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: Birds is a potential source of human infection by Toxoplasma gońuil , . .] ..

Summary

zoonosis. lt is assum people
during their lifetime. geróus
ble pregnant women. als are

portant reservoir ofthis parasite; Infecti0ns have been
notedin PoultrY, birds'living in the wild as well as pet birds.In birds toxoplasńosis usualĘ a§ymp-
tomatic coursÓ; Experimental studies have shown that birds are congenita'lly immune to tox is. , ,,

The source,of toxoplasmosis for hum - 
of pouttry and wild g*me-birds Origin.

The most impoitant element in the ep smbsis ijpoultry *fri"ł, iśńrea in an
extensiye system. F'ree_Iiving birds are .in the distribution of, T. gondii and in supp9rting the
natural focal Points o,f toxoplasmosis. Persons professionally contacting birdsire the most eipbś"a tó tłre
transmission of toxoplasmosis from birds,
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kowe, sk asem wysypki skórne.
kzadziej ozabrzuszna objawia-
Jąca Slę chudnięciem, bólami
brzucha, wymiotami,
troby. Bardzo vadko
śnia sercowego lub m
choroby może rczwljać się zapalenie siatkówki i na-
czyniówki, Toksoplazmoza eczna
dla osób z obniżonym statu oroby



,:ź:|!5.bl:

ciętnie u 1 na IO zarażonvch noworodków (1). U po- lur_cząt rzeŹnychp.oclrodzącYch z terenu miasta i oko-

,ostałych objawy rozwijająsię po kilku mieŚiącacń, a lic Madrasu w Indiach. Badania serologiczne PrZePro-
,ru*.ilutu"h. xijczęścrÓ;"o6.#*owane to zaburzenia wadzone w Polsce wykazały, Że odsetek .zaraŻonego
*riok r, wodogłowie, uirata słuchu, opóźnienie roz- drobiu wahał się w zaleznoŚci od regionu kraju l obej 

.

;;j" ;ńyrłow"ego i napady drgawkowó. mował 0,9-3,6ońklr,0-6,9ońkaczek orazI-27,3% gęsi

Ćrynniki"-eiiologióznymtoksoplazmozy jestpier- (cyt, 13), 
t_1__ ,1 _._

wotniak Toxoplasma'go"ńi.Jest to pasożyt wównątrz- Wśród gołębi zaóo.rowania na toksoPlazmozę oPi-

komórkowy, kto.y -Óz. atakować rł )ofudniowej i Centralnej, Afryce oraz

cykl rc lroba stanowiła przyczynę_upadk9wr*a ,[#'''Ł'i,'i
kachnabłonkajelitacienkiego Ęchzwierzątzachodzt Ostre zapalenie rixvaria)bę-
rozmnażanie plciowe T. gondii, którego końcowym dące następ

efektem sąoo-cysty wydaline zkałem. W środowisku dzię (.29).L

zewnętrznym oocysty ulegają sporulacji i stają się in_ T gondii od26,]
wazyjne. Czas spóruiacji wlemperatlrze 23,8,C wy_ jastrzębi, puszcz
nosi'i-3 dni. przy ntższychtempóraturach wydfuża się 1taryce toksoplaz

do 5_8 (15"C), u.ru.'ef l4_2I (I1,C) dni (22). oocy_ Za szeroko rozpc

sty sąbardzo Ópo*. rru czynnik) środowiska zewnętiz- wazji wśrod piaków wolno żyjącYch Przemawiają
nego
ciepł
ność
temperatur ach orazw pomieszczeni
ny"hrnu"rnie dłużej. 23,3o^SZcZL|row,

Człowiek, wiele gatunkow zwierząt ssących oraz śród 16 różnych
ptaki są pośrednim
ganizmachmamiej
ka, w wpiku ktore
aktywnie wnikaj ą do komórek żywicie
działom, z czasem, w wyniku róakcji obronnych go- kalifornii uzysk
spodarza, intensywność podziałów znaczttę maleje i Swoiste przeciw
tichyzoiiyprzeńztałcająsięwbr wych,ń iinnych

"r.g'u;ąoiońierri, 
i w ioitaii cyst t dzlko żyj tępowa-

ń-ą*'.t-ie uśpienia w ustroju ieprzec opulacji

orazzawart *.y.tu.hbńyłoit} wykazujązdolność gołęti. odsetek zi / L 1 dzońna

tnwazyjną. ' 
----'- J 

południu do 4,5oń na wschodzie kraju (cyt. 13).

