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Fáze pohlavního cyklu 
 PROESTRUS  

 ESTRUS 

 METESTRUS (DIESTRUS) 

 ANESTRUS 

 

 PROESTRUS + ESTRUS = HÁRÁNÍ (2 x ročně u většiny fen) 
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 Schéma histologického řezu poševní stěnou při plné estrogenizaci:  
 A – vrstva bazální a vzhled bazální buňky 
 B – vrstva parabazální a vzhled parabazální buňky 
 C – vrstva intermediární a vzhled intermediární buňky 
 D – vrstva superficiální a vzhled superficiální buňky 

TYPICKÉ 
BUŇKY 

POŠEVNÍ 
SLIZNICE 

Citterbart  K. a kol., 2001: Gynekologie  
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PROESTRUS 
Délka: 7 – 9 dní (2 – 28 dní) 
Výtok: krvavý, řídký 
Zevní pohlavní orgány: tuhé, edematické (otok) 
Vaginální cytologie: parabazální buňky, malé i velké 
intermediální buňky, buňky jaderné, shluky buněk, erytrocyty. 
Pozadí má nečistý vzhled (buněčný detritus, hlen). V pozdním 
proestru je převaha velkých superficiálních buněk s jádry (60 - 80 
%), pozadí stěru se vyjasňuje. Barvitelnost buněk se mění z 
bazofilie na eozinofilii.  
Vaječníky: růst 10 – 20 folikulů do velikosti 0,5 cm 
Koncentrace estrogenů: zvyšuje se z původních 15 pg/ml na  
60 - 120 pg/ml 
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ESTRUS 
Délka: 5 – 9 dní (3 – 21 dní) 
Výtok: mění se z masové vody na slámově žlutý, hlenovitý, 
menší množství 
Zevní pohlavní orgány: vulva elastická, otok se zmenšuje 
Vaginální cytologie: stěr mnohobuněčný, čistý, převaha 
superficiálních bezjaderných buněk (80 – 100 %), buňky jsou 
izolované, „rolovatění buněk“. Eosinofilie stěru. Pozadí stěru je 
čisté. 
Vaječníky: folikuly velikosti 8 - 10 mm, dochází k ovulaci 
Koncentrace estrogenů: pokles pod 15 pg/ml, zvyšuje se 
koncentrace progesteronu.  
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Ovulace 
 nastupuje 24 - 96 hodin po LH vlně 
 z vaječníku se uvolňují oocyty I. řádu (primární oocyty) 
 během 2 - 3 dní dokončují oocyty I.řádu ve vejcovodu  

první část meiotického dělení a stávají se z nich oocyty II. 
řádu (oocyty II. řádu jsou oplození schopné po dobu 12 – 
48 h) 

 po ovulaci následuje další zvyšovaní hladiny progesteronu 
v periferní krvi 
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METESTRUS (DIESTRUS) 
Délka:  56 – 60 dní u březích / 60 – 90 dní u nebřezích 
Výtok: vymizení výtoku 
Zevní pohlavní orgány: navracení do normálu, bez otoku, bez 
vnějších projevů hárání 
Vaginální cytologie: převaha velkých jaderných buněk (pěnové 
nebo metestrální buňky s množstvím vakuol), rychlý pokles 
počtu superficiálních buněk (méně než 20%), buňky parabazální 
a intermediální 
Vaječníky: dominují žlutá tělíska (rozvíjí se do 20. - 30. den po 
ovulaci, poté pomalu zanikají) 
Ve třetí třetině metestru může být patrná edematizace mléčné 
žlázy, příp. až „falešná březost“.  
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ANESTRUS 
Délka: 125 – 150 dní (65 – 300 dní) 

Výtok: bez výtoku 

Zevní pohlavní orgány: bez otoku, bez vnějších projevů 
hárání, vulva malá, ochablá 

Vaginální cytologie: hlen, parabazální a intermediální buňky, 
příp. neutrofily. 

