Toxoplazmóza
Toxoplazmóza je ochorenie spôsobené infekciou parazitickým prvokom Toxoplasma
gondii, obligátne intracelulárnym parazitom. Ochorenie vytvára širokú škálu príznakov u
ľudí, cicavcov a u rôznych druhov vtákov (1). Prvýkrát prvoka popísal Nicolle a Manceaux v
roku 1908 u severoafrického hlodavca (Ctenodactylus gondii). Rodový názov Toxoplasma je
odvodený z gréckeho slova toxon (oblúk, luk), pre typický rožkovitý tvar vegetatívnej formy
parazita (2).
Toxoplazma má zložitý vývojový cyklus s radom morfologicky odlišných štádií. Je
charakterizovaný striedaním pohlavného a nepohlavného cyklu. Pohlavný cyklus prebieha len
u mačiek a mačkovitých šelmách. Nepohlavný cyklus prebieha v medzihostiteľoch, ktorými
sú cicavce (vrátane človeka) a u rôznych druhov vtákov (1, 2).
Mačka sa nakazí zjedením infikovaného surového mäsa, divokého vtáka alebo myši.
Pohlavný cyklus parazita začína v tráviacom trakte mačky a je ukončený vznikom oocysty. Z
čreva mačky odchádza stolicou a vo vonkajšom prostredí za niekoľko dní dozrieva.
Infekčnou sa stáva až po sporulácii, kedy sa v oocyste vytvoria dve sporocysty, obsahujúce
štyri sporozoity. Infikovaná mačka vylučuje veľké množstvo oocýst po dobu 1-3 týždne.
Oocysty môžu za vhodných podmienok prežívať v pôde niekoľko mesiacov až jeden rok. Sú
odolné voči mrazu, vysušeniu a dezinfekčným látkam. Teplota 70˚C počas 10 minút ich
spoľahlivo usmrcuje (2).
Nepohlavný cyklus prebieha v tele medzihostiteľa, ktorý sa infikoval oocystami. K
infekcii môže dôjsť požitím oocýst po manipulácii s kontaminovanou pôdou, alebo pri hre s
mačkami, alebo prostredníctvom konzumácie kontaminovanej vody či potravín (napr. zle
umytá záhradná zelenina). Zriedkavo, k infekcii dochádza z požitia nepasterizovaného mlieka
alebo priamym vstupom do krvného riečiska cez krvné transfúzie a laboratórne nehody.
Prenos môže nastať aj prostredníctvom požitia tkanivových cýst (bradyzoitov) v nedostatočne
tepelne alebo tepelne neupravenom mäse, ktoré obsahuje tkanivové cysty. Jedným z možných
spôsobov prenosu je aj prenos z matky na plod (1). Z oocysty sa v čreve uvoľnia sporozoity,
ktoré prenikajú krvou do rôznych tkanív a orgánov. Napádajú bunky a intenzívne sa v nich
množia, pričom sa menia na vegetatívne formy parazita – tachyzoity. Tieto merajú 2x5 µm a
majú charakteristický rožkovitý tvar. Rýchlo sa deliace tachyzoitné štádiá sú charakteristické
pre akútnu fázu toxoplazmózy. Po zástave množenia sa tachyzoity diferencujú na bradyzoity.
V tkanivách medzihostiteľa sa vytvárajú tkanivové cysty o veľkosti 10-300 µm, ktoré
obsahujú tisíce až desaťtisíce bradyzoitov. Prítomnosť tkanivových cýst s bradyzoitmi je
charakteristická pre chronické a latentné štádium ochorenia (2).
Toxoplasma gondii je kozmopolitný, ubikvitárny parazit, vyskytujúci sa takmer bez
geografických, ekologických a klimatických hraníc (2). V mnohých oblastiach sveta, ako
napríklad vo Francúzsku, sa množstvo ľudí ktorý už prišli do kontaktu s ochorením odhaduje
na 75% u dospelých. Až 90% dospelých v Paríži sú séropozitívny (1). Väčšina prípadov
nemá klinické prejavy. Na Slovensku bolo v roku 2014 zaznamenaných 188 prípadov
infekcie Toxoplasma gonádii s klinickými prejavmi (3).

