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0ecurrence,of t{eospora caninum in domestic animals
,ańO itś role in the etiology of rąloduction disturbances

' 
razou.Lts biology and microŚcopic appearance are
first described in 1996. lt was isolated from infec-

sporosis. The route of the infecti l
and its immune response. The
ion in adult animals, and in th

n numerous animal species, cattle and dogs are most
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O statnie kilkadziesiąt l at charakt ery zow ał znaczny

Neosporoza to choroba pasożytnicza wielu gatun-
ków zyvierząt, a zwłaszcza psów i bydła, w przebiegu

zwterząt
Czynni-

niaknależący do typu Sporozoa. Został"" 
"f'i'"il"'luUSA w 1988 r. przezDubeya i wsp. (7, 8).Wcześniej

objarły nerwowe nieznanego pochodzenia opisyłvane

(2), RPA (2, 10), a nawet w Kostaryce (9) i Afryce
Równikowej (2)

Duże trudności diagnostyczne spowodowane roż-

nie drogą doustną udało się z
(9) oraz małpy (3), Wiadomo,
doświadczalne zarażęnie tach
ninum podanymi doustnie lub podskórnie (16), jed-

nak do 1996 r. nie stwierdzono naturalnych zakażęńu
tego gatunku (9). Zarażenie doświadczalne kotow nie
doprowadziło tęż do produkcji oocyst (1).

Cykl tozwoiowy



nizmie którego pierwotniak przecho-
dzi rozwoj płciowy (prawdopodob-
nie w nabłonku jelitowym). Zarażo-
ny pies wydala do środowiska oocy-
sĘ które w przeciągu 24 godzinule-
gają sporulacji. Nie zostało określo-
nę czy wydalanie oocyst jest stałe,
czy okresowe oraz czy zarńenię rry-
wiciela ostatecznego jest dożywot-
nie. Liczba oocyst prodŃowanych
przęz tywiciela ostatecznego jest ra-
czej niewielka.

Sporulowana oocysta Neospora
caninum ma kształt lekko owalny,
średnicę około 10 mikrometrow iza-
wiera 2 sporocysĘ po 4 sporozoity
każda. Jest więc podobna do oocyst
Toxoplasma gondiit Hammondia sp.
(16) i prawdopodobnie ma podobną
zdolno ść pr zeżyw ania w śro dowisku
zewnętrznym (chociaż nie zostało to
określone).

Zar ńęnte żywtcielra pośredniego,
którym możę być krowa lub inne
z-łvierzę (naj czę ściej ro ślinożerne, ale
także pies) (16), ma zwykle miejsce
drogą alimentarną. Sporozoity po
uwolnieniu z oocyst penetrują do
miej sc predylekcyj ny ch czylt do ser-
ca, wątroby, mózgu, mięśni silnie
ukrwionych (przepona, mięśnie mię-
dzyżebrowe, mięśnie krzyżowo-lę-
dźwiowe), płodu i łoĄuska, gdzieroz,
mnażają się bezpłciowo (endody-
ogennia). w wyniku czego powstają
cysty ó średnicy około 100-110 mikrometrów wypeł-
nione zoitami. Czasami cysty te mogą ulegać uszko-
dzeniu, w wyniku czego uwolnione zoiĘ dająpoczą-
tek cystom potomnym, W literaturze spotyka się in-
formacje o szybko rosnących tachyzottach w narzą-
dach i mięśniach, i powoli rosnących bradyzoitach w
układzie nerwowym i oku (1).

Cysty Neo sp ora są grubo ś ci el7ne czym różnią się od
cyst Toxoplasma gondii, aIę rozrożnienie ich przł po-
mocy mikroskopu świetlnego jest raczej niemożliwe,
Nie został określony czas, jakt upĘwa od chwili zara-
żenta ffiiciela ostatecznęgo do momentu rozpoczę-
cia produkcji oocyst.

ZoiĘ ze strawionych cyst sąpostacią tnwazyjnądla
żywiciela ostatecznego. Możliwe jest także przenlę-
sienie zarażenia neosporozą od żyłviciela pośrednie-
go i ostatecznęgo drogą śródmaciczną(], 11) i być
może laktogenną (analogtcznte do zarażenia Toxopla-
sma gondiĄ. Przeniesięntę zatażenia tymi drogami
zdaje się mieó duże znaczenie, zwłaszcza u bydła.
Schemat cyklu rozwoj owego Neospora caninum ptzed-
stawia ryc. 1.

1. Zamieranie zarodków
2. Potonienia
3. Potody martwych cieląt

Neospotoza bydła

Neosporoza jest chorobą głównie duĄch stad by-
dła (wynikato ze sposobu szęrzenia się oraz trudnych
do zaobserwowania objawów choroby). Zarażenie
dorosłego bydła najczęściej następuje drogą alimen-
tarną po spozyciu oocyst z paszązanieczyszczoną
psim kałem, Istniej e prawdopodobieństwo zarażęnia
alimentamego zoitami (15, 16), co moze mieó miej-
sce po zjedzeniu zarażonych łozysk lub poronionych
płodów, a także paszry zanieczyszczonej wodami pło-
dowymi.