Vaječníky: malé, folikuly do 2 mm 

8 



Detekce fáze pohlavního cyklu 
feny a vhodné doby krytí 

 1) Charakter výtoku 

 2) Typické změny v chování 

 3) Vaginální cytologie 

 4) Stanovení hodnoty progesteronu 
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1. Charakter výtoku 
Charakter výtoku se v průběhu cyklu mění:  
 Proestrus: řídký a krvavý výtok (obr. 1)  

 Estrus: výtok barvy masové vody, později slámově žlutý 
hustý výtok (obr. 2)  

 Metestrus/Anestrus: zesvětlení a vymizení výtoku (obr. 3) 

10 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 



 
2. Typické změny v chování 
 Proestrus 

Fena začíná být neklidná, neposlušná. Je atraktivní pro psy, 
ale není svolná k páření. 

 Estrus 

Fena neposlušná, neklidná, je atraktivní pro psy.  
V době ovulace a krátce po ní je svolná k páření. 

 Metestrus a anestrus 

 Fena neatraktivní pro psy, není svolná k páření, chování 
normální. Ke konci metestru u některých fen projevy 
„falešné březosti“. 
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3. Vaginální cytologie  
(materiál) 
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1. Fixační roztok:  
Triarylmethanové barvivo + methanol  

2. Eosinofilní roztok:  
Xanthenové barvivo + pH pufr + azid sodný 

3. Bazofilní roztok:  
Thiazinové barvivo + pH pufr 

1 2 3 



3. Vaginální cytologie   
(postup) 
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3. Vaginální cytologie  
(výsledek) 
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Proestrus Estrus 

Metestrus Anestrus 

400× 

400× 

400× 

400× 

100× 100× 

200× 100× 100× 



 
4. Stanovení hodnoty 
progesteronu 
Progesteron Fáze pohlavního 

cyklu 
Doporučený termín krytí 

< 2 ng/ml Proestrus  opakované vyšetření za 3 - 5 dní 

2 - 3 ng/ml  LH pík  opakované vyšetření nebo krytí za 2 - 4 
dny  

3,1 - 4,5 ng/ml  po LH peaku krýt za 1 - 3 dny  

4,6 - 8 ng/ml  po ovulaci  krýt ihned nebo za 1 den 

15 - 25 ng/ml konec fertilního 
období  

krýt ihned  

 progesteron > 5 ng/ml – krýt hned a opakovat za 2 dny 
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LH vlna (maximální uvolnění luteinizačního hormonu), na začátku estru, trvá 24 - 36 h  



Případ z praxe - Hárání 
 Od začátku hárání feny plemene Australský ovčák byla 
provedena tato vyšetření: 

 klinické posouzení charakteru vaginálního výtoku a změn 
na zevních genitáliích 

 vaginální cytologie 

 stanovení hodnoty progesteronu z krevního séra 
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1. den hárání 
 

PROESTRUS 

Výtok: krvavý 
Vulva: mírně edematická 
Vaginální cytologie: jaderné buňky, pozadí stěru 
nečisté 
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3. den hárání 
 

PROESTRUS 

Výtok: krvavý, velké množství 
Vulva: edematická 
Vaginální cytologie: malé množství buněk, 
neutrofily, bakterie, erytrocyty 
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5.  den hárání 
 

PROESTRUS 

Výtok: krvavý, velké množství 
Vulva: edematická 
Vaginální cytologie: buňky superficiální, erytrocyty, 
většina jaderné 
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100x 400x 



9.  den hárání 
 

ESTRUS 

Stanovení hodnoty 
progesteronu: 8,4 ng/ml 

Výtok: masová barva, malé množství 
Vulva: edematická 
Vaginální cytologie: buňky superficiální, s i bez 
jader, pozadí stěru čisté 
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12.  den hárání 
 

