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Abstrakt  
 

Toxoplasma gondii (Apicomplexa) je v rozvinutých zemích pravděpodobně jedním 

z nejběžnějších parazitů u lidí. Má široké spektrum hostitelů zahrnující různé teplokrevné 

živočichy včetně člověka. V této bakalářské práci naleznete literární přehled zaměřený na vliv 

T. gondii na reprodukční funkce hostitele. Toxoplazmóza je doprovázená hormonálními 

změnami, což může být jednou z příčin negativního vlivu na plodnost hostitele. Celou prací se 

prolíná s Toxoplasmou spojená imunosuprese a snížená kontrola kvality embryí. Oba tyto jevy 

mají patrně vliv na těhotenství, vývoj plodu a postnatální vývoj dětí matek s latentní 

toxoplazmózou. Mimo jiné hrají také roli v posunu poměru pohlaví u infikovaných hostitelů. 

 

Klíčová slova: Toxoplasma gondii, plodnost, potrat, těhotenství, poměr pohlaví, prenatální 

vývoj, postnatální vývoj, imunosuprese 

 

 

Abstract 
 

Toxoplasma gondii (Apicomplexa) is probably one of the most common human parasite in 

developed countries. It has a wide range of hosts including a variety of warm-blooded animals 

as well as humans. In this bachelor thesis you can find review of literature focusing on 

an influence of T. gondii on host‘s reproductive functions. Toxoplasmosis is accompanied by 

hormonal changes which may be one reason for the negative effect on host‘s fertility. 

Throughout the thesis are mentioned immunosuppression and reduced quality control of 

embryos associated with T. gondii. Both of these phenomena probably affect pregnancy, 

prenatal and postnatal development of the offsprings of mothers with latent toxoplasmosis. And 

these also play a role in shifting of sex ratio in infected hosts.  

 

Keywords: Toxoplasma gondii, fertility, abortion, pregnancy, sex ratio, prenatal development, 

postnatal development, immunosuppression 

  



5 
 

Obsah 

1. Úvod .................................................................................................................................... 6 

2. Vliv toxoplazmózy na plodnost hostitele ............................................................................ 8 

2.1 Pohlavní přenos Toxoplasma gondii u zvířat ................................................................... 9 

2.2 Toxoplasma gondii a hormonální změny ........................................................................ 10 

3. Toxoplasma gondii a potraty ............................................................................................. 13 

3.1 Hypotéza kontroly kvality embryí .................................................................................. 13 

4. Kongenitální toxoplazmóza .............................................................................................. 16 

5. Toxoplasma gondii a imunomodulace .............................................................................. 18 

6. Těhotenství, vývoj plodu a latentní toxoplazmóza ........................................................... 19 

6.1 Toxoplasma gondii a sekundární poměr pohlaví ............................................................ 20 

6.1.1 Hladina glukózy a těhotenská cukrovka .................................................................. 21 

7. Postnatální vývoj dětí matek s latentní toxoplazmózou .................................................... 23 

8. Závěr ................................................................................................................................. 24 

9. Seznam použité literatury.................................................................................................. 25 

 

  



6 
 

1. Úvod 
 

Toxoplasma gondii, čeleď Sarcocystidae, řád Eimeriida, třída Coccidea, kmen Apicomplexa 

(Levin 1988), je jedním z nejrozšířenějších parazitických prvoků u lidí z rozvinutých zemí. 

Prevalence toxoplazmické infekce v lidské populaci se pohybuje od 20 do 80 % v závislosti na 

environmentálních a sociologických faktorech, zahrnujících počet koček v okolí, zeměpisnou 

šířku, vlhkost, hygienické podmínky a kuchyňské zvyky. Toxoplasma má fakultativní 

heterogenní životní cyklus, definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy a mezihostitelem 

může být kterýkoli druh teplokrevného obratlovce včetně člověka (Tenter et al. 2000). 

Toxoplazmózu můžeme získat prenatálně nebo postnatálně. Jedním z možných zdrojů 

postnatální infekce je konzumace syrového nebo nedovařeného masa mezihostitelů, 

obsahujícího tkáňové cysty. Dalším zdrojem je jídlo a voda kontaminovaná půdou plnou oocyst 

z kočičích výkalů (Tenter et al. 2000).  

Existují dvě klinicky rozdílné formy postnatálně získané toxoplazmózy. Projevy obou forem 

závisí na stupni infekce a imunokompetenci hostitele. Při krátké akutní fázi dochází k rychlému 

množení tachyzoitů a doprovází ji příznaky podobné virové či bakteriální infekci. U 

imunokompetentních jedinců tato fáze spontánně přechází v latentní toxoplazmózu, která je 

charakterizována přítomností protilátek proti T. gondii v krvi a bradyzoitů v tkáňových cystách, 

především v nervové a svalové tkáni (Tenter et al. 2000). Tato forma bývá klinicky 

asymptomatická, nicméně může být doprovázená specifickými změnami v osobnostním 

profilu, chování a psychomotorické výkonnosti (Flegr et al. 1996; Havlíček et al. 2001; Lindová 

et al. 2006). 

Vzácnější, ale nejzávažnější formou toxoplazmózy je prenatálně získaná kongenitální 

toxoplazmóza. Jestliže se žena nakazí v průběhu těhotenství nebo krátce před ním, může dojít 

k infekci placenty a následně plodu (Robert-Gangneux et al. 2011).  

Toxoplasma gondii je klasickým modelem pro studování takzvané manipulační hypotézy 

(Barnard and Behnke 1990). Bylo prokázáno, že parazit prodlužuje reakční dobu infikovaných 

hlodavců a mění jejich aktivitu, ostražitost a schopnost rozpoznat neobvyklé podněty (Vyas and 

Sapolsky 2010; Webster and McConkey 2010). Tyto změny chování bývají obvykle 

považovány za produkty manipulační aktivity parazita, které jsou primárně zaměřeny na 

zvýšení pravděpodobnosti přenosu z mezihostitele do definitivního hostitele pomocí predace. 

Od roku 2000 (Berdoy et al. 2000) bylo publikováno přibližně 10 studií, které ukazují, že 
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toxoplazmická infekce hlodavců je schopná potlačit jejich přirozený strach z kočičího pachu a 

mění vnímání tohoto pachu na přitažlivé. Infikované myši a potkani častěji navštěvují místa, na 

kterých cítí pach kočičí moči a zůstávají zde déle. Pach moči jiných druhů zvířat jim naopak 

přitažlivý nepřipadá (Vyas et al. 2007). Tento jev byl pozorován i u lidí (Flegr et al. 2011). 

