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Abstrakt
16-androsteny jsou látky steroidního charakteru, které se jsou vylučovány na kůži
jako součást sekretů apokrynních žláz a podílí se na vytváření pachového podpisu člověka.
Bylo zjištěno, že androsteny ovlivňují afektivní vyladění a psychofyziologické reakce.
Působení androstenů může probíhat podvědomé úrovni. Není ovšem zcela jasné, zda by
během podvědomého vnímání mohli být ovlivnění i jedinci se specifickou anosmií.
Specifická anosmie je popisována jako neschopnost jedince vědomě detekovat jednu
určitou látku s tím, že vnímání ostatních látek zůstává neporušené.
Cílem práce bylo ověřit hypotézu, zda u specificky anosmických jedinců může
docházet k ovlivnění látkami, ke kterým jsou tito jedinci anosmičtí. Tuto hypotézu jsme
vytvořili na základě výzkumu v oblasti senzitizace, který napovídá, že čichové vnímání
může být plastičtější, než jsme předpokládali. Teoretická část práce se zaměřuje na
kritickou analýzu výzkumu androstenů a specifické anosmie. Tato oblast zahrnuje témata
jako je vliv chemické struktury při vnímání androstenů, genetické vlivy, senzitizace,
působení androstenů v sociálním kontextu a výzkum působení androstenů zobrazovacími
metodami. V experimentální části práce jsme měřili subjektivně vnímané změny nálad
a psycholofyziologické reakce, ke kterým by mohlo docházet během působení zkoumaných
látek. Tyto reakce jsme zaznamenávali následujícími metodami: dotazník pro změny
emočního vyladění, oční kamera ke zjištění rozšíření oční zornice a měření hladiny
kortisolu ve slinných vzorcích. Rozdíly mezi působením kontrolní látky a vybraných
androstenů nebyly signifikantní při porovnání specificky anosmických jedinců a kontrolní
skupiny pomocí použitých metod. Nepodařilo se tedy potvrdit vliv androstenonu a
androstenolu na specificky anosmické jedince ani kontrolní skupinu. Vzhledem
k výsledkům je možné, že použité metody nebyly dostatečně senzitivní.
Klíčová slova: chemická komunikace, specifická anosmie, 16-androsteny, 5α-androst-16en-3-one, 5α-androst-16-en-3α-ol, volný kortisol ve slinách, Salivette, pupilometrie, změny
nálady

Abstract
16-androstenes Anosmia in Men
16-androstens are compounds of steroid character which are secreted to the skin as
part of apocrine glands secrets and they participate in creating body odor. It was found that
androstenes influence affective state and psychophysiological reactions. The effect of
androstenes can be also found on subliminal level. However, it has not yet been tested
whether individuals with specific anosmia could also be influenced this way. Specific
anosmia is described as an individual’s incapability of conscious detection of particular
odor while the detection of other compounds remains unaffected.
The aim of the thesis is to test whether specifically anosmic individuals can be
influenced by compounds to which they are anosmic to. This hypothesis is based on
research of sensitization. Previous research indicates that olfactory perception may be of
larger plasticity than thought. The theoretical part focuses on critical analysis of
androstenes and research on specific anosmia. This field contains topics such as influence
of chemical structure on androstenes perception, genetic influences, sensitization, functions
of androstenes in interpersonal interactions and research on brain imagining. The
experimental

part

focused

on

measuring

subjective

ratings

of

mood

and

psychophysiological reactions which could be evoked by the researched compounds. The
reactions were collected using the following methods: questionnaire on affective changes,
pupilometry and measuring cortisol level in saliva samples. The differences of the effect of
the control compound and the selected androstenes were not significant when comparing
individuals with specific anosmia and control group using the described methods. The
results do not indicate that the individuals with specific anosmia show measurable changes
which would suggest a subliminal detection of the studied compounds.
Key words: chemical communication, specific anosmia, androstenes, 5α-Androst-16-en-3one, 5α-Androst-16-en-3α-ol, saliva cortisol level, Salivette, pupilometry, mood changes
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Úvod
Přestože výzkum čichu v posledních desetiletích pokračuje rychlými kroky vpřed,
stále můžeme říci, že je to jeden ze smyslů, kterým nejméně rozumíme. Také skrze
výzkum androstenů, kterými se zabývá tato práce, se pomocí zapojování nových metod
a snaze o větší ekologickou validitu výzkumu dozvídáme nové detaily o tomto
komplexním smyslu. Androsteny patří mezi steroidní látky, které u člověka mohou vznikat
jako produkt koryneformních bakterií v podpaží (Austin, Ellis, 2003).
Ve výzkumu androstenů je několik aspektů, proč můžeme považovat tyto látky za
důležité. V oblasti čichové komunikace by nám jejich výzkum mohl pomoci porozumět
jemným, ale komplexním mechanismům, které jsou součástí důležitých procesů, jako je
např. vazba matka-dítě, otec-dítě, partner-partnerka apod. Androsteny můžeme také
zkoumat z čistě pragmatických důvodů, protože doufáme, že nám mohou pomoci
z medicínského hlediska jako terapie při různých nemocech. Přicházejí v úvahu jako
například náhrada nebo doplněk hormonální terapie při léčbě Addisonovy choroby, kdy
dochází k selhávání nadledvinek v produkci kotrisolu (Wyart a kol., 2007). Potom také z
hlediska marketingu, kdy mají tyto látky teoreticky zvýšit prodejnost zboží, nebo při
přidání do parfémů zvýšit naší atraktivitu pro opačné pohlaví. Výzkum biologicky
významných pachových signálů (dále chemosignály) nám také pomáhá porozumět
procesům, které probíhají při zpracování čichového vjemu. Ať už se zaměříme na různé
cesty, kterými mohou být tyto signály vnímány, jako je hlavní čichový orgán, trigeminální
systém, vomeronasální orgán, vždy nás to může přiblížit k porozumění obecným
mechanismům čichového vnímání. Jednou z dalších cest, které napomáhají porozumění
mechanismům čichového vnímání může být studium anosmie. Víme, že celková anosmie
má velmi negativní dopad na jedince, kteří jsou jí postiženi. Celková anosmie může být
způsobena celou řadou nejrůznějších příčin. Ovšem bez ohledu na proximátní příčinu
anosmie se tito jedinci velmi často cítí jako jiní, cizí ve společnosti těch, kteří mají
normální čichové vnímání. Nejvýraznější pocit, který zažívají kvůli ztrátě čichu byl popsán
jako zranitelnost. Jsou také vystaveni nepochopení a lhostejnosti ze strany lidí, kteří mají
neporušené čichové vnímání. Navíc často ztrácejí chuť k jídlu, připadají si více depresivní
a sociálně izolovaní a mají horší sexuální život (Van Toller, 1999). Vypadá to, že čich je
jako smysl doceňovaný teprve poté, když ho někdo ztratí. Na zkušenostech jedinců, kteří
jsou celkově anosmičtí můžeme vidět důležitost čichových vjemů, kterou si v běžném
životě velmi často ani neuvědomujeme. U specifické anosmie nemáme důvod se domnívat,

že by docházelo ke změnám kvality života, které provázejí celkovou anosmii. Ovšem u
specifické anosmie k androstenům, které slouží jako chemosignály, by mohla mít dopad na
kvalitu sociálních interakcí. V souvislosti se specifickou anosmiií můžeme ale přemýšlet o
fungování čichu, například o tom zda je více ovlivněn dědičností nebo zda je natolik
plastický, že z větší míry podléhá změnám v prostředí. To také bylo základním cílem této
práce, alespoň trochu přispět k porozumění zákonitostem čichových procesů u člověka
skrze specifickou anosmii.
Při výzkumu androstenů se můžeme zaměřit na různé oblasti zájmu. Tak jako
v mnoha jiných oblastech má důležitou roli ve výzkumu androstenů genetický výzkum,
který se snaží identifikovat geny pro čichové receptory androstenů a sledovat jejich
expresi. Další část výzkumu je zjišťování selektivity receptorů pro dané látky a samotný
mechanismus dekódování čichového vjemu v mozku. Také se můžeme zaměřit na to, jakou
roli hraje u senzitivity k androstenům dědičnost nebo například jaký vliv má na kvalitativní
vjem malý rozdíl v chemické struktuře dané látky. V posledním desetiletí je velmi přínosné
také použití zobrazovacích metod, které nám umožní sledovat jaké části mozku se zapojí
(aktivují) při zpracování čichového vjemu. Tímto způsobem můžeme například porovnat
percepci androstenů oproti látkám, které nejsou považovány za sociální chemosignály.
Použití metod, které dosud nebyly uvažovány v souvislosti s čichovým vnímáním nabízí
čerstvý a kreativní přístup k výkumu a můžeme se nechat překvapit, co v budoucnosti
přinese.
Teoretická část práce se zaměřuje na přehled výzkumů, které se týkají výzkumu
androstenů a specifické anosmie a hodnotí přínos tohoto jevu pro výzkum čichu.
Empirická studie je navržena jako porovnání vybrané skupiny jedinců anosmických
k androstenonu a androstenolu a kontrolní skupiny, u které se tento jev nevyskytuje.
Výzkumy v oblasti senzitizace napovídají, že čichové vnímání může být plastičtější než
jsme předpokládali. Proto jsme se rozhodli ověřit, zda na specificky anosmických jedinců
neprobíhá percepce mimo úroveň jejich vědomého vnímání. To by znamenalo, že koncept
specifické anosmie neodpovídá úplně významu tak, jak ho chápeme nyní (podroběni
viz diskuse).
Na základě výsledků současných výzkumů můžeme zvažovat hypotézu, zda u
specifické anosmie nejsou dvě skupiny jedinců, kteří se liší v příčinách i typu své
specifické anosmie. Jedna skupina by mohla být plastická v závislosti na frekvenci

setkávání se s daným podnětem a dalších faktorech jako věk (hormonální statut jedince)
apod. Druhá skupina by byla trvalá, u které změny nejsou možné a je způsobena například
dědičnými faktory. Ověření této hypotézy nebylo součástí cílů této práce.
1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1. Androsterony
1.1.1. Metabolismus a koncentrace androstenů u člověka
16-androsteny patří mezi steroidní látky, jejich produkce je známa především od
prasete domácího, kde vznikají v Lyedigových buňkách (typ buněk ve varlatech). Jejich
prekurzorem u člověka je pravděpodobně pregnenolon (Kwan a kol., 1997), což bylo již
dříve zjištěno u prasete (Katkow a kol., 1970). Androsteny jsou syntetizovány
metabolickou cestou pohlavních steroidů (Dufort a kol., 2001).
Na povrch kůže se androsteny dostávají jako produkt apokrinních žláz, jejichž
výzkum je zaměřen především na oblast podpaží. Jak přesně dochází k produkci
androstenů v apokrinních žlázách je předmětem hypotéz. Jednou možností je, že
androsteny vznikají v apokrinních žlázách de novo. Prekurzory pro androsteny nebo přímo
androsteny by mohly vznikat v peroxizómech apokrinních žláž, což je místo, kde se
syntetizuje cholesterol. Druhou možností je, že jsou androsteny nebo jejich prekurzory
absorbovány do apokrinních žláz z krve. Studie Rothardta a Beiera (2001) objevila velké
množství peroxizómů v apokrinních žlázách, oproti tomu tyto organely nebyly nalezeny
v potních žlázách. Byly také nalezeny enzymy nutné pro syntézu cholesterolu. Výsledky
této studie ukazují na možnost syntézy chemosignálních látek v peroxizómech. Tato studie
potvrdila možnost produkce androstenů de novo v apokrinních žlázách, což ale
neznamená, že nedochází i k možnému přechodu těchto látek nebo jejich prekurzorů
z krve.
Androsteny byly nejdříve poměrně intenzivně zkoumány u prasat kolem roku 1960
a dále. Jejich produkce byla potvrzena především v tkáni prasečích varlat (Katkov, Gower,
1970; Sinclair a kol., 2005; Ahmad, Gower, 1968). K buňkám varlat byl
přidán pregnenolon a některé androsteny. Po různě dlouhé době reakce byl nalezen
především 3ß-androstenol, vysoké množství 5α-androstenonu a 3α-androstenol (Sinclair a

kol., 2005). Ve studii Katkov, Gower (1970) byl z pregnenolonu po inkubaci
metabolizován androsta-5,16-dien-3ß-ol a 5α-androst-16-en-3ß-ol. U člověka byly po
inkubaci pregnenolonu a androstenů v tkáni varlat také nalezeny androsteny, jako
metabolit vznikal především androstadienol, shodně jako tomu bylo ve studii Katkov,
Gower u buněk prasete (1970). Dále byly opět nalezeny 5α-androst-16-en-3α-ol a 5αandrost-16-en-3ß-ol a 5α-androstenon (Kwan a kol., 2007). V souvisloti s hladinami
androstenů můžeme zkoumat také testosteron. Poměr androstenonu a testosteronu
v periferní plazmě u lidí byl srovnatelný s poměrem těchto látek u samců prasete. U žen
byla v případě nízké koncentrace testosteronu také nízká koncentrace plasmového
androstenonu. Můžeme se tedy domnívat, že hladina testosteronu a androstenů spolu
souvisejí. V krevní plazmě mužů byla v porovnání s čerstvým potem nízká variabilita
koncentrací testosteronu i androstenonu. V potu byla nalezena vysoká variabilita, kterou
autoři nepřipisují variabilitě mezi jedinci v množství sesbíraného potu. Vzorky se sbíraly
po dobu jedné hodiny v oblasti podpaží. Produkce androstenonu v potu byla přibližně
desetkrát vyšší než testosteronu. Po analýze tukových tkání se potvrdila hypotéza, že u lidí
dochází k ukládání androstenonu v tukových tkáních, stejně jako je tomu u samců prasat
(průměrný obsah je 103 ng/g tuku). U žen byla nalezena nižší hladina, 10 -30 ng/g tuku. U
samců prasat nalezli autoři průměrnou hladinu androstenonu 530 ng/g tuku, což je o
poznání vyšší než u mužů (Claus, Alsing, 1976).
I přes to, že v uvedených studiích bylo prokázáno, že androstenol může být
společně s jinými látkami produkován v tkáni z varlat prasete a člověka, jak probíhá
syntéza této látky v tkáních nebylo detailněji osvětleno. Za použití lidských embryonálních
buněk z ledvin bylo zjištěno, jaký komplex enzymů (5α-reduktáza, 3ß-hydroxysteroid
dehydrogenáza a 3α-hydroxysteroid dehydro-genáza) je zapotřebí k produkci androstenolu.
Bylo tedy prokázáno, že biosyntéza této látky probíhá cestou produkce pohlavních
steroidů (Dufort a kol., 2001). Metabolismus 16-androstenů byl také sledován v izolované
kultuře prasečích hepatocytů (jaterních buněk). Z 5α-androstenonu vznikal 3ß a 3αandrostenol. Jaterní metabolismus androstenů ovliňuje hladinu cirkulujícího androstenonu
a jeho zásoby v tukových tkáních (Sinclair a kol., 2005). Podobně vysoká variabilita byla
nalezena pro androstenol v moči a to jak u mužů (v rozpětí mezi 19 µg/24hod do 2 630
µg/24hod), tak u žen (66 µg/24hod do 1 010 µg/24hod) ve věkové skupině 18-45. U mužů
ve stejné věkové skupině se variabilita lišila přibližně stonásobně. Muži v reprodukčním
věku vylučovali androstenolu větší množství, v porovnání průměrem, kterým byl nalezen u
žen. Pouze u 15% případů bylo nalezené množství nižší (Brooksbank, Haslewood, 1961).

Ve studii Brooksbank a kol. (1972) bylo prokázáno, že androstenol v moči není pouze
metabolitem androstadienonu z krve, vypadá to že až 70% - 80% je jiného původu,
například sekrecí z varlat. Koncentrace androstadienonu v plazmě byla analyzována u tří
jedinců, u mužů byly hodnoty 975 µg/24hod a 1341 µg/24hod, u jedné ženy byla
koncentrace 456 µg/24hod. V jiné studii byla potvrzena větší množství androstenonu
v důsledku metabolismu bakterií u mužů v porovnání s ženami po sběru za 24 hodin. U
mužů byly hodnoty mezi 5,2 – 1019 pmol/24hod, oproti tomu u žen 1,2 – 16,6
pmol/24hod, s výjimkou jedné ženy, která měla hodnoty 551 pmol/24hod. Opět vidíme, že
i když byl zaznamenaný rozdílný trend mezi pohlavími, mezi vyšetřenými jednotlivci
v daných skupinách (muži, ženy), je opět vysoká variabilita naměřených hodnot. U mužů
byl zřejmě díky tomu axilární pach hodnocen jako více pižmovitý a silný, kdežto u žen
jako více sladký. U mužů nalezené hodnoty souvisely s hodnotami axilárního cholesterolu,
ne však skvalenu. V této studii byl počet participantů 11 mužů a 16 žen (Gower a kol.,
1985).
Androstenon se zdá být s největší pravděpodobností produktem metabolismu
bakterií vyskytujících se na kůži. Vzniká tedy nepřímo z prekurzorové látky vylučované na
kůži, což ukazuje studie Bird a Gower (1982). Po oholení a vydesinfikování podpaží
s větší produkcí byl změřen androstenon, skvalen a cholesterol. Následná analýza ukázala,
že došlu k velmi výraznému poklesu množství androstenonu v axile poté, co byla
odstaněna bakteriální populace, nikoliv ale skvalenu a cholesterolu. Z toho můžeme
vyvozovat, že androstenon není vylučovaný přímo z apokrinních žláz, ale vzniká činností
bakterií. Byla nalezena velká variabilita jak mezi podpažími u jednoho jedince, tak mezi
studovanými jedinci (při prvotním screeningu se hodnoty v obou padpažích za 24 hodin
pohybovaly od 1305pmol, 1134pmol, 282 pmol, 90 pmol, 58 pmol až po 32 pmol.).
Nevýhodou této studie je malý vzorek vyšetřených jedinců (6), což může být na škodu
zvláště při takovéto variabilitě mezi jedinci.
V jiné studii byl androstenon nalezen kromě moči a potu také ve slinách, hodnoty
byly 0,8 – 1,8 nmol/l slin. Ze vzorku 9 mužů a 4 žen byl androstenon detekován pouze u
jedné ženy (0,83 nmol/l) a také u tří mužů byla hodnota pod stanovenou spodní hranicí
(0,725 nmol/l). V této studii byl opět patrný rozdíl mezi hodnotami u mužů a u žen, i když
vzorek žen byl velmi malý, hladiny androstenonu byli vyšší u mužů. Nevýhoda této studie
je příliš malý vzorek a možná i málo citlivá metoda. Také je těžké určit, zda mají
androsteny ve slinách nějaký význam v chemické komunikaci lidí při takto nízkých
koncentracích (Bird, Gower, 1983).

Studie více recentní (Nixon a kol., 1988) shrnuje výskyt pěti 16-androstenů, můžeme říci
těch nejčastěji zkoumaných, v ochlupení podpaží u mužů (věkové rozpětí skupiny bylo 18
– 40 let, 24 mužů). Byl zkoumán 5α-androstenon (nalezen v množství 0-433 pmol/24 hod),
izomery 3α a 3ß-androstenol (0-1752 pmol/24 hod, 0-416 pmol/24 hod), androstadienon
(0-1403 pmol/24 hod) a androstadienol (0-728 pmol/24 hod). Vidíme také, že v nejvyšším
množství se vyskytoval 3α-androstenol a androstadienon. U všech pěti androstenonů byla
opět nalezena velká variabilita mezi jedinci v nalezeném množství. Podle autorů byla
největší u androstenonu, kde bylo nalezeno nulové množství u 10 jedinců a u dalších velmi
nízké (1pmol, 2pmol, 3 pmol/24hod). Gower a kol. (1994) zkoumá stejné androsteny
v čerstvém apokrinním potu (produkce vyvolaná injekcí andrenalinu). Jasnou nevýhodu
této studie je ještě menší počet participantů než v té předchozí (8 mužů, 2 ženy). Nejméně
bylo

nalezeno

3α

a

3ß-androstenolů,

nejvíce

bylo

nalezeno

androstenonu

a

androstadienonu. Tento nález by odpovídal hypotéze uvedené v předchozí studii, že
androstadienon a androstenon jsou metabolizovány na 3α a 3ß-androstenoly.
Můžeme se ptát, jak je možné, že některé studie (např. Nixon a kol., 1988) našly u tolika
jedinců při analýze potu nulovou nebo velmi nízkou hladinu androstenonu. Jedna příčina je
málo citlivá a přesná metoda, další možností by mohla být souvislost s nízkou hladinou
testosteronu u těchto jedinců.
Jak vidíme, studie, které analyzují hodnoty androstenů vylučované člověkem mají
vzhledem k velké interpersonální variablitě těchto hodnot jako hlavní nevýhodu celkem
malý počet participantů zahrnutých do jednotlivých studií.
1.1.2. Bakterie důležité pro metabolismus androstenů
Pro metabolismus androstenů z čerstvého apokrynního potu jsou důležité některé
kmeny bakterií. V lidském podpaží se vyskytují čtyři hlavní skupiny bakterií a jedna
skupina kvasinek. Jsou to stafylokoky, aerobní koryneformní bakterie, mikrokoky a
propionibakterie, dále jsou to kvasinky rodu Malassezia. V podpaží u zkoumaných jedinců
převládaly buď stafylokoky nebo aerobní bakterie rodu Corynebacterium (Taylor a kol.,
2002).
Výzkumy zaměřené na identifikaci vzniku androstenů na kůži člověka poukázaly
na koryneformní bakterie jako na důležitý kmen bakterií v tomto procesu (viz obrázek 1 na
konci kapitoly, převzato z Austin a Ellis, 2003). Tento kmen se podílí na produkci jedné

části pachového podpisu u člověka. V jednom z experimentů, které se tímto tématem
začaly zabývat, bylo z oblasti axily izolováno několik různých bakteriálních kmenů, u
kterých byl pozorován metabolismus testosteronu. Většinu testosteronu v experimentu
v laboratorních podmínkách metabolizovaly grampozitivní koryneformní bakterie (13,7% 99,8%) oproti gramnegativním koryneformním bakteriím (pouze 0,8% - 4,5%). Hlavními
metabolity byly 5α a 5β-dihydrotestosteron, androstendion, 5α a 5β androstandion. Byly
nalezeny i jiné vedlejší metabolity, které nebylo možné indentifikovat. Kromě uvedeného
druhu bakterií bylo zjištěno, že i bakterie Micrococcus luteus metabolizují testosteron, a to
pouze na metabolit androstendion. Oproti očekávání ovšem nebyla nalezena oxidace na
uhlíku C16 vedoucí ke vniku 16-androstenů, které se podílí na tvorbě pachového podpisu
(Rennie a kol., 1989). Obdobné výsledky byly nalezeny i ve studii Nixon a kol. (1986),
která studovala metabolismus testosteronu. V této studii byl použit pouze rod bakterií
Corynebacterium spp., který byl izolovaný z oblasti podpaží mužů. Metabolity byly opět
především 5α a 5β-dihydrotestosteron, androstendion, androstandion, hydroxyandrostanon
a androstandiol. Cíl této studie, tedy prokázat a objanit vznik androstenonu na kůži se
nepodařilo naplnit, z testosteronu vznikaly pouze výše uvedené metabolity. Autoři tento
závěr zdůvodňují špatným nastavením podmínek při pokusu, který byl prováděn in vitro
(v laboratoních podmínkách). Důvodem mohlo být aerobní prostředí

(možná nutnost

částečně anaerobního), špatná směs kmenů korynebakterií (použito pouze 5 ze 14
nalezených, přirozeně se vykytujících kmenů). Podle autorů této studie je tedy možné, že
androstenon je produkován pouze díky určité směsi bakterií na kůži, což by mohlo
vysvětlovat velmi výrazné rozdíly množství androstenonu naměřeného na kůži různých
jedinců nebo je možné, že nevzniká testosteronu.
Ve studii Nixon a kol. (1988) byl nalezen signifikantní vztah v množství výskytu ketonů
(androstenon a androstadienon) a 3α a 3ß-androstenolu. Tyto výsledky nám naznačují
možnou metabolickou dráhu, kterou tyto steridy procházejí po vyloučení na povrch kůže
žlázami. Bakteriemi

je zřejmě nejdříve zpracováván androstadienon, který je

metabolizován na androstenon, který je dále přeměněn na 3α a 3ß androstenol.
Ve studii Gower a kol. (1994) byl sledován metabolismus androstenů in vitro v přítomnosti
dvou kmenů aerobních koryneformních bakterií, které metabolizují testosteron. Již bylo
prokázáno, že přispívají k vytváření pachového podpisu člověka z potu, ovšem doposud
nebylo prokázáno jakým způsobem. Výsledky této studie shrnují jejich působení
především jako komplexní, v reakcích převládala redukce. Docházelo například k produkci
velkého množství androstenonu a 3α-androstenolu z androstadienonu a androstadienolu,

které jsou méně cítit. Byly ovšem nalezeny také kmeny koryneformních bakterií, které
nebyly schopné metabolizovat testosteron a následně se ani nepodílely na zpracování
androstenů a tvorbě pachového podpisu. Proto autoři navrhují, že na zpracování velmi
malého množství androstenů vylučovaných na povrch se podílejí kmeny korineformních
bakterií, které metabolizují například málo aromatický androstadienon na více aromatické
látky jako androstenon a androstenoly v koncentracích, které mohou dosahovat čichového
prahu, docházelo by tedy k vědomému vnímání.
Pozdější výzkum metabolismu androstenů potrvdil hypotézu z předchozích studií
( například Gower a kol., 1994 a výše uvedené), že bakterie rodu Corynebacterium spp.
metabolizují 16-androsteny, i když se tato domněnka nejdříve neprokázala. Je to ovšem
možné pouze v případě, že obsahují dvojnou vazbu na uhlíku C16, a to je pouze v případě
adrostadienonu a androstadienolu. Klíčový poznatek této studie je fakt, že metabolická
mapa 16-androstenů je mnohem komplexnější, než bylo navrhováno dříve. Byly nalezeny
nové typy 16-androstenů, kde byla hydroxy nebo keto sustituce (hydroxy-16-androsteny a
keto-16-androsteny), 16-androstratrienony, 16-androstatrienoly. Bylo nalezeno i mnoho
dalších steroidních látek, které zůstaly zatím neidentifikovány. Byl potvrzen výskyt
adrostadienonu, androstenonu a androstenolu. Oproti očekávání bylo v axile zjištěno velmi
nízké rozšíření kmenů korynebakterií, které byly schopné metabolizovat 16-androsteny,
což je další významný výsledek. Pouze u 4 ze 45 izolovaných vzorků rodu
Corynebacterium byla nalezena tato schopnost, jedná se tedy o určitou podskupinu tohoto
rodu. Tento výsledek ovšem může být důsledkem obtížné kultivace této podskupiny
korynebakterií, protože podle autorů roste velmi pomalu, takže ji mohli v kompetici
vytlačit rychleji rostoucí bakterie. I po vypracování této studie zůstává nadále nejasné, jak
velký podíl mají 16-androsteny na pachovém podpisu (Austin, Ellis, 2003). Ve studii
Decréau a kol. (2003) byl nejefektivnější kmen Corynebacterium sp. G41. Studie
srovnávala několik kmenů korynebakterií (Corynebacterium spp. G38, G40, G41 a B), dále
Brevis sp. a Micrococcus sp. izolovaných z podpaží. Nejvíce byl metabolizován 5αandrosta-5,16-dien-3β-ol na androstadienon. Výsledek je konzistentní s předchozí studií
v tom smyslu, že hlavním původcem metabolitů byl rod Corynebacterium. Podobné
výsledky ukazuje i studie Gower a kol. (1997), kdy byl v kultuře korynebakterií in vitro
nejvíce produkován ze sulfátových forem androstenů androstadienon a 5α-androst-2-en17-on. Sulfát androstenolu byl metabolizován na více zapáchající androstenon a malé
množství androstadienonu. V krátkosti, dihydroepiandrosteron a androsteron sulfát byly
činností korynebakterií metabolizovány na 16-androsteny. Další výsledek potvrzující

důležitost aerobních korynebakterií při vytváření pachového podpisu člověka je ze studie
Taylor a kol. (2002), kde korelovalo množství korynebakterií s výrazností tělesné vůně.
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korynebakterií izolovaných z axily. Je velmi pravděpodobné, že metabolické dráhy 16androstenů budou více komplikované, než jak zobrazuje tento nákres, protože může
pravděpodobně docházet k produkci α i ß formy hydroxylovaných steroidů. Legenda: HSD
= hydroxysteroid dehydrogenáza, DH = dehydrogenáza (Austin, Ellis, 2003).
1.1.3. Mechanismy vnímání androstenů
V této kapitole se blíže podíváme na několik možných rozdílných mechanismů,
které přicházejí v úvahu při vnímání androstenů. Již od počátku výzkumu androstenů
v šedesátých letech minulého století přicházely v úvahu minimálně dvě možnosti. Tak jako
u ostatních savců se nabízí možnost vnímání vomeronasálním orgánem. Druhou základní
možností je vnímání čichovými receptory, to znamená hlavním čichovým orgánem.

