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Studies on congenital toxoplasmosis in canines

Sumrnary

The purpose of the study was to determine the influence of Toxoplasma gondii infection on reproductive
failures in dogs, fores and racoon dogs as rvell as to find the optimal method for diagnosing congenital toxo-
plasmosis in canines.

The studies were performed on farmed silver and polar foxes, racoon dogs and dogs. 52 females from 20
farms and 4 bitches which had miscarried or |ost their litters in the first 3 days after whelping were serologi-
cally examined using the latex agglutination test. 20 out of 42 seropositive females were chosen for detailed
serologic examination performed by the immunofluorescent antibody test. The T. gondii specific IFA IgG
antibodies were found in titres ranging from l:80 to 1 :2560 and IgM in titres from 1 :ż0 to l:1280, respe ctively.
In 4 females with low IgG titres a twofold increase in titres was found after 3 weeks.

Miscarried foetuses and dead neonates were examined for T. gondii infection using the following methods:
immunofluorescence, cytology, histopathology, PCR and mouse inoculation. A total of 35 samples of organs
(liver, lungs, brain) were examined. T. gondii was detected in 32 samples by PCR, in 4 by using impression
smears stained cytologically, and in l1 examined by the immunofluorescent test. Interstitial pneumonia and
non-purulent encephalitis were observed in the histology,,preparations as well, and T. gondii cysts were found
in 5 |iver samples. Only 2 organ samples (of the 14 examined) rł,ere positive by mouse inoculation.

T. gondii infection is a realistic cause of reproductive failures in canines. Sensitivity to PCR is the most
efficient method used to detect T. gondii in miscarried foetuses and dead neonates of canines.

Keywords: toxoplasmosis, canines, abortion, neonates, diagnosis

Ekstensy,wn ośc zarażęnia psowatych (Canidae) pier-
wotniakiem Toxoplasma gondiizależy od szeroko po-
jętych czynników środowiskowych oraz rodzaju po-
bieranej karmy (36). Notowane odsetki dodatnich od-
czynow serologicznych u psów wahają się od 8 do 87%
(8, 10, 12,33). Wysoki procent dodatnich seroreagen-
tów stwierdzono u dziko żyjących psowatych, np. u
kojotów 640ń, a u lisów nawet do 98.4oń (3,32).
Przeciwc iała specyfi c znę dla To x op l as n a gon d i i wy -
kazano także w rożnychkrajach u lisórv hodowlanych
(2, 16). W polskich fermach ekstensl,yynośc zarażenia
lisów przekracza 30oń (28).

Zarażone T gondii psowate nie stanowiązagroże-
nia epidemiologicznego, jeśli pominiemy potencjalne
ryzyko zarażęnia pracowników ferrn lisów podczas
skórowania (15). Rzadko też jest notowana kliniczna
p o stać toks op l azm o zy, doĘ cząca naj c zęśc iej mło dyc h
psów w pierwszym roku zycia, wcześniej karrnionych
surowym mięsem (24). Podobnie jak u innych zwl,ę-
rząt, rownleż u psowatych dominuje bezobjawowe

