aktivují neurony               

ve VNO a vyvolávají behaviorální a fyziologické odpovědi v příjemci signálu. Vliv těchto 

proteinů na urychlení nástupu puberty byl zjišťován měřením vzrůstající hmotnosti 

dělohy   samice, která se blíţila k prvnímu proestru (MUCIGNAT – CARETTA et al. 1995). 

I samcem ušpiněná podestýlka vyvolává tento efekt (VANDENBERGH, 1969).  

Pokud ligandy nevyvolávají tento efekt, je potřeba objasnit jejich roli. Z pozdější 

studie je závěr opačný: ligandy navázané na MUP jsou feromony, které urychlují nástup 

puberty a rekombinantní MUP, který je strukturně identický přirozenému proteinu není 

schopen tento efekt vyvolat (NOVOTNY et al., 1999). Rekombinantní r-MUP I je protein, 

který byl připravený v E.coli a je strukturně identický s hlavní sloţkou přirozeně se 

vyskytujícího MUP komplexu, má stejnou hmotnost, sekvenci a afinitu k BT (2-sec-butyl-4,5-

dihydrothiazol) (ŢÍDEK et al., 1999). Tento r-MUP byl prověřen GC-MS analýzou                

pro nepřítomnost těkavých látek a spolu s přirozeně se vyskytujícím MUP porovnán                         

ve schopnosti vyvolat urychlení puberty. Jejich vliv na pohlavní vyspělost samic myši byl 

usouzen dle váhy dělohy 27. den. Přirozeně se vyskytující MUP zvýšil děloţní váhu                        

na přibliţně 90 mg, v případě r-MUP a vody byla její hmotnost kolem 40 mg. Tento 

experiment potvrzuje, ţe r-MUP není schopen vyvolat tento efekt. Ke stejnému závěru se 

dospělo  i  u hexapeptidu, který byl povaţován za aktivní (NOVOTNY et al., 1999).  

Synteticky vytvořené ligandy – BT, DB, α a β-farnesen a 6-hydroxy-6-methyl-3 

heptanon (nebo ve formě laktolu) byly buď jednotlivě nebo ve směsi umístěné na nosní rýhu 

a  nosní dírky samic myši a všechny byly schopné signifikantně zvýšit váhu dělohy. Výsledky 

těchto vědeckých týmů si odporují. Je to dáno nejspíše tím, ţe komplex těchto ligandů byl 
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odolný vůči pouţitým organickým rozpouštědlům . Přesvědčivým důkazem pro podporu nové 

studie je neschopnost r-MUP vyvolat Vandenbergh efekt (NOVOTNY et al., 1999).    

Ovšem to neznamená, ţe MUP slouţí jako pouhé nosiče feromonů. Jejich úloha 

v chemické komunikaci je mnohem vyšší. V nedávné době bylo prokázáno, ţe samotné MUP 

jsou schopné aktivovat receptory ve VNO a ţe ony samotné slouţí jako feromony ve vyvolání 

agresivního chování mezi samci laboratorní myši (CHAMERO et al. 2007).  

Otázka jestli tyto ligandy působí na pohlavní vyspělost i u volně ţijících myší zůstává 

nezodpovězena a je zde potřeba dalšího výzkumu. Víme však, ţe samec odchycený z volné 

přírody je schopný vyvolat urychlení puberty u samic laboratorních myší (MASSEY 

a VANDENBERGH, 1981).  

4.1.4. Vyvolání ovulace  

Oproti dříve studovanému Whitten či Lee-Boot efektu (viz kapitola 4.1.1. a 4.2.1.) je 

téma zabývající se vyvoláním ovulace poměrně nedávné. Studiem vlivu samčích hlavních 

močových proteinů na vyvolání ovulace se zabýval Lorenzo Morè v roce 2006. Hlavní 

močové proteiny extrahované ze samčí moči byly zbaveny těkavé látky a rozpuštěny v moči 

prepubertálních myší ve fyziologické koncentraci. Tato moč byla aplikována na nosní dírky 

pohlavně zralých samic chovaných ve skupině. Vajíčka, která se uvolnila do vejcovodu byla 

počítána na základě pitvy a to ráno v druhý den estru. Zjistilo se, ţe jediný podnět hlavního 

močového proteinu zvýšil ovulaci stejně tak jako kompletní moč samce. V laboratorním 

prostředí došlo k vyvolání ovulace při stimulaci v 11 hodin první den estru a pouze v případě, 