Postupem času byla objevena i další možnost percepce androstenů, a to skrze
trigeminální nerv. Tato možnost čichové reakce se vyskytuje téměř u všech látek při
vysokých koncentracích a čichový i trigenimální systém spolu komplexně interagují (pro
přehled viz Brand, 2006). Jedním z nejzajímavějších výzkumů v této oblasti je výzkum
Boyle a kol. (2006). V poměrně rozsáhlém experimentu, který měl dvě části, se potvrdilo,
jak je důležité trigeminální vnímání i pro androstenon. Autoři chtěli ověřit domněnku, že
za rozdílnými procenty naměřenými ve výskytu specifické anosmie (od 2 do 45%)
k androstenonu může být použití různých koncentrací této látky a tím i rozdílná míra
vnímání trigeminálním nervem. Tato skutečnost by znamenala příspěvek k vysvětlení této
variability, což se autorům studie také podařilo. Potvrdilo se, že vysoké koncentrace
androstenonu (4,6 mM) dráždí trigeminální systém, autoři ho proto nazývají bimodální
odorant. Oproti očekávání se ukázalo, že mezi čichovou a trigeminální senzitivitou je
negativní korelace. Autoři na základě těchto dat vyslovili poměrně odvážnou hypotézu:
subjekty s nízkou čichovou senzitivitou by mohli snadněji vnímat jeho trigeminální
komponentu, protože nebudou tolik rušeni vzájemným ovlivňováním čichového a
trigeminálního a rušeni čichovým vjemem. To by podle autorů podporovalo domněnku, že
pokud je vůně více vnímána čichovým systémem, trigeminální systém je utlumen a
naopak. Podle tohoto modelu jsou tyto dva systémy čichového vnímání popisovány jako
spíše nezávislé, ale vzájemně se ovlivňující. Podle mého názoru může být tento
schématický pohled na tuto problematiku spíše na škodu, spíše bychom měli nechat prostor
na hledání jemnějších, komplexnějších vztahů a vzájemných vlivů mezi těmito dvěma
systémy. Závěr, že subjekty s vysokou čichovou senzitivitou mají nízkou trigeminální
senzitivitu nemusí platit jako obecné pravidlo.
Autoři polemizují se studií Bremner a spol. (2003). Tady autoři testovali subjekty
s použitím krystalického androstenonu. Pomocí tohoto hodnocení dospěli k velmi nízkým
procentům specifické anosmie. Je zde možnost, že tato nízká procenta byla způsobena
převažujícím trigeminálním vnímáním spíše než čistě vnímáním skrze čichový aparát.
Podle tradiční terminologie by byli mezi anosmiky zahrnuti i ti, kdo při pozdějším
přetestování cítí/necítí odpověděli, že cítí a byli vyřazeni. Je totiž možné, že tyto subjekty
vnímaly androstenon pouze trigeminálně, ale postrádaly vnímání skrze hlavní čichový
aparát.
Proti interpretaci výsledků studie Boyle a kol. (2006) bychom mohli vznést alespoň
jednu námitku. Můžeme čichové vnímání rozdělit na dvě poloviny, že by jedinci někdy

vnímali jen čichovým aparátem a někdy jen čistě trigeminálně? Tyto dva systémy jsou
v interakci (Brand, 2006) a tvrzení, že jeden úplně převáží nad tím druhým by mohlo vést
k přílišnému zjednodušení těchto procesů. Máme dostatek dat na to, že u vysokých nebo
nízkých koncentrací plně převáží jen jeden z těchto sytémů? Další studie o trigeminálním
vnímaní napovídá, že se zřejmě ve velké míře podílí i na podprahovém vnímání.
Trigeminální nerv ovlivňuje přicházející čichové vjemy, i když ještě zřejmě
nedokážeme popsat přesně jak. U anosmiků byla ověřena schopnost vnímat látky
trigeminálně skrze vjem pálení nebo štípání (Hummel, 2000). Studie Jacquot a kol. (2004)
se zaměřila na otázku jak čichový systém a trigeminální systém interagují při něvědomém
vnímání odorantů. Byly vybrány tři látky podle různé míry aktivace trigeminálního
sytému, kterou způsobují. Něvědomé vnímání stimulu zde bylo definováno jako aktivace
autonomního nervového systému (měření změn kožního odporu) jako reakce na chemický
podnět bez vědomého vnímání vůně. Fenyletylalkohol byl použit jako látka bez
trigeminální složky, butanol jako látka, která dráždí trigeminální nerv středně a pyridin
jako látka, která silně aktivuje trigeminální systém. Čichové prahy byly měřeny jednak
standartní metodou nuceného výběru ze tří možností, druhá polovina byla hodnocení
sebejistoty při nucené volbě. Tam se pohybovala škála slovního hodnocení od „úplně
hádám“ do „jsem si jistý“. Ukázalo se, že i když byl výběr založen na pouhém hádání (je to
stimulus nebo kontrola), nemůžeme říci, že by tento odhad byl založen na tom, že probandi
stimulus necítí. Spíše naopak, výsledky studie odhalují, že látka s trigeminální
komponentou způsobila měřitelné změny kožního odporu a to v koncentracích nižších než
ty, které jsou vnímané při měření čichového prahu nebo sebehodnocení. Na druhou stranu
látka bez trigeminální komponenty vyvolala změny kožního odporu pouze ve vysokých
koncentracích. Můžeme se tedy domnívat, že na nevědomém vnímání odorantů se podílí ve
velké míře trigeminální nerv. Jak moc se podílí se na nevědomém vnímání hlavní čichový
orgán? Zdá se, že na tuto otázku zátím nelze s jistotou odpovědět. Doposud se zdá, že
záleží hlavně na typu odoratu a na koncentraci.
1.1.4. Vliv vomeronasálního orgánu na vnímání androstenů
Studie Ivanky Savic a kol. (2009) se snaží odpovědět na otázku, jak lidé vnímají
látky podobné feromonům, pokud na základě dosud provedených studií připustíme, že u
dospělých jedinců není funkční vomeronasální orgán (dále VNO). Autoři nejdříve zvažují
tři cesty přenosu těchto látek u člověka: VNO, čichová sliznice nebo krevní řečiště.

K otestování těchto možností zvolili metodu pozitronové emisní tomografie snímané
během percepce androstadienonu a estratetraenolu. Testovaný vzorek byl složený ze
dvanácti můžů, kteří byli diagnostikováni jako mající chronickou anosmii způsobenou
nosními polypy. Tyto polypy znemožňují přenos signálu pouze skrze čichovou sliznici a
neměly by ovlivňovat VNO. Hypotéza, založená již na předchozí studii byla, že
estratetraenol by měl aktivovovat oblast hypotalamu díky vnímání skrze vomeronasální
orgán. Pokud v tomto případě nedojde k aktivaci této oblasti mozku, znamená to, že tato
látka je vnímána hlavním čichovým orgánem. Na druhé straně pokud dojde k aktivaci
v hypotalamu u anosmických subjektů, znamená to že je funkční VNO. Jako kontrolní
k feromonovým látkám použili autoři ještě aceton, který aktivuje trigeminální nerv a
vanilin, který by měl aktivovat jen hlavní čichový systém. Výsledky neukázaly žádnou
aktivaci androstadienonem a vanilinem u anosmiků, aktivace byla nalezena pouze pro
aceton. Naproti tomu u kontrolní skupiny byla výrazná aktivace různých částí mozku
v reakci na všechny tři uvedené látky. Zajímavé je zjištění, že reakce na aceton nebyla u
obou skupin stejná, ale u anosmiků byla o několik částí mozku chudší než u kontrolní
skupiny. Toto zjištění je zajímavé vzhledem k hypotéze založené na studiích, které se
zabývali trigeminálním vnímáním. Ty se přikláněly k závěru, že u anosmiků je
trigeminální vnímání posíleno v určité zpětné vazbě k oslabenému čichovému systému.
Podle mého názoru by se tedy měla ukázat výraznější nebo rozsáhlejší aktivace v mozku,
pokud by platila tato závislost. Ve hře bude nejspíše několik mechanismů, které se
navzájem ovlivňují, ale nevylučují. I podle názoru autorů se někdy mohou čichový a
trigeminální systém posilovat, jak na to upozorňují některé studie jako je např. Cashion a
kol. (2006). Kontrolní skupina také v souhlasu s očekáváním vykazovala aktivaci
hypotalamu v reakci na estratetraenol, kdežto skupina anosmiků vůbec. Tento výsledek
ukazuje na přenos této feromonové látky spíše hlavním čichovým orgánem než skrze
VNO. To by podle autorů skutečně přispívalo k potvrzení hypotézy, že i u lidí kromě
několika známých případů u savců, je možné vnímání feromonových látek skrze čichový
epitel, to znamená bez potřeby funkčního vomeronasálního orgánu. Pokud se tato hypotéza
v dalších studiích potvrdí, můžeme říct, že rozmanitá mozaika studií o feromonových
látkách přinese své výsledky a zřejmě se potvrdí, že lidské chování je ovlivňováno
čichovými signály podobným způsobem jako chování jiných druhů zvířat i bez ohledu na
zřejmě nefunkční vomeronasální orgán člověka.
Ve shodě s těmito výsledky je i studie, která porovnává vnímání androstenonu u
subjektů s vomeronasáním orgánem a bez, následně také po překrytí okraje VNO kouskem

latexu. VNO byl detekovatelný v 59% případů z celkového souboru 32 jedinců. Srovnání
čichových prahů u těchto tří skupin neodhalilo žádné výrazné rozdíly v čichové senzitivitě
k androstenonu. Tento výsledek nám také naznačuje, že VNO hraje v lidském čichovém
vnímání zřejmě malou nebo žádnou úlohu, i když s definitivní platností ještě nemůžeme
tuto hypotézu potvrdit (Knecht a kol., 2003).
V dřívější studii tohoto autora (Knecht a kol., 2001) byly výsledky podobné, v zásadě
negativní. Byl proveden průzkum populace (od 2 do 91 let) s cílem zmapovat jaké je
rozšíření VNO v populaci, zda ho můžeme nalézt spíše na pravé nebo levé straně nosní
dutiny a zda jeho výskyt závisí na pohlaví a na věku. Endoskopicky bylo vyšetřeno 173
jedinců, z toho 88 žen a 85 mužů. VNO byl většinou symetricky umístěný v nosní dutině,
z pravé i levé nosní dírky vzdálený průměrně 2,66 cm. U 40% z detekovatelných případů
byl VNO bilaterální. VNO byl nalezen u přibližně dvou třetin jedinců ze zkoumaného
vzorku, což je výsledek konzistentní s předcházející studií (59%). Tyto odhady výskytu
VNO v populaci bychom měli brát spíše jako orientační, protože v průběhu vyšetření může
docházet k nepřesným odhadům, které závisí především na zvolené metodě vyšetření.
Chyby mohou být způsobené například v závislosti na stavu nosní sliznice, VNO může být
zaměněn za jiné struktury v nose jako jsou ústí žláz. Výskyt VNO se nepojil s faktory jako
je věk a pohlaví, ani se sebehodnocením čichové senzitivity. Pro nás je důležité zjištění, že
u některých jedinců zřejmě tento orgán chybí úplně. Můžeme se tedy domnívat, že pro
člověka není esenciální nebo je úplně postradatelný.
Nicméně jsou i studie, kde byla funkčnost VNO prokázána za použití nepatrného
množství steroidu, v tomto případě androstadienonu (100 pg), který byl dopraven do VNO
pomocí minisondy. Působením androstadienonu došlo k fyziologickým změnám i
behaviorálním (snížení negativních pocitů). V rámci fyziologických změn bylo 35 minut
po aplikaci zaznamenáno signifikantní snížení srdeční a dechové frekvence, snížení
kožního odporu a zvýšení tělesné teploty a alfa vln korové aktivity. Po 75 minutách od
aplikace efekt látky vymizel. To nám říká, že látka působí méně než 75 minut, pokud je
vnímána VNO a také, že rozdíly byly skutečně měřitelné. Autoři se domívají, že díky
přesnosti aplikace látky minisondou nedošlo k aktivaci čichových receptorů během studie,
což naznačuje, že mohlo skutečně docházet k vnímání pomocí VNO. U probandů
necházelo ani k vědomému vnímání androstadienonu, to znamená nebyla zaznamenána
žádná vůně. Protože docházelo k velmi rychlé fyziologické reakci (signifikantní
deporarizace ve VNO elektrogramu) v porovnání s kontrolou, kdy nebyla zaznamenána
žádná aktivita, autoři navrhují hypotézu, že v dětství dochází k nevědomému vnímání

feromonů v přítomnosti rodičů. V mozku zůstává imprintovaná po takovémto kontaktu
paměťová čichová stopa, která se později při setkání s feromony aktivuje. Jak vidíme, tato
studie patří opět na stranu těch, které přispívají k polemice o funkčnosti VNO v pozitivním
smyslu a nechávají proto tuto otázku stále otevřenou (Grosser a kol., 2000). K diskusi o
funkčnosti VNO u člověka přispěla i další podobná studie, která měřila aktivitu VNO
elektrovomerogramem a podle pusatilní sekrece gonadotropních hormonů. Jako stimulus
byl použit pregnadiendion, který byl aplikovaný buď přímo do VNO nebo na čichový
epitel. Po aplikaci do VNO se pouze u mužů snížila pulsatilní sekrece luteinizačního
hormonu, která vedla k signifikantnímu snížení hladiny tohoto hormonu v krevní plazmě.
U mužů dále došlo k snížení pulsační sekrece folikuly stimulujícího hormonu. U žen
nebyly nalezeny žádné signifikantní změny v sekreci těchto hormonů. Zajímavé zjištění je,
že při aplikaci na čichový epitel nebyly zjištěny žádné signifikantní změny, což je
v rozporu s výše uvedenými studiemi, kdy byl čichový epitel uvažován jako místo, kde
může docházet k vnímání poneciálních feromonů. Naopak výsledky této stuide mohou
ukazovat na funkční spojení mezi VNO a hypofýzou u člověka. Kromě změny pulsatilní
sekrece některých hormonů docházelo také k měřitelným fyziologickým změnám jako je
snížení dechové frekvence, změny EEG a kožní vodivosti, autoři proto navrhují, že může
existovat i propojení VNO a některých oblastí hypotalamu. Přiklánějí sek hypotéze
funkčního VNO u člověka a jeho možného napojení hypotalamo-hypofyzární systém, což
je poměrně odvážná hypotéza (Berliner a kol., 1996).
1.1.5. Senzitivita k androstenům v populaci, čichové prahy
V současnosti je zřejmě nejvíce studovaným androstenem androstadienon. Díky
tomu máme u této látky poměrně celistvé informace o tom, jaké je například rozložení
senzitivity v populaci. Ve studii Lundström a kol. (2003) byl absolutní čichový práh
v populaci stanoven na 211 µmol, s tím, že u žen byla obecně senzitivita vyšší (u žen 168
µM, u mužů 251 µM). V současných studiích s androstadienonem včetně této je nejčastěji
používaná koncentrace 250 µmol, kterou autoři uvádějí jako podprahovou, podle výše
uvedených zjištěných čichových prahů by tato koncentrace měla být podle mého názoru
považována za koncentraci na hranici čichového prahu nebo nadprahovou spíše než
podprahovou. Ve stejné studii bylo nalezeno bimodální rozložení senzitivity k
androstadienonu s menší skupinou, která vykazovala vysokou senzitivitu („supersmellers“)
a větší skupinu s obecně nižší senzitivitou. Výsledky naznačují, že tato skupina

„supersmellers“ vykazovala vysokou senzitivitu pouze k androstadienonu a nebyla tedy
obecně hyperosmická. U androstenů je také často diskutovaná úloha trigeminálního
vnímání. Ve třetí části pokusu byla zamítnuta možnost, že by hypersenzitivní skupina
vnímala androstadienon díky vysoké senzitivitě trigeminálního nervu. Vypadá to tedy, že
se jedná s největší pravděpodobností o vysokou specifickou senzitivitu díky čichovému
vnímání.
Ve studii Baydar a kol. (1993) byl nalezen práh senzitivity pro androstenon
0,000868 p.p.b. Rozdělení senzitivity pro androstenon bylo trimodální. Z celkového
vzorku bylo 12 jedinců, kteří cítili nejnižší koncentraci (hypernosmičtí/supersmellers), je
tedy možné, že by cítili ještě nižší než tu, která byla použita (bohužel autoři neuvádí jaká
byla koncentrace v bodě 17, uvádí pouze v bodě 9, takže koncentraci bychom museli
vypočítat). Jako nejnižší naměřený práh senzitivity k androstenonu uvádí studie Gower a
kol. (1985) hodnotu 0,2 p.p.b., což je o něco vyšší než předchozí zmíněná hodnota, která
byla uváděná jako průměr. V této studii nebyly nalezeny signifikantní rozdíly mezi
senzitivitou mužů (11) a žen (16). Ve studii Wysocki, Beauchamp (1984) autoři uvádějí, že
v předchozím výzkumu nalezli ve velkém vzorku trimodální rozdělení senzitivity pro
androstenon, což je ve shodě s výše uvedenou studií a ukazuje to na obrovskou variabilitu
senzitivity k této látce mezi jedinci.
Pro androstadienon máme také údaje jako u jedné z mála látek o senzitivitě u
adolescentů. Ve skupině prepubertálních a postpubertálních jedinců byly změřeny verbální
schopnosti, schopnost identifikace látek a čichový práh pro androstadienon. Prepubertální
skupina chlapců je měla nižší čichový práh než postpubertální chlapci. U chlapců byla tedy
nalezena negativní korelace senzitivity k androstadienonu s věkem, u žen nebyly tyto
rozdíly zaznamenány. Vidíme tedy, že senzitivita k androstenům je pohlavně specifická a u
mužů zřejmě dochází k postupnému zhoršování schopnosti vnímat tyto látky. Jaká je
příčina tohoto zhoršování zatím není jasné, podle autorů se může jednat o vliv zvýšené
hladiny androstadienonu u postpubertálních nebo dospělých jedinců spolu se změnami
hladin hormonů v období puberty. Alternativní hypotéza pro tyto změny senzitivity je
možná změna konzistence hlenu během dospívání, což by ale bylo také způsobeno
hormonálními změnami. O této problematice navíc nejsou téměř žádné bližší informace.
Další dva parametry (identifikace a verbální schopnosti) se s věkem zlešovaly a to bez
ohledu na pohlaví (Hummel a kol., 2005).

1.1.6. Vliv pohlaví a sexuální orientace na senzitivitu k androstenům
Na senzitivitu k androstenům může mít vliv i pohlaví, jak dokládají některé studie.
Víme také, že se specifická anosmie k androstenonu vyskytuje častěji u mužů (pro přehled
Havlíček a kol., 2010), proto je důležité při výzkumu specifické anosmie zvažovat i
pohlaví participantů.
Tokunaga a kol. (2005) prováděli studii na japonské populaci, což naznačuje, že nalezený
vzorec může být platný interkulturně. Použity byly čtyři různé androsteny (androstenon,
androstenol, androsteron a androstadienon). Dále byla použita metoda s hodnocením
mužského tělesného pachu metodou triček. Ženy hodnotily mužský pachový podpis jako
výrazně nepříjemný ve srovnání s muži, i když intenzitu hodnotili obdobně. Autoři se proto
ptají, jaký mechanismus je zodpovědný za rozdíly v citlivosti k mužskému tělesnému
pachu mezi muži a ženami. Hlavní rozdíly v příjemnosti byly nalezeny pro androstenon,
proto tato studie poukazuje na možnou klíčovou roli androstenonu v rozdílech ve vnímání
celkového pachového podpisu mužů. Androstenon způsobuje, že je mužský pachový
podpis pro ženy nepříjemnější a zvýrazňuje v přirozeném prostředí, kde dochází bližším
k interakcím i další složky potu, jako jsou mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Zdá se
tedy, že ženy jsou především senzitivnější k androstenonu a tento odorant je pro ně
mnohem nepříjemnější než pro muže. Podle autorů studie je to kvůli faktu, že můži jsou
dlouhodobě vystaveni vyšším koncentracím androstenonu, protože ho vylučují více do
svého okolí. Proto jsou k němu ve výsledku méně citliví, a ženy při setkání s ním jakožto
nezvyklým podnětem, citlivější. Toto zdůvodnění je sporným bodem v diskusi.
Pokud budeme předpokládat, že ženy jsou citlivější k vůni androstenům, není překvapivý
výsledek studie Morofushi a kol. (2000), kdy ženy, které měly nízký čichový práh pro
androstenol, měly po třech měsících společného bydlení na koleji synchronizovaný
menstruační cyklus. Ze vzorku 64 dívek byla synchronicita nalezena u 24, které se
odlišovaly vysokou senzitivitou k androstenolu.
Rozdíly v čichové senzitivitě k androstenonu mezi pohlavími se povrdily i u prasat
(Sus scrofa). V experimentu byla porovnávána senzitivita dospělých samic, samců a
kastrovaných samců k androstenonu a kontrolní látce, geraniolu. Samice prasat měly
čichový práh k androstenonu o pět koncentračních stupňů nižší než byl naměřený čichový
práh samců, to znamená byly schopné cítit koncentrace, které už byly pro samce
nedetekovatelné. Kastrovaní samci se signifikantně nelišili od samic a nekastrovaných
samců, jejich senzitivita byla mezi těmito dvěma skupinami. Proč se výrazně neliší

senztivita kastrovaných a nekastrovaných samců je předmětem diskuse. Jednou z možností
je, že může docházet k dvojímu působení hormonů na senzitivitu k androstenonu, jednou
v neonatální periodě a jednou v pubertě. Kastrovaná prasata prošla jen jednou z těchto
period (Dorries a kol., 1995). Rozdílný hormonální status během vývoje plodu a
hormonální změny v pubertě by také mohly hrát roli v rozdílné senzitivitě k androstenonu
u homosexuálních a hererosexuálních mužů, viz níže.
Ze studie Lübke a kol. (2009) víme, že u senzitivity k androstenonu záleží i na
sexuální orientci. U vzorku homosexuálních a heterosexuálních mužů byla porovnávána
senzitivita, hodnocení vnímané intenzity, příjemnosti, familiárnosti a změn nálady (např.
vzrušení, dominance). Homosexuální muži byly prokazatelně senzitivnější k androstenonu
než heterosexuální muži. Při porovnávání senzitivity ke kontrolní látce (kyselina
izovalerová), se tyto dvě skupiny nelišily. Co způsobuje tuto rozdílnost mezi různě
sexuálně orientovanými muži? Autoři uvádějí tři hlavní možné důvody – částečně
dědičnost čichové senzitivity, částečně hormonální status homosexuálních mužů a jako
poslední možnost senzitizaci homosexuálů, protože jsou častěji vystaveni pachovému
podpisu svého partnera.
1.2. Specifická anosmie k androstenům
1.2.1. Vliv chemické struktury na vznik specifické anosmie
Pokud se rozhodneme zkoumat specifickou anosmii, zákonitě se musíme ptát jaké
jsou možné příčiny jejího vzniku. Můžeme ptát na to, jak chemická struktura odorantů
ovlivňuje jejich vnímání. Jako jeden úhel pohledu je určitě potřebné snažit se porozumět
primárním procesům čichového vnímání. Pojďme se tedy blíže podívat na chemickou
strukturu látek a to jak působí na čichové procesy.
Specifická anosmie je podmíněna fungováním čichového systému na základě vysoké
selektivity. Jak velká je tato selektivita čichových receptorů můžeme vidět na příkladu
párových izomerů. V případě adrostanolu je to při změně z androstan-3α-olu na androstan3β-olu doprovázeno nárůstem čichového prahu o 22násobek. Podobně tomu je i jiných
látek, např. optické izomery pro l a d-carvon. Jinými slovy to znamená, že i tak minimální
změna jako jsou optické izomery má velmi zásadní vliv na to, jaký bude čichový práh pro
danou látku a s tím i související schopnost detekce této látky pro člověka. Také stojí za

povšimnutí, že dvě rozdílné chemické látky se stejnou molekulární velikostí a vnější
strukturou/tvarem jsou vnímány jako velmi podobná vůně (např. čtyři chemicky naprosto
rozdílné látky mají vůni jako camphor). Jako jednu z možných příčin specifické anosmie
tedy můžeme označit odchylky u receptorových proteinů, které jsou vysoce specifické
k dané látce. Případně může jít i o jejich úplnou absenci (Amoore, Steinle 1991). Můžeme
se tedy zeptat jakou roli hraje chiralita ve vzniku specifické anosmie, se zaměřením na
androsteny. Tým Theimer, Yoshida, Klaiber (1977) z výzkumu různých chirálních
izomerů, které mají močovitý zápach stejně jako d-androstenon, ukázali, že u čichového
prahu a síle vnímání jednotlivých látek záleží i na typu izomeru (např. d- oproti l-).
Chirální izomery se liší pouze prostorovým tvarem, proto je pravděpodobné, že budou oba
vnímány odlišnými receptory. Záleží tedy především na tvaru molekuly. Můžeme říci, že
je silný vztah mezi molekulárním tvarem a kvalitou vůně. Kromě chemické struktury
záleží také na specifickém tvaru v momentě, kdy je molekula v kontaktu s receptorem.
Flexibilita molekuly je důležitá právě u jednotlivých izomerů. Molekula d-androstenu je
rigidní a její izomer l-androstenon je vnímán jiným receptorem. Můžeme tedy říci, že
receptory mají chirální atributy, což může být důležité zjištění právě v případě androstenů.
Čím více je molekula jiné látky prostorově podobná d-androstenonu, tím je močovitá vůně
intenzivnější. Závěrem tedy autoři podotýkají, že d-androstenon můžeme vidět jako
modelový příklad pro močovité pachy a záleží především na reakci molekuly specifického
tvaru s chirální receptorem. Zajímavé je zjištění, že tomto pokusu byla nalezena obecná
anosmie pro močovité pachy, to znamená že všichni anosmičtí probandi necítili všechny
látky, kromě šesti výše uvedených případů. Toto zjištění by podle autorů mohlo být
nejsnadněji vysvětleno specifičností receptoru pro androstenon, kde záleží na interakci
molekula – specifické receptorové místo spíše než na specializovaném receptoru pro
jednotlivé močovité látky. Můžeme také předpokládat, že existují přinejmenším dva
receptorové typy s opačnou chirální selektivitou a jejich distribuce v populaci může být
značně variabilní. Tento bod může přispět k porozumění výskytu anosmií mezi lidskými
populacemi i uvnitř populací. Androstenon je látka, která obsahuje šest chirálních center
dohromady dávající 26 stereoizomerů. Lidský nos je v některých případech schopen
rozpoznávat tyto optické izomery (Bentley, 2006).

