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Abstrakt
Toxoplasma gondii je u lidí v rozvinutých zemích jedním z nejrozšířenějších parazitických
prvoků. Má široké spektrum hostitelů zahrnující různé teplokrevné živočichy včetně člověka.
Současné studie naznačují, že by mohla ovlivňovat plodnost člověka. Cílem této práce bylo
zjistit, jaká je prevalence toxoplazmózy ve skupinách žen a mužů s problémy s plodností, a také
zda má Toxoplasma gondii vliv na konkrétní parametry plodnosti. U žen byla zjištěna
signifikantní pozitivní korelace mezi toxoplazmózou a procentuálním podílem nalezených
oocytů ve folikulech. U mužů s diagnostikovanou patologií ve spermatu byla odhalena
statisticky významná negativní závislost mezi toxoplazmózou a procentuálním podílem
morfologicky normálních spermií. Zdá se, že latentní toxoplazmóza u mužů navíc prohlubuje
negativní vliv kouření tabáku na plodnost. Zhoršení plodnosti u mužů by mohlo být výsledkem
manipulační aktivity Toxoplasma gondii, která vede v důsledku snížené schopnosti otěhotnět
k častějšímu pohlavnímu styku. Mohlo by tím častěji docházet k případnému pohlavnímu
přenosu, který je v současné době navrhovaný jako jeden z možných způsobů přenosu
toxoplazmózy.

Klíčová slova
Toxoplasma gondii, neplodnost, umělé oplodnění, manipulační hypotéza, pohlavní přenos

Abstract
Toxoplasma gondii is one of the most widespread parasitic protozoa in humans in developed
countries. It has a wide range of hosts including various warm-blooded animals and humans.
Recent studies suggest that it could influence the fertility of humans. The aim of this work was
to find out, what is the prevalence of toxoplasmosis in groups of women and men with fertility
problems and whether Toxoplasma gondii has an effect on specific fertility parameters. In
women, Significant positive correlation between toxoplasmosis and the percentage of oocytes
in the follicles was found among women. Group of men with semen pathology diagnosis
revealed a statistically significant negative association between toxoplasmosis and the
percentage of morphologically normal sperm. It seems that latent toxoplasmosis in men can
also worsen the negative effect of tobacco smoking on fertility. The impairment of fertility in
men could be the result of the manipulation activity of Toxoplasma gondii, which leads to more
frequent sexual intercourse due to decreased ability to conceive. This could increase the
likelihood of sexual transmission, which is currently suggested as one of the possible ways of
transmission of toxoplasmosis.

Keywords
Toxoplasma gondii, sterility, artificial insemination, manipulation hypothesis, sexual
transmission
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1. Úvod
Neplodnost se jeví jako mnohodimenzionální zdravotní problém a ročně jí trpí 60-80 milionů
párů po celém světě (Boivin et al. 2007; Gurunath et al. 2011). Na plodnost může mít vliv
například věk (Baird et al. 2005), hormonální nerovnováha, stres, konzumace alkoholu, kouření
tabáku (Barbieri 2001; Roupa et al. 2009; Sabarre et al. 2013) nebo některé infekce (Akande et
al. 2010).
Toxoplasma gondii je u lidí v rozvinutých zemích jedním z nejrozšířenějších parazitických
prvoků. Má široké spektrum hostitelů zahrnující různé teplokrevné živočichy včetně člověka
(Dubey et al. 1998). Prevalence toxoplazmózy se v České republice pohybuje kolem 30 %
(Kodym et al. 2001). Možným zdrojem infekce je kontaminované jídlo či voda oocystami
z kočičích výkalů nebo konzumace tkáňových cyst v syrovém či nedovařeném mase
mezihostitelů (Tenter et al. 2000). Recentní studie často diskutují jako jednu z dalších možných
cest přenosu toxoplazmózy u lidí i pohlavní přenos s nejpravděpodobnějším směrem přenosu
z muže na ženu. Prozatím je tato hypotéza podpořena jen nepřímými důkazy (Flegr et al. 2014a;
Alvarado-Esquivel et al. 2015; Contopoulos-Ioannidis et al. 2015).
Toxoplazmóza byla identifikována jako rizikový faktor ovlivňující plodnost mužů (Qi et al.
2005) i žen (Kaňková et al. 2015). Byla pozorována vyšší prevalence toxoplazmózy
u neplodných mužů v porovnání s prevalencí u plodných mužů (Qi et al. 2005) a také
u neplodných žen v porovnání s prevalencí u zdravých těhotných žen (Li et al. 2011; ElTantawy et al. 2014).
Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo analyzovat vztah mezi latentní
toxoplazmózou a poruchami plodnosti u žen a mužů. Této problematice se zatím věnovalo málo
studií, většina se dokonce zabývala pouze vlivem toxoplazmózy na plodnost mužů. Dalším
cílem bylo analyzovat prevalenci toxoplazmózy v párech a porovnat možné zdroje nákazy
u žen a mužů.
Latentní toxoplazmóza zhoršuje průběh některých nemocí, a tak je možné, že by mohla
prohlubovat i škodlivé vlivy kouření na plodnost. Proto bylo vedlejším cílem práce analyzovat
vliv toxoplazmózy na jednotlivé parametry plodnosti u mužů a žen v závislosti na kouření
tabákových výrobků.
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2. Literární přehled
2.1. Gametogeneze
Eukaryotické pohlavní rozmnožování se pravděpodobně vyvinulo již mezi prvními zástupci
eukaryot (Dacks and Roger 1999). Vzniklo s největší pravděpodobností pouze jednou
(Cavalier-smith 2002) a představuje jeden z nejzkoumanějších problémů evoluční biologie
(Toman 2015). Základním rysem všech sexuálních reprodukčních cyklů je spojení geneticky
diferencovaných pohlavních buněk, které vznikají procesem gametogeneze. Ženské resp.
mužské pohlavní buňky u lidí se nazývají oocyt resp. spermie a vznikají redukčním buněčným
dělením, meiózou. Jsou vysoce specializované a následkem meiózy obsahují haploidní počet
chromozomů (Leifer 2004; Vacek 2006).
Spermatogeneze je tvorba mužských pohlavních buněk. Probíhá v semenotvorných kanálcích
varlat během celého období pohlavní aktivity ve dvou na sebe navazujících procesech,
spermatocytogenezi a následující spermiogenezi. Při spermatogenezi dochází k přeměně
primitivních zárodečných buněk, spermatogonií, na spermie. Zrání zárodečných buněk začíná
vlivem pohlavních hormonů v pubertě. Nejdříve diploidní spermatogonie opakovaně rostou
a mitoticky se dělí. Po několika mitotických děleních se spermatogonie mění ve velké primární
spermatocyty. Poté dochází k meiotickému dělení primárních spermatocytů. Po první části
dělení vznikají dva sekundární spermatocyty s haploidní sadou dvouchromatidových
chromozomů. Již v této části můžeme rozlišit buňky nesoucí X chromozom a buňky nesoucí Y
chromozom, přičemž přítomnost X nebo Y chromozomu určuje, jakého pohlaví bude po
oplodnění vyvíjející se zárodek. Výsledkem druhé části meiotického dělení jsou čtyři haploidní
spermatidy. Následuje proces spermiogeneze, při kterém spermatidy získávají tvar a funkci
nezbytnou pro oplodnění vajíčka a postupně se mění ve zralé spermie. Zralá spermie je přibližně
50 – 60 µm dlouhá, aktivně pohyblivá volně plovoucí buňka, která se skládá z hlavičky, krčku
a bičíku. Celý proces spermatogeneze trvá kolem 64 dní (Leifer 2004; Vacek 2006).
Oogeneze je tvorba ženských pohlavních buněk. Dochází během ní k přeměně primitivní
zárodečné buňky, oogonie, v oocyt neboli vajíčko. Vajíčko vzniká z buněk zárodečné linie
v kůře vaječníků. Velikost vajíčka je druhově specifická, u člověka má průměr asi 0,1 mm. Ve
vaječníku je založeno okolo 2 milionů zárodečných buněk – oogonií. Mitotické dělení oogonií
se děje mezi 2. a 5. měsícem intrauterinního vývoje, během něhož vznikají primární oocyty.
Primární oocyty vstupují do prvního meiotického dělení ještě během intrauterinního vývoje,
2

a poté setrvávají v ovariálních folikulech v klidové fázi až do hormonální iniciace dalšího zrání.
Po narození již žádné primární oocyty nevznikají. Během zrání folikulu se primární oocyty
zvětšují, těsně před ovulací dokončují své první meiotické dělení a stávají se sekundárními
oocyty, připravenými k oplodnění. Proces zrání probíhá po celé generační období. Na růst
a zrání folikulů, ovulaci a vývoj žlutého tělíska působí gonadotropní hormony hypofýzy,
především folikulostimulační hormon a na něho navazující luteinizační hormon. V průběhu
jednoho ovulačního cyklu zraje kolem 20 folikulů, z nich ale dozraje převážně pouze jeden.
Během života ženy se z vaječníku uvolní 300 – 400 vajíček. Prvním meiotickým dělením
z vyvíjejícího se oocytu vzniknou dvě haploidní buňky: jeden sekundární oocyt a jeden pólocyt
(pólové tělísko). Buňka zůstává nerozdělena. Druhé meiotické dělení je iniciováno po ovulaci
a dokončeno až po proniknutí spermie do vajíčka, kdy ze sekundárního oocytu vznikne
jedno vajíčko a druhé pólové tělísko (Leifer 2004; Vacek 2006).

2.2. Oplodnění
Ve chvíli, kdy spermie pronikne do vajíčka a spojí se s ním, dochází k oplodnění. Spojení
probíhá v oblasti ampulla tubae uterinae, což je nejdelší a nejširší částí vejcovodu. Množství
spermatu při jedné ejakulaci se běžně pohybuje mezi 3 – 5 ml a je v něm obsaženo celkově asi
200 – 300 milionů spermií. Část spermií se uhnízdí ve slizničních řasách děložního hrdla,
postupně se uvolňují do děložního kanálu a cestují do vejcovodů. K vajíčku jich však docestuje
pouhých 200 – 300, ostatní během cesty ztratí pohyblivost i životaschopnost, zanikají a jsou
fagocytovány makrofágy. Lidské spermie přežívají v ženském pohlavním ústrojí kolem 48
hodin. Vajíčko je schopné oplodnění jen během asi 12 hodin po ovulaci. Po 24 hodinách po
ovulaci neoplozené vajíčko degeneruje.
Spermie musí nejdříve projít dvěma obaly vajíčka, corona radiata a zona pellucida. K tomu
potřebuje speciální organelu, akrozom, umístěnou na vrcholu hlavičky spermie, která obsahuje
lytické enzymy pro rozrušení buněčných spojů. Uvolnění enzymů z akrozomu (akrozomální
reakce) umožní spermii spojení s vajíčkem. Jakmile dojde ke kontaktu spermie a vajíčka, vylijí
se enzymy z tzv. kortikálních granul do prostoru mezi zona pellucida a membránou vajíčka
(tzv. kortikální reakce). Enzymy změní fyzikální vlastnosti zona pellucida, a tím zajistí
proniknutí jen jedné spermie do vajíčka. Ostatní spermie zůstanou inaktivní v zona pellucida
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nebo do ní vůbec neproniknou, čímž je zajištěna ochrana před polyspermií. Stabilizovaný obal
oplozeného vajíčka se nazývá fertilizační membrána. Po vniknutí spermie do vajíčka dochází
ke splynutí jádra vajíčka a jádra spermie a vzniká zygota. Oplozením dochází k obnovení
diploidní sady chromozomů, z nichž polovina pochází od matky a polovina od otce, a také
k určení pohlaví nového jedince (Leifer 2004; Vacek 2006).

2.3. Konflikt v děloze a hypotéza kontroly kvality embryí
Jen malá část všech oplodnění u lidí končí úspěšným porodem. 30 až 75 % všech těhotenství
končí během prvních týdnů spontánním potratem. Vše proběhne tak rychle, že si většina žen
ani nevšimne, že byly těhotné. Za tento jev může mateřská kontrola kvality embryí (Forbes
1997). Jedná se o selektivní eliminování nekvalitních potomků ze strany matky. Matky mohou
tímto způsobem regulovat počty potomků a také jejich kvalitu. U starších matek tento systém
pravděpodobně selhává, a proto u nich častěji dochází k pozdějšímu potrácení zárodků
s vývojovými poruchami či narození dětí s těmito poruchami (Aymé and Lippman-Hand 1982).
Z evolučního hlediska se organismus matek vyššího věku stává méně vybíravým ohledně
kvality potomků. Pro starší matky je lepší mít geneticky abnormálního potomka s horšími
reprodukčními vyhlídkami než vůbec žádného. Vedlejším produktem matčiny strategie
spočívající ve zvýšení pravděpodobnosti úspěšného těhotenství ve starším věku může být vyšší
výskyt chromozomálních abnormalit u potomků (Forbes 1997). Mateřská uvolněná kontrola
kvality embryí může snižovat výskyt spontánních potratů, ale také může posunout dříve skryté
potraty do klinicky rozeznaných. Tedy výskyt klinicky rozeznaných spontánních potratů může
stoupat, zatímco celková míra potratovosti s věkem matky klesá (Haig 1993).
K udržení těhotenství je zapotřebí velkého množství hormonu progesteronu. Ve vaječníku
z folikulu po uvolnění vajíčka vzniká žluté tělísko (corpus luteum), které tento hormon
produkuje po dobu prvních dvou týdnů, poté produkce poklesne. Pro pokračování těhotenství
a zabránění zániku žlutého tělíska je zapotřebí, aby embryo samo začalo uvolňovat hormon
lidský choriogonadotropin (hCG), který stimuluje žluté tělísko k produkci progesteronu
nezbytného pro údržbu raného těhotenství. Pokud embryo není přítomno nebo není schopno
produkovat dostatek hCG, dojde k zániku žlutého tělíska a k odlučování děložní sliznice –
menstruaci. Pro matku je spolehlivým signálem kvality zárodku jeho schopnost produkovat
4

velké množství hCG. Embrya se sníženou schopností jsou pravděpodobně abnormální a matka
nemusí investovat značné množství energie do nekvalitního potomka. Vyžadovaná hladina
hormonu se může proměňovat s podmínkami daného prostředí. V horších podmínkách může
být vyžadována produkce vyšší hladiny hormonu, aby testem kvality prošla jen ta nejlepší
embrya. Také může vyžadovaná hladina zůstávat konstantní a může se měnit schopnost embrya
produkovat hCG. Snížení výše zmíněné hladiny hormonu potřebné pro udržení těhotenství
představuje potenciálně užitečné pojetí procesu prověřování a mechanismus mateřské
relaxované kontroly (Haig 1993).
Relaxovaná kontrola kvality embryí může být alternativní či dodatečné vysvětlení zvyšujícího
se výskytu Downova syndromu u starších matek (Warburton et al. 1983; Forbes 1997). Nepřímé
důkazy nasvědčují tomu, že také ženy s latentní toxoplazmózou mají sníženou kontrolu kvality
embryí. U matek dětí s Downovým syndromem byla prevalence toxoplazmózy 84 %, přičemž
v kontrolní populaci stejného věku byla pouhých 32 %. Toxoplazmóza by mohla být příčinou
uvolněné kontroly kvality embryí, což by mohlo zvýšit pravděpodobnost narození dětí
s vývojovými poruchami (Hostomská et al. 1957). Hypotéza, podle které T. gondii vypíná nebo
zeslabuje mechanismus samovolných potratů likvidující zárodky s vývojovými poruchami,
byla navržena na základě studie, ve které bylo zjištěno, že děti Toxoplasma-pozitivních žen
mohou mít opožděný embryonální vývoj (Kaňková and Flegr 2007). U dětí Toxoplasmapozitivních matek (Kaňková et al. 2007b) a u mláďat infikovaných myší (Kaňková et al. 2007a)
byl zjištěn vyšší sekundární poměr pohlaví, což také podporuje výše zmíněnou hypotézu
snížené kontroly kvality embryí. Toxoplazmózu doprovázejí projevy imunosuprese (Kaňková
et al. 2010), a tak může být za přežívání většího počtu embryí samčího pohlaví zodpovědná
snížená imunologická reakce matky proti samčím specifickým H-Y antigenům (Christiansen et
al. 2004).

2.4. Umělé oplodnění
Jestliže se ženě nedaří otěhotnět přirozenou cestou, může podstoupit umělé oplodnění
v některém ze speciálních center asistované reprodukce. Existuje několik metod umělého
oplodnění.
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Intrauterinní inseminace (IUI) je zavádění spermatu muže do dělohy ženy. Může být buď
homologní, nebo heterologní – podle toho, zda je žena oplodněna spermatem svého partnera
nebo anonymního dárce. Spermie se musí nejprve oddělit od seminální tekutiny a poté se
pomocí katetru zavádějí do dělohy. Obvykle se předem ještě hormonálně stimulují vaječníky
a inseminace se provede v den předpokládané ovulace (Leifer 2004).
Pokud má žena nefunkční vejcovody nebo zcela chybí a také pokud selžou všechny ostatní
metody, přistupuje se k in vitro fertilizaci (IVF). K oplodnění oocytu při ní dochází
v laboratorních podmínkách. Nejprve se hormonálně stimuluje ovulace, čímž se získá větší
počet vajíček. Jakmile jsou přítomny zralé folikuly, provádí se odběr oocytů. Zralé folikuly se
odeberou punkcí pomocí ultrazvuku do nádoby s kultivačním médiem a následně se identifikují
pod mikroskopem. Na základě morfologických kritérií se nejprve určí zralost oocytů a poté se
inkubují. Následně se do kultivačního média přidají spermie a čeká se, zda dojde k oplození
samovolně, nebo se provede intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI). Principem ICSI je
přímá injekce jedné spermie do cytoplasmy zralého oocytu. Důvody pro použití ICSI mohou
být snížený počet spermií nebo jejich nedostatečná pohyblivost, přítomnost imunologického
faktoru

neplodnosti

či

plánovaná

preimplantační

genetická

diagnostika.

Konečný

embryotransfer se provádí tenkou kanylou přes děložní hrdlo. Obvykle se přenášejí dvě nebo
tři embrya, ostatní je možné zamrazit a použít v dalším cyklu (Vacek 2006).
S touto metodou souvisí asistovaný hatching a preimplantační genetická diagnostika (PGD).
Při asistovaném hatchingu je narušena zona pellucida vyvíjejícího se embrya, čímž je zajištěna
větší pravděpodobnost povedené implantace (Li et al. 2016). Preimplantační genetická
diagnostika umožňuje genetické vyšetření vajíčka či embrya ještě před implantací do dělohy.
Je určená k identifikaci chromosomálních aberací či monogenně dědičných chorob. Principem
této metody je implantovat pouze „zdravá“ embrya, u kterých nebyla v rámci PGD prokázána
sledovaná abnormalita (Ogilvie et al. 2005).