Zarażęnie by dła Neo spora caninum drogą pokarmo-
wą jest zwykle bezobjawowe. Objawy występująpo
zacieleniu Wów zarńonych (ale tylko u pewnego od-
setkazvvierząt). Charakter objawów klinicznych u tych
Wów zaleĘ od momentu zarńenia oraz od odpowie-
dzi immunologicznej. W związku ztymobserwuje się
resorpcje zarodków, ronienia, porody cieląt martwych
(nvykle z deformacjami w obrębie głoury) oraz poro-
dy cieląt żywych z neosporoząwtodzoną. U części
zarażonych cieląt do około 4 tygodnia po porodzie
mogą wystąpić: niezborność ruchów, drgawki i inne

1. Zamieranie zarodków
2. Poronienia
3. Porody szczeniąt mańwych

Szczenięta
seropozytywne

Neosporoza
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objawy nerwowe, które u większości cieląt pomimo
leĆzęnia prowadzą do śmierci. Pozostałe cielęta nie

nie stwierdzono innego czynnika mogącego spowo-

dła zostŃy zestawione w tab. 1.

W badaniach pośmiertnych poronionych płodów

dzyżebrov,rych oraz ogniska martwicowe w sercu, wą-
trobie i innych narządach miąższowych. CysĘ i/eo-

liil.i-
Leczęnie neosporozy bydła j est nieskuteczne ( 1 6).

zabur zeń w r ozr o dzie, b adani e zvv tet ząt wprowadz o -

nych do stada higieny pro-
a*c.li zwlęrzę nionychpło-
dów-i łożysk, zwterząt do
obory itd.).

Tab. 1. Objawy występujące przy neosporozie u bydła

l{eospoloza ps0w

Choroba rozpozfiawana jest na świecie od zaledwie
kilku lat. Zwyklejest problemem młodych psów (w
wieku 2 tygodnie 5 miesięcy) (1), ale obserwowano
zachorowania u psów dorosĘch, a nawet starych (15-

letnich) (7). W przypadku psów naleĄ zwrócić uwa-
gę na możliwy rwiązek pomiędzy wystąpieniem kli-
ńicznej form} neosporozy a zachorowaniem na cho-
roby wirusowe (zr,vłaszcza nosówkę) (9).

Nie stwierdzono u psów związku pomiędzy rasą a
częstością występowania neosporozy (I), ale w po-
szĆzegóInych krajach z powodu małej liczby osobni-
ków w obrębie niektórych ras stwierdza się u psów

Ęch ras chorobę częściej niz u psów innych ras. P.łeć

izczentąttakże zdaje się nie mieć wpĘmu na zacho-
rowalność (1).

Neosporoza psow szerzy się drogą alimentarną oraz
drogą śiódmaciczną. Jest przy tym charakterysĘczne,
że w miotach zarażonych są szczentęta ntezarażone,
których odsetek możę sięgać do 80%. Objawy kli-
nicznęwystępuj ą zwykle u połowy zarażony ch szczei,
niąt (1).

U psów występujątrzy podstawowe formy choroby:

- uta.lona, przy którejbrak jest objawów klinicznych
z wyjąikiem'zaburzeńw rozrodzie, które zwykle do-

Ęcząjednej ciĘy,- 
- oŚtra - i onvtlającasię u młody ch szczeniąt o szyb-

kim przebiegu i kończąca się śmiercią
- przewlekła - zę stopniowym narastaniem obja-

wów w czasię około 2 Ęgodni. DoĘczy szczeniąt 2-

miesięcmych i starszych - i jest czasami podatna na

leczenie.
Wyrómia się trzy postacie kliniczne choroby prze-

biegające z przewagązaburzeń ze strony układu ner-

wowo-mięśniowego, rozrodczego i oddechowego.
Kliniczne objawy neosporozy rozpoznawane są

rzadko,Początkowo występuje niechęć do zabawy, bie-
gania, a zllvłaszczaskoków. Następnie poj awia się roz-

stawienie Ęlnych łap, ktore stopnio-
wo ulegają porażeniu (najczęściej

mięśnie karku t szyi oraz mięśnie
twarzowe. Następnie dołączają się
objawy zapalerla
płuc, niewydolno
lenia skóry oraz
slk zar ażenie neo sporozą może spo -

wodować zaburzęnta w rozrodzie,
p zej niż w większości
p bydła - suka może
z mroty (1). Zęstawie-

wczesne zamieranie zarodków

Zabutzenia ze strony | 0bumieranie płodów (i ich maceracia, a rzadziei mumilikacja)

układu loztodczego l Ronienia

Porody marlwych cieląl (w lerminie notmalnym lub późnieiszym)