1.2.2. Výskyt specifické anosmie k androstenonu
Specifická anosmie je definována jako neschopnost subjektu vnímat jednu danou
látku, přičemž schopnost vnímat ostatní látky zůstává neovlivněna. Výzkum specifické
anosmie začal být poměrně intenzivní v období kolem roku 1960. Specifická anosmie byla
přirovnávána k specifické barvosleposti (pouze červená, zelená, modrá), s tím rozdílem, že
v případě čichu se zdá být fenomén specifické anosmie komplexnější než tomu je u barev.
Pro specifickou anosmii se také používá termín “odor-blindness“. Toto označení zřejmě
vzniklo právě v souvislosti s barvoslepostí. V tomto období Amoore začal zkoumat
specifické anosmie pro jednotlivé látky a jejich procentuální zastoupení v populaci,
například pro kyselinu kyanovodíkovou (anosmie 10%), kyselina isovalerová (2%), thioly
(1 člověk z tisíce), spíše než aby se anosmie zkoumala z hlediska mechanismů čichového
vnímání. V této době byla snaha identifikovat co největší počet specifických anosmií,
protože převládal názor, že podle toho určí počet takzvaných “primary odors“. Tato
hypotéza navazuje na myšlenku Marcela Guillota, který popsal prvních osm druhů
specifické anosmie. Autor proto vyzýval ve svém článku všechny čtenáře, kteří u sebe
specifickou anosmii zaznamenali, aby mu tuto zkušenost popsali. Takové byly začátky
rozvoje výzkumu specifické anosmie (Amoore, 1968).
Samotný význam termínu specifická anosmie zůstává spíše nejasný, protože je
v různých studiích používán různě. Někteří autoři rozumí pojmu specifická anosmie jako
naprosté nechopnosti vnímat danou látku, jinde je tento pojem definován jako vysoký
čichový práh u jednotlivce v porovnání s průměrným čichovým prahem pro danou látku.
Další definice může být že subjekt označuje jako velmi nízkou intenzitu látky během
vnímání této látky ve vysoce nadprahové koncentraci. Ve studii s galaxolidem se potvrdilo
jak je důležité uvažovat použitou metodu. Pokud byli participanti tázání po přivonění
pouze k testované „Cítíte danou látku?“, 40% mužů odpovědělo ne, kdežto při použití
standarní metody nuceného výběru mezi kontrolní látkou bez zápachu a galaxolidem klesla
hodnota anosmických na 10%. První případ je zde pojmenován jako snížená senzitivita,
druhý případ jako anosmie (Triller a kol., 2008). To, že se význam termínu specifická
anosmie liší u různých autorů, je také dobře vidět u specifické anosmie k andostenonu,
která nás v této práci zajímá a je to i jedna z nejvíce studovaných specifických anosmií. Je
málo studií, které by se shodly na tom, jaký je podíl populace, která trpí touto anosmií
(přehled studií viz tabulka 1 níže, převzato z Havlíček a kol., 2010). Tabulka 1 ukazuje
počty specificky anosmických jedinců k androstenonu v jednotlivých studiích. Jako první

je uveden autor studie, následně použitá metoda, použitá koncentrace v testu, počet
participantů a nakonec zjištěný počet nebo procento specificky anosmických jedinců.

Souhrnně lze říci, že výsledek záleží hlavně na použité metodě při určování počtu
anosmických subjektů a na způsobu chápání pojmu specifická anosmie. Dochází tedy
k diskusím spíše na úrovni teminologie a sémantického sjednocení pojmu specifiká
anosmie. V tabulce vidíme, že se výsledky pohybují ve velmi širokém rozsahu od 75%

výskytu až po 1,8% a 0%. Průměrně se hodnoty pohybují mezi 20 a 40% výskytu
v populaci. Například ve studii (Amoore, Steinle 1991) byl procentuální podíl specifické
anosmie k androtenonu 47%. Ovšem při použití nasyceného roztoku při testu látku vůbec
necítilo pouze 23%. Ve studii Filsinger a kol. (1985) můžeme také vidět, jak záleží na
použití metody pro výsledné procento anosmie. Ve třívýběrovém testu nucené volby měli
participanti za úkol vybrat, která látka voní jinak. Za specifické anosmiky byli považováni
v případě, že nedokázali identifikovat totu látku dvakrát po sobě. 38% mužů a 39% žen
byli v této studii považováni za anosmické k androstenonu. Podle mého názoru bylo
kritérium příliš široké, protože část z takto označených lidí mohla pouze udělat chybu ve
výběru.
U galaxolidu (umělé pižmo) byla nalezena souvislost mezi specifickou anosmií pro
galaxolid a specifickou anosmií k androstenonu. Ve studii Baydar a kol. (1993) bylo 21%
anosmických jedinců k androstenonu (17 z 79) a 8,9% jedinců anosmických ke galaxolidu
(7 jedinců). Mezi těmito dvěma skupinami byli 4 jedinci, kteří necítili obě látky. Tento
vztah byl signifikantní, můžeme ale uvažovat, jestli to nebylo pouze kvůli malému vzorku.
Ovšem senzitivita pro galaxolid nekorelovala se senzitivitou k androstenonu v celkovém
vzorku. To by vyvracelo hypotézu, že je vnímání obou látek propojené. Pro ženy ovšem
vyšlo, že schopnost cítit androstenon není nezávislá na schopnosti cítit galaxolid. Vidíme
tedy, že alespoň u některých jedinců je schopnost cítit jednu látku spojená se schopností
cítit jinou. Z uvedených dat můžeme usuzovat velmi zajímavý závěr, a to že vztah mezi
odoranty a jejich čichovými receptory může být velmi komplexní. V úvahách o čichových
receptorech bychom měli vzít v úvahu roli epistáze a pleitropie (Flegr, 2005) při dědičnosti
jednotlivých receptorových genů, které budou ovlivňovat výslednou senzitivitu
k jednotlivým odorantům. Stojí také za povšimnutí, že u androstenonu byl dvojnásobný
počet anosmických mužů oproti ženám (6 žen, 11 mužů) a procento anosmických jedinců
celkem je ve shodě s výše uvedenými studiemi (mezi 20% - 40%).
Studie Bremner a kol. (2003) vychází z myšlenky, že vysoké procento anosmie
k androstenonu je založeno na použití špatných testů. Dříve provedené studie, které ukazují
na vysoká procenta anosmie k této látce byly zaměřeny na testování jedinců, kteří
androstenon cítí. To znamená, že osoby, které jsou schopné androstenon cítit byly
označeny jako anosmické. Jinými slovy, používané testy mají větší sílu při identifikaci
těch, co skutečně cítí, ale za cenu falešného označení většího procenta anosmických
jedinců než se ve vzorku ve skutečnosti vyskytuje. Na základě této úvahy je tedy možné,
že procento anosmických jedinců je ve skutečnosti menší. Jako reakci na tuto domněnku

sestavili autoři svoji vlastní studii, která se měla naopak primárně zaměřovat na
vyhledávání anosmických osob. Tato metodika je samozřejmě zatížena opačnou chybou –
označení určitého procenta anosmiků jako těch, kteří jsou schopni androstenon cítit. Tím se
také zmenšuje výsledné procento anosmiků. Za specificky anosmické bylo v této studii
označeno pouze 1,8% (jeden proband). V závěru tedy autoři studie predikují celkové
procento specifické anosmie k androstenonu mezi 1,8 – 5,96%. Z toho také vyvozují závěr,
že toto procento je o poznání nižší, než se uvažovalo do této chvíle. Výsledky současné
stávající studie naznačují naznačují, že je v populaci mnohem více hyposmických jedinců
než skutečně anosmických. Autoři tedy zvažují možnost specifické hyposmie
k androstenonu, která také nevylučuje možnost specifického genetického pozadí. Za
předpokladu existence pouze jednoho androstenonového receptoru se při použití vysokých
koncentrací mohou zapojovat i jiné receptory, které zůstávají při nižších koncentracích
neaktivované. To je rozdíl oproti pohledu v studii Boyle a kol. (2006), kde je uvažována
pouze aktivace trigeminálního nervu při vysokých koncentracích.
Důležítým závěrem této studie je, že nejen anosmie, ale možná spíše hyposmie nám může
pomoci odkrýt genetické pozadí čichové diskriminace u člověka. Za prvé může být spojena
s periferními funkcemi čichového aparátu, konkrétně nižším počtem nebo hustotou
čichových receptorů nebo jejich úplným chyběním. Za druhé je to hypotéza centrálního
mechanismu, to znamená, že signál z nosu do mozku je podobný u osmických i
hyposmických, ale hyposmický jedinec nevnímá tento signál jako čichový vjem. Je zde
tedy rozdíl mezi prvotním nevědomým vnímáním stimulu a pozdější fázi, kdy dochází
k jeho vědomému zhodnocení. Jak autoři podotýkají, na tento jev již dříve poukázal Noam
Sobel a označil ho jako „blind smell“ (Sobel, 1999). V této studii se pomocí zobrazovacích
metod ukázalo, že ačkoliv hyposmičtí probandi neměli vědomý čichový vjem a nebyli
schopní verbálně označit vnímanou látku, byli při použití nucené volby schopni detekovat
androstenon v procentech, která se pohybují nad hranicí náhody, ovšem v případě vyšší
koncentrace. Pokud byla posuzována nižší koncentrace, participanti nepřekonali v nucené
volbě hranici náhody. To může být teoreticky vysvětleno vjemem z trigeminálního nervu,
jak je to ukázáno například ve studii Jacquot a kol. (2004) nebo Boyle a kol. (2006).

1.2.3. Redefinice pojmu specifická anosmie?
Podle Bremner a kol. (2003) je podíl „opravdové“ specifické anosmie k
androstenonu necelá 2%. Pokud by autoři vzali do hodnocení jedince, kteří necítili nejvyšší
koncentraci, byl by podíl anosmie v této studii 4%. Ze studie Boyle a kol. (2006) ovšem
vyplývá, že velká část subjektů označených jako specificky anosmičtí byla schopna vnímat
androstenon trigeminálně. Pokud bychom trigeminální vnímání zahrnuli do konceptu
specifické anosmie, toto pojetí redefinovalo, co označujeme jako specifickou anosmii
podle toho, jak ji definoval Amoore (1967), že čichový práh pro danou látku je vyšší než
dvě směrodatné odchylky od průměrného čichového prahu v populaci Tato definice
v podstatě znamená vysoký čichový práh pro danou látku. Protože čichové vnímání nelze
oddělit od trigminálního, znamená to, že i ve vysokých koncentracích „něco cítíme“ a
nemůžeme si být jisti, zda je to díky čichovému nebo trigeminálnímu vnímání. Pokud
bychom trigeminální vnímání zohlednili v definici specifické anosmie, jen velmi málo
nebo možná žádná látka by nevyhovovala této definici specifické anosmie, což Boyle a
kol. nevidí jako dobré řešení. Autoři proto podotýkají, že koncept specifické anosmie je
zřejmě méně užitečný pro porozumění mechanismu vnímání odorantů než jsme si dříve
mysleli, protože ho můžeme považovat pouze za termín, který vznikl za účelem klasifikace
odorantů.
1.2.4. Možné příčiny specifické anosmie k androstenům
Jednou ze základních hypotéz o příčinách specifické anosmie k androstenům je
genetická složka tohoto jevu. Pro otestování této hypotézy byl proveden experiment
(Wysocki, Beauchamp, 1984) s jednovaječnými (celkem 20) a dvojvaječnými dvojčaty
(celkem 24). Pro androstenon bylo použito 12 koncentračních stupňů od 1,79 µM do 3,67
mM. Zajímavé bylo nepublikované pozorování autorů, kdy jedinci kteří necítí nejvyšší
použitou koncentraci 3,67 mM nejsou ani schopni cítit krystalický androstenon, který má
pomerně silný nepříjemný zápach pro ty, co ho cítí. Pro pyridin nebyly nalezeny
signifikantní rozdíly v senzitivitě obou kategorií dvojčat. Můžeme tedy říci, že u pyridinu
nebyla nalezena genetická složka určující senzitivitu. Naopak u androstenonu byla
signifikantní genetická složka a korelovala především u jednovaječných dvojčat. Autoři se
domnívají, že hypersenzitivita k androstenonu může být dominantní mendelovský znak.
S největší pravděpodobností je genetická složka přítomna u všech odorantů, ovšem při

pokusech zřejmě byla zatím odhalena pouze u odorantů s velmi vysokou variabilitou
senzitivity mezi jedinci, jako je tomu u androstenonu. Proč u některých látek (jako jsou
androsteny) existuje tak velká variabilita, zůstává stále otázkou různých hypotéz. Tato
otázka byla částečně zodpovězena díky studii z roku 2007 (Keller a kol., 2007), která
potvrdila hypotézu genetické složky ve vnímání androstenonu. V pokusu in vitro byly
nalezeny dvě varianty čichového receptoru OR7D4, který byl selektivně aktivován
androstenonem a androstadienonem v testu, který zahrnoval 64 dalších látek a dva druhy
rozpouštědla. Receptor OR7D4 zahrnuje dvě varianty (alely RT a WM), které se liší
jedním nukleotidem. Jedinci s variantou genu RT/WM nebo WM/WM byli méně senzitivní
k androstenonu a vnímali ho také jako méně nepříjemný oproti jedincům s variantou
RT/RT. Proto genetickou variabilitou receptoru OR7D4 můžeme do jisté míry vysvětlit
variabilitu v subjektivním hodnocení intenzity a příjemnosti androstenonu. Tato výjimečná
studie ukazuje jako první fungování čichových receptorů v laboratorním experimentu a
jejich vliv na čichové vnímání. Pro lepší porozumění mechanismům čichového vnímání
můžeme doufat, že studie tohoto typu budou pravidelně přibývat.
To, že je anosmie k androstenonu determinována do určité míry geneticky dokazují
i další studie na dvojčatech jako je například studie Knaapila a kol. (2008). Tento tým
porovnával vnímanou intenzitu a příjemnost androstenonu v porovnání s kontrolou, ke
které není známá specifická anosmie (citronelal) u 917 jednotlivců, kteří byli narozeni jako
dvojčata. Hodnocená intenzita a s tím související hodnocení příjemnosti jsou ukazatele,
které se velmi individuálně liší. Podle vnímané intenzity je androstenon popisován různými
adjektivy hodnotícími příjemnost (močovitý, dřevitý, pižmovitý, nasládlý). Efekt
dědičnosti byl 28% ve variabilitě ve vnímané intensitě a 21% ve vnímané příjemnosti
androstenonu. Na vnímání kontrolní látky byl genetický efekt zanedbatelný. Čím silněji
byla hodnocena intenzita androstenonu, tím častěji byl hodnocen jako močovitý nebo
připomínající pot. Ze vzorku 917 osob byl androstenon hodnocen jako absolutně bez
zápachu v 18,8% případů, to znamená výskyt specifické anosmie byl v tomto vzorku téměř
20%. Silná korelace genetického vlivu na vnímavou příjemnost a intenzitu nám naznačuje,
že intenzita vnímání androstenonu je skutečně do jisté míry daná geneticky, i když autoři
poznamenávají, že tento vliv by se dal spíše označit jako mírný než silný s tím, že tyto dva
znaky jsou ovlivňovány překrývajícími se sadami genů, jejich dědičnost je tedy propojená.
Další faktory, které toto vnímání ovlivňují kromě dědičnosti jsou faktory prostředí jako je
předchozí zkušenost s danou látkou, věk a pohlaví jednotlivce.

Jiná dřívější studie která porovnávala čichové prahy u dvojčat a to ve vzorku 64
lidí, označila vliv dědičnosti na senzitivitu k androstenonu spíše jako silný, což je
radikálnější pohled oproti předchozí studii. Studie porovnávala čtyři látky a to amylacetát,
eugenol, citral a androstenon. Nejsilnější genetickou složku senzitivity měl po analýze
androtenon a amylacetát, u dalších dvou látek nebyl tento vliv rozpoznán. Za povšimnutí
také stojí distribuce čichových prahů u jednotlivých látek, androstenon vykazoval
multimodální distribuci, amylacetát bimodální a eugenol a citral unimodální. Jako
nejdůležitější závěr této studie vidí autoři myšlenku, že čichové receptorové geny jsou
pravděpodobně polymorfní, to znamená v populaci se běžně vyskytuje v podobě více alel.
Polymorfismus receptorových genů v populaci by mohl částečně vysvětlit variabilitu
čichové senzitivity u androstenonu i amylacetátu. I přesto, že autoři této studie došli
k závěru, že genetický vliv na senzitivitu je u těchto dvou látek silný, připouštějí, že u
některých látek by mohla být hodnota čichového prahu více závislá na faktorech prostředí,
které by zakrylo genetické vlivy. Nabízí proto dvě hypotézy pro vysvětlení velké
variability čichové senzitivity - jednak je v populaci pouze jeden receptor např. pro
amylacetát a zbytek variability vysvětlují změny v prostředí nebo metodické problémy
studií, nebo může platit výše uvedená možnost s polymorfními geny, které kódují dvě nebo
více variant receptorů. Autoři se přiklání ke druhé možnosti (Gross-Isseroff a kol., 1992).
Ve studii Pollack a kol. (1982) zkoumají autoři hypotézu, zda je velká variablita senzitivity
k androstenonu spojena s histokompatibilním komplexem, podobně jako je tomu u myší.
Tato hypotéza se ale nepotvrdila. Víme, že je genetická složka u histokompatibilního
komplexu i u senzitivity k androstenonu, tyto dva dědičné faktory ovšem nejsou u lidí
propojené. U skupiny jednovaječných dvojčat, která byla mimo jiné zahrnuta mezi
probandy studie, se ukázala podstatná genetická složka, která se podílí na tom, jaký bude
čichový práh jednotlivce pro androstenon. Pro sourozence a dvojvaječná dvojčata byla
shoda v podobnosti čichových prahů mnohem nižší.
Triller a kol. (2008) provedli klastrovou analýzu skupiny jedinců se specifickou anosmií
k různým močovitým látkách. Na základě výsledků provedené studie navrhují, že ve všech
případech nemusí platit, že specifickou anosmii způsobuje chybějící receptor, což je
zjištění, které pomáhá odhalovat možnou variabilitu specifických anosmií i celého
čichového vnímání. Při porozumění specifické anosmii je pro nás i důležité porozumět
vztahu odorantu a receptoru. Pro tento účel se podle autorů zdá klasický model zámku a
klíče nedostatečný (neuvažujeme mechamismus fungování receptoru a odorantu), protože
nemusí dobře vysvětlovat samotný proces čichového vnímání. Aktivace receptoru je jeden

krok ze složitého řetězce který následuje po vdechnutí odorantu až po aktivaci a vnímání
odorantu, ke kterému dochází v mozku. Jedna z klíčových otázek, kterou je potřeba
zodpovědět je, na kterém místě nebo místech procesu čichového vnímání se dají najít
příčiny anosmie.
Byla také nalezena malá, ale signifikantní korelace mezi celkovými čichovými
schopnostmi a schopností cítit androstenon. U jedinců, kteří byli hodně senzitivní
k androstenonu byla vysoká i celková senzitivita. Byly testovaný jak čichové prahy, tak
identifikace a diskriminace (Knecht a kol., 2003).
1.2.5. Fenomén senzitizace
Další fenomén, na který je potřeba upozornit v souvislosti se specifickou anosmií,
je schopnost senzitizace. To znamená schopnost začít cítit danou látku vlivem
opakovaného vystavení této látce.
Hypotézu senzitizace testovala studie v roce 1989 (Wysocki a kol., 1989), kde byly
navrženy tři kategorie čichového vnímání, především pro androstenon. Zaprvé jsou to
doopravdy anosmičtí jedinci, jejichž procentuální zastoupení v populaci je stále předmětem
diskusí, i když v podstatě tato otázka není pro výzkum klíčová, je to údaj spíše
informativní. Za druhé je to skupina, u které se dá senzitivita vyvolat a za třetí jsou to
jednotlivci, kteří androstenon za normálních podmínek cítí nebo kteří jsou již
senzitizovaní. Z této studie vzešla také hypotéza, jak by mohla senzitizace fungovat. Díky
tomu,