2.5. Neplodnost
Neplodnost je globální problém, který postihuje lidi na celém světě. Je definována jako
neschopnost páru počít dítě při pravidelném nechráněném pohlavním styku v průběhu jednoho
roku (Devroey et al. 2009). Podle statistik ročně trpí neplodností 60-80 milionů párů po celém
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světě (Boivin et al. 2007; Gurunath et al. 2011). Přibližně jedna třetina případů neplodnosti
v párech je primárně přičítána ženě, jedna třetina muži, jedna třetina interakci mezi ženou
a mužem a z toho 20 % zůstává nevysvětlených (Peterson et al. 2007). Neplodnost může být
primární nebo sekundární. Primární neplodnost je stav, kdy k početí nikdy nedošlo.
K sekundární neplodnosti dochází tehdy, jestliže v minulosti bylo dosaženo alespoň jednoho
těhotenství. Porucha plodnosti párů, které opakovaně počaly, ale těhotenství nebylo úspěšně
dovršeno, se nazývá infertilita (Leifer 2004). Podle studie provedené ve 190 zemích necelá 2 %
žen ve věku 20 – 44 let trpí primární neplodností a 10,5 % sekundární neplodností (Mascarenhas
et al. 2012).
Neplodnost se jeví jako mnohodimenzionální zdravotní problém. Jedním faktorem
ovlivňujícím plodnost může být věk. Riziko neplodnosti se s rostoucím věkem zvyšuje (Baird
et al. 2005). Dále může mít na plodnost vliv také hormonální nerovnováha, stres, konzumace
alkoholu nebo kouření tabáku (Barbieri 2001; Roupa et al. 2009; Sabarre et al. 2013).
Chlamydiové infekce způsobují poškození reprodukčního systému mužů i žen (Akande et al.
2010). U žen se mohou vyskytovat problémy s ovulací, neprůchodnost vejcovodů,
endometrióza nebo děložní abnormality. Muži mohou mít sníženou produkci morfologicky
normálních a pohyblivých spermií, poruchy erekce a ejakulace. Faktorem ovlivňující tvorbu
spermií může být vysoká teplota ve skrotu (horečka, saunování nebo horké koupele) (Sabarre
et al. 2013). Mnoho retrospektivních studií naznačuje, že v posledních několika desetiletích
došlo k poklesu kvality spermatu v různých zemích světa (Carlsen et al. 1992; Auger et al.
1995; Irvine et al. 1996; Geoffroy-Siraudin et al. 2012; Haimov-Kochman et al. 2012).
Důvodem může být snížení hladiny fruktózy v semenné plazmě, která je nezbytná pro normální
motilitu spermií (Lewis-Jones et al. 1996), nebo nadprodukce reaktivní formy kyslíku, která
může negativně ovlivnit kvalitu spermií (Sanocka and Kurpisz 2004).
Níže budou některé faktory podrobněji popsány. Vliv toxoplazmózy na plodnost člověka bude
popsán v kapitole 2.9.2.

2.5.1. Vliv endometriózy na plodnost
Endometrióza je přítomnost endometriální tkáně mimo dělohu, která vyvolává chronickou
zánětlivou reakci, zjizvení tkáně a srůsty. Vyskytuje se u 6 až 10 % celkové populace žen
a u 35-50 % žen s problémy s plodností (Giudice and Kao 2004). Mezi mechanismy, které
vysvětlují souvislost mezi endometriózou a neplodností patří endokrinní a ovulační
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abnormality,

změněná

peritoneální

funkce

a

pozměněné

hormonální

a

buněčně

zprostředkované funkce v endometriu. Může dojít k narušení spojení mezi vaječníkem
a vejcovodem a také ke zhoršení průchodnosti vejcovodů v důsledku srůstů v břišní dutině, což
může snížit možnost uvolnění oocytů z vaječníku a bránit jejich transportu vejcovodem
(Schenken et al. 1984; Tomassetti et al. 2006).

2.5.2. Vliv nadváhy a hormonálních poruch na plodnost
Ženy s nadváhou mají zvýšené riziko ovulační neplodnosti (Green et al. 1988; Grodstein et al.
1994a). Tělesná váha také souvisí s menstruačními abnormalitami (Kaye et al. 1990). Ztráta
hmotnosti u anovulačních obézních žen vede u mnoha z nich k ovulaci a návratu k plodnosti
(Pasquali et al. 1989). Řada studií zaznamenala hormonální dysfunkce u obézních žen.
S obezitou nebo tělesným tukem byly spojeny nízké hladiny globulinu vázajícího pohlavní
hormony (Apter et al. 1984; Eden et al. 1988) a vysoké hladiny androgenu (Eden et al. 1988),
testosteronu, (Wild et al. 1983) a estrogenu (Friedman and Kim 1985).
Hormonální poruchy mohou způsobit problémy se štítnou žlázou, hypofýzou a hypotalamem.
Abnormální hormonální stimulace narušuje správný vývoj děložní sliznice. Správné množství
nebo načasování hormonů je nezbytné pro výstavbu endometria, vývoj vajíčka a jeho
uvolňování. Hormonální poruchy jsou charakterizovány nepravidelnými menstruačními cykly,
nadměrným nebo velmi malým krvácení, pánevními a abdominálními křečemi, absencí
menstruace nebo dlouhou menstruací a nadměrnou ztrátou nebo přírůstkem hmotnosti
(Deyhoul et al. 2017).

2.5.3. Vliv alkoholu a kouření tabáku na plodnost
Ukázalo se, že alkohol ovlivňuje spermatogenezi. Potlačuje osu hypotalamus-hypofýza-varlata
a má přímý toxický účinek na Leydigovy a Sertoliho buňky (Emanuele and Emanuele 1998),
čímž ovlivňuje spermatogenezi jak na úrovni hypofýzy, tak na úrovni varlat. Bylo zjištěno, že
chronické užívání alkoholu je spojeno se sníženou produkcí testosteronu, impotencí a sníženou
spermatogenezí (Nagy et al. 1986). Se zvyšujícím se obvyklým příjmem alkoholu se snižuje
koncentrace spermií, celkový počet spermií a procentuální zastoupení spermií s normální
morfologií (Villalta et al. 1997; Jensen et al. 2014). Požívání alkoholu u žen je spojeno se
zvýšeným rizikem poruch ovulace a endometriózy (Grodstein et al. 1994b).
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Několik studií zaznamenalo negativní souvislost mezi kouřením tabáku a spermatogenezí.
Kouření bylo spojeno s významným snížením počtu spermií u mužů (Pasqualotto et al. 2006;
Richthoff et al. 2008). Metaanalýza více než 2500 mužů z pěti samostatných studií odhalila
významný pokles koncentrací spermií u současných kuřáků ve srovnání s těmi, kteří nikdy
nekouřili (Ramlau-Hansen et al. 2007). Podobně mezi 2100 muži bylo kouření spojeno
s významným snížením koncentrace spermií (Künzle et al. 2003). U žen je kouření tabáku
spojeno s tubárním a cervikálním faktorem neplodnosti (Phipps et al. 1987) a také s předčasným
vyčerpáním oocytů a rannou menopauzou (Cramer et al. 1994). Stárnutí vaječníků je
považováno za hlavní faktor, který přispívá k nevysvětlitelné neplodnosti. U žen, které denně
vykouřily více než 10 cigaret, byla pozorována zvýšená doba čekání na početí (Bolumar et al.
1996).

2.5.4. Vliv společenského postavení a pracovního zatížení na plodnost
V tradičních společnostech může reprodukční úspěch ženy záviset na majetku manžela.
V 19. století ve Švédsku měly bohatší ženy v každém věku vyšší plodnost než ženy chudší
(Low 1991). Bohatství na ostrově Ifaluk pozitivně koreluje s reprodukčním úspěchem (Turke
a Betzig 1985). Muži s vysokým statusem nebo velkými zdroji se žení častěji než jiní (Low
1991). U afrických Kipsigisů se bohatší muži žení s mladšími ženami, které mají vyšší
reprodukční hodnotu (Mulder 1990). U kipsigiských žen byl zjištěn pozitivní vztah mezi věkem
první menstruace a reprodukčním úspěchem. U dříve pohlavně zralých žen bylo zaznamenáno
signifikantně více porodů za rok než u žen, které pohlavně dozrály později. Také mezi
majetkem rodičů a reprodukčním úspěchem byla zjištěna pozitivní závislost (Mulder 1989).
V současných industriálních společnostech pozitivní vztah mezi sociálním statusem
a reprodukčním úspěchem pravděpodobně neexistuje. Vysoce postavení a bohatí lidé nemívají
velký počet dětí. Mezi postavením a reprodukční zdatností v podmínkách průmyslového
hospodářství nacházíme spíše závislost ve tvaru Gaussovy křivky nebo dokonce negativní
závislost (Vining 1986; Perusse 1993). Současné podmínky se od podmínek v minulosti dosti
liší. Moderní prostředí se vyznačuje dvěma rysy, které mohly stát za potlačením výše zmíněné
pozitivní závislosti. Prvním rysem je dostupnost moderní antikoncepce, která odděluje sexuální
slast od reprodukčních následků. Vysoce postavení muži mají více příležitostí k pohlavnímu
styku, který by bez antikoncepce vyústil ve větší počet potomků. Druhým rysem je zákonem
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vynucovaná monogamie, která brání vysoce postaveným mužům proměňovat zdroje v kontrolu
nad rozmnožováním velkého počtu žen (Perusse 1993).
U pomocnic v rodinách byla pozorována nízká plodnost. Jsou-li k dispozici pomocnice,
matkám se snižuje pracovní zatížení. Zvýšené pracovní zatížení může snížit plodnost i přes
dobrou výživu a neutrální energetickou bilanci (Jasienska & Ellison 1998).

2.6. Koncept rozšířeného fenotypu a manipulační hypotéza
Rozmanitost parazitů je velmi vysoká. Mohou představovat až polovinu organismů na Zemi
(Poulin and Morand 2000). U některých parazitů se vyvinula schopnost řídit chování svých
hostitelů. Taková manipulace ulehčuje přenos parazita z jednoho hostitele do druhého (Moore
2002). Předpokládá se, že je energeticky nákladná, a nejspíš proto byla zatím popsána u méně
než 0,5 % všech parazitů (Poulin 2010).
Parazité ovlivňující chování a morfologii hostitelů způsoby usnadňujícími přenos jsou
představitelé konceptu rozšířeného fenotypu (Dawkins 1982; Dawkins 1990; Dawkins 2004).
Přirozený výběr tvaruje genomy parazitů za účelem kontroly fenotypů jejich hostitelů (Adamo
and Webster 2013; Hughes 2013).
Příkladem parazita manipulujícího chování je motolice Dicrocoelium dendriticum. Jejím
definitivním hostitelem je přežvýkavec a mezihostiteli jsou plži a mravenci. Motolice se
dostane do definitivního hostitele tím, že donutí mravence zakousnout se do listu a čekat, až je
spásá přežvýkavec (Moore 2002). Jiná motolice Leucochloridium paradoxum napadá plže rodu
Succinea. Vytváří v nich barevné pulzující sporocysty, který vyplní jejich tykadla a připomínají
tím housenky. Definitivním hostitelem této motolice je pták, který housenky uloví, a tím dovrší
cyklus motolice (Wesolowska and Wesolowski 2013).
Dalším příkladem je strunovec, který parazituje v cvrčcích a jiném hmyzu. Po dosažení
dospělosti donutí cvrčka skočit do vody, kde může jeho tělo opustit a najít si partnera k páření
(Thomas et al. 2002). Dalším příkladem je Toxoplasma gondii, která se potřebuje dostat do
svého definitivního hostitele, kočkovité šelmy. Mezihostitelé po nákaze ztrácí přirozený strach
z ulovení, a dokonce začnou vyhledávat kočičí pach (Berdoy et al. 2000; Webster 2001).
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„Zombie“ houba Ophiocordyceps unilateralis dokáže zmanipulovat chování mravenců. Houba
donutí mravence zakousnout se do spodní strany listů. Zatímco mravenec umírá, houba začíná
růst a množit se. List poskytuje základnu pro uvolňování výtrusů. Výtrusy, které spadnou na
zem, vytváří infekční pole. Jestliže do něj mravenec vstoupí, s velkou pravděpodobností se
nakazí (Andersen et al. 2009; Hughes et al. 2011; Andersen and Hughes 2012; Andersen et al.
2012).
Posledním příkladem je skupina parazitických svijonožců Rhizocephala (kořenohlavci), které
infikují kraby. Typickým zástupcem je Sacculina carcini, jenž se skládá z vnějšího vaku
a „kořenů“, které se táhnou kolem těla a centrální nervové soustavy hostitele. Při tomto
nedobrovolném soužití dochází ke kastraci hostitele a rozmnožování parazita. Hostitel je natolik
zmanipulován, že se navíc stará o potomstvo parazita. Jestliže se larvy kořenohlavců dostanou
na krabího samce, mohou způsobit změnu pohlaví hostitele destrukcí nadledvinových žláz,
čímž se samci stanou samicemi, kteří dokáží odchovat potomky parazita. Tato manipulace je
jasným příkladem parazitem rozšířeného fenotypu (Høeg 1995; Deutsch and Mouchel-Vielh
2003).

2.7. Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii (T. gondii) je u lidí v rozvinutých zemích jedním z nejrozšířenějších
parazitických prvoků. Byla poprvé objevena a popsána v roce 1908 u hlodavce gundi
saharského, v jehož slezině, játrech a krvi se nacházeli tachyzoiti (Nicolle and Manceaux 1908).
Postupně byla objevena také u dalších živočišných druhů. U člověka ji poprvé pozoroval český
oftalmolog MUDr. Josef Janků. V lidském oku našel toxoplazmické cysty a jako první popsal
toxoplazmózu u člověka (Janků 1923). Taxonomické zařazení podle revidované klasifikace
eukaryot je následné: SAR, Alveolata, Apicomplexa, Conoidasida, Coccidia, Eimeriorina,
Toxoplasma gondii (Adl et al. 2012). V závislosti na sociologických a environmentálních
faktorech zahrnujících zeměpisnou šířku, vlhkost, hygienické podmínky, kuchyňské zvyky
a počet koček v okolí se prevalence toxoplazmózy v lidské populaci pohybuje od 20 do 80 %
(Tenter et al. 2000). V České republice se pohybuje okolo 30 % (Kodym et al. 2001).
Toxoplasma gondii má fakultativní heterogenní životní cyklus. Definitivním hostitelem je
kočkovitá šelma a mezihostitelem může být libovolný teplokrevný obratlovec včetně člověka.
V mezihostiteli prochází T. gondii dvěma fázemi nepohlavního rozmnožování. Během první
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fáze dochází k rychlému množení tachyzoitů (endozoitů) v mnoha různých typech
hostitelských buněk. Tachyzoiti poslední generace zahajují druhou fázi vývoje, která vede
k tvorbě tkáňových cyst, v nichž dochází k pomalému množení bradyzoitů (cystozoitů).
Tkáňové cysty můžeme nejčastěji najít v centrálním nervovém systému, oku, nebo kosterní
a srdeční svalovině. Nicméně v menším rozsahu mohou být také nalezeny ve viscerálních
orgánech, například v plících, játrech či ledvinách. Tkáňové cysty jsou terminální fází životního
cyklu v mezihostiteli a jsou okamžitě infekční. U hostitelských druhů mohou přetrvávat po celý
jejich život. Po požití mezihostitelů definitivním hostitelem dochází k dalšímu nepohlavnímu
množení bradyzoitů v epiteliálních buňkách tenkého střeva. Konečná fáze nepohlavního
množení zahajuje pohlavní fázi životního cyklu. V tenkém střevě dochází ke gamogonii
a tvorbě oocyst. Oocysty jsou poté uvolněny do lumenu střeva a stolicí do životního prostředí.
Mimo hostitele dochází ke sporogonii, která vede k rozvoji infekčních oocyst. Infekční oocysta
obsahuje dvě sporocysty, z nichž každá čtyři sporozoity (Dubey et al. 1998).
Toxoplazmózou se můžeme nakazit prenatálně nebo postnatálně. Vzácnou, ale závažnou
formou toxoplazmózy je prenatálně získaná kongenitální toxoplazmóza. Výskyt této formy se
pohybuje v rozmezí od 0,1 do 3 na 1000 těhotenství (Varella et al. 2009). U žen nakažených
během těhotenství nebo krátce před ním může dojít k infekci placenty a následně plodu (RobertGangneux et al. 2011). V některých případech vede tato infekce k porodu mrtvého dítěte nebo
k vážným neurologickým onemocněním (Lopez et al. 2000). Může také způsobit
chorioretinitidu, hydrocefalus nebo intracerebrální kalcifikaci (Wolf et al. 1939).
U novorozenců může být zpočátku infekce bez příznaků a u některých se může až později
v životě rozvinout mentální retardace, slepota nebo epilepsie (Lopez et al. 2000). Riziko
kongenitální infekce a závažnost symptomů souvisí s tím, kdy se žena v průběhu těhotenství
nakazí. Riziko přenosu infekce na plod se zvyšuje s délkou těhotenství. Příznaky onemocnění
jsou však nejzávažnější během prvního trimestru (Dunn et al. 1999).
Možným zdrojem postnatálně získané infekce je kontaminované jídlo či voda oocystami
z kočičích výkalů nebo konzumace tkáňových cyst v syrovém či nedovařeném mase
z mezihostitelů (Tenter et al. 2000).
Rozlišují se dvě klinicky odlišné, na sebe navazující fáze. Projevy obou fází závisí na
imunokompetenci hostitele. Akutní fáze je většinou krátká a doprovází ji příznaky podobné
virové či bakteriální infekci. Během ní dochází k rychlému množení tachyzoitů v krvi. Tato
fáze u imunokompetentních jedinců volně přechází v latentní fázi, během které dochází
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k pomalému množení bradyzoitů v tkáňových cystách. Pro latentní toxoplazmózu je
charakteristická přítomnost protilátek proti T. gondii v krvi (Tenter et al. 2000).
Latentní toxoplazmóza 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). Snížená ochota dodržovat pravidla spolu
s prodloužením reakční doby (Vyas and Sapolsky 2010; Webster and McConkey 2010) může
být příčinou zvýšeného rizika dopravních nehod a pracovních úrazů u nakažených osob (Flegr
et al. 2002; Flegr et al. 2009; Alvarado-Esquivel et al. 2012). U lidí s latentní toxoplazmózou
bylo také pozorováno zvýšené množství sebevražd, nádorů na mozku, větší riziko schizofrenie,
obsedantně kompulzivních poruch, epilepsie a různých srdečních poruch (Flegr 2013).
Toxoplasma gondii prodlužuje reakční dobu nakažených hlodavců a mění jejich chování.
Hlodavci jsou po infikování méně ostražití a hůře rozpoznávají neobvyklé podněty (Vyas and
Sapolsky 2010; Webster and McConkey 2010). Ztrácí přirozený strach z kočičího pachu,
a dokonce ho považují za přitažlivý. Častěji navštěvují místa páchnoucí kočičí močí a zůstávají
zde déle. Pach moči jiných druhů zvířat jim ale přitažlivý nepřipadá (Berdoy et al. 2000; Vyas
et al. 2007). Tento jev byl pozorován i u lidí (Flegr et al. 2011). Výše popsané změny chování
jsou obvykle považovány za výsledek manipulační aktivity parazita, který zvyšuje
pravděpodobnost přenosu z mezihostitele do definitivního hostitele (Barnard and Behnke
1990).

