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S zcze go|ne ry zyko zar ażenia pi erw otni aki em Tb x o -

plasma gondiil zwlęrząt mięsożernych wynika z du-
żego prawdopodobieństwa pobrania oocyst wydala-
nychzkałem kotów, jak też cyst i pseudocyst pielwot-
niaka występujących w karmie pochodzenla zwierzę-
cego (surowe mięso, podroby, itp.). W zależności od
regionu oraz zastosowanej metody badania, u psów
stwierdza się 3-87%" dodatnich wyników serologicz-
nych (23,32). Odsetek zarażonych kotów w niektó-
rych rejonach Polski slęga7 5oń (34). Zarażenie T. gon-
dii o różnej ekstensywności (3-19%) notowano rów-
nteżw fermach norek i lisów (3, 13). W Polsce odse-
tek dodatnich seroreagentów u lisów hodowlanych
wynosił 33,6oń (28). Wśród dzikich zwterzątrównież
naj wyższy procent do datnich wyników s ero lo gicznych
doty czy zw ier ząt mię s o żernych, np. ob e cno ś ć sp e cy -

ftczny ch dla T. go n d i i pr zeciwci ał stwi erdzan o u 8 40ń

lisów i 64% kojotów (31). Ekstensywność zarażenia
T gondiiu domowych i hodowlanych zwterząt mię-
sożernych za|eży od sposobu żywtenia,warunków hi-
gienicznych, klimatyczny ch oraz zabezpieczenla przed
dostępem kotów i niektórych zvvierzątwolno zyjących.
Zalężności te wykazano zarówno w hodowlach psów,

jak i w fermach mięsożernych zwterząt futerkowych
(l2,28).

Poza kotowatymi, będącymi ostatecznym żywicie-
lem T. gondii, pozostałym zwierzętom mięsożernym
(nie spożyłvanym w naszych kręgach kulturowych) nie
przypisuje epidemiologii tokso-
plazmozy ią mięsożetne zwie-
rzęta futer ym zagrożeniem dla
pracowników przy skórowaniu i obróbce skór (7, 13,

17). Kot, jako żywiciel ostateczny jestjedynym siew-
cą i głównym rezerwuaf em zarażenia, przy czym moż-
liwość kolejnych reinwazji prowadzi do wielokrotne-
go w ciągu życtawydalania oocyst. Zywnośc, woda,
rośliny, czy gleba zanieczyszczone opornymi na wa-
runki środowiskowe oocystami stanowią źr odło zara-
żęnla dla ludzi, głownie dzieci, jak też dla zwierząt
(również roślinożernych). Istotna jest też możliwość
pr zetrw ania o o cyst w śro dowisku z ewnętr zny m pr zez
wi e le mie s ię cy or az tch rozno s zeni a pr zez llcznę bęz-
kręgowce (23). Występowanie oocyst w kale kotów
należy jednak do rzadkości (0,8%) ,toteżmimo, że kot
jest siewcą oocyst w środowisku, jego obecność w
domu nie musi byó traktowana jako czynnik ryzyka



zarażenia dla domowników Q Ą. Za główną dro gQ za-
rażenta T. gondii u ludzi przyjmuje się spożywanie
surowego lub poddanego niedostatę_cznej obróbce ter-
mtcznej mięsa i jego przetworów, Uważa się, że po-
nad9}%o zarażeńu ludzi następuje właśnie na tej dro-
dze (23). Wbrew częstym poglądom Iekarzy medycy-
ny stwierdzono, tż stały kontakt właścicieli nawet z
kotami seropozy§wnymi w kierunku T, gondii, nte
zwtększa możliwości zarażęnia ich tym pierwotnia-
kiem (34). Kontrowersyjna rola kota jako źrodła in-
wazjt T gondiid\aczłowiekaw dalszym ciągu wyma-
ga j ednak dokładniej szego wyj aśnienia.

Toks op l azm o za D zw lęr ząt r ozp atrywana j e st prze de
wszystkim w aspekcie zagrożeniadla człowieka. Stąd
też, spośród zwierzątmięsożernych głównie kot, jako
żyłviciel ostateczny T gondii, jest przedmiotem ba-
dań naukowych dotyczących zarażęnia tym pierwot-
niakiem. Dla lekarzy weterynarii równie istotna jest
jednak toksoplazmoza jako choroba domowych i ho-
do wl any c h zw ier ząt mi ę s oż erny ch or az j ej znac zenie
w patologii rozrodu.