Toxoplasmou způsobené změny lidského chování nemají vliv na riziko ulovení člověka kočkou, 

ale mohou mu způsobit jiné potíže. Zpomalení reakční doby (Vyas and Sapolsky 2010; Webster 

and McConkey 2010) a zhoršení ochoty dodržovat společenská pravidla (Flegr et al. 1996) 

může být zodpovědné za zvyšující se riziko dopravních nehod a pracovních úrazů u nakažených 

jedinců (Flegr et al. 2002; Flegr et al. 2009; Alvarado-Esquivel et al. 2012). Dále bylo 

pozorováno zvýšení počtu sebevražd, nádorů na mozku, větší riziko schizofrenie, obsedantně 

kompulzivních poruch, epilepsie a různých srdečních poruch (Flegr 2013). 

V neposlední řadě existuje mnoho studií, které se zabývají vlivem toxoplazmózy na plodnost 

hostitele, potraty, průběh těhotenství, prenatální vývoj a postnatální vývoj potomka. Výsledky 

těchto studií jsou různé a v některých případech rozporné. Cílem této bakalářské práce je proto 

předložit ucelený literární přehled zaměřený na vliv toxoplazmózy na reprodukční funkce 

hostitele, fertilitu a viabilitu potomstva. 
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2. Vliv toxoplazmózy na plodnost hostitele 
 

Při akutní fázi se může Toxoplasma gondii nacházet v mužských a ženských reprodukčních 

orgánech, a to může negativně ovlivnit reprodukční funkce (Haskell et al. 1989; 

Martinez-Garcia et al. 1996; Babu et al. 2007). Z několika klinických studií vyplývá, že 

T. gondii má vliv na reprodukční parametry mužů. Ukázalo se, že prevalence infekce T. gondii 

u neplodných párů je výrazně vyšší než u plodných párů (34,83 % ve srovnání s 12,11 %), 

a hladina protilátek proti spermiím (AsAb) je výrazně vyšší u Toxoplasmou nakažených jedinců 

(Zhou et al. 2002). Přítomnost AsAb ve spermatu významně snižuje koncentraci spermií a jejich 

pohyblivost (Cui et al. 2015). 

U čínských neplodných mužů byla provedena studie, ve které bylo mezi 100 případy sterilních 

mužů 36 % sérologicky Toxoplasma-pozitivních, zatímco séropozitivita toxoplazmické infekce 

u fertilních mužů byla 11 % (Qi et al. 2005). Kromě toho existuje několik studií vyjadřující 

spojitost mezi poškozením mužského pohlavního ústrojí s testikulární toxoplazmózou 

(Martinez-Garcia et al. 1996), toxoplazmickou orchitidou (Haskell et al. 1989) 

a hypogonadotropním hypogonadizmem způsobeným vrozenou toxoplazmózou (Babu et al. 

2007). Tyto důkazy naznačují, že toxoplazmická infekce mužů může být spojena se samčí 

sterilitou.  

Latentní toxoplazmóza může negativně působit na reprodukční funkce žen. Bylo zjištěno, že 

Toxoplasma-infikované ženy otěhotní spíše ve starším věku a je u nich častěji zapotřebí 

umělého oplodnění. Také v dotazníkové studii Toxoplasma-pozitivní ženy uváděly, že jim trvá 

podstatně déle otěhotnět a mají více problémů s plodností, než Toxoplasma-negativní ženy 

(Kaňková et al. v tisku). Tyto nepřímé důkazy naznačují, že by latentní toxoplazmóza mohla 

být zdrojem poruch plodnosti u žen.  

Nejlepším laboratorním modelem pro studium toxoplazmózy je potkan, protože chronická 

forma toxoplazmózy u člověka a potkanů je podobná (Dubey and Frenkel 1998). Abdoli et al. 

(2012) prošetřili různé parametry spermatu (pohyblivost spermií, životaschopnost, koncentrace 

a počet normálních spermií) spolu s různými parametry plodnosti (hladina fruktózy 

v semenných váčcích, koagulační žláza, testosteron v séru a varlatech) u infikovaných 

a neinfikovaných potkanů. Parametry spermatu i plodnosti byly u infikovaných potkanů 

dočasně výrazně sníženy až do 70 dnů po toxoplazmické infekci. Tato zjištění naznačují, že 

toxoplazmóza může způsobit dočasné zhoršení reprodukčních funkcí samců. Také v další studii 
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u modelu potkanů bylo zjištěno, že různé parametry spermií (Terpsidis et al. 2009; Khaki et al. 

2011), váha varlat, hladina testosteronu a celková antioxidační kapacita byly u infikovaných 

zvířat výrazně nižší v porovnání s kontrolními případy (Khaki et al. 2011). V jiné studii 

zaměřené na experimentálně infikované ovce nebyly nalezeny žádné změny v parametrech 

spermií, nicméně byly pozorovány různé histopatologické změny ve varlatech, prostatě 

a semenných váčcích u infikovaných zvířat (Lopes et al. 2009a).  

 

2.1 Pohlavní přenos Toxoplasma gondii u zvířat 
 

Některé důkazy navrhují, že se T. gondii může přenášet pomocí spermatu na samice. 

Toxoplasma gondii byla nalezena ve spermatu a reprodukčních orgánech experimentálně 

infikovaných potkaních samců (Dass et al. 2011), samců králíka (Liu et al. 2006a), psa (Arantes 

et al. 2009), kozy (Santana et al. 2010), ovce (Lopes et al. 2009b; de Moraes et al. 2010a; de 

Moraes et al. 2010b), skotu (Scarpelli et al. 2009) a prasete (Moura et al. 2007).  

S ohledem na data získaná Arantes a kol. bylo jednoznačně prokázáno, že se T. gondii přenáší 

spermatem na fenu. V této studii byla T. gondii nalezena ve varleti, nadvarleti a semenných 

vzorcích experimentálně infikovaných psů. Infikované semenné vzorky byly injikovány do 

Toxoplasma-negativních fen umělým oplodněním. U dvou fen došlo na začátku těhotenství 

k fetální resorpci a ze čtyř štěňat byly izolovány početné mozkové toxoplazmické cysty 

(Arantes et al. 2009).  

U králíků byla přítomnost DNA T. gondii pozorována ve spermatu a krvi experimentálně 

infikovaných samců od 7 do 88 dnů po infekci (Liu et al. 2006a). Byla hlášena infekce 

u některých Toxoplasma-negativních samic králíků v důsledku umělé inseminace infikovaného 

spermatu (Liu et al. 2006b).  