Pierwotnym rezerwurem toksopli
domowe oraz wolno żyjące. Obecn s

epidemiologicznego punktu w (

grożenie przedstawiają: koty, 1

fo"y,bydło, ' .Badania Zarażente

,..Ólogi.rrrs zeprowa- pokarmową,
dzonelw Pol wyników oraz woda z
dodatnich u ,2-53%i oraz u cym ty T, gondii, Ważnąrolę Xjllii;
owiec (23,4%)(35). mrsj spełniająbezkręgowe, Slimakt

Jednym zważnychrezerwuarów gondii sąptaki. l.adó muchy ł.kT"]y:hv zaliczane są

W}stępowanie inńazji stwierdzon Órobiu, pt}tOw do p 
i;1:H,;?ił'ri?iTfri"fiilil?,;

ozy opisano roba szerzy się głównie pr,zez ąada-
i niekiórych i cyst obecnych w organizmach in-

Znacznie częściej toksoplazmoza
bezobjawowo, a inwazja stwierdz
lacji pasożyta lub serologicz
Frenkel (32) wytzolowali Z
Devada i *ń ęsl wyuazali obecnośc przeciwciał skie- ło u ptaków młodych, a przebieg inwazj i bYł bardziej

rowanych pi"""i*[o temu pierwotniakowi l39,5oń ostry CzynnikamiwpĘwającymi naPrzebiegdoŚwiad-



czalnęj tok s op lazm o zy była p onadto dro ga zar ażenl,a,

ilośó, zjadliwość i fotma inwazyjna toksoplazm, atakżę
stan fizjolo giczny ptaków. Badania przeprowadzone
przez Grzywińskiego (17) wykazały nikły procentza-
rażeńkurczątprzv podaniu tachyzoitów i cyst pasoży-
ta drogą per os. Autor zaobserwował, że czynnikiem
ułatwiającym zarażęnte tą drogą było podwyższenie

ch domózgowo. U
zebtegała bezobja-
30-dniowe kurczę-

tarożnymt dawkami tachyzoitów (dożylnie) oraz cyst
i oocyst Qler os) T. gondii i nie stwięrdzili objawów
klini c znych ani zmtan anato mohi stop ato 1 o gi c zny ch
nasuwaj ących po dej rzenie toksoplazmozy. B adacze
wykazaLt, że najważntejsząrolę w zarażentu kurcząt
sp ełni aj ą o o cysty Z g o n d i i . U kur cząt zar ażony ch o o cy -

stami stwierdzili najwyższy odsetek parazytemli
(51 J%). Od ptaków tych równieżw najwyższym od-
setku (59,5 oń) izolowali pasożyta z tkanek i narządow.
Biancifiori i wsp. (3) podając kurom do wola dawkę
5000 oocyst nie obsetwowali objawów klinicznych
wskazujących na inwazję, natomiast u kur zarażonych
50 000 oocyst stwierdzili spadek nieśności oraztrans-
owarialną transmisję pasożyta, której następstwem
było zamieranie zarodków. W warunkach eksperymen-
talnych inwazję u kur uzyskano równiez po wprowa-
dzeniu pierwotniaków do kloaki. Sugeruje to mozli-
wość transmisji toksoplazmozy wśród ptaków w dro-
dze inseminacji (cyt. 4). Mało wrażliwe na toksopla-
zmybyŁy ptaki drapiezne. Myszołowy antylskie (Bz-
teo jamaicensis) zarażonę per os 12 000 cyst stano-
wiących mieszankę ośmiu szczepów T. gondii, nte
zdr adzaĘ żadny ch kl ini c zny c h obj aw ó w tnw azj l (2 5) .

Znaczntę większa wrażliwośc cechowała gołębie.
Dawka 500 oocyst podana tym ptakom wyrvołała szyb-
ko postępujące objawy, takie jak: biegunka, drgawki,
brak koordynacji ruchów, torticollis i upadki (3).