že

na

čichovém

epitelu

probíhá

pravidelná

obměna

z

nediferenciovaných kmenových buněk, můžeme se domnívat, že část anosmických jedinců
vlastní čichové neurony se specifickými receptory pro androstenon. Po vystavení
androstenonu může docházet ke klonálnímu nárůstu počtu těchto buněk na nadprahové
množství nebo k selekci linií buněk s větší afinitou k androstenonu, můžeme přirovnat
k reakci lymfocytů na antigeny. Během senzitizace se polovina z testovaných subjektů (10
z 20) se stala z anosmických osmickými. Probandi byli považováni za senzitizované pokud
se jejich čichový práh snížil nejméně o tři koncentrační stupně. U některých anosmických
jedinců byla patrná změna už po jednom týdnu, to znamená pokud bychom počítali
s hypotézou výměny buněk v čichovém epitelu, za tuto dobu by se vyměnilo 15-25%.
Důležité by také bylo zodpovědět otázku, jak dlouho zůstavají jedinci senzitizovaní a zda
se mohou z osmického stavu vrátit k anosmii. K tomuto se vyjadřuje studie Yee a Wysocki
(2001) provedená na laboratorních myších. Cílem bylo zjistit za jak dlouho se senzitizace

k určité látce vytrácí a zda probíhá více díky periferním (čichový epitel) nebo centrálním
(centrální nervová soustava) procesům. V prvním experimentu došlo ke snížení čichových
prahů u obou látek po desetidenní senzitizaci. Další výsledky ukazují, že zvýšená
senzitivita způsobená senzitizací přetrvává i po přerušení komunikace mezi čichovým
epitelem a čichovými laloky a po určité době se vrací na původní úrověň. Druhá část
pokusu přináší data, která potvrzují hypotézu, že při senzitizaci dochází především ke
změnám v čichovém epitelu. V tomto případě se ukázalo, že k senzitizaci není nutný
přenos informací mezi čichovým epitelem a mozkem. Výsledky podporují hypotézu z výše
uvedené studie, že se reakce čichového epitelu na nějaký odorant dá přirovnat k reakci
imunitního sytému na antigen. Nejdůležitější v tomto procesu je podle autorů skupina
čichových buněk, které jsou ve stádiu dozrávání, především buněk generovaných
z bazálních buněk. Tyto buňky mohou být neselektivně senzitivní ke všem odorantům,
kterým jsou vystaveny. Pokud jsou tedy v tomto období vystaveny specifické látce, může
to ovlivnit jejich vývoj tak, že dojde k větší produkci molekulárních receptorů pro tuto
látku, což zvýší jejich hustotu v čichovém epitelu.
To, že senzitizace probíhá spíše na úrovni periferních procesů se potvrdilo i ve
studii Wang a kol. (2003). Na začátku této studie byl předpoklad, že potenciál evokovaný
nějako látkou na čichovém epitelu ukazuje pouze na periferní aktivitu, kdežto odorantem
evokovaný potenciál měřitelný na lebce odráží aktivitu v periferním i centrálním čichovém
systému. Porovnáním těchto dvou metod měření je možné zjistit kde se odehrávají změny
způsobené senzitizací. V rámci studie bylo zjištěno, že čichem evokovaný potenciál
koreluje se zjištěnými čichovými prahy a zároveň že tento evokovaný potenciál na
čichovém epitelu koreluje s potenciálem měřitelným na lebce. Na základě těchto zjištění
bylo pozorováno snížení čichového prahu k androstenonu díky senzitizaci, zároveň s tím se
při reakci na androstenon zvýšil elektrický potenciál měřitelný na čichovém epitelu a
potenciál měřitelný na lebce. Tato reakce byla ovšem specifická pouze pro androstenon,
nikoliv k amylacetátu.
Studie Mainland a kol. (2002) naopak ukazuje na možnost regulace a vzniku
senzitizace díky centrálním procesům, to znamená díky půdobení v mozku. Autoři této
studie ovšem nevylučují možné přispění periferních mechanismů. Sourhnně tedy můžeme
říci, že dosavadní studie naznačují komplexní působení jak centrálních, tak periferních
procesů během senzitizace.
Ve studii Jacob a kol. (2006) se ukázalo, že k senzitivizaci dochází i u jedinců, kteří tuto l
átku cítí v běžném rozsahu. Můžeme tedy říci, že z normosmického jedince se stane

hypernosmický nebo z hyposmického normosmický. Po opakovaném vystavení
androstadienonu se čichový práh snížil až o čtyři koncentrační stupně. Můžeme tedy říci,
že se senzitivita k této látce odvíjí i od zkušenoti, tedy záleží jak často se jedinec s touto
látkou setkává. Na základě této predikce se autoři domnívají, že by se u androstenů obecně
mohl měnit čichový práh dynamicky během života v závislosti na frekvenci, s jakou se
s těmito podněty setkávají. Během senzitivizace se také změnilo hodnocení příjemnosti na
slovní škále. U většiny senzitizovaných jedinců převládlo označení vůně androstadienonu
jako shnilý, zkažený. Tuto změnu si autoři vysvětlují zajímavou hypotézou - existencí
minimálně dvou typů receptorů pro androstadienon – jedna skupina s vysokou afinitou,
která zpracovává nepříjemný zápach androstadienonu a druhá skupina s nízkou afinitou,
který zpracovává příjemnou část androstadienonového vjemu. Opakované vystavení
danému podnětu mělo za následek zvýšenou expresi receptorů s vysokou afinitou. Autoři
studie Bremner a kol. (2003) senzitizaci považují za dobrý model neurální plasticity
v dospělosti, bez ohledu na to, jestli za touto plasticitou stojí centrální nebo periferní
mechanismy. S předchozí studií se shodují v tom, že tento posun nemusí vždy probíhat
z úplné anosmie ke schopnosti cítit, jejich studie ukazovala spíše na posun od hyposmie
k normosnii. Autoři dále poukazují na fakt, že ne všichni jedinci byli schopni senzitizace.
To by mohlo naznačovat, ze senzitizovaní se stali pouze hyposmičtí jedinci a ti opravdu
anosmičtí nebyli schopni. Pokud by ale platil jejich odhad, že opravdu specificky
anosmických jedinců k androstenonu je pouze cca 2%, bylo by těžké tuto hypotézu
otestovat. V rámci této studie autoři definují koncept specifické anosmie jako „naprostou
neschopnost cítit danou látku – odorant“. Jejich předvědčení tedy je, že trvalá, nezvratná
specifická anosmie je velmi vzácná.
V jiné studii se ukázalo, že zpracování nepříjemných podnětů probíhá rychleji
v porovnání s těmi příjemnými (Bensafi a kol., 2002). To by mohlo při určité míře
zobecnění znamenat, že se zvýšenou senzitivitou také dochází k rychlejší odpovědi na
androsteny. Je možné, že senzitivizace je důležitý proces při vytváření vazby mezi dvěma
blízkými jedinci, kteří vnímají navzájem svůj pachový podpis a postupně se k němu stávají
vnímavější o několik řádů oproti ostatním odorantům, v každodenním životě jsou to např.
dlouhodobí sexuální partneři nebo matka a dítě (Jacob a kol., 2006). Samotný
mechanismus senzitizace není stále úplně jasný, ale můžeme se domnívat se svoji roli hraje
regulace exprese genů pro jednotlivé receptory (viz výše).
Jiné studie ale napovídají, že senzitizace je zřejmě možná především u žen v reprodukčním
věku a že se nevztahuje pouze na látky, ke kterým mají lidé specifickou anosmii, jako je

často uváděný androstenon. Je to například také benzaldehyd a citralva. Mohl by to být
tedy mechanismus, který není vázaný na specifické odoranty. Porovnáním se potvrdilo, že
ženy ani muži v post-reprodukčním věku, ani ženy a muži v pre-pubertálním věku neragují
na opakované vystavení určité látce zvýšenou senzitizací. Senzitizace by proto
z evolučního pohledu mohl by to být mechanismus, který se spouští například při vytváření
vazby matka – dítě nebo dalších párových vazbách u žen v reprodukčním věku (Dalton a
kol., 2002).
S touto studií jsou v rozporu výsledky studie Boulkroune a kol. (2007), která
ukazuje senzitizaci jedinců obojího pohlaví k androstadienonu, ovšem u benzaldehydu a
amylacetátu, které byli použity jako kontrolní látky, se neprokázala. Každopádně nebyly
zjištěny rozdíly mezi pohlavími ve schopnosti senzitizace. U androstadienonu byl
statisticky významný jak pokles čichového prahu, tak i změny v hodnocení příjemnosti (z
příjemného – vnímáno u jedinců s nižší senzitivitou, na nepříjemný – vnímáno u jedinců
s vyšší senzitivitou), což je přímo spojené se změnami senzitivity (viz např. studie
Knaapila a kol., 2008). Dále byly významné i změny potenciálu vyvolaného odorantem,
který byl po senzitizaci vyšší, což naznačuje možné zvýšení počtu receptorových buněk
nebo zvýšení počtu receptorů exprimovaných v jedné buňce. Autoři se přiklání k
první možnoti, vytvoření druhé generace receptorových buněk, která má i za následek
posun vnímání příjemnosti. Můžeme se tedy domnívat, zjištěná senzitizace podporuje
hypotézu, že androstadienon patří mezi biologicky aktivní látky, jako určitý signál
v pachovém podpisu a to i přesto, že je zřejmě v tak malých množstvých, že bude vnímán
spíše podvědomě (Nixon a kol., 1988).
Vypadá to, že k senzitizaci na základě učení může docházet u myší (MartínezGarcía a kol., 2009). Byly zkoumány pachové signální látky u myší (vnímané čichovým
epitelem), které jsou více těkavé na rozdíl od myších feromonů. Autoři se tedy domnívají,
že atraktivita těchto látek závisí na předchozí zkušenosti. U naivních samiček myší, které
byly opakovaně vystaveny samčím pachovým látkám ve vzorku podestýlky vznikla
zpětnou vazbou získaná preference pro stranu klece, na které byly prezentovány. Pokud
byly u samiček uměle poškozeny přídatné čichové laloky, na vystavení podestýlce
obsahující samčí pachové signály reagovaly averzí. Na základě této hypotézy se můžeme
domnívat, že tyto signální pachové látky fungují v mozku na systému odměn a po
opakovaném vystavení se k nim jedinec stává senzitivnější (dochází k nárůstu vnímavosti
k tomuto podnětu) a vyhledává je. Autoři se ovšem domnívají, že systém, který by mohl

fungovat na principu odměn v mozku, funguje jiným způsobem než posílení zpětné vazby
na základě dopaminu. K hypotéze, že v čichových studiích, které zkoumají chemoaktivní
látky a feromony, hraje velkou roli i individuální učení, se přiklánějí i další autoři. Je to
především proto, že se domnívají že spojení faktorů jako je velká neuronální plasticita
čichového systému a období určité senzitivní periody nebo více period vytváří jakousi
čichovou mapu, díky které máme například naučenou preferenci a reakce pro určité pachy
(Pause, 2004). Viz také studie výše Dalton, Dolitle, Breslin (2002). Tento mechanismus
učení nemusí fungovat pouze na vědomé úrovni, vypadá to, že nás podobným způsobem
ovlivňují i látky vnímané nevědomě. Při sérii pokusů v roce 2009 se potvrdilo, že látka,
která je vnímána podprahově, tedy není vědomě zaznamenatelná, může ovlivnit naši
náladu a reakce i při náhodném setkání s touto látkou později, v jiném kontextu. Ukázalo
se tedy, že funguje čichové podmiňování (Zucco a kol., 2009). Pokud se tedy nějaká vůně,
kterou ani nemusíme vnímat vědomě, spojí se stresovým podnětem, vyvolá v nás stejnou
reakci i později, když už se neváže na daný podnět. Toto zjištění nám může pomoci
porozumět procesům v každodenním životě, kdy tyto nevědomé zkušenosti mohou
ovlivňovat náš výběr bez našeho uvědomění, že k těmto procesům vůbec dochází. Můžeme
si to dobře představit na situaci, kdy prožíváme nějaké citové trauma a tato chvíle se nám
náhodně spojí s určitou vůní, později nám bude stačit nepatrné množství této vůně na
spoštění negativní emocionální reakce. Můžeme si představit, že podobné podmiňování
bude hrát roli i v hodnocení pachu partnera. Pokud máme daný tělesný pachový podpis
spojený s příjemnými zážitky, může pro nás být „pach potu“ příjemnější, i když pro ostatní
působí odpudivě. Můžeme se domnívat, že lidé, kteří mají dlouhodobě patnera se stanou
senzitivnější k podprahovým koncentracím androstenů, protože mají tyto látky spojené
buď s negativními nebo pozitivními emocemi. U podmiňování spojeném s pozitivními
emocemi můžeme zřejmě očekávat další výzkum, který mám tuto hypotézu může potvrdit.
V souladu s hypotézami předchozích dvou diskutovaných studií je i výsledek studie
z tohoto roku (Knaapila a kol., 2011), který se zabává asociačním učením. Tento pokus
potvrzuje hypotézu, že pokud uvažujeme čichové vnímání androstenů, je nutné přihlížet i
k individuální zkušenosti. Probandi v tomto pokusu hodnotili intenzitu a příjemnost
několika vůní, především androstenonu, dále skořice, čokolády, citrónu, terpentýnu a
kyseliny isovalerové. U žen, které již měly pohlavní styk s alespoň jedním partnerem, byl
androstenon hodnocen jako méně nepříjemný. Tento rozdíl ve vnímaní příjemnosti na
základě osobní zkušenosti byl nalezen pouze u žen. Můžeme se domnívat, že v tomto
případě se zřejmě nejedná o senzitizaci, protože ta je spojena s vyšší senzitivitou a

hodnocením látky jako více nepříjemné (viz např. Boulkroune a kol., 2002). Jedná se
zřejmě o asociační učení, pokud budeme uvažovat, že pohlavní styk byl v mozku
zaznamenán jako příjemná zkušenost a tato zkušenost byla spojena s vůní androstenonu.
Alternativní vysvětlení je, že ženy, které mají variantu receptoru OR7D4 ve formě, kdy
jsou více senzitivní k androstenonu (RT/RT) (Keller a kol., 2007), budou mít s menší
pravděpodobností pohlavní styk, protože vůně androstenonu je pro ně odpuzující. V tomto
kontextu je nevýhodou této studie, že netestovala specificky čichový práh pro androstenon,
alespoň u žen. Další nevýhodou této studie je poměr žen které neměly pohlavní styk (n =
12) a žen které ano (n = 175). Pokud měli autoři již předem stanovenou hypotézu, pro
studii by bylo jistě přínosné, kdyby byl tento poměr více vyrovnaný. Androstenon v této
studii necítilo 23% žen a 24% mužů.
1.3. Androsteny jako chemické signály
1.3.1. Působení androstenů na endokrinologickou aktivitu
V souvislosti s androsteny si také můžeme položit otázku, zda se jejich působením
nebo působením všech látek dohromady, které jsou obsažené v potu, mění vylučování
některých hormonů.
Wyart at al. (2007) uskutečnili studii, která se snaží odpovědět na otázku, zda u
člověka můžeme očekávat hormonální změny vyvolané chemickými signály od jedinců
stejného druhu. Autoři se rozhodli testovat pouze působení jedné látky obsažené v potu, a
to androstadienonu. Zaměřili se na změny v hladině stresového hormonu kortisolu na
vzorku složeného pouze z žen. Ke zjišťování těchto změn používali anylýzu slin.
Androstadienon byl použit v krystalické formě, v množství 30 mg. Aby autoři zvýšili
ekologickou validitu studie, byla použita videa, která měla simulovat sociální kontext.
Analýza ukázala, že působením androstadienonu se hladina kortizolu naměřená ve slinách
nesnižovala, jako tomu bylo u kontrolní látky. V porovnání s kontrolní skupinou se také
ukázalo, že skupina, která byla vystavena androstadienonu, vykazovala pozitivní posun
v náladě a sexuálním vzrušení. Toto je výsledek, který potvrzuje, že endokrinologický
mechamismus podmíněný čichovými vjemy, který funguje i u jiných savců, funguje i u
člověka. Klíčovým přínosem této studie je fakt, že takto může působit pouze jedna látka
obsažená v lidském pachovém podpisu, který je v přirozené podobě komplexní směsí.
Autoři podotýkají, že v lidském potu je pravděpobobně mnohem více látek, které mají

schopnost spustit různorodé endokrinologické odpovědi. V přirozených podmínkách by
ostatní látky v potu mohly zjištěný efekt androstadienonu posílit nebo zeslabit.
Jako praktické využití svého zjištění autoři navrhují použití androstadienonu jako
léčbu např. Addisonovy choroby. Použití metody čichání androstadienonu by mohlo
nahradit umělé podávání kortizolu, které má negativní vedlejší účinky. Z tohoto hlediska
by se použití látek obsažených v lidském potu mohlo stát novou, z jistého pohledu
novátorskou, ale přirozenější cestou jak nahradit v moderní medicíně široce používané
hormonální terapie. Jako další využití autoři navrhují využití androstadienonu při snižování
úzkosti, což se ukázalo již v dřívějších výzkumech (Bensafi a kol., 2004; Lundstrom a
Olsson 2005). Autoři studie uvažují nad tím, jestli androstadienon nejdříve změnil hladinu
kortizolu a to mělo vliv na změnu nálady, nebo jestli androstadienon nejdříve působil na
změnu nálady nějakým nehormonálním mechanismem a ta působila na zvýšení hladiny
kortizolu.
Mezi hormony, které jsou vylučovány při vnímání androstenolu, patří i luteinizační
hormon, jak bylo zjištěno ve studii Shinohara a kol. (2000). Studie se zaměřila na vliv
androstenolu na sekreci luteinizačního hormonu u žen. Použili silnou koncentraci – 2,5
mM roztok androstenolu. Jedenácti studentkám v 5. - 7. dni jejich menstruačního cyklu
aplikovali buď roztok androstenolu nebo kontrolu na horní ret pod nos. Během celého dne
odebírali vzorky krve po deseti minutách, ze kterých byla stanovena pulzace luteinizačního
hormonu. Ukazuje se, že po vystavení androstenolu se frekvence mezi nejvyššími
hodnotami dosaženými během vylučování luteinizačního hormonu prodloužila. To
znamená, že luteinizační hornom zpožďuje zrání folikulů a oddaluje ovulaci. Autoři proto
navrhují, že androstenol by mohl být zodpovědný za menstruační synchronii u žen více
senzitivních k androstenolu.
Látek, které takto působí a hormonů, které jsou jimi ovlivněné, jistě bude celá řada,
i když zatím víme pouze o několika. Dalším příkladem, kdy je endorinologická aktivita
ovlivněna čichovými signály je studie, která zkoumala, zda na muže působí pachový
podpis ženy v ovulační fázi menstruačního cyklu. Studie porovnávala bavlněná trička
nošená ženami v ovulační fázi cyklu proti kontrole – buď trička nošená v luteální fázi nebo
nenošená čistá trička. Sledování hladiny testosteronu na vzorcích slin ukázalo, že můžeme
očekávat specifické endokrinologické změny v organismu muže, což je nezanedbatené
zjištění v rámci výzkumů čichové komunikace. Hypotéza, která předpokládala zvýšení
hladiny testosteronu, hormonu, který ovlivňuje mužské sexuální chování, se tedy potvrdila
(Miller a kol., 2010). Co ovšem nevíme a co autoři ani v článku nediskutují je, které látky

v potu žen působí tyto změny. Můžeme se domnívat, že je to buď jedna skupina látek,
například v této práci diskutované androsteny, nebo že je potřeba komplexní směs látek,
které se vyskytují v pachovém podpisu člověka (viz např., Di Natale a kol., 2000).
1.3.2. Androsteny a aktivace mozku
V této kapitole se podíváme blíže na výsledky čichových studií, které používají
zobrazovací metody k tomu, aby ukázaly změny v mozkové aktivitě jednotlivců, kteří jsou
během pokusu vystaveni vnímání androstenů. V těchto pokusech je nejčastěji používán
androstenon a v současné době především androstadienon.
Studie Pause a kol. (1999) se snaží přispět k zodpovězení otázky, zda by
androstenon mohl fungovat jako lidský feromon a zda změna ve vnímání androstenonu
ovlivní reakci na tělesnou vůni. Základem testované hypotézy je fenomén senzitizace.
Objev senzitizace přinesl nové metodologické možnosti při zkoumání anosmie, a to si
autoři plně uvědomují. Rozhodli se proto porovnat elektroencefalogram (EEG) během
vnímání axilární vůně u probandů (pouze žen), kteří jsou schopni cítit androstenon
(osmických) a probandů, kteří jsou schopni cítit tuto látku až po tréninku (anosmických
senzitizovaných). Ve studii byl použit androstenon jako samostatná látka, ke které je
možné tréninkem zvýšit senzitivitu. Pro samotné fyziologické měření byl androstenon v
přirozené směsi odorantů z ochlupení probandů ženského i mužského pohlaví. To je jeden
z nejzajímavějších bodů studie, protože pro behaviorální i fyziologická měření se častěji
setkáme s použitím uměle vyrobených odorantů používaných jednotlivě. Přitom pro
ekologickou validitu výsledků je tento přístup esenciální. Protože zatím neumíme namíchat
směs androstenů, která by napodobovala koncentrace androstenů v axile, museli autoři
použít přírodní zdroj vůně – ochlupení z podpaží. Tento zdroj obsahuje i jiné vonné látky
než jsou androsteny. Metodika tohoto experimentu je velmi dobře propracovaná, ale
můžeme najít i několik diskutabilních detailů. Tým přetestoval 132 žen v předběžném
výběru, 49 z nich necítilo předložený androstenon, ale pouze 14 z nich bylo ohodnoceno
jako anosmické v dodatečném testu. Výsledná skupina byla ovšem složena ze čtyř
normosmických žen a pěti asnomických. Autoři studie zvolili určitou prahovou
koncentraci při testování čichového prahu pro androstenon, podle které rozřazovali
probandy na osmické a anosmické. Neuvádí, z jakého důvodu se rozhodli tuto koncentraci
použít, přesto, že je to důlěžité kritéruim. Další věc, která by mohla být v článku o trochu
více detailněji popsána je proces senzitizace. Dozvídáme se pouze, že byli instruováni

přičichnout si jednou za den, ale neuvádí jestli ve stanovenou dobu, kolikrát apod.
Hypotéza o silnějším působení mužské axilární vůně na ženy anosmické-senzitizované k
androstenonu se potvrdila, což ukazuje na klíčovou roli androstenonu v pachovém podpisu.
Autoři předpokládají, že by androstenon mohl být důležitý signál v mezipohlavním výběru.
V experimentu prováděném týmem Lundström a kol. (2006) měřili rychlost reakce
při zpracování androstadienonu v mozku v porovnání s rychlostí reakce na jiné vybrané
látky. Androstadienon byl zpracován rychleji (o 13– 20 %) než zbývající dvě látky
(androstenon a hydrogensulfid). Autoři vyslovili v souvislosti s tímto výsledkem několik
zajímavých hypotéz. Jednak by mohlo znamenat, že je androstadienon zpracováván
v mozkové kůře jinou cestou než ostatní odoranty. Je zde tedy na místě otázka, jestli
bychom měli uvažovat o existenci samostatného, anatomicky specifického senzorické
okruhu pro androstadienon. Podněty by se tam zpracovávaly rychleji, bez potřeby
dlouhého vyhodnocování. Androstadienon aktivuje podkorové oblasti a oblasti neokortexu
i v koncentracích, kdy není vnímán vědomě, to znamená v podprahové koncentraci.
Výsledky studie Lundström a kol. (2006) můžeme brát jako důležitý signál o vnímání
čichového světa i na podvědomé úrovni. V běžném prostředí zřejmě vnímáme celou řadu
látek (nemusí se jednat pouze o látky typu feromonů) podvědomě, ale i přesto mohou mít
významný vliv na náš mozek. Jejich vnímání potom může ovlivňovat naši náladu,
zpracování úkolů a informací a chování celkově i přesto, že nemáme šanci je verbálně
označit (Jacob a kol., 2001b).
Ve vnímání androstenů může hrát roli také jejich hedonické hodnocení. Pokud byly
provnávány látky příjemné oproti nepříjemným (Bensafi a kol., 2002), ukázalo se, že
nepříjemné látky jsou vnímány rychleji a to především pravou nosní dírkou. Autoři soudí,
že za rychlejší zpracování nepříjemných látek je zodpovědná pravá mozková hemisféra.
Protože jsou androsteny jsou vnímány obecně spíše jako nepříjemný zápach (například
Lundström a kol., 2003), můžeme se domnívat, že jejich vnímání bude celkově rychlejší
v porovnání s příjemnými odoranty.
Ve studii Gulyás a kol. (2004) byly během percepce androstadienonu aktivovány
části mozku, které jsou součástí zpracování emocí a pozornosti. Pod vlivem
androstadienonu byly aktivovány oblasti prefrontální kůry, spánkové kůry a v menší míře i
aktivace hypotalamu. Autoři se zaměřili na to, co zpracovává oblast prefrontální kůry. Je to
porovnávání minulých zkušeností se současností, tvorba strategie chování. To zahrnuje
také kalkulaci v sytému odměn, dělání rozhodnutí podle pravděpodobnosti odměny.

Rozdíly mezi pohlavími ve vnímání androstenů byly doloženy ve studii Savic a kol.
(2001). Docházelo k aktivaci rozdílných oblastí hypotalamu. U mužů byl hypotalamus
aktivován především při vnímání estratetraenolu, u žen byl při vnímání androstadienonu.
Aktivace různých oblastí hypotalamu v závislosti na pohlaví ukazuje na fyziologické
procesy stojícími za pohlavně specifickým chováním v reakci na feromové látky.
Podobné výsledky se ukázaly i v další studii, která staví na tom, že tato aktivace je
různá podle pohlaví. V tomto případě byli do výzkumu se stejnými dvěma látkami
(androstadienon a estratetraenol) zapojeni transsexuální muži. U transsexuálních mužů
aktivoval hypotalamus díky působení androstadienonu. Naopak u kontrolní skupiny mužů
byl hypotalamus aktivován estratertaenolem. Jako výsledný vzorec typický pro
transsexualitu vidí autoři sexuálně atypické fyziologické odpovědi, které se v tomto
případě ukazují u hypotalamu. To znamená, že u mužů najdeme stejnou odpověď jako je
očekávaná pro ženy jako důsledek různého neuronálního uspořádání (Berglund a kol.,
2008). Výsledky PET také podporují zajímavou hypotézu – že se androsteny jako čichový
podnět mohou chovat a být vnímány bimodálně. Na jednu stranu jako normální typ
odorantu a na jednu stranu jako chemosignál. Jedna cesta zpracování se zdá být stejná jako
u normálního typu odorantu, to znamená čichovým mozkem a druhá skrze přední
hypotalamus, což můžeme považovat za zpracování feromonové části tohoto čichového
vjemu. S ohledem na faktory jako které pohlaví je příjemcem tohoto čichového vjemu
nebo co je přesně vnímáno za danou látku, převládne buď feromonová nebo normální
složka při zpracování podnětu v mozku a druhá část bude potlačena (Savic a kol., 2005).
Ve shodě s těmito výsledky je i studie z nedávné doby, která jako jedna z mála zkoumá
androstenol (Savic, Berglund, 2010). I pro tuto studii byly jako zkoumaná skupina zvoleny
pouze heterosexuání ženy. V této studii byl za použití PET testován účinek androstenolu a
čtyř kontrolních látek. Výsledky se shodují se studiemi uvedenými výše, kde byla při
působení androstenolu především aktivace jedné části hypotalamu v porovnání
s kontrolními látkami. Podle autorů je hypotalamus u zvířat zodpovědný za zpracování
informace přenášené feromony v rámci chování spojeného s rozmnožováním. Zobrazovací
studie jsou jak jsme viděli prováděny převážně na ženách, zřejmě z toho důvodu, že jsou
androsteny jsou považovány za signální látky produkované muži a působící především na
ženy. Bylo by ovšem zajímavé porovnat současné výsledky i s muži. Například produkce
většího množství androstenů u mužů může být jednoduše dána větším množstvám
testosteronu u mužů, který je metabolizován na zbytkové androsteny.