ţe byly samice chovány ve skupině po šesti, u izolovaných k efektu na ovulaci nedošlo. Dále 

bylo prokázáno, ţe moč samce potkana nepůsobí na vyvolání ovulace myši domácí, protoţe 

obsahuje odlišné proteiny. U samic, kterým byl odstraněn vomeronazální orgán docházelo 

k vysoce spontánní ovulaci. Výsledky tedy naznačují, ţe hlavní močové proteiny aktivují 

neuroendokrinní systém prostřednictvím VNO a spouštějí tak ovulaci (MORÈ, 2006). 

 Nejen samčí ale i samičí MUP jsou důleţité pro nastavení ovulace. Během estrálního 

cyklu je zvýšená exprese MUPs úzce spojená s počátkem estru, coţ hraje důleţitou roli jako 

čestný (angl. honest) signál. Maximální koncentrace dosahují MUPs právě jeden den předtím 

neţ nastává ovulace. Samice hladinou MUPs vyjadřuje svůj reprodukční stav a díky 

demonstraci estru láká konkurující si samce, čímţ zvyšuje své vlastní fitness (STOPKA et al., 

2007). Od samce pocházející MUPs slouţí samici nejen k vyvolání ovulace, ale na jejich 

základě můţe docházet k pohlavnímu výběru. MUPs hrají významnou roli v individuálním 
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rozpoznávání (viz kapitola 3.2.). Samice se prostřednictvím hlavních močových proteinů 

dozvídá důleţité charakteristiky pro volbu pohlavního partnera (HURST et al., 2001). 

         

4.1.5. Změny estrálního cyklu v závislosti na genotypu samce 

4.1.5.1. Efektivita oplození  

Stimulace samčími feromony vede ke změně hladiny hormonů, které ovlivňují 

implantaci. Zvyšují koncentraci LH a následně i estrogenu. Estrogen uvolňovaný během 

proestru můţe ovlivnit mnoţství vazebných receptorů pro progesteron, které se nacházejí 

v děloze březí samice. Přímým efektem těchto hormonálních změn je signifikantní zvýšení 

aktivity dehydrogenázy v děloze samice během čtvrtého dne březosti. Samčí genotyp 

ovlivňuje aktivitu tohoto enzymu během čtvrtého dne březosti. Aktivita dehydrogenázy byla 

signifikantně zvýšená pokud outbrední samici stimuloval a pářil se s ní outbrední samec neţ 

C57BL/kw samec. Došlo k oplození menšího počtu vajíček neţ při kopulaci se samcem stejné 

rasy. Samci C57BL/kw jsou známi svou slabší produkcí feromonů neţ outbrední (Shrnuto 

z MARCHLEWSKA-KOJ et al., 1980).  

4.1.5.2. Regulace estrálního cyklu 

 Vliv samčího genotypu byl pozorován i v souvislosti s pravidelností estrálního cyklu. 

Jestliţe jsou samice s pravidelnými cykly vystaveny samci stejného genotypu (kmene E, S1) 

dochází v případě kmene E k vysoce pravidelným cyklům (Obr. 9A), pokud však jsou 

vystaveny samci odlišného genotypu (kmen CN) estrální cyklus se stane nepravidelným  

(Obr. 9B). V tomto případě nastává očividné prodlouţení DE, celého cyklu a je registrována 

fáze anestru. Myši inbredního kmene E byly selektovány pro svůj vysoký stupeň přeţití jako 

embryí, inbrední kmen S1 pro velkou velikost mláďat a CN pro malou velikost. U samic S1 

však není při vystavení samci CN pozorována změna v cykličnosti. Samice genotypu CN 

vykazují nepravidelné cykly. Pokud byly samice E nejprve vystaveny E a aţ pak CN samcům, 

došlo ke sníţení výskytu dlouhých cyklů a nedocházelo k anestru. To nasvědčuje tomu, ţe 

změny ve folikulárním růstu jsou ovlivněny prvním samcem.  Následné vystavení samcům 

kmene CN moţná sniţuje hladinu E2 a tím zpoţďuje ovulaci. Samice E nejprve vystavené 

samcům CN vykazují zlepšení v pravidelnosti estrálního cyklu pokud jsou následně chovány 

v přítomnosti samců kmene E (Obr. 9C). Genetické rozdíly mohou působit na odpověď 

samice vůči samci a taky na schopnost samce produkovat feromon, na který samice reaguje. 
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Důleţitá je i blízkost samice k samci, který tento feromon produkuje (Shrnuto z DE LEON 

a BARKLEY, 1987).  

