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' Summary

Toxoplasmosis is an invasive disease of humans and animals caused by the Toxoplasma gondii protozoan
belonging to the coccidia family. Felidae are the final host of this parasite but intermediate hosts may be other
mammals, birds, reptiles and fish. Toxoplasmosis is a zoonotic disease and fresh goat's milk is considered to be
a possible'source of ińfection. The main target of this preliminary study was to estimate the prevalence of
toxoplasma infection in the goat population of Poland.

The study was performed on 58 milk goats, aged from 2 to 6 years old, maintained in very good conditions.
Specific antibodies against T. gondii in sera were detected using the latex agglutination test. Faeces samples of
each individual were checked parasitologically to estimate the total worm burden of the herd. The 12 test was
used to discriminate whether positive sero|ogical data correlated with the concurrent invasion of gastro-intes-
tinal parasites.

Despite 46,6Yo of the goats in the investigated herd being serologically positive to T. gondii no clinical signs
of the infection were observed. The eggs of gastro-intestnial parasites were found in I7,2oń goats, with only a
few coccidia's oocysts and single eggs of Strongyloides papillosus. One goat was infected with both coccidia
and S. papillosus. There was no correlation betrveen toxoplasma antibodies and presence of eggs in faeces. The
high pórcentage of serologically positive individuals in the tested herd may suggest that T. gondii infection is
quite common in Poland. A lack of clinical sings of infection cannot prove the absence of the parasite in a herd.
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Toksoplazmoza jest chorobą rozpoznawanąu ludzi towmięsnychzawierającychrozwojowe formy T. gon-
i zwierzĄt na wszystkich kontynentach. Wywołuje ją dii. .Zwlerzęta domowe zarńają się zjadając paszę
Toxoplclima gorńi,pierwotniak nalezący Óo .oOŻińy zanleczyszczoną odchodami kotów zawierającYmi
Toxóplasmaidae igiomady Sporozoea th r. gondii, oocysty T. gondii. Nie wyklucza się rownieŻ mozli-
jedyny gatunek roóz,aju TÓxóplasma.leit'pur8zyte- woŚci przenoszenia toksoPlazmoZY ZaP_oŚrednictwem

wewnątizkomórkowym, zasiódla1 ącym rozne tkanki jaj niektórYch nicieni PasoŻYtnlczYch (7),

zywicióla. Rozwoj pierwotniakoń o-ouyln,a ,ię glo*_ ,,!_i",bu 
zwterząt gospodarskich zarażony.ch T, gon_

.,ie w komórkach nibłont<a błony sruro*.3 j.ii;il dii lzaIeżniona jest od sposobu ich hodowli, zywienia

kich. po wniknięciu do komórek 
"uuło"tuiiiil; 

p;; l"d.YT.lŚ,Y"Łol'ę'lłi3Yih:,Tł*l* |,'!_"!.ry!
wotniaki ,or^niżuiąsię (8)i następnie drógą krwio- ł1^.* 

ostatnlcn latacn uKaZu,|ą Slę coraz llcznleJSZe

nośną przedostają śię o" innych ",i,ąaoi"ffii.ń 3ffi: ui\:,1ifi::,li ł#lTŁl3il:.:"*::i'Tł":łW efekcie dalszego rozmnaŻania Powstają :"',:l:Y J..*o*uńu jest rzadko (22), aobjawy kliniózne cho-
którę z kałem wYdalane Są na ZewnTtrz, W,,śro!o]lis- ,óiry ,ul"ząód umiejscowlóńia się pasożyt a. Jeżęliza-
ku zewnętrznym zachodzi proces sporulacji. ,1v.które- 