Obr. 1 Výskyt toxoplazmy, Slovenská republika za rok 2014 (3)
Ako už bolo spomínané vyššie, väčšina infekcií je asymptomatická. Avšak u
niektorých jednotlivcov môže infekcia prebiehať ako život ohrozujúce ochorenie. Sú to
hlavne novorodenci, imunodeficientný jedinci a ešte nenarodené plody. Podľa spôsobu
získania infekcie poznáme kongenitálnu (vrodenú) a získanú toxoplazmózu.
Vrodená toxoplazmóza vzniká následkom akútnej získanej infekcie matky v priebehu
tehotenstva alebo krátko pred otehotnením. Väčšinou sú tieto infekcie asymptomatické a
odhalia sa až pri sérologickom vyšetrení. Pravdepodobnosť vzniku infekcie plodu a rozsah
jeho postihnutia závisí od obdobia, kedy k infekcii došlo. Pri infekcii v prvom trimestri, alebo
pri infikovaní vysokou dávkou T. gondii dochádza k vážnym klinickým následkom ako sú
spontánny potrat, predčasný pôrod, narodenie mŕtveho dieťaťa, mikroftalmia, mikrocefalus,
hydrocefalus, poruchy CNS, kalcifikácie v mozgu a bilaterálna chorioretinitída. Pri infekcii v
neskorej fáze gravidity, alebo pri malej infekčnej dávke sa u dieťaťa neobjavujú žiadne skoré
klinické prejavy, ale iba protilátková a bunková imunitná odpoveď. Tkanivové cysty T.
gondii pretrvávajú v retine, mozgu, myokarde a kostrových svaloch. Ak zostane infikované
dieťa imunokompetentné po celý život, môžu sa neskôr v dospelosti objaviť klinické
príznaky ako chorioretinitída, encefalitída, psychické poruchy a oneskorený duševný vývin.
Postihnutie oka u imunokompetentných osôb súvisí takmer vždy s kongenitálnou infekciou.
Odhaduje sa, že toxoplazmóza je v 20-30% príčinou chorioretinitídy, ktorá sa objavuje v
neskoršom veku života (2).
Väčšina získaných infekcií (80-90%) u imunokompetentných osôb prebieha
inaparentne a benígne. U malého počtu ľudí so symptomatickým priebehom sa objavuje
lymfadenopatia, horúčka, únava, nevoľnosť, bolesti hlavy a svalov. Výnimočné sú ochorenia
s výraznými symptómami: makulo-papulózna vyrážka, splenomegalia, hepatitída,
encefalitída a myokarditída. Ak sa objavia klinické príznaky, potom podľa prevažujúcich
symptómov hovoríme o uzlinovej, očnej, cerebrálnej alebo viscerálnej forme toxoplazmózy
(2).
Toxoplazmóza je jedným z najčastejších príčin uveitídy po celom svete. V
skutočnosti, infekcie Toxoplasma gondii sú najčastejšou príčinou zadnej infekčnej uveitídy u
jedincov bez imunokompetencie, a na druhom mieste za cytomegalovírusovou retinitídou u
pacientov s HIV/AIDS. Do nedávna sa predpokladalo, že najčastejšiu očnú toxoplazmózu
reprezentujú reaktivované vrodené formy získane transplacentárne od matky. V poslednej
dobe však bol preukázaní častejší výskyt získanej infekcie ako sa predtým predpokladalo (4).
Klinický obraz očnej toxoplazmózy závisí od veku pacienta, umiestnenie, veľkosti a
závažnosti retinochoroiditídy. Medzi očné prejavy patrí rozmazané videnie a vločky. Znížená
zraková ostrosť sa môže objaviť ako dôsledok postihnutia makulárnej krajiny alebo pre
závažný zápal sklovca.