Nedávná studie ovcí ukázala, že lze ovce infikovat T. gondii pomocí umělého oplodnění 

spermatem, které bylo experimentálně kontaminováno tachyzoity. Byla tedy navržena možnost 

pohlavního přenosu T. gondii u ovcí. Kromě toho byly u těchto ovcí pozorovány perzistentní 

anestrus, hydrometra, mukometra a folikulární cysty spolu s histopatologickými lézemi 

v placentě (de Moraes et al. 2010a; de Moraes et al. 2010b).  

Pozoruhodná studie provedená Dass et al. (2011) odhalila, že by se T. gondii mohla sexuálně 

přenášet u potkanů. V této studii byly cysty T. gondii pozorovány v nadvarleti a spermatu 
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infikovaných samců osm týdnů po infekci. Také byly tyto cysty pozorovány ve vaginálním 

výplachu samic 12 hodin po páření s infikovanými samci a následně byla potvrzena infekce 

těchto samic. Navíc byly cysty parazita nalezeny u některých mláďat pářících se samic. Tato 

pozorování potvrzují sexuální přenos T. gondii u potkanů. Kromě toho porovnání chování při 

páření nakažených a nenakažených potkanů ukázalo, že T. gondii zvyšuje sexuální přitažlivost 

infikovaných zvířat pomocí manipulace chování při páření; to znamená, že neinfikované samice 

upřednostňují infikované samce. Tím T. gondii získává větší možnosti pro pohlavní přenos 

(Dass et al. 2011).  

 

2.2 Toxoplasma gondii a hormonální změny 
 

Mateřské hormony během těhotenství v důsledku přítomnosti fetálních antigenů mění imunitní 

reakce matky. Zvýšení citlivosti na infekci a snížení prozánětlivé odpovědi jsou důležité 

antiparazitní vlastnosti, které způsobují nepříznivý vývoj toxoplazmózy (Roberts et al. 2001; 

Prigione et al. 2006; Robinson et al. 2012). Estrogen hraje hlavní roli při změnách v délce 

těhotenství u žen nakažených T. gondii (Ni et al. 2002; James 2010b). Ve druhém a třetím 

trimestru těhotenství, během periody, ve které se zvyšuje prevalence toxoplazmické infekce, se 

signifikantně zvyšuje hladina 17β-estradiolu (E2) a progesteronu (Montoya and Remington 

2008). 17β-estradiol je syntetizován hlavně ve vaječnících, prsech, endometriální tkáni 

a mozku. Hraje zásadní roli v menstruačním cyklu a reprodukci člověka (Duenas et al. 1996). 

Bylo publikováno, že podávání farmakologických dávek E2 zvyšuje náchylnost k infekci T. 

gondii (Pung and Luster 1986).  

Bylo prokázáno, že u žen s hyperprolaktinémií je nižší prevalence T. gondii infekce (Dzitko et 

al. 2008). Prolaktin (PRL) uvolňuje různé ochranné cytokiny jako TNF-α, kterými efektivně 

řídí průběh infekce (Benedetto et al. 2001). PRL je schopný inhibovat množení T. gondii v myší 

mikrogliální buněčné kultuře (Benedetto et al. 2001). Dále značně omezuje intracelulární růst 

T. gondii v hostitelských buňkách (Dzitko et al. 2010, Dzitko et al. 2012). Sérum lidského 

prolaktinu (shPRL) má schopnost se určitým způsobem vázat k živým tachyzoitům (Dzitko et 

al. 2013). Fyziologické zvýšení koncentrace PRL během těhotenství může významně snížit 

riziko T. gondii proliferace v budoucích matkách (Dzitko et al. 2012).  

Hormonální manipulace T. gondii může vést k poškození samčí reprodukce. V průběhu 

toxoplazmické infekce byly pozorovány snížené hladiny různých hormonů (Stahl and Kaneda 
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1998b; Achermann and Jameson 1999; Zhang et al. 2002; Choksi et al. 2003; Oktenli et al. 

2004; Kaňková et al. 2011).  

Mnoho parazitů a patogenů mění koncentraci steroidních hormonů infikovaných hostitelů 

(James 2010b). Testosteron je jedním z nejdůležitějších hormonů, které hrají rozhodující roli 

v samčí plodnosti. Testosteron a jeho deriváty (dihydrotestosteron a dehydroepiandrosteron) 

jsou androgeny vyráběné hlavně v mužských pohlavních žlázách, nadledvinkách a mozku. 

Androgeny stimulují rozvoj sekundárních pohlavních znaků u mužů, podílejí se na lidské 

reprodukci a zrání plodu varlat člověka (O'Shaughnessy and Fowler 2014). Protilátky IgG anti-

Toxoplasma významně korelují s testosteronem (Shirbazou et al. 2011). 

Latentní toxoplazmóza ovlivňuje hladinu testosteronu u infikovaných myší. Samci i samice 

myší s latentní toxoplazmózou mají signifikantně nižší hladinu testosteronu než neinfikované 

myši (Kaňková et al. 2011). Bylo prokázáno, že poškození reprodukčních funkcí potkaních 

samců infikovaných T. gondii doprovází právě snížení hladiny testosteronu (Terpsidis et al. 

2009; Khaki et al. 2011; Abdoli et al. 2012). Vysoká koncentrace testosteronu má 

imunosupresivní účinky (Roberts et al. 2001; Schuster and Schaub 2001), a proto může být 

pokles koncentrace testosteronu adaptivní reakce infikované myši proti 

Toxoplasma-indukované imunosupresi (Kaňková et al. 2011). 

Snížení hladiny testosteronu u infikovaných hlodavců kontrastuje s nepřímým (Hodková et al. 

2007) i přímým důkazem (Flegr et al. 2008b) zvýšené hladiny testosteronu u infikovaných 

mužů. Muži s latentní toxoplazmózou byli vnímáni jako dominantnější a mužnější (Hodková et 

al. 2007). Na druhou stranu ženy s latentní toxoplazmózou mívají nižší hladiny testosteronu než 

Toxoplasma-negativní muži i ženy (Flegr et al. 2008b). Je možné, že muži se zvýšenou hladinou 

testosteronu mají větší šanci, že budou nakaženi Toxoplasmou, a to buď z důvodu zhoršené 

imunity (Kaňková et al. 2010a), nebo kvůli změněnému chování (Lindová et al. 2006, Lindová 

et al. 2010) – například sklon přehlížet společenská pravidla, což může mít za následek nižší 

hygienické normy a vyšší riziko styku se zdrojem infekce (Flegr 2010).  