zar ażeni e, natomiast realne niebezpieczeństwo doty-
czy przede wszystkim ciężarnych samic. Pierwotne
zarażente ciężamej samicy moze prowadzic do zamie-
rantazarodka/płodu w ostrej fazie zarażentabez trans-
misji pierwotniaka na płód, bądźteZ do zarażenia pło-
du i rozwoju toksoplazmozy wrodzonej (22). Możli-
wośc zarażenia płodu uzależniona jest od typtl łoży-
ska i długości ciązy. U gryzoni łożysko typu krwio-
śródbłonkowego sprzyj a zarażeniu płodu, ale krótki
okres ciązy uniemożliwia rozwój istotnych zmianpa-
tologicznych, stąd toksoplazm oza wtodzona nie uj aw-
nia się klinicznie. W przypadku łozyska wielowarstwo-
wego pasozyt może wnikac do płodu dopiero po na-
mnozeniu się i uszkodzeniu łożyska. W przeciwień-
stwie do bydła i koni, u owiec i kóz tachyzoity łatwo
pokonują barierę łozyskową czego następstwem są
ronienia lub porody zarażonych płodów (8). U kobiet
ryzyko transmisji na płód wynosi średnio 50oń, przy
czy m w y r ażni ę w zr asta wT az z okre s em trw ania ctĘy
do 90oń w 36 tygodniu (31). Możliwośc zarażenia pło-
dów u psowatych nie jest bliżej określona, lecz przy
typie łożyska śródbłonkowo-kosmówkowego oraz re-+ Baclania rrr,konallo tr ralllach grantu KBN \1-6 PO6K 0_]8]()
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latywnie długiej ciĘy ryzyko transmisji pierwotniaka
na płód jest wysokie, co potwierdzają opisane przy-
padki poronień oraz porodów martwych lub szybko
ginących szczeniąt (], 17, ż4, 30).

Celem podjętych badań było wykazanie wpływu
zarażenia T gondii na stra§ w rozrodzie u psów i li-
sów oraz określenie optymalnej metody diagnozy tok-
soplazmozy wro dzonej zw ter ząt mi ę sożernych.

Matefiał i metody

Badania dotyczyły przypadków poronień oraz wczesnej
śrniertelnośc i szczeniąt u hodowlanych l i sów pospolitych
(Vulpes wĘes),polarnych (Alopex lagopłs) i jenotów (,A/yc-
tereutes procyonoideĄ orazu suk rasy owczarek niemiecki.

Badania właściwe poprzedzono wstępnymi badaniami
serologicznymi, którymi objęto 48 samic lisów i 4 samice
jenotów (ogółem z 20 ferm) oraz 4 suki. Krew pobierano
do 5 dnia po poronieniu lub wykoceniu, Badania wykona-
no testem aglutynacji 1ateksowej (Pastorex@ TOXO, Bio-
Rad, Francja), zgodnie z procedurą podaną przez produ-
centa, Obecnośc przeciwciał przeciwko T, gondii stwier-
dzono ogółem u 36 samic lisów i 4 samic jenotów pocho-
dzących z7 feml oraz u 2 suk.

Spośród samic seropozytywnych do badań właściwych
przeznaczono 20 sarnic (10 lisow pospolitych, 6lisów po-
lamych,2 jenoty oraz2 suki) oraz pochodzące od nich po-
ronione płody (3 lisów pospolitych, l psa) lub marlwe no-
worodki (5 lisów pospolitych. 3 lisy polarne, 1 jenot).
Wybór samic podyktowany był dostępnościąmateriału diag-
nostycznego oraz wykluczeniem innych potencjalnych
czynników mogących powodować straty w rozrodzie.

U objętych badaniami samic oznaczono miana przeciw-
ciał przeciwko T. gondii klasy IgG oraz lgM przy zasto-
sowaniu testu immunofluorescencji pośredniej (VMRD,
Pullman, USA), zgodnie z instrukcją podaną przez produ-
centa, W przypadku 4 samic z niskim mianem IgG badanie
powtórzono po 3 tygodniach. Próbki surowic badano rów-
nolegle w kierunku obecności przeciwciał klas IgG oraz
lgM specyficznych dla Neospora caninun metodą immtt-
nofluorescencji pośredniej (VMRD, Pullman, USA),

Noworodki oraz płody badano sekcyjnie. Pobrane pod-
czas sekcji narządy noworodków (wątroba, płuca, mózg)
oraz płodów (wątroba, mózg), w liczbie ogółem 35 narzą-
dow, pr zeznaczono do b adani a b akteri o Io giczne go, c ytol o -

gicznego, immunofluorescencyjnego, histopatologicznego,
biologiczno-molekularnego (PCR) oraz proby izolacji pier-
wotniaka na nlyszach.