Obr. 2 Sekundárny vznik jazvy na sietnici u pacienta s vrodenou toxoplazmózou (1)
U imunokompromitovaných pacientov klinický obraz môže byť trochu atypický (5).
Primoinfekcia sa minifestuje ako solitárne neohraničené belavé ložisko až žltobelavé ložisko
kdekoľvek na sietnici. Môže byť sprevádzané sklovcovou reakciou a prípadne zápalom ciev v
okolí ložiska a presnou uveitídou. Hojí sa pigmentovou jazvou.

Obr. 3 Primoinfekcia v oblasti makuly (1)
Veľkosť a zoskupenie jaziev na očnom pozadí u človeka závisí na intenzite zápalu a
množstve recidív ochorenia. Typická jazva je ostro ohraničená s centrálnou choroideálnou
atrofiou a okolitou hyperpigmentáciou. Toxoplazmová retinochoroiditída je ochorenie ktoré
prejavuje výraznú tendenciu k recidívam. Opakované infekcie sa môžu prejaviť kedykoľvek

behom života (5).

Obr. 4 Zápalové zmeny sietnice a veľká choriodálna jazva na očnom pozadí u pacienta s prekonanou
toxoplazmózou (upravené podľa 6)

V terapii toxoplazmózy sa uplatňujú tri skupiny liečiv: 1. sulfonamidy (sulfodiazin) 2.
protimalarické chemoterapeutikum pyrimethamin a 3. antibiotikum spiramycin. Tieto liečivá
sa spravidla užívajú v kombinácii. Účinok chemoterapeutík ako aj pôsobenie protilátok sa
uplatňuje prevažne na trofozoitné štádium. Na tkanivové cysty však nepôsobia, pretože v nich
uložené bradyzoity sú chránené membránou cysty. To je aj príčinou, že toxoplazmóza prejde
do chronického alebo latentného štádia (2).
Prevencia spočíva v dodržiavaní všeobecných hygienických zásad, preventívnych
opatrení a cielenej zdravotníckej osvete. V niektorých štátoch (Rakúsko, Francúzsko) je
zavedený povinný sérologický screenig gravidných žien na toxoplazmózu. Ochorenie na
toxoplazmózu podlieha u nás povinnému hláseniu. Preventívne opatrenia:
• obmedzenie styku s mačkami a materiálmi kontaminovanými fekáliami mačiek (hlavne
gravidné ženy), používanie rukavíc
• doma chované mačky nekŕmiť surovým mäsom, pravidelné veterinárne vyšetrenie
• hygiena potravín, prevencia infekcie z mäsa, vajec, mlieka – nekonzumovať surové a
nedostatočne tepelne upravené mäso, vajcia, nepasterizované mlieko
• dodržiavanie zásad osobnej hygieny, umývanie rúk po manipulácii so surovým mäsom
• sérologické vyšetrenie gravidných žien (2)
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Toxokaróza .......ako sa prejaví postihnutie v oku človeka?

