Toksoplazmoza - choroba odzwierzÄ™ca
Toksoplazmoza to doÅ›Ä‡ powszechna choroba, kt&oacute;ra wystÄ™puje u ludzi oraz zwierzÄ…t. Jej przyczynÄ… jest zaraÅ¼enie pierwotniakiem
rodzaju Toxoplasma gondii. Przenoszona jest najczÄ™Å›ciej przez koty domowe, kt&oacute;re w przypadku toksoplazmozy sÄ… Å¼ywicielem
ostatecznym. Natomiast ludzie, inne ssaki i ptaki mogÄ… Å¼ywicielem poÅ›rednim. Toksoplazmoza wystÄ™puje a caÅ‚ym Å›wiecie. Jednak duÅ¼a
liczba zaraÅ¼onych nie oznacza wielu chorych. GÅ‚&oacute;wnie mamy do czynnienia z noscielami. ToksoplazmozÄ… moÅ¼na zaraziÄ‡ siÄ™
jedzÄ…c surowe albo niedogotowane miÄ™so, w kt&oacute;rym znajdujÄ… siÄ™ cysty z bradyzoitami T. gondii. Ponadto ryzko choroby wystepuje w
momenice zjadzenia czegoÅ›, co miaÅ‚o kontakt z zanieczyszczonym kaÅ‚em, moczem lub Å›linÄ… zwierzÄ…t, majacych toksoplazmozÄ™. Ponadto
choroba przenoszona jest drogÄ… kropelkowÄ… oraz przez transplantacje. Chore koty wydalajÄ… oocysty. Zawrte sÄ… one w kale, nie ginÄ… w
Å›rodowisku zewnÄ™trznym, dlatego Å‚atwo moÅ¼e dojÅ›Ä‡ do zaraÅ¼enia ssak&oacute;w lub ptak&oacute;w. Objawy zaraÅ¼enia raczej siÄ™
nie ujawniajÄ…. Zachorowanie na toksoplazmozÄ™ w przypadku szczur&oacute;w ujawnia siÄ™ zanikiem naturalnych rekacji samozachowyczych,
czyli braku uczucia niebezpieczeÅ„stwa przed drapieÅ¼nikiami. Natomiast u ludzi toksoplazmoza prowadzi do gorÄ…czki, powiÄ™kszenia
wÄ™zÅ‚&oacute;w chÅ‚onnych, wystÄ™pujÄ… objawy sugerujÄ…ce grypÄ™, dojÅ›Ä‡ moÅ¼e teÅ¼ do zapalenia m&oacute;zgu i opon
m&oacute;zgowych oraz kÅ‚opot&oacute;w ze stawowami. Toksoplazmoza dzieli siÄ™ na kilka podrodzaj&oacute;w. W przypadku okreÅ›lonych
objaw&oacute;w moÅ¼e byÄ‡ toksoplazmoza: objawowa, utajona. Pod wzglÄ™dem spos&oacute;bu zaraÅ¼enia wystepuje toksoplazmoza:
nabyta - spowodowana jest zjedzeniem surowego lub niedogotowanego miÄ™sa, nieprzegotowanego mleka, brudnych owoc&oacute;w z ogrodu,
kt&oacute;re mogÅ‚y dotykaÄ‡ chore zwierzÄ™ta, wrodzona - dotyczy wnikniÄ™cia pasoÅ¼yta do pÅ‚odu przez Å‚oÅ¼ysko. Objawy choroby
zalezne sa od trymestru ciazy, a zalicza sie do nich maÅ‚ogÅ‚owie badz wodogÅ‚owie, zapalenia siatk&oacute;wki oraz naczyni&oacute;wki. CzÄ™sto
wystÄ™puje takÅ¼e zwapnienia Å›r&oacute;dm&oacute;zgowe. Dziecko moÅ¼e przyjÅ›Ä‡ na Å›wiata ze znaczynm stopniem op&oacute;Åºnienie
rozwoju umysÅ‚owego. Rzadziej dochodzi do hipotrofii, hepatomegalii czy agenezji gaÅ‚ki ocznej. Ryzyko komplikacji u kobiet w ciÄ…Å¼y
zwiÄ…zanych z toksoplazmozÄ… jest bardzo duÅ¼e, dlatego konieczne jest wykonanie szergu badaÅ„ wykluczajÄ…cych zakaÅ¼enie lub
weryfikujÄ…ce stan zdrowia matki. Leczenie toksoplazmozy moÅ¼e odbywaÄ‡ siÄ™ poprzez podawanie antybiotyk&oacute;w. Trwa nawet kilka lat.
W przypadku zachrowania pÅ‚odu, skutki toksoplazmozy sÄ… nieodwracalne. PasoÅ¼yt umiera po zamroÅ¼eniu lub gotowaniu okoÅ‚o 20 minut w
temperaturze powÅ¼ej 60 stopni Celsjusza.
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