 

 

Obrázek 9: Znázornění cykličnosti estrálního cyklu, samice inbredního kmene E byly vystaveny: A - samci kmene E, 

B - samci kmene CN, C - samci CN a následně E (DE LEON a BARKLEY, 1987). 

 
 

4.2. Vliv přítomnosti samice  

4.2.1. Potlačení estrálního cyklu - Lee - Boot efekt 

Pokud jsou samice chovány společně, dochází vlivem samičích feromonů k potlačení 

fáze estru a k prodlouţení estrálního cyklu. Prvním, kdo popsal tento jev, byl v roce 1944 

Andervont, jeţ měl mnoho následovníků. K potlačení estrálního cyklu dochází na více 

úrovních. Můţe dojít k prodlouţení fáze estrálního cyklu, vyvolání pseudogravidity (falešná 

březost) či výskytu fáze anestru.  

Pokud jsou jednotlivé samice umístěny do klece, kterou dříve obývala skupina samic, 

sníţí se u těchto samic frekvence estrálního cyklu, coţ vedlo k domněnce, ţe se této suprese 

zúčastní feromony. Zdá se, ţe přítomnost byť jediné samice,  vyvolává tento efekt. Byl 

pozorován maximální počet samic ve skupině, kdy zvýšení tohoto počtu nemá další efekt na 

frekvenci estrálního cyklu. Se zvyšující se hustotou klesá frekvence estrálního cyklu např. 

u inbredního kmene C57BL do hodnoty čtyř samic, u BALB aţ do šesti. Ke sníţené frekvenci 
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cyklu dochází díky prodluţující se době trvání diestru. Stupeň potlačení estrálního cyklu je 

tedy daný velikostí skupiny (CHAMPLIN, 1971).  

Velikost skupiny pravděpodobně rozhoduje o tom, dojde-li k anestru nebo falešné 

březosti. Pokud byly samice (švýcarské bílé myši – angl. white Swiss CD-1) chovány                       

ve velkých skupinách (20 a více) došlo v 73-83 % k výskytu pseudogravidity neţ anestru. 

Pozorována byla zvýšená sekrece prolaktinu, který v přítomnosti čerstvě vytvořeného ţlutého 

tělíska zapříčiní falešnou březost a tím dojde ke sníţenému počtu estrálních cyklů (RYAN 

a SCHWARTZ, 1977). 

 Přičemţ právě prolaktin hraje zásadní roli v supresi estrálního cyklu, jak ukazují 

i pozdější studie - experimentálně ověření podáním bromocriptinu, jenţ sníţil hladinu 

prolaktinu, coţ mělo za následek obnovu cyklu u samic, které ho potlačovaly. Nejen samčí 

feromony dokáţou obnovit estrální cyklus (viz. Whittenův efekt), ale i oboustranné odstranění 

VNO nebo sníţená hladina prolaktinu navrátí estrální cyklus za 72 hodin (REYNOLDS 

a KEVERNE, 1979). 

Stále však není jasný fyziologický mechanismus této feromonové komunikace, proto 

se novější studie soustředí na roli nadledvin při tomto efektu. Močí normálních samic a těch, 

kterým byly nadledviny odstraněny, se potřely nosní dírky jednotlivě chovaných samic. Moč 

normálních samic způsobila potlačení cyklu, moč samic s odstraněnými nadledvinkami tento 

efekt nevyvolala. Pokud však byly léčeny kortikosteronem, obnovila se jejich schopnost 

inhibovat estrální cyklus. Samičí moč obsahuje několik těkavých sloţek, jejichţ sekrece je 

zprostředkována právě nadledvinami. Významnou sloţkou je 2,5-dimethylpyrazin bez nějţ se  

neobejde tato suprese (MA et al., 1998).  Sloţka samotná, je schopna vyvolat Lee-Boot efekt 

(JEMIOLO a NOVOTNY, 1993).  