Spolužitie človeka a mačky či psa prináša potešenie a úžitok obom stranám. Pri
zanedbaní starostlivosti o zdravie zvieraťa a vlastnú hygienu sa však spolužitie môže
odmeniť aj menej priaznivými dôsledkami na zdraví. Vo vzťahu k mačkám je najviac asi
známa toxoplazmóza, z hľadiska premorenia populácie v tomto smere vysoko vedie
toxokaróza. Tieto ochorenia môžu mať vplyv aj na zrak, a to si už z nás málokto uvedomí a
keď je „neskoro“, tak sa čudujeme, že čo sa to v tom našom oku vlastne deje...
Čo je vlastne toxokaróza?
Toxokaróza je parazitárne ochorenie psov a mačiek, prenosné na človeka. Pôvodcom
ochorenia je Toxocara canis u psov a Toxocara cati u mačiek. Sú to červy patriace do kmeňa
Nematodes.
Škrkavka (toxocara) psia a mačacia má zložitý vývojový cyklus. Mačka a pes
je definitívnym hostiteľom toxocary. Znamená to, že toxocara dosiahne štádium pohlavnej
zrelosti a aktívne sa množí, pričom sa do prostredia dostáva obrovské množstvo vajíčok.
Zviera sa nakazí infikovanou potravou – nepremrazené surové mäso, infikované malé
cicavce. Vajíčka toxocary sa dostávajú potravou do tenkého čreva, kde sa vyliahnu larvy a tie
cez črevnú stenu preniknú do krvného obehu a potom putujú dvoma „smermi“ :
1. Krvným obehom sa dostanú do pľúc, cez pľúcne alveoly do hltana a znovu do tráviaceho
traktu. Tu dozrejú do pohlavnej zrelosti a vylučujú vajíčka, ktoré sa dostávajú do prostredia
výkalmi. Vajíčka sú odolné voči vonkajším podmienkam. Pri vhodnej teplote (12-37 ºC) a
primeranej vlhkosti dozrejú asi za 10-50 dní. A potom už len „čakajú“ na prostredie vhodné k
aktivácii.
2. Krvným obehom sa larvy rozšíria do ďalších orgánov (pečeň, pľúca, obličky, mozog) a tu
sa opúzdria. Takto larvy prežijú dlhú dobu. Ak sú takto infikované feny a mačky, v období
gravidity sa larvy hormonálne aktivujú a cez placentu nakazia plody. Ďalšou možnosťou je
prenos lariev materským mliekom.
Najčastejším „šíriteľom“ toxocary sú vo všeobecnosti mláďatá infikované matkou. Takto sa
však nakazia len šteňatá, nakoľko T.cati sa mliekom nevylučuje. Mláďatá vylučujú obrovské
množstvá vajíčok denne (50 000 –150 000). Dospelé škrkavky žijú v čreve asi 4 mesiace a
celý čas vylučujú vajíčka.
Človek, ale aj teplokrvné cicavce (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, hlodavce)
sú prechodným – paratenickým hostiteľom. V organizme prechodného hostiteľa sa larva
vyliahne, ale nedosiahne pohlavnú zrelosť. Prebieha len somatická migrácia – tzn. larvy
migrujú do orgánov, kde spôsobujú poškodenia rôzneho stupňa.
Toxokaróza sa prejavuje u človeka v týchto formách:
- latentná nákaza – prebieha skryto, bez klinických príznakov, hlavne u dospelých,

- klasická toxokaróza – migrujúce larvy – larvy migrujú hlavne do pečene, vyvolávajú celú
škálu príznakov – teplota, únava, bolesti kĺbov, brucha, svalov, zdurenie lymfatických
uzlín, kožne exantémy, zdurenie pečene, symptómy postihnutia CNS,
- očná forma – pri infekcii malou infekčnou dávkou, hlavne u detí, manifestuje sa poruchami
videnia a zmenami na tkanive oka, poškodenie sietnice a vnútroočných štruktúr ale može
byť veľmi závažné.

Prejavy na oku u človeka:
Infekcie oka toxokarou sa v 90% vyskytujú len na jedom oku. Medzi príznaky
infekcie patria bolesť, svetloplachosť, škúlenie, leukokória (biely odraz od sietnice) ale aj
odlúčenie sietnice a s tým spojené značne zhoršenie zrakovej ostrosti. Klinicky môžeme
infekcie Toxokarou rozdeliť do troch foriem, a to sú :
-

Chronická endoftalmitída – postihujúca prevažne deti vo veku 2-9 rokov. Príznaky ako
svetloplachosť a bolesť sú nevýrazné. Malé deti nedokážu dobre posúdiť zhoršenie zraku. Pre
to sa ochorenie často diagnostikuje neskôr keď sú už prítomne ďalšie príznaky ako
leukokória a strabizmus. Diagnóza sa opiera o obraz zakaleného sklovca pri vyšetrení cez
štrbinovú lampu a serologický dôkaz protilátok vo sklovci.

