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ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП У КОНТРОЛИ 
ТОКСОПЛАЗМОЗЕ КОД ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 
 

Токсоплазмоза је зооантропозооноза коју изазива протозоа Toxoplasma 

gondii. Токсоплазма је облигатно интрацелуларни паразит. Стални домаћини су 

домаћа мачка и други припадници фамилије Felidae у којима се одвија сексуална 

фаза развоја. Инфициране мачке излучују ооците, које су након спорулације 

инфективне за све топокрвне животиње. Сви развојни стадијуми Toxoplasma 

gondii су инфективни и представљају извор инфекције како за сталне, тако и за 

прелазне животиње. Човек може да се инфицира перорално уношењем ооцита или 

ткивних циста. Понекад је могућа инфекција и путем коже. Ткивне цисте се 

налазе у јагњећем, свињском и овчијем месу, одређени ризик постоји када људи 

једу недовољно термички обрађено месо говедине, коњетине или дивљачи. 

Већина мачака се у природи инфицира још док су мачићи, убрзо након престанка 

сисања, индигестијом прелазних домаћина, глодара и птица. Ооците у спољашњој 

средини могу да преживе дуже од једне године, зато постоји стални ризик за 

инфекцију прелазних животиња. Неке од стратегија у контроли токсоплазмозе су 

следеће: замрзавање меса неколико дана пре кувања да би се знатно смањила 

могућност инфекције и/или термички добро обрађено месо. Кување меса је 

најсигурнији метод за уништавање свих паразита и других патогена. Мачке 

хранити конзервираном или сушеном комерцијалном храном или добро куваном 

храном, а не сировим или недовољно куваним месом. Хигијенско уклањање 

мачјег измета је веома битно. 

 

Кључне речи: Toxoplasma gondii, инфекција, мачке, прелазни домаћини  
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INTEGRATED APPROACH IN THE CONTROL OF 
TOXOPLASMOSIS IN DOMESTIC ANIMALS 

 
SUMMARY 

 
 
 

Toxoplasmosis is a zooanthroponosis cause by the protozoan parasite 

Toxoplasma gondii. Toxoplasma is an obligate intracellular parasite. Resident hosts are 

domestic cats and other members of the Felidae family in which the sexual phase of 

development takes place. Infected cats excrete oocytes, which are infectious to all 

warm-blooded nanimals after sporulation. All developmental stages of Toxoplasma 

gondii are infectious and represent a source of infection for both resident and transient 

animals. Humans can become infected orally by ingesting oocytes or tissue cysts. 

Sometimes infection is also possible through the skin. Tissue cysts are founs in lamb, 

pork, and mutton. Moreover, there is a certain risk when people eat undercoocked beef, 

horse or game meat. Most cats are naturally infected while they are atill kittens, soon 

after they stop nursing, by indigestion of transient hosts, like rodents and birds. Oocytes 

can survive for more than one year in the external environment, so there is a constant 

risk of infection in transiens animals. Some of the strategies in the control of 

toxoplasmosis are as follows: freezing meat for several days before cooking to greatly 

reduce the possibility of infection and/or thermally processed meat. Cooking of meat is 

the safest method to destroy all parasites and other pathogens. Feed cats with canned or 

dried commercial food or well-cooked food, not raw or undercooked meat. Hygienic 

removal of cat excrement is very important. 

 

Keywords: Toxoplasma gondii, infection, cats, intemediate hosts 
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1.0. УВОД 
 

 

 Токсоплазмоза је зоонотска инфекција животиња узрокована протозоаним 

паразитом Toxoplasma gondii. Има способност да зарази све топлокрвне 

животиње, а истовремено инфекција не изазива клиничку болест код већине 

животињских врста. Нарочито код оваца и коза може доћи до проласка паразита 

кроз хематоплаценталну баријеру, умножавања у плоду и побачаја. T. gondii је 

интрацелуларна протозоа која се развија у интрацелуларном епителу и мишићима 

[1,2]. Прави домаћини су мачке и друге фелиде, а прелазни домаћини су преко 100 

врста сисара, птице и човек. Мачке у којима се поред интестиналног развоја 

одвија и екстраинтестинални развој могу уједно бити и прави и прелазни 

домаћини [3]. Процењује се да је скоро једна трећина популације у свету заражена 

протозоом T. gondii или је била изложена овом паразиту, стога је неизбежно  

одредити најважније превентивне и терапијске поступке које је неопходно 

спровести ради контроле токсоплазмозе [4]. 
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2.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

 Ово истраживање је неопходно како би се истакао значај токсоплазме код 

домаћих животиња, те њене адекватне контроле. Основни циљ овог истраживања 

је да се укаже на значај контроле и превенције токсоплазмозе код домаћих 

животиња, нарочито зато што је у питању обољење које се преноси на људе и које 

изазива побачаје, како жена, тако и домаћих животиња, најчешће оваца.  

 Резултати који се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике о овом 

патогену као и његовој адекватној контроли, а све у сврху заштите здравља 

животиња и људи. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

3.1. ЕТИОЛОГИЈА И РАЗВОЈНИ ЦИКЛУС 
 

 

3.1.1.  Eтиологија 
 

Toxoplasma gondii је протозоа из кола Apicomplexa и инфицира људе и 

друге топлокрвне животиње широм света, укључујући птице и морске сисаре. 

Овај интрацелуларни паразит има факултативни, индиректни животни циклус, 

репродукујући се сексуално у ентероцитима код коначних домаћина и асексуално 

у ћелијама са језгром код прелазних домаћина. Felidae су једини коначни 

домаћини T. gondii, који контаминирају околину ооцистама које се излучују 

фецесом. Сматра се да је први пут изолована из глодара у Тунису 1908. године и 

исте године из зеца у Јужној Америци [4,5]. Такође, показало се да T. gondii мења 

понашање заражених глодара на начине који повећавају шансе глодара да буду 

плен фелида. Оно што потврђује ову хипотезу о манипулацији јесте истраживање 

које показује да пацови заражени T. gondii имају смањену аверзију према мачијем 

урину. Пошто су мачке једини домаћини у којима T. gondii може да се сексуално 

репродукује да би завршио и започео свој животни циклус, сматра се да су такве 

манипулације понашања еволуционе адаптације које повећавају  репродуктивни 

успех паразита. T. gondii има три инфективна стадијума: тахизоити (форма која се 

брзо множи), брадизоити (форма споре деобе која се налази у ткивним цистама), 

спорозоити (у зрелим или спорулисаним ооцистама). Постоје различити 

генотипови T. gondii који показују различито понашање и вируленцију. 

Генотипови откирвени у Јужној Америци, Африци и Азији сматрају се 

вирулентнијим од ониј који преовладавају у Европи и Северној Америци [6].  

T. gondii је један од најчешћих паразита у развијеним земљама. Серолошке 

студије процењују да је 30-50% глобалне популације било изложено овом 

паразиту и може бити хронично инфицирано са T. gondii, иако се стопа инфекције 

значајно разликује од земље до земље. Нпр. процене су показале да је највећа IgG 
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серопреваленција у Етиопији, од 64,2% од 2018. године [7]. На слици 1. приказан 

је изглед паразита, као и његова унутрашња грађа. 

 

 

 

Слика 1. Toxoplasma gondii [8] 

 
 

3.1.2. Животни циклус 
 
 T.gondii се преноси конзумирањем инфективних ооциста из контаминиране 

средине, конзумирањем ткивних циста у зараженом месу и трансплаценталним 

преносом тахизоита са мајке на фетус. 

Животни циклус T. gondii може се сврстати у две компоненте: 

 Сексуалну компоненту која се јавља само код мачака 

 Асексуална компонента која се може јавити код готово свих 

топлокрвних животиња, укључујући људе, мачке и птице. 

Пошто T. gondii може сексуално да се размножава само код мачака, мачке 

су стога коначни домаћини ових паразита. Сви остали домаћини у којима може 

доћи само до асексуалне репродукције су прелазни домаћини [9]. 
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3.1.2.1. Сексуална репродукција код мачке као коначног домаћина 
 

Када се мачка инфицира са T. gondii (нпр. конзумирањем инфицираног 

миша који носи ткивне цисте паразита), паразит пролази кроз стомак, на крају 

инфицирајући епителне ћелије танког црева мачке [9]. Унутар ових цревних 

ћелија паразити пролазе кроз сексуални развој и репродукују се производећи 

милионе циста са дебелим зидовима које садрже зиготе познатије као ооцисте. 

Мачке су једини коначни домаћини, јер им недостаје експресија ензима delta-6 

desaturase (D6D) у цревима. Овај ензим конвертује линолну киселину, а одсуство 

његове експресије омогућава системску акумулацију линолне киселине. Недавна 

открића су показала да је овај вишак линолне киселине неопходан за сексуалну 

репродукцију T. gondii [10]. 

 

3.1.2.2. Избацивање ооциста код мачака 
 

Инфициране епителне ћелије на крају пуцају и ослобађају ооцисте у лумен 

црева, након чега се избацују путем фецеса мачке [11]. Ооцисте се затим могу 

проширити на земљиште, воду, храну или било шта потенцијално контаминирано 

фецесом. Веома отпорне, ооцисте могу да преживе и остану заразне неколико 

месеци у хладној и при сувој клими [12]. 

Ингестија ооциста од стране људи или других топлокрвних животиња је 

један од уобичајених путева инфекције [11]. Људи могу бити изложени 

ооцистама, нпр. конзумирањем неопраног поврћа или контаминиране воде или 

руковањем изметом заражене мачке [9,13]. Иако се мачке могу заразити и 

гутањем ооциста,  оне су много мање осетљиве на инфекцију насталу ингестијом 

ооциста од прелазних домаћина [14]. 

 

3.1.2.3. Иницијална инфекција прелазног домаћина 
 

Под прелазним домаћином подразумевамо свиње, кокошке, козе, овце и 

говеда [15]. Коњи су отпорни и сматра се да се не може развити значајна 

инфекција код ове врсте животиња. Сматра се да T. gondii има три стадијума 

инфекције: тахизоитни стадијум брзе деобе, брадизоитни стадијум споре деобе 

унутар ткивних циста и стадијум ооцисте н у животној средини [16]. Тахизоити су 

такође познати као ,,тахизоични мерозоити”, а брадизоити као ,,брадизоични 
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мерозоити” [17]. Када човек или друга топлокрвна животиња прогута ооцисту или 

ткивну цисту, еластични зид цисте се раствара под дејством протеолитичких 

ензима у желуцу и танком цреву, ослобађајући спорозоите из ооцисте [11,13]. 

Паразити прво нападају ћелије у цревном епителу и око њега, а унутар ових 

ћелија паразити се диференцирају у тахизоите, покретни и брзо умножававајући 

ћелијски стадијум T. gondii [9]. Ткивне цисте у ткивима као што су мождано и 

мишићно ткиво формирају се око 7-10 дана након почетне инфекције [16]. 