4.2.2. Stabilizace březosti u samice 

První domněnka, ţe přítomnost ostatních samic moţná přispívá ke stabilizaci březosti 

(BRUCE, 1960), vedla k dalším experimentům v roce 1963. Pokud jsou březí samice chovány 

ve skupinách, dochází k ustálení jejich březosti. Se zvyšujícím se počtem samic ve skupině 

klesá schopnost samce vyvolat potrat – Bruceové efekt. Ve skupině skládající se jiţ z osmi 

samic dochází k méně neţ poloviční blokaci březosti, oproti jejich umístění jednotlivě, 

nicméně i v případě umístění samic do skupin po osmi, docházelo k signifikantně častějšímu 

návratu do estru, neţ u kontrolní skupiny. Stejný trend byl pozorován u všech čtyř 

pozorovaných inbredních kmenů (jednalo se o kmeny: P, Dutch, TO a CBA), jen březost 

u samic jediného inbredního kmene (TO) byla hůře narušena. Zdá se, ţe působení jak samce, 
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tak i samice působí prostřednictvím hypofýzou sekretovaného LH, ale s opačným efektem.           

Je moţné, ţe se u některých samic vytvořilo dostatečné mnoţství LH, a byly schopny přečkat 

kritickou periodu, způsobenou přítomností samce, jenţ v důsledku inhiboval činnost 

hypofýzy.  Z porovnání získaných dat s kontrolou lze usuzovat, ţe je olfaktorický vliv samce 

částečně efektivní i v přítomnosti konkurenčního pachu ostatních samic (BRUCE, 1963).   

4.2.3. Oddálení puberty 

Jev byl studován u skupiny zralých samic, které byly vystaveny účinku syntetického 

2,5-dimethylpyrazinu. Ten samice vytváří v přítomnosti ostatních samic. Samice myši byly 

testovány od narození aţ po první odchovy. Ty z nich, které byly vystaveny této sloučenině, 

dosahovaly prvního estrálního cyklu podstatně později neţ samice, které byly vystaveny jen 

vodě. Mladé samice dosáhly své první puberty v průměru o 3,7 aţ  3,9 dní později neţ 

neexponované jak znázorňuje graf (Obr. 10). Účinek této látky není ovlivněn tělesnou 

hmotností jedince a ani ročním obdobím, v jehoţ průběhu se mladá samice narodila.   

 

Obrázek 10: Vliv postnatálního podání 2,5-dimethylpyrazinu na věk, ve kterém samice dosáhne puberty v souvislosti 

s hmotností a dobou narození (JEMIOLO-NOVOTNY, 1993). 

 

U ţádné ze samic, které byly vystaveny účinku 2,5-dimethylpyrazinu 

nedošlo   dokončení jediného estrálního cyklu do věku 35 dní. Pouze 52-64 % exponovaných 

samic úspěšně porodilo a vychovalo svá mláďata, u kontroly byla úspěšnost vyšší a to 86-96 

%. Dalším účinkem této látky je zvýšená úmrtnost mláďat během laktace. Tento efekt je 
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spojen s funkcí nadledvin, při jejich odstranění k tomuto oddálení puberty u juvenilních samic 

nedochází. U exponovaných samic došlo navíc ke sníţené ochotě ke kopulaci oproti kontrole 

(75-70 % oproti 98-92 % u neexponovaných).  Zdá se, ţe tato látka sehrává důleţitou roli 

v regulaci hustoty populace myši domácí, ale je potřeba zjistit, zda se tak odehrává                          

i v přirozených podmínkách (Shrnuto z JEMIOLO a NOVOTNY, 1993) 

 

4.3. Vliv prostředí  

4.3.1. Urychlení pohlavní zralosti vlivem BPA a DES 

Bisfenol A (BPA) se pouţívá při výrobě 

plastů a v poslední době se hovoří o neţádoucím 

dopadu této látky na ţivé organismy. Objemem 

výroby (2,2 milionu tun ročně, data z roku 2003) 

se BPA řadí mezi celosvětově nejuţívanější 

průmyslově vyráběné chemikálie (BURRIDGE, 

2003). Díky teplu a kontaktu se zásaditými či 

kyselými látkami dochází k hydrolýze esterových 

vazeb a BPA se uvolňuje do prostředí. Účinek 

BPA se zkoumá především na myších.     