,iźó"i"nasiępuje w początkówyń'oń.ri. ciĘy zwie_
go wyniku oocysty stają się inw9lyjne Zywicielami rzęcta, ,ar*ycźal ciochobzi dó resorpcji pł'oóu, ob_
pośrednimi T. gondii mogąbyćdzikie ir,rdomowione u,''ur.iu lub jego'mumifikacji, w przypadlach zara_
ssaki, ptaki, gady, ryby, atakżehldzię (24), Ostatecz- żenia póżniejsźego następują poronieńa 1ub porody
nym zywicielem Toksoplazma gondii są wyłącznie słabychalbowręózmartrłlrńliożląt(22).Wprżypad-
kotowate. W warunkach europejskich ostatęcznym ku, gdy samica zetknie się z pasozytem w póznej cią-
żywicielem tego pasozyta jest domowy kot. Koty za- ży^ mogąrodzic się zywe, ale zarażone koźlęta (16).
rażająsię, zjadając mięso zawierujące inwazyjne for- U młodych kożIątchoroba możeprzebiegaćzwysoką
my pasozyta. U ludzi inwazja następuje rowniez naj- śmiertelnością(4). U tej samej kozy nie dochodzi do
częściej drogąpokafinową wskutek spożycia produk- powtórnego ronienia na tle inwazji T. gondii (23).



Umiński i wsp.(25) podają że
picie surowego mleka koziego
oraz zjadanię zakażonego kozie-
go mi ęs a m o że by c pr zy czynątok-
soplazmozy u ludzi, która jest
szczegolnte niebezpi eczna dla
kobiet w ciĘy (13). Jeśli zaraże-
nie matki następuje w pozniej-
szym okresie ciĘy, moze dojść do
inwazji płodu. Wówczas albo roz-
wój płodu zostaje zaburzony (25),
albo płod rodzi się zarażony i in-
wazja T. gondii rozwija się w zy-
ciu pozapłodowym, doprowadza-
jąc często do zmian w oczach, do
wodogłowia lub chorobowych zmianw innych narzą-
dach nowo narodzonego dziecka.

W Polsce odsetek osób, u ktorych stwierdza się
swoiste przecirvciałaprzeciw T. gondii wynosi 50-60%,
W latach l975-|992 zanotowano 4406 przypadkow
czynnej toksoplazmozy,u313 osób ze skutkiem śmier-
telnym (25).

Celem podjętych badań była proba wstępnego roz-
poznania intensywności inwazji T. gondii u kóz w wa-
runkach krajowych. Chow kóz w Polsce jest nastawio-
ny głównie na produkcję mleka, ktore, jako posiadają-
ce szczegó7ne właściwości dietetyczne, jest często za-
lecane dzieciom i osobom starszym i rekonwalescen-
tom (20). Wazne jest więc, aby mleko kozie trafiające
do konsumenta było wolne od T. gondii.

Materiał imetody
Badanierrr objęto stado kóz mlecznych liczące 5.3 zrł,ie-

rząt \Ą/ wieku od dwóch do sześciu lat. Zwierz,ęta Lltrzyn-]y-
wane były w bardzo dobrych rł,arutrkach zoohigienicznych.
Dawki pol<atmowe były właściwie zbilansowane i LLzupeł-
niane dodatkami mineraino-1ł,itanrinorł,ynri. Regr-rlarnie,
drł,a razy do roku zu,ierzęIa były odrobaczane.

Kre,uł, od kóz pobieralrc z żyły jarzlnowej w ilości l 0 ml.
poddawano wirowaniu (3000 obrotów/5 min.) w celu uzy-
skania sLlrowicy, Surowice przechowywano do czasu wy-
konania badań 1aboratoIyjnych w telTperaturze 20'C.

Badania serologiczne przeprowadzono ptzy Lrżyciu tes-
tu lateksowego (Biocard Toxo Ab, Ani Biotech OY Fin-
1andia), uzywanego do wykrywania swoistych przeciwciał
dla T. gondii. Na karlonikach testowych znajdowały się pola
z naniesionymi niebieskini kuleczkamt lateksowymi
opłaszczonymi antygenem (zmacerowanymi komórkami
T. gondii).