 

3.1.2.4. Асексуална репродукција у прелазном домаћину  

 

Унутар ћелија домаћина, тахизоити се репликују унутар специјализованих 

вакуола (званих паразитофорне вакуоле) створених од мембране ћелије домаћина 

током инвазије у ћелији [9]. Тахизоити се умножавају унутар ове вакуоле све док 

ћелија докмаћина не умре и не пукне ослобађајући и ширећи тахизоите путем 

крвотока до свих органа и ткива тела, укључујући и мозак. У зараженим 

културама ткива, паразит се брзо размножава и хиљаде тахизоита избија из 

заражених ћелија и улази у суседне ћелије [9]. 

 

3.1.2.5. Формирање ткивних циста 
 

Након почетног периода инфекције који се карактерише пролиферацијом 

тахизоита у целом телу, притисак имуног система домаћина доводи до тога да се 

тахизоити T. gondii претварају у брадизоите, полако дељив ћелијски стадијум 

паразита. Унутар ћелија домаћина, кластери ових брадизоита су познати као 

ткивне цисте. Зид цисте настаје од паразитоформне вакуоларне мембране. Иако се 

ткивне цисте које садрже брадизоите могу формирати у готово сваком органу, 

ткивне цисте се претежно формирају и опстају у мозгу, очима и попречно-

пругастим мишићима (укључујући и срце). Међутим, специфични ткивни 

тропизам показује одређене варијације између прелазних домаћина. Код свиња 

већина ткивних циста се налази у мишићном ткиву, док се код мишева већина 

циста налази у мозгу. Цисте се обично крећу у величини између 5 и 50 

микрометара у пречнику. Ингестија ткивних циста у месу једно је од примарних 

начина инфекције T. gondii, како за људе тако и за топлокрвне животиње које се 

хране месом. Људи конзумирају ткивне цисте када једу сирово или недовољно 
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термички обрађено месо (посебно свињетину и јатњетину). Ингестија ткивних 

циста је такође примаран начин заразе код мачака [11,14].  

Животни циклус T. Gondii, као и трансмисија овог паразита са мачке на 

друге прелазне домаћине, укључујући и људе и животиње, приказана је на слици 

2. 

 

 

Слика 2. Животни циклус T. gondii [18] 

 

3.1.2.6. Ћелијски стадијуми 
 

Током различитих периода свог животног циклуса, појединачни паразити 

се претварају у различите ћелијске стадијуме, при чему се свака фаза карактерише 

различитом ћелијском морфологијом, биохемијом и понашањем. Ове фазе 

укључују тахизоите, мерозоите и брадизоите (налазе се у ткивним цистама) и 

спорозоите (налазе се у ооцистама).  

 

 Тахизоити 

Тахизоити (грчки, tachos - брзина; sin. трофозоит, пролиферативна форма, 

ендозоит) представљају стадијум који су открили Nicolle и Manceaux [19]. То су 

облици који карактеришу акутну фазу инфекције, као и реактивацију хроничне 

инфекције. Нападају све врсте ћелија са једром [19,2] и, по продирању у ћелију, 
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пролазе кроз низ брзих деоба које се одвијају по типу ендодиогеније, као што је 

приказано на слици 3. 

 

Слика 3. . Ендодиогенија код T. gondii

коноида, унутрашњих мембранозних комплекса и микротубула будућих ћерки ћелија (б). У 

апикалној регији се формирају микронеме и роптрије (в), а унутрашњи мембранозни комплекси 

настављају са растом ка постериорном поларном крају. Омотач 

једро дели између ћерки ћелија (в). Сазревање ћерки ћелија се наставља кроз поделу цитоплазме и 

преосталих органела (г). Када су ћерке сасвим сазреле, апикални комплекс мајке се распада и 

ћерке ћелије пупљењем излазе из ма

поларни прстен, ППП-постериорни поларни прстен, К

Преглед литературе 9 нуклеус, ПМ

мајке ћелије, УМКунутрашњи мембранозни комплекс ћерке ћелије, Ћ1, Ћ2

Тахизоити су полумесечастог облика, просечних димензија 2

чему је задњи крај паразита увек заобљенији у односу на предњи. Грађени 

цитоскелета (кога чине апикални комплекс, с

базални комплекс), секреторних органела (роптрије, микронеме, густе грануле), 

апикопласта, митохондрија, ендоплазматичног ретикулума, Голџијевог апарата, 

рибозома и нуклеуса, које све заједно обухвата пеликула 

Цитоскелет тахизоиту даје карактеристичан облик и омогућава његово 

кретање, које се описује као ротирање, клизање, таласање и сврдлање 

Цитоскелет, тачније његове апикалне структуре, као што је коноид, такође 

омогућава инвазију домаћинске ћелије. О

механичку силу, коноид учествује у усмеравању продуката секреторних органела, 

са којима суделује у пробијању ћелијске мембране 

 Дипломски рад Преглед лителатуре

пролазе кроз низ брзих деоба које се одвијају по типу ендодиогеније, као што је 

T. gondii. У средишњем делу мајке ћелије се формирају зачеци два 

коноида, унутрашњих мембранозних комплекса и микротубула будућих ћерки ћелија (б). У 

апикалној регији се формирају микронеме и роптрије (в), а унутрашњи мембранозни комплекси 

настављају са растом ка постериорном поларном крају. Омотач једра задржава континуитет док се 

једро дели између ћерки ћелија (в). Сазревање ћерки ћелија се наставља кроз поделу цитоплазме и 

преосталих органела (г). Када су ћерке сасвим сазреле, апикални комплекс мајке се распада и 

ћерке ћелије пупљењем излазе из мајке преузимајући њену плазма мембрану (д). АПП

постериорни поларни прстен, К-коноид, М-микронеме, Р-роптрије, Н

Преглед литературе 9 нуклеус, ПМ-плазмина мембрана, УМК-унутрашњи мембранозни комплекс 

мембранозни комплекс ћерке ћелије, Ћ1, Ћ2- ћерке ћелије 

 

Тахизоити су полумесечастог облика, просечних димензија 2μm x 7μm, 

чему је задњи крај паразита увек заобљенији у односу на предњи. Грађени 

цитоскелета (кога чине апикални комплекс, субпеликуларне микротубуле и 

базални комплекс), секреторних органела (роптрије, микронеме, густе грануле), 

апикопласта, митохондрија, ендоплазматичног ретикулума, Голџијевог апарата, 

рибозома и нуклеуса, које све заједно обухвата пеликула [19,22]. 

Цитоскелет тахизоиту даје карактеристичан облик и омогућава његово 

кретање, које се описује као ротирање, клизање, таласање и сврдлање 

Цитоскелет, тачније његове апикалне структуре, као што је коноид, такође 

омогућава инвазију домаћинске ћелије. Осим што обезбеђује неопходну 

механичку силу, коноид учествује у усмеравању продуката секреторних органела, 

са којима суделује у пробијању ћелијске мембране [19,23,24]. 
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пролазе кроз низ брзих деоба које се одвијају по типу ендодиогеније, као што је 

 

формирају зачеци два 

коноида, унутрашњих мембранозних комплекса и микротубула будућих ћерки ћелија (б). У 

апикалној регији се формирају микронеме и роптрије (в), а унутрашњи мембранозни комплекси 

једра задржава континуитет док се 

једро дели између ћерки ћелија (в). Сазревање ћерки ћелија се наставља кроз поделу цитоплазме и 

преосталих органела (г). Када су ћерке сасвим сазреле, апикални комплекс мајке се распада и 

јке преузимајући њену плазма мембрану (д). АПП-апикални 

роптрије, Н- 

унутрашњи мембранозни комплекс 

ћерке ћелије [21]. 

μm x 7μm, при 

чему је задњи крај паразита увек заобљенији у односу на предњи. Грађени  су од 

убпеликуларне микротубуле и 

базални комплекс), секреторних органела (роптрије, микронеме, густе грануле), 

апикопласта, митохондрија, ендоплазматичног ретикулума, Голџијевог апарата, 

Цитоскелет тахизоиту даје карактеристичан облик и омогућава његово 

кретање, које се описује као ротирање, клизање, таласање и сврдлање [19,23]. 

Цитоскелет, тачније његове апикалне структуре, као што је коноид, такође 

сим што обезбеђује неопходну 

механичку силу, коноид учествује у усмеравању продуката секреторних органела, 
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На слици 4. приказана је динамика ослобађања протеина из секреторних 

органела T. Gondii у процесу инвазије домаћинске ћелије.

 

Слика 4. Динамика ослобађања протеина из секреторних органела 

домаћинске ћелије. За формирање чврсте везе између паразита и домаћинске ћелије задужени су 

протеини микронема, који се у пр

роптрија, чиме започиње формирање паразитофорне мембране. По завршетку овог процеса, густе 

грануле започињу секрецију протеина за које се сматра да доприносе модификацијама 

паразитофорне вакуоле које омогућавају интрацелуларном преживљавању токсоплазме 

Још једна важна органела тахизоита 

пластид, који не врши фотосинтезу, настао највероватније у процесу 

ендосимбиозе, након ингестије алги које су га на исти начин “наследиле” од 

цијанобактеријама-сличних прокариотских организама 

представља поприште важних анаболичких процеса, као што су синтеза масних 

киселина, изопреноида, хема, с

апикопласт је значајан и са аспекта терапије токсоплазмозе, зато што представља 

одлично циљно место за деловање лекова 

 Мерозоити 

Као и тахизоити, мерозоити се брзо деле и одговорни су за ширење 

популације паразита унутар мачијег црева пре сексуалне репродукције. Када 

мачка као коначни домаћин поједе ткивну цисту (која садржи брадизоите), 

брадизоити се претварају у мерозоите унутар епителних ћелија црева. Након 

кратког периода брзог раста популације у цревно
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На слици 4. приказана је динамика ослобађања протеина из секреторних 

у процесу инвазије домаћинске ћелије. 

Динамика ослобађања протеина из секреторних органела T. gondii у процесу инвазије 

домаћинске ћелије. За формирање чврсте везе између паразита и домаћинске ћелије задужени су 

протеини микронема, који се у процесу инвазије излучују први. Затим следи секреција протеина 

роптрија, чиме започиње формирање паразитофорне мембране. По завршетку овог процеса, густе 

грануле започињу секрецију протеина за које се сматра да доприносе модификацијама 

које омогућавају интрацелуларном преживљавању токсоплазме 

 

Још једна важна органела тахизоита T. gondii јесте апикопласт - закржљали 

пластид, који не врши фотосинтезу, настао највероватније у процесу  секундарне 

ендосимбиозе, након ингестије алги које су га на исти начин “наследиле” од 

сличних прокариотских организама [26]. Осим што 

представља поприште важних анаболичких процеса, као што су синтеза масних 

киселина, изопреноида, хема, скроба, ароматичних амино киселина итд, 

апикопласт је значајан и са аспекта терапије токсоплазмозе, зато што представља 

одлично циљно место за деловање лекова [27]. 

 

Као и тахизоити, мерозоити се брзо деле и одговорни су за ширење 

паразита унутар мачијег црева пре сексуалне репродукције. Када 

мачка као коначни домаћин поједе ткивну цисту (која садржи брадизоите), 

брадизоити се претварају у мерозоите унутар епителних ћелија црева. Након 

кратког периода брзог раста популације у цревном епителу, мерозоити се 
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На слици 4. приказана је динамика ослобађања протеина из секреторних 

 

у процесу инвазије 

домаћинске ћелије. За формирање чврсте везе између паразита и домаћинске ћелије задужени су 

оцесу инвазије излучују први. Затим следи секреција протеина 

роптрија, чиме започиње формирање паразитофорне мембране. По завршетку овог процеса, густе 

грануле започињу секрецију протеина за које се сматра да доприносе модификацијама 

које омогућавају интрацелуларном преживљавању токсоплазме [25]. 