Pokud se podíváme na působení androstenolu ještě blíže, ne z pohledu
zobrazovacích metod, ale možného mechanismu jeho působení v buňkách, ukazuje se, že
působí jako modulátor GABAA receptorů (Kaminski a kol., 2006). Může tedy být označen
jako neurosteroid, který je produkován endogenně a mohl by se chovat jako hormon, což je
na androstenol pohled z jiného úhlu než doposud. Autoři se domnívají, že interakce
androstenolu s GABA receptory může hrát roli v jeho signalizační funkci. Tento vliv měl
ovšem pouze jeho α izomer, nikoliv ß.
1.3.3. Působení androstenů na změny nálady
Ve studii Jacob&McClintock (2000) byl použit androstadienon a estratetraenol.
Látky byly naředěny na 250 µmol a 130 µl látky bylo naaplikováno pod nos, to znamená
nebyla inhalována krystalická látka. Po šesti minutách po aplikaci vyplnili participanti
několik psychometrických testů na náladu a v otevřené otázce mohli i popsat, jak se cítí.
Po šesti minutách po aplikaci látky se ukázalo, že obě látky zlepšovaly náladu u žen a
zhoršovaly u mužů. Při koncentraci 250 µmol nebyla většina účastníků schopna
verbalizovat co cítí, ovšem stále 30% žen popsalo vůni androstadienonu. Proto byly ve
druhé části studie androsteny překryty hřebíčkovým olejem. Androstadienon zamezil
zhoršování nálady, ke kterému docházelo při vnímání kontrolního roztoku. Autorky této
studie navrhují pro androsteny označení modulátory chování, to znamená chemické
signály, které nevyvolávají stereotypní odpověď, ale spíše mají komplexní vliv na chování.
Další studií, která potvrzuje působení androstadienonu je studie Bensafi a kol. (2003a). Ve
studii byl porovnáván účinek androstadienonu a estratetraenolu se zaměřením na
fyziologické projevy sexuálního vzrušení a náladu. Působení androstadienonu bylo
signifikantní v oblasti fyziologických projevů sexuálního vzrušení. U žen se působením
této látky vzrušení zvyšovalo, u mužů se sexuální vzrušení snižovalo. Estratetraenol
nezpůsobil signifikantní změny v sexuálním vzrušení u mužů ani u žen. Ani u jedné z látek
nebyly zaznamenány signifikantní rozdíly ve změnách nálady. To, že byl nalezen pohlavně
specifický efekt androstadienonu na fyziologické parametry, podle autorů potvrzuje, že
tato látka může teoreticky hrát důležitou roli v čichové komunikaci člověka.
Studie Jacob a kol. (2002) testovala vliv androstadienonu na změny nálady
v porovnání s androstenolem a muskonem (feromon u jelenů). Při koncentraci 250 µmol
byly tyto látky inhalovány z tampónu přidrženého pod každou nosní dírkou 4 sekundy.
V další části byla látka nanesena pod nos. Klíčový poznatek z této studie byl fakt, že

stačilo 8 sekund vdechování odorantů z tampónu přidrženého pod nosem, aby byl
zaznamenán rozdíl v jejich působení. Vidíme tedy, že dlouhodobější vdechování látky, jak
je tomu u aplikace pod nos, nemusí být nutné. I přes to přinesly obě použité metody v této
studii stejný výsledek. Mezi působením na jednotlivá pohlaví nebyl zaznamenán
signifikantní rozdíl. Ze tří použitých látek byl výsledek signifikantní pouze pro
androstadienon. Působení androstadienonu zabraňovalo zhoršení nálady během pokusu,
které bylo zaznamenáno u androstenolu a muskonu. Autoři se v souladu s výše uvedenými
studiemi domnívají, že androstadienon má jednoznačně vyjímečnou úlohu v čichové
komunikaci člověka jako chemický pachový signál v sociáním kontextu. Tato studie byla
realizována v čistě laboratorních podmínkách kontextu, to znamená bez vyšší ekologické
validity.
1.3.4. Působí androstenů v sociálním kontextu
V této kapitole se budeme zabývat porovnáním studií s různými androsteny
s přihlédnutím k tomu, jak působí v sociálním kontextu a zda hrají specifickou úlohu
v čichové (chemické) komunikaci u lidí.
Působení androstenů v sociálním kontextu se do velké míry odvíjí od citlivosti
k androstenům u jedinců, kteří jsou v této interakci zapojeni. Při výzkumu mezi studenty se
v dotazníkovém šetření ukázalo, že jedinci senzitivnější k androstenonu označovali
androstenon signifikantně častěji jako látku, která může negativně ovlivňovat jejich
mezilidské vztahy. K tomuto jevu nedocházelo u jedinců, kteří byli v této studii označeni
jako specificky anosmičtí k androstenonu. Jedinci, kteří hodnotili androstenon jako velmi
nepříjemný zápach hodnotili sami sebe jako často ovlivněné okolními pachy, a to jak
pozitivně tak i negativně. Druhou hodnocenou látkou byl amylacetát, kdy více senzitivní
jedinci spojovali tuto látku jako mající pozitivní efekt na jejich vztahy. Vidíme tedy, že u
sociálních interakcí záleží také na individuální senzitivitě k dané látce a od ní se
odvíjejícím hodnocení příjemnosti. V neposlední řadě působí i obecné hedonické
hodnocení látky (příjemná/nepříjemná). Individuální senzitivita je zřejmě jeden z
hlavních faktorů ve výzkumu čichu, které ovlivňují sociální interakce (Pierce a kol., 2004).
Studie Bensafi a kol. (2003) shrnuje v jedné studii působení androstadienonu a
estratetraenolu na psychologické i fyziologické parametry specificky podle pohlaví. Obě
látky byly použity v krystalické podobě v množství 50 mg, jako kontrolní látka byl použitý
kypřící prášek. Ve čtyřech různých sociálních kontextech (sexuálně vzrušující, smutný,

veselý a neutrální) evokovaných pomocí sekvencí z filmů porovnávali jejich působení na
paměť, náladu a fyziologické parametry.
Nejvýraznější efekt byl zaznamenán v sexuálně vzrušujícím kontextu, kdy se
zvýšilo sexuální vzrušení, nejméně v neutrálním. V tomto kontextu byla nalezena i změna
fyziologických hodnot, androstadienon zvýšil tělesnou teplotu u obou pohlaví, ale pouze u
mužů snížil dechovou frekvenci. Při smutném filmu androstadienon posílil negativní
náladu u mužů, kdežto u žen se v tomto kontextu udržela pozitivní nálada. Paměťové
schopnosti se zhoršily u pouze žen. Na této studii je nejdůležitější, že používá sociální
kontext a porovnává jako jedna z prvních čtyři různé sociální kontexty při působení
androstenů. Ekologicky validní kontext se ukázal jako důležitý faktor při studiích tohoto
typu, který může ovlivnit výsledky. Můžeme tedy předpokládat, že androsteny fungují
především v rámci specifického sociálního kontextu a mimo něj může být jejich vliv
redukován.
Výsledek studie Bensafi a kol. (2003), kdy největší efekt byl nalezen v rámci
sexuálně vzrušujícího kontextu, by mohl napovídat, že androsteny hrají roli mezi partnery
v sexuálním životě a při reprodukci. Tato hypotéza se potvrzuje i v jiných studiích,
například Cornwell a kol. (2004), která zkoumala také působení androstadienonu a
estratetraenolu. U žen byl nalezen signifikantní vztah mezi preferencí maskulinních
obličejů a vzrůstající příjemností androstadienonu (uvažován jako mužský chemoatraktant)
v rámci předpokládaného dlouhodobého partnerského vztahu. Obdobný trend byl nalezen i
u mužů, kde byla nalezena signifikantní preference femininních obličejů, která pozitivně
korelovala s příjemností estratetraenolu (uvažován jako ženský chemoatraktant), opět
pouze v kontextu dlohodobého vztahu. Vidíme tedy, že působení androstenů může být
propojeno i s fyzickými charakteristikami a tyto látky zřejmě pomáhájí zprostředkovávat
informaci o kvalitě potencionálního sexuálního partnera. Ke stejnému závěru došla i studie
Saxton a kol. (2008), která testovala působení androstadienonu v kontextu partnerské
volby. Bylo vybráno vysoce ekologicky validní prostředí speed-datingu (rychlé rande), kde
autoři
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Androstadienon (250 µmol) nebo kontrola byly 15 minut před začátkem akce naaplikovány
ženám nad horní ret, oblast pod nosem. Muži byli hodnoceni jako signifikantně
atraktivnější pokud na ženy působil v průběhu interakcí s muži androstadienon v porovnání
s kontrolou. Můžeme říci, že tato studie opět potvrdila účinek androstadienonu jako
modulátoru lidského chování.

Vypadá to, že androstadienon působí na člověka také při vyhodnocování různých
typů stimulů. Úlohy, ve kterých byla zakomponována emocionální hodnota, jako například
vyhledávání tečky vedle obličejů, které měly různý emocionální náboj, byly
vyhodnocovány snadněji a rychleji než různé kognitivní úlohy bez emocionálního náboje
nebo úlohy se sociální informací. Účinek androstadienonu byl signifikantní a pozornost
během působení této látky byla směřována především na emocionálně významné signály
(Hummer, McClintock, 2009). Tyto výsledky jsou tedy ve shodě s předchozími studiemi,
kdy měl androstadienon specifický účinek.
Z některých studií je ale zřejmé, že androstadienon je považován přímo za lidský
feromon, nikoliv modulátor. Takovouto domněnku vyslovili například Grosser a kol.
(2000). Po provedení studie potvrdili hypotézu, že androstadienon mění jak fyziologické
odpovědi, tak dochází i k behaviorálním změnám, a to především u žen. Při aplikaci 100 pg
přímo do vomeronasálního orgánu na vzorku 40 žen bylo zaznamenáno signifikantní
snížení negativních pocitů jako je nervozita a napětí, úzkost. V tomto pokusu bylo poprvé
prokázáno, že přímá aplikace androstadienonu do VNO mění chování (behaviorální
charakteristiky). Ovšem vzhledem k tomu, že v současné době převládá názor, že VNO u
človeka není funkční, k nalezenému efektu mohlo dochazet např. přímou difůzí do
krevního řečiště.
Na pomezí mezi pokusy s kontextem (především použití videí) a bez kontextu
(pouze klasické laboratoní uspořádání) je typ pokusů, kde jsou výsledky hodnoceny také
z pohledu pohlaví experimentátora s tím, že tento faktor může ovlivňovat působení
androstenů. V experimentu Jacob a kol. (2001a), kde byly zjišťovány fyziologické
odpovědi (kožní odpor a teplota, měřeno na rukou) a psychologické změny (nálada), byl
vliv pohlaví experimentátora signifikantní. U žen oba steroidy (androstadienon i
estratertaenol) působily fyziologické změny a zlepšení nálady pouze za přítomnosti
experimentátora mužského pohlaví, u mužů se tento efekt neprojevil. Proč tento faktor
působil pouze u žen a ne u mužů zůstává pouze spekulací, každopádně je nesporné, že
pohlaví experimentátora je potřeba věnovat pozornost při plánování pokusu (viz také
kapitola Metodika). Je také otázkou jaký sociální kontext by byl pro muže vhodnější než
pouze pohlaví experimentátora, autoři studií uvažují o agresivním, kompetitivním
kontextu. Vliv pohlaví experimentátora byly potvrzen i ve studii Lundström, Olsson
(2005), kde byly hodnoceny reakce žen v přítomnosti experimentátora ženského nebo
mužského pohlaví během působení androstadienonu (250 µmol). Tyto výsledky jsou ve
shodě s předchozími, které ukazují na androsteny jako modulátory. Bohužel v této studii

nebyli zahrnuti i muži, což by bylo užitečné pro porovnání s ostatními studiemi, abychom
se mohli rozhodnout zda “efekt experimentátora“ u androstenů není specifický pouze pro
ženy. Výsledek studie Lundström, Olsson (2005) je v rozporu s předchozím zjištěním, že
androstadienon pozitivně ovlivňuje pocit, že je člověk schopen lépe udržet pozornost
(focused) (Lundström, 2003b). Proč nejsou výsledky těchto dvou pokusů s velmi
podobnou metodikou shodné, zatím nedokážeme přesně zdůvodnit. Jedním z důvodů by
podle mého názoru mohlo být to, že androsteny jsou opravdu modulátory a jejich účinek
neodpovídá stereotypní behaviorální odpovědi, tím pádem je teoreticky možné, že pokaždé
naměříme něco jiného. To by mohlo být spolu s rozdílnou metodikou vysvětlení pro
velkou nekonzistentnost výsledků u studií tohoto typu.
Androstenon by také mohl fungovat jako mužský chemosignál, který by mohl
ženám pomáhat při aktivním výběru sexuálního partnera. Ve studii Grammera (1993) ženy
hodnotily atraktivnost a příjemnost androstenonu v průběhu menstruačního cyklu. Byly
nalezeny signifikantní změny v hodnocení těchto dvou hedonických parametrů. Ženy
hodnotily androstenon jako nepříjemný, odpuzující zápach bez ohledu na to, zda užívaly
antikoncepci nebo ne. Jediný rozdíl byl v tom, že ženy užívající antikoncepci hodnotily
androstenon jako ještě více nepříjemný/neatraktivní. V době blízké ovulaci a při ovulaci se
hodnocení změnilo na neutrální (více příjemný), ovšem pouze u žen bez antikoncepce.
Jeden ze záporů studie je fakt, že doba ovulace nebyla zjišťována a ověřena validními
metodami. Autoři se ptají, jak je možné, aby se androstenon uplatnil v partnerské volbě,
když má na ženy odpuzující účinek (příjemný androstenol se metabolizuje na kůži na
odpozující androstenon a muž více “smrdí“). Zřejmě dochází ke změně emocionálního
hodnocení mužů v průběhu menstruačního cyklu a spouštěč této změny by mohl být
androstenon, jehož vůně se stane více atraktivní během ovulace a tím se stane atraktivnější
i posuzovaný muž. Z tohoto důvodu je možné teoreticky uvažovat androstenon jako aktivní
modulátor ženské volby, na jehož základě může i docházet k sexuálnímu styku
iniciovanému ženou. V tomto případě by se muž, který by neprodukoval tolik
androstenonu, dostal do nevýhodné situace. Androstenon tedy můžeme nazývat
chemosignál, ale ne v pozivním smylu, protože ženy spíše odpuzuje ve větší části
menstruačního cyklu.
Negativní působení androstenonu v případě žen na vnímanou atraktivitu bylo
prokázáno již dříve (Filsinger a kol., 1985), což je ve shodě s předchozí studií.
Androstenon také způsobil, že ženy hodnotily muže jako méně fyzicky silné. V této studie

byl porovnáván vliv umělého pižma (exaltolid), androstenonu a androstenolu. Další efekty
těchto látek kromě již zmíněného byly poměrně variabilní, například androstenol u mužů
zvyšoval atraktivitu ostatních mužů. U všech tří látek se muži při sebehodnocení vnímali
jako méně přitažliví.
Androsteny ale nemusí působit pouze jako modulátory při hodnocení jiných osob,
podobný efekt byl nalezen i u hodnocení věcí. Vidíme to na příkladu studie Ebster, KirkSmith (2005), která zkoumala tento efekt u androstenolu. 120 participantů (60 žen, 60
mužů) mělo za úkol procházet tři časopisy (neutrální, ženský a mužský magazín) a
zaznamenat do dotazníku vnímanou příjemnost a maskulinitu. Androstenol byl
naaplikován na obličejovou roušku v koncentraci, která byla podle autorů pod prahovým
vnímáním a to 1mg/1ml. Efekt androstenolu byl specifický podle pohlaví, v rozporu
s očekáváním nebyl nalezen žádný vliv pokud hodnotily ženy. Pouze muži hodnotili
časopis určený pro muže celkově více pozitivně, také jako více maskulinní. Tento efekt
nebyl nalezen u zbylých dvou typů magazínů a nebyl nalezen u žen. Autoři se proto
domnívají, že by androstenol mohl být více mužský než ženský chemosignál. Je také
zajímavé, že v této studii bylo nalezeno ze 120 pouze 6 jedinců anosmických k
androstenolu, 2 ženy a 4 muži. V některých studiích nebyl efekt androstenolu prokázán
vůbec. Ve studii McCollough a kol. (1981) bylo měřeno působení androstenolu na změny
nálady. Participanti měli na obličeji masky napuštěné buď androstenolem nebo růžovou
vodou, ve třetím případě byla maska ponechána čistá. Působení androstenolu bylo měřeno
během čtení pasáží z knihy s erotickým kontextem. Po vyhodnocení dotazníku nebyl
nalezen signifikantní efekt u mužů ani u žen. Autoři neuvádí, jaké byly použity
koncentrace androstenolu, ani kolik ho bylo aplikováno na masku, uvádí pouze že ho
nánášeli 2 sekundy za použití spreje a to už půl hodiny před testem. Výhodou této studie je
použití erotických úryvků z knih pro navození sexuálně vzrušujícího kontextu.
Ve studii Pause (2004) byla vlivem androstenonu změněna preference pro místa. Po
aplikaci androstenonu na židle se v porovnání s kontrolními místy staly tyto židle
preferovanější pro ženy a homosexuální muže. Heterosexuální muži do studie zahrnuti
nebyli, což je podle mého názoru škoda, protože by měli být ve studii jako kontrolní
skupina. Nalezený efekt pro preferenci prostoru označeného androstenonem pozitivně
koreloval se senzitivitou k androstenonu (senzitivnější jedinci si signifikantně častěji sedali
do části místnosti, kde byla židle ošetřená androstenonem). V této studii byl použit i
ekologický kontext a to tím nejjdnodušším možným způsobem. Participanti měli za úkol

navodit si určitou náladu pomocí vlastních představ před začátkem samotného pokusu.
Byli požádáni si představovat buď něco sexuálně vzrušujícího nebo něco, co jim osobně
přivodí chuť na jídlo. Poté byli zavedeni do místnosti, kde byl na jedné židli nalepený
papírek s androstenonem. Manipulace jedinců byla úspěšná v rámci sexuálně vzrušujících
fantazií, došlo ke zvýšení tepové frekvence. V případě kontrolní manipulace (jídlo), se tep
nepatrně snižoval. Ani jedna z manipulací ale neovlivnila výsledky, stále přetrvávaly
rozdíly nalezené pouze vlivem androstenonu.
Jak vidíme v této kapitole, v oblasti výzkumu vlivu chemoaktivních látek u člověka
a jejich působení na psychické úrovni je poměrně velká nekonzistenostnost mezi
jednotlivými studiemi a mezi týmy, které se tímto tématem zabývají. Témata i metodika
studií jsou vybírány spíše podle osobních preferencí. Na rozdíl od tohoto přístupu by bylo
prospěšnější, kdyby byly týmy více koordinované a výzkum se tak ubíral spíše jedním
směrem, což by vedlo k zodpovězení zásadních otázek v této oblasti (více viz review
Havlíček a kol., 2010), bez jejichž zodpovězení se jen těžko posuneme do další fáze
výzkumu v této oblasti čichové komunikace. Jedna ze základních otázek je například
odpovědět s větší přesností než tomu bylo doposud, v jakém množství jsou vylučovány
androsteny u lidí a jak se jejich produkce liší u mužů a u žen. Zda jsou vůbec tato
vylučovaná množství v přirozeném prostředí, například mezi partnery, schopná vyvolat
změny chování, tak zůstává velkou otázkou například u androstadienonu, na který se
momentálně zaměřuje většina laboratorních studií. Další otázkou je zda androsteny
v těchto množstvích nebudou působit pouze ve směsi dalších látek, které tvoří pachový
podpis člověka. Pro budoucí výzkum je proto důležité počítat s touto komplexitou
čichového světa lidských pachů. Jako další důležitou oblast můžeme vidět výzkum
podvědomého vnímání pachů a to jak domnělých feromonů tak i ostaních látek
dotvářejících směsi, které nás mohou ovlivňovat podvědomně (Jacob & McClintock,
2000). Právě na tuto oblast se zaměřuje i experimentální část práce.

2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
2.1. Úvod a hypotézy
Hlavní hypotézou předkládané studie bylo ověřit, zda u specificky anosmických
jedinců nedochází k podvědomému vnímání látky, ke které jsou tito jedinci anosmičtí.
Jinými slovy to znamená, že by jedinci nebyli schopni vytvořit verbální označení této vůně
nebo ji rozeznat od kontrolní látky, čímž se dostanou do kategorie anosmický, ale čichový
epitel a/nebo mozek by tuto informaci i přesto zpracovával. Tuto hypotézu jsme
formulovali na základě možnosti senzitizace u specificky anosmických jedinců (více viz
kapitola o senzitizaci v teoretickém úvodu). Pokud by se tato hypotéza potvrdila,
znamenalo by to, že přinemenším určitá část specificky anosmických jedinců zpracovává
danou látku podvědomě a v důsledku toho na ni určitým způsobem reaguje už před
senzitizací. Díky tomu vyvstává otázka kde je hranice specifické anosmie a hyposmie, ke
které se vrátíme v diskusi.
Danou hypotézu jsme se snažili ověřit pomocí měření změn několika
psychofyziologických parametrů u specificky anosmických jedinců k androstenonu a
androstenolu v porovnání s jedinci bez specifické anosmie. Z fyziologických změn byla
měřena

hladina

kortizolu

ve

slinách,

rozšíření

oční

pupily,

kožní

odpor a

elektrokardiogram (EKG). Psychologické parametry zahrnovaly dotazník na posuzování
změn nálady (emocionálního vyladění) a hodnocení atraktivity fotek prezentovaných
během nahrávání průměru pupily oční kamerou.
U androstenonu a androstenolu nemáme ze současné doby velké množství studií, se
kterými je možno srovnávat, i když některé ano (např. Ebster, Kirk-Smith, 2005; Pierce a
kol., 2004; Grammer, 1993). K tomuto tématu máme ovšem k dispozici i starší studie
například Filsinger a kol., 1985; Kirk-Smith, Booth, 1990; Cowley a kol., 1977 apod..
Hypotézy a očekávání můžeme tedy vyslovit především na základě recentních studií, kde
je

používán

především

androstadienon,

popřípadě

estratetraenol

a

studiemi

s androstenonem a androstenolem, jak je uvedeno výše. Navíc vzhledem k tomu, že
přinejmenším androstenon je zřejmě vylučován u mužů v podstatně větším množství než u
žen (Gower a kol., 1985), jsou tyto látky považovány za mužské chemosignály působící na
ženy. V naší studii byli ovšem těmto látkách vystaveni pouze muži, takže efekt může být
obtížněji predikovatelný. Na základě studií, které ukazují na pohlavně specifické působení

androstadienonu (např. Bensafi a kol., 2003a), studie s androstadienonem zkoumají
především ženy (například Lundström, Olsson, 2005; Lundström a kol., 2003b). Muži jsou
ve více případech vystaveni spíše estratetraenolu. Na základě těchto odhadů můžeme
vytvořit několik hypotéz, které se vztahují k této studii.
U změn nálady (při subjektivním hodnocení na 17-ti škálovém dotazníku) můžeme
očekávat, že u kontrolní skupiny oproti anosmické skupině dojde v použitém sexuálně
vzrušujícím kontextu ke většímu nárůstu sexuálního vzrušení působením androstenonu
nebo androstenolu v porovnání s kontrolní látkou. Bylo prokázáno, že u žen i mužů
dochází působením androstadienonu k nárůstu sexuáního vzrušení v sexuálně vzrušujícím
kontextu. Pro nás je důležité zjištění, že k tomuto nárůstu došlo i u mužů (Bensafi a kol.,
2003). U skupiny se specifickou anosmií bychom mohli očekávat nižší sexuální vzrušení
při působení látky, ke které je jedinec anosmický v porovnání s druhým androstenem.
Působení této látky by mělo být srovnatelné s kontrolní látkou.
Na druhou stranu, protože se androstenon a androstenol vyskytují ve větším
množství právě u mužů, je také hypoteticky možné, že muži budou vnímat působení
androstenonu a androstenolu jako signál o přítomnosti jiných mužů, což v sexuálně
vzrušujícím kontextu způsobí spíše diskomfort a zhoršení nálady nebo budou například
agresivnější. Mohou tedy teoreticky působit jako repelenty v mezimužských interakcích.
Změny nálady na dalších škálách kromě škály sexuálně vzrušený nedokážeme predikovat.
Víme, že změny nálady u androstenů mohou být závislé na koncentraci (Bensafi a kol.,
2004) a výsledky studií, které se zaměřovaly na změny nálad nejsou konzistentní,
především u mužů (více kapitola v teoretickém úvodu „Jak působí androsteny v sociálním
kontextu).
S nárůstem neklidu nebo sexuáního vzrušení by mělo dojít ke zvýšení kožní
vodivosti, protože kůže se začne potit. Tento trend by se měl teoreticky projevit ve stejném
rozložení ve skupinách jako u přechozích zkoumaných parametrů, to znamená u kontrolní
skupiny by měl být kožní odpor nižší u kontrolní látky ve srovnání s androstenonem a
androstenolem, u specificky anosmických by měl být na stejné úrovni u kontrolní látky
jako u látky, ke které je jedinec anosmický a vyšší u druhého androstenu.
Vzhledem k faktu, že hladina kortizolu během dne přirozeně klesá (např. Aardal,
Holm a kol., 1995), ve slinných vzorcích u všech jedinců budeme očekávat průběžný
pokles hladiny kortisolu.