Dtgawki

Objawy ze slrony I Niezborność
układu nerwoweoo l

iootllrrl/ cieląt) | 
PoraŻenia mięśni tylnei części ciała

Zaniki mięśni

Zaburzenia rozwojowe dotyczące ztaslania kości czaszki

Wodogłowie

Jed noocznoś ć

Śmierć cieląl w kilka godzin po utodzeniu

lnne zaburzenia



Tab.2. Objawy występujące przy klinicznie jawnej formie
neosporozy u psów

Główne objawy
ne urolog iczn e

Pozostałe objawy
ne urolog iczne

lnne zaburzenia

zaburzenia
,ł tozrodzie

Zmiana intensywnOści 0druchów ptopioreceptywnych

Bolesność i zanik mięśni

Boczne skrzywienie ktęgosłupa

Szlywność jednego iub kilku stawów

Nadwyproslność slawu kolanowego

Niedowład lub porażenie kończyn

N iezbotnoś ć

Hypermelria

Slepota ośrodkowa

Przektzywianie głowy na bok

Brak możliwości zamknięcia iamy ustnej

Drgawki

zamietanie zarodków

Ronienia

Przedwczesne pOrOdy

Małoliczne mioty

Zapalenie płuc

Zapalenie skóry

Zapalenie mięśnia sercowego

nie najbardziej Ępowych objawów neosporozy u psów
przedstawiono w tab.2.

l{eospotoza innych gatunków zwienąt
U koni choroba rozpoznawanajest bardzo rzadko.

Powoduje ona ronienla oraz osłabienie i zaburzęnia
nerwowe u źrebiąt (urodzonych zwykle przęz starę
klacze) (9).

U owiec i kóz neosporozaprzębiega podobnie jak u
bydła (16). Zarażenie przed ciĘąhlb w pierwszych
miesiącach ciąży powoduje resorpcję zarodków lub
obumarcie płodów, które są wypierane bezpośrednio
po obumarciu. Zarażęnie w późnej ciąży powoduje
rodzenie martwego potomstwa lub występowanie za-
burzei nerwowych u potomstwa żywo urodzonego,
które pada w czasie kilku do kilkunastu dni,

l{eosporoza u ludzi

Nigdy dotąd nie stwierdzono objawów nerwowych
neosporozy u ludzi (9) i na tej podstawie uznaje się,
że choroba ta nie jest zoonozą. Ponieważ jednak wy-
stępuj e ona w otoczeniu człowieka, doĘ czy wielu róż-
nych gatunków zlłvierząt, abardzo podobna do Neo-
spora caninum Toxoplasma gondii jest chorobotwór-
czadlaludzi- nie mozna całkowicie wykluczyć cho-
robotwórczości Neospora sp. dla człowieka. Ostatnie
dane (17) mogą wskazyvvac na pewien zwlązęk po-
między zaburzęniami rozrodu u kobiet a kontaktem z
Neospora caninum.

Diagnostyka neOsp0lozy

Rozpoznawanie neosp orozy j est skomplikowane.
Obok najczulszej metody diagnostycznej jaką jest
PCR, najczęściej stosuje się badanie serologiczne
(Neospora.rp. w wysokim stopniu różni się anĘgeno-
wo od Toxoplasma gondiĄ. Wykonuje się głównie test
ELISA (dla bydła produkowany j est zestaw komercyj -

ny) i immunofluoresscencję pośrednią (IFAT) (1), ale
problem stanowi określenie miana,które by świadczyło
o występowaniu aktywnego zarażenia, a nie §lko o
przebytym kontakcie z patogenem. Mozna również
sto sować j ako pomo cniczę b adanie histop atolo glcznę
wycinków z Łożysk i narządow poronionych płodów,
w połączeniu z badaniem pĘnu mózgowo-rdzeniowe-
go matek (przy neosporozie stwierdza się wzrost ilo-
ści białka i elementów komórkowych, a sporadycznie
można wykryć zoiĘ w osadzie). PĘn mózgowo-rdze-
niowy może też słuĘć do badania przy uzyciu testu
ELISA. PozyĘwny wynik badania płnu mózgowo-
rdzeniowego ma wyzs zą w artośc diagnostyc zną ntż
badania surowicy (9).

W badaniu biochemiczn)łn surowicy krwi w przę-
biegu klinicznej jawnej neosporozy stwierdza się
wzrost aktywności kinazy kreatyninowej, enzymów
wątrobowych i trzustkowych. Podstawową metodą
badania przyżyciowego w kierunku Neospora caninum
j est badanie immunohistochemiczne pĘnu mózgowo-
rdzeniowego i aspiratu z pŁuc, a takżę wycinków in-
nych narządów (1), porwalające na wykazanię obec-
ności pierwotniaka w tym materiale.

