
Abstrakt
Poměr chlapců a dívek při narození (sekundární poměr pohlaví) je u většiny populací okolo 1,06. Poměr
pohlaví může být ovlivněn mnoha faktory, jako je například stres, imunosuprese, věk rodičů, počet
těhotenství a počet předešlých sourozenců. Toxoplasma gondii je nejrozšířenějším lidským parazitickým
prvokem v rozvinutých zemích (prevalence 20% - 80%). Je známo, že mění chování infikovaných
mezihostitelů, čímž zvyšuje pravděpodobnost přenosu do definitivního hostitele prostřednictvím
predace. Výsledky naší retrospektivní kohortové studie ukazují, že latentní infekce prvokem
Toxoplasma gondii může ovlivnit sekundární pohlavní index u lidí. V závislosti na koncentraci
protilátek může vzrůst pravděpodobnost narození syna až k hodnotě 0,72 u žen s nejvyššími titry
anti-toxoplasmických protilátek, což znamená, že na každých 260 narozených synů zde připadá pouze
100 narozených dcer. V souladu s výsledky na lidech, také laboratorní myši s toxoplasmózou
vykazovaly v rané fázi latentní infekce vyšší poměr pohlaví než myši kontrolní. 
Naše další výsledky ukázaly, že myši v rané fázi latentní infekce produkovaly více interleukinu (IL)-12 a
současně méně IL-10. Dále jsme u myší zaznamenali sníženou produkci IL-2, oxidu dusnatého a
sníženou proliferaci (syntéza DNA) ve smíšené lymfocytární kultuře v časné a také v pozdější fázi
latentní infekce. Výsledky získané na infikovaných myších jsou v souladu s hypotézou, že zvýšená
pravděpodobnost narození samčího potomka u toxoplasma-infikovaných myší a lidí by mohla být
neadaptivní vedlejší účinek toxoplasmou indukované imunosuprese. Podobně by imunosuprese mohla
být zodpovědná také za delší těhotenství pozorované u matek s latentní toxoplasmózou, ať už kvůli
oddálení okamžiku implantace oplozeného vajíčka u imunosuprimované ženy nebo kvůli vyšší
pravděpodobnosti přežití plodů s genetickými či vývojovými vadami. Je možné, že imunosuprese by
mohla být také zodpovědná za námi pozorovaný vliv latentní toxoplasmózy na přírůstek hmotnosti
během těhotenství u Rh-negativních žen. Protože přibližně 30 % světové populace je infikováno T.
gondii, mohla by mít imunosuprese provázející latentní toxoplasmózu vážné následky pro veřejné
zdraví.