U slinných vzorků v kontrolní skupině očekáváme největší pokles kortizolu u kontrolní
látky, k menšímu poklesu by mělo docházet u androstenonu a androstenolu, to znamená
relativní rozdíly by měly být menší. Ve studii Wyart a kol. (2007) se působením
androstadienonu udržela vyšší hladina kortisolu ve slinách oproti kontrolní látce. Do studie
byly ovšem zahrnuty pouze ženy. U anosmické skupiny očekávame pro látku, ke které je
jedinec anosmický, pokles kortizolu stejně jako u kontrolní látky a udržení vyšší hladiny
kortisolu u druhé steroidní látky. Pokud by se potvrdila hypotéza, že i u specificky
anosmických jedinců dochází k podvědomému vnímání látky, měl by kortisol zůstat vyšší
v případě působení obou androstenů.
U rozšíření zornic také očekáváme větší efekt v kontrolní skupině během působení
androstenů v porovnání s kontrolní látkou. U anosmických jedinců by mělo být rozšíření
zornic největší u androstenu, ke kterému není jedinec anosmický a srovnatelné (nižší) při
kontrolní látce a androstenu, ke kretému je jedinec anosmický. Pokud by se ovšem
potvrdila hypotéza podvědomého vnímání androstenů u specificky anosmických jedinců,
mělo by být při působení obou androstenů rozšíření zornic větší v porovnání s kontrolní
látkou.
Obrázky, které byly hodnocené během nahrávek oční kamery byly rozdělené do tří
skupin (neutrální, projektivně erotické, erotické). U kontrolní skupiny při sledování
erotických obrázků očekáváme větší poloměr pupily během působení androstenů
v porovnání s kontrolní látkou. U projektivně erotických obrázků očekáváme větší poloměr
pulily než u neutrální během působení androstenů v porovnání s kontrolní látkou.
U EKG parametrů opět očekáváme stejný vzorek jako u předchozích parametrů u
anosmických jedinců oproti kontrolní skupině. Parametry EKG by se měly začít měnit cca
po pěti minutách od vystavení jedince danému androstenu.
Obecně si tento vzorec očekávaných změn můžeme shrnout takto: u kontrolní
skupiny mužů by se měly měřené hodnoty jednotlivých parametrů lišit u kontrolní látky
v porovnání se dvěma použitými androsteny (androstenonem a androstenolem). U
anosmických jedinců by v případě, že nedochází ke zpracování čichového vjemu
androstenonu nebo androstenolu (k nevědomé reakci na látku, ke které je jedinec
anosmický) měla být reakce na androsten, ke kterému jsou anosmičtí srovnatelná
s kontrolní látkou, protože by nemělo docházet k ovlivnění jedince touto látkou. Při
porovnání androstenu, ke kterému jedinec není anosmický, s kontrolní látkou by měly být
viditelné určité rozdíly.

Pokud by se potvrdila hypotéza, ze k podvědomému vnímání těchto látek u
specificky anosmických jedinců dochází, měly by se hodnoty různých parametrů
naměřených při vnímání obou androstenů odlišovat od kontrolní látky, vzorec by byl tedy
podobný tomu jako u kontrolní skupiny mužů.

2.2 Metodika
2.2.1 Screening
Prvním krokem při realizaci této studie byl čichový screening mezi studenty
vysokých škol Univerzity Karlovy za účelem identifikování vzorku jedinců se specifickou
anosmií k androstenonu nebo androstenolu. Obě použité látky byly objednány od firmy
Sigma – Aldrich (5α-Androst-16-en-3-one, číslo výrobku A8008; 5α-Androst-16-en-3α-ol,
číslo výrobku A7883). Screening probíhal na několika kolejích dané univerzity. Studenti
byli oslovováni při vstupu do budovy a pokud byli ochotní, zúčastnili se testování, které
trvalo přibližně 30 minut i více na jednu osobu. Za účast v tomto testu dostali jako odměnu
a motivaci malou čokoládu. Jedinci, kteří byli pro účely této studie vyhodnoceni jako
specificky anosmičtí nebo vhodní pro zařezení do kontrolní skupiny, byli informováni o
plánované studii a později kontaktováni emailem.
Je důležité definovat, jak je v dané studii používán termín specifická anosmie,
protože víceméně každá studie má vlastní kritérium. V této studii je tedy temín specifická
anosmie používán v případě participanta, který nebyl schopný rozlišit mezi kontrolní
látkou (jedlá soda v krystalické podobě) a testovanou látkou (androstenon nebo
androstenol v krystalické podobě), která byla prezentována v signifikantně nadprahovém
mnozštví.
Testování probíhalo u stolu, přičemž testovaný jedinec a experimentátor seděli proti
sobě. Po vysvětlení instrukcí si testovaný jedinec zakryl oči spací maskou. Testované látky
byly umístěny do zabroušených hnědých prachovnic o objemu 50 ml. Dohromady bylo
používáno 6 prachovnic, to znamená dvě testovací sady, každá ze třech prachovnic. Test
byl prováděn formou nucené volby ze tří možností. V jedné prachovnici byla umístěna
testovaná látka, 10 mg androstenonu nebo androstenolu v krystalické podobě. V dalších
dvou, které slouží jako kontrola (blank), bylo malé množství jedlé sody, která má sypké
krystalky bílé barvy bez zápachu. Vzhledem je jedlá soda podobná androstenům, které
mají také vzhled bílé krystalické látky, i když krystalky každé látky vypadají trochu
odlišně, výsledný dojem v prachovnicích byl uspokojivý, protože rozdíly nebyly
jednotlivými prachovnicemi příliš velké. Látky byly záměrně testovány vždy v pořadí
androstenon, v druhé sérii androstenol, aby nedocházelo k nadměrnému vyčichnutí
prachovnic. Pokud by se testovala tatáž série dvakrát po sobě, výsledek testu následujícího

participanta by mohl být zkreslený nedostatečným nasycením obsahu prachovnice
testovaným odorantem.
Na začátku testování byl participant požádán, aby po přičichnutí postupně ke všem
třem prachovnicím vybral jednu ze tří prachovnic podle toho, která je podle jeho názoru
cítit odlišně od ostatních dvou nebo nejvíce intenzivně v porovnání s ostatními dvěma.
Výběr podle intenzity byl uváděn jako pomocné vodítko pro hyposmické a anosmické
jedince. Někteří ze specificky anosmických participantů vnímali totiž všechny tři
prachovnice jako rozdílné a někteří naopak vnímali všechny tři jako navzájem
nerozlišitelné. Ve výsledku ale obě instrukce posloužily stejně dobře, protože anosmičtí
jedinci například cítili prázdnou kontrolní prachovnici intenzivněji než tu se zkoumanou
látkou, nedokázali tedy rozlišit která je intenzivější ani která je odlišná od ostaních dvou a
vybírání probíhalo na hranici náhody.
Při samotném testování přidržel experimentátor prachovnici střídavě plynulým
pohybem pod pravou a levou nosní dírkou ve vzdálenosti 1-2 centimetry pod nosem po
dobu 4-5 sekund. Současně s tím řekl pořadí prachovnice (jedna, dva nebo tři) a proband
byl instruován se v tuto chvíli nadechovat. Tato synchronizace byla důležitá, protože
probandi měli zakryté oči během testu. Tuto volbu musel udělat i pokud si nebyl jistý. Test
se opakoval čtyřikrát, pokud byly správně identifikované všechny 4 pokusy nebo alespoň 3
pokusy, test byl ukončen s tím, že tento jedinec je schopen danou látku dobře rozlišit.
Pokud byly správně pouze 1-2 odpovědi, byly přidány další tři opakování. Pokud byly dvě
ze tří nebo všechny tři opakování špatně, proband byl zařazen zařazen do studie jako
specificky anosmický. Metodika byla inspirována studií Bremner a kol. (2003).
Vnímání trigeminálním nervem jsme u této studie neověřovali, ale je velmi
pravěpodobné, že při použitých vysokých koncentracích (krystalická látka, 10 mg), byl
aktivován trigeminální nerv (např. Boyle a kol., 2006; Lundström a kol., 2003). Proto byl
přijat kompromis, kdy za cenu vyloučení potenciálních anosmiků byli ponecháni pouze ti
jedinci, kteří necítili ani vysoké koncentrace. Tímto postupem jsme se snažili vyloučit co
nejvíce hyposmických jedinců.
Opakované testování již vybraných jedinců jsme považovali za rizikové z důvodu
možné senzitizace anosmických participantů. Jako druhý faktor při testování působí
habituace k testované látce, neboť pokud test trvá příliš dlouho, jedinec přestává na danou
látku reagovat. Tím se snižuje vypovídající hodnota testu.

2.2.2 Participanti
Z otestovaného vzorku 106 mužů (všichni studenti vysoké školy) bylo výše
popsaným postupem vybráno 16 jedinců, kteří necítili jeden z testovaných androstenů (11
jedinců anosmických k androstenonu a 5 k androstenolu), kontrolní skupinu tvořilo 20
jedinců. Věk participantů se pohyboval v rozpětí 20 – 27 let, průměrný věk byl 22,8 roku.
Ve skupině specificky anosmických jedinců byl průměrný věk 23,37 roku, v kontrolní
skupině byl průměrný věk 22,35 roku.
Kontrolní skupina byla částečně vybrána z počátečního screeningu (8 studentů)
pokud participanti odpověděli během všech testovacích kol správně a nebyli si vědomi
jakéhokoliv problému, který by narušoval jejich čichovou výkonnost. Částečně se také
zúčastnili studenti Přírodovědecké fakulty UK z databáze probandů profesora Flegra
(celkem 12 studentů), kteří byli osloveni emailem. Tito participanti nahradili ty, kteří byli
vybraní ve screeningu do kontrolní skupiny, ale později neměli zájem v pokusu
pokračovat. Dva participanti z kontrolní skupiny byli předem vyloučeni, protože si odmítli
oholit vousy pod nosem. Všichni probandi označili sami sebe v dotazníku jako
heretosexuální. V informovaném souhlasu, který všichni participanti podepsali, bylo
uvedeno, že se výzkum zabývá čichovou komunikací u člověka. Participanti nebyli
obeznámeni s testovanými hypotézami.
Participanti vybraní do studie byli pozváni hromadným emailem a požádáni, aby si
vybrali termín, ve kterém je pro ně možné přijít třikrát po sobě ideálně v rozestupu jednoho
týdne a především pokaždé ve stejný čas, z důvodu odběru slinných vzorků. Email také
obsahoval informace, jaké instrukce je nutné dodržovat před pokusem. Tyto instrukce
obsahovaly prosbu nejíst a nepít minimálně 30 minut před pokusem kvůli odběru slinných
vzorků. Vzhledem k tomu, že hydratace může ovlivnit měření kožního odporu, byli
participanti požádáni o vypití nejméně dvou sklenic vody během testovacího dne. Dále
byli probandi požádáni o absolutní vynechání použití antiperspirantů, parfému nebo jiných
parfémovaných látek, aby je jejich vnímání nerušilo při samotném experimentu. Byli také
požádáni během dopoledne před pokusem nekouřit. Další požadavek byl, aby se
participanti dostavili na pokus s oholenými vousy pod nosem, protože jinak by nebylo
možné naaplikovat látku rovnoměrně pod nos. Několikadenní neoholená tvář byla
přípustná.

2.2.3. Měření fyziologických parametrů
Fyziologické parametry jako elektrokardiogram (dále jen EKG), tepová frekvence a
kožní odpor byly nahrávány pomocí které laskavě zapůjčil profesor Jaroslav Flegr.
Zařízení je určeno k online monitorování psychofyziologických reakcí a stavů lidského
organismu. Používá se na monitoring a zaznamenání reakcí těla na různé podněty, u
kterých se předpokládá typická odezva v běžných biologických signálech, měřitelných na
povrchu těla. Systém se skládá z kapesních bezdrátových měřicích jednotek bezdrátové
infrastruktury, které jsem připojila k vlastnímu notebooku s nainstalovaným obslužným
software vlv5. Každá měřicí jednotka je vybavena několika typy snímačů (EKG, tepová
frekvence, kožní odpor, teplota apod.). EKG bylo snímáno ve vzorkovací frekvenci 200 500 Hz / kanál, frekvenční pásmo 0,05 – 150 Hz, vstupní odpor 10 MOhmů. Měření
kožního odporu (galvanic skin response) bylo měřeno v rozsahu 0 až 1 500 000 Ohmů, s
přesností 10 %. Měřicí rozsah pro teplotu byl 35-45 °C, s přesností +/- 0,1 °C, časové
kontenty 0,5 s.
Obslužný software vlv5 sestává z několika softwarových komponent: síťová
komunikační komponenta zajišťuje komunikaci s měřícím zařízením a nahrávání dat do
souboru, vizualizační komponenta a analyzační komponenty umožňují off-line prohlížení a
následné zpracování záznamů (Smrčka a kol., 2008).
2.2.4. Použité koncentrace androstenů
Koncentrace pro testování při samotném pokusu jsme použili relativně vysoké
v porovnání s tím, jaké koncentrace se zřejmě vyskytují na kůži (přibližně 5 nmol u
androstadienonu, Johan Lundström, osobní komunikace). Ve studii Nixon a kol. (1988)
byly u mužů zjištěny koncentrace pro androstenon 0 – 433, 3α-androstenol 0 – 1752, pro
3ß-androstenol 0 – 416 pmol/hmotnost axilárního ochlupení, v Gower a kol. (1985) byly
hodnoty androstenonu vyšší u mužů (5,2 – 1019 pmol/24hod) oproti ženám (1,2 – 16,6
pmol/24hod s jedním odlehlým výsledkem 551 pmol/24hod). Použité látky, androstenon a
androstenol byly naředěny zkušeným chemikem (Zbygniew Zawada, Institut organické
chemie a biochemie) na koncentraci 250 µmolů. Tato koncentrace byla vybrána na základě
mnoha studií s androstadienonem (viz teoretický úvod), kde se metodika studie podobala
metodice našeho pokusu (například aplikace látky nad horní ret) a je používaná právě

koncentrace 250 µmolů. Látky byly rozpuštěné v minerálním oleji (Sigma-Aldrich,
M8410), který není toxický a je bezbarvý a bez zápachu.
2.2.5. Filmové sekvence použité v pokusu
Bylo zjištěno, že výsledky studií s androsteny mohou být silně závislé na
ekologickém kontextu (pro přehled Saxton a kol., 2008a). V této studii byla snaha zmenšit
působení čistě laboratorního prostředí použitím úryvků z filmu, které participanti během
měření sledovali. Jako zvýšení ekologické validity jsme v tomto pokusu také uvažovali
opačné pohlaví experimentátora oproti participantům.
V experimentu jsme použili tři eroticky laděné úryvky filmu 9 a 1/2 týdne
v celkové délce 10 minut, 31 sekund. Tyto tři úryvky byly v rámci desetiminutového bloku
seřazeny ve vyváženém pořadí ve třech různých kombinacích, a u každého probanda bylo
vyvážené i pořadí těchto desetiminutových bloků (123, 231, 213). Úryvky byly editovány
pomocí programu Windows Movie Maker. Metodika byla v tomto případě částečně
převzata ze studie Bensafiho (Bensafi a kol., 2003).
2.2.6. Dotazníky na hodnocení změn nálady
Ze studie Bensafi a kol. (2003) byl převzatý rovněž dotazník na hodnocení nálady
(změn emocionálního rozpoložení). Dotazník byl přeložený z angličtiny do češtiny.
Sedmnácti položkový dotazník se skládal z adjektiv, které popisují různé emoce
(pobavený, vystresovaný, mrzutý, sexuálně vzrušený, úzkostný, klidný apod.). Participanti
měli za úkol zhodnotit, do jaké míry tato emoce popisuje jejich aktuální pocity na škále 1 –
10, přičemž 1 je hodnoceno jako „vůbec nevystihuje“, 10 je hodnoceno jako „naprosto
vystihuje“. Byla použita desetibodová škála místo devítibodové, abychom se vyhnuli
tendenčnímu zaškrtávání prostřední hodnoty na škále s lichým počtem bodů. Vyplňování
dotazníku probíhalo na notebooku, dotazník byl umístěn na online serveru a pro každého
participanta bylo nejdříve vyplněno jeho číslo a také pořadí dotazníku. Během jednoho
sezení byl dotazník na změny nálady vyplňován celkem čtyřikrát, podroběji popsáno
v podkapitole Fáze sběru dat.
Pro analýzu byla použitá adjektiva vyjadřující různé emocní vyladění byla
rozdělena do tří klastrů a jedné samostatné vlastnosti. První klastr byl pozitivní nálada
(„positive mood“) a tvoří ho položky klidný, spokojený, sebejistý, šťastný, pobavený a

zajímá mě, co se kolem děje. Druhý klastr byl charakterizován jako negativní nálada
s vysokým emočním vzrušením („high arousal negative mood“) s položkami cítím
opovržení, cítím se trapně, cítím strach, cítím se znechucený, rozzlobený, úzkostný a
vystesovaný. Poslední klastr nazvaný negativní nálada s nízkým emočním vzrušením („low
arousal negative mood“) tvořily položky smutný, mrzutý, znuděný. Položka sexuálně
vzrušený byla vyhodnocována samostatně.
2.2.7. Oční kamera
Do studie bylo zařazeno sledování očních pohybů pomocí takzvané oční kamery.
Přístroj byl laskavě zapůjčen profesorem Flegrem. Z oční kamery byly zaznamenávány dva
druhy dat, jednak pohyby očí při prohlížení fotky a jaká je velikost (poloměr) pupily. Pro
účely této práce byly vyhodnoceny pouze změny velikosti pupily. Data byla
zaznamenávána systémem I4Control a je možné prohlížet počítačovým programem
I4Tracking. Oční kamera byla přichycena k brýlové obrubě umístěné na kruhovém držáku,
který je regulovatelný podle obvodu hlavy. Tato konstrukce byla umístěna na hlavu tak,
aby snímala oční pohyby uživatele (Medicton, 2009). Pro účely této studie byla vytvořena
prezentace z obrázků a fotek vybraných na internetu. Položek bylo celkem 14. Tři, které
byly považovány za emocionálně neutrální obrázky, čtyři projektivně erotické obrázky a
sedm eroticky laděných obrázků. Neutrální obrázky obsahovaly jeden obrázek krajiny a
dvě fotky, které zobrazovaly interakci mezi lidmi (např. rozhovor). Projektivní obrázky
obsahovaly malby nebo fotky, které svým tvarem připomínaly různé části ženského těla.
Erotické obrázky byly akty nebo malby žen. Během sledování fotek, které se střídaly jako
prezentace vždy ve stejném pořadí 1 - 14, vyplňovali participanti na papíře vytištěný
jednoduchý dotazník a hodnotili tyto obrázky na bodových škálách. Dotazník obsahoval
dvě škály v rozsahu 1 – 6. Protože se nejedná o přímé hodnocení emočních stavů jako u
hodnocení nálady, zvolili jsme pro hodnocení obrázků užší rozsah škály. Hodnocené
vlastnosti byly „sexy“ (sexuálně vzrušující) a jak je fotka hezká/ošklivá, přičemž 1
označovalo „vůbec sexy“ nebo „velmi ošklivý“ a 6 naopak „velmi sexy“ nebo „velmi
hezký“. Každý obrázek se objevil třikrát po sobě. Poprvé na 12 sekund, kdy byl jedinec
instruován si obrázek prohlédnout a dívat se pouze na monitor počítače. Podruhé zhodnotit
na škále sexy a potřetí zhodnotit na škále hezký/ošklivý, obojí v intervalu osm sekund.
Z těchto dat nám chybělo 8 záznamů (to znamená 8 jednotlivých sezení pro 7 různých
jedinců, dvakrát u stejného jedince). Tato data se neuchovala z technických důvodů.

2.2.8. Odběr slinných vzorků
Kvůli analýze kortisolu byly během pokusu odebírány sliny pomocí neinvazivního
systému Salivette (Sarstedt). Salivette je odběrový váleček z vaty umístěný do plastové
tuby. V té je možné vzorek skladovat a následně po rozmrazení stočit v centrifuze a získat
tak vzorek slin do analýzy. Během odběru byli participanti požádáni, aby si umístili vatový
váleček do dutiny ústni pod jazyk nebo ke tváři a nechali nasáknout slinami po dobu 1–2
minut (více Šimůnková a kol., 2009). Aby nedocházelo ke kontaminaci slin jídlem nebo
narušení hladin hormonů přítomných ve slinách, participanti byli informováni emailem o
omezeních, která je potřeba dodržovat před pokusem. První vzorek byl odebrán přibližně
10 minut po příchodu participanta do laboratoře, druhý vzorek byl odebrán po
desetiminutovém klidovém stavu. Odběr třetího a čvrtého slinného vzorku proběhl 18
minut po aplikaci zkoumané látky nebo kontroly a přibližně 35 – 40 minut po aplikaci. Čas
odběru po osmnácti minutách po vystavení dané látce byl stanoven vzhledem ke zjištění,
že až po 15 minutách přechází kortizol z krve do slin (Aardal, Holm, 1995). Po odebrání
vzorku byla tuba Salivette označena příslušným kódem a datem odběru a umístěna do
mrazícího boxu. Vzorky byly před analýzou skladovány při teplotě -20°C po dobu
maximálně tří měsíců. Od každého praticipanta bylo odebráno 12 vzorků slin, celkem 432
slinných vzorků. Při každém sezení byly vybrány 4 vzorky, dva před aplikací zkoumané
látky a dva po aplikaci této látky. Po ukončení sběru dat byly vzorky přeneseny v chladící
tašce na místo zpracování. Před analýzou se získá vzorek slin po stočení válečku
v centrifuze. Stočení slin i analýzu slinných vzorků provedl Endokrinologický ústav,
Národní 8, Praha1.
2.3. Fáze sběru dat
2.3.1. Průběh testování
Sběr dat byl prováděn pouze osobou opačného pohlaví (Marta Vondrová), protože
jak bylo zjištěno v některých studiích (například Jacob a kol., 2001a), může záležet i na
pohlaví experimentátora, který může dotvářet ekologicky validní kontext studie. Je proto
důležité předem promyslet, zda bude sběr dat provádět experimentátor ženského nebo
mužského pohlaví vzhledem k poměru pohlaví ve vzorku probandů a celou dobu studie
toto rozvržení dodržovat. V uvedeném pokusu (Jacob a kol., 2001a) i v námi provedeném

experimentu bylo pohlaví experimentátora významné kvůli uspořádání pokusu.
Experimentátorka se musela v úzké místnosti přiblížit do osobní zóny participanta při
vyplňování dotazníků, kde se do počítače zadávalo číslo participanta a pořadí dotazníku,
stejně tak při připevňování měřících přístrojů docházelo k blízkému kontaktu s probandem
při manipulaci s pásem v oblasti hrudníku a připevňování elektrod na prsty.
Expetimentátorka nepoužívala během pokusu parfémy ani jiné výrazné vůně a během
celého pokusu nosila stejné oblečení (úzká červená sukně, černé tričko s výstřihem), aby
nedošlo k nežádoucímu ovlivnění způsobené např. méně nebo více vyzývavým oblečením
v průběhu testování.
Pokus byl jednoduchý slepý, participanti nebyli obeznámeni jestli jsou v kontrolní
nebo anosmické skupině. Každý participant byl otestován na reakce ke všem třem látkám
(androstenon, androstenol, kontrola). Látky byly prezentované ve vyváženém pořadí
(counterbalancing), abychom měli jistotu, že stejné nebo téměř stejné množství mužů
dostane každou z testovaných látek jako první, druhou a třetí.
Testování probíhalo v místnosti laskavě poskytnuté profesorem Flegrem v budově
Přírodovědecké fakulty UK ve Viničné 7. Testovací místnost o rozměrech 1,5 x 4 metry
byla bez oken, bíle vymalované zdi, na jejímž konci byl umístěn pouze notebook směrem
ke zdi a kancelářská židle, u které se dala přizpůsobovat výška sedačky kvůli části
experimentu, kde se nahrávaly oční pohyby. Před probandem byla umístěna ve výšce brady
dřevěná lať, která sloužila k fixaci hlavy během nahrávání očních pohybů (před
nahráváním pohybů očí byl proband požádán, aby si položil hlavu na tuto lať, která byla
nastavena do požadované výšky). Pro udržení stabilních podmínek kvality vzduchu
v místnosti (vlhkost, teplota, zápach) byla používána pojízdná klimatizace. V průběhu
testování byli probandi v testovací místnosti sami, experimentátorka vždy přišla pouze na
několik minut v různých fázích pokusu (např. počáteční instrukce, připojení na měřící
jednotku, předkládání dotazníků, odběry slin, zapnutí videa apod.). Každé sezení trvalo
přibližně 1 - 1,5 hodiny.
I když nevíme za jak dlouho po začátku čichového působení androstenonu a
androstenolu dochází k potenciálním měřitelným efektům, můžeme odhadovat, že to bude
podobné jako u androstadienonu, tedy po šesti minutách působení (Jacob, McClintock,
2000). Na začátku pokusu byli účastníci požádáni o odložení osobních věcí jako například
mobilní telefon nebo batoh do vedlejší místnosti, aby je při pokusu nic nevyrušovalo. Po
příchodu do laboratoře byli participanti seznámeni s průběhem pokusu pomocí

předloženého harmonogramu pokusu a byli požádáni o přečtení a podepsání
informovaného souhlasu.
Na konci prvního sezení byli participanti požádáni o vyplnění dotazníku se
základními demografikými údaji, ale také s údaji o jejich osobní historií nemocí
ovlivňujích čich až po současnost, hygienických návyků, partnerských vztahů, sexuální
orientace a úpravy vousů. Byli také požádáni zašktrnout na škále -3/0/+3 jak intenzivně
vnímali látku naaplikovanou pod nosem. Tento dotazník jim byl na konci druhého a třetího
sezení předložen k aktualizaci ohledně vnímání látky pod nosem a možných aktuálních
nemocí získaných po započení pokusu (např. nachlazení, alergie). Dotazníky a
informovaný souhlas viz příloha na konci diplomové práce. Harmonogram pokusu přiložen
na konci kapitoly.
2.3.2. Fáze před aplikací testované látky
Pokus byl rozdělen do několika dílčích částí, jak je možné vidět v harmonogramu.
Po úvodních instrukcích a obeznámení s průběhem pokusu administrátor odešel a
participant byl požádán o podepsání informovaného souhlasu, vyplnění prvního dotazníku
o změnách nálady a odebrání prvního vzorku slin. Byl také požádán, aby se postupným
proklikáním obeznámil se sekvencí videí, která byla v pokusu použita. Tento krok byl
zařazen do pokusu, aby se po připojení na měřící jednotku (EKG, kožní odpor)
zminimalizovaly možné výkyvy v hodnotách způsobené sledováním neznámého
erotického videa. Poté přišel administrátor a pomohl participantovi s připevněním
bezdrátové měřící jednotky. Na prostředníček a ukazováček levé ruky byly pro měření
kožního odporu připevněny ploché kovové elektrody opatřené suchým zipem. Po připojení
těchto elektrod byl participant požádán, aby po dobu nahrávání umístil ruku na
připravenou podložku (ručník) dlaní nahoru, aby nedocházelo ke kontaktu elektrod
s podložkou, protože povrchový tlak způsobuje nežádoucí zkreslení v nahrávce. Ze
stejného důvodu byli participanti požádáni, aby svrchu neklepali nebo netlačili na prsty, na
kterých byly připevněné elektrody. Na kůži hrudníku v oblasti pod prsy byl umístěn hrudní
měřící pás, ve kterém jsou integrovány EKG elektrody, takže není nutné používat
jednorázové nalepovací elekrody na ruce a na nohy. Pod elektrody na pravé a levé straně
pásu natřel administrátor pomocí vatového tampónu solný roztok (na 250ml vody půl
lžičky kuchyňské soli) kvůli zvýšení vodivosti. Po připevnění přístroje byl participant
instruován, aby během nahrávání klidové fáze seděl v klidu, v relaxovaném stavu a snažil

se myslet na emocionálně neutrálně zabarvené události, například pobyt v přírodě nebo
jiné, subjektivně málo emočně nabité udásti, pozitivním i negativním směrem. Poté
administrátor odešel a spustil ve vedlejší místnosti nahrávání na osobním počítači
v programu vlv5. Po deseti minutách nahrávání klidového stavu vypnil participant druhý
dotazník o změnách nálady a odebral druhý vzorek slin.
2.3.3. Fáze po aplikaci testované látky
Poté přišel administrátor a pomocí vatové tyčinky, která se používá na úpravu
líčení, aplikoval rozpuštěnou látku do oblasti mezi nos a horní ret ze sterilní ependorfky, ve
které bylo napipetováno 160µl roztoku. Od této chvíle docházelo k průběžné inhalaci této
látky. Poté participant shlédl eroticky laděné úryvky z filmu o délce 10:31 minut. Po
uplynutí této doby se vrátil administrátor a pomohl probandovi s nasazením oční kamery.
Po nasazení se kamera musela nastavit tak, aby směřovala na přímo na oko. Před
nahráváním program provedl kalibraci kamery pro daného jedince, pokud se nezdařila, tak
i několikrát. Poté administrátor spustil prezentaci a opustil místnost. Prezentace fotek
trvala přibližně 8 minut. Po uplynutí této doby následoval odběr třetího vzorku slin a
vyplnění třetího dotazníku na změny nálady. Poté následovalo opět nahrávání klidového
stavu 10 minut. Po této době byl administrátorem odpojen hrudní pás a elektrody na
prstech. Poté vyplnil proband dotazník s obecnými demografickými a zdravotními údaji
popřípadě ho během druhého a třetího sezení aktualizoval. Následoval poslední dotazník
na změnu nálady a také čtvrtý odběr slin.
Teprve po skončení vyplňování dotazníků si mohl participant otřít látku pod nosem
přiloženými papírovými kapesníčky. Po skončení třetího sezení následovala v tomto bodě
krátká pauza a přetestování čichových schopností stejným způsobem jako byl jedinec
otestován během úvodního screeningu.
Po skončení třetího sezení podepsal participant protokol o předání odměny a byla mu
jednorázově vyplacena odměna za všechny tři sezení, 3 x 200 Kč, to je dohromady 600 Kč.