закржљали 

секундарне 

ендосимбиозе, након ингестије алги које су га на исти начин “наследиле” од 

Осим што 

представља поприште важних анаболичких процеса, као што су синтеза масних 

кроба, ароматичних амино киселина итд, 

апикопласт је значајан и са аспекта терапије токсоплазмозе, зато што представља 

Као и тахизоити, мерозоити се брзо деле и одговорни су за ширење 

паразита унутар мачијег црева пре сексуалне репродукције. Када 

мачка као коначни домаћин поједе ткивну цисту (која садржи брадизоите), 

брадизоити се претварају у мерозоите унутар епителних ћелија црева. Након 

м епителу, мерозоити се 
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претварају у неинфективне сексуалне стадијуме паразита да би се подвргли 

сексуалној репродукцији, што на крају доводи до ооциста које садрже зиготе [9]. 

 Брадизоити 

Брадизоити представљају спороделећи облик (грчки, bradys - споро, sin. 

цистозоити) у којем T. gondii перзистира у организму домаћина за време хроничне 

инфекције. Описани су двадесет година након открића тахизоита,8 а назив је, као 

и у случају тахизоита. 

 Брадизоити настају трансформацијом тахизоита унутар паразитофорне 

вакуоле, од које се формира зид ткивне цисте. У почетку су цисте називане 

“псеудоцистама”, јер се сматрало да зид, као такав, не постоји већ да брадизоити 

просто остају обавијени плазмалемом ћелије унутар које се умножавају [28]. 

Морфолошки и структурно, брадизоити су слични тахизоитима, од којих су нешто 

тањи (7 X 1,5 μm) [29]. Значајна разлика је примећена у односу на пепсинску 

дигестију, на коју су брадизоити, у односу на тахизоите, далеко отпорнији. 

Такође, препатентни период је краћи након пероралне инфекције мачке 

брадизоитима него након инфекције тахизоитима [30]. 

Конверзија тахизоита у брадизоите је примећена већ 3 - 4 дана након 

инфекције [30] па и раније, док се цисте могу детектовати већ 7 - 10 дана након 

инфекције [31]. Зид ткивне цисте је еластичан и танак (<0,5 μm) и омогућава раст 

цисте заједно са повећањем броја брадизоита. Брадизоити се, као и тахизоити, 

деле ендодиогенијом. Величина цисте зависи од њене старости, али и од врсте 

домаћинске ћелије и соја самог паразита. Младе цисте могу имати пречник свега 

5μm и садржати само два брадизоита, док старије могу порасти и до 100 μm у 

пречнику и садржати стотине спороделећих облика. Ткивне цисте испољавају 

изражен тропизам према нервном и мишићном ткиву, укључујући мозак, очи, 

скелетну и срчану мускулатуру, али се могу развити и у висцералним органима, 

као што су плућа, јетра и бубрези [19]. Да ли се ово дешава као последица 

израженије трансформације тахизоита у брадизоите у овим ткивима или као 

последица појачане елиминације циста из других ткива, није у потпуности 

разјашњено [32]. Брадизоити унутар ткивне цисте могу перзистирати годинама, па 

и до краја живота домаћина, али је и примећено да и многи брадизоити временом 

дегенеришу [33]. 
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 Спорозоити 

Спорозоити су стадијум паразита који живи унутар ооциста. Када човек 

или други топлокрвни домаћин поједе ооцисту из ње се ослобађају спорозоити 

који инфицирају епителне ћелије пре преласка у пролиферативни стадијум 

тахизоита[11]. 

 Ооцисте 

Ооцисте представљају стадијум T. gondii који настаје као резултат 

сексуалног размножавања, које се одвија искључиво у танким цревима животиња 

из породице мачака (Felidae). 

 У тренутку избацивања у спољашњу средину, ооцисте су неспорулисане и, 

као такве, неинфективне. Овалног су облика, просечних димензија 10 x 12 μm и 

обавијене двослојним зидом чији спољашњи слој им обезбеђује чврстину и 

отпорност на физичке стимулусе, док их унутрашњи слој штити од хемијских 

утицаја спољашње средине [29]. 

Након спорулације, ооцисте постају инфективне, а облик и димензије им се 

незнатно мењају: постају мало више елипсоидне и пречник им се незнатно 

повећава (11 x 13 μm). Свака спорулисана ооциста садржи две елипсоидне 

спороцисте димензија 6 x 8 μm, унутар чије двослојне опне се налазе по четири 

полумесечаста спорозоита, димезија 2 x 6-8 μm [19,34]. Структура спорозоита је 

веома слична структури тахизоита, осим што му је једро смештено субтерминално 

и садржи већу количину микронема, роптрија и амилопектинских гранула. 

 Спорулацијом ооцисте постају далеко отпорније на услове спољашње 

средине. Док неспорулисане ооцисте на 37ºC угињавају за 24h, спорулисане 

ооцисте могу да преживе и до 306 дана на истој темпертури, односно 9 дана на 

40ºC [35,36]. На слици 5. приказане су спорулисане и неспорулисане ооцисте као 

и њихова унутрашња маса. 

 

Слика 5. Ооциста T. gondii. Плавом стрелицом је означена неспорулисна ооциста и црвеном 

The image part w ith relationship ID  
rId19 was not found in the file.
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стрелицом спорулисана ооциста, виђено при увеличању од 40х. На слици А налази се 

неспорулисана ооциста, где средишња маса (споронт) заузима већи део 

налази се спорулисана ооциста са две спороцисте. У једној од спороциста видљива су четири 

спорозоита (означени су стрелицама). на слици Ц налази се спорулисана ооциста 

 

 Слично томе, у студији коју су спровели Frenkel и Dubey, тем

21ºC је убијала неспорулисане ооцисте за 1

успешно преживљавале свих 28 дана експеримента. У оптималним условима 

спољашње средине (висока влага и умерена температура) спорулисане ооцисте у 

земљишту могу преживети најмање 18 месеци, 37 док исушивање и високе 

температуре вишеструко скраћују период њихове вијабилности 

На слици 6. приказан је развојни стадијум паразита укључујући приказ 

тахизоита, ткивну цисту у мишићној ћелији, ткивну цисту у хомогенату 

миша, шизонт са мерозоитима, микрогамет са две флагеле, као и спорулисана 

ооциста у флотираном мачијем измету.

 

Слика 6. Развојни стадијуми T. gondii

(Д)–(Е) 10 μm. (A) Тахизоити у отиску п

тахизоите, док главе стрелица показују тахизоите у фази деобе (Б) Ткивна циста у мишићној 

ћелији. Стрелица показује танак зид цисте који обавија многобројне брадизоите (глава стрелице). 

Обојено хематоксилином и еозином. (В) Ткивна циста у хомогенату мозга миша. Видљив је зид 

цисте (стрелица) који обавија брадизоите (главе стрелица). Нативни препарат. (Г) Шизонт 

(стрелица) са мерозоитима (главе стрелица). Отисак црева мачке, обојен по Гимзи (Д) Микрогаме
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стрелицом спорулисана ооциста, виђено при увеличању од 40х. На слици А налази се 

неспорулисана ооциста, где средишња маса (споронт) заузима већи део ооцисте. На слици Б 

налази се спорулисана ооциста са две спороцисте. У једној од спороциста видљива су четири 

спорозоита (означени су стрелицама). на слици Ц налази се спорулисана ооциста 

Слично томе, у студији коју су спровели Frenkel и Dubey, температура од 

је убијала неспорулисане ооцисте за 1-7 дана, док су спорулисане ооцисте 

успешно преживљавале свих 28 дана експеримента. У оптималним условима 

спољашње средине (висока влага и умерена температура) спорулисане ооцисте у 

вети најмање 18 месеци, 37 док исушивање и високе 

температуре вишеструко скраћују период њихове вијабилности [35]. 

На слици 6. приказан је развојни стадијум паразита укључујући приказ 

тахизоита, ткивну цисту у мишићној ћелији, ткивну цисту у хомогенату 

миша, шизонт са мерозоитима, микрогамет са две флагеле, као и спорулисана 

ооциста у флотираном мачијем измету. 

 

T. gondii. За слике (A)–(Г) величина скале износи 20 μm, 

Тахизоити у отиску плућа, обојеном по Гимзи. Стрелице показују појединачне 

тахизоите, док главе стрелица показују тахизоите у фази деобе (Б) Ткивна циста у мишићној 

ћелији. Стрелица показује танак зид цисте који обавија многобројне брадизоите (глава стрелице). 

силином и еозином. (В) Ткивна циста у хомогенату мозга миша. Видљив је зид 

цисте (стрелица) који обавија брадизоите (главе стрелица). Нативни препарат. (Г) Шизонт 

(стрелица) са мерозоитима (главе стрелица). Отисак црева мачке, обојен по Гимзи (Д) Микрогаме
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стрелицом спорулисана ооциста, виђено при увеличању од 40х. На слици А налази се 

ооцисте. На слици Б 

налази се спорулисана ооциста са две спороцисте. У једној од спороциста видљива су четири 

спорозоита (означени су стрелицама). на слици Ц налази се спорулисана ооциста [37]. 

пература од -

7 дана, док су спорулисане ооцисте 

успешно преживљавале свих 28 дана експеримента. У оптималним условима 

спољашње средине (висока влага и умерена температура) спорулисане ооцисте у 

вети најмање 18 месеци, 37 док исушивање и високе 

На слици 6. приказан је развојни стадијум паразита укључујући приказ 

тахизоита, ткивну цисту у мишићној ћелији, ткивну цисту у хомогенату мозга 

миша, шизонт са мерозоитима, микрогамет са две флагеле, као и спорулисана 

 

μm, а за слике 

лућа, обојеном по Гимзи. Стрелице показују појединачне 

тахизоите, док главе стрелица показују тахизоите у фази деобе (Б) Ткивна циста у мишићној 

ћелији. Стрелица показује танак зид цисте који обавија многобројне брадизоите (глава стрелице). 

силином и еозином. (В) Ткивна циста у хомогенату мозга миша. Видљив је зид 

цисте (стрелица) који обавија брадизоите (главе стрелица). Нативни препарат. (Г) Шизонт 

(стрелица) са мерозоитима (главе стрелица). Отисак црева мачке, обојен по Гимзи (Д) Микрогамет 
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са две флагеле (стрелице). Отисак црева мачке, Гимза (Ђ) Неспорулисана ооциста у флотираном 

мачијем фецесу. Стрелица показује двослојни зид ооцисте који окружује зигот. Нативни препарат. 

(Е) Спорулисана ооциста. Танак зид ооцисте (велика стрелица) обавија две спороцисте (главе 

стрелица) са по четири спорозоита (мала стрелица). Нативни препарат [39]. 