Spośrod ptaków zanajważniejsze ogniwo w łańcu-
chu epidemiologicznym toksoplazmozy uwaza się
drób, a w szczególności drób pochodzący z maŁych
gospodarstw wiejskich. Ekstensywny system hodowli
drobiu oparty na wykorzystaniu wybiegów, często nie-
ograniczonych, stwarza dogodne warunki dla kontak-
tu ptaków z kocimi odchodami , zwtększąąc efektyw-
nie ich ekspozycję na zarażenie T. gondii. Czynntka-
mi predysponuj ącymi są równi eż zachowania ptakow
takie jak grzebante w ziemi w poszukiwaniu pokarmu
czykorzystante z żerowisk wodnych. Dlób hodowany
na fermach, w pomieszczeniach zamkniętych i niedo-
stępnych dla kotów, jest w znacznym stopniu izolo-
wany od inwazji. Pogląd ten potwierdzająwyniki ba-
dań Grzywińskiego (18) wskazujące na występowa-
nie inwazji u drobiu w hodowli przyzagrodowej i jej
nieobecność w hodowli fermowej.

Przeprowadzone b adania w skazuj ą żę żr ó dłęm tok-
soplazmozy dla człowieka mogąbyć wszystkie surow-
ce jadalne pozyskiwane od drobiu. Zprzypadków na-
tur-alnych inw azjt to k s op 1 azmy wy o s o bni ono z mo zqitl,

wątroby, śledziony, płuc, mięśni, jajnikow i jajowo-
i wsp. (cyt. 17) wyizolo-
zdrowych kur. Obecność
ponadto w leukocytach i

erytrocytach ptaków (3 3).
Toksoplazmy izolowano równiez od drobiu zarażo-

sożyty najczęściej zmózgtl. Od niektórych ptaków izo-
lowali je równiez ztrzustk1 śledziony, siatkowki, ser-
ca,żołądkagruczołowego, nerek, wątroby, jelit, płuc i
rnięśni szkieletowych. Dubey i wsp. (9) po 68 dniach
odzarażenia wykryli cysty pasożyta w mózgu wszyst-
kich oraz w sercu i mięśniach koiczynniektórych kur-
cząt.Biancifiori i wsp. (3), stwierdzili, że mozgt ser-
ce kur były narządami, w których inwazja ltrzymy-
wała się najdŁużej. Siódmego i piętnastego dnia po za-
rażęntl badacze izolowali pasożyta z mózgu, seTca,

wątroby, śledziony i płuc, natomiast po 40 dniach jego

obecnośó potwierdzili ewidentnie tylko w mózgu i
sercu. Bickford i wsp. (4) po 3 miesiącach od zarażę-
nia kogutkow wykryli toksoplazmy w mozgu i sercu
jak również w trzustce i jądrach. Jacobs i Melton (21)
nawetpo 10 miesiącach izolowali je zmozgu, jajowo-
du, mielca oraz mięśni szkieletowych wszystkich za-
rażonychkur. Obecność toksoplazm stwierdzono rów-
nież w jajach pochodzących od doświadczalnie zara,
żonych rzepiórek
japońsk eI,wotnia-
ków wy 1). Od in-
dyków wyosobniono je tylko z sęrca i mięśni (8).

Ptaki wolno żyjące odgrywają ważnąrolę w roz-
ptze stt zenianiu toks op lazm i p o dtrzymyw aniu przy -

rodniczych ognisk toks oplazmozy. Wynika to ze szczę-
golnej specyfiki tej grupy ptaków. Zdolnośc lotu,
łatwość przemieszczanta się z miejsca na miejsce,
łatw a do stępno ś ó do domo stw ludzkich, go spodarstw,
wysypisk śmieci to czynniki sprawiające, ze wolno
żyjąceptaki są doskonałym,,środkiem transportu" dla
różnych patogenów. W aspekcie toksoplazmozy naj-
ważniejsze znaczęnie przypisuje się drobnym ptakom
wolno żyjącym. Ptaki te, obok gryzoni, uwazane sąza
główne tok kotów. W ten
sposób do cyklu życio-
wego p 10 z go transmisję
do środowiska zewnętrznego, Biorąc pod uwagę
o gromną liczb ę gatunków ptaków wolno ży j ący ch or az
fakI, że wiele znich to ptaki wędrowne, ich znaczenl,e
w epizootiologii i epidemiologii toksoplazmozy jest
niewątpliwie duże.