2.3.4. Harmonogram pokusu
Vážení participanti, tento přehled vám usnadní orientaci v tom, jak bude probíhat
samotný pokus.
1) Všechny věci si prosím odložte v mimo testovací místnost, aby Vás při pokusu nic
nerušilo

(bundu, batoh, mobil apod.)

2) Poprosím Vás o vyplnění informovaného souhlasu
3) Vyplnění prvního dotazníku o změnách nálady
4) Odebrání prvního vzorku slin (2 min)
5) Obeznámení se sekvencí videí – pouze první sezení (max. 10 min)
6) Po připevnění k měřícímu přístroji 10 minut nahrávání klidového stavu
7) Vyplnění druhého dotazníku o změnách nálady
8) Odběr druhého vzorku slin (2 min)
9) Přijdu Vám naaplikovat vzorek vonné látky pod nos a poprosím Vás o průběžnou
inhalaci této látky
10) Poprosím Vás o shlédnutí úseku videí o délce 10 minut
11) Připevním Vám speciální kameru do prostoru před oči a poprosím Vás o zhodnocení
série fotek a obrázků na dvou jednoduchých škálách
12) Odběr třetího vzorku slin (2 min)
13) Vyplnění třetího dotazníku na změny nálady
14) Nahrávání klidového stavu 10 minut
15) Odpojení od přístroje na měření kožního odporu a EKG – PROSÍM NEOTÍREJTE
SI JEŠTĚ LÁTKU NAAPLIKOVANOU POD NOS!
16) Malá pauza na chodbě – cca 5 minut (můžete mi např. sdělit dojmy z pokusu:)
17) Vyplnění obecného dotazníku
18) Vyplnění čtvrtého dotazníku na změny nálady
19) Odběr čtvrtého a posledního vzorku slin  (2 min)
20) Až nyní si můžete otřít látku naaplikovanou pod nosem!!!
21) Na konci třetího sezení krátké přetestování čichových schopností (přibližně 20 minut)

2.4. Výsledky
2.4.1. Analýza dat
Data z měření fyziologických parametrů jako bylo EKG a kožní odpor nebyla do
stávající analýzy zařazena, protože přesahovala rozsahem rámec diplomové práce. Ostatní
data bylo nutné před analýzou upravit a zjednodušit, což je popisováno v následujících
několika odstavcích.
Analýza byla provedena v programu Statistica, verze 7. Jako předpoklad pro
vybraný parametrický test, analýzu variance, jsme otestovali homogenitu a normalitu dat
(Lepš, 1996). Můžeme říci, že homogemita variancí se nelišila data a data mají normální
rozložení, proto bylo možné použít vybraný test.
2.4.2. Analýza hladiny kortisolu
Pro analýzu kortisolu jsme provedli 4 odběry slin během každého sezení. Z hodnot
dvou odběrů před aplikací testované látky a dvou odběrů po aplikaci látky byl vypočítán
průměr. Relativní rozdíl hodnoty kortizolu jsme získali jako hodnota průměru po aplikaci
mínus hodnota průměru před aplikací látky (baseline). V analýze tedy porovnáváme
relativní rozdíly pro jednotlivé podmínky (kontrolní látka, androstenol, androstenon).
Byla použita analýza rozptylu (ANOVA) s opakovaným měřením. Nezávislá
proměnná je zkoumaný člověk (specifický anosmik nebo kontrola) a závislá proměnná
jsou rozdíly hladin kortizolu před a po aplikaci látky ve třech experimentálních
podmínkách (kontrola (R), androstenon (ON), androstenol (OL)).
Nejdříve jsme porovnávali pouze jedince v kontrolní skupině a to relativní rozdíly
hladiny kortizolu při působení kontrolní látky, androstenonu a androstenolu. Mezi těmito
experimentálními podmínkami nebyl nalezen signifikantní rozdíl (F2,38 = 2,309; p = 0,113).
Za druhé jsme porovnali pouze anosmické jedince k androstenonu i androstenolu
(nezávislá proměnná) a porovnat reakcí na látku, kterou cítí, látku kterou necítí a kontrolu.
Reakce na látky, ke kterým jsou jedinci anosmičtí, se mezi skupinami také nelišila (F 2,28 =
2,010; p = 0,152). Mezi skupinami nebyl nalezen rozdíl (F1,14 = 0,082; p = 0,778).
Ve třetí analýze slin jsme porovnávali pouze jedince anosmické k androstenonu
(vyloučili jsme jedince anosmické k androstenolu) a kontrolní skupinu, abychom zjistili
rozdíly v působení androstenonu na jedince anosmické k androstenonu a na kontrolní

skupinu. Kontrolní látka a androstenol, který v tomto případě cítili všichni, slouží jako
kontrola. Výsledky ukazují, že se hladina kortisolu signifikantně nelišila u skupiny
s anosmií a kontrolní skupiny vlivem působení jednotlivých látek (ON, OL, R) (F 2,58 =
0,774; p = 0,465), skupiny se mezi sebou také nelišily (F1,29 = 0, 00006; p = 0,994).
Dále jsme analyzovali nejen relativní rozdíly, ale i samotné hodnoty kortisolu
z jednotlivých odběrů opět ve všech třech experimentálních podmínkách.
Porovnávali jsme třetí a čtvrtou hodnotu kortisolu (obě po aplikaci testované látky) zvlášť
pro každou testovanou látku, to znamená zjišťovali jsme, jak se hladiny kortisolu liší
v čase vlivem působení testované látky u kontrolní skupiny oproti skupině se specifickou
anosmií k androstenonu. Pro všechny tři látky byly rozdíly mezi skupinami nesignifikantní
(pro androstenon F1,29 = 1,081; p = 0,307; pro androstenol F1,29 = 2,535; p = 0,122; pro
kontrolní látku F1,29 = 2,568; p = 0, 119). Obě testované skupiny se mezi sebou nelišily (pro
androstenon F1,29 = 1,246; p = 0,273, pro androstenol F1,29 = 0,064; p = 0,801, pro kontrolní
látku F1,29 = 0,012; p = 0,911).
Při porovnání třetího a čtvrtého měření pro všechny tři experimentální podmínky
(ON, OL, R) vůči kontrolní skupině a skupině anosmické k androstenonu byla interakce
mezi skupinami nesignifikantní (F5,145 = 1,309; p = 0,263), skupiny se mezi sebou nelišily
(F1,29 = 0,428; p = 0,517). Můžeme tedy říci, že hladina kortizolu se signifikantně nelišila
pro jedince anosmické k androstenonu oproti kontrolní skupině pro žádnou
z experimentálních podmínek.
Vzhledem k tomu, že jsme nezjistili signifikantní rozdíl pokud jsme analyzovali
relativní rozdíly hladiny kortisolu pro jednotlivé látky, porovnali jsme u kontrolní a
anosmické
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experimentální podmínky vždy pro druhý, třetí a čtvrtý odběr. Druhý odběr byl prováděn
před aplikací testované látky, třetí a čtvrtý během jejího působení. Reakce porovnávaných
skupin mezi jednotlivými odběry pro danou látku nebyla signifikantně odlišná
(androstenon F2,58 = 1,432; p = 0,247, pro androstenol F 2,58 = 0,676; p = 0,512, pro
kontrolní látku F2,58 = 0,639; p = 0,531). Mezi skupinami nebyly rozdíly (androstenon F 1,29
= 1,546; p = 0,223, androstenol F 1,29 = 0,006; p = 0,936, kontrolní látka F 1,29 = 0,004 ; p =
0,947).
Byl nalezen signifikantní pokles hladiny kortisolu v průběhu pokusu ve všech třech
experimentálních podmínkách. Pro ověření jsme provedli Fisherův LSD post-hoc test, kde

se tento trend potvrdil, ovšem nemůžeme říci, že by byl signifikantní rozdíl mezi všemi
odběry. Průměrné hodnoty jednotlivých odběrů vidíme v grafu 1. Vidíme trend poklesu

průměrná hladina korzisolu
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Graf 1. Na ose x jsou průměrné hladiny kortisolu (±střední chyba průměru) při 2. (modrá),
3. (fialová) a 4. (žlutá) odběru slin pro jednotlivé experimentální podmínky (ON =
androstenon, OL = androstenol, R = kontrolní látka) pro specifické anosmiky
k androstenonu a kontrolní skupinu dohromady. Na svislé ose je hladina kortisolu v nmol/l.
2.4.3. Analýza poloměru pupily
Z nahrávání oční kamery byla použita pouze data o poloměru pupily, který je
udávaný v pixelech. Data z nahrávání očních pohybů nebyla do analýzy zařazena. Hodnoty
poloměru pupily jsme zprůměrovali pro každý obrázek ze všech tří zobrazení, vzniklo nám
tedy 14 průměrných hodnot (ze 14 obrázků) ke každému pozorování, to znamená při
působení androstenolu, androstenolu nebo kontrolní látky. Pro každou skupinu jsme
vytvořily 3 klastry podle tématického rozdělení obrázků (neutrální, erotické a projektivně
erotické) a vypočítali průměrnou hodnotu pro každý klastr z obrázků, které do něho
spadají. Tyto hodnoty jsme spočítali pro androstenon, androstenol a kontrolní látku.
Pro první analýzu jsme vyloučili skupinu jedinců anosmických k androstenolu (5).
Porovnávali jsme tedy kontrolní skupinu (17) proti jedincům se specifickou anosmií
k androstenonu (6) a poloměr pupily při sledování neutrálních, erotických a projektivně

erotických obrázků v různých experimentálních podmínkách (ON, OL, R), to znamená po
aplikaci sledované látky, během její pasivní inhalace.
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

F2,44
1,683
1,026
1,018

p
0,197
0,366
0,369

V tabulce s hodnotami vidíme, že reakce mezi testovanými skupinami se pro jednotlivé
kategorie obrázků nelišila. Testované skupiny se mezi sebou také nelišily (erotické obrázky
F1,22 = 0,024; p = 0,877, projekt. erotické F1,22 = 0,017; p = 0,898, neutrální F1,22 = 0,114; p =
0,738).
Ve druhé části analýzy jsme ke kontrolní skupině připojili i jedince anosmické
k androstenolu (5) kvůli zvýšení počtu jedinců v analýze a porovnávali jsme tuto skupinu
opět se skupinou, která je specificky anosmická k androstenonu. Pro tyto dvě skupiny bylo
tedy relevantní pouze porovnání experimentálních podnímek kontrolní látky a
androstenonu, androstenol nemohl být zahrnutý, protože už máme v kontrolní skupině
jedince, kteří ho necítí. Opět jsme srovnávali tyto hodnoty pro všechny tři skupiny
obrázků. Výsledky byly následující.
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

F1,29
4,946
3,290
2,327

p
0,034
0,080
0,137

U erotických obrázků bylo p < 0,05, p = 0,034, to znamená, že se reakce na erotické
obrázky lišila mezi skupinami během působení androstenonu a kontrolní látky. U
projektivně erotických bylo p o něco vyšší (p = 0,080) a nedosahovalo na hladinu
signifikance, ale stále bylo nízké v porovnání s neutrálními obrázky (p = 0,137). Můžeme
tedy říci, že při sledování erotických obrázků byl rozdíl mezi reakcí kontrolní skupiny a
specificky anosmiské skupiny k androstenonu. Stejný trend je viditený i u sledování
projektivně erotických obrázků. Fisherův LSD post-hoc test byl ovšem nesignifikantní,
proto nemůžeme z daného výsledku vyvozovat závěry.
V jednotlivých testech se skupiny mezi sebou nelišily (erotické obrázky F1,29 = 1,117; p =
0,299, projekt. erotické F1,29 = 0,680; p = 0416 , neutrální F1,29 = 1,490; p = 0,232).

Graf 2. Na ose x jsou průměrné hodnoty rozšíření pupily (±střední chyba průměru) pro
jednotlivé skupiny obrázků (neutrální – oranžová barva, projektivně erotické - zelená a
erotické – modrá). Porovnávané experimentální podmínky jsou pouze androstenon (první
sloupce) a kontrolní látka (druhé sloupce). Porovnání bylo provedeno pro skupinu
specificky anosmickou k androstenonu a kontrolní skupinu, ve které jsou zahrnutí i jedinci
s anosmií k androstenolu. Na svislé ose poloměr pupily v pixelech.
2.4.4.Hodnocení obrázků na slovních škálách
Obrázky použité při nahrávání oční kamerou byly hodnoceny na škále co se týče
jejich sexuální vzrušivosti a toho jak se danému jedinci líbí. Pro obě vlastnosti byly
vypočítány průměrné hodnoty tvořené hodnotami všech obrázků spadajících do jednoho
klastru. Klastry (neutrální, erotické, projektivně erotické) byly stejné jako u výše
popsaného hodnocení poloměru pupily. Tyto průměry byly opět vypočítány ke každé ze
tří otestovaných látek a byly porovnávány ve statistické analýze. Tři nahrávky oční kamery
a tedy i hodnocení těchto obrázků na škálách z prvního dne testování chybí, proto byli
z analýzy těchto dat vyloučeni tři jedinci anosmičtí k androstenonu.

Pro vyhodnocení výsledků jsme opět použili ANOVU s opakovanými měřeními.
V první sérii analýz jsme porovnávali skupinu jedinců anosmických k androstenonu proti
kontrolní skupině, jedinci s anosmií k androstenolu byli z analýzy vyloučeni. Porovnávali
jsme hodnocení erotických obrázků na škále „sexy“ při působení androstenonu,
androstenolu a kontrolní látky. To stejné bylo provedeno pro projektivně erotické a
neutrální obrázky. Stejně tak jsme porovnali i hodnocení na škále „hezký“ pro všechny
skupiny obrázků hodnocených v různých experimentálních podmínkách. Jak vidíme
v uvedených tabulkách reakce porovnávaných skupin se v hodnocení jednotlivých obrázků
nelišily .
- hodnocení na škále „sexy“
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

F2,52
0,109
0,393
0,041

p
0,896
0,676
0,959

F2,52
0,397
0,843
0,726

p
0,673
0,436
0,488

- hodnocení na škále „hezký“
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

Skupina anosmická k androstenonu proti kontrolní skupině se nelišila ani v jednom
případě:
- hodnocení na škále „sexy“
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

F1,26
0,267
0,031
0,601

p
0,609
0,860
0,444

F1,26
0,008
0,022
0,000

p
0,929
0,881
0,977

- hodnocení na škále „hezký“
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

Jako druhou variantu analýzy jsme opět připojili ke kontrolní skupině i jedince anosmické
k androstenolu a porovnávali je s anosmickými jedinci stejným způsobem jako v případě
výše. Jediný rozdíl byl opět v tom, že jako experimentální podmínky byl porovnáván

pouze androstenon a kontrolní látka. V tabulkách opět vidíme, že výsledky testů jsou
nesignifikantní.
- hodnocení na škále „sexy“
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické

F1,32
0,493
0,029

p
0,487
0,864

Neutrální

0,001

0,972

F1,32
0,337
0,001
0,049

p
0,565
0,965
0,825

- hodnocení na škále „hezký“
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

Skupina anosmická k androstenonu proti kontrolní skupině se nelišila ani v jednom
případě:
- hodnocení na škále „sexy“
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

F1,32
0,193
0,018
0,574

p
0,662
0,894
0,453

F1,32
0,012
0,138
0,325

p
0,912
0,712
0,572

- hodnocení na škále „hezký“
Druh obrázků
Erotické obrázky
Projektivně erotické
Neutrální

2.4.5. Hodnocení změn nálady:
Při hodnocení změn emocionálního rozpoložení byl dotazník vyplňován čtyřikrát,
stejně jako tomu bylo u odběru slin, dvakrát před aplikací látky a dvakrát během působení
testované látky. Průměry jsme vypočítali zvlášť pro hodnoty před a po aplikaci ze všech

položek zahrnutých v jednom klastru. Relativní rozdíl byl opět vyjádřen jako průměr
hodnot po aplikaci látky mínus průměr hodnot před aplikací látky pro daný klastr.
Pro vyhodnocení změn emocionálního rozpoložení v průběhu testování, to znamená
především před vystavením testované látce a pak při jejím působení, jsme opět porovnávali
všechny tři experimentální podmínky (ON, OL, R). Data jsme opět hodnotili pomocí
ANOVY s opakovaným měření. Postup výpočtu hodnot zadávaných do statistické analýzy
je uveden výše.
V první tabulce vidíme výsledky při srovnání kontrolní skupiny se skupinou
jedinců se specifickou anosmií k androstenonu pro jednotlivé nálady. Výsledky nejsou
signifikantní pro žádnou skupinu. Pro sexuální vzrušení nebyla analýza účelná, protože
porovnávané rozdíly byly ve všech experimentálních podmínkách stejné.
Hodnocená skupina nálady
Pozitivní nálada
Negativní nálada s vysokým emočním vzrušením
Negativní nálada s nízkým emočním vzrušením
Sexuální vzrušení

F2,58
1,316
0,680
1,471
-

p
0,276
510
0,237
-

Mezi skupinou specificky anosmických jedinců k androstenonu a kontrolní skupinou také
nebyl rozdíl:
Hodnocená skupina nálady
Pozitivní nálada
Negativní nálada s vysokým emočním vzrušením
Negativní nálada s nízkým emočním vzrušením
Sexuální vzrušení

F1,29
0,993
1,837
0,009
1,144

p
0,327
0,185
0,924
0,293

Dále vidíme hodnoty z analýzy, kdy kontrolní skupinu tvoří původní kontrolní skupina
spolu se skupinou jedinců specificky anosmických k androstenolu a opět je porovnáváme
proti skupině jedinců anosmických k androstenonu. I přes větší počet jedinců zahrnutých
do analýzy nebyl výsledek pro jednotlivé skupiny signifikantní. Sexuální vzrušení bylo pro
opět pro všechny skupiny stejné.
Hodnocená skupina nálady
Pozitivní nálada
Negativní nálada s vysokým emočním vzrušením
Negativní nálada s nízkým emočním vzrušením
Sexuální vzrušení

F2,68
1,414
0,673
1,854
-

p
0,250
0,513
0,164
-

Mezi skupinou specificky anosmických jedinců k androstenonu a kontrolní skupinou (OL
+ R) také nebyl rozdíl:
Hodnocená skupina nálady
Pozitivní nálada
Negativní nálada s vysokým emočním vzrušením
Negativní nálada s nízkým emočním vzrušením
Sexuální vzrušení

F1,34
0,033
1,955
0,194
0,312

p
0,855
0,171
0,661
0,580

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
hodnocení nálady

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00

pozitivní

ON a nos mi ci

OL a n os mi ci

negativní s vys. vzruš.
R a nos mi ci

negativní s níz. vzruš.

ON kontrol ni s k.

sexuální vzruš.

OL kontrol ni s k.

R kon trol ni s k.

Graf 3. Na ose x jsou hodnoty klastru vytvořeného z dotazníku na hodnocení nálady
(±střední

chyba

průměru),

zeleně

je

označena

skupina

specificky

anosmická

k androstenonu, modře kontrolní skupina. Vedle sebe jsou tedy porovnávány obě testované
skupiny pro daný klastr při reakci na experimentální podmínky v pořadí ON, OL, R (ON =
androstenon, OL = androstenol, R = kontrolní látka). Na svislé ose je relativní rozdíl
změny nálady před aplikací zkoumané látky a po aplikaci.

2.4.6. Hodnocení důležitosti vůně partnera a rozpoznání vůně partnera
Do analýzy jsme zahrnuli i některé výledky z obecného demografického dotazníku.
Analyzovali jsme odpovědi na otázku: „Je pro Vás důležitý pachový podpis Vašeho
partnera?“, abychom zjistili, zda u specificky anosmických jedinců není signifikantně nižší
důležitost pachového podpisu partnera. Pomocí Mann-Whitney testu jsme porovnali
odpovědi obou skupin anosmických jedinců (ON + OL) a kontrolní skupinu (nezávislá
proměnná). U některých jedinců, kteří nemají partnera, chybělo hodnocení, výsledný počet
tedy byl 15 specificky anosmických a 17 kontrolní skupina. Výsledek testu nebyl
signifikantní (U = 92,5; p = 0,188).

3

hodnocení důležitosti

2,5
2
hodnocení důležitos ti vůně
partnera

1,5
1
0,5
0
anos m ici

kontrolní s kupina

Graf 4. Porovnání průměrného hodnocení důležitosti pachového podpisu partnera pro
skupinu specificky anosmických jedinců (k androstenonu i androstenolu) a kontrolní
skupinu. Na ose y je průměrné hodnocení na škále -3/0/+3.
Pak jsme také analyzovali odpovědi na podobnu otázku:„Myslíte si, že byste
čichem poznal svoji partnerku?“. Postup i počet jedinců byl stejný, to znamená pomocí
Mann-Whitney testu jsme srovnali odpovědi obou skupin anosmických jedinců (ON + OL)
a kontrolní skupinu (nezávislá proměnná). Tento test také nebyl signifikantní (U = 96; p =
0,245). Z tabulek ale vidíme, že u obou těchto otázek je naznačen slabý trend, a to že
specificky anosmičtí jedinci odpovídali na tyto otázky více negativně.

hodnocení rozpoznání
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Graf 5. Porovnání průměrného hodnocení rozpoznání vůně partnera pro skupinu
specificky anosmických jedinců (k androstenonu i androstenolu) a kontrolní skupinu. Na
ose y je průměrné hodnocení rozpoznání vůně partnera na škále -3/0/+3.
Pomocí Wilcoxnova neparametrického testu jsme tyto dvě otázky porovnali,
abychom zjistili, jestli ti jedinci, kteří považují vůni svého partnera za důležitou si i myslí,
že ho dokáží rozpoznat podle pachového podpisu. Analýzu jsme prováděli zvlášť pro
skupinu specificky anosmických (ON + OL) a kontrolní skupinu. Oba výsledky byly
nesignifikantní, ale u specificky anosmické skupiny se výsledek blížil hranici signigikance.
Pro anosmickou skupinu Z = 1,783; p = 0,074, pro kontrolní skupinu Z = 1,098; p = 0,272.