Mechanismus, jakým BPA způsobuje 

vývojové abnormality, není znám, ale vzhledem 

k tomu, ţe se tato látka váţe na estrogenové 

receptory ERα a ERβ je rozumné uvaţovat 

o zprostředkování jeho efektu právě skrze ně 

(Shrnuto z MARKEY et al., 2005). Stejně 

i diethylstilbestrol (DES) byl studován 

v souvislosti s účinkem na reprodukční systém. 

DES je syntetický nesteroidní estrogen, který se  

v minulosti pouţíval za účelem zabránění potratu 

a jako postkoitální antikoncepce (později 

objeveny teratogenní a rakovinotvorné účinky). 

Prenatální expozice BPA stejně jako DES 

způsobuje u samice myši abnormality 

Obrázek 11:  Graf A popisuje věk v době 
pozorovaného vaginálního otevření, B hmotnost                   
v této době a C věk prvního estru. Hodnoty jsou 
průměrem z deseti měření +- směrodatná odchylka, 
*,** a *** značí hladinu pravděpodobnosti odchylky 
od kontrolního vzorku (P<=0.05, 0.01, 0.001) 
(HONMA et al., 2002)  
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související s reprodukcí, jako je výskyt vícevaječných folikulů (angl. polyovular follicles) 

a na vaječníku nezávislé rohovatění vaginálních epiteliálních buněk. Byl pozorován vliv 

nízkých dávek BPA a DES na urychlení puberty u samic myši ICR/Jcl. Pregnantním samicím 

byla injekčně podána dávka BPA ( 2 a 20 µg/kg) a DES ( 0,02; 0,2; a 2 µg/kg). Výsledkem 

bylo významně časnější pozorování rozšířeného poševního vchodu (angl. vaginal opening) 

a stejně i časnější první estrus u všech samic kromě těch vystavených 2 µg/kg BPA 

v porovnání s kontrolou. Jejich tělesná váha byla v tomto momentě niţší v porovnání 

s kontrolními samicemi (Obr. 11). Účinek na budoucí reprodukční schopnost narozených 

samic, které byly vystaveny BPA nebo DES, nebyl pozorován. Víme však, ţe je BPA 

schopný překonat placentální bariéru u myši (Shrnuto z HONMA et al., 2002).  

U lidí vyvolávají vysoké dávky BPA zvýšený výskyt abnormalit pohlavních orgánů 

u chlapců a dřívější pohlavní dozrávání u dívek (HOWDESHELL et al., 1999). Velká 

pozornost je věnována zejména kojeneckým lahvím s obsahem této látky. Od 1. 6. 2011 je 

jejich prodej v EU zakázán a dodnes jsou tyto výrobky stahovány z prodeje.  

4.3.2. Vliv stresu na březost samice 

Vliv stresových situací na donošení mláďat pozoroval jiţ v roce 1966 R. K. Chipman 

a K. A. Fox. K ukončení březosti můţe dojít nejen přítomností cizího samce, ale i častým 

přemísťováním do čisté klece, rušením a dále nevhodnou manipulací jako je otáčením klece 

o 360° předtím neţ dojde k usazení plodu. K největší redukci dochází v případě, kdy byly 

samice divoké myši domácí kaţdý den umístěny do čisté klece a v 17h rušeny manipulací 

dokud nedošlo k močení (CHIPMAN a FOX, 1966).  

O dvacet let později podobný experiment znovu potvrdil, ţe stres v rané fázi gravidity 

sniţuje jeho úspěšnost. Vyvolávání stresu po dobu tří nebo šesti dní sníţilo počet březích 

samic – úspěšnost březosti se vlivem stresu sníţila z 90% na 52%. Dále došlo ke sníţení 

velikosti narozených mláďat oproti kontrolní skupině. Stres vyvolávaný v ranních hodinách 

více redukoval průměrnou velikost mláďat neţ ten v odpoledních hodinách (WIEBOLD et al., 

1986). 