Podobnie, jak u lldzi, u zwierząt mięsożernych z
prawidłową o dp orno ś c i ą toks oplazmo za przebie ga
naj częściej bezobj awowo, choć możliwe j e st, że przy -

padki klinicznej postaci toksoplazmozy, z uwagi na
brak patogenomicznych obj awów, pozostaj ąnierozpo-
znanę. W przeb ie gu naturalne go i eksp erymentalne go
zarażenta psów, lisów polarnych i norek notowano
zwykle nieswoiste lub mało charakterystyczne obja-
wy takie, jak gorączka, powiększenie węzłów chłon-
nych, zmiany w gałce ocznej oraz objawy ze strony
układu nerwowego, oddechowego i pokarmowego (3).
Zewzględuna specyfikę leczenia toksoplazmozy i brak
swoistości obrazlklinicznego tej choroby, wydaje się
konieczne częstsze wykonylvanie badań w tym kie-
runku, zyvłaszczalpsów z trudnymi do diagnozy chro-
nlcznyml niedomaganiami ze strony układu pokarrno -

wego, oddechowego, z objawami nerwowymi czy dłu-
go utrzymującymi się objawami ogólnymi.

Głó wne nieb ezpie c zeńs two zar ażęnia toks op 1 azmo -
ząwiĘe stę z zaburzeniamiw rozrodzie w przypad-
kach zarażenia w okresie ciązy.Zarówno objawowa,
jak i bezobjawowa tnwazja T gondiilciężamych ko-
biet i samic różnych gatunków zwierząt prowadzic
może do obumarcia płodu wskutek uszkodzeniałoży-
ska bądź śródmacicznego zarażenia prowadzącego do
poronienia lub toksoplazmozy wrodzonej (24, 27).
Resorpcje zarodków, poronienia, porody martwych
oraz glnących w pierwszych dniach życia szczeniąt
notowano u seropozytywnych suk oraz samic norek i
lisów hodowlanych (3, 28). Zarówno w nafuralnym,
jak i w eksperymentalnym zarażentu ciężarnych suk,
kotek, norek i lisic, opróczporonień szczególnie opisy-
wano śmiertelnośó noworodków w pierwszych dniach
po urodzenttt, ze zmianami histolo gicznymi i obecnoś-
ciącyst w mózgu (8, 9, 14, 15). Poronienia i padnięcia
nowo narodzonych szczeniąt stanowią istotny problem
kliniczny w hodowlach psów oruz sąprzyczynąznacz-

nych strat w fermach mięsożemych zwierząt futerko-
!\Tch, Polietiologiczny charakter zaburzeń w rozro-
dzie utrudn ia zapobteganie stratom reprodukcyj nym.
I st o tny udziń c zynników zakaźny ch i p a s o żytni c zy ch
natzuca konieczno ść ukierunkowanej terapii opartej
na diagno zie pr zy czy nowej, w której nal e ż ałoby rów-
nteż uw zglę dni ć toks o plazmozę (22).

Ze wzg|ędu na fakt, że praktycznie w żadnej z po-
staci toksoplazmozy u ludzi i zwierząt nie występują