Pozorování vztahu mezi T. gondii infekcí a testosteronem u lidí ukazují, že akutní infekce tímto 

parazitem může způsobit dočasný hypogonadotropní hypogonadismus (Oktenli et al. 2004). 

Kromě toho byly publikovány dva popisy případů adenomu hypofýzy spojené s T. gondii 

infekcí (Zhang et al. 2002).  

Dysfunkce osy hypotalamus-hypofýza může ovlivnit funkci štítné žlázy a pohlavní steroidní 

hormony, které mají vliv na samčí reprodukci (Achermann and Jameson 1999; Choksi et al. 
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2003). U myší infikovaných T. gondii byla pozorována dysfunkce štítné žlázy (hypotyreóza) 

v důsledku poškození uvolňovacího hormonu tyreotropinu (TRH), stimulačního hormonu štítné 

žlázy (TSH) a snížení hladiny tyroxinu (Stahl and Kaneda 1998a; Stahl and Kaneda 1998b). 

U žen s latentní toxoplazmózou byly pozorovány nižší hladiny TSH než u Toxoplasma-

negativních žen (Kaňková et al. 2014). Normální hladiny hormonů štítné žlázy hrají důležitou 

roli v testikulárním vývoji (Choksi et al. 2003). Změna hladiny hormonů (zejména hypotyreóza) 

negativně ovlivňuje vylučování gonadotropinu a kvalitu spermatu (Choksi et al. 2003; Wagner 

et al. 2008).   

Onemocnění štítné žlázy patří mezi rizikové faktory pro nepříznivý vývoj těhotenství. Mateřské 

autoimunitní onemocnění štítné žlázy (AITD) bývá spojováno s neplodností, spontánním 

potratem, předčasným porodem, preeklampsií, císařským řezem, a dokonce i s úmrtím plodu 

(Stagnaro-Green et al. 2011). V běžné populaci je AITD poměrně časté, pozitivní screening na 

poruchy štítné žlázy v těhotenství byl nalezen přibližně u 16 % žen a 10 % žen mělo pozitivní 

protilátky proti tyroidální peroxidáze (TPO Ab) (Springer et al. 2009; Potlukova et al. 2012). 

Důvody pro vysokou prevalenci AITD v populaci zůstávají nejasné. Je známo, že se u lidí 

s genetickou predispozicí může vyvinout AITD po infekčním onemocnění (Bach 2005; 

Morohoshi et al. 2011). Bylo navrženo, že existuje souvislost mezi AITD a prvokem 

Toxoplasma gondii (Wasserman et al. 2009; Shapira et al. 2012b). Studie Flegr et al. (2014) 

ukazuje pozitivní korelaci mezi prevalencí toxoplazmózy a výskytem endokrinních poruch. 

Wassermann et al. (2009) zjistili, že T. gondii IgG séropozitivita je významným faktorem 

spojeným se zvýšenou hladinou protilátek proti tyroidální peroxidáze (TPO Ab) v těhotenství. 

I ve studii Kaňková et al. (2014) bylo zjištěno, že ženy s latentní toxoplazmózou mívají častěji 

vysoce zvýšené TPO Ab než Toxoplasma-negativní ženy. Studie Groër et al. (2011) tuto 

asociaci nepotvrdila. 

  



13 
 

3. Toxoplasma gondii a potraty 
 

Potrat může být definován jako těhotenství, které končí dříve, než plod dosáhne 

životaschopného gestačního věku (Regan and Rai 2000). Okolo 15 % klinicky rozeznaných 

těhotenství končí spontánním potratem. Důvodem těchto potratů jsou chromosomální 

abnormality nebo malformace. Skutečný výskyt potratů je ale asi 2 – 5x vyšší, většina totiž 

nastane ještě předtím, než je těhotenství klinicky rozeznatelné (Forbes 1997). 

Spontánní potrat bývá spojován s epidemiologickými rizikovými faktory a to s mateřskou 

obezitou (Pettigrew and Hamilton-Fairley 1997; Felisbino-Mendes et al. 2014), gestačním 

diabetem (Shapira et al. 2012a), onemocněním polycystických ovarií (PCOS) (Chakraborty et 

al. 2013), ischemickou chorobou srdeční (Oliver-Williams et al. 2013) a s mateřským kouřením 

(Baba et al. 2011). 

Jedním z nejvíce zneklidňujících problémů v porodnictví jsou opakující se potraty, zejména 

u žen, které za sebou nemají žádné úspěšné těhotenství. Opakující se potraty jsou definovány 

jako tři a více po sobě jdoucí spontánní ztráty těhotenství v prvním trimestru (Stirrat 1990).  

Hlavní lékařsky rozpoznané příčiny opakujících se potratů mohou být endokrinní, autoimunitní 

a trombotické abnormality (Regan and Rai 2000). Také za ně mohou být v menší míře 

zodpovědné virové, bakteriální nebo parazitické infekce - CMV, Listeria monocytogenes, 

Toxoplasma gondii (Gellin and Broome 1989; Hohlfeld et al. 1991; Sahwi et al. 1995). Bylo 

spekulováno o možném vlivu latentní toxoplazmózy na riziko potratu (Sahwi et al. 1995), ale 

tato úvaha nebyla v současných studiích potvrzena (Southern 1972; Giorgino and Mega 1981; 

Qublan et al. 2002).  

 

3.1 Hypotéza kontroly kvality embryí 
 

Jen malá část všech oplození u lidí končí úspěšným porodem. Za zánik 31 – 74 % embryí během 

prvních týdnů může mateřská kontrola kvality embryí (Forbes 1997). Spontánní potraty dobře 

reprezentují mechanismus výběru potomků. Matky ovládají důmyslný třídící systém, který 

reguluje počty potomků a také jejich kvalitu. Zdá se, že tento systém u starších matek selhává. 

Právě kvůli snížené účinnosti prověřovacího systému je výskyt defektů plodů u starších matek 

vyšší (Aymé and Lippman-Hand 1982). 
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Z evolučního hlediska se starší matky stávají méně vybíravé ohledně kvality potomků. 

Geneticky abnormální potomci mají sice zmenšené reprodukční vyhlídky, ale je lepší mít 

potomka například s Downovým syndromem než vůbec žádného. Vyšší výskyt 

chromozomálních abnormalit potomků může být vedlejší produkt matčiny strategie jak zvýšit 

pravděpodobnost úspěšného těhotenství i ve starším věku (Forbes 1997). 