Expozice stresu u myši působí na osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny (angl. 

hypothalamo-pituitary-adrenal HPA) a následkem toho dochází ke zvýšení sekrece ACTH 

a kortikosteronu (BARLOW et al., 1975). V pozdním stadiu březosti ovšem dochází                          

ke sníţení citlivosti HPA osy na stres a tyto odpovědi nejsou přítomné během porodu, a to 

navzdory značně zvýšené hladině kortikosteronu. Mechanismus redukce citlivosti HPA osy 

během gravidity však zatím nebyl objeven (DOUGLAS et al., 2003). 
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4.3.3. Změna v době strávené v jednotlivých fázích estru v závislosti 

na věku samice 

S narůstajícím věkem se prodluţuje doba strávená v DE za současného sníţení doby 

strávené v PE a E. U stárnoucí myši (13 - 16 měsíční) dochází ke sníţení frekvence estrálního 

cyklu spolu s přetrvávající změnou vaginálního epitelu. Doba, kdy samice dosahují těchto 

charakteristických změn je rozdílná u různých inbredních kmenů, rozmezí je od 6-16 měsíců. 

Šest měsíců staré samice C57BL/6J jsou v období, kdy prodělávají maximální frekvence 

cyklu a nepoţadují přítomnost samčích olfaktorických podnětů pro jeho pravidelnost. Od pěti 

měsíců věku, ale ne dříve, se u těchto samic vyskytují pravidelně se opakující cykly, pokud 

jsou chovány samostatně. U samic linie E a CN se pravidelnost cyklu naopak od šesti měsíců 

věku sniţuje a pravděpodobně zůstává závislá na samčích olfaktorických signálech (Shrnuto 

z DE LEON a BARKLEY, 1987).  

4.3.4. Efekt nedostatku potravy na ovulaci 

Pokud samice hladověly, dostavila se jejich další ovulace se zpoţděním. Myši byly 

bez potravy po dobu 24 nebo 48 hodin a experiment byl zahájen v době estru či diestru.                 

Na základě délky jejich prvního cyklu, bylo moţné předpokládat, kdy se dostaví jejich 

následující ovulace. Zpoţdění odpovídalo rozdílu mezi dobou, kdy měla následující ovulace 

nastat, a kdy ve skutečnosti nastala. Pokud byl přístup ke krmivu zamezen v období estru, 

došlo k nesignifikantnímu vlivu při hladovění po dobu 24 hodin, kdy se ovulace zpozdila 

pouze o jeden den, avšak v případě dvounásobné délky hladovění došlo v průměru                

ke zpoţdění o 2,4 dny. V případě zahájení pokusu v době DE, reagovaly samice dvěma 

způsoby. Čtyři samice z 18 pokračovaly ve svém cyklu, ale pitvou se potvrdilo, ţe ţádná 

z nich neovulovala. Zbylých 14 samic prokazovalo prodlouţení DE a ovulace dosáhly se 

zpoţděním několika dní. V případě 24 hodinového hladovění došlo ke zpoţdění v průměru               

o 3,2 dny a u 48 hodinového o 6,8 dní (BRONSON a MARSTELLER, 1985).  
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5. Závěr 

Estrální cyklus samice myši domácí (Mus musculus) je řízen vnitřně za činnosti 

pohlavních hormonů, avšak tato přírodou nastavená regulace je snadno ovlivnitelná vnějšími 

faktory. U myši domácí (Mus musculus) se vyvinul důmyslný systém pachové komunikace, 

kdy chemický podnět vylučovaný jedním jedincem ovlivňuje chování či vyvolává 

fyziologické změny v příjemci stejného druhu. Myš domácí je obdařena nejen hlavním 

čichovým orgánem, ale má i funkční vomeronazální orgán. Pro zástupce těchto malých 

hlodavců přináší tento přídatný čichový systém evoluční výhodu, protoţe jsou díky němu 

schopni vnímat feromony a další chemické podněty bez nutnosti přímého fyzického kontaktu.  

Hlavním zdrojem feromonů je moč, která poskytuje mnoho informací o jejím nositeli. 

V příjemci mohou její jednotlivé sloţky vyvolat řadu neuroendokrinních odpovědí, které 

v důsledku vedou k celé škále změn.  

Těkavé sloţky samčí moči (2-(sec-butyl)-4,5-dihydrothiazol, dehydroxo-exo-brevicomin, 

α-farnesen  a β-farnesen) sehrávají roli hned ve dvou efektech. Prvním z nich je Whittenův 

efekt, kdy tyto látky přijímané skrze vomeronazální orgán synchronizují estrus u samic                      

ve skupině. Děje se tak nejen u laboratorních, ale i u volně ţijících myší domácích.  