olę
ne,
yu

ludzi stanowią badania serologiczne, oparte na |tcz-
nych metodach wystandaryzowanych na podstawie
testów referencyjnych (odczyn barrłmy Sabina i Feld-
mala oraz test immunofluorescencji), Stworzony dla
toksoplazmozy system j ednostek międzynarodowych
ułatwi a p orównywanie wyników uzyskiwany ch pr zez
rożne laboratoria (30). Diagnostyka serologiczna tok-
soplazmozy u ludzi jest szczegółowo opracowana i
ciągle doskonalona. W stosowanych obecnie testach
(lateksowy, ELISA, IF, HA, ELIFA, i in.) wykorzystu-
j e s i ę ro zpu szc zalnę anĘ geny cy toplazmaĘ c zne t bło -
nowe otrzymywane z tachyzoitów (6). Przęctwciała
pojawiające się na początku zarażenia skierowane są
przeciwko antygenom błonowym, dlatego też antyge,
ny rozpuszczalne wzbogacane są dodatkowo antyge-
nem błonowyffi, np. białkiem P30 (30). Stosowane
metody umożliwiająodróżnienie postaci ostrej i czyn-
ne go, świeże go zar ażenia (wykrywane s ą przec iwcia-
ła klasy IgM oraz IgA) od postaci przewlekłej i
przedawnionego zarużenia (IgG), co jest szczegolnie
istotne w diagnostyce zarażenia T gondiiu kobiet cię-
żamych (27).Badania awidności przeciwci ał oraz śIe-
dzenię ich dynamiki, jak również oznaczanlę antibo-
dy-load (tzw. obclĘenię immunologiczne u matki i
płodu) sąniezbędne w diagnozie toksoplazmozy wro-
dzonej (16, 30).

Mimo wysoce wyspecj alizowanej diagnostyki tok-
soplazmozy u ludzi, wykonywane
metodami serologicznymi nie dają
tatów u osób wykazujących upośledzenie funkcji ukła-
du o dporno ściowe go, b ądź pr zy diagnozow aniu zar a-

żenprenatalnych. U osobników z osłabioną lub jesz-
czę nięwykształconą odpornościąbadania serologicz-
ne okazująsię zawodne (11), Niezbędne jest wówczas
wykazanie obecności pasożyta w określonych mate-
rtałach biologicznych, Bezpośrednie metody wykry-
wania zarażenta T gondii obejmujątechniki prepara-
tów barwionych (np. metodą Gtemzy lub May-
Griinwalda) oraz metody immunohistochemiczne
(PAŁ APAAP) i immunofluorescencji pośredniej z
uĘ ctem przeciwciał monoklonaĘch. Pośrednio obec-
no ść pierwotniaka mo żna stwierdzić p oprzęz w szczę -
p ianie b adane go materiaŁu zw ter zętom (uwidocznie -

nie cyst pasożytaw mózgu myszy) or az ptzęz izo|ację
na hodowlach tkanko\\ych (MRC5) lub liniach mo-
nocytów (THP), Ęm sposobem możliwa jest defini-



tywna dtagnoza,jednakże z reglĘ nie wcześniej, niż
po upĘwie 3-6tyg.,przy czymniekażdy materiał dia-
gnostyczny możę być poddany badaniom tymi meto-
dami (11, 30). W ostatnich latach cofaz większego
znaczęnla w diagnostyce tokso p|azmozy nabieraj ą
techniki biologii molekularnej. Stale doskonaloną
metodąjest łańcuchowa reakcja polimerazowa (PCR),
łącznte z analtzą pro duktów re akcj i m eto dą hybry dy -

zacj i ( S outhern-blot, dot-blot) z uĘ ciem swoistej son-
dy biotynylowej. Zastosowanie łańcuchowej reakcji
polimerazowej (PCR), umożliwiaj ącej wykrycie bar-
dzo maĘ ch i l o ś c i DNA p as o ży ta, zap ełnia lukę w s z e -

roko rozwiniętej metodyce r ozpoznawania toksopla-
zmozy u ludzi. Do wykrywania T, gondii w rożnych
próbkach biologicznych wykorzystywano rózne se-
kwencj e genomu pierwotniaka, m. in. poj edynczego w
genomie genu P30, anonimowego TGR1E, a także
genu rybosomalnego 1SSrRRN (5, 10, 20). Najlepsze
efekty daje jednak amplifikacja fragmentów wysoce
specyficznego genu B1, charakteryzującego się 35-
krotną powtarzalnością w genomie T gondii otaz wy -
soką konserwatywnością we wszystkich do tej pory
badanych szczepach tego pierwotniaka (25, 26, 33).
Wysoka czlłośó powielania fragmentów genu 81 po-
zwala na wykrycie 10 pasożytów, co odpowiada np.
próbce 1 ml płynu mózgowo-rdzeniowego (a). Wy-
krycie łNA T. gondiiw pĘnie owodniowym ma duże
znaczelnlęwewczesnymrozpozrLawaniutoksoplazmo-
zy wrodzonej. Dobre wyniki opisywane są również
przy zastosowaniu metody PCR w badaniu płynu gał-
ki ocznej, aprzede wszystkim płynu mózgowo-rdze-
niowe go, umożliwiaj ąc ej stwierdzenie akfinej inwa-
zji toksoplazmowej i wdrożenię Ieczęnta swoistego,
Monitorowanie obecności DNA pasożyta w organi-
zmie w trakcie Ięczęnta moze być wskaźnikiem sku-
teczności zastosowanej terapii (1 1, 25).