2.7.1. Vliv toxoplazmózy na plodnost zvířat
Toxoplazmóza může způsobit dočasné zhoršení reprodukčních funkcí potkaních samců. Byly
u nich prošetřeny různé parametry spermatu (pohyblivost spermií, životaschopnost,
koncentrace a počet normálních forem spermií) a také různé parametry plodnosti (hladina
fruktózy v semenných váčcích, koagulační žláza, testosteron v séru a varlatech). Oba druhy
parametrů byly u potkanů s toxoplazmózou výrazně zhoršeny až do 70 dnů po nakažení, včetně
hladiny fruktózy v semenných váčcích, která je důležitá pro normální pohyblivost spermií
(Abdoli et al. 2012). U králíků infikovaných T. gondii byla také pozorována snížená hladina
fruktózy v porovnání s hladinou fruktózy u neinfikovaných kontrolních králíků (Lan-Chun et
al. 2008).
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V jiných studiích bylo zjištěno, že různé parametry spermií, váha varlat, hladina testosteronu
a celková antioxidační kapacita byly u infikovaných potkanů výrazně nižší v porovnání
s kontrolami. Výše zmíněné parametry byly v jedné studii testovány v 10, 20, 30, 40, 50 a 60
dnech po infekci (Terpsidis et al. 2009), ve druhé studii ve 30 dnech po infekci (Khaki et al.
2011). Ve 30 a 40 dnech po infekci byly zjištěny i abnormality v morfologii spermií
u infikovaných potkanů (Terpsidis et al. 2009).
U samic myší byla zjištěna spojitost mezi latentní toxoplazmózou a endometritidou, ovariální
dysfunkcí, poruchou tvorby folikulů a snížením hmotnosti pohlavních orgánů (Stahl et al. 1994;
(Stahl et al. 1995a; Stahl et al. 1995b).
Naproti tomu u experimentálně infikovaných ovcí žádné změny v parametrech spermií
nalezeny nebyly, nicméně byly pozorovány různé histopatologické změny ve varlatech,
prostatě a semenných váčcích (Lopes et al. 2009).

2.7.2. Vliv toxoplazmózy na plodnost člověka
Během akutní toxoplazmózy se může parazit nacházet v reprodukčních orgánech mužů, a tím
negativně ovlivňovat reprodukční funkce (Haskell et al. 1989; Martinez-Garcia et al. 1996;
Babu et al. 2007). Toxoplazmóza a toxokaróza byly identifikovány jako rizikové faktory, které
mohou ovlivnit plodnost mužů v důsledku chybné spermiogeneze (Qi et al. 2005). Byla
prokázána výrazně vyšší prevalence toxoplazmózy u neplodných párů (34,83 %) ve srovnání
s prevalencí u plodných párů (12,11 %) a hladina protilátek proti spermiím (AsAb) byla
výrazně vyšší u nakažených mužů (Zhou et al. 2002). Přítomnost AsAb ve spermatu významně
snižuje pohyblivost a koncentraci spermií (Cui et al. 2015). V jiné studii byla také potvrzena
vyšší prevalence toxoplazmózy u neplodných mužů (36 %). Oproti tomu prevalence u plodných
mužů byla jen 11 % (Qi et al. 2005). Několik studií vyjadřuje spojitost mezi poškozením
mužského pohlavního ústrojí a testikulární toxoplazmózou (Martinez-Garcia et al. 1996),
zánětem varlete (Haskell et al. 1989) a hypogonadotropním hypogonadizmem způsobeným
vrozenou toxoplazmózou (Babu et al. 2007). Tyto důkazy naznačují, že by mohla být
toxoplazmóza u mužů spojena s neplodností.
V posledních letech bylo zjištěno, že latentní toxoplazmóza může negativně působit na
reprodukční funkce žen. Ženy nakažené toxoplazmózou otěhotní spíše ve starším věku a je
u nich častěji zapotřebí umělého oplodnění. V dotazníkové studii nakažené ženy uváděly, že
14

jim trvá podstatně déle otěhotnět a mají více problémů s plodností než ženy nenakažené
(Kaňková et al. 2015). Byla pozorována vyšší prevalence toxoplazmózy u neplodných žen ve
srovnání se zdravými těhotnými ženami (Li et al. 2011; El-Tantawy et al. 2014). Latentní
toxoplazmóza by tedy mohla být jedním ze zdrojů poruch plodnosti u žen.

2.7.3. Vliv toxoplazmózy na potraty u člověka
Pokud těhotenství skončí dříve, než plod dosáhne životaschopného gestačního věku, jedná se
o potrat (Regan and Rai 2000). Spontánním potratem končí přibližně 15 % klinicky
rozeznaných těhotenství. Většina potratů ale nastává ještě předtím, než je těhotenství
rozpoznatelné. Skutečný výskyt je tedy asi 2 – 5x vyšší (Forbes 1997). Spontánní potrat bývá
spojován s kouřením tabáku (Baba et al. 2011), onemocněním polycystických ovarií
(Chakraborty et al. 2013), mateřskou obezitou (Pettigrew and Hamilton-Fairley 1997;
Felisbino-Mendes et al. 2014), těhotenskou cukrovkou (Shapira et al. 2012a) a ischemickou
chorobou srdeční (Oliver-Williams et al. 2013).
Jedním z problémů v porodnictví jsou opakující se potraty, které jsou definovány jako tři a více
spontánních přerušení těhotenství v prvním trimestru (Stirrat 1990). Kromě hlavních příčin
opakujících se potratů, čímž jsou autoimunitní a endokrinní poruchy (Regan and Rai 2000), za
ně mohou být zodpovědné i virové, bakteriální či parazitické infekce, jako jsou
Cytomegalovirus, Listeria monocytogenes a Toxoplasma gondii (Gellin and Broome 1989;
Hohlfeld et al. 1991; Sahwi et al. 1995). O možném vlivu latentní toxoplazmózy na riziko
potratu bylo uvažováno (Sahwi et al. 1995), ale v současných studiích tento vliv nebyl potvrzen
(Southern 1972; Giorgino and Mega 1981; Qublan et al. 2002).

2.7.4. Pohlavní přenos toxoplazmózy
Pohlavní přenos toxoplazmózy byl zjištěn u několika druhů zvířat. Cysty T. gondii byly
pozorovány osm týdnů po infekci v nadvarleti a spermatu infikovaných samců potkanů. Také
byly pozorovány ve vaginálním výplachu samic 12 hodin po páření s infikovanými samci, což
vyústilo v infekci samic. Následně byly cysty parazita nalezeny u některých jejich mláďat (Dass
et al. 2011).
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T. gondii byla také nalezena ve varleti, nadvarleti a semenných vzorcích experimentálně
infikovaných psů. Infikované vzorky spermatu byly vpraveny do Toxoplasma-negativních fen
pomocí umělého oplodnění. U dvou fen došlo na začátku těhotenství k fetální resorpci
a z mozku čtyř štěňat byly izolovány tkáňové cysty (Arantes et al. 2009).
U experimentálně infikovaných samců králíků byla nalezena DNA T. gondii ve spermatu a krvi
od 7 do 88 dnů po nákaze (Liu et al. 2006a). Některé samice králíků získaly toxoplazmózu po
umělém oplodnění infikovaným spermatem (Liu et al. 2006b).
Pomocí umělého oplodnění spermatem experimentálně kontaminovaným tachyzoity se
podařilo nakazit také ovce (de Moraes et al. 2010a; de Moraes et al. 2010b). V jiné studii se
ovce nakazily po přirozeném páření s infikovanými berany a následně se infekce přenesla na
jehňata (Lopes et al. 2013).
T. gondii byla také nalezena ve spermatu a reprodukčních orgánech infikovaných kozlů
(Santana et al. 2010). Při přirozeném páření nakažených kozlů s nenakaženými kozami dochází
k pohlavnímu přenosu toxoplazmózy (Santana et al. 2013).
Pohlavní přenos toxoplazmózy byl tedy potvrzen u potkanů, psů, králíků, koz a ovcí. Dále byl
parazit nalezen ve spermatu a reprodukčních orgánech experimentálně infikovaných samců
prasete (Moura et al. 2007) a skotu (Scarpelli et al. 2009). Pohlavní přenos toxoplazmózy zatím
nebyl potvrzen u myší (Asgari et al. 2015).
První výzkum týkající se pohlavního přenosu toxoplazmózy u lidí byl proveden již v roce 1971.
Při něm byla T. gondii nalezena v ejakulátu několika mužů (Disko et al. 1971). Od té doby se
této problematice nevěnovalo moc pozornosti. Argumenty podporující pohlavní přenos u lidí
byly shrnuty v roce 2014 (Flegr et al. 2014a). V roce 2015 byla zaznamenána vyšší prevalence
toxoplazmózy u sexuálních pracovnic v Mexiku, při jejichž práci častěji dochází ke zranění
pohlavních cest, což by mohlo usnadnit pohlavní přenos parazita (Alvarado-Esquivel et al.
2015).
Také byla pozorována vysoká prevalence toxoplazmózy u otců kongenitálně nakažených dětí
(36 %) ve srovnání s průměrnou prevalencí (9,8 %) u chlapců a mužů ve věku 12-49 let v USA
v letech 1999 – 2004. U 13 % otců kongenitálně nakažených dětí otestovaných do 1 roku po
narození dítěte byly zaznamenány hladiny protilátek odpovídající nedávno získané infekci.
Výskyt toxoplazmózy získané během těhotenství se pohybuje v rozmezí 0,007 – 0,3 % na
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základě různých regionálních průzkumů. Tyto údaje také nasvědčují možnému pohlavnímu
přenosu toxoplazmózy u lidí (Contopoulos-Ioannidis et al. 2015).

2.7.5. Toxoplasma gondii a hormonální změny hostitele
Toxoplasma gondii může ovlivnit hladiny různých hormonů, a tím poškodit reprodukční funkce
hostitele (Stahl and Kaneda 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 u svých hostitelů koncentraci steroidních hormonů (James
2010). Nejdůležitějším hormonem ovlivňujícím plodnost samce je testosteron. Testosteron
a jeho deriváty (dihydrotestosteron a dehydroepiandrosteron) řadíme mezi androgeny
vznikající převážně v mužských pohlavních žlázách, nadledvinkách a mozku. Androgeny
pomáhají rozvoji sekundárních pohlavních znaků u mužů, účastní se reprodukce a zrání plodu
u člověka (O'Shaughnessy and Fowler 2014). S hladinou testosteronu korelují IgG protilátky
proti toxoplazmóze (Shirbazou et al. 2011).
Bylo zjištěno, že myši nakažené T. gondii mají oproti nenakaženým nižší hladinu testosteronu
(Kaňková et al. 2011). Poškození reprodukčních funkcí nakažených potkaních samců bylo
provázeno právě snížením hladiny testosteronu (Terpsidis et al. 2009; Khaki et al. 2011; Abdoli
et al. 2012). Toto snížení může být adaptivní reakcí myší na infekci T. gondii (Kaňková et al.
2011), jelikož vysoká hladina testosteronu má imunosupresivní účinky (Roberts et al. 2001;
Schuster and Schaub 2001).
Snížení hladiny testosteronu u nakažených myší je v rozporu se zvýšenou hladinou tohoto
hormonu u nakažených mužů (Hodková et al. 2007; Flegr et al. 2008). Muži s latentní
toxoplazmózou jsou hodnoceni jako mužnější a dominantnější (Hodková et al. 2007). Zvýšením
hladiny testosteronu u mužů může dojít ke změně chování (Lindová et al. 2006, Lindová et al.
2010). Na druhou stranu muži s vysokou hladinou testosteronu mohou více přehlížet
společenská a hygienická pravidla, a tím zvyšovat riziko styku se zdrojem infekce (Flegr 2010).
U žen s latentní toxoplazmózou je naopak pozorována nižší hladina testosteronu než
u nenakažených žen i mužů (Flegr et al. 2008). Bylo zjištěno, že akutní toxoplazmóza může
způsobit dočasný hypogonadotropní hypogonadismus (Oktenli et al. 2004) a také byly s touto
infekcí spojeny adenomy hypofýzy (Zhang et al. 2002).
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V menstruačním cyklu a reprodukci člověka hraje zásadní roli 17β-estradiol, který je
syntetizován převážně v prsou, vaječnících, endometriální tkáni a mozku (Duenas et al. 1996).
Vystavení farmakologickým koncentracím silných estrogenních sloučenin, včetně 17βestradiolu, diethylstilbestrolu a α-dienestrolu, zvyšuje citlivost myší na infekci T. gondii
měřenou tvorbou mozkových cyst (Pung and Luster 1986).
U žen s hyperprolaktinémií byla pozorována nižší prevalence toxoplazmózy (Dzitko et al.
2008). Hyperprolaktinémie je zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi a často se projevuje
neplodností, absencí menstruace a zánětem prsou (Rédei 2008). Prolaktin může efektivně řídit
průběh infekce, jelikož uvolňuje různé ochranné cytokiny jako faktor nádorové nekrózy (TNFα). V myší mikrogliální buněčné kultuře je schopný inhibovat množení T. gondii (Benedetto et
al. 2001) a v hostitelských buňkách omezovat intracelulární růst (Dzitko et al. 2010, Dzitko et
al. 2012). Sérum lidského prolaktinu se dokáže vázat k živým tachyzoitům (Dzitko et al. 2013).
Funkci pohlavních steroidních hormonů a také štítné žlázy může ovlivnit porucha osy
hypotalamus-hypofýza (Achermann and Jameson 1999; Choksi et al. 2003). Důležitou roli
v testikulárním vývoji hrají normální hladiny hormonů štítné žlázy. Změna hladiny hormonů
(zejména hypotyreóza) může negativně ovlivnit vylučování gonadotropinu a také kvalitu
spermatu (Choksi et al. 2003; Wagner et al. 2008). Dysfunkce štítné žlázy (hypotyreóza) byla
pozorována u myší s toxoplazmózou (Stahl and Kaneda 1998a; Stahl and Kaneda 1998b). Ženy
s latentní toxoplazmózou měly v porovnání s nenakaženými ženami nižší hladiny stimulačního
hormonu štítné žlázy (TSH) (Kaňková et al. 2014).
S neplodností, spontánními potraty, předčasnými porody, preeklampsií a s úmrtím plodu bývá
spojováno autoimunitní onemocnění štítné žlázy (AITD) (Stagnaro-Green et al. 2011). V běžné
populaci je poměrně časté. Přibližně u 16 % žen byly nalezeny poruchy štítné žlázy
v těhotenství a u 10 % žen pozitivní protilátky proti tyroidální peroxidáze (Springer et al. 2009;
Potlukova et al. 2012). U lidí s genetickou predispozicí se může AITD rozvinout po infekčním
onemocnění, což může být důvodem vysoké prevalence AITD v populaci (Bach 2005;
Morohoshi et al. 2011). Již byla také navržena souvislost mezi AITD a toxoplazmózou
(Wasserman et al. 2009; Shapira et al. 2012b). Byla zjištěna statisticky významná pozitivní
korelace mezi prevalencí toxoplazmózy a výskytem endokrinních poruch (Flegr et al. 2014b).
Toxoplazmóza je také významným faktorem spojeným se zvýšenou hladinou protilátek proti
tyroidální peroxidáze (Wassermann et al. 2009; Kaňková et al. 2014). Studie Groër et al. (2011)
tuto souvislost nepotvrdila.
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2.8. Metody testování toxoplazmózy
Metod vyšetření na toxoplazmózu je několik. Používají se nepřímé testy a také přímá detekce
T. gondii v určitém vzorku. Pro nepřímé sérologické testování je potřeba 3 – 5 ml srážlivé krve.
Z této krve se vysrážením při pokojové teplotě oddělí krevní sérum, které je vyšetřováno na
přítomnost specifických protilátek. V České republice je tradiční screeningovou metodou
komplement fixační reakce (KFR), kterou se stanovují celkové protilátky. Další metodou je
ELISA (z angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), pomocí které se rozlišují jednotlivé
třídy specifických protilátek. Toxoplazmózu lze diagnostikovat také pomocí nepřímé
imunofluorescence nebo méně užívanou metodou Western blot.
K přímé detekci T. gondii ve vyšetřovaném materiálu lze využít vysoce citlivých molekulárně
biologických metod. Nejužívanější metodou, která využívá mnohonásobné zmnožení
specifických úseků DNA, je polymerázová řetězová reakce (PCR).
Vzhledem k metodice předložené práce budou níže obecně popsány jen metody KFR a ELISA
a podrobněji jim bude ještě věnována kapitola 4.4.

2.8.1. Komplement fixační reakce (KFR)
Během KFR interaguje antigen se specifickými protilátkami. Navázáním protilátky na antigen
je aktivován komplement, což je vícesložkový systém krevní plazmy. Sérum vyšetřovaného
jedince se smíchá s příslušným antigenem a se známým množstvím komplementu. Pokud je
v séru přítomna hledaná protilátka, váže se na antigen, a tím dochází k aktivaci komplementu
a jeho spotřebování. Poté se přidají beraní erytrocyty a protilátka proti povrchu těchto
erytrocytů. Pokud jsou v séru hledané protilátky, komplement již žádný nezbyl a erytrocyty
nepoškozeny sedimentují na dně jamky. Pokud v séru protilátky nejsou, komplement se
nespotřeboval, aktivuje se až nyní a způsobí rozklad erytrocytů. Pomocí KFR nejsou rozeznány
všechny přítomné protilátky ale jen některé jejich podtřídy, a proto má v diagnostice akutního
onemocnění malou vypovídající hodnotu (Tilton et al. 1992). Bývá pozitivní nejdříve 3 – 6
týdnů po infekci (Gleicher 1985).
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2.8.2. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Tato metoda se používá k rozpoznání jednotlivých tříd protilátek. Rozlišujeme testy na
protilátky tříd IgG, IgM, IgA a IgE. Základním je test na protilátky třídy IgG. Testy na protilátky
tříd IgM a IgA umožňují diagnostikovat akutní toxoplazmózu (Tilton et al. 1992).
ELISA je založena na vysoce specifické interakci antigenu a protilátky, přičemž je na jeden
z těchto partnerů navázán enzym. Tato metoda má řadu variant. Dochází k zakotvení antigenu
nebo protilátky na nerozpustný nosič, povrch reakční nádobky nebo mikrotitrační destičky, což
usnadňuje separaci imunochemicky navázaných molekul. Enzym katalyzuje chemickou
přeměnu substrátu na barevný produkt. Koncentrace produktu je úměrná koncentraci antigenu
nebo protilátky ve vzorku. Stanovuje se spektrofotometricky nebo na základě fluorescence.
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3. Cíle práce
Cílem této práce bylo podrobně prozkoumat vliv latentní toxoplazmózy na reprodukční funkce
člověka. Pro T. gondii by bylo výhodné, kdyby se dokázala šířit pohlavní cestou. Pokud by
snižovala plodnost nakažených osob, mohlo by docházet k častějšímu pohlavnímu styku
u partnerů snažících se o potomka, a tím by mohlo častěji docházet k pohlavnímu přenosu.
Jelikož se u řady druhů zvířat i člověka nákaza předává kongenitálně, bylo by pro T. gondii
výhodné, kdyby snižovala také přísnost kontroly kvality embryí. Pravděpodobně pro ni není
tolik důležité, jak kvalitní mezihostitel bude, pokud dobře poslouží jako potrava predátorovi.
Snížení přísnosti kontroly kvality embryí by mohlo zvyšovat úspěšnost umělého oplodnění.
Očekáváme, že při sběru dat k testování hlavních hypotéz bude získáno mnoho dalších dat,
které umožní popsat i zatím neznámé vlivy toxoplazmózy na lidský organismus.