ESTRUS/ 

METESTRUS 

Stanovení hodnoty 
progesteronu: 22.6 ng/ml 

Výtok: masová až slámově žlutá barva, malé množství 
Vulva: edematická 
Vaginální cytologie: buňky superficiální, většina 
bezjaderných buněk „rolovatění“, pozadí stěru čisté 
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16.  den hárání 
 

METESTRUS 

Výtok: není 
Vulva: mírně edematická 
Vaginální cytologie: velké jaderné buňky s jádry, 
shluky buněk, leukocyty 
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ANESTRUS  –  

klidové období 

Výtok: není 
Vulva: bez otoku 
Vaginální cytologie: buňky parabazální a 
intermediální, pozadí stěru nečisté 
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100x 400x 

Stanovení hodnoty progesteronu: 0.2 ng/ml 



Vhodná doba ke krytí - 
doporučení 
u většiny fen mezi 10. - 14. dnem od začátku hárání 

 jakmile se změní charakter a barva výtoku (na hustší, 
menší množství, barva masová až slámově žlutá) 

ve stěru poševní sliznice se nachází převaha bezjaderných 
superficiálních buněk a dochází k jejich „rolovatění“  

 jakmile stoupne hladina progesteronu nad 5 ng/ml 
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Otázka č. 1 
 Kdy byla vhodná doba ke krytí u feny z případu z praxe? 

 A) první krytí před 5. dnem, překrytí za 2 dny 

 B) první krytí mezi 7. - 9. dnem, překrytí za 2 dny 

 C) první krytí mezi 12. - 16. dnem, překrytí za 2 dny 
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Odpověď 
B 
 nejvhodnější doba krytí feny je již před 9. dnem hárání a 

to z důvodu poměrně vysoké hladiny progesteronu v krvi 
odebrané 9. den 

 podle vaginální cytologie by se zdála jako vhodná doba ke 
krytí doba mezi 9. - 12. dnem, ale hodnota progesteronu 
byla 12. den již vysoká a pravděpodobnost zabřeznutí tak 
velmi malá 

 v případě vysokých hodnot progesteronu (8,4 ng/ml) již 9. 
den, lze doporučit krytí ihned a překrytí za 2 dny  
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Doporučení 
 Při stanovování vhodné doby ke krytí vždy současně 
posuzovat tyto parametry: 

 chování, svolnost k páření, atraktivita pro psy 

 charakter výtoku 

 exfoliativní vaginální cytologie 

 hladina progesteronu v periferní krvi 

 Hladina progesteronu je nejspecifičtější parametr pro detekci ovulace, ale tato 
diagnostika je poměrně finančně náročná, proto v praxi volíme toto stanovení 
většinou na základě výsledků vaginální cytologie (první odběr v době přechodu 
proestrus/estrus). 
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Otázka č. 2 
 Jaký postup byste doporučili majiteli této feny pro příští 
hárání, pokud bude chtít fenu nakrýt? 

 A) začít s vaginální cytologií dříve než 9. den hárání, a na 
základě výsledků případně stanovit hladinu progesteronu 

 B) začít s vaginální cytologií později než 9. den hárání, a na 
základě výsledků případně stanovit hladinu progesteronu 

 C) krýt jen na základě charakteru výtoku 
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Odpověď 
A 

 Vzhledem k časné ovulaci při předešlém hárání, by bylo 
vhodné majiteli doporučit sledování průběhu pohlavního 
cyklu již od 5. - 7. dne hárání 

 Majitel by také měl pozorovat charakter výtoku a chování 
feny (atraktivita pro psy a zejména svolnost k páření). Vše 
by měl konzultovat s veterinárním lékařem již od začátku 
hárání.  
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Přiřaďte fáze pohlavního cyklu k obrázkům: 

 1. PROESTRUS   
 2. ESTRUS       
 3. METESTRUS     
 4. ANESTRUS 
  

Otázka č. 3 

A B C D 
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Odpověď 
 1 C 

 2 B 

 3 D 

 4 A 
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