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Summary

The aim of study rvas to evaluate the prevalence of T. gondii infection in dairy- goats on a l'arm which had
experienced reproduction difficu|ties, miscarriages and a decrease in the general condition of some of the
animals. 142 samples of goat's serum and 20 of sheep were examined between 2000-2002. The examinations
were performed using the direct agglutination assay with the Toxo-Screen DA commercial test to screen for
the presence of immunoglobins IgG.In 2000 seropositive reactions in 63.6'A of the goats were revealed in 1:40
titration, 78.3o/o in 2001 and 34.20ń in 2002, whereas in the case of 1 :4000 titrations of the examined serums
they łvere l8.2oh,l1,7o/o and |0.4o/o respectively. The sheep coming from the same farm and grazing on the
same pastures lvere found to have 557o seropositive resu|ts in serum having 1:40 titration and in 107o in
1:4000 titration. The results of the study indicate the appearanc€ of an outbreak of toxoplasmosis and the
necessity to perform a screening study in dairy-goat and sheep f'arms to avoid possible infections in humans.
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Jedną z grożnych odzwlerzęcych chorób ludzi jest
toksoplazmoza, którą wywołuje pierwotniak Tbxoplas -
ma gondii. Zywicielem ostatecznym pasożyta sąkoty
domowe i inne kotowate, a żywicielem pośrednim -
człowiek, zwierzętalzytkowe i dzikie. Głównym zrod-
łem zarażenia ludzi jest surowe i półsurowe mięso,
mleko oraz narządy wewnętrznę, a dla zwierząt ho-
dowlanych - oocysty wydalane przez wałęsające się
w obejściach gospodarskich koty. W krajach Europy
Srodkowej oraz w Polsce odsetek osób zarażonych
toksoplazmoząwaha się od 50,0Yo do 60,0oń, a zwię-
rząt gospodarskich zależy od sposobu hodowli i ży-
wjenia oraz wantnkow zoohigienicznych (5, 9, 10),

Zwykle inwazję T. gondii wykrywa się u zwierząt
w oparciu o badania serologiczne i histopatologiczne.
Spośrod 41 gatunkow zwierząt domowych, hodowla-
nych i dzikich zbadanychna terenie Polski u 39 stwier-
dzono dodatnie odczyny serologiczne z antygenem
toksoplazmowym. Wykazano też wysoki odsetek wy-
ników dodatnich u świń (tucznikow żI,2oń, macior
- 53,)Yo),bydła (55,5%) i u owiec (od 0,0% do 80,0%)
(9). U koz kliniczna postać toksoplazmozy jest ob-
serwowana rzadko, a jej objawy zależąod umiejsco-
wienia pasoĘta. Jeżeli zarażenię następuje w pierw-
szym okresie ciĘy, zazwyczaj dochodzi do resorpcji,
obumarcia lub mumifi kacj i płodu . P óżniejszę zataże-
nie prowadzi natomiast do poronień lub rodzenia sła-

bych koźląt. Zwykle u tej samej kozy nie dochodzi do
powtórnego ronienia na tle inwazji toksoplazm, nato-
miast u młodych kozląt choroba możeprzebiegac z wy-
soką śmiertelnością (7,2,7,8). Pod koniec lat dzie-
więcdziesiątych lkazało się kilka publikacji o wystę-
powaniu toksoplazmozy u koz (4, 8), Wyizolowano
szczepy T. gondii z tkanek padłych koz ikurcząt oraz
klinicznie zdrowych kotow pochodzących z ogniska
epizootii (3). Wysoki odsetek dodatnich wyników se-
rologicznych stwierdzano równiez u owiec w Norwe-
gli (53,6%), Danii (6I,0o^), USA (65,5%),byłej Cze-
chosłowacj i (7 7,4oń), Holandii (92,00ń), Rumunii
(37,0%o), Włoszech (46,0%) oraz w Polsce (80,0%)
(4,9), atakżę w USA, Nowej Zęlandii, Kolumbii i w
Australii, gdzie choroba była przy czynąśmierci oko-
łoporodowej (9) U zwierząt tych obserwowano ob-
umieranie oraz rodzenie martwych płodow, ronienia
i komplikacje porodowe z jednoczesnym wydalaniem
w wodach płodowych do środowiska zewnętrznego
dużej liczby p as o zytów,

Celem badań była ocena ekstensywności inwazji
T. gondii w stadzie kóz i owiec, u których występowa-
ły przypadki poronień j zaburzehw rozrodzje.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono w latach 2000-2002 w gospo-

darstwie, w którym utrzymywano około 80 kóz mlecznych,



Tab. 1. Odsetek kóz i owiec dotkniętych inwazją Toxoplasma gondii w gospodarstwie hodowlanym

40 owiec ogólnouzytkowych i blisko l50 krów. Przedmio-
tem badań było 3 8-60 kóz w wieku 7 ,5-2,5 lat oraz 20 owiec
w wieku 2-2,5 lat. Krew od losowo wybranych koz pobie-
rano z żyły szy jnej zewnętrznej j ednorazowo na przełomie
1utego i marca 2000, 200l i 2002 r., a od owiec - w tym
samym okresie tylko w 2002 r.