Badania przeprowadzano zgodnie z instrukcją producen-
ta. Surowice i elemerrty testu doprowadzano do temperatu-
ry pokojowej. Na pola testowe nanoszono po kropli nie
rozcieńczonej srrrowicy. Po l0-20 sekundach szpatułką
lnieszalro surowicę z lateksem do uzyskania jednolitego
roztwot-tt. W próbkach dodatnich występowała reakcja wi-
doczna jako wyrażna aglutynacja przeciwciał z antygenem
zlokalizowanym na kuleczkach lateksowych. W próbach
ujemnych lateks pozostawał w postaci klarownej, niebies-
kiej zawiesiny, Odczyt przeprowadzalo w ciagu trzech
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Tab. l. Wl,niki badań serologicznl,ch i koproskopołl,ch lv stadzie kóz

llrinut, W przypadl<ach wątpliwych test powtarzano z suro-
wicą rozcieńczonąw stosunklt 1 : 5. W oparciu o wyniki
przeprowadzonego testu okreś]ono odsetek zwiel,ząt scro-
pozytywn),ch w stadzie.

Jednocześnie od wszystkich badanyclr zwierzal pobrano
probki kału do badań parazytologicznyclr. Rutynowyrli
badaniami (flotacja) oceniono stan zarobaczenia zwiel,ząt
w stadzie. Określono najczęściej występujące w tyl-n sta-
dzie pasozyty nalezące do kokcydiów i nicienie zę s7,czę-
gólrryn rrwzględnieniell 5ll ollgr,loicle.s pct7lillo.słs, i oce llio-
no intensywnośc inwazji w stadzie.

Przy potnocy testuxr (17) oceniono, czy dodatni wvnik
badania scrologicznego w kierunl<r,l toksoplazmozy jest
związany z wykryta inw,azją pasozytórł, jelitorł,ych.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań serologicznych i koprologicznych

przedstawiono w tab. 1.

Obecnośc przeciwciał skierowanych przeciwko
T. gondiiwykazano u 27 spośród 58 badanych koz, co
stanowi 46,60^ badanej populacji.

Badanie koproskopowe w kierunku pasozytow jeli-
towych dało wynik dodatni l9 koz. Wskazuje to, że
17 ,2Yo stada zarażonych było pasozytami jelitowymi.
U trzech ztych zwierząt stwierdzono w kale nieliczne
oocysty kokcydiow (5,2oń), u pięciu znaleziono poje-
dyncze jaja Strongyloides papillostLs (8,6%) i tylko
w jednym przypadku w kale wykazano obecnośc obu
pasozytów (1,7%). Zatem intensywność inwazji paso-
zytow jelitowych byłabardzo niska. Ma to swoje uza-
sadnienie, gdyz stado objęte było stałą opieką wete-
rynaryjną dwukrotnie w roku odrobaczane i utrzymy-
wane w bardzo dobrych warunkach zoohigienicznych.

Za pomocątesfu 1r nie wykazano wspołzalezności
pomiędzy obecnością przeciwciał skierowanych prze-
ciwko T. gondii w surowicy a występowaniem jas pu-
sozytów w kale badanych kóz Q12 empiryczne wynosi
l ,7 43 i jest mniej sze od wartości granicznej dla 1 stop-
nia swobody i poziomu istotności Pn.o,), co jest zgod-
ne z danymi podawanymi w podręczniku S. Furmagi
(7). Wydaje się wiec, że intensywność inwazji paso-
żytów jelitowych t związana z tym irnmunosupresja
nie wpłyłva na zarażęnie kóz kokcydiami.

Wyniki badań koproskopowych

Wyniki badań serologicznych

dodatnie l uiemne

Wyniki łączne badań
koproskopowych

liczba kóz I procent

Jaia Stro ngylo id es p a p illosus

0ocysty kokcydiów

0ocysty kokcydiów i 1aia
Stron gylo ide s p ap illosus

Wynik uiemny

Wyniki łączne badań i Liczba kóz

serologicznych l procent

2

3

1

21

27

46,6

3

0

0

28

31

53,4

5

3

1

49

58

8,6

5,2

1,7

84,5

1 00,0
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W stadzie nie notowano powaznych problemów
zdrowotnych. Nie obsetwowano obj awów klinicznych
mogących nasuwać podejrzenie toksoplazmozy. Po-
ronienia zdarzały się sporadycznie,nie było kłopotow
zrozrodęmkoz anl, z odchowemmłodzlęży. Mimo to
badania serologiczne z wykorzystaniem techniki aglu-
tyn acj i lateks owej wykazały ob e cno ś ć pr zeciw ciał dla
T. gondii.