Posiewy bakteriologiczne narządów wykonywano na
agarze nłykĘm, agarze z krw iąor az podłoż u Mc C onkey' a,

Izolację SalmoneJla sp. prowadzono na płynnym podłożu
seleninowym, izolację Listeria sp. na podłozu z dodatkiern
nitroprusydku sodu oraz kwasu nalidyksowego.

Ocenę cytologiczną narządów wykonywano na prepafa-
tach odciskowych barwionych przy zastosowaniu zestawLl
Hemacolor@ (Merck, Niemcy).

Immunofluerescencję pośrednią odcisków narządow
wykonano testem Monofluokit@ (Bio-Rad, Francja), zgod-
nie z procedurą producenta. Utrwalone preparaty inkubo-
wano z mysimi przeciwciałami monoklonalnymi specyficz-
nymi dla T gondii, a następnie ze znakowanymi izotiocy-
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jarrianem fluoresceiny baranirrri przeciwciałami skierorr a-
nymi przeciwko mysim IgG.

Wycinki narządów do badań histopatologicznych utrwa-
lano w 10% zbuforowanej fotmalinie, a następnie standar-
dowątechniką sporządzano skrawkj parafinowe, ktore bar-
wiono hernatoksyliną i eozyną,

lzolację DNA z narządów oraz reakcję PCR wykonano
przy zastosowaniu zestawu diagnostycznego PCR - Toxo-
plasna gondl(DNA Gdańsk II S. C.), zgodnie z metodą
podaną przezproducenta. W celu wykrycia i identyfikacji
produktów amplifikacji wykonano elektrotbrezęw 20ń żelu
agarozowym barwionym bromkiem etydyny w obecności
lnarkera M1 (DNA - Gdańsk). Analizę produktów przepro-
wadzono przy użyciu programu BIO-CAPT (Mlber-Lour-
mat, Francja).

Próbę biologicznąwykonano na ujemnych serologicz-
nie myszach Balb/c. Próbki 14 narządow (wątroba, mózg)
homogenizowano w sterylnym buforowanym płynie PBS
z dodatkiem l00 IU/ml penicyliny oraz 7 nrg/ml strepto-
mycyny. Hom o gen izaty przetrzy mywan o w temperaturze
pokojowej przez 1 godzinę, a następnie przesapzanoptzez
gazę. płukano 3-krotnie oraz zawieszano w PBS z dodat-
k i cm antyb i otykó w, T ak przy gotowany materi ał z każde go
narządtl, wp1,owadzano dootrzewnowo w objętości 0,25 rnl
2 myszom. Po 8 tygodniach myszy badano serologicznie w
kierunku obecności przeciwciał toksop lazmowych metodą
aglutynacji lateksowej (Pastorex@ TOXO, Bio-Rad, Fran-
cja). Myszy poddano eltanazji (iniekcja barbituranów).
preparaty odciskowe waJroby i mózgu barwiono przy za-
stosowaniu zestawu Hemacolor@ (Merck, Niemcy).

Wyniki iomówienie
W 7 fermach lisów i jenotów, zktórych na podsta-

wie obecności przeciwciał przectwko T. gondii u sa-
mic pozyskiwano materiał do badań szczegółowych,
nie stwierdzono innych czynników mogących przyczy-
nić się do strat w rozrodzie. Karma ciężarnych samic
zawierała surowe odpady drobiowe, wołowe, a nawet
dziczyznę, W jednej zfęnnkoty miały dostęp doprzy-
gotowanej karmy. Karma suk równie ż zawierała slsro-
we mięso. Obydwie badane suki odchowĄwpoprzed-
nim roku zdrowe potomstwo. Samice nie wykazywa-
Ę żadnych objawów klinicznych choroby. Jedynie u
samic roniących obserwowano przejściowy spadek
apetyfu. Poronienia występowały około 4 dnt przed
planowanym terminem wykotu. Szczenięta od samic,
które rodziły w terminie byĘ normalnej wielkości, ale
zreguĘ nie wykazywały odruchu ssania inteprzeży-
waĘ najczęściej jednej doby. Straty wahaĘ się od 30
do 80% samic, które poroniły lub straciĘ mioty w
pierwszych 3 dobach po wykocie.