Pokud je uvolňování kontroly skutečný jev, pak podíl těhotenství, který vede ke spontánnímu 

potratu, by ve skutečnosti měl s věkem matky klesat, přitom ale vidíme opak. Potenciální řešení 

tohoto paradoxu je jednoduché. Mateřská relaxovaná kontrola snižuje výskyt spontánních 

potratů, ale také může dojít k jejich zpoždění. Takové zpoždění posouvá dříve skryté potraty 

do klinicky rozeznaných. Tedy výskyt klinicky rozeznaných spontánních potratů může stoupat, 

zatímco celková míra klesá (Haig 1993). 

Embrya dávají najevo svoji sílu matce prostřednictvím výroby lidského choriogonadotropinu 

(hCG). Bezprostřední úkol hCG je stimulovat žluté tělísko k produkci progesteronu nezbytného 

pro údržbu raného těhotenství. Embrya, která nesplňují standard - například ta s genetickými 

vadami, které zhoršují schopnost dostatečně produkovat hCG - jsou potracena, než dojde 

k podstatnému čerpání mateřských zdrojů. Snížení prahové úrovně biochemického podnětu 

potřebného pro další těhotenství představuje potenciálně užitečný koncepční rámec procesu 

prověřování a mechanismus mateřské relaxované kontroly (Haig 1993).  

Pro děložní selekci proti geneticky znevýhodněným embryím byla navržena relaxovaná 

přísnost kontroly jako alternativní či dodatečné vysvětlení pro zvyšující se výskyt Downova 

syndromu u starších matek (Warburton et al. 1983; Forbes 1997). Nepřímé důkazy nasvědčují 

tomu, že zhoršenou kontrolu kvality embryí mají ženy s latentní toxoplazmózou. Prevalence 

toxoplazmózy u matek dětí s Downovým syndromem byla 84 %. Prevalence v kontrolní 

populaci stejného věku byla 32 %. Toxoplazmóza u matek dětí s Downovým syndromem může 

být příčinou méně přísné kontroly kvality embryí, což může zvýšit pravděpodobnost narození 

dětí s vývojovými poruchami (Hostomská et al. 1957). 

Na základě studie, ve které bylo zjištěno, že děti Toxoplasma-pozitivních žen by mohly mít 

opožděný embryonální vývoj, byla navržena hypotéza, podle které T. gondii zatím neznámým 

způsobem vypíná nebo zeslabuje mechanismus samovolných potratů, který za normálních 

okolností zajišťuje likvidaci zárodků s vývojovými poruchami (Kaňková and Flegr 2007). 

Hypotézu snížené kontroly kvality podporuje i zjištění vyššího sekundárního poměru pohlaví 

u dětí Toxoplasma-pozitivních matek (Kaňková et al. 2007b) a u mláďat infikovaných myší 
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(Kaňková et al. 2007a). Toxoplazmóza je provázena projevy imunosuprese (Kaňková et al. 

2010a), a tak za přežívání většího počtu samčích embryí může být zodpovědná snížená mateřská 

imunologická reakce proti samčím specifickým H-Y antigenům (Christiansen et al. 2004).  
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4. Kongenitální toxoplazmóza 
 

Výskyt kongenitální toxoplazmózy se velmi liší v různých geografických částech světa, 

pohybuje se v rozmezí od méně než 0,1 do více než 3 na 1000 těhotenství (Varella et al. 2009). 

Mezi faktory, které přímo korelují s výskytem vrozené toxoplazmózy u novorozenců, patří 

výskyt primární infekce u těhotných žen, gestační věk, ve kterém těhotná žena získá infekci, 

a také programy v oblasti veřejného zdraví realizované na prevenci, odhalování a léčbu infekce 

v průběhu těhotenství. Primární infekce u velké většiny jedinců není spojena s žádnými 

specifickými příznaky. Zpočátku může být i u novorozenců infekce bez příznaků, mohou se 

však postupně rozvíjet. Když se nakonec příznaky objeví, následují potíže s uznáváním 

Toxoplasma gondii jako patogenu (Saadatnia and Golkar 2012). 

U žen infikovaných T. gondii delší dobu před početím se infekce většinou nemůže přenést na 

budoucí plod (Vogel et al. 1996). Výjimkou jsou ženy s oslabenou imunitou. U žen s AIDS 

nebo u těch, které užívají imunosupresivní léky, může dojít k reaktivaci a následnému přenosu 

infekce na plod. Séroprevalence protilátek proti T. gondii pacientů infikovaných virem HIV je 

podobná séroprevalenci uváděné v běžné populaci (Falusi et al. 2002). 

U žen infikovaných během těhotenství nebo velmi krátce před otěhotněním může parazit 

napadnout placentu a infikovat plod (Robert-Gangneux et al. 2011). V některých případech 

vede vrozená infekce k porodu mrtvého dítěte a k závažným neurologickým onemocněním 

(López et al. 2000). Může způsobit klasickou triádu symptomů - chorioretinitidu, hydrocefalus 

nebo intracerebrální kalcifikaci (Wolf et al. 1939). Většina infikovaných novorozenců je při 

narození bez příznaků, u některých se může později v životě rozvinout mentální retardace, 

slepota nebo epilepsie (Lopez et al. 2000). Riziko kongenitální infekce a závažnost symptomů 

závisí na tom, kdy se žena v průběhu těhotenství nakazí. S gestačním věkem se prudce zvyšuje 

riziko přenosu infekce na plod (Thiébaut et al. 2007).  Když dojde k akutní infekci matky 

v prvním trimestru, riziko přenosu se pohybuje mezi 10-25 %. Pokud je matka infikována 

během třetího trimestru, riziko přenosu se zvyšuje na 60-90 %. Nicméně onemocnění je 

mnohem závažnější u infekce získané v prvním trimestru (Dunn et al. 1999). Léčba 

novorozenců s vrozenou infekcí by mohla zabránit nebo zmírnit následky, které by se jinak 

objevily až později ve vývoji (McLeod et al. 2009). 

Celoživotní ochrany před parazitem Toxoplasma gondii dosáhneme vývojem účinné vakcíny 

(Jongert et al. 2009). Nejúčinnějším přístupem pro vývoj vakcíny je použití nevirulentních 
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zmutovaných kmenů parazita (Innes 2010). V současné době se u ovcí používá živá atenuovaná 

vakcína Toxovax, aby se zabránilo potratům vyvolaným kongenitální infekcí. Bohužel taková 

vakcína pro použití u člověka není vhodná především z důvodu možného rizika reaktivace 

patogenní formy parazita (Buxton et al. 1993). 