 

3.1.3. Трансмисија 

Упркос разноврсности прелазних домаћина у којима T. gondii данас 

паразитира, и њеном комплексном животном циклусу, сматра се да је ова 

кокцидија првобитно имала класичан феко-орални циклус развоја, који је 

почињао и завршавао се у мачки, а да се временом адаптирала на нове домаћине и 

видове трансмисије [38]. 

Данас су позната три главна пута трансмисије токсоплазме међу 

домаћинима: трансплацентни пут (тахизоити), конзумација сировог или термички 

недовољно обрађеног (ТНО) меса инфицираних животиња (ткивне цисте) и феко-

орални пут (ооцисте).  

Током трансплацентног преноса, тахизоити најпре инвадирају плаценту, у 

којој изазивају запаљенске и некротичне процесе, након чега инфицирају и сам 

фетус [40]. Овај вид трансмисије се најчешће јавља као последица примарне 

инфекције мајке у току гравидитета [41]. Код мачака, посебан значај конгениталне 

инфекције лежи у способности овако инфицираних мачића да излучују ооцисте 

које, затим, постају потенцијални извор инфекције за друге домаћине.  

Након избацивања у спољашњу средину, ооцисте у фецесу/земљишту могу 

остати инфективне ≥ 18 месеци, док је у сланој и слаткој води, на температури 

фрижидера, доказано њихово преживљавање и до две, односно четири и по 

године. Са примарног места контаминације, ооцисте се лако преносе на веће 

удаљености посредством механичких вектора као што су инсекти (муве, 

бубашвабе, балегари) пужеви, глисте [38]  или пси [36], али и обућом, ветром, 

аеросолом  и атмосферским водама [42]. У воденим срединама, љускари играју 

значајну улогу у акумулацији и транспорту ооциста. Транспортни домаћини 

истовремено могу бити извор инфекције (ооцистама) домаћина који се њима 

хране [43]. 

Уз ингестију ооциста, конзумација сировог и термички недовољно 

обрађеног меса данас се сматра доминантним путем трансмисије T. gondii у 
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природи. Кључ ефикасности овог вида трансмисије лежи у способности 

токсоплазме да: а) инфицира широку палету домаћина, б) у инфицираном 

домаћину остане вијабилна годинама и в) након ингестије преживи излагање 

дигестивним ензимима и настави свој циклус у новом домаћину [44,45]. 

 Поред главних, трансмисија је могућа и путем трансфузије и 

трансплантације, а описана је и инфекција конзумацијом непастеризованог 

козијег млека, као и акциденталне инфекције. Такође, резултати 

експерименталних студија изведених на псима, овцама и козама, сугеришу да је 

код ових врста пренос токсоплазме могућ и сексуалним путем [46,47,48]. 

Међутим, како се ефикасност ових [19] путева трансмисије сматра ограниченом, а 

услови за њихову реализацију стичу само повремено, они нису значајни са 

епидемиолошког становишта [49]. 

3.2. ЗНАЧАЈ ТОКСОПЛАЗМОЗЕ 

 

Токсоплазмоза је један од најчешћих паразитских зооноза широм света. 

Болест код људи је први пут препозната касних 1930-их година. Доказано је да 

токсоплазма која је изолована из људи и она претходно изолована из животиња 

припада истој врсти [50]. Године 1948. увођењем теста са метилен-плавом бојом 

од стране Сабин Фелдмана омогућиле су се сероепидемиолошке студије код људи 

као и изучавање великог броја животињских врста које су пружиле доказе о 

широкој распрострањености и високој преваленци T. gondii у многим областима 

широм света. Од тада се процењује да је до једне трећине светске популације било 

изложено овом паразиту. Међутим, серопреваленце за људску популацију знатно 

се разликују у зависности од различитих земаља, географских подручја унутар 

земље, као и међу различитим етничким групама које живе у истој области. 

[19,51,52]. 

3.2.1. Значај токсоплазмозе код оваца  
 

Конгенитална инфекција са T. gondii је важан узрок абортуса код оваца 

широм света. Мачка је дефинитивни домаћин паразита, а заражене мачке могу 

избацити милионе ооциста у свом фецесу, што доводи до велике контаминације 

животне средине и важног извора инфекције за животиње биљоједе на испаши. 
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 Студије које се баве развојем специфичних антитела код оваца, као 

индикатора изложености T. gondii, показале су да постоје повећане 

серопреваленције повезано са узрастом, што указује да се већина инфекција код 

оваца јавља након рођења. Фаза гестације у којој долази до трансплаценталног 

преноса овог паразита на фетус у развоју је критична за одређивање клиничког 

исхода. Значај ендогеног трансплаценталног преноса код перзистентно 

инфицираних оваца и његов клинички значај је предмет актуелне дебате. Овце 

заражене пре парења развијају имуне одговоре који помажу  у заштити од болести 

током наредног гравидитета. Нурођени и стечени имуни одговор се активира 

након инфекције. Жива вакцина је једина комерцијално доступна вакцина широм 

света за заштиту од урођене токсоплазмозе. 

Овце имају велики економски и пољопривредни значај у многим земљама, 

јер представљају извор хране за људе. Овце су обично заражене протозоом T. 

Gondii. Инфекција паразитом може узроковати рану ембрионалну смрт и 

ресорпцију, феталну смрт и мумификацију, побачај и неонаталну смрт. 

Озбиљност инфекције повезана је са стадијумом гтравидитета, што значи да 

уколико се животиња инфицира у првој трећини гравидитета, последице ће бити 

теже. Заражено овчје месо предствља извор заразе токсоплазмом за људе и 

животиње. Већина оваца стекне инфекцију након рођења, а мање од 4% 

перзистентно заражених оваца преноси овог паразита вертикално на следећу 

генерацију. Након инфекције са T. gondii, овце развијају хуморалне и ћелијски 

посредоване имунолошке одговоре који пружају одговарајућу заштиту током 

наредног гравидитета [53]. 

 

3.2.2. Значај токсоплазмозе код коза  

 

Главни проблем код коза оболелих од токсоплазмозе је абортус. То је већи 

проблем код оваца, али је и код коза један од главних узрока абортуса, 

мумификације и рађања слабо виталне јаради. Козе могу да се заразе ако једу 

траву, сено или житарице које су контаминиране мачијим изметом. До 

репродуктивног тракта стиже крвљу након инвазије на танко црево. Ако је коза 

гравидна у време почетне инфекције, токсоплазма обично напада плаценту и 

фетус отприлике две недеље након почетне инфекције. Фетуси инфицирани у 
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првој половини гравидитета склонији су угинућу од фетуса инфицираних у другој 

половини. Раније заражене козе су обично отпорне на абортус. 

 Коначна дијагноза се поставља лабораторијском анализом на основу 

серологије или хистологије. У овом тренутку не постоји ефикасан третман за 

токсоплазмозу. Због значаја токсоплазме за ове животиње, треба предузети кораке 

како би се спречило излагање осетљивих коза мачијем измету током гравидитета. 

Такође, зрно и сточна храна треба да се чувају у затвореним контејнерима, као и 

мачке у затвореним просторијама. У близини коза, не треба хранити мачке 

сировим месом. Поред тога, требало би одложити фетусе и плаценте на 

прихватљив начин, како би се спречило даље ширење [54]. 

3.2.3. Значај токсоплазмозе код свиња 
 

Свиње су важне за привреду многих земаља, јер су извор хране за људе. 

Заражено свињнско месо је извор инфекције T. gondii за људе и животиње у 

многим земљама. Овај паразит, такође, узрокује смртност код свиња, посебно код 

новорођенчади. Већина свиња стиче инфекцију постнатално ингестијом ооциста 

из контаминиране средине или ингестијом инфицираних ткива животиња. Неке од 

свиња могу да се инфицирају и пренатално, трансплаценталним преносом 

паразита. Узгајање свиња у затвореном простору је у великој мери смањило стопу 

појављивања инфекције T. gondii код ових животиња. Недавно је утврђено да је 

храњење свиња козјом сурутком један од фактора ризика за настанак инфекције 

код органски узгајаних свиња. Тренутно коришћење молекуларних и 

хистопатолошких метода нису дале резултате, јер су неосетљиве на детекцију 

овог паразиту у свињском месу, због њихове ниске концентарције у месу 

намењеном за исхрану људи. Због великог утицаја T. gondii на свиње, а самим тим 

и на људе, ради се на развоју вакцине [55]. 

3.2.4. Значај токсоплазмозе код птицa 
 

Дивље и домаће птичије врсте су важне у епидемиологији инфекција са T. 

gondii, јер их мачке плене и излучују на милионе ооциста у околину. Птице 

биљоједи су, такође, веома подложни инфекцији, због тога што се хране са тла, 

које је контаминирано ооцистама овог паразита. Инфекција T. gondii код птица 
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грабљивица омогућава одржавање инфекције код прелазних домаћина. Људи се 

могу заразити конзумирањем недовољно куваних птичијих ткива [56]. 

3.2.5. Постанатална токсоплазмоза код имунокомпетентних људи 
 

Узимајући у обзир да здравље животиња директно утиче на здравље људи 

и да су животињски производи неоспорно неопходни у исхрани људи, долази се 

до закључка да здравље људи зависи од здравља животиња. 

Мачке играју важну улогу у ширењу токсоплазмозе. Оне се заразе једући 

заражене глодаре, птице или друге мале животиње. Паразит се затим преноси 

мачјим изметом у којем се налазе ооцисте микроскопске величине. Затим, мачићи 

и мачке могу избацити милионе ооциста путем фецеса чак три недеље од 

инфекције. Мање је вероватно да ће зреле мачке избацити паразита, ако су 

претходно биле заражене. Мачка заражена токсоплазмом коју излучује путем 

измета, контаминира и кутију са посипом. Ако се ради о мачки која борави 

напољу, такође долази до контаминације земљишта или воде у околини, што 

доприноси зоонотском потенцијалу овог патогена. 

Док је инфекција са T. gondii људи веома честа, клиничка болест је 

углавном ограничена на ризичне групе. Већина случајева инфекције овим 

паразитом код људи је асимптоматска. Повремено се могу приметити различити 

благи симптоми од којих је лимфаденопатија најзначајнија клиничка 

манифестација [57,58]. Поред тога, могу се јавити и тешке манифестације, као 

што је енцефалитис, сепса, шок, миокардитис или хепатитис, али су веома ретке 

код имунокомпетентних људи [58]. 

Од раних 1950-их година инфекција T. gondii је такође препозната као 

важан узрок ретинохороидитиса [59]. Међутим, инфекција овим паразитом са 

клиничким манифестацијама у оку се дуго сматрала као резултат пренаталне 

инфекције, која се манифестује касније у животу, док су ретинохоридалне лезије 

код новорођенчади са конгениталном токсоплазмомом добро препознате. У 

даљем истраживању, било је контроверзно да ли су сличне очне лезије код старије 

деце или одраслих последице недавно стечене, примарне инфекције или рецидива 

пренаталне инфекције [58,60]  Међутим, данас је утврђено да је развој очних 

симптома, као што су ретинитис и ретинохороидитис убедљиво повезани са 

стеченом токсоплазмозом код људи [57,61]  
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3.2.6. Конгенитална токсоплазмоза 
 

Код имунокомпетентних домаћина, инфекција са T. gondii обично 

резултира са доживотним имунитетом против токсоплазмозе. Стога, ако се 

примарна инфекција стекне 4-6 месеци пре зачећа или раније, заштитни имунитет 

ће обично спречити вертикални пренос на фетус након накнадног излагања. 