Metodą fl uore scencj i pośredniej wykazano u s amic
obecność specyficznych dla T. gondiiprzeciwciał kla-
sy IgG w mianach od l : 80 do l : 2560. U wszystkich
samic stwierdzono również obecność przeciwciał kla-
sy IgM w mianach od 1 : 20 do 1 : 1280. U 4 samic z
niskim mianem IgG wykazano dwukrotny wzrost mia-
na w powtómym badaniu po 3 tygodniach. U trzech
samic lisów pospolitych wykazano obecność przeciw-
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ciał klasy IgG specyfi cznych dla Neospora caninumw
mianach do l : 20. Nie stwierdzono przeciwciał klasy
IgM.

Badaniem sekcyjnym wykazano przekrwienie płuc
u wszystkich noworodkow oraz zwyrodnienie wątro-
by u 4 noworodków. Nie stwierdzono żadnych zmian
makroskopowych w pozgstały ch narządach.

Badaniem bakteriologicznym znarządow 2 nowo-
rodków (spośród 13 badanych) wyizolowano pojedyn-
cze kolonie Streptococcus spp., Staphylococcus spp.
lub Escherichia co]i. Pozostałe posiewy byĘ ujemne.

W obrazach cyto lo gi c zny ch nar ządów zaob s etwo -
wano zoity T gondiiw wątrobie 2 noworodków (lisa i
jenota) oraz cysty T gondii w wątrobie 2 noworod-
ków lisów (spośród 35 badanych).

Badaniem immunofluorescencyjnym odcisków na-
rządow, na 35 badanych obecność cyst i/lub zoitów
stwierdzono ogółem w 11 narządach (mozg, wątroba)
pochodzących od 2 noworodków lisich, 1jenota, 2 pło-
dów lisich.

Dodatnie wyniki próby biologicznej na myszach
uzyskano tylko w jednym przypadku (noworodek je-
nota). IJ 4 myszy inokulowanych homogentzatem z
mozgu i wątroby stwierdzono obecność przeciwciał
toksoplazmowych w mianach 320-1280 UIlmI oraz
obecność cyst w preparatach odciskowych mózgu.

B adanie hi stopatolo giczne wykazało zmiany m or-
fologiczne w pfucach, wątrobie i mózgu wszystkich
noworodków, W płucach stwierdzono śródmi Ęszow e
zapalenie, o zrożnicowanym stopniu nasilenia zmian,
z obecnościąnacieków fibroblastów i monocytów oraz
zastojem krwi w naczyntach żylnych (ryc. 1). W wą-
trobie obserwowano zwyrodni enie miĘszowe, wyle-
wy i zastój krwi oraz nacieki zapalne złożone z komó-
rek jednojądrzasĘch. W preparatach z wątroby 5 no-
worodków stwierdzono obecnośc cyst T, gondii(ryc.2).
Zmiany morfologiczne w moz9uwyrażone były nie-
ropnym zapaleniem mózgu z naciekiem komórek jed-
nojądrzastych.

MetodąPCR wykazano obecność DNA T. gondiiw
32 spośród 35 badanychpróbek narządow.W rozdziale
elektroforety cznymproduktów amplifikacj i uzyskano
produkt o wielkoścl262 par zasad (ryc. 3). W przy-
padku 3 próbek pfuc noworodków szukanego produk-
tu nie !\rykryto w żelu agarozowym również po zale-
canej przez producenta zestawu reakcji reamplifikacji.