Obr. č.1: Chronická endoftalmitída – disk terča zrakového nervu je tažko viditeľný (šipka) (2)
-

Granulóm zadného pólu – postihuje deti vo veku 6 – 14 rokov. Prejavy infekcie závisia od
lokalizácie postihnutia. Môžu predstavovať výpadok časti periférneho zorného poľa, alebo aj
značnú stratu centrálnej zrakovej ostrosti pri postihnutí makuly. Pri vyšetrení štrbinovou
lampou sa akútna infekcia javí ako hmlisté, nejasné, belavé ložisko.

Obr. č.2: Granulóm zadného pólu (2)
-

Periférny granulóm – postihujúci prevažne dospelých. Prejavujúci sa zápalom predného alebo
zadného segmentu oka. Infekcia môže prebiehať aj bez príznakov akútneho zápalu.

Obr. č.3: Periférny granulóm (4)

Prenos ochorenia
1. Na prvom mieste je prenos vajíčok základným substrátom – pôda a piesok. V tomto smere
je veľmi nepriaznivá situácia detských ihrísk a pieskovísk. Tu túlavé psy a mačky s obľubou
vykonávajú svoje potreby, treba však povedať, že ani veľa majiteľov sa častokrát nestará,
kam rodinný miláčik odbehol. Najčastejšie dochádza k nákaze detí do veku 4 rokov, pričom
vďaka detskej aktivite prsty -ústa deti dostávajú infekčnú dávku, ktorú ich organizmus nevie
zvládnuť. Preto je u detí veľmi častá ťažšia a ťažká forma toxokarózy so závažným
postihnutím orgánov. Až 30% pieskovísk dáva pri prieskume pozitívny nález na toxokaru.
2. Prenos nedostatočne umytou zeleninou a ovocím, nedostatočne tepelne spracovaným
mäsom infikovaných hospodárskych zvierat.
3. Manipulácia s výkalmi zvierat bez hygienickej ochrany – hlavne vo vonkajších
priestoroch.
4. Prenos z chorého človeka na zdravého nebol preukázaný. Transplacentárne sa prenášajú
protilátky z matky na plod, alebo rozpustené antigénne častice, ktoré môžu stimulovať
imunitný systém plodu k aktivácii, niekedy však s nepriaznivým účinkom na plod. Prenos
lariev na plod je veľmi zriedkavý.

Prevencia ochorenia
Všeobecná prevencia spočíva v pravidelnom odčervovaní psov a mačiek, v
maximálnom dodržiavaní hygienických pravidiel pri kontakte s cudzími zvieratami,
odstraňovaní výkalov psov a mačiek hlavne vonku, pri práci so zeminou a pieskom,
dôkladnom umytí zeleniny a ovocia a nakoniec v dostatočnej tepelnej úprave potravín.

Vo vzťahu k doma chovaným psom a mačkám je nutné pravidelné odčervovanie
zvierat – dospelých, ako aj mláďat, ochrana zdravia pri manipulácii s fekáliami a pravidelné
čistenie a dezinfekcia (Chlóramín) mačacej toalety, upevňovanie hygienických návykov u
detí od útleho veku.
Nakoľko liečba je zdĺhavá, terapia odstráni z tela larvy, ale zmeny na tkanivách
orgánov sú nezvratné, je skutočne lepšie nákaze predchádzať. Hlavne preto, že najčastejšími
pacientmi sú malé deti, kde sa ochorenie diagnostikuje väčšinou na základe orgánových
zmien.
Dôležitá a nezanedbateľná je starostlivosť o zdravie zvieraťa, spôsob kŕmenia (tepelne
upravená strava), kontrola pri pohybe vonku.

Človek ako evolučne nadradený druh musí na seba prevziať zodpovednosť za ochranu
svojho zdravia, tak ako aj svojich domácich miláčikov. Nie je cestou „ hon na bosorky“, ale
zodpovedný prístup k zvieratám. A toho bohužiaľ nie sme všetci schopní, no a dôsledky
poznáme...
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