Potencj alny m źrodłęm toksoplazmozy człowieka są
wolno żylące ptaki łowne. Badania przeprowadzone



w USA wskazały na znaczne rozprzestrzenięnie in-
w azji wśród dziko ży 1 ący ch indyków. Prze gl ądy s ero -
logiczne przeprowadzone wśród tych ptaków wyka-
zały, że zarażeniem objętych było od I0 do 7I% osob-
ników (27,31). Lindsay i wsp. (27) wyizolowali tok-
soplazmy zsetc 50% spośród 16 poddanychbadaniom
dz i ki ch indykó w. U do św i adc zalnie zar azony ch b ażan-
tów łownych(Phasianus colchicus) (12) i przepiórów
wirgińskich (Colinus virginianus) (10) obecność tok-
soplazm wykazano w mózgu, sercu i mięśniach szkie-
1etowych.

Toksoplazmoza ptakow ma na ogół przebiegbez-
objawowy. U drobiu kliniczne ptzypadkt tej inwazjl
objawiały się postępuj ącą apatią brakiem apetytu,
zblednięciem i pomars zczęniem grzebienia, biegunką
oraz ślepotą. Zwykle występowały rownteż niezbor-
ności ruchu, skrzywienia szyi tporażenta. Według nie-
których autorów stroszenie piór na szyi orazprzykur-
cze p alców są Ępowymi obj awami toksopl azmozy kur,
nie występującymi przy innych schorzeniach (17).

U gołębi, kanarków i innychptaków wróblowatych
kliniczna forma choroby objawiała się najczęściej w
postaci zapa|enia spojówek, ślepoty j zaburzęńze stro-
ny centralnego układu nerwowego (16, ż8,30, 36).

Wśró d zmian anatomop atolo gicznych u ptaków naj -
częściej stwierdzano obrzęk oraz wieloogniskowe za-
palenie maftwicze wątroby i śledziony (4,7, 17,20,
29, 3 I) . Ob e cno ś ć zmian mat1w iczy ch ob s erwowano
rownież w żołądku i jelitach orazw wolu u gołębi (3,
33). W niektórych przypadkach zmianom w narządach
trzewnych tow arzyszyło zapalenie worka osierdziowe-
go, mięśnia sercowego, płuc, worków powietrznych
oraz zapalenie lub atrofia mięśni. Niekiedy brak było
zmian makro skop o wych w nar z ądach w ewnętrznych
lub były słabo wyrazone.

Badaniem mikroskopowym stwierdzano obecność
zmianw mózgu. Miały one postać nieropnego zapale-
nia z okołonaczyniowymi naciekami komórek i roz-
plemem tkanki glejowej. Zmianom zapalnym towa-
r zy szyŁa zwykl e martwi c a. U s zko dz en ta zap alno - mar -
twicze o różnym natężeniu często dotyczyły również
inny c h nar ządow'. U p taków w ykazĄ ący ch pr zy ży ci o -
wo ś l ep otę z r e glĘ występ owało zap alenie nac zy ntów -
ki i siatkówki (30, 33,36).

Transmi sj a toks op l azm ozy zę zw ierząt na człow ie -
ka zachodzi przede wszystkim drogą pokarmową w
następ stwie spożycia żywno ś ci zanieczy szczonej oocy-
stami oraz surowego lub niedogotowanego mięsa, po-
drobów, mleka i jĄ zawierających tachyzoity lub cy-
sty. Uważa się, ze spośród produktów mięsnych pod-
stawowe znaczenie ma wieprzowina, baranina, woło-
wina oraz drob. Zarażenie doustne moze być również
wyni ki em przeni e s i eni a inw azy jny ch form p i erw otni a-
ka na rękach, przy nieprzestrzeganiu zasad higieny,
podczas obróbki surowego mięsa, oprożniania skrzy-

nek z kocimi odchodami czy też ptzy bezpośrednim
kontakcie z zar ażoną ziemiąlub piaskiem.

Oprocz drogi pokarmowej zarażenie możę zacho-
dzic drogąoddechową pTzez uszkodzoną skórę oraz
przez spojówki. Zarażęnię człowieka od człowieka
następuje drogą łożyskową. Inwazja może być rów-
nież wynikiem transfuzjlzarażonej krwi lub transplan-
tacji zar ażonych organów.

Istotny wpływ na występowanie toksoplazmozy u
ludzi mają warunki sanitarno-higieniczne, socjalno-
-bytowe, atakże nawyki w sposobie odżywiania się.
Wykazano, że choroba często przybiera charakter ro-
dzinno-środowiskowy, zwłaszcza na wsi, obejmuj ąc
zwykle kilku członków rodziny spożyłvających te same
pokarmy (35).