Ve volné přírodě ţije myš domácí nejčastěji v rodinných skupinách, které obsahují 

společné teritorium (GAISLER a ZEJDA, 1995). Otázkou zůstává, co přináší tento fenomén 

jednotlivým členům populace. Pokud je samec schopný v tento interval oplodnit více samic, 

je to pro něj výhodné, neboť tím zvýší počet potomků a tím i své vlastní fitness. Další 

výhodou pro samce by mohlo být udrţení si svého dominantního postavení ve skupině. Pokud 

mají samice své plodné období ve stejnou dobu, je pravděpodobné, ţe samec bude v tu chvíli 

ve skupině přítomný. Dominantní samec tak můţe zamezit tomu, aby cizí samec vniknul             

do skupiny a úspěšně se pářil s některou z jeho samic. Stejně i pro samice je synchronizace            

a moţné společné načasování porodu přínosné, vzhledem ke sníţené mobilitě ve shodném 

období. Tyto hypotézy by však bylo nutné potvrdit experimentálně. Studium toho jevu u myší 

má i praktický význam -  vedlo k vyuţití synchronizace estrálního cyklu u hospodářských 

zvířat, coţ zefektivnilo jejich chov (PURSLEY et al., 1997). 

I u ţen byla pozorována synchronizace menstruačního cyklu, kterou poprvé zaznamenala 

v roce 1971 Martha McClintock (McCLINTOCK, 1971). Její studie je však kritizována                 

pro chyby v metodickém postupu a moţnost náhodného vzniku této synchronizace 

(ZHENGWEI a SCHANK, 2006).  



 
 

35 
 

Druhým efektem, ve kterém se uplatňují výše jmenované sloţky samčí moči je urychlení 

nástupu puberty juvenilních samic. Kromě nich se na dřívější pohlavní zralosti podílí i nověji 

objevená sloţka samčí moči, a to 6-hydroxy-6-methyl-3 heptanon. Uvaţovalo se, ţe i MUPs 

sehrávají roli v tomto projevu, avšak rekombinantní MUP neměl vliv na zvýšení hmotnosti 

dělohy, coţ je určovacím kritériem této modulace. Stálo by za ověření, jestli i tato nově 

objevená sloţka samčí vyvolává Whittenův efekt. 

Situaci, kdy cizí samec přeruší březost samice nazýváme Bruceové efekt. Samice 

rozpozná cizího samce díky paměti vomeronazálního systému. Formování této paměti se stalo 

předmětem zájmu mnoha vědců, kteří se snaţí upřesnit její podstatu a nalézt princip 

rozpoznání cizího samce od toho, se kterým se samice pářila. K tomuto rozlišení dochází 

pravděpodobně na úrovni AOB. Pokud samice rozpozná cizího samce, dochází v důsledku 

k inhibici uvolňování prolaktinu, degradaci corpus luteum, selhání březosti a následnému 

navrácení estrálního cyklu. Mezi látky vyvolávající Bruceové efekt jsou řazeny peptidy MHC 

I. třídy a estradiol. Vzhledem k velkému počtu vomeronazálních receptorů (přes 250) však 

můţe být látek s podobným účinkem více.  

Jak pro samce, tak i samici je aborce výhodná. Samice se vyhne zbytečným energetickým 

ztrátám, neboť se cizí samec můţe uchýlit k infanticidě. Ten si ukončením gravidity udrţí své 

dominantní postavení ve skupině. Efekt byl pozorován i u jiných ţivočichů, a proto mohou 

získané znalosti poslouţit k zamezení těchto aborcí, například chovem časně březích samic 

v izolaci. 

