
IMPORTANȚA DETERMINĂRII HORMONILOR 
STEROIZI SEXUALI PENTRU ACTIVITATEA DE 

REPRODUCERE LA CANIDE

Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu
FMV București 



• Steroizi sexuali

Hormoni estrogeni

Progesteron

Androgeni 



• DETERMINAREA STEROIZILOR SEXUALI SE 
REALIZEAZĂ PRIN:

RIA (Radio imun analiză)

Elisa (Enzime linked imuno assay)

Chemiluminiscență



Pentru ce interesează determinarea 
hormonilor steroizi sexuali?????

• Stabilirea momentului optim pentru montă/I.A. 
(în general se consideră că monta poate fi 
realizată între zilele 9-14 de la debutul proestrului 
dar există multe cățele care ovulează începând cu 
ziua a 4-a de la debutul proestrului sau mai târziu 
– 17-24 de la debutul proestrului)

• Stabilirea momentului scoaterii implantului cu 
analogi Gn-RH (Suprelorin) pentru inducerea 
estrului

• Identificarea ovarului remanent
• Identificarea prezenței testiculului criptorhid 

(diferențierea între monorhidie și criptorhidie)



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA

• Animal:
Diestric (2 cicluri de călduri/an)
Monoestric (1 ciclu de călduri/an)

• DE REGULĂ – apariția ciclului sexual nu are 
legătură cu sezonul

• O oarecare sezonalitate poate fi întâlnită la 
căţelele crescute în afara casei. 

• Începutul pubertăţii la căţea a fost asociat cu 
perioada în care femela ajunge la greutatea
adultului, aceasta menţinându-se în platou
(Johnston D. S. şi colab., 2001).



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA

• FAZELE CICLULUI SEXUAL:

Proestru

Estru

Metestru/Diestru 

Gestație

Pseudogestație la cățele negestante

Diestru/Anestru



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA

• PROESTRUL la căţea este definit ca perioada
în care apar modificări la nivelul organelor
genitale externe specifice căldurilor dar fără
a accepta monta. 

• Durata medie - 9 zile  cu variaţii între 1-27 
zile. 



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA
• Endocrinologic

LH-ul:
Rămâne la nivele bazale
Unele cățele - creşterea pulsaţiilor şi concentraţiei LH-ului în anestrusul târziu şi proestrul
incipient 

FSH-ul 
Scade în timpul proestrului

Prolactina 
Concentrații serice variabile
Supresia prolactinei cu substanţe dopaminergice (bromocriptină, cabergolină) în anestrusul 
timpuriu poate determina apariţia precoce a estrului (De Coster R. şi colab., 1983).

Estrogenii 
Valori crescătoare
Descresc valorile estrogenilor înainte de momentul în care femela devine receptivă la mascul 
(sfârșitul proestrului)

Progesteronul
Nivele bazale (‹1-2 ng/ml) – proestrul timpuriu și mijlociu
Cresc în proestrul târziu – luteinizare preovulatorie a foliculului ovarian

Testosteronul 
Valorile serice cresc în proestrul târziu (0,3-1ng/ml) – exprimarea comportamentului de 
călduri



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA

• Manifestările clinice sunt reprezentate de:
Secreții vaginale sangvinolente

Mărirea în volum şi turgescenţa vulvei. 

Vulva poate prezenta:
mişcări de ridicare şi coborâre ca răspuns la apăsarea pielii
în regiunea dorsală a vulvei, 

Căţeaua atrage masculii dar nu acceptă monta –
feromoni prezenți în:

Secrețiile vaginale

Urină

Secrețiile glandelor perianale



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA

• ESTRUL - reprezintă, la căţea, faza
ciclului sexual în care femela acceptă
masculul pentru executarea montei

Durată – 5-9 zile (1-20 zile)

Prima zi în care căţeaua acceptă monta este
considerată ziua de debut a estrului şi se termină
în ziua în care femela nu mai acceptă masculul. 



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA

• Ovulația – principalul fenomen fiziologic în timpul estrului
începe la aproximativ 1-2 zile după vârful preovulator de LH.
Ovocitele, la cățea, sunt ovulate ca ovocite primare, neprezentând 
capacitate fecundantă. 

Pentru a se putea realiza fecundarea, acestea trebuie să sufere prima 
diviziune meiotică devenind ovocite secundare. 

procesul durează în medie 48-72 ore post ovulator, în urma căruia 
capacitatea fecundantă a ovocitelor este deplină, perioadă în care  ovocitele 
străbat două treimi din lungimea oviductelor. 

Durata de viață a ovocitelor secundare este de 2-3 zile

Perioada fertilă a cățelei este de 3-6 zile după vârful preovulator de LH

ovulația nu este întotdeauna în strânsă corelație cu debutul 
receptivității sexuale și variază în funcție de rasă. 
există cățele fiziologic normale care nu devin receptive la mascul în 
timpul ovulației, datorită altor motive.  



HIPOFIZA

OVAR

FOL. OV.

CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA
ENDOCRINOLOGIE

LUTEINIZARE 
PREOVULATORIE

Vârf preovulator de LH
(4-6 ore; 24-96 ore)

Vârf preovulator 
de FSH

LH

FEED BACK POZITIV

ACCEPTAREA 
MASCULULUI

OVULAȚIE

PROGESTERON

PROGESTERON
4-10 ng/ml - ovulație

H. ESTROGENI

CĂI GENITALE

FSH



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA
ENDOCRINOLOGIE

Holst P.A., 2000



EVENIMENTELE PE CARE LE SUFERĂ 
OVOCITELE DUPĂ OVULAȚIE

Romagnoli S., 2006 



CICLUL SEXUAL LA CĂȚEA
ENDOCRINOLOGIE

Ziua determinării în relaţie cu 

vârful preovulator de LH Concentraţia P4

(ng/ml)

Evenimente de reproducere

-4 0,3 ±0,05

-3 0,5 ±0,1

-2 0,7±0,2

-1 0,7±0,1

0 1,37±0,1 Vârf preovulator de LH

1 2,2±0,2

2 2,8±0,3

3 5,4±0,6 Ovulaţie 

4 7,0±0,5

5 11,8±0,8

6 15,5±2,1 Fertilizare 

7 16,2±1,9

8 19,4±2,6

9 34,9 Diestrus 

Valorile progesteronului seric în corelaţie cu vârful preovulator de LH
(Olson P.N. şi colab., 1982)



Metode de determinare a momentului 
optim al montei/I.A.

• Semnele clinice

• Secrețiile vaginale

• Citologia vaginală (frotiul vaginal)

• Determinările P4 (progesteron)

• Vaginoscopia



Protocolul de determinare a 
progesteronului

• Se urmăresc semnele clinice și secrețiile 
vaginale începând cu debutul proestrului

• Frotiul vaginal se execută începând din ziua a 
treia de la debutul proestrului

• În momentul în care pe frotiul vaginal apar 
70% celule keratinizate (debutul estrului) –
începe dozarea P4 care se realizează zilnic.



Momentul optim al montei sau I.A.

• Este dependent de metoda de inseminare:

Montă naturală

I.A. cu material seminal proaspăt

I.A. cu material seminal refrigerat

I.A. cu material seminal congelat



Momentul optim al montei sau I.A.

Tipul de 
inseminare

Durata de 
supraviețuire 

a spm.
Program de inseminare Fertilitate posibilă

Monta 
naturală/I.A. cu 
spermă 
proaspăta

4-6 zile

-Imediat de valoarea P4 este 
mai mare de 4ng/ml
-2-3 I.A. la interval de 24-48 ore 
(ziua 1-4 post ovulație; P4: 8-15 
ng/ml

- 80-90% depusă 
intravaginal sau 
transcervical

I.A. cu spermă 
refrigerată

24-72 ore
-De 2 ori – zilele 2-4 post 
ovulație
-P4: între 8-15 ng/ml

- 80-90% depusă 
intravaginal sau 
transcervical

I.A. cu spermă 
congelată 12-24 ore

- O dată sau de 2 ori  zilele 6 -7 
după ovulație
P4: >15-28 ng/ml

-45% dacă este depusă 
intravaginal
-67-84% dacă  sperma 
este depusă 
transcervical sau 
intrauterin



Stabilirea momentului scoaterii implantului cu analogi 
Gn-RH (Suprelorin) pentru inducerea estrului

• Se administrează la cățele în anestru
• Nu se administrează în metestru/diestru

concentraţia P4 (<1-2 ng/ml) și citologie vaginală înainte de 
tratament 

• Estrul apare după 6.1 ± 2.6 zile
• MECANISM DE ACŢIUNE

După aplicarea implantului, datorită eliberării agoniştilor Gn-
RH – stimularea pasageră a funcţiei sexuale (3 săpt.) – intrarea 
femelelor anestrice în estru
Menţinerea în continuare a implantului – desensibilizare 
receptori hipofizari pentru Gn-RH – anestru

• ÎNDEPĂRTAREA IMPLANTULUI ESTE ABSOLUT 
NECESARĂ

Se realizează când P4 = aprox. 3 ng/ml



Sindromul ovarului remanent

• Este o complicație pe termen lung a OHT sau OVT 

• Cauze
Constă în ablația incompletă a unuia sau ambelor 
ovare

Căderea în abdomen a unei porțiuni de ovar sau chiar 
a unui ovar – se revascularizează și funcționează ca un 
ovar

• Prezența semnelor clinice de estru, la cățele 
castrate, impune verificarea acestora pentru 
sindromul ovarului remanent



Sindromul ovarului remanent

Diagnosticul 

Anamneza

Semnele clinice

Citologia vaginală – atenție la folosirea 
estrogenilor pt. terapia incontinenței urinare

Se execută când animalul prezintă semne estrale

80-90% celule cornificate

Determinările hormonale

Laparatomia exploratorie



Sindromul ovarului remanent

• Determinările hormonale 
Hormoni estrogeni >10-20pg/ml

Progesteron >2ng/ml

Se execută după dispariția semnelor clinice estrale

Inducerea secreției de P4:

Se măsoară la 1-2 săpt. după inducerea ovulației

Se realizează cu HCG (50 UI/Kg) sau Gn-RH (2,2 mcg/Kg)

Se constată creșterea concentrației de P4

Indică prezența țesutului 
ovarian funcțional



Identificarea prezenței 
testiculului criptorhid

• Criptorhidia – imposibilitatea coborârii unuia 
sau ambelor testicule în pungile scrotale

• Diagnosticul criptorhidiei
Anamneza 

Palparea testiculelor și a scrotumului

Prezența caracterelor sexuale mascule

Examinarea cicatricilor de castrare

Ecografia abdominală

Determinarea testosteronului



Identificarea prezenței 
testiculului criptorhid

• Determinarea testosteronului
Masculii integri și criptorhizii au o concentrație 
sanguină mai mare de testosteron (datorită 
prezenței testiculelor) comparativ cu masculii 
castrați

La câinii criptorhizi dimensiunile testiculelor sunt 
mai mici (secreție mai redusă de testosteron) 
comparativ cu masculii cu testicule descinse 

Valori medii testosteron la câini integri – 2,2 ± 0,70 
ng/ml  (Pineda H.M. și colab., 2003) 



VĂ MULȚUMESC

ÎNTREBĂRI???