U stal eni e głównej pr zy czy ny zabur zeń w r ozr o dzie
zwierząt mięsożernych wymaga wykluczenia poten-
cjalnych czynników natury niezakaźnej (błędy żywie-
niowe, zaburzęnta hormonalne), jak też uwzględnie-
nia częstych zakażęń bakteryjnych, wirusowych oraz
inwazji pasożytniczych. W etiologii poronień oraz
porodów martwych lub szybko ginących szczentąt
psów i lisów poważnąrolę odgry*vajązakażęnia Strep-
tococcus sp., Staphylococcus allreus, Salmonella sp.,
C o ryn e b a c teri um sp. or az B -hemo lity czn y mi szczep a-
mi Escherichia coli, a także śródmacicznę zarażęnte
larwami Toxocara canis (I8, 19,29). Za istotnąprzy-
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czynę wczesnych padnięć szczeniąt u psów uwaza się
zakażęnie herpeswiru sow e (c an in e h erp es viru s) (4).
W przypadkach poron ięń or az wczesnej śmiertelno ści
szczeniąt zarażenie T. gondii rzadko jest brane pod

R.v-c. 1. Sródmiąższowe zapalenie płuc u noworodka lisa. H-E,
pou. 200x

Rl,c. 2. Cl,st1, Io-ta2lasma gondii (oznaczone strzalkami) lv wą-
trobie noworodka jenota. H-E, porr,. 400x
Arrtor zdjęć: Stanisław Dzimila

+ 262az+ 242iz

MK+K-123456M
Ry,,c. 3. Rozdzial elektroforet1,,czny produktóu, amplifikacji
DNA Z gondii z narządów noworodkół, lisa pospolitego i je-
nota. M : wzorzec DNA (nlarker Ml, DNA-Gdańsl<). l kon-
trola doda[ria, 2 kontrola ujerrrna, 3-6 narzaly (wątroba, mózg,
płuca noworodka lisa ijenota)
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uwagę, tymczasem straty ztytltŁtl toksoplazmozy zo-
stały udokumentowane zarówno w hodowlach psów,
jak i w fermach lisów (2,24,30). Uzyskane wyniki
badai własnych, potwierdzające toksoplazmozę w 7
fermach lisów (spośród}} badanych wstępnie) orazu
2 z 4badanych suk mogą sugerować, że toksoplazmo-
za jest nadal częstym problemem w rozlodzie psowa-
tych i powinna być uwzględniana w analizię strat re-
produkcyjnych,

Pomijanie toksoplazmozy w klinice zwierząt mię-
sożernych wtĘe się w dużej mierzę z trudnościami
diagnostycznyml. U ludzi podstawę rozpoznawania
toksoplazmozy stanowią badania serologiczne. Kore-
lacja objawów klinicznych z obecnością przeciwciał
w klasie IgM oraz mianem IgG ' 300 IU/ml lub
1 : 1000 (IF) stanowi potwierdzenie świeżego zaraże-
nia (20). U zwterząt mimo nieporównywalnie mniej-
szych możliwości rutynowej diagnostyki przyjmowa-
ne s ą p o do bne kryteri a r o zp o znanl,a czy nnej toks op l a-
zmozy, ptzy czym tak, jak u ludzi w przypadku niskie-
go miana IgG rozstrzygające jest porównanie miana
par surowic w odstępie 3 tygodni. W porównywalnej
z r efer ency jnym testem S ab ina- F eldmana metodzie im-
munofluorescencji pośredniej miana IgG powyzej
1 : 10 uznawane sąza diagnostycznie istotne. U psów
za wysokie we wspomnianym teście przyjmuje się mia-
na 1 : 256 (I). Na uwagę zasługuje fakt, że nawet w
przebie gu ekspe4mentalne go zar ńenia psów w pierw-
sąlgh tygodniach notowane są niskie miana przeclw-
ciał (1 1). Potwierdzenie świeżej aktualnej inwazji czę-
sto wymaga zatem powtórzenia badania i wykazania
serokonwersji, co zkltntcznego punktu widzenia czy-
ni diagnozę nieprzydatnądla podjęcia szybkiego le-
czenia. W badaniach własnych u samic z niskim po-
ziomem IgG wykazano znaczący wzrost miana w dru-
gim badaniu po 3 tygodniach, jednak terapię ciężar-
nych samic w fermie z toksoplazmoząrozpoczęto już
po 2 dniach od dostarczenia materiału do badań na pod-
stawie obecności przeciwciał IgM u innych samic oraz
dodatnich wyników PCR. Rozpoznanie serologiczne
toksoplazmozy psowatych wymaga również wyklucze-
nia zarażęnia Neospora caninum ze względu na moż-
liwość wystąlienia reakcji krzyżowych. W badaniach
własnych u 3 samic lisów stwierdzono obecność prze-
ciwciał IgG specyficznych dla il caninum w niskich
mianach, jednak za dodatnte przyjmuje się miana
>1:50(3).

