
ABSTRAKT 

Trichomonády jsou anaerobní bičíkovci zahrnující komenzální a parazitické druhy, kteří se 

často vyskytují v zažívacím, respiračním a urogenitálním traktu obratlovců včetně psů a koček. 

U těchto hostitelů byli v ústní dutině popsáni dva komenzálové Tetratrichomonas canistomae a 

Tetratrichomonas felistomae. V zažívacím traktu psů a koček byl pak popsán komenzál 

Pentatrichomonas hominis, který se také vyskytuje u jiných savců včetně lidí, a patogen 

Tritrichomonas foetus způsobující chronické průjmové onemocnění u koček. Ačkoli jsou 

trichomonády u psů a koček pravděpodobně kosmopolitně rozšířeny, jejich výskyt v České republice 

není znám.  

Cílem této studie bylo (i) rozlišit druhy trichomonád přítomných v orální dutině psů a koček 

a získat předběžná epidemiologická data a (ii) prokázat přítomnost Tritrichomonas foetus u psů 

a koček v České republice a stanovit potenciální rizikové faktory s nákazou. Přítomnost trichomonád 

u psů a koček byla diagnostikována kultivací a pomocí „nested“ PCR. Určení trichomonád do druhu 

bylo provedeno na základě sekvenční a fylogenetické analýzy úseku genu ITS1-5.8SrRNA-ITS2. 

Dodatečně druhová příslušnost byla ověřena morfologicky. Trichomonády byly diagnostikovány 

u různých populací psů a koček a informace o každém zvířeti včetně zdravotního stavu byla 

zaznamenána do dotazníku. Z epidemiologických dat byla pomocí postupné logistické regrese 

zjišťována souvislost mezi infekcí trichomonádami a demografickými a zdravotními faktory.  

V této práci byl popsán nový druh trichomonády rodu Trichomonas z ústní dutiny psů a koček, 

pro který bylo navrženo jméno Trichomonas brixi. V ústní dutině psů a koček byl rovněž nečekaně 

zjištěn výskyt lidského komenzála Trichomonas tenax. Dříve popsaní dva komenzálové z ústní dutiny 

psů a koček Tetratrichomonas canistomae a Tetratrichomonas felistomae nebyly v této studii nalezeni. 

V zažívacím traktu koček byl poprvé v České republice zjištěn výskyt patogenního prvoka 

Tritrichomonas foetus a jeho výskyt je pravděpodobný rovněž i u psů.  Celková prevalence orálních 

trichomonád bez rozlišení druhu u psů byla 45,2 % (57/126) a u koček 19,3 % (26/135). Prevalence 

Trichomonas brixi v ústní dutině psů byla 30,6 % (34/111), u koček byla 6,6% (8/122) a Trichomonas 

tenax byla u psů 8,1 % (9/111) a u koček 4,1 % (5/122). Tritrichomonas foetus byl nalezen u 36 % psů 

(4/11) a 21,9 % koček (16/73). Navíc byl v intestinálním traktu zjištěn Pentatrichomonas hominis u 4 

ze 73 koček, z čehož dvě byly také pozitivní na T. foetus. Naše studie prokázala výskyt T. foetus 

v České republice a rozlišila druhy orálních trichomonád u psů a koček.  
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