Изузетак се примећује код имунокомпромитованих жена са системским 

еритематозним лупусом (SLE) или синдромом стечене имунедфицијенције (AIDS) 

где су претходно инфициране серопозитивне особе пренеле овог паразита 

конгенитално [62]. 

Међутим, ако се први пут зарази током трудноће, T. gondii се такође може 

пренети на фетус код имунокомпетентних жена. Вертикални пренос још увек није 

у потпуности разјашњен, али се сматра да привремена паразитемија код примарно 

заражене труднице може довести до инвазије плаценте тахизоитима који се потом 

умножавају у ћелијама плаценте. На крају, неки од њих могу проћи кроз плаценту 

и ући у феталну циркулацију или фетално ткиво. Конгенитална токсоплазмоза 

може изазвати абортус, неонаталну смрт или феталне абнормалности са штетним 

последицама по фетус. Такође, може значајно смањити квалитет живота деце која 

преживе пренаталну инфекцију [41,63]  

3.3. КЛИНИЧКА СЛИКА 

 

3.3.1. Клиничка слика код мачака 
 

Већина мачака заражених T. gondii не показује знаке болести. Међутим, 

повремено се јавља клиничка болест, често када имунолошки одговор мачке не 

може да заустави ширење тахизоитних облика. Више је вероватно да ће се болест 

појавити код мачака са супримираним имунолошким системом, укључујући младе 

мачке и мачке са вирусом мачије леукемије (FeLV) или вирусом мачије 

имунодефицијенције (FIV). Најшећи симптоми токсоплазмозе су грозница, 

губитак апетита и летаргија. Могу се појавити и други симптоми у зависности од 

тога да ли је инфекција акутна или хронична, као и од локације паразита у телу 

животиње. У плућима, инфекција T. gondii може довестти до упале плућа, што ће 
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изазвати потешкоће у дисању које се постепено може погоршавати. Инфекција 

која изазива промене на јетри може довести до жућкастог пребојавања коже и 

слузокоже (жутица). Токсоплазмоза, такође, може да утиче и на очи и централни 

нервни систем, што може изазвати увеитис, упалу мрежњаче или простора између 

сочива и рожњаче (предња очна комора), слепило, недостатак координације, 

повећану осетљивост на додир, промене у понашању, кружење, трзање уха, 

потешкоће у жвакању и гутању хране, нападе, као и губитак контроле за мокрење 

и дефекацију [64]. 

 

3.3.2. Клиничка слика код свиња 
 

Код одраслих свиња, инфекција са T. gondii најчешће протиче субклинички 

или је праћена благом клиничком сликом, у виду повишене телесне температуре, 

губитка апетита, апатије и тахипнеје. Иако се тешки, чак и смртни, случајеви 

токсоплазмозе повремено детектују и код одраслих јединки, угинућа су, ипак, 

далеко чешћа код прасади, инфициране интарутерино или након рођења. Код ове 

категорије, инфекција чешће поприма акутни ток, са симптомима попут диспнеје, 

цијанозе, грознице, анорексије, опште слабости, поремећаја вида, атаксије, 

конвулзија, тешке дијареје и/или пнеумоније. Инфекција гравидних крмача, осим 

рођења инфициране прасади, за последицу може имати и абортус, а у тежим 

случајевима и смрт саме крмаче. Ипак, у поређењу са овцама и козама, абортус се 

код крмача далеко ређе јавља и већина интраутерино инфициране прасади бива 

ресорбована или мртворођена [65]. 

3.3.3. Клиничка слика код оваца 
 

Најчешћи пут заразе оваца јесте ингестија хране (укључујући пашњак, сено 

и жито), или воде која је контаминирана ооцистама. Доза од само 100-200 ооциста 

довољна је да изазове абортус код ових животиња [66,67,68]. Ингестиране 

ооцисте нападају ћелије домаћина и трансформишу се у тахизоите који се брзо 

репликују. Инфициране ћелије брзо руптурирају, ослобађајући већи број 

тахизоита који нападају више ћелија домаћина и на тај начин стимулишу јак 

инфламаторни одговор домаћина [19]. Имунолошки одговор домаћина стимулише 

тахизоите да се трансформишу у брадизоите који се споро размножавају у 
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ткивним цистама мозга и мишићног ткива. Ове цисте доживотно перзистирају и 

представљају инфективну фазу за потенцијалне прелазне или дефинитивне 

домаћине који могу, путем ингестије, да унесу инфицирано ткиво. Брадизоити се 

могу поново трансформисати у тахизоите код особа са ослабљеним имунитетом, 

што доводи до поновног појављивања инфекције [69]. 

Време када је овца заражена одлучује о тежини и манифестацији 

клиничких симптома и шта ће бити непосредно уочљиво за власнике. Инфекција 

негравидне овце резултира имунитетом од четири недеље од прве инфекције. 

Инфекција у току раног гравидитета доводи до побачаја ембриона без видљивих 

знакова. Најчешће време када долази до инфекције јесте средина гравидитета, јер 

овце долазе у контакт са контаминираним брашном, сламом или сточном раном. 

Уколико дође до инфекције током гравидности, овце абортирају 45 дана касније, 

тј. у касној гравидности. Инфекција у средњем или касном гравидитету доводи до 

неколико дана ранијег партуса. Велики проценат јагњади може бити мртворођено 

или мумифицирано, чоколадно-смеђе боје. Јагњад близанци могу бити врло 

неједнаке величине, једно може бити мање развијено од другог. Поред тога, 

живорођена јагњад биће веома слаба и угинуће унутар првих неколико дана 

живота, упркос свим напорима да се оно одржи у животу. Таква јагњад, обично, 

има оштећење мозга. Још један уобичајени облик касног побачаја јесте велика 

учестолст у рађању једног живог са једним мртвим јагњетом. Мумификација, 

кожаста или бело-тачкаста постељица један је од најважнијих и најтипичнијих 

показатеља побачаја проузрокованих овим паразитом [70]. 

3.3.4. Клиничка слика код људи 
 

Инфекција овим паразитом је широко распрострањена код људи, иако 

распрострањеност зависи од места до места. У САД-у и Уједињеном Краљевству 

процењује се да је 16-40% становништва заражено, док се у Централној и Јужној 

Америци и континенталној Европи стопа инфекције креће од 50-80%. 

Већина инфекција код људи је асимптоматска, али понекад патоген може 

изазвати разорне последице болести. Инфекција може бити урођена или 

постнатална стечена.  

Урођена инфекција се јавља само када се жена зарази током периода 

трудноће. Урођена инфекција која настане током првог триместра је доста тежа од 
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оних које настану у другом и трећем триместру трудноће. Иако  мајка ретко има 

симптоме инфекције, она има привремену паразитемију. Фокалне лезије се 

развијају у плаценти и фетус може постати заражен. У почетку постоји 

генерализована инфекција фетуса. Даље, инфекција из висцералних ткива може се 

локализовати у централном нервном систему.  

Широк спектар клиниких болести јавља се код  конгенитално заражене 

деце. Блажа клиничка слика подразумева благо смањење вида, док код друге деце 

може доћи до запаљења унутрашњих слојева ока (ретинохороидитис), 

хидроцефалуса, конвулзија и интрацеребралних калцификација [58]. Од њих је 

хидроцефалус најмање чест, али је истовремено и најзначајнија лезија 

токсоплазмозе. До сада је најчешћа конгенитална последица токсоплазмозе болест 

ока. Поред овога, социоекономски утицај токсоплазмозе и трошкови неге оболеле 

деце, посебно оне са менталном ретардацијом и слепилом су огромне. Тестирање 

трудница на T. gondii у неким земљама је обавезна, укључујући Француску и 

Аустрију. 

Постнатална инфекција може бити локализована или генерализована. 

Инфекција се може појавити у било ком органу. Инфекције настале уношењем 

ооциста могу бити теже од инфекција проузрокованих ткивним цистама. 

 Повећани лимфни чворови су најчешћи примећени клинички облици код 

људи. Лимфаденопатија може бити повезана са грозницом, умором, боловима у 

мишићима и главобољом.  

Енцефалитис је најважнија манифестација токсоплазмозе код 

имуносупресивних пацијената. Пацијенти могу имати главобољу, 

дезоријентацију, поспаност, рефлексне промене и конвулзије. Токсоплазмоза 

заузима високо место на листи болести које доводе до смрти пацијената са AIDS-

ом. Код пацијената са AIDS-ом, иако било који орган може бити укључен, 

најчешће је пријављена инфекција мозга. Такође, ови пацијнети могу да имају јаке 

главобоље, које како болест напредује, могу довести до стања конфузије, 

летаргије, атаксије и коме [57,58,60,62,63]. 

3.4. НАЧИНИ КОНТРОЛЕ ТОКСОПЛАЗМОЗЕ 

 

Стратегије за контролу токсоплазмозе треба да подразумевају превенцију 

инфекције код стоке, идентификацију заражених животиња у ланцу исхране, 
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нешкодљиво уклањање или третман заражених лешева како би месо било 

безбедно за људску употребу, као и превенцију и лечење у ризичној популацији 

(болесници са AIDS-ом, трансплантације, труднице и животиње).  

Ткивне цисте T. gondii могу се учинити неинфективним загревањем меса 

на 67°C, замрзавањем на -12°C и зрачењем при 50 килорада цезијума 137 без 

утицаја на квалитет меса [71,73].  

 

3.4.1. Превенција и контрола 
 

Да би се спречила инфекција са T. gondii код људи, руке треба добро 

опрати са сапуном и водом након руковања месом. Све даске за сечење, 

умиваонике, ножеве и друге материјале који долазе у контакт са некуваним месом 

треба да се оперу сапуном и водом, јер стадијуме T. gondii у месу убија вода. Месо 

било које животиње треба да се кува на 70°C, пре употребе у људској или 

животињској исхрани, а зачињавање домаћих кобасица требало би избегавати. 

Труднице би посебно требале предузимати мере предострожности приликом 

блиског контакта са мачкама, земљом и сировим месом. Мачке, као кућни 

љубимци, треба да се хране само сувом, конзервисаном или куваном храном. 

Кутија са посипом треба да се очисти и испразни свакодневно, али да то не врши 

жена која је трудна. Приликом рада у башти једна од препорука је носити 

рукавице. Пре конзумирања, поврће треба добро опрати, јер постоји могућност од 

контаминације мачијим изметом. Будуће мајке би требале бити свесне могуће 

опасности од токсоплазмозе. Еутаназија кућног љубимца неће решити проблем. 

Мачке треба стерилисати да би се популација мачака на фарми држала под 

контролом. Свиње и друге мртве животиње треба одмах уклонити како би се 

спречио канабализам од стране свиња. Овце које су имале абортусе услед 

токсоплазмозе, обично немају рекурентне абортивне инфекције и тако се могу 

сачувати за будући узгој. Не би требало голим рукама руковати са феталним 

мембранама и мртвим фетусима, већ се требају нешкодљиво уклонити или 

спалити како би се спречила инфекција фелида и других животиња на фарми. 