W Polsce w latach 1980-93 liczbaklinicznych przy-
padków toksoplazmozy nle przekraczaŁa 200 zacho-
rowań rocznie. Toksoplazm oza wtodzona występowała
u 0,25-5 noworodków na 1000 żywourodzonych (2).

Ryzyko zarażenta T. gondii skutecznie zmniejsza
obróbka żyłvności : solenie, peklowanie, wielo godzinne
zamrażanie w temperaturue poniżej -zloc, aw szcze-
gólności oddziaływ anie temperatury powy że1 66" C
(I4,34), Zuwagi na fakt, że drób rozprowadzany jest
naj czę ściej w stanie zamr ożonym, a przed spożyciem
poddawany obróbce cieplnej możliwość zarażenta
człowieka z tego źrodłajest stosunkowo mniejsza w
porównaniu z mięsem wieprzowym czy wołowym (ta-
tar, hamburger, kiełbasa surowa np. metka).

N aj wi ęk s z e zagr o żenie tran s mi sj ą t oks oplazmo zy z
ptaków na człowieka dotyczy osób zawodowo nara-
żonych na kontakt ztągrupązwierząt. Badania selo-
logiczne Instytufu Medycyny Wsi przeprowadzone na
terenie makroregionu lubelskiego wykazały, ze odse-
tęk zar ażonych prac owników zakładow drobi arskich
wynosił 55.8% (34).

Rozpoznanie toksopla zmozy może by ć postawione
jedynie w oparciu o stosowne badania laboratoryjne.
Polegająone na wykryciu obecności pasożytów w pły-
nach ustrojowych lub tkankach przy wykorzystaniu
testów biologicznych oraz technik histologicznych i
immunohistochemicznych. Dlżą wartość diagno-
styczną mają badania serologlcznę. U ptaków naj-
większą czułość wykazuje odczyn zmodyfikowanej
bezpośredniej aglutynacji (MAT) oraz test ELISA.
Mniejsząwartość ma odczyn aglutynacji lateksowej i
pośredniej hemaglutyn acji. O dczyn barwny Sabina-
-Feldmana otaztest OWD okazały się nieprzydatne w
diagnostyce toksoplazmozy ptaków (8-13, 25).

Toksoplazmozaznajduje się w Wkazię chorób pod-
l e gaj ących z głaszaniu i rej e stracj i. Międzynaro dowy
U rząd Ep izo oty czny (O IE) wymi enił toks op l azmozę
na liście C chorób zwtetząt, o występowaniu których
należy infotmować Organizację ds. Wyzywienia i Rol-
nictwa (FAO). W Polsce toksoplazmoza zwterząt na
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mo cy obowiązuj ącej ustawy j est ch orobą podlegaj ącą
ob ow i ązko w i zw alczanta.
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20-033 Lublin

Zaklad Chorób Bydła i Owiec
Państwowego l nstytutu Weterynaryjnego

informuje, ze

18-1 9 czerwca 1999 r. w Puławach
odbędzie się Konferencja dla Lekarzy Prak|ykow

z udziałem krajowych i zagranicznych wykładowców na temat:

WYBRANE CHOROBY KRÓW MLECZNYCH
l clELĄT W oKREslE oDcHoWU

W celu uzyskania szczegółowych informacji doiyczących Konferencji i zgłoszenia swojego

uczestnictwa (do końca maja) prosimy o kontakt: lek. wet. Krzysztof Niemczuk,
Państwowy lnstytut Weterynaryjny,Zakład Chorób Bydła i Owiec, Al. Partyzantów 57, 24-100

Puławy, tel. (0-81) 886 30 51 , fax (0-B1) 886 25 95, e-mail: kniem@piwet.pulawy.pl

Opłatę za uczestnictwo w Konferencji, w wysokości 120,00 zł należy wpłaciĆ na konto lnsty-

iutu: BGZ Puławy nr 2O3O1 547-1326-27a6-11 zzaznaczeniem tytułu opłatyr,,Choroby bydła".

W zgłoszeniu nalezy podać, czy uczestnicy będą korzystac z noclegow iwyzywienia (noc-

leg 40,00 zł + VAT, całodzienne wyzywienie 26,00 zł - opłata na miejscu po przyjeŹdzie).