TeoreĘcznie możliwe jest także hodowanie pierwot-
niaka na kulturach tkankowych (1), ale jest tobardzo
trudna metoda.

Leczenie neospolozy

Próby Ieczęniaklinicznej neosporozy są czasami po-
dejmowane u psów. Stosuje się u nich niektóre leki
o działaniu przeciwpierw ońiacrym (klindamycyna 1 0-
22 mgkg 2-3 razy dziennie, pyrymetamina 1 mglkg
I raz dzięnnie, potencjalizowane sulfonamidy 15 mgl
kg 2 razy dziennie) (1) w połączeniu z koĄkostero-
idami i osłoną antybioĘko w ą. Leczenie powinno być
r ozp o częte j ak naj szyb ciej .

Skutecznoś ć lęczęnia (rozumiana j ako zahamowa-
nie postępów i cofnięcie objawów choroby) oceniana
jest rozmaicie. Według niektórych autorów (1) sięga
50Yo, wg innych jest nieznaczna hlb leczenie nie jest
skuteczne (16). Na pewno zaleĘ ona od tempa nara-
stania objawów choroby (im wolniejszy rozwój cho-
roby.tym,rokowanie korzystniejsze), a także od tole-
rancji nłvieruęciana lek, bowiem leczenie może trwać
do 10 tygodni. Możliwe jesttakże zarówno samoistne
wyleczenie, jak i nawroty choroby (1).

Występowanie neospolozy w Polsce

Neosporoza w Polsce została stwierdzona po raz
pierwszy w 2000 r, u krów, u których w latach 1998-
2000 wystąpiły poronienia (6). Autorzy arrykuły (dane



nie publikowane) pr zeb adalt komer-
cyjnym testem ELISA 84 próbki oso-
cza (użyty test umożliwiał badanie
zarówno surowicy, jaki osocza) krów
pochodzącychz 12 stad, u których w
ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpiĘ
poronienia o nieznanej etiologii, uzy-
skując 10 wyników pozytywnych
(II,9%). Dokładniej sze dane przed-
stawiono w tab. 3. Na temat \\ystę-
powania w Polsce neosporozy u in-
nych gatunków zwierząt brak jest
informacji.

Znaczenie neOsp0]ozy

W chwili obecnej neosporoza w
Polsce nie ma wielkiego znaczęnta
gospodarczego, ale za kilka Iatmoże
stac się istotnym problemem z nastę-
pujących powodów:

-rozprzestrzenia się dosyć szybko
i już obecnie występuje masowo w
wielu krajach o rozwiniętej hodowli
bydła,

- jest schorzeniem duĄch stad, gdzie istniejądobre
warunki do szybkiego szerzenia zakażenia,

- w stadach, gdzie występuje powoduje duże lecz
trudno dostrzegalne straty,

- nie jest do końca wykluczone, że jest zoonozą, w
świetle ostatnich danych jest to prawdopodobne,

- nie daje się leczyć (u bydła),

- brak jest immunoprofrlaktyki, chociaż prowadzo-
ne są intens}nvne prace badaw czę w Ęm kierunku ( 1 5 ),

IJważasię, ze zaktlkalat neosporozamożę stać się
głównym problemem eptzooĘ cznym w rozrodzie by -

dła.
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Endektocydy iniekcyjne są stosowane w zwalczaniu inwazji wywołanej przez

Psotoptes or.ń Nie skaża.ją one środowiska i umoźliwiają długotrrł,aĘ konrakt

lekó,"v z pasożytem Badania nad czasem utrzymyrł,ania się aktyr,v,ności przepro-

rł,adzono na 41 orvcach rasy sufTo]k, wolnych od pasożytórł, r,r, dniu poclania

Iekórł,. W ba<laniach zastoso\\,ano u 5 orviec irł,ennektynę lv iniekc.ji podskórnej

( 200 ćg/k). u 15 sztuk doramektynę dot-tlięśniorvo (300 ćg/kg), moksydektynę

podskónie ( 200 ćg/k_q) Po l7 dniach po podanitr irł,ermektyny (lVER-17), po

l7,22i29 po zastosorvaniu doranektyny (DOR 17, Dor 22, DOR 29) lub mok-

sydektyny (MOX l7. MOX 22, MOX 29) po 5 owiec zkażdej grtlpy zalaźono

śreclnio wirulentnym szczepem P ovis Żywe pasożyty stwierdzotlo w grupie

IVER-17 36 clnia oraz we wszystkich pozostaĘch grupacb 39 dnia po zarażeniu

Owce z gnrpy MOX 17, MOX 22 i MOX 29 byĘ r.volne od świerzbu l78 dnia po

zastosowanju lloksydektyny 
G.