Preventivní opatření spočívá ve screeningovém programu. Cílem screeningového programu je 

zajistit včasnou diagnózu a léčbu infekce získané v průběhu těhotenství. Od začátku programu 

se provádějí předmanželské a prenatální lékařské vyšetření na protilátky T. gondii. 

Předmanželské vyšetření se provádějí za účelem odlišit dříve infikované ženy od žen, které 

nebyly dosud infikované. Testování neinfikovaných žen, které otěhotní, se provádí na prvním 

prenatální vyšetření během prvního trimestru a pak na dalších šesti zkouškách prováděných 

měsíčně ve druhém a třetím trimestru. Navíc jsou ženy poučeny o metodách prevence během 

těhotenství. Pokud tyto screeningové testy detekují akutní infekci během těhotenství, je 

zahájena léčba podáním spiramycinu ve snaze zabránit přenosu infekce na plod. Pokud infekce 

přejde na plod a je potvrzena prostřednictvím odběru krve a aminocentézy, začne se podávat 

pyrimethamin a sulfadiazin nebo sulfadoxin, protože spiramycin neprochází placentou (Jones 

et al. 2001). 

Několik zemí provedlo celostátní screeningové studie, aby získalo odhad výskytu primární 

infekce u těhotných žen a kongenitální infekce u novorozenců, a aby rozhodlo o možnosti 

zavedení prenatálních a postnatálních T. gondii screeningových programů. Vzhledem 

k nízkému výskytu primární infekce u těhotných žen a vysokým nákladům spojeným s těmito 

programy se většina zemí rozhodla, že sérologické kontroly nebude provádět (Stillwaggon et 

al. 2011). 

Nejběžnější metodou pro získání přímých důkazů infekce je polymerázová řetězová reakce 

(PCR) (Abdul-Ghani 2011). Nejvíce se PCR používá pro prenatální diagnózu kongenitální 

infekce pomocí plodové vody u žen se sérologicky dokázanou primární infekcí. Dále se 

efektivně využívá pro detekci toxoplazmózy u imunokompromitovaných pacientů, vrozených 

infekcí a oční toxoplazmózy (Remington et al. 2004). 
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5. Toxoplasma gondii a imunomodulace 
 

Mnoho studií, včetně několika recenzí, se vztahují ke změnám imunitního systému spojených 

s akutní toxoplazmózou (Blader and Saeij 2009; Costa da Silva a Langoni 2009). Na rozdíl od 

akutní toxoplazmózy není dostatek informací o imunomodulačních a především 

imunosupresivních účincích toxoplazmické infekce v latentní fázi. V průběhu latentní 

toxoplazmózy nastávají významné změny v produkci cytokinů a v modulaci některých 

parametrů imunitní odpovědi. Brandao et al. (2009) zjistili, že se u myší infikovaných 

avirulentními kmeny T. gondii hladina interleukinu-10 (IL-10) zvyšuje po akutní fázi infekce 

a koreluje s náchylností k reinfekci s jiným T. gondii kmenem. Oproti tomu Kaňková et al. 

(2010a) uvádějí, že makrofágy z infikovaných myší vyrábějí podstatně méně IL-10 než 

makrofágy z kontrolních myší. U myší v latentní fázi infekce i přes ukazatele některých 

imunostimulací (zvýšená produkce IL-12 a IFN-γ) jsou důležité složky efektorového ramene 

imunitního systému (produkce IL-2 a proliferační aktivita splenocytů) zredukovány. Zatímco 

produkce některých cytokinů se mezi 9. a 15. týdnem po infekci vrací na normální úroveň, 

produkce oxidu dusnatého (NO) LPS stimulovaných makrofágů a proliferační aktivita 

splenocytů stimulovaných alogenními buňkami zůstávají potlačené. Karaman et al. (2008) 

zjistili významně vyšší hladinu NO u lidí s latentní toxoplazmózou ve srovnání s kontrolami 

séronegativními a Dzitko et al. (2008) pozorovali zvýšený výskyt latentní toxoplazmózy u žen 

s nižší hladinou silného imunomodulátoru prolaktinu.  
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6. Těhotenství, vývoj plodu a latentní toxoplazmóza 
 

Latentní toxoplazmóza ovlivňuje těhotenství u lidí. Bylo zjištěno, že těhotné ženy s latentní 

toxoplazmózou mají v 16. týdnu těhotenství určeném na základě ultrasonografického vyšetření 

zdánlivě mladší plody než ženy Toxoplasma-negativní (Flegr et al. 2005; Kaňková and Flegr 

2007). Je možné, že je u infikovaných žen fetální vývoj pomalejší. K porodu dochází tehdy, 

když plod dosahuje obvyklých porodních parametrů, např. porodní váhy a délky, a proto mají 

infikované ženy delší těhotenství (Kaňková and Flegr 2007). Pomalejší fetální vývoj by mohl 

být výsledkem subklinického zhoršení zdraví Toxoplasmou infikovaných žen. Chronický 

patogenní proces může ovlivnit cirkulaci krve v děloze a mateřské části placenty a následně 

způsobit podvýživu plodu (Moore 2003). 

Byly navrženy dvě různé imunologické hypotézy, které vysvětlují tento vliv toxoplazmózy na 

prenatální vývoj plodu. První hypotéza naznačuje, že by mohla Toxoplasma oslabovat nebo 

vypínat mechanismus spontánních potratů, normálně zodpovědných za odstranění 

„nekvalitních“ embryí či embryí s vývojovou poruchou nebo s pomalejší fetální růstovou 

rychlostí (Aymé and Lippman-Hand 1982; Haig 1993; Kaňková and Flegr 2007; Kaňková et 

al. 2010a). 

Další hypotéza předpokládá, že změny imunitního systému u vícerodiček s toxoplazmózou 

mohou zpozdit implantaci blastocysty. Mateřská imunitní reakce proti blastocystě hraje 

signifikantní roli v procesu implantace (Krackow 1995). Toxoplazmóza je doprovázená 

produkcí imunosupresních lymfokinů IL-10 a TGF-β (Filisetti and Candolfi 2004), které mohou 

zasahovat do procesu imunizace. Proto Toxoplasmou infikované ženy mohou být méně 

imunizované antigeny na povrchu blastocysty během prvního těhotenství a implantace 

blastocysty v následujících těhotenstvích může být zpožděna. Za rozdíly mezi prvním 

těhotenstvím a dalšími je pravděpodobně zodpovědná imunologická paměť (Christiansen et al. 

