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Toxoplasma gondii – prejavy

• Zvyšuje hladinu dopamínu           schizofrénia. 2,8 x väčšia  

pravdepodobnosť u toxo-pozitívnych ako neinfikovaných

• Ovplyvňuje našu psychiku, zvádza k sebevražde (Flegr, 2014)

• Rizikový faktor pre epilepsiu, Parkinsonovu a Alzheimerovú chrobu

(Zhou et al. 2017)

• Zvyšuje príťažlivosť pre sado-masochistické sexuálne praktiky 

(Flégr. 2017)

- Osoby infikované toxoplazmami vykazovali horšie indexy 

zdravotného stavu a príznaky chronického stresu

- Indexy boli častejšie u Rh-negatívnych ako u Rh- pozitívnych žien



Toxoplasma gondii – veľký manipulátor

Zvyšuje hladinu testosterónu zvýšená sexuálna aktivita 

prenos parazita sexuálnou cestou

a) nenakazený muž, b) muž nakazený toxoplazmou Tvár „b“ je mužnejšia, lebo 
nakazení muži majú viacej testosterónu. Foto – Hodková, Flegr a kol. (2007)

Toxo+ muži: o 3 cm vyšší, tendencia k plešateniu



Toxoplasma gondii – veľký manipulátor

Latentná toxoplazmóza

Muži Ženy

Nižšia ochota rešpektovať sociálne 

pravidlá a normy, uzavretosť, 

podozrievavosť, žiarlivosť 

Srdečnosť, otvorenosť, spoločenskosť, 

bezstarostnosť, dôverčivosť

Menšia svedomitosť, spoľahlivosť, 

nedochvíľnosť, menšia starostlivosť o 

vzhľad, horšie sa obliekajú

Väčšia spoľahlivosť, svedomitosť, lepšia 

starostlivosť o vzhľad, lepšie a drahšie 

oblečenie

Neistota, pocit ohrozenia Rodia približne 2x viac chlapcov

Zhoršená schopnosť koncentrácie, 2,6 % väčšie riziko dopravných nehôd

Flégr a kol.



Latentná 

toxoplazmóza



Toxoplasma gondii – veľký manipulátor

• Flegr a kol.

• dĺžka tehotnosti Toxoplasma-pozitívnych matiek 
trvá signifikantne dlhšie ako u Toxoplasma-
negatívnych (neinfikovaných) žien

• toxoplazmóza ovplyvňuje hmotnosť novorodencov

• vplyv Rh faktora matiek na pôrodnú hmotnosť a 
pôrodnú dĺžku



Súbor pacientov a metódy

Trvanie štúdie: 2018 – 2020

Súbor: 2258 tehotných žien,   598 rodilo vo FNsP v Trnave,             

1660 v NsP Sv. Lukáša v Galante, 

Metódy: OU MzSR č.106/2006 o diagnostike toxoplazmózy

U každého séra:              IgG, IgM (ECLIA), 

celkové protilátky: RVK. 

U vybraných prípadov:  IgA protilátky (ELISA)

avidita IgG

Latentná toxoplazmóza: IgG +, RVK-/+ (< 1 : 256), IgM, príp. IgA -/+

U sér s IgM resp. IgA pozit = vysokými indexami avidity IgG protilátok.

U žien s latentnou infekciou sme retrospektívne zisťovali demografické

údaje o ich novorodencoch (pohlavie a pôrodná dĺžka/váha), ako aj

o dĺžke tehotenstva.



Výsledky

NsP

IgG 

pozit

IgM RVK IgA Avidita IgG

pozit negat pozit negat pozit negat nízka vysoká

Trnava 106 0 106 2 (1:16) 104 0 15 0 2

Galanta 143 8 135 14 (<1: 256) 129 2 6 0 4

Spolu 249 8 241 16 133 2 21 0 8

Z celkového počtu 2258 tehotných žien:

2009 (89,0 %) Toxoplasma-negat 

249 (11,0 %)  latentná infekcia



Zastúpenie novorodencov podľa pohlavia 

u Toxoplasma-pozitívnych a Toxoplasma-

negatívnych matiek
Kaňková S, Šulc J, Nouzová K, Fajfrlik K, Frynta D, Flegr J. 2007b. Women 

infected with parasite Toxoplasma have more sons. Naturwissenschaften. 