W diagnostyce serolo gicznej toksoplazm ozy znaj-
dują zastosowanię tóżne testy diagnostyczne (24,25):
o dczy n b arwny S ab in-F e ldm ana, o dczyn hema gluty-
nacj i p o średn i ej, o dczyn w iązanl a dop ełni acz a, zmo -
dyfi kowany odczyn aglutynacj i, odczyn immunofluo-
rescencji pośredniej, test ELISA oraztest aglutynacji
lateksowej. Testy immunofluorescencji pośredniej,
ELISA i zmodyfikowany odczyn aglutynacji sąrów-
niez wykonywane w wersji umozliwiającej wykrywa-
nie przeciwciał klasy IgM (5). Przeciwciała te chronią
organizm cięzarnej matki przed inwazją ale nie są
w stanie ochronić płodu, gdyż jako makroglobuliny nie
przechodząprzez łozysko. Podejmuje się tez proby
zastosowania metody PCR w diagnozow aniu zar ażęń
T. gondii u ludzi i zwterząt (I4).

W niniejszym opracowaniu wykorzystano jedynie
test aglutynacji lateksowej rutynowo stosowany w ba-
daniach,,przeglądowych" u ludzi (5, 10, 25). Trafność
testu jest zadowalająca, a łatwość wykonania oraz nis-
kie koszty decydująo jego przydatnościtakże w me-
dycynie weterynaryjnej.

Niniejsze badania pozwoliły stwierdzić, ze lv kra-
jowych warunkach odsetek zwierząt serododatnich
może być wysoki (ok. 46,00ń). Samad i wsp. (2l)
w Bangladeszu, stosując podobne testy lateksowe
otrzymali wyniki dodatnie j edynie l 12,9oń kóz, a Ha-
shemi-Fesharki (9) w Iranie - u 19,3Yo koz, Jednak
wykorzysfuj ąc inne metody diagnostyczne stwierdza-
no często wysoki odsetek koz dodatnich:26,80ń w Gha-
nie (18), 31,0oń w Ugandzie (3), 42,60ń na Słowacji
(10), 43,8% w Hiszpanii,62,20ń w USA, 85,]o/o w byłej
Czechosłow acji (25). Badania przeprowadzone w Bra-
zylii równieżwykazaĘ, ze odsetek kóz serododatnich
w stadzie moze być wysoki - sięga 66,7o/o (6), a nawet
niekiedy osiąga wartość 70,0Yo (2). W stadzie koz,
w ktorym toksop lazm oza pr zebie gała z obj awami k li -
nicznymi w postaci ronień i porodów słabych kożląt,
odsetek zwierząt serododanich wynosił 66,0% (22).

Niniejsze badania zostały przeprowadzone w jed-
nym tylko, wybranym stadzie. Wysoki odsetek zwie-
rząt serologicznie dodatnich w badanym stadzie może
nasuwać podejrzenie, że zarażenie Z gondii u kóz
w Polsce nie należy do rzadkości, a brak występowa-
nia jakichkolwiek objawów klinicznych nie moze być
w żadnymprzypadku podstawą do wykluczenia ob ec-
ności pasozyta w stadzie (ż2,23).

Nalezy pamiętać, ze istnieje niebezpieczeństwo za-
rażenia człowieka po spozyciu surowego mleka ko-
ztego. Problem ten jest szczegolnieważny w przypad-
ku kobiet będących w wysokiej ciązy. W programach
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zwalczania i profilaktykt zarażeń T. gondii zwraca się
uwagę na mozliwość ograntczenia szetzenia choroby
u zwierząt (l7). Z pewnością moze tu być pomocna
immunoprofilaktyka ( 1 5 ). Ale, niestety, odpowiednie
szczepionki nie są dostępne na polskim rynku. Nalezy
więc tym większąwagę przywiązywać do profilakty-
ki nieswoistej, a więc przede wszystkim nie dopusz-
czac do ,,gnieżdżenia się" kotów w pomieszczeniach
z pasząplzeznaczoną dla koz.
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