3.1. Hlavní cíle práce
3.1.1. Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost žen
Ročně trpí neplodností 60-80 milionů párů po celém světě a faktorů za to zodpovědných je
mnoho. Na plodnost může mít vliv hormonální nerovnováha nebo stres. Toxoplasma gondii
může ovlivnit hladiny různých hormonů, a tím poškodit reprodukční funkce hostitele. Podle
dotazníkové studie (Kaňková et al. 2015) ženy nakažené toxoplazmózou otěhotní spíše ve
starším věku, je u nich častěji zapotřebí umělého oplodnění, trvá jim podstatně déle otěhotnět
a mají více problémů s plodností než ženy nenakažené.
Jedním z hlavních cílů této práce bylo porovnat prevalenci toxoplazmózy u žen, které kvůli
problému s otěhotněním přišly do Centra asistované reprodukce, s prevalencí u žen, které
otěhotněly přirozenou cestou. Na základě předešlých studií očekáváme vyšší prevalenci
toxoplazmózy u žen, které mají diagnostikovanou poruchu plodnosti. Dalším cílem bylo
porovnat prevalenci toxoplazmózy u primárně a sekundárně neplodných žen, dále zjistit, zda
má toxoplazmóza vliv na druh neplodnosti, a také porovnat počet a procentuální zastoupení
odebraných a úspěšně oplodněných vajíček při umělém oplodnění u nakažených
a nenakažených žen, a také u nich porovnat úspěšnost umělého oplodnění.
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3.1.2. Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost mužů
Toxoplasma gondii se během akutní fáze infekce může nacházet v reprodukčních orgánech
mužů. Může ovlivnit hladiny různých hormonů, a tím poškodit reprodukční funkce hostitele.
V roce 2005 byla potvrzena vyšší prevalence toxoplazmózy u neplodných mužů. Hlavním
cílem práce bylo porovnat prevalenci toxoplazmózy u mužů s diagnostikovanou patologií ve
spermatu s prevalencí u mužů bez patologie.
Toxoplazmóza byla identifikována jako rizikový faktor ovlivňující plodnost mužů v důsledku
chybné spermiogeneze. V posledních několika desetiletích došlo k poklesu kvality spermatu
v různých zemích světa. U potkanů nakažených toxoplazmózou byla pozorována výrazně
zhoršená pohyblivost spermií, životaschopnost, koncentrace a počet normálních forem spermií.
Dalším cílem této práce tedy bylo porovnat celkový počet, pohyblivost a morfologii spermií
u nakažených a nenakažených mužů.

3.1.3. Pohlavní přenos toxoplazmózy u lidí
U několika druhů zvířat byl potvrzen pohlavní přenos toxoplazmózy (Dass et al. 2011; Lopes
et al. 2013; Santana et al. 2013) a uvažuje se o něm i u lidí (Flegr et al. 2014a; AlvaradoEsquivel et al. 2015; Contopoulos-Ioannidis et al. 2015). Dalším cílem této práce bylo tedy
porovnat prevalenci toxoplazmózy v párech a na předloženém souboru dat analyzovat možné
zdroje nákazy toxoplazmózy u žen a mužů. Očekáváme vyšší procento nakažených žen
v párech s nakaženým mužem než v párech s nenakaženým mužem. Dále předpokládáme, že
u nakažených žen bude nalezeno méně asociací se známými zdroji nákazy toxoplazmózou než
u mužů, neboť se u nich bude uplatňovat i zdroj nákazy, konkrétně pohlavní přenos z muže na
ženu.

3.2. Vedlejší cíle práce
Několik studií zaznamenalo negativní souvislost mezi kouřením tabáku a spermatogenezí
(Künzle et al. 2003; Pasqualotto et al. 2006; Ramlau-Hansen et al. 2007; Richthoff et al. 2008).
U žen je kouření tabáku spojeno s tubárním a cervikálním faktorem neplodnosti (Phipps et al.
1987) a také s předčasným vyčerpáním oocytů a rannou menopauzou (Cramer et al. 1994).
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Latentní toxoplazmóza patrně prohlubuje negativní dopad některých škodlivých faktorů. Zatím
nepublikované výsledky naší laboratoře ukazují, že ženy s toxoplazmózou a zároveň
s boreliózou vykazují výrazné psychické potíže, zejména deprese, naproti tomu u žen bez
toxoplazmózy má borelióza minimální dopad na psychické zdraví. Obdobné výsledky byly již
dříve publikované u pacientů se schizofrenií. Toxoplasma-pozitivní pacienti se schizofrenií
vykazují změny v morfologii mozku, naproti tomu Toxoplasma-negativní pacienti se
schizofrenií tyto změny nevykazují (Horáček et al. 2012). Toxoplazmóza by tedy mohla
prohlubovat i škodlivé vlivy kouření na plodnost, proto bylo vedlejším cílem práce analyzovat
vliv toxoplazmózy na jednotlivé parametry plodnosti u mužů a žen v závislosti na kouření
tabáku.

3.3. Shrnutí všech cílů práce
1. Porovnat prevalenci toxoplazmózy u žen, které mají problém s otěhotněním,
s prevalencí u žen, které otěhotněly přirozenou cestou.
2. Porovnat prevalenci toxoplazmózy u primárně a sekundárně neplodných žen mezi sebou
a s kontrolním souborem žen.
3. Porovnat počet a procentuální zastoupení odebraných a úspěšně oplodněných vajíček
při umělém oplodnění u nakažených a nenakažených žen.
4. Porovnat úspěšnost umělého oplodnění u nakažených a nenakažených žen.
5. Porovnat prevalenci toxoplazmózy u mužů s diagnostikovanou patologií ve spermatu
s prevalencí u mužů bez patologie.
6. Porovnat celkový počet, pohyblivost a morfologii spermií u

nakažených

a nenakažených mužů.
7. Porovnat prevalenci toxoplazmózy v párech.
8. Analyzovat na předloženém souboru dat možné zdroje nákazy toxoplazmózy u žen
a mužů.
9. Analyzovat vliv toxoplazmózy na plodnost a jednotlivé parametry plodnosti u mužů
a žen v závislosti na kouření tabáku.
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4. Metodika
Výzkum byl řešen formou prospektivní studie případů a kontrol a průřezových studií. Probíhal
od června 2016 do května 2017 ve spolupráci s vedoucím Centra asistované reprodukce (CAR)
na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze as. MUDr. Karlem Řežábkem, CSc., s Ústavem lékařské biochemie
a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a s Národní
referenční laboratoří pro toxoplazmózu ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) v Praze. Tento
výzkum byl schválen etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také etickou
komisí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

4.1. Pokusné osoby
Výzkumu se zúčastnily páry, které docházely do CAR s problémem s plodností. Po vstupu do
ordinace jim byl předložen dokument shrnující informace o probíhajícím výzkumu. Pokud páry
projevily zájem o účast ve výzkumu, podepsaly informované souhlasy. Podle ústního sdělení
sestřiček přibližně pětina párů odmítla účast ve výzkumu. Jedním z častých důvodů byla
jazyková bariéra. Během běžného vyšetření byla párům odebrána krev na sérologické vyšetření
na toxoplazmózu. Vyplnily dotazník obsahující otázky na rodinný, osobní a zdravotní stav.
Muži podstoupili vyšetření plodnosti (spermiogram), s oběma v páru byl problém
s otěhotněním aktivně řešen a některé z žen byly připravovány na umělé oplodnění. Všechna
data byla následně zpracována v anonymizované podobě.
Současně se sběrem vzorků v CAR byl v ÚLBLD prospektivně vybírán kontrolní soubor žen.
Skládal se z žen v prvním trimestru těhotenství, které navštívily Gynekologicko-porodnickou
kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
z důvodu screeningu vývojových vad a onemocnění štítné žlázy v 1. trimestru těhotenství. Byla
jim odebrána krev a odeslána do ÚLBLD na vyšetření. Tyto ženy otěhotněly přirozenou cestou
a souhlasily s použitím jejich zmraženého séra k dalším vědeckým účelům. Kontrolní skupina
žen byla párována se skupinou žen z CAR podle věku a aktuální velikosti bydliště.
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4.2. Dotazník
Dotazník, který páry vyplňovaly, je v laboratoři evoluční biologie dlouhodobě používán.
Výsledky je tedy možné porovnávat s nezávislými soubory dat z jiných studií. Páry v CAR
vyplňovaly dotazník ručně v tištěné podobě pod jim přidělenými kódy v den odběru krve na
vyšetření na toxoplazmózu. Data byla následně digitalizována. Byl zaměřen hlavně na osobní,
rodinný a zdravotní stav pacienta/pacientky. Dotazník byl připraven ve dvou verzích, pro ženy
a muže odděleně, jelikož některé otázky se týkaly pouze žen. Je součástí přílohy předložené
práce (kapitola 10).
Na začátku obou verzí dotazník obsahoval otázky zjišťující obecné informace
o pacientech/pacientkách, jako je rok narození, výška, váha, počet obyvatel obce, ve které žil/a
v dětství, počet obyvatel obce, ve které žije nyní, nejvyšší dokončené vzdělání a současný čistý
měsíční příjem domácnosti. Následovaly otázky na aktuální zdravotní stav, na zdravotní obtíže
v posledních dvou týdnech, také na léky, které pacient/pacientka užívá a jestli kouří cigarety.
Dotazník dále obsahoval otázky na délku vztahu s partnerkou/partnerem a celkovou i sexuální
spokojenost v partnerském vztahu. Nechyběly v něm ani otázky na plodnost, konkrétně na
počet biologických dětí, proč a jak dlouho nemohou otěhotnět a s kolika partnerkami/partnery
se již snažili dosáhnout otěhotnění. Verze dotazníku pro ženy obsahovala navíc otázky týkající
se menstruace, potratů a umělého oplodnění. Poslední rozsáhlá část obou verzí dotazníku se
věnovala konkrétním zdravotním problémům a rizikovým faktorům pro přenos toxoplazmózy,
konkrétně v ní byly například otázky na konzumaci syrového masa či nedostatečně omyté
kořenové zeleniny, fyzický kontakt se zahradní půdou a jiné. Dále tato část obsahovala i otázky
na chov psa i kočky a zranění jimi způsobená.

4.3. Klinická data
4.3.1. Hodnocení plodnosti žen a záznamy o umělém oplodnění
Zhruba 70 % žen mělo v lékařské databázi zaznamenáno, jestli trpí primární či sekundární
neplodností a zhruba 60 % tam mělo zaznamenanou výslednou diagnózu, tedy zda trpí některou
z poruch souvisejících s plodností. Mezi tyto poruchy patří ovariální selhání (vyhasnutí funkce
vaječníků z důvodu poklesu tvorby ženských pohlavních hormonů v abnormálně nízkém věku),
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absolutní tubární faktor neplodnosti (chybí vejcovody nebo jsou absolutně neprůchodné),
relativní tubární faktor neplodnosti (poškození nebo narušení funkce vejcovodů), anovulace
(stav, kdy během menstruačního cyklu není uvolněno vajíčko do vejcovodu z důvodu narušení
hormonální rovnováhy v těle ženy), endometrióza (onemocnění, při kterém se částečky
endometria nacházejí mimo děložní dutinu), imunologické problémy a genetické problémy.
Zhruba 30 % žen podstoupilo IVF. Při pokusu o umělé oplodnění mohlo nastat několik
možností. Cyklus mohl být ukončen ještě před odebráním oocytů, mohl být ukončen před
embryotransferem z důvodu nedostatku embryí k transferu, mohl být ukončen před
embryotransferem z důvodu rozhodnutí matky či z důvodu nemoci, mohl být proveden celý
cyklus IVF s embryotransferem, anebo mohla být transferována embrya zmražená z minulého
pokusu o umělé oplodnění. V záznamu o umělém oplodnění je zaznamenán počet
punktovaných folikulů, počet oocytů nalezených ve folikulech, počet úspěšně oplodněných
vajíček, počet transferovaných embryí, počet zmražených embryí, výsledek pokusu o umělé
oplodnění a počet plodových vajec v děloze dle ultrazvuku.
Lékařská databáze dále obsahuje záznamy o počtu těhotenství, počtu potratů, infekcích,
průchodnosti vaječníků a dělohy, vyšetření hladin pohlavních hormonů a hormonů štítné žlázy,
hysteroskopii (endoskopická vyšetřovací metoda umožňující prohlédnutí děložního hrdla
a děložní dutiny) a postkoitálním testu plodnosti páru (Sims-Huhnerův test – sloužící
k hodnocení funkce spermií a prostupnosti spermií cervikálním hlenem). Některé záznamy jsou
ovšem k dispozici jen u malého počtu žen, proto často nebylo možné tyto proměnné statisticky
analyzovat.

4.3.2. Hodnocení plodnosti mužů
V laboratoři Centra asistované reprodukce byl mužům odebrán vzorek spermatu. Odběr mohl
být proveden v laboratoři nebo na jiném místě. Ve druhém případě musel být vzorek donesen
do laboratoře do jedné hodiny a musel být udržován při pokojové teplotě. Na základě ústního
sdělení laborantek není rozdíl ve výsledném hodnocení spermatu mezi oběma případy.
Spermiogram je základní vyšetření, které posuzuje plodnost muže a poskytuje informaci
o aktuálním stavu spermií. Provádí se makroskopická a mikroskopická analýza ejakulátu. Níže
budou popsány normální hodnoty sledovaných parametrů spermiogramu stanovených
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Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a také patologie s těmito parametry spojenými. Na
základě těchto stanovených hodnot byla analyzována získaná data v našem výzkumu.
Makroskopické vyšetření zahrnuje hodnocení objemu a pH. Ejakulát zdravého muže má objem
2 – 6 ml, přičemž minimální objem podle WHO je nastaven na 1,5 ml. Normální hodnota pH
ejakulátu má být vyšší nebo rovna 7,2. Při mikroskopickém vyšetření se sleduje koncentrace,
pohyblivost a morfologie spermií. Normální koncentrace je stanovena na 15 a více milionů
spermií v 1 ml a 39 a více milionů spermií v celém objemu ejakulátu. Jestliže má muž nižší
koncentraci spermií nebo nižší celkové množství spermií v ejakulátu, než udávají referenční
hodnoty WHO, výsledné hodnocení jeho spermiogramu je oligozoospermie. Z hlediska
způsobu pohybu se spermie dělí do tří skupin na progresivně pohyblivé, neprogresivně
pohyblivé a nepohyblivé. Progresivně pohyblivé spermie se aktivně pohybují vpřed za
hlavičkou, neprogresivně pohyblivé se pohybují v kruhu, ve vlnách nebo na místě
a nepohyblivé spermie nevykonávají vůbec žádný pohyb. Normální ejakulát má podle WHO
obsahovat 32 % a více progresivně pohyblivých spermií a 40 % a více progresivně
i neprogresivně pohyblivých spermií. Patologie vyznačující se nižším zastoupením
pohyblivých

spermií

v ejakulátu,

než

jsou

výše

zmíněné

hodnoty,

se

nazývá

asthenozoospermie. Základním parametrem hodnotícím kvalitu spermií je také morfologie.
Hodnotí se abnormality hlavičky, krčku, střední části a bičíku spermií. Morfologicky
normálních spermií by mělo být minimálně 4 %. Pokud mají normální tvar méně než 4 %
spermií, výsledné hodnocení spermiogramu je teratozoospermie (WHO 2010).
Výše zmíněné tři základní patologie (oligozoospermie, asthenozoospermie, teratozoospermie)
se mohou volně kombinovat, podle toho, který z parametrů klesne pod referenční hladinu
stanovenou WHO. Kombinace všech tří poruch se nazývá oligoasthenoteratozoospermie.
Pokud má muž zcela normální spermie, výsledné hodnocení spermiogramu zní
normozoospermie. Pokud nejsou pozorovány žádné spermie na mokrém preparátu, ale jsou
nalezeny v sedimentu centrifugovaného vzorku, trpí muž kryptozoospermií. Pokud jsou ve
vzorku nalezeny mrtvé spermie, trpí muž nekrozoospermií, a pokud vůbec nejsou nalezeny
spermie v ejakulátu, trpí azoospermií (WHO 2010).
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4.4. Vyšetření na toxoplazmózu
Krevní séra pacientů z Centra asistované reprodukce byla převážena do Státního zdravotního
ústavu 2x týdně a vyšetřování probíhalo průběžně z důvodu podchycení případné akutní
toxoplazmózy u ženy. Při podezření na akutní toxoplazmózu byla zajištěná spolupráce s MUDr.
Markétou Geleneky z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí v Nemocnici Na
Bulovce, která by potenciálním pacientkám zajistila další konzultace a případnou léčbu.
V předložené studii jsme však tuto situaci řešit nemuseli. Níže budou popsány dvě metody,
kterými byla vyšetřována krevní séra.

4.4.1. Komplement fixační reakce
Séra byla umístěna na 30 minut do vodní lázně o teplotě 56°C, čímž byla inaktivována. Do
všech jamek mikrotitračních destiček bylo napipetováno 0,025 ml veronalového pufru (VP).
Do první jamky bylo přidáno 0,025 ml vyšetřovaného séra a přenášením stejného objemu
(0,025 ml) bylo naředěno geometrickou řadou.

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048 1:4096

Obr. 1: Schéma geometrické řady

První jamka 1:2 sloužila jako kontrola antikomplementarity vyšetřovaného séra. Do jamek od
ředění 1:4 bylo přidáno 0,025 ml antigenu a poté do všech jamek 0,05 ml komplementu.
Destičky byly protřepány na třepačce po dobu 30 vteřin a umístěny přes noc do lednice. Pro
kontrolu bylo na destičku přidáno negativní a známé pozitivní sérum, a také kontrola antigenu
(0,025 ml VP + 0,025 ml antigenu + 0,05 ml komplementu), kontrola komplementu (0,05 ml
VP + 0,05 ml komplementu) a kontrola hemolytického systému (0,1 ml VP).
Druhý den byl připraven hemolytický systém smícháním stejného množství 2,8% suspenze
beraních krvinek a amboceptoru (králičí sérum s protilátkami proti beraním krvinkám) s titrem
1:7000 naředěného 1:1500. 30 minut byl senzibilizován ve vodní lázni o teplotě 37°C a každých
10 minut lehce promíchán. Hemolytický systém byl přidán v objemu 0,025 ml do všech jamek
destiček, které byly poté třepány 1 minutu na třepačce a inkubovány 30 min při 37°C. Poté byly
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destičky znovu třepány na třepačce po dobu 30 vteřin a opět inkubovány 30 minut. Po skončení
inkubace byla zastavena reakce přendáním destiček do lednice. Po dvou hodinách byly
odečítány výsledky.