3. DISKUSE
V provedené studii jsme zkoumali působení androstenonu a androstenolu
v podprahové koncentraci na specificky anosmické jedince k těmto dvěma látkám
v porovnání s kotrolní skupinou bez specifické anosmie. Reakce na tyto dvě látky jsme
porovnávali s reakcí na kontrolní látku použitím různých metod. Porovnávali jsme hladiny
kortisolu ve slinách, poloměr oční pupily, hodnocení obrázků na slovních škálách a změny
emočního rozpoložení. Testování bylo prováděno v laboratorních podmínkách (z důvodu
nahrávání dat oční kamerou, kožního odporu a EKG pomocí jednotky připojené k hrudníku
a k ruce). Předchozí studie ukázaly, že ekologicky validní kontext je pro studium
androstenů velmi důležitý (viz např. Saxton a kol., 2008), proto jsme pro zvýšení
ekologicky validního kontextu studie jsme použili eroticky laděné úseky z filmu 9 a ½
týdne (Bensafi a kol., 2003) a jako druhý faktor působil experimentátor opačného pohlaví
(Jacob a kol., 2001a; Lundström, Olsson, 2005).
Předpokládali jsme, že by se anosmie k androstenonu a androstenolu mohla u
některých participantů překrývat (Baydar a kol., 1993; Theimer, 1977), ovšem tato
domněnka se nepotvrdila. Ze screeningu provedeného před studií vzešlo 11 jedinců
anosmických k androstenonu a 5 anosmických k androstenolu, ne však o oběma látkám
najednou. Z anekdotického pozorování se u některých jedinců ukázalo, že jednu látku látku
necítili vůbec a jednu hyposmicky (tj. chybovali nucené volbě a komentovali to i svým
pozorováním – stěžovali si na obtížnost úlohy), a naopak někteří anomičtí jedinci jednu
látku necítili vůbec a druhou cítili velmi dobře.
Do studie byli zařazeni pouze muži a to ze dvou důvodů. Specifická anosmie
k androstenonu se podle některých studií vyskytuje častěji u mužů (viz přehled studií v
Havlíček a kol., 2010), proto se vzorek anosmických jedinců snadněji sestaví z mužské
populace. U vzorku složeného pouze z mužů není nutné kontrolovat další faktory, jako
jsou např. změny v čichové senzitivitě během menstruačního cyklu, jak je tomu u žen
(např. Pause a kol., 1996).
Nezjistili jsme signifikantní rozdíl mezi anosmickou a kontrolní skupinou pro žádné
z provedených psychofyziologických měření. Nalezli jsme pouze některé nesignifikantní
trendy. Specificky anosmičtí jedinci hodnotili důležitost pachového podpisu partnera jako
méně důležitou a byli si méně jistí, že by poznali svého partnera čichem. Tento výsledek
může naznačovat, že specifická anosmie k androstenonu a androstenolu může ovlivňovat
hodnocení pachového podpisu partnera, což by se mohlo projevit například v intimním

soužití. Ze studie Pirce a kol. (2004) víme, že je vztah mezi senzitivitou k androstenonu a
tím, jak jedinci vnímají jeho působení na sociální interakce. Pokud byli jedinci schopní
androstenon vědomě vnímat, připisovali mu spíše negativní efekt v rámci sociálních
interakcí na rozdíl od specificky anosmických jedinců.
U hladiny kortisolu byl patrný trend poklesu kortisolu v průběhu studie, což je
normální fyziologický jev, protože hladina kotrisolu se během dne snižuje (Aardal a Holm,
1995). Ve studii Wyart a kol. (2007) nedocházelo působením androstadienonu
k takovémuto poklesu v porovnání s kotrolní látkou. V námi provedené studii nezůstávala
hladina kortisolu signifikantě vyšší působením androstenonu a androstenolu v porovnání
s kontrolní látkou. Ve studii Wyart a kol. (2007) byli ovšem zahrnuté pouze ženy, kdežto
v naší studii pouze muži, což může být důvod nesignifikantních rozdílů mezi androsteny a
kontrolní látkou. Dalším důvodem může být použitá koncentrace, Wyart a kol. používají
30 mg androstadienonu v krystalické formě, přičemž námi vybraná koncentrace (250
µmol) mohla být v porovnání s touto příliš slabá. Na hladinu kortisolu také mohly působit
další vlivy jako psychický i fyzický stres (Hellhammer a kol., 1997) v daný testovací den,
což mohlo mít silnější vliv než působení androstenů.
Během pokusu jsme hodnotili změny nálady pomocí dotazníku převzatého ze studie
Bensafi a kol. (2003). V analýze jednotlivých klastrů nálad se ukázalo, že sexuální
vzrušení bylo konstantní ve všech třech experimentálních podmínkách, což je překvapivé.
Ve studii Bensafi a kol. (2003) došlo v sexuálně vzrušujícím kontextu, stejném jako v naší
studii (film 9 a ½ týdne), k nárůstu sexuálního vzrušení v porovnání s kontrolní látkou u
obou pohlaví, ovšem působením androstadienonu a estratetraenolu. Porovnávané skupiny
se mezi sebou signifikantně nelišily, i když v grafu 3 vidíme, že u skupiny anosmické
k androstenonu bylo sexuální vzrušení vyšší. Naše výsledky se shodují se studií
McCollough a kol. (1981) kdy působením androstenolu během erotického kontextu nebyl
nalezen žádný efekt u mužů ani u žen. Slabý trend (F2,68 = 1,854, p = 0,164) byl také
nalezen u skupiny anosmické k androstenonu, kdy působením androstenonu došlo ke
zhoršení nálady v klastru negativní nálada s nízkým emočním vzrušením, které zahrnuje
položky smutný, mrzutý a znuděný. Tento výsledek by byl ve shodě s nálezem Bensafi a
kol. (2003), kdy androstadienon zhoršoval negativní náladu u mužů (ve smutném kontextu)
na rozdíl od žen. Stejně tak ve studii Jacob&McClintock (2000) se nálada zhoršovala
pouze u mužů působením androstadienonu a estratetraenolu. Proč ovšem tento trend nebyl
potvrzen u kontrolní skupiny není jasné.

Při analýze rozšíření pupily signifikaně lišilo rozšíření pupily při působení kontrolní
látky nebo androstenonu na reakci na erotické obrázky (F 1,29 = 4,946, p = 0,034) u skupiny
anosmické k androstenonu a kontrolní skupiny (tvořená anosmiky k androstenolu a
kontrolní skupinou). U projektivně erotických obrázků byl nalezen stejný trend (F1,29 =
3,290, p=0,080). Po provedení Fisherova LSD post-hoc testu byl však výsledek
nesignifikantní, proto je potřeba vzhledem k množství provedených testů tento výsledek
interpretovat opatrně. Během nahrávání oční kamerou hodnotili participanti použité
obrázky na slovních škálách. Po analýze klastrů tří skupin obrázků (neutrální, projektivně
erotické a erotické) nebyl nalezen signifikantní rozdíl ani trend mezi skupinami
v jednotlivých experimentálních podmínkách. Můžeme se domnívat, že tato metoda nebyla
dostatečně citlivá k zachycení případných rozdílů nebo trendů, například protože se
nejednalo o explicitní pornografické obrázky, ale pouze umělecké akty.
Nižší senzitivita použitých metod by mohla být jednou z hlavních příčin
nesignifikantních výsledků. Pro ověření naší hypotézy, tedy zda jsou androsteny u speficky
anosmických jedinců vnímány podvědomě, by teoreticky mohly být vhodnější jiné metody.
Pro detekci signálu vyvolaného odrantem je možné použít elektrody umístěné hluboko
v nosní dutině, jako tomu je například ve studii Wang a kol. (2003). Ovšem jsou vyvinuté i
méně invazivní metody k hodnocení reakce na odorant jako je měření této aktivity
elektrodami umístěnými na povrchu nosu (více osobní stránka Tima Jacoba 1). Další
alternativou je použití zobrazovacích metod. Tyto metody zobrazují reakci na odorant více
přímočaře než je odečítaní těchto změn z hladiny kortisolu nebo změn nálady. Při práci
s jedinci se specifickou anosmií je tedy dobré se více zaměřit tímto směrem, v naší studii
jsme měřili změny kožního odporu a EKG, což mohou být vhodnější metody, ovšem
z kapacitních důvodů nebyly do diplomové práce zařazeny.
Pro androstenol a androstenon je těžké zvolit vhodnou koncentraci, protože většina
studií v současné době pracuje s androstadienonem, není tedy příliš s čím srovnávat. Stejná
situace je i výzkumem senzitivity, není tedy úplně jasné, jaký je uznávaný obecný čichový
práh androstenon a androstenol. Navíc stále čekáme na recentní studii, která nám přiblíží
reálné koncentrace androstenů v axile, je tedy težké při současném nedostatku dat určit, co
je ekologicky validní koncentrace. Pro studii byla použita koncentrace 250 µmol, která je
považována za podprahovou koncentraci v případě androstadienonu. Ve studii Boyle a kol.
(2006) byl naměřen čichový práh pro androstenon 1,71 mM/l, ve studii Lübke a kol.
1

http://www.cardiff.ac.uk/biosi/staffinfo/jacob/teaching/sensory/olfactres.html

(2009) byl čichový prán androstenonu 2,3 mM/l, proto můžeme usuzovat že i námi zvolená
koncentrace může být označena jako podprahová. To, že byla hodnota pod čichovým
prahem nám ale nezaručí, že někteří jedinci s nízkým a velmi nízkým čichovým prahem
nevnímají tuto koncentraci vědomě během studie. Rozhodli jsme se ovšem androsteny
ničím nemaskovat, jak je tomu v případě některých studií (např. Saxton a kol., 2008;
Lundström a kol., 2005), protože se domníváme, že při smíchání dvou a více látek
dohromady může docházet k nepredikovatelným efektům u této směsi.
Na druhou stranu, přestože je koncentrace 250 µmol podprahová, v porovnání
s přirozenými koncentracemi na kůži je pravděpodobně mnohonásobně vyšší (Nixon,
1988; Gower, 1985). To znamená, že použitím 250 µmol se ekologická validita studie
snížila, ovšem náš cíl bylo zjistit jestli jestli budeme schopni detekovat reakci na
androsteny u specifických anosmiků, a pro tento účel je podle našeho názoru lepší použít
vyšší koncentrace. Při plánování studií jako je tato je situace ztížená tím, že metodika
čichových studií není příliš jednotná - čichové prahy jsou testované různými způsoby a
udávané v různých jednotkách. Koncentrace androstenů používané ve studiích jsou často
zvoleny náhodně, bez odůvodnění. Mělo by být udáno například vybrali jsme nízkou
koncentraci, která je podprahová a snažíme se přiblížit reálné koncentraci na kůži nebo
vybrali jsme danou koncentraci podle jiné studie apod..
Můžeme se domnívat, že časové rozvržení této studie není hlavním problémem
nesignifikantnosti výsledků. I když nevíme za jak dlouho po začátku čichového působení
androstenonu a androstenolu dochází k potenciálním měřitelným efektům, můžeme
odhadovat, že to bude podobné jako u androstadienonu. Ve studii Jacob, McClintock
(2000) byl měřitelný efekt po šesti minutách působení a přetrvával více než dvě hodiny.
Můžeme se tedy domnívat, že ke změnám ve fyziologických parametrech bude docházet
postupně a to zhruba po pěti minutách sledování desetiminutového videa (po aplikaci látky
následovalo

sledování

videa,

jedna

minuta

na

instrukce

a

spuštění)

a

při

dalším pokračování pokusu (hodnocení fotek, dotazníky) až do ukončení pokusu (přibližně
45 minut poté). U slinných vzorků by časové rozvržení také nemělo ovlivnit výsledky. Čas
odběru byl stanoven po osmnácti minutách po vystavení dané látce vzhledem ke zjištění,
že až po 15 minutách přechází kortisol z krve do slin (Aardal a Holm, 1995).
Použitý kontext eroticky laděných úryvků pro zvýšení ekologické validity by mohl
být jedním z hlavních problémů této studie. Pro reakci androstenů na muže by byl zřejmě
lepší kontex obsahující kompetici mezi jedinci nebo agresivní interakce, jak navrhují

například Jacob a kol. (2001a), kde u mužů nebyl vliv přítomnosti experimentátora
opačného pohlaví signifikantní v porovnání se ženami. Je tedy možné, že prostředí pokusu
i přes naše snahy nebylo dostatečně ekologicky validní. Neověřovali jsme také, zda
participanti naší studie opravdu považovali vybraný film za sexuálně vzrušující, i když ve
zdrojové studii (Bensafi a kol. (2003) byl proveden pilotní experiment, kde byla účinnost
tohoto filmu povrzena.
Jedním z hlavních problémů, se kterými jsme se při realizaci této studie potýkali,
byla otázka jak odlišit specificky anosmické jedince od specificky hyposmických jedinců.
Tato otázka není jednoduchá vzhledem k samotné definici toho, co je specifická anosmie.
S termínem specifická anosmie se tedy pojí několik problémů (více Jacob, 2004). Termín
specifická anosmie byl vytvořen Amoorem jako pomocný termín při hledání takzvaných
primary odours (viz například Amoore a kol., 1975). Tento termín byl tedy vytvořen
účelově pro klasifikaci odorantů. Dalším problémem je fakt, že koncept spefické anosmie
podceňuje komplexitu čichového vnímání. Víme, že jedna látka neaktivuje pouze jeden typ
čichového receptoru, ale určitou kombinaci receptorů (pro přehled například Malnic a kol.,
1999; Axel, 1995). I kdyby tedy u jedince se specifickou anosmií chyběl jeden nebo více
receptorů, které vnímají danou látku, stále je možnost, že jsou některé aktivovány, ale
jejich aktivace není dostatečně silná, aby došlo k nadprahovému vnímání. Pro tuto možnost
mluví i možnost senzitizace u specificky anosmických jedinců (detalněji v kapitole o
senzitizaci). Protože by senzitizace mohla probíhat zmnožením buněk s receptory pro
danou látku, jednalo by se spíše senzitizaci specificky hyposmických jedinců. Posledním
problémem je trigeminálního vnímání látek. Autoři studie Bremner a kol. (2003) dodávají,
že je těžké identifikovat „opravdové specifické anosmiky“. Tím se myslí pouze možnost,
že nedochází k percepci látky hlavním čichovým orgánem, nikoliv trigeminálně. Tyto dvě
možnosti ale od sebe nejdou oddělit (Brand, 2006). Víme že podvědomé vnímání se dá
detekovat například magnetickou resonancí (Sobel a kol., 1999), ovšem ani při percepci
podprahových koncentrací se nejedná pouze o vjem hlavním čichovým orgánem (Jacquot a
kol., 2004). Vzhledem k tomu, že trigeminální vnímání není zahrnuto v definici specifické
anosmie, jak ji chápeme nyní, je skutečně obtížné říci, kdo je specificky anosmický.
Pro účely naší studie jsme určili kritérium, od kdy budeme jedince považovat za
amosnického. Opravdové specifické anosmiky je velmi obtížné identifikovat v terénu.
Mimo jiné je to proto, že to vyžaduje naprostou čistotu stimulu a také ověření, že při
vyšších koncentracích není látka vnímána trigeminálním nervem, protože anosmie se

uvažuje pouze při vnímání skrze čichový nerv (Rawson, Gomez, 2002). V realitě se
bohužel těmto teoretickým předpokladům někdy přizpůsobíme jen velmi těžko, také proto,
že jsme pro účely studie neměli k dispozici olfaktometr, kde je možné kontrolovat průběh
inhalace látky.
Autoři studie Bremner a kol. (2003) zamýšlejí nad tím, jak by měla vypadat
metoda, která by usnadnila vyhledávání anosmických jedinců. Jako kompromis mezi
testem se 74 opakováními navrhují třívýběrový test nucené volby s 18 opakováními. Pak
záleží na přísnosti kritérií pro danou studii, s jakou pravděpodobností budou do studie
zahrnuti jedinci s hyposmií a s jakou pravděpodobností budou chybně zamítnutí jedinci
s anosmií. V naší studii jsme testovali s třívýběrovým testem s nucenou volbou pouze
sedmkrát po sobě ve vysoké koncentraci, abychom zmírnili efekt habituace (např.
Poellinger a kol., 2001). Participanti byli také ve více případech ochotnější se testu
zúčastnit, pokud byl spíše kratší.
Významnou teoretickou otázkou i omezením zůstává, zda je lepší zkoumat pachový
podpis člověka jako přirozený celek nebo jako působení jednotlivých látek. Je totiž možné,
že u člověka působí především směs, která se vytváří v axile a na jiných pachově
důležitých místech těla. Jak jsme viděli v teoretickém úvodu v kapitole vylučování
androstenů u člověka, naše informace o množství androstenů v axile jsou stále spíše kusé,
vylučované množství androstenů se mezi jednotlivci může velmi lišit a některých jedinců
byly zjištěny velmi nízké hodnoty. Stejně tak stále neznáme přesné složení pachového
podpisu u lidí. Efekt jedné látky tedy nemusí být ekologicky relevantní a v některých
případech ani měřitelný, právě proto, že se jedná o izolovanou látku. V této studii byl
samostatně použit androstenon a androstenol, protože se jedná o výzkum specifické
anosmie k těmto látkám, není tedy možné pracovat s celým pachovým podpisem, například
metodou triček. Tento fakt by mohl být jedním z omezení diskutované studie.
Obecnou otázkou k zamyšlení je samotný význam androstenů v pachovém podpisu
člověka. Zhruba kolem roku 1960 je možné zaznamenat výzkumy, které hodnotily výskyt
androstenů u člověka poté, co byly identifikovány jako feromony u prasete domácího.
Poté, co byl potvrzen jejich výskyt v pachovém podpisu člověka, začaly se množit studie,
které se snažily prokázat působení androstenů na lidské chování a potvrdit jejich funkci
feromonů. Jak je zaznamenáno v teoretické části, v současné době jsou androsteny
uvažovány jako modulátory lidského chování s tím, že nejkonzistentnější výsledky máme u

androstadienonu. Víme tedy, že androsteny na člověka určitý efekt mají. Možná jsou ale
druhově specifické a jako feromony působí pouze u prasat, proto může být jejich výzkum
jako feromonů u lidí špatně položenou výzkumnou otázkou od samého začátku. U člověka
mohou teoreticky působit látky, které jsme v pachovém podpisu zatím vůbec
neidentifikovali nebo látky, které jsou známé, ale prozatím si nejme vědomi jejich
„feromonových“ možností. V budoucnu proto můžeme teoreticky očekávat objev nových
látek, které se významně podílejí na čichové komunikaci u člověka, možná významněji než
v posledních desetiletích zkoumané androsteny.

4. ZÁVĚRY
•

Reakce specificky anosmických jedinců a kontrolní skupiny na androstenon,
androstenol a kontrolní látku byla sledována pomocí hodnocení změn emočního
vyladění, hladiny kortisolu, rozšíření pupily a slovního hodnocení obrázků.

•

Při použití vybraných metod nebyly nalezeny signifikantní rozdíly mezi kontrolní
anosmickou skupinou v jednotlivých experimentálních podmínkách, která by
ukazovaly na možnou nevědomou detekci podprahového množství androstenonu a
androstenolu u specificky anosmických jedinců. Změny způsobené vnímáním
androstenů nebyly nalezeny ani u kontrolní skupiny.

•

Oproti očekávání hladina kortisolu nebyla signifikantně vyšší během působení
androstenů v porovnání s kontrolní látkou, byl nalezen signifikantní pokles kortisolu
v průběhu experimentu.

•

Během působení androstenonu na jedince specificky anosmické k androstenonu byl
nalezen nesignifikantní trend zhoršení nálady v klastru negativní nálada s nízkým
emočním vzrušením

•

Nesignifikantní trend ukazuje na že specificky anosmičtí jedinci vnímají pachový
podpis jako méně důležitý a jsou méně sebevědomí při jeho hodnocení.

•

Relevancí použitých metod se zabýváme v kapitole Diskuse.
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6. PŘÍLOHY
6.1 Informovaný souhlas

VÝZKUM VLIVU ANDROSTENŮ NA LIDSKÝ ORGANISMUS
VÝZKUMNÁ SKUPINA ETOLOGIE ČLOVĚKA
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY

Vážený pane,
dovolte, abych Vás informovala o výzkumném projektu, kterého jste se rozhodl zúčastnit.
Jedná se o projekt, který je součástí dlouhodobého výzkumu čichových schopností člověka
na Karlově univerzitě. Tento výzkum slouží primárně k účelu sepsání diplomové práce.
Výzkumy z posledních několika desetiletí ukazují, že preference při výběru partnera u lidí
mohou ovlivňovat látky, které se vyskytují v lidském potu (tzv. androsteny). Náš výzkum
se zaměřuje na poruchy vnímání těchto specifických látek. Rozhodli jsme se některé z
těchto látek testovat na fyziologické a hormonální změny za použití erotického kontextu
během pokusu, který je navozený pomocí videí z filmu. Dále budete hodnotit sérii fotek,
některé s erotickým kontextem, a to během sledování pohybů očí pomocí speciálního
snímače.
Vaše účast v tomto projektu bude znamenat třikrát navštívit pracoviště na PřF UK,
Viničná 7, Praha 2, kde bychom od Vás měli získat vzorky slin (4x během jednoho
sezení), data z fyziologického měření (EKG a kožní odpor), data ze speciálního
snímače během hodnocení série fotek, vyplníte demografický dotazník (1x) a dotazník
na změny nálady (4x během jedné návštěvy). Délka jedné návštěvy by měla trvat
přibližně 1 hodinu. Zároveň Vás požádáme o dodržování jednoduchých hygienických
opatření před pokusem.

Garantujeme profesionální přístup ke všem osobním datům. Ujišťujeme Vás, že veškerá
data týkající se jednotlivých osob budou použita pouze pro vědecké účely a nebudou
v žádném případě poskytnuta třetím osobám. Zapojení do výzkumného programu je
naprosto dobrovolné. Za účast ve výzkumu Vám bude na konci Vaší třetí návštěvy
vyplacena odměna ve výši 600 Kč.
V případě potřeby doplňujících informací kontaktujte prosím níže uvedené osoby.
Děkujeme za Vaši laskavou spolupráci!
doc. Mgr. Jan Havlíček Ph.D.. (garant výzkumu)
kat. antropologie, FHS UK, Husníkova 2075, Praha 13
e-mail: jan.havlicek@fhs.cuni.cz, tel.: 251 620 283
Marta Vondrová
kat. antropologie, FHS UK, Husníkova 2075, Praha 13
email: maty.vondr@gmail.com, tel.: 731 226 416
Pro úplnost Vás prosíme o vyplnění informovaného souhlasu (viz níže).
Informovaný souhlas
Nemám námitek proti tomu, aby mnou poskytnutá dotazníková data, naměřené
fyziologická data a vzorky slin byly za výše uvedených podmínek anonymně použity
pouze pro vědecko-výzkumné účely.
(V případě, že některý s některým z vyjmenovaných bodů nesouhlasíte, vyškrtněte jej.)
V Praze dne:
Jméno a příjmení:
Podpis:

6.2 Dotazník na posouzení změn nálady
Číslo participanta:
Zhodnoťte prosím jednotlivé nálady na dané škále. Zakroužkujte hodnotu na číselné
škále, podle toho, jak silný je v tuto chvíli Váš pocit.
1. cítím strach, mám obavy:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

2. pobavený:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

3. rozzlobený, mám vztek:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

4. vystresovaný:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

5. mrzutý:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

6. úzkostný:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

7. znuděný:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

8. klidný:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

9. sebejistý, sebevědomý:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

10. spokojený:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

11. cítím opovržení, pohrdání:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

12. znechucený, zhnusený:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

13. cítím se trapně, v rozpacích:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

13. cítím šťastný:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

15. zajímá mě, co se kolem děje:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

16. smutný:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

17. sexuálně vzrušený:
vůbec nevystihuje

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 naprosto vystihuje

Děkujeme za spolupráci!

6.3. Dotazník na hodnocení obrázků v průběhu nahrávání oční kmerou
Číslo participanta:
Nejdříve se Vám zobrazí obrázek na 12 sekund. Po tuto dobu se prosím dívejte pouze
na monitor a obrázek si prohlédněte.
Poté se Vám obrázek objeví ještě 2x, pokaždé na 8 sekund. Nejdříve prosím zhodnoťte
jak je obrázek "sexy", podruhé zhodnoťte jak se Vám líbí.
1)
Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy

1

2

3

4

5

6

Velmi sexy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Velmi ošklivý

1
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5

6

Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý
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1
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Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1
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Velmi sexy
Velmi hezký

Vůbec sexy
Velmi ošklivý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
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Velmi sexy
Velmi hezký

12)

13)

14)

6.4. Obecný demografický dotazník
VÝZKUM LIDSKÉ ČICHOVÉ KOMUNIKACE
Výzkumná skupina etologie člověka
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Číslo participanta:
Prosíme o pravdivé zodpovězení následujících dotazů. Pokud nechcete na některou
z otázek odpovědět, raději ji přeskočte. Neuvádějte prosím nepravdivé údaje. Zaručujeme
se, že všechny získané údaje budou použity pouze ke studijním účelům a nebudou
poskytovány třetím osobám.
•

Pohlaví :…………

•

Věk :…………….

•

Kouříte (pokud ano, uveďte počet cigaret za den)?......................................................

•

Máte alergii nebo sennou rýmu?...................................................................................

•

Máte momentálně rýmu nebo jiné onemocnění ovlivňující váš čich? (pokud ano,
uveďte
které) ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............................

•

Prodělali jste někdy v minulosti operaci nosu nebo trpíte chronickým onemocněním
ovlivňující Váš čich? (např. alergie, senná rýma
apod.) .................................................................................................................................
..............

•

Užíváte pravidelně nějaké léky? (pokud ano, jaké)
…………………………………..........

•

Používáte běžně parfém, deodorant nebo antiperspirant? …………..
…………………………………………………………………………………

•

Máte v současné době trvalého partnera?...........................................................................

•

Měli jste trvalého partnera před rokem touto dobou?
…………………………………….

•

Dokážete si představit vůni svého partnera?
Rozhodně ne

•

-3

-3

1

2

3

Rozhodně ano

-1

0

1

2

3

Rozhodně ano

-2

-1

0

1

2

3

Rozhodně ano

-2

-1

0

1

2

3

Vynikající

Sexuálně mě přitahují osoby opačného pohlaví:
1

2

3

4

5

6

Rozhodně ano

4

5

6

Rozhodně ano

Sexuálně mě přitahují osoby stejného pohlaví:
Rozhodně ne

•

-2

-3

Rozhodně ne
•

0

Svůj čich považujete za:
Velmi špatný

•

-1

Je pro Vás důležitý pachový podpis Vašeho partnera?
Rozhodně ne

•

-2

Myslíte si, že byste čichem poznal svého partnera?
Rozhodně ne

•

-3

1

2

3

Cítili jste (vědomě vnímali) během výzkumu vzorky aplikované na Váš horní ret?

1. test
Vůbec ne

-3

-2

-1

0

1

2

3

Velmi silně

Vůbec ne

-3

-2

-1

0

1

2

3

Velmi silně

Vůbec ne

-3

-2

-1

0

1

2

3

Velmi silně

2. test
3.test

•

Zaznamenejte prosím, jakou úpravu vousů právě máte pod nosem:
zcela
oholen

strniště

Děkujeme za spolupráci!

knír