Swoistość większości testów serologicznych wy-
łącznte dla ludzi, uniemożliwia ich zastosowanie dla
zwterząt, u których możliwośó wykonania badań se-
rologicznych w kierunku toksoplazmozy jest ciągle
b ar dzo o graniczona. D o wykryci a przeciw ciał anty - T
gondii, bez uwzględnienia klas przeciwciał, można
zastosować powszechnie obecnie stosowany u zwie-
rząt test aglutynacji lateksowej oparty na antygenie
cy toplazmaty cznym ( 1 3 ). Niepr zy datny m te stem, z
uwagi na trudności metodyczne i niską czułość jest
sto s owany dawniej o dczy n w iązani a dop ełn tacza. Br ak
jest komercyjnych testów ELISA dla zwterząt i jedy-
nie metoda immunofluorescencj i pośredniej umożli-
wia oznaczenie miana przeciwciał dlakażdej klasy, a
tym samym b|iższe określenie fazy zakażenia (1).
Dynamika poziomu poszczególnych klas przeciwciał
w czasie w przebiegu toksoplazmozy nie została jed-
nak dotąd dokładnie określona dla poszczególnych
gatunków zwterząt. Wzrost poziomu przeciwciał kla-
sy IgM, zauważalny w przebiegu ostrej toksoplazmo-
zy u kotów spada w ciągu kilku miesięcy podczas, gdy
wysoka koncentracja IgG utrzymuje sięprzez wiele

lat (18). Na podstawie korelacji pomiędzy objawami
klinicznymi w toksoplazmozie narządowej a mianem
pr zectw ciń stwierdzonych badaniem s ero 1o gi czny m
możnajednak l zwierząt uzyskać jedynie przypusz-
czalną nigdy definitywną diagnozę toksoplazmozy
(19), Trzeba się równieżliczyć z faktem, że u niektó-
rych zwterząt, mtmo istniejącego zarażenia, nie roz-

obnie stwierdze-

i3H,:'ałł:a
toksoplazmozy, jako przyczyny strat w rozrodzie (28).

Postawienie pewnego rozpoznania w oparciu o hodow-
lę w liniach komórkowych lub próbę biologicznąjest
czasochłonne, mozliwe do wykonania tylko w nielicz-
nych laboratoriach oraz wymagające świeżego, nie
zanlę czy szczone go materiału di agno styc zne go . B ez-
p ośrednie meto dy wykrywani a p aso żyta (techniki b ar-
wienia cytologicznego, IF) by*aj ą zawodne, zwłasz-
cza przy braku możliwości odróżnienta zarażenia T.

gondii od zarażenia innym pierwotniaktem Neospora
caninum, Kliniczne podobieństwo toksoplazmozy t

neosporozy, reakcj e l<rzyżow ew badaniach serologicz-
nych oraz podobieństwo morfologiczne obu pasoży-
tów uniemo żIiwtalądiagnozę opartąo większośc stan-
dardowych metod (2). ZostaŁo potwierdzone, że am-
plif,rkacja fragmentów genu po-
zytywnych wyników dla l[ oda
PCR może być stosowanazwyboru w diagnozieróż-
nicowej toksoplazmozy i neosporozy (26).

Pewne rozpoznantę zarażęnta T. gondiiprzy zasto-
sowaniu metody PCR uzyskano w badaniach różnego
materiału biologicznego (płn mózgowo-rdzeniowy,

roż-
(2I,
any-

mi w próbie biologicznej, otrzymano równieżpo am-
plif,rkacji DNA ądów (mózg,
płuca, wątroba) owiec, Meto-
dęPCRuznano ułąjakpróba
biologiczna, a jednocześnie szybszą i możliwą do za-
stosowania w przypadkach kontaminowanego lub czę-
ściowo zautolizowanego materiału diagnostyc znęgo,
nieptzydatnegodozarażaniazwterzątlaboratoryjnych
(24).Przy zastosowaniu metody PCR wykazano rów-
niez obecność DNA T, gondiiw narządachnoworod-
ków lisów hodowlanych pochodzących od seropozy-
tywnych samic, co moze wskazlłvać na przydatnośó
tej metody do wykrywania toksoplazmozy wrodzonej
u zw ier ząt mięsożerny ch (29).