4.4.2. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) pro stanovení IgG
protilátek
Den před vyšetřením byl na mikrotitrační destičky navázán antigen. Vazebný roztok
(uhličitanový pufr (pH 9,6)) byl naředěn deionizovanou vodou do pracovní koncentrace (10x)
a v tomto roztoku byl naředěn toxoplazmický antigen 150x. Naředěný antigen byl plněn po
0,1 ml do jamek destiček a navázán přes noc v lednici při 4°C.
V den vyšetření byly destičky odsáty a 4x promyty promývacím roztokem (0,9% NaCl + 0,05%
Tween 20). Do všech pracovních jamek destiček bylo přidáno 150 µl ředícího roztoku pro
vzorky (borátový pufr (pH 7,3) + 1% BSA – hovězí sérový albumin) a 20 minut se inkubovaly
při 37°C. Mezitím byla naředěna vyšetřovaná séra a kontrolní vzorky. Do pomocných
zkumavek byl napipetován 1 ml ředícího roztoku pro vzorky a mikropipetou byl smísen s 10 µl
vyšetřovaného séra (ředění 1:101).
Po inkubování bylo do jamek s ředícím roztokem přidáno vždy 50 µl od každého předředěného
séra včetně kontrol (výsledné ředění 1:404). Kontroly byly vyšetřovány vždy ve třech jamkách.
Jamka A1 byla označena jako blank a obsahovala pouze ředící roztok bez séra. Destičky byly
inkubovány 30 minut při 37°C a poté 4x promyty promývacím roztokem. Do všech jamek
kromě A1 bylo nakapáno 100 µl peroxidázového konjugátu (Human IgG (γ-chain) (AFF)
Perox) a opět byly inkubovány 30 minut při 37°C. Konjugát byl předem otitrován na známém
pozitivním a negativním séru.
Mezitím byl připraven chromogen dokonalým rozpuštěním 10 mg ortho-fenylendiaminu
v 11 ml substrátového roztoku (citrátový pufr (pH 5) + 0,03% H2O2). Po inkubování byly
destičky odsáty a 4x promyty promývacím roztokem. 100 µl chromogenu bylo napipetováno
do všech jamek destiček a inkubováno 15 minut při 37°C. Reakce byla zastavena přidáním
0,1 ml 4N H2SO4 a do 15 minut od zastavení reakce byl odečten výsledek na fotometru při
vlnové délce 492 nm. Pro každé sérum byla spočítána optická denzita.
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4.4.3. Výsledky vyšetření na toxoplazmózu
Výsledky vyšetření metodami ELISA a KFR hodnotil vedoucí Národní referenční laboratoře
pro toxoplazmózu RNDr. Petr Kodym, CSc. Mohlo nastat několik druhů situací. Negativní
výsledek u obou metod znamenal, že testovaná osoba nebyla nakažená prvokem Toxoplasma
gondii.
Pozitivní výsledek u obou metod značil v případě nízkých hladin protilátek IgG latentní
toxoplazmózu a znamenal, že se testovaná osoba nakazila již před delší dobou. V případě
vysokých hladin protilátek IgG byly navíc provedeny testy na protilátky tříd IgM a IgA.
Pozitivní výsledky u těchto testů poukazovaly na podezření na akutní toxoplazmózu, což
znamenalo, že se pokusná osoba nakazila patrně v nedávné době. K takovému případu došlo
v tomto výzkumu jen jednou, a jelikož se jednalo o muže, nemusel být odběr krve po 2 – 3
týdnech opakován. Pokud by se jednalo o ženu, byla by na výsledek testů rychle upozorněna
a došlo by k opakovanému odběru krve a vyšetření.
V několika případech vyšlo vyšetření na toxoplazmózu nejednoznačně. Výsledek vyšetření
jednou metodou dopadl pozitivně a druhou metodou negativně. Pokusné osoby
s nejednoznačným výsledkem mohly přijít do Centra asistované reprodukce znovu na odběr,
ale ve většině případů opakované vyšetření dopadlo stejně. Výsledky byly pacientům
a pacientkám průběžně předávány lékaři v CAR spolu s informačním materiálem shrnujícím
základní informace o toxoplazmóze.

4.5. Statistické zpracování dat
Data byla analyzována především v programu R a upravována v programu Microsoft Office
Excel 2016. Pro grafické znázornění výsledků byly použity krabicové diagramy vytvořené
v programu R. K výpočtu parciálního Kendallova τ a p-hodnoty pomocí parciální Kendallovy
korelace byly použity spreadsheety vytvořené v programu Microsoft Office Excel 2016
(http://web.natur.cuni.cz/~flegr/programy.php).

Statistická

hladina

významnosti

byla

stanovena na 0,05.
Z počtu punktovaných folikulů, počtu nalezených oocytů ve folikulech a počtu úspěšně
oplodněných vajíček byly vypočítány nové proměnné procentuální podíl nalezených oocytů ve
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folikulech a procentuální podíl úspěšně oplodněných vajíček. Z množství spermií v 1 ml,
koncentrace

progresivně

pohyblivých

spermií,

neprogresivně

pohyblivých

spermií

a nepohyblivých spermií byly vypočítány nové proměnné procentuální podíl progresivně
pohyblivých spermií, neprogresivně pohyblivých spermií a nepohyblivých spermií.
Ženy i muži byli rozděleni do skupin „kouří“ a „nekouří“, podle jejich odpovědí v dotazníku.
Jestliže vybrali odpověď 1, byli zařazeni do skupiny „nekouří“. Pokud vybrali odpovědi 2 – 5,
byli zařazeni do skupiny „kouří“. U proměnných týkajících se kousnutí psem či kočkou
a škrábnutí kočkou byly vytvořeny nové proměnné, které vznikly překódováním původních na
binární proměnné 0 (1 a 2) a 1 (3 – 7). Tyto proměnné byly vytvořeny na základě analýz
provedených v předchozích studiích (Hanauer et al. 2013; Flegr and Hodný 2016).
V případě, že testované spojité veličiny měly normální rozdělení, ke statistické analýze byla
použita analýza rozptylu (ANOVA). Pokud testované spojité veličiny neměly normální
rozdělení (většina dat), byla použita neparametrická Spearmanova korelace, ve které směr a sílu
závislosti udává Spearmanův korelační koeficient R. V případě nepřítomnosti závislosti mezi
proměnnými se R rovná 0. Při úplné pozitivní závislosti mezi dvěma proměnnými se R rovná
1 a při úplné negativní závislosti se R rovná -1. Pro odfiltrování vlivu třetí proměnné byla
provedena parciální Kendallova korelace, jejímž korelačním koeficientem je parciální
Kendallovo τ.
Závislost mezi dvěma binárními proměnnými byla testovaná pomocí Pearsonova chí-kvadrát
testu nezávislosti v kontingenčních tabulkách. V případě předem navrhnuté hypotézy založené
na výsledcích ve studii Kaňkové et al. (2015) a Qi et al. (2005) byl použit jednostranný
Pearsonův chí-kvadrát test, konkrétně u testování prevalencí toxoplazmózy u žen a mužů
s problémy s plodností. V případě počtu pozorování menších než 5 byl použit Pearsonův chíkvadrát test s Yatesovou korekcí.
V rámci testování epidemiologických faktorů toxoplazmózy byla použita logistická regrese.
Pro odfiltrování vlivu věku a velikosti bydliště v dětství byly tyto proměnné přidány do modelů
logistické regrese.
Ze statistického testování byly vyřazeny osoby, které měly nejednoznačné výsledky na
toxoplazmózu, 22 žen (5,60 %) a 10 mužů (2,93 %). Jeden muž s podezřením na akutní
toxoplazmózu byl vyřazen z testování vlivu latentní toxoplazmózy na parametry plodnosti.
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5. Výsledky
5.1. Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost žen
V této části bude nejdříve popsaná studie případů a kontrol zaměřená na porovnání prevalence
u žen s problémy s otěhotněním a u žen, které otěhotněly spontánně. Poté bude představena
průřezová studie na vzorku žen s problémy s otěhotněním.

5.1.1. Studie případů a kontrol – porovnání prevalence toxoplazmózy u žen
Do studie bylo zahrnuto 297 žen s problémy s otěhotněním z CAR. Tyto ženy byly spárovány
se stejným počtem žen v kontrolním souboru podle věku a aktuální velikosti bydliště. Průměrný
věk žen byl 33 let, minimální věk byl 21 let, maximální věk byl 43 let. V tabulce 1 je
zaznamenán počet žen daného věku v dané velikosti bydliště. Z této studie byly vyřazeny ženy
z CAR, u kterých nebyla diagnostikovaná některá z patologií a zároveň u jejich partnera byla
diagnostikovaná patologie ve spermatu. (tj. s největší pravděpodobností pacientky navštívily
CAR kvůli partnerově problému s plodností; n = 24). Také se nepodařilo spárovat všechny ženy
z CAR, jelikož k některým ženám daného věku a dané velikosti bydliště nebyla k dispozici
kontrola (n = 76).

Věk
Velikost
bydliště
do 1 000
obyvatel
1 - 5 000
obyvatel
5 - 50 000
obyvatel
50 - 100 000
obyvatel
100 - 500 000
obyvatel
nad 500 000
obyvatel

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
0

0

0

1

0

0

1

1

1

3

3

3

0

4

2

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

4

1

1

3

3

5

2

3

4

5

1

3

1

0

1

0

0

1

2

1

1

2

4

4

3

8

3

4

3

8

4

3

4

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

4

5

7 14 17 7 17 13 16 14 9

6 11 8

6

4

1

2

Tabulka 1: Počet žen daného věku v dané velikosti bydliště
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Z 297 žen z CAR bylo 80 žen Toxoplasma-pozitivních (26,94 %), kontrolní skupina zahrnovala
stejný počet žen, z nichž 73 bylo Toxoplasma-pozitivních (24,58 %). Výsledné prevalence
toxoplazmózy byly otestovány pomocí jednostranného Pearsonova chí-kvadrát testu
nezávislosti v kontingenční tabulce. U žen s problémy s otěhotněním nebyla zjištěna
signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy než u žen, které přirozeně otěhotněly (χ2 = 0,431;
df = 1; p = 0,256).

5.1.2. Průřezová studie vlivu latentní toxoplazmózy na plodnost žen
5.1.2.1.

Studie u primárně a sekundárně neplodných žen

Z celkového souboru 365 žen bylo v lékařské databázi u 272 zaznamenané, jestli trpí primární
či sekundární neplodností. Ze 163 primárně neplodných žen bylo 39 Toxoplasma-pozitivních
(23,93 %) a ze 109 sekundárně neplodných žen bylo 33 Toxoplasma-pozitivních (30,28 %).
Prevalence toxoplazmózy u primárně a sekundárně neplodných žen byly porovnány mezi sebou
pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti. U primárně a sekundárně neplodných žen
nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy (χ2 = 1,353; df = 1; p = 0,245).
Stejný test byl použit pro porovnání prevalencí toxoplazmózy u primárně a sekundárně
neplodných žen s prevalencí v kontrolním souboru žen zmíněné v předešlé podkapitole.
U primárně neplodných žen (χ2 = 0,024; df = 1; p = 0,876) ani sekundárně neplodných žen
(χ2 = 1,341; df = 1; p = 0,246) nebyla zjištěna signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy než
u kontrolního souboru žen.

5.1.2.2.

Studie u žen se zaznamenanou výslednou diagnózou

Z celkového souboru mělo v lékařské databázi 226 žen zaznamenanou konkrétní diagnózu.
Z těchto žen bylo 62 Toxoplasma-pozitivních (27,43 %). Buď u žen nebyla nalezena žádná
z poruch nebo naopak měly ženy diagnostikovanou jednu či dvě poruchy. Ze 47 žen bez
patologického

nálezu

bylo

15

Toxoplasma-pozitivních

(31,91

%),

ze

141

žen

s diagnostikovanou jednou patologií bylo 39 Toxoplasma-pozitivních (27,66 %) a z 38 žen
s diagnostikovanými dvěma poruchami bylo 8 Toxoplasma-pozitivních (21,05 %). Prevalence
v každé skupině žen byla porovnána s kontrolní skupinou žen pomocí Pearsonova chí-kvadrát
testu nezávislosti. Nebyl prokázán signifikantní rozdíl v prevalenci toxoplazmózy u žen
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v kontrolní skupině a u žen bez patologického nálezu (χ2 = 1,147; df = 1; p = 0,284), u žen
s diagnostikovanou jednou patologií (χ2 = 0,477; df = 1; p = 0,490), ani u žen
s diagnostikovanými dvěma patologiemi (χ2 = 0,229; df = 1; p = 0,633).
Jestliže nebyla žádná porucha diagnostikována u ženy (47 případů z předešlého odstavce),
mohla být diagnostikována u partnera. Taková situace nastala u 24 žen, z nichž 8 bylo
Toxoplasma-pozitivních (33,33 %). Mohly nastat také případy, kdy ani jeden z páru neměl
diagnostikovanou žádnou patologii. Tato situace nastala u 16 žen, z nichž 6 bylo Toxoplasmapozitivních (37,50 %). Do těchto dvou skupin nebylo možné zařadit 7 žen, jelikož u jejich
partnera nebyla k dispozici výsledná diagnóza. Prevalence v obou skupinách žen byla
porovnána mezi sebou a také s kontrolní skupinou žen pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu
nezávislosti. Nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy mezi těmito
dvěma skupinami žen (χ2 = 0,073; df = 1; p = 0,787) a ani mezi ženami v kontrolní skupině
a ženami s problémem u partnera (χ2 = 0,902; df = 1; p = 0,684) a ženami, kde ani jeden z páru
neměl problém (χ2 = 1,343; df = 1; p = 0,246).
V tabulce 2 je 179 žen s diagnostikovanou patologií rozděleno do skupin dle konkrétních
poruch. Jelikož u některých žen byly diagnostikovány dvě poruchy, vyskytují se v tabulce
u obou poruch současně.

patologie
absolutní tubární faktor
relativní tubární faktor
anovulace
selhání ovarií
endometrióza
imunologická patologie
genetická patologie
jiná patologie

Toxoplasma-negativní Toxoplasma-pozitivní
22
7 (24,14 %)
21
6 (22,22 %)
45
10 (18,18 %)
33
18 (35,29 %)
22
8 (26,67 %)
19
4 (17,39 %)
0
1 (100,00 %)
0
1 (100,00 %)

n
29
27
55
51
30
23
1
1

p-hodnota
0,479
0,392
0,152
0,054
0,400
-

Tabulka 2: Prevalence toxoplazmózy ve skupinách žen s různými patologiemi

Výsledné prevalence toxoplazmózy u žen s konkrétní patologií z tabulky 2 a u kontrolního
souboru žen byly otestovány každá zvlášť pomocí jednostranného Pearsonova chí-kvadrát testu
nezávislosti v kontingenční tabulce. Na základě tohoto testu bylo zjištěno, že se u žen
s jednotlivými poruchami nevyskytuje signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy než u žen,
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které nemají problém s otěhotněním, pouze u žen se selháním ovarií vyšla hraniční hodnota
statistické signifikance (výsledné p-hodnoty jsou zaznamenány v posledním sloupci).
Z celkového souboru 121 žen podstoupilo in vitro fertilizaci. U těchto žen byla sledována
pomocí Spearmanovy korelace vzájemná souvislost mezi toxoplazmózou a parametry plodnosti
(počet oocytů ve folikulech, procentuální podíl nalezených oocytů, počet oplodněných vajíček,
procentuální podíl oplodněných vajíček). Nebyla zjištěna žádná korelace mezi toxoplazmózou
a těmito parametry plodnosti. Po odfiltrování vlivu věku pomocí parciální Kendallovy korelace
byla zjištěna pozitivní korelace mezi toxoplazmózou a procentuálním podílem nalezených
oocytů ve folikulech (tab. 3). Procentuální podíl nalezených oocytů ve folikulech v závislosti
na toxoplazmóze ukazuje graf 1.

toxoplazmóza ~ počet oocytů ve folikulech
toxoplazmóza ~ procentuální podíl nalezených oocytů
toxoplazmóza ~ počet oplodněných vajíček
toxoplazmóza ~ procentuální podíl oplodněných vajíček

Kendallovo τ
-0,065
0,145
-0,028
0,062

p-hodnota
0,291
0,019
0,649
0,318

Tabulka 3: Parciální Kendallova korelace mezi toxoplazmózou a parametry plodnosti po odfiltrování
věku. Korelačním koeficientem je parciální Kendallovo τ. Signifikantní korelace je vyznačena tučně.

Graf 1: Procentuální podíl nalezených oocytů ve folikulech v závislosti na toxoplazmóze (tučná čára
zobrazuje medián, krabice 25% - 75% rozsah a rozpětí minimum a maximum)
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V době sepisování předložené práce nebylo možné zjistit, kolik pokusů o umělé oplodnění ženy
v budoucnu podstoupí a po kolikátém pokusu otěhotní. Proto byla testovaná úspěšnost
otěhotnění po jednom pokusu IVF. Logistickou regresí nebyl prokázán vliv toxoplazmózy na
úspěšnost otěhotnění po jednom pokusu (z = -0,080; p = 0,937; df = 100; n = 101).

5.2. Průřezová studie vlivu latentní toxoplazmózy na plodnost mužů
Do této studie bylo zahrnuto 341 mužů průměrného věku 36 let v rozpětí od 21 do 54 let, z nichž
bylo 88 Toxoplasma-pozitivních (25,81 %). Ze 170 mužů, u kterých nebyla nalezena patologie
ve spermatu, bylo 43 Toxoplasma-pozitivních (25,29 %). Ze 156 mužů, u kterých byla nalezena
patologie ve spermatu, bylo 40 Toxoplasma-pozitivních (25,64 %). Z testování rozdílů
prevalencí toxoplazmózy mezi skupinou mužů bez patologie a skupinou mužů s patologií byli
vyřazeni muži bez patologie, u jejichž partnerek nebyla diagnostikovaná žádná z poruch, tedy
ani u jednoho z páru nebyla nalezena příčina neplodnosti. Těchto případů bylo 15, z toho 5
Toxoplasma-pozitivních (33,33 %).
V tabulce 4 byli muži rozděleni do skupin podle výsledku vyšetření spermatu. Zajímavá byla
vysoká prevalence u mužů s oligoteratozoospermií (37,74 %).

diagnóza
normozoospermie
asthenozoospermie
oligozoospermie
teratozoospermie
oligoasthenozoospermie
asthenoteratozoospermie
oligoteratozoospermie
oligoasthenoteratozoospermie
azoospermie
kryptozoospermie
nekrozoospermie

Toxoplasma-negativní
127
5
15
23
1
11
33
23
3
1
1

Toxoplasma-pozitivní
43
2
1
6
0
2
20
9
0
0
0

n
170
7
16
29
1
13
53
32
3
1
1

prevalence
25,29 %
28,57 %
6,25 %
20,69 %
0,00 %
15,38 %
37,74 %
28,13 %
0%
0%
0%

Tabulka 4: Prevalence ve skupinách mužů s různými patologiemi
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Výsledné prevalence toxoplazmózy byly vzhledem k malým počtům pozorování otestovány jen
u mužů s normozoospermií a s oligoteratozoospermií pomocí jednostranného Pearsonova chíkvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce. Na základě tohoto testu byla u mužů
s oligoteratozoospermií prokázána signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy než u mužů
s normozoospermií (χ2 = 3,086; df = 1; p = 0,040).