2004).  

Pozorovaná imunosuprese je pravděpodobně specifický účinek latentní toxoplazmózy 

(Kaňková et al. 2010a). Může být odpovědná za silný vliv latentní toxoplazmózy na zvýšení 

tělesné hmotnosti v průběhu těhotenství u žen Rh negativních. Bylo uvedeno, že 

Toxoplasma-pozitivní Rh negativní ženy v porovnání s ostatními nejrychleji přibírají na váze 

během prvního trimestru těhotenství (Kaňková et al. 2010b). Nadměrné gestační zvýšení 

hmotnosti bývá spojeno se zvýšeným rizikem císařského řezu a poporodní retence hmotnosti 
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(Scholl et al. 1995). Byla navržena hypotéza, že by RhD-pozitivní fenotyp, zejména RhD 

heterozygoti, mohl mít ochranný účinek proti negativnímu vlivu latentní toxoplazmózy na 

psychomotorický výkon infikovaných jedinců (Novotná et al. 2008; Flegr et al. 2008a; Flegr et 

al. 2009). Z výše uvedených výsledků vyplývá, že RhD-pozitivní fenotyp by mohl chránit 

nositele proti širšímu spektru škodlivých účinků latentní toxoplazmózy.  

 

6.1 Toxoplasma gondii a sekundární poměr pohlaví 

 

Hypotéza snížené kontroly kvality zárodku u Toxoplasma-pozitivních žen byla v poslední době 

podporována zjištěním zvýšeného sekundárního pohlavního poměru u dětí žen s latentní 

toxoplazmózou (Kaňková et al. 2007b). Sekundární poměr pohlaví u lidí (pravděpodobnost, že 

se narodí syn) se pohybuje u většiny obyvatelstva okolo 0,51 (Davis et al. 1998). Může být 

ovlivněn geneticky (Krackow a Gruber, 1990), faktory životního prostředí, jako je stres, 

imunosupresí (James 1996), věkem (Jacobsen et al. 1999), hormony (James 1996; James 

2010a), endokrinním rozvratem ze strany otce (James 2006), načasováním rozmnožování 

(Krackow and Burgoyne, 1998) nebo socioekonomickým statusem rodičů (Fernández et al. 

2011). Bylo opakovaně prokázáno, že toxoplazmóza může mít vliv na endokrinní a imunitní 

systém a není překvapivé, že tedy může mít vliv i na poměr pohlaví (James 1996, James 2006).  

Pravděpodobnost narození dítěte mužského pohlaví u Toxoplasma-pozitivních žen se zvyšoval 

s narůstajícím titrem protilátek proti T. gondii a narůstal až do hodnoty 0,72, což znamená, že 

na každých 100 dívek se narodí 250 chlapců (Kaňková et al. 2007b). Zvyšující se šance narození 

syna až k 0,72 pro ženy s nejvyšším množstvím protilátek proti T. gondii naznačuje, že je vliv 

latentní toxoplazmózy na poměr pohlaví u lidí neobvykle silný v porovnání s vlivy jiných 

faktorů (James 1996). Posun poměru pohlaví u infikovaných hostitelů by mohl být jen vedlejší 

produkt dalších aktivit Toxoplasmy v hostitelském organismu nebo výsledek tzv. manipulační 

aktivity parazita, zaměřené na možné zvýšení produkce kongenitálně nakažených hostitelů 

mužského pohlaví.  

Většina Toxoplasmě přidružených efektů jako je změna ve vyhledávání novinek, aktivita, 

reakční časy a sekundární poměr pohlaví už byly potvrzeny experimentální infekcí 

laboratorních myší a potkanů (Flegr 2007; Kaňková et al. 2007a). Myši s toxoplazmózou v rané 

fázi latentní infekce produkovaly vyšší poměr pohlaví než kontrolní skupina (Kaňková et al. 

2007a). Za přežívání většího počtu samčích embryí u infikovaných žen a infikovaných 
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laboratorních myší může být zodpovědná s toxoplazmózou spjatá imunosuprese nebo 

imunomodulace (Kaňková et al. 2007a; Kaňková et al. 2007b). Úspěšnost implantace je vyšší 

pro samčí zygoty (Kirby 1970) a tedy poměr pohlaví v časném embryonálním stádiu je silně 

vychýlen ve prospěch samců (Milki et al. 2003; Vatten and Skjaerven 2004). Za vychýlený 

sekundární pohlavní poměr u nakažených jedinců by mohla být zodpovědná mateřská 

imunologická reakce proti samčím specifickým H-Y antigenům (Kaňková et al. 2007a) jakožto 

důležitý případ selektivní úmrtnosti embryí spjatých s Y-chromosomem (Christiansen et al. 

2004). 

Vliv parazitů na poměr pohlaví v infikovaných hostitelích by rovněž mohl zvýšit šanci na přežití 

a na rozmnožování v hostitelském organismu. Rezistence mužských a ženských hostitelů na 

některé parazity se často liší. Z tohoto důvodu infekce některými parazitními druhy, např. 

tasemnice Taenia crassiceps, může vést k hormonální feminizaci či maskulinizaci (a tím 

k imunomodulaci) organismu jejich infikovaných hostitelů, což zvyšuje pravděpodobnost, že 

parazit přežije imunologický útok hostitelského organismu (Larralde et al., 1995). Navíc tím, 

že parazit změní pohlavní poměr svého hostitele, může zvýšit funkce hostitele jako "vektora" 

(Rozsa, 2000), tj. zvýšit hostitelskou schopnost šířit infekci na velké vzdálenosti zvýšením 

podílu častějšího migračního pohlaví. Samci většiny hlodavčích druhů jsou více průzkumní 

(Frynta 1994) a dávají najevo více agrese (Čiháková and Frynta 1996) než samice patřící do 

stejného druhu. Uvažuje se o tom, že nadprodukce samčích potomků Toxoplasmou 

infikovaných samic může významně ulehčit přenosy infekce na velké vzdálenosti v přírodní 

situaci (Kaňková et al. 2007a).  