Badania surowicy na obecnośc immunoglobulin klasy
IgG anty-Ioxoplasrua gondii wykonano, stosujap metodę
aglutyn acj i bezpo średn i ej przy uzyciu komercyj ne go testu
Toxo-Screen DA firmy BioMerieux, Test ten wykrywa
obecność przeciwciał IgG przeciwko T. gondii w surowicy
kr-wi w ilości > 4 IU/ml. Każda płytka polistyrenowa zosta-
ła zaopatrzona w kontrolną surowicę negatywną dołączo-
ną do zestawu oraz wzolcowy antygen. Surowice kóz
i owjecbadanowdwochrozcjeńczeniach 1 :40i 1 : 4000.
a odczytu dokonano po 5 i po 18 godzlnach. Za reakcję
pozytywną przyjęto aglutynację toksoplazm na co najmniej
połowie dna dołl<a (podobnie jak w kontroli pozytywnej),
całkowitą sedymentację toksoplazm na dnle studzienki in-
terpretowano jako ujemny, a za wynik wątpliwy uznawano
aglutynację na mniej niz połowie dna dołka.

Wyniki iomówienie
Wyniki badańpodano w tab. 1. U koz w pierwszym

roku badań w surowicy rozcl,ęńczonej 1 : 40 odczyny
dodatnie stwierdzono u 63,60ń zwierząL a ujemne
l34,00ń. W drugim roku odsetek probek dodatnich
wzrósł o prawie 15,0oń w stosunku do poprzedniego
roku. W trzectmobnizył się on o około 50,00ń, wzrósł
natomiast w badanym okresie odsetek probek wątpli-
wych z 2,3oń i I,7o^ do l0,5Yo. W surowicy koz roz-
cieńczonej 1 : 4000 odczyny dodatnie wystąpiły
w pierwszym roku badań u I8,2Yo zwterzą| w kolej-
nych latach u II,J%o i 70,40ń. Dodatnie wyniki ba-
dań surowicy w tak dużym rozcięńczęniu świadczą
o świezo przebytej lub aktualnie istniejącej inwazji
T. gondii (5, 7). Wyniki badań własnych wskazują na
znacznię wyższe wartości niż podane przęz innych
autorów (4, 6,9).

U owiec przebywających na tej samej fermie i wy-
pasanych na wspólnych pastwiskach stwierdzono w su-
rowicy o mianie 1 : 40 dodatnie odczyny w 55,0ońpro-
bek, ujemnę - w I5,0oń iw 30,0%o - wątpliwe. W su-
rowicy o mianie 1 : 4000 wyników wątpliwych nie

było. wysląpiły nato-
miast tylko dodatnie
u I0,0oń badanych
zvv ierząt. Ep i zooti e tok-
soplazmozy u owiec
są zjawiskiem częs-
tym (6). o czym decy-
dujem.in. wrazliwość
gatunkowa owiec na
zarażente, Dlatego tez
baraninęnaleĘuznac
za ważne dla ludzi
żródlo zarażenia tok-
soplazmozą. Martwe,

p oronione pło dy, częś ci łozyska zanlę c zy szczaj ą śr o -

dowisko i sprzyjają rozprzestrzenianiu się choroby
wśrod zwterząt mięso- i wszystkozemych.

Tak duży odsetek seropozytywnych kóz i owiec
w b adanym go sp o darstwie wraz z pr zyp adkamt zabu-
rzęńw rozrodzie świadczy o lokalnym ognisku tokso-
plazmozy.Stądobsługazwterząt,szczegolnieprzywy-
konywaniu pewnych.czynności weterynaryjnych (np.
pomocy przy porodzie), a takze konsumenci mleka
i mięsa mogąbyć narażęni na toksoplazmozę. Według
Umińskiego i wsp. (9) zarażenla T. gondii stwierdza
się częściej u ludności wiejskiej niz miejskiej, a oso-
by pracujące w fermach mają zawsze wysokie miana
dodatnie surowicy przeciwko T. gondii.

podsumowanie

Przedstawione wyniki badań wskazuj ą na koniecz-
ność prowa dzeniatoksoplazmozowych badań skrinin-
gowych w gospodarstwach utrzymujących owce i kozy.
Zastosowany test OA jest bardzo czlły i w pełni przy-
datny do monitorowania zarażeh Tbxoplasma gondii
u maĘch przeżuwaczy.
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