Spośród metod bezpośrednich stwierdzaj ących obec-
ność pierwotniaka bardzo szybką i prostą metodąjest
badanie cytologiczne odcisków narządów. Metoda ta
nie p ozwala j ednak na dtagnozę różni c ow ąz idenĘ cz-
nym morfologicznie pierwotniakiem N caninum. Spe-
cyfi c znymi meto dami p ozw alaj ącymi na wykluczeni e
zarażenia N. caninum są metody immunofluorescen-
cyj ne op art e na prze ciwc iałach m onokl onalny ch or az
metoda PCR. Na podstawie wyników badań własnych
możnaprzyjąc, że pod względem czułości PCR prze-
wy ższa rnetodę immunofl uore scencyj n ą oraz cytolo-
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giczną w których prawdopodobieństwo wykazania
obecności pierwotniaka j e st niskie, w zw lązku z czym
ujemny wynik badania nie pozwala wykluczyc zaTa-
żenia. Równi eż b adaniem hi stop ato lo giczny m ni e za-
wsze możnapotwierdzić obecność T, gondii. W przed-
stawionej pracy tylko u części noworodków obserwo-
wano cysty w preparatach z wątroby. Wykazano jed-
nak ob e cno śc zmian hi stop ato l o giczny ch naj czę ś ciej
notowanych w toksoplazmozie wrodzonej psów i li-
sów takich, jak śródmiĘszowe zapalenie płuc i nie-
ropne zapalenie mozgu (l3, 14, I7).

Czułość i specyficzność metody PCR opartej na
amplifikacji fragmentów genu Br T. gondii z płynu
owodniowego ciężarnych kobiet w Tozpoznawaniu
zarażęnia płodu jest oceniana na I00% (25). Metodę
tą stosowano również do wykrywania zarażęnia T,
gondiiu martwych noworodków orazpłodów owiec i
lisów, gdzie opierano się na amplifikacji fragmentów
genu 81 T gondii (23, 30), W badaniach własnych
dodatnie wyniki PCR uzyskano u prawie wszystkich
szczeniąt, W zastosowanym zestawie diagnostycznym
PCR detekcja pierwotniaka oparta jest na amplifikacji
fragmentu genu kodującego białko T, gondii 65 kDa.
Ujemne wyniki PCR uzyskano w przypadku próbek
płuc trzech noworodków, co przy dodatnich wynikach
zpozostaĘch narządów mogłoby wskazyłvać na mniej-
szą efektywnośc izolacji DNA pierwotniaka z pfuc.
Oprócz wysokiej czułości i specyfi czności, zaletą PCR
jest również możliwość wykorzystania zautolizowa-
nego i kontaminowanego bakteriami materiału diag-
nostycznego, nie nadającego się do badania metoda-
mi, w których wykrywa się żyr,ve toksoplazmy (23,27).

Uzyskane w badaniach własnych ujemne wyniki
próby biologicznej, przy j ednoczesnym potwierdzeniu
toksoplazmozy wrodzonej pozostałymi metodami
wskazuj ą na nieprzydatność próby izolacji toksoplazm
w przypadku probek terenowych, dostarczanych do
badania zbyt poźno (materiał z ferm docierał po 2-3
dni ach) ot az nięwłaśc iwi e przechowywanych. Spo sób
zabezpieczenia próbek ma istotny wpływ na wyniki
tzolacjl pierwotniaka, a nie zabezpieczone próbki po-
winny trafić do laboratorium jak najszybciej ,przecięt-
nie przyjmuje się okres do 8 godzin (23.27).Pozatym
szazępy T gondii patogenne dla ludzi, czy zwierząt
mięsożernych mogą być słabo wirulentne dla myszy,
co wydłuża czas próby biologicznej do 6-8 tygodni,
c zy niąc wynik ntepr zy datnym kl ini c znie.