Мачкама не треба дозволити да буду у близини гравидних коза и оваца. Зрна 

треба чувати прекривеним, како би се спречила контаминација ооцистама[74]. 

Неке од основних мера контроле приказане су на слици 7. 
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Слика 7. 

 

Да би се спречила инфекција животиња у зоолошком врту са 

мачке, укључујући све дивље фелиде, треба да буду смештени у згради која је 

одвојена од осталих животиња. Мачке по правилу не треба хранити некуваним 

месом. Међутим, уколико се избор мора направити, смрзнуто месо је мање 

инфективно од свежег меса, а говеђе

форму овог паразита, него коњско месо, свињетина или овчетина. Ширење 

ооциста T. gondii у зоолошким вртовима треба спречити, због потенцијалне 

изложености деце. Метле, лопате и остали прибор који се користи за чишћење 

кавеза за мачке треба аутоклавирати или загрејати на 70°C, најмање 10 минута. у 

току самог чишћења кавеза, чувари животиња треба да носе маске и заштитна 

одела. Мачији измет треба свакодневно уклањати како би се спречила 

спорулација ооциста [74]. 

3.4.2. Мере контроле код мачака као коначних домаћина
 

Токсоплазмоза, као зооноза, је веома опасно паразитско обољење, које се 

може пренети са животиње на људе и озбиљно угрозити живот човека. Због тога 

је јако битно и неопходно редовно чишће

одговорност је сваког власника да штити сопствено здравље и здравље свог 

љубимца, а самим тим и здравље других људи и животиња.

Чишћење од цревних паразита се спроводи први пут код животиња са 20 

дана старости. Чишћење младунаца се понавља са 40 дана њихове старости. 
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Да би се спречила инфекција животиња у зоолошком врту са 

мачке, укључујући све дивље фелиде, треба да буду смештени у згради која је 

одвојена од осталих животиња. Мачке по правилу не треба хранити некуваним 

месом. Међутим, уколико се избор мора направити, смрзнуто месо је мање 

инфективно од свежег меса, а говеђе месо има мању вероватноћу да садржи 

форму овог паразита, него коњско месо, свињетина или овчетина. Ширење 

у зоолошким вртовима треба спречити, због потенцијалне 

изложености деце. Метле, лопате и остали прибор који се користи за чишћење 

авеза за мачке треба аутоклавирати или загрејати на 70°C, најмање 10 минута. у 

току самог чишћења кавеза, чувари животиња треба да носе маске и заштитна 

одела. Мачији измет треба свакодневно уклањати како би се спречила 

е контроле код мачака као коначних домаћина 

Токсоплазмоза, као зооноза, је веома опасно паразитско обољење, које се 

може пренети са животиње на људе и озбиљно угрозити живот човека. Због тога 

је јако битно и неопходно редовно чишћење мачака од цревних пар

одговорност је сваког власника да штити сопствено здравље и здравље свог 

љубимца, а самим тим и здравље других људи и животиња. 

Чишћење од цревних паразита се спроводи први пут код животиња са 20 

дана старости. Чишћење младунаца се понавља са 40 дана њихове старости. 
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Да би се спречила инфекција животиња у зоолошком врту са T. gondii, 

мачке, укључујући све дивље фелиде, треба да буду смештени у згради која је 

одвојена од осталих животиња. Мачке по правилу не треба хранити некуваним 

месом. Међутим, уколико се избор мора направити, смрзнуто месо је мање 

месо има мању вероватноћу да садржи 

форму овог паразита, него коњско месо, свињетина или овчетина. Ширење 

у зоолошким вртовима треба спречити, због потенцијалне 

изложености деце. Метле, лопате и остали прибор који се користи за чишћење 

авеза за мачке треба аутоклавирати или загрејати на 70°C, најмање 10 минута. у 

току самог чишћења кавеза, чувари животиња треба да носе маске и заштитна 

одела. Мачији измет треба свакодневно уклањати како би се спречила 

Токсоплазмоза, као зооноза, је веома опасно паразитско обољење, које се 

може пренети са животиње на људе и озбиљно угрозити живот човека. Због тога 

е мачака од цревних паразита и 

одговорност је сваког власника да штити сопствено здравље и здравље свог 

Чишћење од цревних паразита се спроводи први пут код животиња са 20 

дана старости. Чишћење младунаца се понавља са 40 дана њихове старости. 



Марија Бјелица  Дипломски рад Преглед лителатуре 

24 
 

Приликом оба наведена чишћења неопходно је са младима истовремено чистити и 

мајку. У периоду од 6 месеци старости, маче треба чистити у интервалима од 

једног месеца. После шест месеци старости, чишћење се понавља у интервалима 

од три до шест месеци. 

Чишћење на свака три месеца се препоручује тамо где животиња пуно 

времена проводи са малом децом, у већим одгајивачницама, ако мачка пуно 

времена проводи напољу и долази често у контакт са другим мачкама. Ако се 

мачка држи у кући и ако је њихов контакт са другим представницима њихове 

врсте ређи, чишћење се спроводи на сваких шест месеци. 

Чишћење од цревних паразита мора да се врши иако власник у измету 

животиње не примећује цревне паразите. Код већине одраслих животиња, 

паразити у цревима животиње бораве, а да не изазивају никакве симптоме, нити у 

измету долази до појаве видљивих трагова њиховог присуства. 

Најлакши начин да се спречи токсоплазмоза код мачке јесте да се мачка 

држи у затвореном простору, као и избегавање храњења мачке сировим месом, 

костима, изнутрицама или непастеризованим млеком. Такође, потребно је 

спречити мачкама слободно кретање ван домаћинства, да лови птице и глодаре 

или улази у просторије у којима су смештене животиње које производе храну. 

Здраве мачке са позитивним титром антитела представљају малу опасност 

за људе, али мачке без титра антитела су у већој опасности да се заразе и 

представљају самим тим и већу опасност по здрабље људи. Због овога је веома 

битно предузети све неопходне мере предострожности, како би заштитили 

сопствено здравље, као и здравље љубимца и околине. 

 

3.4.3. Мере контроле на нивоу фарме 
 

Интензиван систем узгоја се у случајевима појединих фарми свиња показао 

високо ефикасним у контроли токсоплазматске инфекције [72]. Међутим, у 

случајевима када је околина фарме високо контаминирана ооцистама T. gondii, 

ова мера, сама по себи није довољна [76] и мора бити праћена истовременим 

побољшањем зоохигијенских услова и биосигурносних мера [76,77]. 

Са друге стране, интензиван узгој и појачане биосигурносне мере често 

иду на штету добробити животиња и у многим земљама и произвођачи се, под 
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притиском јавности, све више окрећу органској производњи и тзв. ,,animal-

friendly" условима, који, између осталог, подразумевају већи контакт са природом. 

Контакт са природом, међутим, значи и већу вероватноћу контакта са 

инфективним ооцистама и инфицираним прелазним домаћинима, због чега овакви 

системи производње за последицу могу имати поновни пораст преваленце 

токсоплазмозе код свиња. Тако је у Швајцарској, након увођења прописа о 

добробити животиња, примећен пораст серопреваленце T. gondii код свиња у тову 

за 13% (са 1% на 14%) [78]. Висока серопреваленца је детектована и код органски 

гајених свиња као и код свиња из претежно екстензивног система узгоја. Ипак, 

показало се да и ,,animal-friendly" фарме могу бити слободне од T. gondii. Као 

безбедносне мере, на овим фармама се препоручује  контрола присуства мачака и 

глодара, контролисано кретање људи на фарми и избегавање храњења животиња 

различитим материјалом, као што је козија сурутка [79]. 

Вакцинација би била најједноставнији начин заштите свиња у ,,animal-

friendly" системима. Међутим, упркос обећавајућим резултатима појединих 

студија [80,81] вакцина, задовољавајуће ефикасности, за ову врсту још увек није 

пронађена [82]. Вакцинација мачака, у циљу спречавања излучивања ооциста и 

последичне контаминације околине, такође је предлагана као мера контроле. 

Ефикасност овакве једне вакцине је чак и потврђена на терену [83],  међутим, због 

високе цене, ниских температура чувања и кратког рока трајања, као и због 

недовољног интересовања власника, прекинута је њена комерцијална производња 

[84]. 

Што се хемотерапеутика тиче, већина њих се показала ефикасним само 

против тахизоита T. gondii. Иако су неки од њих показали и одређену ефикасност 

против брадизоита, још увек не постоји антипаразитик који је способан да у 

потпуности елимминише цисте T. gondii из ткива инфицираних животиња [85]. 

3.4.4. Мере контроле на нивоу кланице 
 

У одсуству клиничке слике и специфичних патолошких промена код 

највећег броја инфицираних животиња, као и због изузетно малих димензија 

ткивних циста T. gondii, стандардне методе post mortem инспекције меса нису 

ефикасне у диференцијацији меса здравих и заражених животиња [86]. Такође, ни 

једна од тренутно постојећих метода лабораторијске дијагностике није довољно 
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осетљива да би могла са потпуном сигурношћу да потврди или искључи 

присуство токсоплазматске инфекције код појединачне животиње. Као последица 

овога, ни у једној европској земљи, на линији клања тренутно не постоји контрола 

меса на T. gondii [87]. Потенцијално решење овог проблема, засновано на анализи 

ризика, понудила је Европска агенција за безбедност хране – EFSA (European 

Food Safety Authority). Према њеним препорукама, на основу процене 

заступљености познатих фактора ризика на фарми, и резултата серолошког 

скрининга свиња на линији клања, фарме би се класификовале на фарме високог и 

ниског ризика од присуства инфекције. Месо свиња са фарми повећаног ризика 

затим би могло бити подвргнуто додатним процесима обраде који ће осигурати 

губитак инфективности потенцијлно присутних ткивних циста [88]. Такође, у 

складу са Директивом Европског парламента и већа (2003/99/EZ) (European 

Parliament and Council of the European Union, 2003) токсоплазма је увршћена међу 

зоонозе чије праћење је обавезно од стране држава чланица ЕУ чија 

епидемиолошка ситуација то захтева.  

Коначно, јасно декларисање производа пореклом од свиња и других 

животиња из „animal friendly“ система, додатно би помогло у контроли ризика од 

инфекције критичних група, као што су труднице и имунокомпромитоване особе 

[89,90]. 

3.4.5. Методе инактивације циста T. gondii у месу свиња 
 

Термичка обрада представља најједноставнији и, истовремено, 

најефикаснији начин убијања ткивних форми T. gondii. Према препорукама USDA 

(US Department of Agriculture), за потребе инактивације евентуално присутних 

ткивних циста, температура у дубини меса би приликом припреме требала да 

износи најмање 66ºC у случају свињетине, јагњетине и говедине, најмање 71ºC у 

случају дивљачи, и 74ºC у случају пилетине. У исту сврху, EFSA препоручује 

третман свих врста меса температуром од најмање 67ºC. У свету, међутим, постаје 

све популарнији третман нижим температурама (53°C and 58°C) током дужег 

временског периода (20 h) (тзв. low temperature long time, LTLT), чију ефикасност 

тек треба испитати [91]. Термичка обрада меса у микроталасној пећници се не 

препоручује као поуздана метода уништавања вијабилних циста T. gondii, због 

неравномерног загревања унутар пећнице [91]. 
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На температури фрижидера ткивне цисте у свежим труповима животиња 

могу преживети преко три, а према неким ауторима  и преко шест недеља, што је 

знатно дуже него што се месо обично складишти пре употребе. Међутим, 

применом нижих температура, период преживљавања циста се значајно скраћује. 

