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Ptevalence of Toxoplasma gondii in sheep and goats
Sumrnary

The aim of this investigation was to study the prevalence of Toxoplasma gondii in sheep and goats kept at
one farm and to study the interactions between seropositivity and animals' body weight, age and reproduction
results. The study was performed on 41 sheep and 35 goats. All anima|s lvere adult f'emales. The indirect
fluorescence antibody test (IFAT) was used to detect antibodies (IgG + IgM) in sera of sheep and goats. Titers
> 8 were considered as positive. Moreover, in the cases of positive sera a test for IgM was conducted. The
antibodies for T. gondii ł,ere found in 53.650/o of the investigated sheep, but IgM were not found in any sheep.
lnfected sheep gave birth to heavier lambs, as their litters were smaller. Any other feature of sheep was
connected with T. gondii infection. All studied goats were seronegative. The presented results are different
from those obtained in a formerly published study on the prevalence of T. gondii in goats in Poland. Thus
research on the prevalence of this parasite in sheep and goats should be continued.
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Tbxop l as ma go ndi i jest pasoĄrtem bezwaruŃo.Mym,
występuj ącym w organizmie zw ier ząt stało c i ep lnych
na całym świecie. Zywicielami ostatecznymi sąprzed-
stawiciele rodziny kotowatych (10). Odporność i prze-
bieg inwazjt różniąsięznacznie u róznych gatunkow
(13). Z gondii uważana jest zajeden z ważntejszych
czynników powodujących poronienia i upadki nowo-
rodków u owiec ikóz (4). Człowiek może zarazic się
sp ozyłvaj ąc pro dukty p o cho dz ąc e o d zar ażony ch zw ie -
rząt, jeśli nte przeszĘ odpowiedniej obrobki tęrmicz-
nej (24). Lldzie zarażeni T. gondii, podobnie jak
w przypadku owiec ikóz, często nie wykazują obja-
wów klinic zny ch. Inw azja tego pasozyta może j ednak
powodować powazne konsekwencje, ze śmiercią
włącznie,zwłaszczau kobiet cięzarnych, płodów i no-
sicieli HIV (5, I0,23).Informacje dotyczące wystę-
powania T. gondii ukóz w Polsce są skąpe (19). Eks-
tensywności inwazji tego pasozyta u owiec ikózutrzy-
mywanych w tym samym gospodarstwie dotąd w Pol-
sce nie badano.

Celem badań było porównanie ekstensywności in-
wazji T. gondii u owiec ikozutrzymywanych na tym
samym gospodarstwie oraz zbadanie ewentualnych
interakcji między obecnością pasoż:ltaa wiekiem, masą
ciała i uzytkowością rozpłodową zywiciela.

Mateliał imetody
Badaniern objęto 4l maciorek owcy mlecznej 05 w wie-

ku 2-8 lat oraz 35 kóz satlic rasy białej uszlachetnionej
i tlieszańcow białej uszlachetnionej z burską w wieku 2-9
|at. Zwierzęta były utrzymywane w chowie alkierzowylll
rł, tyll samym gospodarstwie.

W celu wykrycia przeciwciał (klas IgG i lgM) zastoso-
wan o te st i tnmun ofl uorescen cj i po średrriej (TlF'). Za p ozy -
tywne uznano rozcieńczellie surowicy w mianie > 8.

W przypadku surowicy seropozytywnej stosowano rozcień-
czenia az do stanu, w któryrn przeciwciała nie były wykry-
waltre, atakże wykonano test na obecnośc przeciwciał kla-
sy IgM.

W celu ol<reślenia ewentualnych interal<cji porniędzy
obecnością przeciwciał a wiekiem, masą ciała i uzytkowoś-
cią rozpłodową zywiciela zastosowarro jednoczynnikową
analizę wariarrcji metodą najmniejszych kwadratow (2l).
Brano pod Lrwagę następujące cechy dotycza3.e lżytko-
wości rozpłodowej: jałowierria, poronienia i tnartwe uro-
dzenia w ciągu zycia, padnięciajagniąt przed odsadzenietrr
w sezollaclr przedi po pobraniu krwi oraz liczebność i masę
rniotów po urodzeniu w sezonie po pobranirr krwi.