Wczesna diagnoza toksoplazm ozy wtodzonej j est
istotna ze względu na możliwość podjęcia terapii, co
ma znaczenię zwłaszcza w fermach lisów i jenotów,
czasem w hodowlach psów, gdzie zarażenie dotyczy
większej liczby s amic p okrytych w p ewnym pr ze dzia-
le czasowym. Stosowana u kobiet w ciĘy terapia spi-
ramycyną redukuj e transmi sj ę pierwotniaka do płodu
o 60Yo, aleczenię pirymetaminą i sulfatiazynąprzy-
nosi efekty w leczeniu toksoplazmozy wrodzonej jesz-
cze w czasie życia płodowego (5). OgTaniczenie skut-
ków zarażenia T, gondii podczas ciąży jest również
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mozliwe u zwierząt mięsożernych. Podawanie robe-
nidyny eksp erymentalni e zar ażonym c i ężarnym nor-
kom skutecznie zapobiegało rodzeniu mańwych i szyb-
ko ginących szczeniąt, aleczenie rowamycyną elimi-
nowało toksoplazmozę wrodzonąw hodowli psów, w
ktorej stwierdzono pierwotne zarażęnie ciężarnych suk
(6,24).

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie seropozy-
tyłvne w badaniach własnych samice lisów, jenotów
oraz psów byĘ karmione surowym mięsem, padliną
bądz surowymi odpadami poubojowymi. Zwterzęta
mi ę s o z ern e zar ażaj ą się naj czę ś c i ej br ady zo itami ob e c -
nymi w tkankach poprzednich żywicieli (8), Psy kar-
mione surowym mięsem sązarażone o wiele częściej,
niż te, u których podstawę żywienia stanowi gotowa
karma komercyjna (9). W oparciu o wyniki badań pró-
bek mięsa w kierunku obecności T. gondii orazbadań
s erolo giczny ch zw ter ząt go sp odarski ch należałoby
przyjąc, żekażdy gatunek surowego mięsa konsump-
cyj ne go stanowi p oten cj alne zagr o żenie zar ażenia tym
pierwiastki em (2I, 26, 3 4, 3 5 ). Ryzyk o zar ażęnia mi-
nimalizowane jest przęz wielogodzinne mrożenie w
temp. poniżej - 27"C oraz obróbkę termiczną mięso
gotowane. nie stanowi praktycznie żadnego zagroże-
nia (3 3). Zywiente surową karmą lisów hodowlanych
jest normalnie stosowane i akceptowane, 1ednak ze
wz glę du na zagr ożeni e toksop l a zmozą ciężame sami-
ce powinny otrzymyw ać karmę gotowaną lub przemra-
żaną co dodatkowo ogranlczarównież ntebezpieczeń-
stw o zakażeń b akteryj nych.

Uzyskane wyniki badań własnych wskazują że za-
rażęnte pierwotniaktem Toxoplasma gondii jest istot-
ną przy czyną poronień oraz wczesnej śmiertelności
szczeniąt p s owaĘch, zw iązaną ze sto s owan i em suro -
wej karmy pochodzenia zwterzęcego w żywieniu cię-
żarnych samic. Zametodę z wyboru w diagnozie tok-
soplazmozy wrodzonej w hodowlach psów, lisów i

j enotów należałoby uznać re akcj ę p olimery zacji łań-
cuchowej (PCR). Przęmawia za Ęm nie tylko v"ryższa
czułość i swoistość, ale także możliwość szybkiego
uzyskania wyniku oraz wyko rzystania nieświezego
materiału diagno styc znego.
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