 

6.1.1 Hladina glukózy a těhotenská cukrovka 

 

Jedním z možných fyziologických mechanismů, který by mohl být odpovědný za nárůst poměru 

pohlaví, je zvýšená koncentrace glukózy (Cameron 2004; Cameron et al. 2008). Přebytek 

glukózy podporuje rozvoj mužských blastocyst, a tím poskytuje potenciální mechanismus 

kolísání poměru pohlaví vzhledem ke stavu matky během početí (Cameron 2004). Ženám se 

sníženou hladinou glukózy se rodí více dcer (Cameron et al. 2008). Při studování myší bylo 

zjištěno, že zvýšení hladiny glukózy v krvi vyústilo v poměr pohlaví vychýlený ve prospěch 

samců (Machado et al. 2001).  
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Významně vyšší hladina glukózy v krvi byla pozorována u těhotných žen s latentní 

toxoplazmózou. Hladina glukózy pozitivně korelovala s koncentrací IgG protilátek proti 

T. gondii (Kaňková et al. submitted). Je známo, že se tato koncentrace snižuje s dobou od 

infekce (Kodym et al. 2007). V rané fázi latentní toxoplazmózy byl poměr pohlaví narozených 

myší vyšší než u kontrol, zatímco v pozdější fázi infekce byl poměr pohlaví nižší (Kaňková et 

al. 2007a). Také pravděpodobnost narození chlapce byla zvýšena u žen s nejvyššími 

koncentracemi protilátek proti T. gondii (Kaňková et al. 2007b). Změna hladiny glukózy v krvi 

by tak mohla být jednou z možných proximálních příčin pozorovaných změn v sekundárním 

poměru pohlaví u Toxoplasma-pozitivních jedinců. 

U Toxoplasma-infikovaných žen byl také pozorován vyšší výskyt gestačního diabetu než 

u Toxoplasma-negativních žen (Kaňková et al. submitted). Gestační diabetes mellitus (GDM) 

je forma cukrovky, která je diagnostikována během těhotenství a zvyšuje riziko těhotenských 

a fetálních komplikací (Vambergue et al. 2008; Vohr and Boney 2008). Toxoplasma-pozitivní 

ženy mívají vyšší tělesnou hmotnost před otěhotněním než Toxoplasma-negativní ženy 

(Kaňková et al. 2010b). Je známo, že vysoká hmotnost matky je spojena s podstatně vyšším 

rizikem GDM (Chu et al. 2007). Vliv Toxoplasmy na vyšší prevalenci GDM může být jen 

vedlejší efekt vlivu toxoplazmózy na tělesnou hmotnost.  
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7. Postnatální vývoj dětí matek s latentní toxoplazmózou 
 

Na základě dotazníkové studie bylo zjištěno, že děti Toxoplasma-pozitivních matek vykazují 

nižší rychlost postnatálního psychomotorického vývoje během prvních 18 měsíců života než 

děti Toxoplasma-negativních matek. Toxoplasma-pozitivní ženy v dotazníku uváděly, že jejich 

děti signifikantně později zvedají hlavičku, později se obrací ze znaku na břicho a později 

začínají lézt a mají opakovaně vyšší váhu. Latentní toxoplazmóza nemá žádný vliv na dobu, 

kdy začínají sedět a chodit (Kaňková et al. 2012). Mezi pohlavími je rychlost časného 

postnatálního vývoje rozdílná. Pomalejší postnatální psychomotorický vývoj dětí Toxoplasma-

pozitivních matek by tak mohl souviset s tím, že se ženám s latentní toxoplazmózou častěji rodí 

potomci mužského pohlaví (Kaňková et al. 2007a; Kaňková et al. 2007b), u kterých je vývoj 

v průměru pomalejší.  

Výše popsané rozdíly v prenatálním a postnatálním vývoji dětí matek Toxoplasma-pozitivních 

a Toxoplasma-negativních by mohly být způsobeny již zmiňovanou sníženou funkcí kontroly 

kvality embryí u pozitivních matek (Kaňková et al. 2012), která by mohla vést mimo jiné 

i k vyššímu zastoupení dětí s genetickou nebo vývojovou poruchou (Neuhäuser 2007). 
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8. Závěr 
 

Toxoplasma gondii má vliv na reprodukční funkce hostitele. Může být spojena se samčí 

sterilitou a může negativně působit na plodnost žen a parametry spermií u potkanů. Bylo 

zjištěno, že se tento parazit může u různých zvířat přenášet pohlavní cestou. Také byla nalezena 

určitá spojitost mezi T. gondii a hladinou hormonů u hostitelů.  

Obecně vysoká míra spontánních potratů souvisí s hypotézou kontroly kvality embryí. Některé 

práce naznačují, že by latentní toxoplazmóza mohla být zodpovědná za opakované potraty, 

současné studie ovšem tuto hypotézu nepodpořily. V posledních několika letech byla navržena 

hypotéza, která říká, že T. gondii snižuje kontrolu kvality embryí, a tím zvyšuje 

pravděpodobnost narození dětí s různě vážnými vývojovými poruchami. Tuto hypotézu 

podporuje zjištění zvýšeného sekundárního poměru pohlaví u potomků infikovaných hostitelů. 

Za přežívání většího počtu samčích embryí může být také zodpovědná s toxoplazmózou spjatá 

imunosuprese nebo imunomodulace. Na poměr pohlaví má pravděpodobně vliv i hladina 

glukózy v krvi. U těhotných žen s latentní toxoplazmózou byl pozorován vyšší výskyt 

gestačního diabetu. 

U žen infikovaných během těhotenství nebo velmi krátce před otěhotněním může T. gondii 

napadnout placentu a infikovat plod, což může způsobit trvalé následky. Riziko kongenitální 

infekce a závažnost symptomů závisí na tom, kdy se žena v průběhu těhotenství nakazí.  

Latentní toxoplazmóza ovlivňuje těhotenství u lidí. Pro infikované ženy je příznačný pomalejší 

fetální vývoj a delší těhotenství. Příčinou může být oslabování nebo vypínání mechanismu 

spontánních potratů nebo zpoždění implantace blastocysty změnou imunitního systému. 

Toxoplazmóza je totiž doprovázená produkcí imunosupresních lymfokinů.  

U dětí matek s latentní toxoplazmózou byla pozorována nižší rychlost postnatálního 

psychomotorického vývoje během prvních 18 měsíců života, za což může být odpovědná opět 

snížená funkce kontroly kvality embryí. 

Toxoplazmóza je jedním z nejrozšířenějších onemocnění v rozvinutých zemích a zatím není 

k dispozici žádná účinná léčba. Proto považuji další studium vlivu T. gondii na reprodukční 

funkce hostitele za velice přínosné. 
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