94:122–7.

toxo-pozitívnym ženám narodí asi 2,5× viac chlapcov ako dievčat

Pohlavie

Spolu vyšetrené

Abs/(% CI)

2258 (100 %)

Toxo pozit.

matky

Abs/(% CI)

249 (11 %)

Toxo negat.

matky

Abs/(% CI)

1986 (88,9 %)

p-hodnota

(p < 0,05)

chlapci 1153 (51,1±2,2) 125 (50,6±5,9) 1028 (51,8±2,2)

0,773
dievčatá 1105 (48,9± 2,2) 124 (50,2±5,9) 981 (49,2±2,2)



Porovnanie dĺžky tehotenstva 

u Toxoplasma-pozitívnych a Toxoplasma-
negatívnych matiek

Dĺžka

tehotenstva

Spolu

vyšetrené

Abs/(%)

2228* (100 %)

Toxo pozitívne

Abs/(% CI)

246 (11 %)

Toxo negatívne

Abs/(% CI)

1982 (88,9 %)

p-hodnota

(p < 0.05)

≥ 40 

týždňov
1271 (57) 140 (56,2±6,0) 1131 (56,9±2,2)

0,964

<40 týždňov 957 (43) 106 (42,6±6,0) 851  (42,9±2,2)



Porovnanie pôrodnej hmotnosti 

novorodencov u žien s latentnou 

toxoplazmózou a neinfikovaných žien 

s priemernou hmotnosťou 3271 g podľa 

Dosedlu a kol. (2019)

Pôrodná

hmotnosť

(g)

Spolu

vyšetrené

2258 (100 

%)

Toxo pozitívne

matky

Abs/(% CI)

249 (11 %)

Toxo negatívne 

matky

Abs/(% CI)

2009 (88,9 %)

p – hodnota

(p < 0.05)

≥ 3271 1185 (52,5) 131 (52,6±6,3) 1054 (53,1±2,2)

0,965

< 3271 1073 (47,5) 118 (47,4 ±6,3) 955 (48,0±2,2)



Porovnanie pôrodnej hmotnosti 

novorodencov u žien s latentnou 

toxoplazmózou a neinfikovaných žien 

s priemernou pôrodnou dĺžkou 49,39 cm 

podľa Dosedlu a kol. (2019)

Pôrodná

dĺžka

(cm)

Celkový počet

detí

Abs/(%)

2258 (100 %)

Toxo pozitívne

matky

Abs/% CI)

249 (11 %)

Toxo negativne

matky

Abs/% CI)

2009 (89,0 %)

p –

hodnota

(p < 0.05)

≥ 49,39 1599 (70,8) 176 (71,1±5,7) 1423 (70,8±1,96)
0,969

< 49,39 659 (29,2) 73 (28,9±5,7) 586    (29,2±1,96)



Priemerné hodnoty pôrodných hmotností a 

dĺžok novorodencov Rh+ a Rh-

u Toxoplasma-pozitívnych (n = 249) a 

Toxoplasma-negatívnych matiek (n = 2009). 

Toxoplasma pozitívne Toxoplasma negatívne

Rh+ Rh- Rh+ Rh-

Priemerná 

hmotnosť (g)
3317,7 3266,7 3288 3300,1

Priemerná 

dĺžka (cm)
49,7 49,4 49,5 49,5



Závery
Naše výsledky: nezhoda

i) Nezistili sme významné rozdiely v počtoch narodených chlapcov a dievčat    

u Toxoplasma-infikovaných i negatívnych matiek.                                   

ii) Nezistili sme  u týchto skupín matiek rozdiely v dĺžke ich tehotenstva, dĺžke 

a hmotnosti novorodencov.

zhoda

s výsledkami Kaňkovej a kol. (2010) interakcia Toxoplasma-RhD nemá žiaden 

vplyv na pôrodnú dĺžku a hmotnosť novorodencov. 

• Štúdia bola realizovaná za podpory projektu KEGA 013TTU-4/2019.

Bírová L., Ondriska F., Boldiš V., Ščasný P., Lachký O., Vojtaššák J. 2020. Latentná 

toxoplazmóza v tehotenstve a jej vplyv na parametrické údaje novorodencov. Lek. 

Obzor, roč. 69, č. 12, s. 



Ďakujem za pozornosť !