V tabulce 5 jsou muži rozděleni do skupin podle toho, zda u nich byla diagnostikovaná jedna,
dvě či tři patologie. Muži s azoospermií, kryptozoospermií a nekrozoospermií nebyli do
analýzy zahrnuti.

počet patologií
1 patologie
2 patologie
3 patologie
2 + 3 patologie

Toxoplasma-negativní
43
45
23
68

Toxoplasma-pozitivní
9
22
9
31

n
52
67
32
99

prevalence
17,31 %
32,84 %
28,13 %
31,31 %

Tabulka 5: Prevalence ve skupinách mužů s ohledem na počet diagnostikovaných patologií

Byla porovnána prevalence toxoplazmózy u mužů s jednou patologií a u mužů s 2 + 3
patologiemi pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti. Nebyla zjištěna rozdílná
prevalence mezi těmito dvěma skupinami mužů, nicméně hodnota statistické signifikance byla
hraniční (χ2 = 3,434; df = 1; p = 0,064). Stejným testem byla také porovnána prevalence
toxoplazmózy u mužů jednotlivě s různým počtem patologií s prevalencí u mužů
s normozoospermií.

Nebyla

zjištěna

signifikantně

rozdílná

prevalence

u

mužů

s normozoospermií a u mužů s jednou patologií (χ2 = 1,416; df = 1; p = 0,234), s dvěma
patologiemi (χ2 = 1,373; df = 1; p = 0,242), ani s třemi patologiemi (χ2 = 0,113; df = 1;
p = 0,736). Stejným testem byla také porovnána prevalence toxoplazmózy u mužů s 2 + 3
patologiemi s prevalencí u mužů s normozoospermií. Nebyla prokázána signifikantně rozdílná
prevalence u mužů s normozoospermií a u mužů 2 + 3 patologiemi (χ2 = 1,137; df = 1;
p = 0,286).
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Následně byli muži rozděleni podle druhu poruchy, někteří muži se tedy vyskytují u dvou či tří
poruch současně (tab. 6).

patologie
normozoospermie
oligozoospermie
asthenozoospermie
teratozoospermie

Toxoplasma-negativní
127
72
40
90

Toxoplasma-pozitivní
43
30
13
37

n
170
102
53
127

prevalence
25,29 %
29,41 %
24,53 %
29,13 %

Tabulka 6: Prevalence ve skupinách mužů podle druhu výsledné diagnózy

Prevalence toxoplazmózy v tabulce 6 byly porovnány každá jednotlivě s prevalencí u mužů
s normozoospermií pomocí jednostranného Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti. Nebyla
zjištěna signifikantně rozdílná prevalence ve skupině mužů s normozoospermií a ve skupině
mužů s oligozoospermií (χ2 = 0,550; df = 1; p = 0,458), ve skupině mužů s asthenozoospermií
(χ2 = 0,013; df = 1; p = 0,911), ani ve skupině mužů s teratozoospermií (χ2 = 0,545; df = 1;
p = 0,460).

Dále byly analyzovány vzájemné asociace mezi toxoplazmózou a jednotlivými parametry
plodnosti, tj. počet spermií v 1 ml, počet spermií v celém objemu spermatu, koncentrace
progresivně

pohyblivých

spermií,

koncentrace

neprogresivně

pohyblivých

spermií,

koncentrace nepohyblivých spermií, procentuální podíl spermií normální morfologie,
procentuální podíl progresivně pohyblivých spermií, procentuální podíl neprogresivně
pohyblivých spermií, procentuální podíl nepohyblivých spermií. Pomocí Spearmanových
korelací nebyla zjištěna žádná statisticky významná korelace mezi toxoplazmózou a zmíněnými
parametry plodnosti. Po odfiltrování vlivu věku pomocí parciální Kendallovy korelace také
nebyla zjištěna žádná korelace mezi toxoplazmózou a parametry plodnosti (tab. 7). Vyřazen byl
jeden muž s akutní toxoplazmózou, tři muži s azoospermií, a dva muži bez zaznamenaného
věku.
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toxoplazmóza ~ počet spermií v 1 ml spermatu
toxoplazmóza ~ počet spermií v celé dávce spermatu
toxoplazmóza ~ koncentrace progresivně pohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ koncentrace neprogresivně pohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ koncentrace nepohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ procentuální podíl spermií normální morfologie
toxoplazmóza ~ procentuální podíl progresivně pohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ procentuální podíl neprogresivně pohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ procentuální podíl nepohyblivých spermií

Kendallovo τ
-0,027
-0,009
-0,017
-0,004
-0,047
-0,030
0,016
0,032
-0,018

p-hodnota
0,466
0,813
0,640
0,920
0,196
0,413
0,658
0,382
0,615

Tabulka 7: Parciální Kendallova korelace mezi toxoplazmózou a parametry plodnosti po odfiltrování
věku (n = 335). Korelačním koeficientem je parciální Kendallovo τ.

Stejná analýza byla provedena u 152 mužů s patologickým spermiogramem. Pomocí
Spearmanovy korelace byla zjištěna statisticky významná negativní korelace mezi
toxoplazmózou a procentuálním podílem spermií normální morfologie (R = -0,168; p = 0,038;
n = 152) a mezi věkem a procentuálním podílem neprogresivně pohyblivých spermií
(R = -0,165; p = 0,042; n = 152). Mezi toxoplazmózou a ostatními parametry plodnosti nebyla
zjištěna žádná statisticky významná korelace. Po odfiltrování vlivu věku pomocí parciální
Kendallovy korelace byla zjištěna signifikantní negativní korelace mezi toxoplazmózou
a koncentrací nepohyblivých spermií a mezi toxoplazmózou a procentuálním zastoupením
spermií normální morfologie (tab. 8). Vyřazeni byli tři muži s azoospermií a jeden muž bez
zaznamenaného věku.

toxoplazmóza ~ počet spermií v 1 ml spermatu
toxoplazmóza ~ počet spermií v celé dávce spermatu
toxoplazmóza ~ koncentrace progresivně pohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ koncentrace neprogresivně pohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ koncentrace nepohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ procentuální podíl spermií normální morfologie
toxoplazmóza ~ procentuální podíl progresivně pohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ procentuální podíl neprogresivně pohyblivých spermií
toxoplazmóza ~ procentuální podíl nepohyblivých spermií

Kendallovo τ
-0,101
-0,090
-0,078
-0,035
-0,128
-0,143
0,057
0,044
-0,034

p-hodnota
0,066
0,100
0,152
0,521
0,019
0,009
0,295
0,416
0,536

Tabulka 8: Parciální Kendallova korelace mezi toxoplazmózou a parametry plodnosti po odfiltrování
věku (n = 152). Korelačním koeficientem je parciální Kendallovo τ. Signifikantní korelace jsou
vyznačeny tučně.
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Souvislost mezi toxoplazmózou a procentuálním podílem spermií normální morfologie
a koncentrací nepohyblivých spermií u mužů s diagnostikovanou patologií ve spermatu ukazuje
graf 2.

Graf 2: Procentuální podíl spermií normální morfologie a koncentrace nepohyblivých spermií u mužů
s diagnostikovanou patologií ve spermatu v závislosti na toxoplazmóze (tučná čára zobrazuje medián,
krabice 25% - 75% rozsah a rozpětí minimum a maximum)

5.3. Studie prevalence toxoplazmózy u žen v závislosti na nákaze u mužů
Pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti byla porovnána prevalence toxoplazmózy
u žen s nakaženými a nenakaženými partnery (tab. 9). Nebyla zjištěna signifikantně rozdílná
prevalence mezi těmito dvěma skupinami žen (χ2 = 0,451; df = 1; p = 0,502).

žena
Toxoplasma-negativní
Toxoplasma-pozitivní
n

Toxoplasma-negativní
232
77 (24,92 %)
309

muž
Toxoplasma-pozitivní
79
31 (28,18 %)
110

n
311
108
419

Tabulka 9: Nákaza toxoplazmózou v párech (procenta v závorce udávají prevalenci toxoplazmózy
u žen v závislosti na nákaze u mužů)
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5.4. Studie vlivu latentní toxoplazmózy na plodnost žen v závislosti na kouření
tabáku
Na otázku v dotazníku ohledně kouření odpovědělo 354 žen. Nejprve bylo sledováno
procentuální zastoupení kuřaček ve skupině žen bez diagnostikované patologie a ve skupině
žen s patologií. Ze 45 žen bez patologie bylo 14 kuřaček (31,11 %) a ze 167 žen s patologií
bylo 59 kuřaček (35,33 %). Vzhledem k tomu, že u kontrolní skupiny žen nebyly známy údaje
o kouření, porovnání zastoupení kuřaček mezi skupinou žen s diagnostikovanou patologií
a kontrolní skupinou nebylo provedeno. Pomocí Spearmanových korelací nebyla zjištěna žádná
statisticky významná korelace mezi kouřením a konkrétními parametry plodnosti.
Z 244 žen, které nekouří tabák, bylo 68 Toxoplasma-pozitivních (28,87 %), a ze 110 žen, které
kouří tabák, bylo 28 Toxoplasma-pozitivních (25,45 %). Prevalence toxoplazmózy byla
porovnána pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti, na základě něhož nebyla zjištěna
signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy mezi těmito dvěma skupinami žen (χ2 = 0,224;
df = 1; p = 0,636). Ani nebyl zjištěn žádný rozdíl v prevalencích toxoplazmózy ve skupinách
žen s jednotlivými poruchami plodnosti mezi kuřačkami a nekuřačkami.
Testování vlivu toxoplazmózy na konkrétní parametry plodnosti bylo provedeno zvlášť ve
skupině žen, které kouří a ve skupině žen, které nekouří tabák. Ke statistickému testování byly
použity stejné soubory dat a metody jako v kapitole 5.1.2.2. Nebyla zjištěna žádná signifikantní
závislost mezi toxoplazmózou a konkrétními parametry plodnosti zvlášť u kuřaček a nekuřaček.

5.5. Studie vlivu latentní toxoplazmózy na plodnost mužů v závislosti na
kouření tabáku
Na otázku v dotazníku ohledně kouření odpovědělo 309 mužů. Nejdříve bylo porovnáno
zastoupení kuřáků ve skupině mužů bez patologického nálezu ve spermatu a ve skupině
s patologickým nálezem. Ze 155 mužů bez patologického nálezu 54 kouří tabák (34,84 %) a ze
139 mužů s patologickým nálezem 48 kouří tabák (34,53 %). Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl
v zastoupení kuřáků mezi těmito dvěma skupinami mužů (χ2 = 0,003; df = 1; p = 0,956). Nebyl
zjištěn ani rozdíl v zastoupení kuřáků u mužů s jednotlivými patologiemi v porovnání se
zastoupením kuřáků u mužů s normozoospermií. Pomocí Spearmanových korelací nebyla
zjištěna žádná statisticky významná korelace mezi kouřením a jednotlivými parametry
plodnosti.
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Z 200 mužů, kteří nekouří tabák, bylo 44 Toxoplasma-pozitivních (22,00 %), a ze 109 mužů,
kteří kouří tabák, bylo 37 Toxoplasma-pozitivních (33,95 %). Prevalence toxoplazmózy byla
porovnána pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti, na základě něhož bylo zjištěno,
že se u mužů, kteří kouří, vyskytuje signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy než u mužů,
kteří nekouří (χ2 = 6,394; df = 1; p = 0,012).
Následně

byla

porovnána

prevalence

toxoplazmózy

u

mužů

s normozoospermií

a s patologickým nálezem ve spermatu mezi kuřáky a nekuřáky Pearsonovým chí-kvadrát
testem nezávislosti (tab. 10).

nekouří
normozoospermie
patologický nález
kouří
normozoospermie
patologický nález

Toxoplasma-negativní
84
72

Toxoplasma-pozitivní
25
19

n
109
91

prevalence
22,94 %
20,88 %

41
31

20
17

61
48

32,79 %
35,42 %

Tabulka 10: Prevalence toxoplazmózy u mužů s normozoospermií a u mužů s patologickým nálezem
ve spermatu v závislosti na kouření tabáku.

Nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence u mužů s normozoospermií mezi kuřáky
a nekuřáky (χ2 = 1,950; df = 1; p = 0,163). Ani u mužů s patologickým nálezem ve spermatu
mezi kuřáky a nekuřáky nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy, ale
vyšla hraniční hodnota statistické signifikance (χ2 = 3,461; df = 1; p = 0,063).
Pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu s Yatesovou korekcí byla porovnána prevalence u mužů
s teratozoospermií mezi kuřáky a nekuřáky (tab. 11). Byla zjištěna signifikantně vyšší
prevalence u mužů s teratozoospermií, kteří kouří než u mužů s teratozoospermií, kteří nekouří
(χ2 = 4,963; df = 1; p = 0,026). U skupin mužů s ostatními patologiemi nebyla zjištěna rozdílná
prevalence toxoplazmózy mezi kuřáky a nekuřáky.

Toxoplasma-negativní
teratozoospermie + nekouří
13
teratozoospermie + kouří
6

Toxoplasma-pozitivní
0
5

n
13
11

prevalence
0,00 %
45,45 %

Tabulka 11: Prevalence toxoplazmózy u mužů s teratozoospermií v závislosti na kouření tabáku
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Testování vlivu toxoplazmózy na konkrétní parametry plodnosti bylo provedeno u kuřáků
a nekuřáků odděleně. Ke statistickému testování byly použity stejné soubory dat a metody jako
v kapitole 5.2. U nekuřáků nebyla zjištěna žádná signifikantní závislost mezi toxoplazmózou
a konkrétními parametry plodnosti. Naproti tomu u kuřáků byla zjištěna signifikantní pozitivní
korelace mezi toxoplazmózou a procentuálním podílem neprogresivně pohyblivých spermií
(R = 0,190; p = 0,049; n = 108). Po odfiltrování vlivu věku pomocí parciální Kendallovy
korelace zůstala signifikantní (τ = 0,158; p = 0,015; n = 108). Do analýzy nebyl zařazen 1 muž
s azoospermií. Souvislost mezi toxoplazmózou a procentuálním podílem neprogresivně
pohyblivých spermií u mužů, kteří kouří, ukazuje graf 3.

Graf 3: Procentuální podíl neprogresivně pohyblivých spermií u mužů, kteří kouří, v závislosti na
toxoplazmóze (tučná čára zobrazuje medián, krabice 25% - 75% rozsah a rozpětí minimum
a maximum)
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5.6. Dotazníková studie – faktory ovlivňující epidemiologii a etiologii
toxoplazmózy
Tato část výsledků byla získána na základě odpovědí na otázky v neuro-epidemiologickém
dotazníku. Dotazníky vyplňovali pacienti CAR (muži i ženy) pod jim přidělenými kódy a pod
stejnými kódy jim bylo vyšetřeno jejich krevní sérum na toxoplazmózu. Znění otázek
a možnosti odpovědí, které mají nejčastěji formu bodové škály, jsou k dispozici v příloze
předložené práce.

5.6.1. Základní informace
Byla otestována závislost mezi toxoplazmózou a obecnými informacemi u mužů a žen, a to
věkem, tělesnou váhou, výškou, nejvyšším dokončeným vzděláním, měsíčním příjmem
domácnosti, délkou vztahu, spokojeností v partnerském vztahu, sexuální spokojeností
v partnerském vztahu, u žen navíc mezi toxoplazmózou a věkem první menstruace a délkou
menstruačního cyklu.
U žen celkově nebyl prokázán žádný vliv toxoplazmózy na výše zmíněné faktory. Po statistické
analýze dat zvlášť u kuřaček a nekuřaček byl zjištěn statisticky významný vliv toxoplazmózy
na tělesnou výšku u kuřaček (F = 8,615; df = 1; p = 0,004; n = 104) a na dobu snažení
o otěhotnění u nekuřaček (R = 0,161; p = 0,017; n = 221).
U mužů signifikantně negativně korelovala toxoplazmóza s měsíčním příjmem domácnosti
(R = -0,168; p = 0,004; n = 299), zatímco u žen tato závislost nebyla signifikantní (R = -0,075;
p = 0,202; n = 291). Měsíční příjem domácnosti u mužů v závislosti na toxoplazmóze ukazuje
graf 4. Mezi toxoplazmózou a ostatními parametry u mužů nebyla zjištěna žádná další
statisticky významná korelace. Po analýze zvlášť u kuřáků a nekuřáků byla zjištěna
signifikantní korelace mezi toxoplazmózou a výše zmíněným měsíčním příjmem domácnosti
jen u nekuřáků (R = -0,180; p = 0,013; n = 190). U kuřáků tato korelace nebyla signifikantní
(R = -0,127; p = 0,200; n = 104).
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Graf 4: Měsíční příjem domácnosti u mužů v závislosti na toxoplazmóze; 1 (méně než 15 tisíc), 2
(16 - 30 tisíc), 3 (31 - 45 tisíc), 4 (46 - 60 tisíc), 5 (61 - 75 tisíc), 6 (76 - 90 tisíc), 7 (více než 91 tisíc);
(tučná čára zobrazuje medián, krabice 25% - 75% rozsah a rozpětí minimum a maximum)

5.6.2. Epidemiologie
V rámci epidemiologických faktorů byla logistickou regresí otestována zvlášť u žen a mužů
závislost mezi toxoplazmózou a velikostí bydliště v dětství, velikostí aktuálního bydliště,
chovem psa, chovem kočky, kousnutím psem, kousnutím kočkou, škrábnutím kočkou,
ochutnáváním syrového masa, požíváním nedostatečně umyté kořenové zeleniny, kontaktem se
zahradní půdou, vyrážkou po koupání v rybníku, poštípáním blechou, přisátím klíštěte
a kouřením tabáku.
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U žen byl zjištěn signifikantní vliv velikosti bydliště v dětství a kousnutí kočkou na nákazu
T. gondii (tab. 12).

toxoplazmóza ~ velikost bydliště v dětství
toxoplazmóza ~ velikost aktuálního bydliště
toxoplazmóza ~ chov psa
toxoplazmóza ~ kousnutí psa
toxoplazmóza ~ chov kočky
toxoplazmóza ~ kousnutí kočkou
toxoplazmóza ~ škrábnutí kočkou
toxoplazmóza ~ ochutnávání syrového masa
toxoplazmóza ~ požívání nedostatečně
umyté kořenové zeleniny
toxoplazmóza ~ kontakt se zahradní půdou
toxoplazmóza ~ vyrážka po koupání v rybníku
toxoplazmóza ~ poštípání blechou
toxoplazmóza ~ přisátí klíštěte
toxoplazmóza ~ kouření tabáku

z
-3,145
-1,313
-0,014
-1,274
-1,161
-2,266
-1,263
1,374

p
0,002
0,189
0,989
0,203
0,246
0,024
0,207
0,169

n
388
389
328
329
326
328
327
330

-0,112
0,421
0,351
0,547
-0,064
-0,935

0,911
0,674
0,725
0,584
0,949
0,350

331
329
331
327
330
328

Tabulka 12: Logistická regrese výskytu toxoplazmózy na základě epidemiologickými faktorů u žen.