Wprowadzenie łańcuchowej reakcj i polimerazowej
do diagnostyki toksop|azmozy u zwierząt mięsożer-
nych wyma ga dalszej optymalizacji tej metody, dobo-
ru najlepszych starterów i sposobów potwięrdzenta
specyficzności produktów reakcji QĄ, Adaptacja
metody PCR w połączeniu z zastosowaniem odpo-
wiednich metod serologicznych umożliwiłaby stwo-
rzenie kompleksowej metodyki ruĘnowe go rozpozna-
wania toksoplazmozy u zwierząt mięsożernych.
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FRANQUEDO C., ToLEDo A., MANUBENS J.,
CRISTOFOL C., VALLADORES J. E., ARBoIx
M.: Przedłużenie znieczulenia nadoponowego u
psów po bupivakainie w emulsji tłuszczowej. (Pro-
longation of epidural anaesthesia in dogs with bu-
pivacaine in a lipid emulsion). Vet. Rec. 14],477-
480, 2000 (17)

Porównano efektywność wodnego loztworu i emulsji thlszczowej bupivaka-
iny zastosowanej w iniekcji nadoponowej w dawce 1,8 mg,4<g masy ciała u 6
psów Wodny roztwór pleparatu adsorbował się szybko osiągając średni wysoki
poziom w plazmie klwi żylnej wynoszący l,a Q,Ą pg/ml po 5 minutach po
podanlu, Natomiast po iniekcji preparatu w emulsji najwyższe stężenie w pla-
zmie wynoszące 0,6 (0,2) mg/ml osiągała bupivakaina po 30 min. Srednia war-
tość granicznego okresu półtrwania (t/z P) dla zawiesiny wodnej w}.mosiła 149,1

(32,6) min, dla emulsji 119,2 (34.0.) min Średni czas wystąpienia bloku czyn-
ności ruchowych wynosił odpowiednio 2,3 (2,2) mln i 9,4 (1,9) min. Czas trwa-
nia bloku ntchowego dla emulsji tfuszczowej wynoszący 2I7,6 (26,2) min. był
statystycznie istotnie dłuższy aniżeli po zastosowaniu wodnej zawiesiny (158

min') 
G.

ORDEI\ J.A., RUIZ_QUITERIA J.A., GARCIA
S., CID D., DE LA FUENTE R.: Oporność na chi-
nolony §zczepów Escherichia coli wyizolowanych
na terenie Hiszpanii od jagniąt z biegunką. (Qu-
inolone resistance of Escherichia coli strains isola-
ted from diarrhoeic lambs in Spain). Vet. Rec. 147,
576-578,2000 (20)

W związku z wzrostem odsetka szczepów Escherichja co./ropomych na flu-
orochinolony określono wrażliwośc 57 szczepów tęgo zarazka wyosobnionych
od jagniąt z biegunką na kwas nalidyksowy, kwas oksolinowy, enoksacynę, en-

rofloksacynę i danofloksacynę metodą rozcieńczeń rł, podłożu agarowym Jako
szczep referencyjny stosowano E.co]i ATCC 25922. Aktyłvnośó jn vjtroflloro-
chinolonów w stosunku do szczepów E. co}izawierających gen eae i szczepów
verotoksycznych (VT) lub posiadających fimbrie była wyższa aniżelt w przy-
padku szczepów nie posiadających fimbrii. 34,4oń szczepów pozbawionych fim-
brii, nietoksycznych i nie posiadających genu eae była opoma na kwas nalidyk-
sowy, 257o na enoksacynę i 25% na enrofloksacynę. Wzrost opomości szczepów
E, colipochodzących od bydła i owiec na fluorochinolony stanowi ryzyko dla
zdrowia człowieka.

G.