Студије су показале да на температурама између 0ºC и -5ºC, цисте остају 

инфективне око седам дана на -7ºC и -12ºC мање од четири дана,90 док су на -

20ºC преживљавале краће од 72h [92,94]. Са друге стране, изоловане су вијабилне 

цисте из леша мајмуна, претходно чуваног на -20ºC, у трајању од 16 дана, док су 

турски истраживачи неоштећене цисте пронашли у смрзнутом месу бивола [95]. 

Због свега наведеног, у циљу инактивације потенцијално присутних циста T. 

gondii, смрзавање се препоручује искључиво у комбинацији са другим методама. 

Сољење, саламурење, димљење, сушење и друге врсте третмана које за 

циљ имају побољшање укуса или конзервацију меса, могу се користити за 

умањивање вијабилности токсоплазме. Међутим, због великих варијација у 

методологији и налазима досадашњих истраживања, у овом тренутку није могуће 

дати јасне препоруке у погледу састава и концентрације раствора и дужине 

третмана којима би се осигурала њихова ефикасност [84]. Тако, док су поједини 

аутори боље ефекте имали након обогаћивања раствора натријум-хлорида 

нитритима [96], други [97] су закључили да, у току производње пршуте нитрити 

уствари успоравају инактивацију циста T. gondii, одлажући процес липолизе који 

аутори сматрају једним од кључних фактора инактивације паразита. Слично томе, 

закључено је да активност воде и pH вредност меса, односно кобасице, фактори 

који, уз концентрацију соли, значајно утичу на ефикасност инактивације ткивних 

циста[98]. Задовољавајући резултати су добијени комбинацијом смрзавања, 

сољења (без нитрита) и седмомесечног зрења. Ефикасна инактивација циста је 

постигнута и комбинацијом третирања шунки са 3.9% NaCl, 25 mg/kg нитрата и 3 

mg/kg нитрита и периода сушења од 14 месеци [99]. 

Ефикасним методама инактивације T. gondii у месу показали су се и гама 

зрачење, у дозама 0,7 kGy и 1,0 kGy, као и притисак од 300 Mpa [100]. Препреку 

практичној примени ових метода, за сада, представља отпор потрошача и 

недостатак одговарајуће легислативе у већини држава ЕУ, у случају зрачења  тј. 

недостатак техничко-технолошких решења у случају притиска [101]. 

Квантитативна процена микробиолошког ризика (QMRA) је приступ 

математичком моделирању који се користи за процену ризика од инфекција и 
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болести када је популација изложена микроорганизмима у окружењу. Овај модел 

чине следећи кораци: 

1. Број брадизоита по зараженој порцији израчунат је комбиновањем 

величина порција са концентрацијом брадизоита у месу 

2. Утицај сваког корака обраде меса (прво сољење, затим замрзавање и на 

крају загревање) на број брадизоита по инфицираној порцији процењен је 

на основу података из литературе. 

3. Вероватноћа инфекције људи по инфицираном делу процењена је 

коришћењем односа доза-одговор. 

4. Вероватноћа инфекције по порцији добијена је множењем исхода корака 3 

са преваленцијом T. gondii код одређене врсте стоке. 

5. Број инфекција годишње у холандској популацији израчунат је множењем 

вероватноће инфекције по порцији са бројем конзумираних порција 

годишње, и прилагођен за претходни имунитет множењем са 

преваленцијом серонегативних-оних код којих у крви није пронађен 

патоген. 

У моделу је узета у обзир варијабилност концентрације брадизоита, 

величине порције и параметара обраде, док несигурност параметара није. Да би се 

истражио утицај улазних параметара на исход модела, спроведена је анализа 

осетљивости. Ефекти најважнијих претпоставки модела (тј. млевење меса, 

преваленција инфективних паразита код говеда, процењене почетне дозе за 

експерименте са ефектом обраде и параметар доза-одговор за инфекцију мишева) 

процењени су коришћењем алтернативних сценарија [102]. 

 

3.4.6. Дијагностика 
 

У дијагностици токсоплазмозе код животиња могу се користити директне 

методе, које су засноване на доказивању самог паразита, и индиректне методе, 

којима се доказује присуство специфичних антитела. 
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3.4.6.1. Индиректне серолошке методе 
 

У односу на директне методе, серолошке методе се сматрају осетљивијим, 

једноставнијим и економичнијим средством дијагностике токсоплазмозе код 

животиња. Нажалост, ни један од тренутно расположивих тестова није у стању да, 

на нивоу индивидуалне животиње, потврди или искључи присуство инфективних 

циста у њеним ткивима. Због тога се примена серолошких метода препоручује 

искључиво за потребе епидемиолошких истраживања [103,104]. 

 Серуми свиња се најчешће испитују на присуство IgG, а уколико тест то 

дозвољава и IgM антитела против T. gondii. Истраживања сугеришу да се код 

свиња IgM антитела синтетишу само током кратке, иницијалне фазе инфекције, 

док се у случају IgG антитела, достигнути плато одржава месецима. У зависности 

од врсте коришћеног серолошког теста, IgM антитела је могуће детектовати већ 

око седмог дана након инфекције, док се IgG антитела могу детектовати најраније 

око 10-14. дана након инфекције. Треба, међутим, имати у виду да на брзину 

формирања специфичних антитела утичу и пут инфекције, развојни стадијум који 

је до инфекције довео, као и вируленција паразита [105,106,107]. 

Тестови који су најчешће коришћени за детекцију антитела против T. 

gondii код  су: 

♦  Сабин-Фелдманов (Sabin-Feldman) „dye test“ (SFDT, DT) - значајан пре 

свега са историјског аспекта, јер је његово откриће 1948. године означило 

почетак озбиљнијих епидемиолошких студија широм света [108], 

укључујући и Србију [109]. Иако се и данас сматра „златним стадардом“ за 

дијагностику хумане токсоплазмозе, у пракси се ретко користи, 

првенствено због употребе живих тахизоита. То је серолошки тест за 

антитела на токсоплазму код људи. Специфичан је и осетљив, али може 

бити непоуздан код животиња. Поред тога, ово је скупа метода 

дијагностике и захтева висок степен техничке стручности. Треба 

напоменути, да због добробити животиња, тахизоите треба узгајати у 

култури ткива, а не у перитонеуму миша, кад год је то могуће [110]. 

♦ Рекција везивања комплемента (Complement-fixation test) – први тест који 

је коришћен у дијагностици токсоплазмозе [111]. 
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♦ Тест индиректне хемаглутинације (IHA) и тест латекс аглутинације (LAT) 

– нису се показали довољно осетљивим за примену на свињским серумима 

[110]. 

♦ Имуноблотинг (IB) – изузетно осетљив, квалитативан тест. Користи се за 

потврду резултата других тестова. Супериоран у односу на остале у 

детекцији очне и конгениталне токсоплазмозе [112,113]. 

♦ Тест индиректне имунофлуоресценције (IFAT) – Многи га сматрају 

референтним тестом за серолошку дијагностику токсоплазмозе код свиња. 

Омогућава рану детекцију антитела[106], не даје унакрсну реактивност са 

другим кокцидијама, али је релативно субјективан и недостаје му 

стандардизација у погледу граничних вредности. Може да детектује и IgM 

и IgG антитела. Једноставна је и широко коришћена метода. Цели, убијени 

тахизоити T. gondii се инкубирају са разређеним испитним серумом, додаје 

се одговарајући флуоресцентни серум против врсте, а резултат се затим 

гледа под флуоресцентним микроскопом. Флуоресцентно обележена 

антитела су комерцијално доступна за разне животињске врсте. Међутим, 

метода захтева флуоресцентни микроскоп и резултати се очитавају 

гледањем, тако да може доћи до индивидуалних варијација [112]. 

♦ Имуноензимски тест (ELISA) – по осетљивости и специфичности налази се 

у самом врху, заједно са IFAT и MAT. Очитавање резултата је објективно, 

може бити полу-аутоматизован и погодан је за преглед великог броја 

узорака. Индиректне методе, које су користиле растворљиве антигене T. 

gondii, показале су склоност ка унакрсним реакцијама са Sarcocystis cruzy. 

Може да детектује и IgM и IgG антитела [106,112]. 

♦  Високо осетљиви тест директне аглутинације (HSDA) – модификација 

теста директне аглутинације коју су увели Desmonts и Remington, а која се 

огледала у новом начину добијања антигена и увођењу 2-меркаптоетанола 

(2МЕ), чиме су побољшане осетљивост и специфичност до тада 

коришћеног теста [111]. Пошто му резултати корелирају са резултатима 

DT, препоручује се као скрининг тест у клиничким лабораторијама [114]. 

♦ Тест модификоване аглутинације (MAT) – од HSDA се разликује само по 

времену додавања 2МЕ (на крају теста, уместо на почетку). Иако су 

резултати компаративних студија показали да је МАТ нешто мање осетљив 

у односу на ELISA методу, он се сматра најосетљивијим и 
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најспецифичнијим тестом за откривање инфекције код природно 

инфицираних свиња [87,103,115]. Осим тога, у извођењу МАТ-а се не 

користе коњугати специфични за врсту домаћина, па се истим тестом, уз 

корекцију разређења могу прегледати серуми различитих врста животиња. 

Такође, МАТ је јефтинији и једноставнији за извођење у односу на IFAT и 

ELISA и не захтева посебну опрему за очитавање резултата. Добра страна 

МАТ-а је и та што нису примећене лажно позитивне реакције са Sarcocystis 

misheriana [112]. Ману теста представља дужина његовог извођења 

(инкубација “преко ноћи“) због чега МАТ, у тренутном облику, није 

погодан за употребу у кланици и на терену. Као и код IFAT методе, 

присутна је субјективност током очитавања резултата. Приликом 

тестирања месних сокова, МАТ је показао бољу осетљивост у односу на 

комерцијални ELISA кит [107,116]. 

3.4.6.2. Директне методе дијагностике токсоплазмозе 
 

Директно доказивање токсоплазме у ткивима може се вршити 

хистолошким и имунохистохемијским методама, на култури ћелија, билошким 

огледом на животињама и молекуларним методама, које су у највећем броју 

случајева базиране на ланчаној реакцији полимеразе (Polymerase Chain Reaction, 

PCR). 

Хистолошке и имунохистохемијске методе заснивају се на визуелизацији 

тахизоита и циста T. gondii у ткивима животиња помоћу боја, али због ниске 

осетљивости данас имају углавном историјски значај [117,118]. 

 

3.4.6.3. Идентификација узрочника 
 

 А) Изолација T. gondii из абортивних фетуса оваца и коза и феталних 

мембрана најбоље се врши инокулацијом лабораторијских мишева. Најбоља ткива 

за инокулацију су мозак фетуса и котиледони плаценте и оптимални резултати се 

добијају са свежим неконтаминираним узорцима. Узорци се не смеју замрзнути на 

било којој температури, јер ово убија паразита.  