Po odfiltrování vlivu věku a velikosti bydliště v dětství zůstal vliv kousnutí kočkou na nákazu
T. gondii signifikantní (z = -2,368; p = 0,018; n = 313). V tomto modelu byl signifikantní i vliv
velikosti bydliště v dětství (z = -2,944; p = 0,003; n = 313). Vliv věku signifikantní nebyl
(z = 1,610; p = 0,107; n = 313).
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U mužů byl zjištěn signifikantní vliv chovu kočky, chovu psa a kouření tabáku na nákazu
T. gondii (tab. 13).

toxoplazmóza ~ velikost bydliště v dětství
toxoplazmóza ~ velikost aktuálního bydliště
toxoplazmóza ~ chov psa
toxoplazmóza ~ kousnutí psa
toxoplazmóza ~ chov kočky
toxoplazmóza ~ kousnutí kočkou
toxoplazmóza ~ škrábnutí kočkou
toxoplazmóza ~ ochutnávání syrového masa
toxoplazmóza ~ požívání nedostatečně
umyté kořenové zeleniny
toxoplazmóza ~ kontakt se zahradní půdou
toxoplazmóza ~ vyrážka po koupání v rybníku
toxoplazmóza ~ poštípání blechou
toxoplazmóza ~ přisátí klíštěte
toxoplazmóza ~ kouření tabáku

z
-1,541
-1,124
3,293
0,155
3,890
0,817
0,311
1,148

p
0,123
0,261
0,001
0,877
0,0001
0,414
0,756
0,251

n
401
398
334
333
332
334
334
322

0,713
1,820
-1,924
0,642
-1,250
2,386

0,476
0,069
0,054
0,521
0,211
0,017

322
323
319
312
322
329

Tabulka 13: Logistická regrese výskytu toxoplazmózy na základě epidemiologickými faktorů u mužů.

V tabulce 14 jsou zaznamenány statisticky významné vlivy epidemiologickými faktorů na
nákazu T. gondii po odfiltrování vlivu věku a velikosti bydliště v dětství.

toxoplazmóza ~ chov psa
toxoplazmóza ~ věk
toxoplazmóza ~ velikost bydliště v dětství

z
3,191
1,311
-0,799

p
0,001
0,190
0,424

n
327
327
327

toxoplazmóza ~ chov kočky
toxoplazmóza ~ věk
toxoplazmóza ~ velikost bydliště v dětství

3,524
0,757
-0,948

0,0004
0,449
0,343

325
325
325

toxoplazmóza ~ kouření tabáku
toxoplazmóza ~ věk
toxoplazmóza ~ velikost bydliště v dětství

2,626
1,157
-1,346

0,009
0,247
0,178

321
321
321

Tabulka 14: Logistická regrese výskytu toxoplazmózy u mužů na základě epidemiologickými faktorů
po odfiltrování vlivu věku a velikosti bydliště v dětství.
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5.6.3. Zdravotní problémy
Co se týče části dotazníku týkajícího se zdravotních potíží, u mužů a žen odděleně byla
otestována závislost mezi toxoplazmózou a problémy s alergiemi, nedostatečnou imunitou,
dýcháním, ledvinami, kostrou či svalstvem, nespavostí, ospalostí během dne, se sluchem,
vnímáním rovnováhy či zrakem. Dále byl otestován vliv toxoplazmózy na kardiovaskulární,
hematologické, metabolické, genetické či endokrinní, žaludeční, střevní či trávicí,
neurologické, psychické či psychiatrické problémy.
U žen nebyla zjištěna žádná statisticky významná korelace mezi toxoplazmózou a výše
jmenovanými problémy. U mužů byla zjištěna signifikantní pozitivní korelace mezi
toxoplazmózou a neurologickými problémy (R = 0,115; p = 0,038; n = 326) a signifikantní
negativní korelace mezi toxoplazmózou a ospalostí během dne (R = -0,129; p = 0,020; n = 327).
Po Benjamini–Hochbergově korekci na vícečetné testování se však p-hodnoty staly statisticky
nevýznamnými.
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6. Diskuze
6.1. Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost žen
6.1.1. Studie případů a kontrol – porovnání prevalence toxoplazmózy u žen
Ve studii případů a kontrol v předložené práci nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence
toxoplazmózy ve skupině žen s problémy s otěhotněním v porovnání s prevalencí v kontrolní
skupině těhotných žen, které otěhotněly spontánně.
Na základě výsledků dotazníkové studie Kaňkové et al. (2015), ve které nakažené ženy uváděly,
že jim trvá podstatně déle otěhotnět a mají více problémů s plodností než ženy nenakažené, a je
u nich častěji zapotřebí umělého oplodnění, a také na základě dvou studií, ve kterých byla
pozorována vyšší prevalence toxoplazmózy u neplodných žen (Li et al. 2011; El-Tantawy et al.
2014), se předpokládalo, že bude signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy ve skupině žen
s problémy s otěhotněním. Přestože navržená hypotéza nebyla podpořena, ve skupině žen
s problémem s otěhotněním byla pozorována o něco málo vyšší prevalence toxoplazmózy. Lze
předpokládat, že po dosažení plánované velikosti souboru dat by testovaný model mohl
dosáhnout statistické signifikance. Studie je předregistrovaná na portále Open science
framework a plánovaná velikost souboru je 600 – 1000 žen.
Cílem bylo ke skupině žen s problémem s plodností z CAR vytvořit co nejpodobnější skupinu
kontrol. Proto byla zvolena stejná nemocnice (VFN) a stejné časové období. Výhodou studie
případů a kontrol bylo párování žen podle přesného věku a velikosti bydliště, čímž byly
vyloučeny možné rušivé proměnné, které by mohly mít vliv na prevalenci toxoplazmózy
(Petersen et al. 2010; Flegr 2017). V rámci kontrolní skupiny byly z lékařské databáze vybírány
zdravé ženy, které otěhotněly spontánně. Nevýhodou výběru byla neznalost minulosti žen.
V lékařské databázi nebylo zaznamenáno, jak dlouho se snažily otěhotnět a jestli se za tímto
účelem léčily, přestože otěhotněly spontánně. Je také možné, že se v nemocnici některé ženy
léčily s různými gynekologickými problémy. Zmíněné faktory mohly ovlivnit prevalenci
toxoplazmózy v kontrolním souboru žen.
V případě porovnání výsledné prevalence toxoplazmózy u žen z CAR s problémem s plodností
(26,9 %; n = 297) s prevalencí toxoplazmózy u žen ze soukromé gynekologické ambulance
v Praze (Kaňková et al. 2015), které přirozeně otěhotněly v letech 1996 – 2004 (19,0 %;
n = 914), pomocí oboustranného Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti, byla zjištěna
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signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy u žen z CAR (χ2 = 8,438; df = 1; p = 0,004) podle
původního očekávání.

6.1.2. Průřezová studie vlivu latentní toxoplazmózy na plodnost žen
V průřezové studii nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy mezi
skupinami primárně a sekundárně neplodných žen, ani v porovnání prevalencí obou skupin
zvlášť s prevalencí v kontrolní skupině žen. Také nebyla zjištěna signifikantně vyšší prevalence
toxoplazmózy ve skupinách žen bez diagnostikované poruchy, s diagnostikovanou jednou
poruchou a s dvěma poruchami v porovnání s prevalencí v kontrolní skupině žen.
Nebyla zjištěna signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy ve skupině žen bez zjištěné
příčiny neplodnosti v páru v porovnání s kontrolní skupinou, nicméně prevalence toxoplazmózy
v této skupině dosahovala hodnot 37,50 %. Výsledky statistické analýzy nedosahovaly hladin
signifikance pravděpodobně kvůli malému počtu pozorování (n = 16). Nicméně prevalenci ve
skupině párů bez zjištěných patologií bude nutné v budoucích studiích sledovat a analýzu
zopakovat při větším počtu sledovaných osob. Je možné, že v těchto párech s nevysvětlenou
příčinou neplodnosti by mohla hrát velkou roli právě přítomnost T. gondii.
Dále nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy u žen s jednotlivými
poruchami plodnosti v porovnání s prevalencí v kontrolní skupině žen. Pouze u žen se selháním
ovarií byla zjištěna hraniční hodnota statistické signifikance. Hlavní příčinou statisticky
nevýznamného rozdílu v prevalencích toxoplazmózy mohou být nízké počty pozorování po
rozdělení žen do skupin podle konkrétních poruch.
Pokud by latentní toxoplazmóza opravdu snižovala plodnost nakažených žen, mohl by
pozorovaný fenomén být považován za výsledek manipulační aktivity parazita, který zvyšuje
pravděpodobnost přenosu z mezihostitele do definitivního hostitele. Vzhledem ke snížené
schopnosti otěhotnět by mohlo docházet k častějšímu vyhledávání nového partnera. Samice by
mohla více zkoumat podněty v daném prostředí, a tím být častěji vystavena predátorovi
(definitivnímu hostiteli), což by pro parazita bylo výhodnější, než kdyby samice brzy otěhotněla
a věnovala se péči o potomstvo.
Riziko neplodnosti se zvyšuje s rostoucím věkem (Baird et al. 2005). Po odfiltrování vlivu věku
byla zjištěna signifikantní pozitivní korelace mezi toxoplazmózou a procentuálním podílem
nalezených oocytů ve folikulech. To znamená, že u Toxoplasma-pozitivních žen bylo ve
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folikulech nalezeno více vajíček vzhledem k počtu punktovaných folikulů. Nebyla prováděna
korekce na vícečetné testování, jelikož měla tato část studie explorační charakter.
Pravděpodobnost oplodnění ve skupině žen s vyšším počtem získaných oocytů během ovariální
stimulace je nižší než ve skupině žen s průměrným počtem oocytů (Fluker et al. 1993; Kok et
al. 2006; Hsu et al. 2016). Mírná stimulace vaječníků se sníženým počtem získaných oocytů
optimalizuje míru implantace (Verberg et al. 2009). Vysoký počet získaných oocytů vyplývá
z většího podílu nezralých oocytů, nevyplývá však z kvality zralých oocytů (Kok et al. 2006).
Celkový výsledek těhotenství u žen s vyšším počtem získaných oocytů tedy není narušen. Může
se jim více embryí zmrazit a případně použít v budoucnu (Hsu et al. 2016). Ženy s vyšším
počtem získaných oocytů mají výrazně vyšší riziko závažného ovariálního hyperstimulačního
syndromu ve srovnání s ženami s průměrným počtem získaných oocytů (Steward et al. 2014).
Latentní toxoplazmóza může ovlivňovat hladiny různých hormonů (Achermann and Jameson
1999; Zhang et al. 2002; Choksi et al. 2003; Kaňková et al. 2011). Při umělé hormonální
stimulaci během cyklu umělého oplodnění může u Toxoplasma-pozitivních žen dojít ke
stimulaci vyššími hladinami hormonů, a tím k získání většího počtu oocytů. Latentní
toxoplazmóza by tedy mohla negativně přispět k ovariálnímu hyperstimulačnímu syndromu.
Jelikož se u řady druhů zvířat i člověka nákaza předává kongenitálně, bylo by pro T. gondii
výhodné, kdyby snižovala přísnost kontroly kvality embryí (Kaňková et al. 2015).
Pravděpodobně pro T. gondii není důležité, jak kvalitní mezihostitel bude, pokud dobře
poslouží jako potrava predátorovi. Snížení přísnosti kontroly kvality embryí by mohlo zvyšovat
úspěšnost umělého oplodnění. V době sepisování předložené práce nebylo možné zjistit, kolik
pokusů o umělé oplodnění ženy v budoucnu podstoupí a po kolikátém pokusu otěhotní. V této
práci prozatím nebyl prokázán vliv toxoplazmózy na úspěšnost otěhotnění po jednom pokusu
IVF.

6.2. Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost mužů
V předložené práci byla zjištěna signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy u mužů
s oligoteratozoospermií, to znamená u mužů s nižším počtem spermií a zároveň s menším
procentuálním zastoupením spermií normálních forem, než udávají referenční hodnoty WHO,
v porovnání s prevalencí u mužů s normozoospermií. Prevalence toxoplazmózy ve skupinách
mužů s ostatními poruchami nebyly porovnávány vzhledem k malým počtům pozorování.
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Nebyla prováděna korekce na vícečetné testování, jelikož se zde opět jednalo o explorační
studii.
Hodnota statistické signifikance rozdílu prevalencí toxoplazmózy mezi muži s jednou patologií
a muži s více patologiemi byla hraniční. Ve skupině mužů s více patologiemi byla zjištěna
statisticky nevýznamná vyšší prevalence toxoplazmózy. Je tedy možné, že by latentní
toxoplazmóza mohla prohlubovat vážnost problémů s plodností u mužů.
Část našich výsledků je v souladu s výsledky studie Qi et al. (2005), ve které byla potvrzena
vyšší prevalence toxoplazmózy u neplodných mužů (36 %) ve srovnání s prevalencí u plodných
mužů (11 %), se předpokládalo, že bude vyšší prevalence toxoplazmózy ve skupině mužů
s diagnostikovanou patologií ve spermatu ve srovnání s prevalencí ve skupině mužů
s normozoospermií.
V celé skupině mužů nebyla zjištěna žádná statisticky významná korelace mezi toxoplazmózou
a parametry plodnosti. Toxoplasma-pozitivní muži s patologickým spermiogramem měli
procentuálně méně spermií normální morfologie než Toxoplasma-negativní muži.
Riziko neplodnosti se zvyšuje s rostoucím věkem (Baird et al. 2005). Po odfiltrování vlivu věku
zůstala signifikantní korelace mezi toxoplazmózou a procentuálním zastoupením spermií
normální morfologie. Bylo navíc zjištěno, že Toxoplasma-pozitivní muži s patologickým
spermiogramem měli méně nepohyblivých spermií v 1 ml než Toxoplasma-negativní muži.
Nebyla však prokázána signifikantní korelace mezi toxoplazmózou a počtem spermií v 1 ml,
ani v celé dávce spermatu. To znamená, že nebyl prokázán vliv toxoplazmózy celkově na počet
spermií, ale na koncentraci nepohyblivých spermií ano, ovšem jednalo se o posun v opačném
směru, než jsme předpokládali.
Toxoplazmóza byla identifikována jako rizikový faktor ovlivňující plodnost mužů v důsledku
chybné spermiogeneze (Qi et al. 2005). V posledních několika desetiletích došlo k poklesu
kvality spermatu v různých zemích světa (Carlsen et al. 1992; Auger et al. 1995; Irvine et al.
1996; Geoffroy-Siraudin et al. 2012; Haimov-Kochman et al. 2012). Pokud by T. gondii
opravdu snižovala plodnost nakažených mužů, mohl by pozorovaný fenomén, jak již bylo
navrženo, být považován za výsledek manipulační aktivity parazita. Vzhledem ke snížené
schopnosti otěhotnět by mohlo docházet k častějšímu pohlavnímu styku, a tím by mohlo častěji
docházet k případnému pohlavnímu přenosu, který je v současné době opakovaně navrhovaný
jako jeden z možných způsobů přenosu T. gondii (Flegr et al. 2014a; Alvarado-Esquivel et al.
2015). Nejčastěji diskutovaný směr přenosu je z muže na ženu.
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Infekce T. gondii stimuluje Th1 imunitní odpověď, která je charakterizována vysokými
hladinami IL-12 a IFN-γ, které produkují oxid dusnatý (NO) a reaktivní formu kyslíku (ROS).
Vysoká produkce NO a ROS může mít nepříznivý vliv na reprodukci mužů. Nadprodukce ROS
může negativně ovlivnit kvalitu spermií (Sanocka and Kurpisz 2004). Ve studii Zhou et al.
(2002) byla u mužů nakažených toxoplazmózou pozorována vyšší hladina protilátek proti
spermiím, která snižuje pohyblivost a celkovou koncentraci spermií. U potkanů
s toxoplazmózou byla pozorována snížená pohyblivost spermií a zároveň snížená hladina
fruktózy v semenných váčcích a koagulačních žlázách (Abdoli et al. 2012). U králíků
infikovaných T. gondii byla také pozorována snížená hladina fruktózy v porovnání s hladinou
fruktózy u neinfikovaných kontrolních králíků (Lan-Chun et al. 2008). Fruktóza je hlavním
zdrojem sacharidů v semenné plazmě a je nezbytná pro normální pohyblivost spermií (LewisJones et al. 1996). Na základě těchto studií se předpokládalo, že muži nakažení T. gondii budou
mít méně pohyblivých a více nepohyblivých spermií než muži nenakažení. U potkanů
s toxoplazmózou byly zjištěny abnormality v morfologii spermií (Terpsidis et al. 2009), proto
se dále předpokládalo, že muži nakažení toxoplazmózou budou mít procentuálně méně spermií
normální morfologie než muži bez toxoplazmózy.
Toxoplasma-pozitivní muži s patologickým spermiogramem mají méně nepohyblivých spermií
v 1 ml než Toxoplasma-negativní muži. Nebyl prokázán vliv toxoplazmózy celkově na počet
spermií. Tento výsledek tedy není v souladu s výsledky studií zmiňovaných v předešlém
odstavci (Zhou et al. 2002; Qi et al. 2005). Signifikantní negativní korelace mezi
toxoplazmózou a procentuálním zastoupením spermií normální morfologie je v souladu
s výsledkem studií Terpsidis et al. (2009) a Qi et al. (2005).

6.3. Studie prevalence toxoplazmózy u žen v závislosti na nákaze u mužů
V předložené práci nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence ve skupině žen
s nakaženými partnery a ve skupině žen s nenakaženými partnery. Pro T. gondii by bylo
výhodné, kdyby se dokázala šířit mimo jiné i pohlavní cestou. U řady druhů zvířat byl pohlavní
přenos T. gondii potvrzen a uvažuje se o něm i u lidí (Flegr et al. 2014a; Alvarado-Esquivel et
al. 2015). Výsledky naší studie nepodpořily hypotézu pohlavního přenosu T. gondii v latentní
fázi infekce, nicméně prevalence toxoplazmózy u žen, které měly nakažené partnery byla
o 3,26 % vyšší než u žen, které měly partnery Toxoplasma-negativní.
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Contopoulos-Ioannidis et al. (2015) ve své nedávné studii zabývající se prevalencí
toxoplazmózy u otců kongenitálně nakažených dětí navrhují, že během akutní fáze infekce by
k pohlavnímu přenosu docházet mohlo. Přestože rozdíl v prevalenci u žen s nakaženými
a nenakaženými partnery v naší studii není statisticky významný, mohl by tvořit alespoň z části
malé procento žen nakažených zmíněným pohlavním přenosem od svého partnera během akutní
fáze infekce.
Pokud bychom předpokládali, že u některých žen došlo k nákaze T. gondii pohlavním
přenosem, nemuselo k němu nutně dojít se současným partnerem, s kterým se zúčastnily našeho
výzkumu, což samozřejmě zkresluje získané výsledky. Testování prevalence toxoplazmózy
v párech je velmi složité, neboť v případě současné nákazy muže i ženy mohou s velkou
pravděpodobností hrát roli společné epidemiologické faktory, například stravovací návyky,
bydliště nebo chov domácích zvířat. U lidí je tedy značně obtížné testovat hypotézu pohlavního
přenosu toxoplazmózy, a proto doposud existují jen nepřímé důkazy, které tuto hypotézu
podporují.
V předložené práci byl testován vliv latentní toxoplazmózy na plodnost člověka. Pokud
předpokládáme, že dochází k pohlavnímu přenosu toxoplazmózy pouze během akutní fáze
infekce, výše navrhovaná hypotéza častějšího pohlavního styku u nakažených neplodných
mužů s cílem zvýšit pravděpodobnost pohlavního přenosu z muže na ženu by se nevztahovala
na muže s latentní fází infekce. Je však možné, že u mužů s latentní toxoplazmózou pozorujeme
doznívající negativní působení akutní infekce na plodnost.