Wyniki iomówienie
Obecnośc przeciwciał skierowanych przeciwko

T. gondii stwierdzono ogółem u 53,65Yo badanych
owiec; najwyższe miano wynosiło 256 (tab.1). Prze-tl Badania fillansorvallo z grantu UAM, AM nr PU-II/2



ciwciał lgM nie
stwierdzono. Niskie
miana IgG świadczą
o tym, że zarażenie
nastąpiło w odleg-
łym czasie. Brak
przeciwciał z klasy
IgM oznacza, żę
w momencie pobie-
rania krwi u owiec
nie było inwazji
czynnej. El-Mouk-
dad (8) stwierdził, ze
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Tab. l Wyniki badań serologicznych
(TIF) na obecność T! gondii u olviec

Wyniki badań

N egatywne

Pozylywne; miana

8

16

64

256

Bazem pozytywnych

19 (46,34)

6 (14,63)

6 (14,63)

6 (14,63)

4 (9,75)

22 (53,65)

ekstensywność inwazj i w poszczególnych stadach
owiec w Syrii wynosiła 0-100%. Furmaga (l0) przy-
tacza podobne dane dla Polski: 0,9-80%. Wykrywal-
ność Z gondiiprzy zastosowaniu różnychmetod możę
się znacznie różnic (11). Stosując metodę immuno-
fluorescencji pośredniej, stwierdzono ekstensywność
inw azji wyn o sząc ą I 3,9 -3 6,] o^ w Urugwaj u (20), 28oń
w Chile (1l),28,4Yo na Sardynii (14) i 33,20ń w Gha-
nie (18). W badaniach własnych nie wykazano wpły-
wu wieku na ekstensywność tnwazji u owiec, który
zostaŁ stwierdzony przez różnych badaczy u owiec
i koz (ż,6,II,15, 16, 18). Ponadto w badaniach włas-
nych nie zaobserwowano istotnych różnic dotyczących
masy ciała i uzytkowości rozpłodowej pomiędzy owca-
mi seropozyĘwnymi i seronegatyłvnymi. Wynikaz te-
go, że inwazjapasożyta nie zachodziław czasie ciązy,
zgodnie z informacjami podanymi przez Esteban-
-Redondo i Innes (9). Stwierdzono jedynie statystycz-
nie istotne zależnośct pomiędzy obecnością przeciw-
ciał anty-Toxoplasma gondii w organizmie owcy
a wielkością miotu (p : 0,025) i średnią masą ciała
jagnięcia (p : 0,0I5). Zarażone zwlerzęta rodziły
mniejsze mioty, zatęm masa ich jagniąt była wyższa.

Wszystkie badane kozy okazaĘ się seronegatywne.
Bisson i wsp. (2) stwierdzilri, że ekstensywność in-
wazji T. gondii u kóz w Ugandzie wynosiła 5-90%.
W Polsce w stadzie kóz stwierdzono przęciwciała dIa
T. gondiiu46,60/o badanych osobników (19). Stosując
test IF stwierdzono przeciwciała u l2ońkóz na Sardy-
n i i ( 1 4), 25oń kóz na Nowej Zęlandii (16) oraz 26 ,8o/o
kóz w Ghanie (18). W Czechach przy użyciu TIF wy-
kazano seropozytywność 660ńkóz w stadzie, w któ-
rym obserwowano liczne objarł,y toksoplazrnozy (ro-
nienia iurodzenia słabych koźląt) (22). Seronegatyw-
ność całego stada kóz, podobnie jak w niniejszych
badaniach, stwierdzili inni autorzy (7).

Obserwowana większa ekstensywność tnwazji
T. gondii u owiec niż u kóz znajduje potwierdzenie
w pi śmi ennictwie, aczkol wiek stwi erdzon a r ożnica nie
przel<racza zwykle kilkunastu procent (I, 12, 14, l8).
Niektore badania wskazująjednak na większą eksten-
sywnośc zarażenia u koz niz u owiec (3, 17). Rożny
odsetek zarażonych owiec i bydła, nawet wypasanych
na tym samyrn pastwisku (9), mozna w pewnej mlęrzę
wyjaśniać różnicami w sposobie pobierania pokarmu.
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Wydaje się mozliwe zastosowanie tego wyjaśnienia
do owiec i kóz, nawet w chowie alkierzowym. Nie jest
to jednak wyjaśnienie jedyne ani najlepsze. Nalezy
wziąó pod uwagę zróżnicowaną odpowie dż organizmu,
Zróżnicowana ekstensywność, odporność i objawy
inwazji T. gondii u róznych gatunków przeżuwaczy
zostały opisane (3,9, 13,17). lnnes (l3), dzieląc ga-
tunki ssaków na 3 grupy ze względu na ostrość reakcji
na toksoplazmę, zaliczyła owcę (i człowieka) do gru-
py pośredniej, a kozę - do gatunków odpornych.
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