Vliv samčích MUPs na vyvolání ovulace pozoroval teprve nedávno Lorenzo Morè. MUP 

je zachycen receptory ve VNO, při jeho odstranění dochází ke spontánním ovulacím, coţ 

experimentálně potvrzuje jeho roli v tomto efektu. V pokusu byl pouţit MUP zbavený ligandů 

a zkontrolovaný GC-MS analýzou. Vzhledem k tomu, ţe se nepotvrdila role MUPs jako 

chemických podnětů, vedoucích k předešlým efektům, stálo by za to opakovat experiment 

s pouţitím r-MUP.  Dále by bylo moţné prověřit jestli k vyvolání ovulace dochází i u jiných 

zástupců rodu Mus (pouţiti byli albíni švýcarské myši – angl. albino Swiss mice) a ve volné 

přírodě. Rovněţ by se nabízelo ověřit existenci tohoto efektu i u jiných ţivočichů, kde by 

tento efekt mohl nalézt uplatnění při umělé inseminaci. 

Samice chované ve větším počtu produkují 2,5-dimethypyrazin a dochází u nich 

k potlačení estrálního cyklu. Sekrece této látky je řízena nadledvinami. Na zprostředkování 

této suprese se podílí VNO a u samic dochází ke zvýšení hladiny prolaktinu. Přítomnost 

samce za 72 hodin navrátí samicím estrálním cyklus. Pro samice je tato suprese výhodná, 

neboť dochází ke sníţení jejich energetických výdajů. 2,5-dimethylpyrazin dále způsobuje 
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oddálení pohlavní zralosti mladých samic. Samice, které byly vystaveny jeho účinku, dosahují 

puberty o několik dní později neţ samice neexponované. Zbývá však ověřit jestli se tato 

suprese odehrává i mimo laboratorní prostředí a jestli díky tomu dochází k regulaci hustoty 

populace.  

Přítomnost ostatních samic ve skupině vede ke stabilizaci březosti a sniţuje tak schopnost 

samce přivodit aborci. 

Zaznamenány byly i některé faktory prostředí, které mění estrální cyklus myši domácí. 

Jedná se například o zpoţdění ovulace vlivem nedostatku potravy nebo závislost věku samice 

na rozloţení fází estrálního cyklu, kdy se s přibývajícím věkem prodluţuje doba strávená 

v nefertilní části cyklu. Značný je i vliv stresu, který sniţuje úspěšné donošení mláďat. 

V nedávné době byl zaznamenán neblahý účinek bisfenolu A a diethylstilbestrolu 

v souvislosti s nepříznivým vlivem na člověka. Způsobuje dřívější pohlavní dospívání u dívek 

a abnormality pohlavních orgánů u chlapců. Jeho účinek je testován právě na myších, u nichţ 

bylo prokázáno, ţe způsobuje dřívější pohlavní zralost. 
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7. Přílohy 

 

7.1. Metodika 

 

Po několik dní jsem mezi 10-11h ranní prováděla vaginální výtěr 50 µl PBS u dvou samic 

laboratorních myší (C57BL) a jedné myšice křovinné (Apodemus sylvaticus). Vzorky byly 

připraveny s pomocí přístroje Cytofuge (4 minuty při 1000 otáčkách) a dále barveny dle 

metody Pappenheim: 

 na připravené podloţní sklíčko pouţijeme barvivo May-Grünwald a necháme tři 

minuty působit 

 poté na preparát nalijeme PBS na dobu jedné minuty, který pak odsajeme s pomocí 

filtračního papíru 

 v posledním kroku barvíme po 15 minut roztokem 1:10 Giemsa-Romanovski 

a nakonec opláchneme destilovanou vodou 

 

Fertilní či nefertilní část estrálního cyklu jsem rozlišila s pouţitím metody Natynczuk 

(NATYNCZUK a MACDONALD, 1994). S pomocí mikroskopu a programu AnalySIS jsem 

získala data potřebná pro dosazení do vzorce E = C / (C+N+L).  

Z výsledných dat jsem sestavila křivku (Obr. 2) popisující změnu v poměru těchto buněk 

během estrálního cyklu a rozlišila diestrus a estrus (viz kapitola 1.2.). Podle převaţujícího 

počtu buněk v preparátu jsem pak blíţe odlišila i proestrus a metestrus.  

Samice jejíţ estrální cyklus je zachycen na obrázku 2 byla původně povaţována za 

gravidní a po dobu 12 dní před pozorováním umístěna samostatně v kleci z důvodu 

očekávaného porodu. Aţ výpočet E a následně zhotovená křivka potvrzuje, ţe samice není 

březí, ale vykazuje čtyřdenní průběh estrálního cyklu (Obrázek 2).   

 

 