6.4. Studie vlivu latentní toxoplazmózy na plodnost žen a mužů v závislosti na
kouření tabáku
U mužů nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v zastoupení kuřáků ve skupině mužů bez
patologického nálezu ve spermatu a ve skupině mužů s patologickým nálezem. U mužů i žen
nebyla zjištěna žádná statisticky významná korelace mezi samotným kouřením a jednotlivými
parametry plodnosti popisovanými v předešlých kapitolách diskuze. Naproti tomu existují
studie, ve kterých je kouření tabáku spojeno s poruchou spermatogeneze (Künzle et al. 2003;
Pasqualotto et al. 2006; Ramlau-Hansen et al. 2007; Richthoff et al. 2008), s tubárním faktorem
neplodnosti (Phipps et al. 1987) a s předčasným vyčerpáním oocytů a rannou menopauzou
(Cramer et al. 1994).
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V této práci nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy mezi kuřačkami
a nekuřačkami. Rovněž tak nebyl zjištěn žádný rozdíl v prevalencích toxoplazmózy ve
skupinách žen s jednotlivými poruchami plodnosti mezi kuřačkami a nekuřačkami. Nebyla
zjištěna ani žádná signifikantní závislost mezi toxoplazmózou a konkrétními parametry
plodnosti u kuřaček a nekuřaček odděleně.
Naproti tomu u mužů byla zjištěna signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy u kuřáků
v porovnání s prevalencí u nekuřáků. Nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence u mužů
s normozoospermií mezi kuřáky a nekuřáky. U mužů s patologickým nálezem ve spermatu byla
pozorována statisticky hraniční vyšší prevalence toxoplazmózy u kuřáků. Dále byla zjištěna
signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy u kuřáků s teratozoospermií v porovnání
s prevalencí u nekuřáků s teratozoospermií. To znamená, že mezi kuřáky s menším
procentuálním zastoupením spermií normální morfologie, než udávají referenční hodnoty
WHO, je vyšší prevalence toxoplazmózy než mezi nekuřáky s touto patologií.
U nekuřáků nebyla zjištěna žádná signifikantní závislost mezi toxoplazmózou a konkrétními
parametry plodnosti. Naproti tomu kuřáci s toxoplazmózou měli procentuálně více spermií,
které se pohybují jen v kruhu, ve vlnách nebo na místě než kuřáci bez toxoplazmózy.
Na základě zatím nepublikovaných výsledků naší laboratoře, které ukazují, že toxoplazmóza
prohlubuje psychické potíže u žen s boreliózou, a také výsledků studie Horáčka et al. (2012),
které odhalily, že toxoplazmóza souvisí se změnami v morfologii mozku u pacientů se
schizofrenií, by latentní toxoplazmóza mohla prohlubovat negativní dopad některých
škodlivých faktorů. Výsledky předložené studie podporují hypotézu, že by toxoplazmóza
mohla prohlubovat i škodlivé vlivy kouření na plodnost u mužů.

6.5. Dotazníková studie
6.5.1. Základní informace
Nebyl pozorován vliv samotného kouření na tělesnou výšku u žen v našem souboru dat stejně
jako ve studii Weigert et al. (1999), nicméně bylo zjištěno, že Toxoplasma-pozitivní kuřačky
měly signifikantně menší tělesnou výšku než Toxoplasma-negativní kuřačky. V pozorovaném
fenoménu by mohla hrát roli nižší hladina testosteronu u žen nakažených T. gondii (Flegr et al.
2008). Vliv samotného kouření na hladinu testosteronu u žen sice nebyl pozorován (Zhao et al.
2016), ale je možné, že spolupůsobení toxoplazmózy a kouření prohlubuje některé pozorované
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jevy. U nekuřaček nebyl rozdíl v tělesné výšce mezi nakaženými a nenakaženými ženami
signifikantní.
Nakažené nekuřačky se signifikantně déle snažily otěhotnět než nenakažené nekuřačky.
U kuřaček tento jev ale pozorován nebyl, jelikož vliv samotného kouření na plodnost mohl být
silnější než samotný vliv toxoplazmózy. Ve studii Bolumar et al. (1996) byla pozorována
zvýšená doba čekání na početí u kuřaček, což podporuje navrhované vysvětlení. V případě
nekuřaček se mohl projevit vliv samotné toxoplazmózy na zvýšení doby čekání na potomka,
což opět souvisí s jejím negativním vlivem na plodnost diskutovaným výše. Je velmi
pravděpodobné že zmiňované prohloubení škodlivého vlivu kouření u Toxoplasma-pozitivních
jedinců nebylo v tomto případě pozorováno opět z důvodu zatím nízkého počtu dat
v jednotlivých podskupinách.
U mužů byla pozorována vysoce signifikantní negativní korelace mezi toxoplazmózou
a měsíčním příjmem domácnosti, zatímco u žen tato závislost, byť stejného směru, signifikantní
nebyla, přestože lze předpokládat, že páry plánující založit rodinu mají společnou domácnost.
Ve studii Flegra et al. (1996) bylo zjištěno, že Toxoplasma-pozitivní muži jsou více
podezřívaví, než Toxoplasma-negativní muži a Toxoplasma-pozitivní ženy naopak důvěřivější
než Toxoplasma-negativní ženy. Je tedy možné, že nakažení muži úmyslně uváděli menší
měsíční příjem domácnosti z důvodu nedůvěry v anonymní vyplňování dotazníku.

6.5.2. Epidemiologie
V rámci testování epidemiologických faktorů bylo zjištěno, že Toxoplasma-pozitivní ženy
v dětství bydlely v obci s méně obyvateli než Toxoplasma-negativní ženy. Nakažené ženy tedy
častěji prožily dětství ve vesnicích a menších obcích. Po odfiltrování věku a velikosti bydliště
v dětství bylo také zjištěno, že nakažené ženy byly méně často pokousány kočkou než
Toxoplasma-negativní ženy. Toxoplasma-pozitivní muži častěji chovají psa a kočku a častěji
kouří tabák než Toxoplasma-negativní muži.
Častější kontakt s kočkou a psem a menší velikost bydliště v dětství u osob s toxoplazmózou
jsou v souladu s výsledky studií týkajících se rizikových faktorů nákazy T. gondii (Etheredge
et al. 2004; Flegr 2017). Častější pokousání kočkou u nenakažených žen je v rozporu se
studiemi, které naznačují, že by kousnutí kočkou mohlo být zdrojem infekce T. gondii (Hanauer
et al. 2013; Flegr and Hodný 2016). U nakažených osob nebyl zjištěn častější kontakt se
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zahradní půdou, častější požívání syrového masa ani častější požívání nedostatečně umyté
kořenové zeleniny. Tyto výsledky nejsou v souladu s výsledky studií, které považují tyto tři
faktory za další zdroje infekce T. gondii (Petersen et al. 2010; Flegr 2017).
Shrneme-li možné zdroje nákazy T. gondii u mužů a žen, více jich bylo nalezeno u mužů (chov
kočky, chov psa, kouření tabáku) než u žen (velikost bydliště v dětství), což je v souladu
s některými studiemi (Petersen et al. 2010), ve kterých autoři upozorňují na nedohledané cesty
nákazy u žen. Na základě těchto nepřímých dat byla navržena hypotéza další zatím nepotvrzené
cesty nákazy, a to právě pohlavního přenosu z muže na ženu.

6.5.3. Zdravotní problémy
U žen nebyla zjištěna žádná korelace mezi toxoplazmózou a zdravotními problémy.
Toxoplasma-pozitivní muži uváděli v dotazníku, že mívají vážnější neurologické problémy
a jsou méně ospalí během dne než Toxoplasma-negativní muži. Tyto výsledky podporují
doposud zjištěné korelace mezi toxoplazmózou a některými neurologickými obtížemi (Horáček
et al. 2012; Flegr 2013; Flegr and Escudero 2016). Po korekci na vícečetné testování se však
korelace mezi toxoplazmózou a zdravotními problémy staly statisticky nevýznamnými a mohly
by být tak považovány za náhodu.
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7. Závěry
1) Nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy ve skupině žen
s problémy s otěhotněním v porovnání s prevalencí v kontrolní skupině těhotných žen,
které otěhotněly spontánně.
2) Nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy mezi skupinami
primárně a sekundárně neplodných žen, ani v porovnání prevalencí obou skupin zvlášť
s prevalencí v kontrolní skupině žen. Také nebyla zjištěna signifikantně vyšší
prevalence toxoplazmózy ve skupinách žen bez diagnostikované poruchy,
s diagnostikovanou jednou poruchou a s dvěma poruchami v porovnání s prevalencí
v kontrolní skupině žen.
3) U Toxoplasma-pozitivních žen bylo ve folikulech nalezeno více vajíček vzhledem
k počtu punktovaných folikulů než u Toxoplasma-negativních žen.
4) Nebyl prokázán vliv toxoplazmózy na úspěšnost otěhotnění po jednom pokusu IVF.
5) U mužů s oligoteratozoospermií byla zjištěna signifikantně vyšší prevalence
toxoplazmózy v porovnání s prevalencí u mužů s normozoospermií.
6) Toxoplasma-pozitivní muži s patologickým spermiogramem měli procentuálně méně
spermií normální morfologie a méně nepohyblivých spermií v 1 ml než Toxoplasmanegativní muži.
7) Nebyla zjištěna signifikantně rozdílná prevalence toxoplazmózy ve skupině žen
s nakaženými partnery a ve skupině žen s nenakaženými partnery.
8) Byla zjištěna signifikantně vyšší prevalence toxoplazmózy u kuřáků v porovnání
s prevalencí u nekuřáků. Kuřáci s toxoplazmózou měli procentuálně více spermií, které
se pohybují jen v kruhu, ve vlnách nebo na místě než kuřáci bez toxoplazmózy.
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9) Výsledky vedlejších exploračních studií ukázaly, že Toxoplasma-pozitivní kuřačky
měly signifikantně menší tělesnou výšku než Toxoplasma-negativní kuřačky. Nakažené
nekuřačky se signifikantně déle snažily otěhotnět než nenakažené nekuřačky.
10) U mužů byla v rámci vedlejších výsledků pozorována statisticky významná negativní
korelace mezi toxoplazmózou a měsíčním příjmem domácnosti, zatímco u žen tato
závislost signifikantní nebyla.
11) V rámci doplňující epidemiologické studie bylo zjištěno, že Toxoplasma-pozitivní ženy
v dětství bydlely v obci s méně obyvateli než Toxoplasma-negativní ženy. Nakažené
ženy byly méně často pokousány kočkou než nenakažené ženy. Nakažení muži častěji
chovají psa a kočku a častěji kouří tabák než nenakažení muži.
12) Více možných zdrojů nákazy T. gondii bylo nalezeno u mužů než u žen. Zatím
nepotvrzenou cestou nákazy by mohl být pohlavní přenos z muže na ženu. Z našich
současných výsledků vyplývá, že by k přenosu mohlo docházet spíše v akutní než
v latentní fázi infekce.
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9. Seznam použitých zkratek
AITD – autoimunitní onemocnění štítné žlázy
CAR – centrum asistované reprodukce
ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay
ET – embryotransfer
ICSI – intracytoplazmatická injekce spermie
IUI – intrauterinní inseminace
IVF – in vitro fertilizace
KFR – komplement fixační reakce
PCR – polymerázová řetězová reakce
PGD – preimplantační genetická diagnostika
SZÚ – Státní zdravotní ústav
ÚLBLD – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
VP – veronalový pufr
WHO – Světová zdravotnická organizace
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10. Příloha: Neuro-epidemiologický dotazník
Správné odpovědi zakroužkujte, případně doplňte odpověď
Rok narození: ……………

Váha (v kg): ……………

Výška (v cm): ………….....

1) Počet obyvatel v obci, ve které jste prožila větší část svého dětství:
(1) do 1 tisíce (2) 1-5 tisíc (3) 5-50 tisíc (4) 50-100 tisíc (5) 100-500 tisíc (6) nad 500 tisíc
2) Velikost sídla, kde nyní žijete:
(1) do 1 tisíce (2) 1-5 tisíc (3) 5-50 tisíc (4) 50-100 tisíc (5) 100-500 tisíc (6) nad 500 tisíc
3) Znáte svou krevní skupinu a Rh faktor?
(1) ano znám přesně krevní skupinu i Rh faktor
(2) ano znám, ale nejsem si zcela jistý/á
(3) neznám
4) Pokud znáte, uveďte prosím jakou máte krevní skupinu a Rh faktor: (1) 0 (2) A (3) B (4) AB
(1) Rh faktor pozitivní (Rh+)
(2) Rh faktor negativní (Rh-)
5) Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
(1) základní či nižší
(2) vyučena bez maturity
(3) středoškolské s maturitou
(4) vysokoškolské
6) Jaký je současný čistý měsíční příjem Vaší domácnosti (v Kč)?
(1) méně než 15 tisíc
(2) 16 - 30 tisíc
(3) 31 - 45 tisíc
(5) 61 - 75 tisíc
(6) 76 - 90 tisíc
(7) více než 91 tisíc

(4) 46 - 60 tisíc

7) Věk první menstruace: ……………
8) Délka menstruačního cyklu (např. 28 dní): ……………
9) Délka krvácení při menstruaci (např. 5 dní): ……………..
10) Počet biologických dětí: ………………….
z toho se současným partnerem: …………….
11) Jak dlouho se snažíte otěhotnět?

……………… let a ……………… měsíců

12) Znáte příčinu, proč nemůžete s Vaším současným partnerem otěhotnět přirozeně? ANO

NE

Pokud ANO, uveďte příčinu: …………………………………………………………………
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13) S kolika partnery jste se již snažila otěhotnět (včetně současného partnera)? ………….
z toho s kolika partnery jste již otěhotněla přirozeně: ………….
z toho s kolika partnery jste již otěhotněla pomocí umělého oplodnění: …………
14) S Vaším současným partnerem jste v minulosti již otěhotněla?
Pokud ANO, jakým způsobem jste otěhotněla a kolikrát?
a) přirozeně …………… krát
b) pomocí umělého oplodnění …………..krát

ANO

NE

15) Počet potratů celkem: ………
z toho samovolných potratů: ………
z toho ukončených těhotenství ze zdravotních důvodů: ………
16) Kolik pokusů o umělé oplodnění jste již podstoupila? …………
Kolikrát z toho jste poté úspěšně otěhotněla? ……………
Kolikrát z toho jste poté úspěšně porodila? ………………
17) Berete nějaké léky?

ANO

NE

Pokud ANO, jaké? ……………………………………………………………………………….
18) Máte dnes nějaké zdravotní obtíže (včetně rýmy, alergií)?

ANO

NE

Pokud ANO, jaké? ……………………………………………….
19) Měla jste v posledních dvou týdnech nějaké zdravotní obtíže (včetně rýmy, alergií)? ANO

NE

Pokud ANO, jaké? ……………………………………………….
20) Věk Vašeho partnera: …………
21) Jak dlouho trvá Váš vztah se současným partnerem?

…………… let a …………… měsíců

22) Jak jste celkově spokojena ve Vašem partnerském vztahu?
(1) zcela nespokojená
(2) velmi nespokojená (3) spíše nespokojená (4) něco mezi
(5) spíše spokojená
(6) velmi spokojená
(7) zcela spokojená
23) Jak jste sexuálně spokojena ve Vašem partnerském vztahu?
(1) zcela nespokojená
(2) velmi nespokojená (3) spíše nespokojená (4) něco mezi
(5) spíše spokojená
(6) velmi spokojená
(7) zcela spokojená
24) Kouříte cigarety?
(1) nekouřím
(4) 6-10 cigaret denně

(2) příležitostně
(5) více než 10 cigaret denně

(3) 1-5 cigaret denně
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Zdravotní problémy
(odpovězte zaškrtnutím čísla na stupnici 1 – 6, 1 znamená žádné problémy, 6 vážné problémy)

25) Máte problémy s alergiemi?

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

26) Máte problémy s nedostatečnou imunitou?

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

27) Máte dýchací problémy (např. astma)?

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

28) Máte srdeční či jiné kardiovaskulární problémy?

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

29) Máte hematologické problémy (problémy s krví)? vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné
30) Máte metabolické, genetické nebo
vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

endokrinní problémy?
31) Máte žaludeční, střevní nebo trávicí problémy?

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

32) Máte problémy s ledvinami (např. nefróza,
vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

nefritida)?
33) Máte problémy s kostrou či svalstvem

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

(bolesti kloubů apod.)?
34) Máte problémy s nespavostí?

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

35) Máte problémy s ospalostí během dne?

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

36) Máte neurologické problémy (např. migrény,
vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

epilepsii)?
37) Máte psychické či psychiatrické problémy?

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

38) Máte problémy se sluchem, vnímáním rovnováhy nebo zrakem? (mimo běžné
krátkozrakosti nebo dalekozrakosti)
39) Máte problémy s plodností (fertilitou)?

40)

41)

vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné
vůbec ne ► 1 2 3 4 5 6 ◄ časté nebo vážné

Chov psa
1) v naší rodině nikdy
2) v minulosti a jen krátce
3) v minulosti ale řadu let
4) v současnosti 1 pes

5) v současnosti 2 psi
6) v současnosti 3 psi
7) v současnosti více než 3 psi

Kousl vás pes:
1) nikdy
2) jen v rámci hry
3) jen jako varování
4) ano, lehce

5) ano, středně vážně
6) ano, tak vážně, že jsem musel/a vyhledat lékařské ošetření
7) ano, velmi vážně
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42)

43)

44)

Chov kočky:
1) v naší rodině nikdy
2) v minulosti a jen krátce
3) jen v minulosti ale řadu let
4) v současnosti 1 kočka

5) v současnosti 2 kočky
6) v současnosti 3 kočky
7) v současnosti více než 3 kočky

Kousla vás kočka:
1) nikdy
2) jen v rámci hry
3) jen jako varování
4) ano, lehce

5) ano, středně vážně
6) ano, tak vážně, že jsem musel/a vyhledat lékařské ošetření
7) ano, velmi vážně

Škrábla vás kočka:
1) nikdy
2) jen v rámci hry
3) jen jako varování
4) ano, lehce

5) ano, středně vážně
6) ano, tak vážně, že jsem musel/a vyhledat lékařské ošetření
7) ano, velmi vážně

nikdy

minimálně
(1-2× za
život)

zřídka
(3-5× za
život)

občas
velmi často
více než
(6-15× za (16-50× za
50× za život
život)
život)

45) Jedl/a jste nebo
ochutnával/a syrové maso?

1

2

3

4

5

6

46) Přicházel/a jste do fyzického
kontaktu se zahradní půdou bez
použití rukavic?

1

2

3

4

5

6

47) Jedl/a jste nedostatečně
omytou kořenovou zeleninu
(ředkvičky, mrkev…)?

1

2

3

4

5

6

48) Přisálo se na vás někdy
klíště?

1

2

3

4

5

6

49) Poštípala vás někdy blecha?

1

2

3

4

5

6

50) Měl/a jste svědivou vyrážku
po koupání v rybníku či přehradě

1

2

3

4

5

6
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