Алтернативна метода за испитивање мозга миша је узимање малог дела 

предњег мозга (отприлике величине главе шибице), равно потиснуто покровним 

стаклом. Ткивне цисте би се требало лако увидети под микроскопом. Ако су 
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инокулирана ткива јако заражена, мишеви могу угинути након једне до две 

недеље. Неуспех у доказивању ткивних циста не искључује позитивну дијагнозу. 

Серум од мишева може бити анализиран на присуство антитела на T. gondii, а ако 

је и ова анализа негатива, инфекција токсоплазмом није вероватна. 

 Б) Секција ткива-код животиња које су угинуле од акутне токсоплазмозе, 

жаришна мононуклеарна упала са или без жаришне некрозе може се видети у 

бројним ткивима, укључујући јетру, срце и плућа. Плућа могу бити едематозна. 

Типично се тахизоити токсоплазме могу доказати повезано са некрозом и 

запаљењем. У случају побачаја и мртворођених оваца и коза, захваћени 

котиледони постељице обично садрже велика жаришта коагулационе некрозе, 

која су с временом могла постати минерализована. Понекад је видљив мали број 

интрацелуларних и екстрацелуларних токсоплазми, обично на периферији 

некротичног подручја или у ресици која је у раном стадијуму инфекције. 

Тахизоити изгледају овоидно, величине од 2-6 микрометара, са језгрима који су 

умерено базофилни и смештени у средини или према крају. У мозгу фетуса могу 

се развити примарне и секундарне лезије. Микроглијална жаришта, титпично са 

некротичним или минерализованим центром и често повезана са благим 

жаришним лимфоидним менингитисом, представљају фетални имунолошки 

одговор након локалног размножавања паразита. Ткивне цисте токсоплазме се 

ретко налазе, обично на периферији ових лезија. Фокална леукомалација је такође 

честа и сматра се да може бити последица феталне аноксије у касном гравидитету, 

узроковане узнапредовалим лезијама у плаценти које спречава довољан пренос 

кисеоника од мајке до фетуса. Таква се жаришта најчешће јављају у белој 

можданој маси. Жаришна леукомалација сама по себи упућује на болест плаценте 

или акутну инсуфицијенцију, али ове две неуропатолошке промене, виђене 

заједно, карактеристичне су за инфекцију токсоплазмом. Потврда идентитета T. 

gondii у деловима ткива код оваквих случајева , као и код случајева акутне 

токсоплазмозе, може се постићи имунохистохемијски. Метода је практична и 

осетљива.  

В) Методе препознавања нуклеинских киселина-развијено је неколико 

тестова који се темеље на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) за детекцију ДНК 

из T.gondii. PCR методе се заснивају на доказивању генетског материјала паразита 

у испитиваном узорку. Током PCR реакције долази до умножавања специфичног 

дела генома, а добијени продукт се може учинити видљивим електрофорезом на 
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гелу, ласерском детекцијом (на аутоматс

PCR-а у реалном времену који се још назива и квантитативни PCR (qPCR). 

Први протокол за молекуларну детекцију 

за конвенционални PCR и ослањао се на умножавање B1 гена, који се у г

понавља 35 пута [119]. Већ наредне године, метода је нашла употребу у 

дијагностици токсоплазмозе код животиња 

првобитни протокол је доживео бројне модификације, углавном по питању 

одабира гена тј. секвенци које су ум

геному, то је, по правилу, PCR осетљивији. Тако је увођење нове циљне секвенце 

– некодирајућег 529-bp фрагмента, који је и данас у употреби, а који се у геному 

токсоплазме понавља 200-300 пута 

односу на ону која се базирала на умножавању B1 гена 

Молекуларне методе се могу поделити у две групе, при чему прва група 

обухвата технике којима се детектује ДНК 

спадају конвенционални PCR, “nested” PCR (n

употребу два пара прајмера (екстерних и интерних) током два узастопна PCR

При томе, други пар прајмера циља секвенцу унутар продукта који је добијен н

крају прве PCR-реакције[122]. На слици 8 уочавамо шематски приказ nPCR 

методе. 

 

Слика 8.

Метода која омогућава истовремено (у једној PCR реакцији) умножавање 

неколико различитих секвенци, назива се мултиплекс PCR (МPCR). 

Другу групу метода чине молекуларне методе у које спадају анализа 

полиморфизма дужина рестрикционих фрагмената заснована на
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гелу, ласерском детекцијом (на аутоматском секвенцеру) или директно, у случају 

а у реалном времену који се још назива и квантитативни PCR (qPCR). 

Први протокол за молекуларну детекцију T. gondii развијен је 1989. године, 

за конвенционални PCR и ослањао се на умножавање B1 гена, који се у г

Већ наредне године, метода је нашла употребу у 

дијагностици токсоплазмозе код животиња [120] У годинама које су уследиле 

првобитни протокол је доживео бројне модификације, углавном по питању 

одабира гена тј. секвенци које су умножаване. Што се секвенца чешће понавља у 

геному, то је, по правилу, PCR осетљивији. Тако је увођење нове циљне секвенце 

bp фрагмента, који је и данас у употреби, а који се у геному 

300 пута - повећао осетљивост методе 10-100 пута у 

односу на ону која се базирала на умножавању B1 гена [121,122]. 

Молекуларне методе се могу поделити у две групе, при чему прва група 

обухвата технике којима се детектује ДНК T. gondii у биолошким узорцима и ту 

спадају конвенционални PCR, “nested” PCR (n-PCR), и qPCR. n-PCR подразумева 

употребу два пара прајмера (екстерних и интерних) током два узастопна PCR

При томе, други пар прајмера циља секвенцу унутар продукта који је добијен н

[122]. На слици 8 уочавамо шематски приказ nPCR 

 

Слика 8. Шематски приказ nPCR методе [123] 

 

Метода која омогућава истовремено (у једној PCR реакцији) умножавање 

неколико различитих секвенци, назива се мултиплекс PCR (МPCR).  

Другу групу метода чине молекуларне методе у које спадају анализа 

полиморфизма дужина рестрикционих фрагмената заснована на PCR-у (Restriction 

Преглед лителатуре 

33 

ком секвенцеру) или директно, у случају 

а у реалном времену који се још назива и квантитативни PCR (qPCR).  

развијен је 1989. године, 

за конвенционални PCR и ослањао се на умножавање B1 гена, који се у геному 

Већ наредне године, метода је нашла употребу у 

У годинама које су уследиле 

првобитни протокол је доживео бројне модификације, углавном по питању 

ножаване. Што се секвенца чешће понавља у 

геному, то је, по правилу, PCR осетљивији. Тако је увођење нове циљне секвенце 

bp фрагмента, који је и данас у употреби, а који се у геному 

100 пута у 

Молекуларне методе се могу поделити у две групе, при чему прва група 

у биолошким узорцима и ту 

PCR подразумева 

употребу два пара прајмера (екстерних и интерних) током два узастопна PCR-а. 

При томе, други пар прајмера циља секвенцу унутар продукта који је добијен на 

[122]. На слици 8 уочавамо шематски приказ nPCR 

 

Метода која омогућава истовремено (у једној PCR реакцији) умножавање 

Другу групу метода чине молекуларне методе у које спадају анализа 

у (Restriction 
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fragment length polymorphism, PCR-RFLP), анализа микросателита и мултилокусно 

типизирање секвенце (multilocus sequence typing (MLST)) једне копије 

токсоплазматске ДНК и оне се користе за генотипизацију сојева T. gondii [123]. 

 

Г) Детектовање ооциста у води за пиће-ооцисте T. gondii откривене су у 

води за пиће методом за детекцију ооцисте Cryptosporidiuma. Метода се ослања на 

прикупљање великог узорка воде и пролазећи кроз патронски филтер. 

Идентификација ооциста T. gondii је била помоћу инокулације глодара [124]. 

 

3.4.6.4. Биолошки оглед 
 

Биолошки оглед (БО) представља најстарији вид изолације T. gondii. 

Истовремено, због високе осетљивости и специфичности, БО се и данас сматра 

референтном методом за детекцију и испитивање вијабилности T. gondii у месу 

производних животиња. Студије су показале да је БО способан да детектује 1 

цисту у 100 g ткива [115]. 

Биолошки оглед се изводи на мачкама или мишевима, при чему се БО на 

мачкама сматра “златним стандардом” и показао се двоструко осетљивијим у 

односу на БО на мишевима [115]. Разлог томе лежи у већој осетљивости мачака 

на инфекцију брадизоитима, као и могућности стављања у оглед велике количине 

узорка (500g и више) [125]. Малу количину узорка која улази у БО на мишевима, 

могуће је у одређеној мери превазићи концентровањем ткивних циста путем 

пепсинске или трипсинске дигестије. Талог добијен дигестијом меса инокулише 

се мишевима интраперитонеално, субкутано или перорално. Након периода 

инкубације од шест недеља, мишеви се жртвују, а њихова крв и мозак испитују 

серолошким односно паразитолошким методама на присуство паразита. Мачке се, 

за потребе БО, хране мускулатуром испитиване животиње и после три дана фецес 

им се контролише на присуство ооциста [125]. 

Осетљивост биолошког огледа на мишу зависи од стадијума инфекције и 

броја инфективних облика. Сматра се да однос инокулисаних и успешно 

инфицираних мишева одговара концентрацији паразита у инокулуму [115]. 

Мане биолошког огледа су компликованост извођења, дужина чекања на 

резултате као и жртвовање великог броја животиња [126]. Такође, уколико се 

дигестија врши употребом пепсина, изолација ће вероватно изостати у великом 
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броју случајева акутно инфицираних свиња , с обзиром на то да пепсин унишава 

тахизоите T. gondii [45]. 

 

3.4.7. Терапија 
 

Лечење токсоплазмозе укључује комбинацију два антимикробна лека, 

најчешће инхибиторе дихидрофолат редуктазе (DHFR) (приметамин и 

триметоприм) и дихидроптероат синтетаза (сулфонамиди као што су 

сулфадиазин, сулфаметоксазол и сулфадоксин), који блокирају синтезу фолне 

киселине. Чини се да је DHFR, најефикаснији лек против T. gondii и основа је за 

ефикасну терапију. То укључује пириметамин-сулфадиазин (pyr-sulf) као златни 

стандард према којем се мере други режими и пириметамин у комбинацији са 

клиндамицином, атоваконом, кларитромицином или азитромицином [127].  

3.4.7.1. Конгенитална токсоплазмоза 
 

Постоје две времеснеке одреднице за увођење специфичне терапије против 

T. gondii, а то је пренатално лечење усмерено на превенцију преноса паразита са 

мајке на фетус и/или смањење оштећења плода и постнатално лечење у сврху 

ублажавања клиничких манифестација код зараженог новорођенчета [127]. 

 

3.4. 7.1. Пренатални третман  
 

 Женама зараженим током трудноће (или око зачећа) за ефикасну терапију 

нуди се спирамицин који је снажан макролидни антибиотик који се концентрише 

у плаценти што га чини идеалним у превенцији преноса паразита са мајке на плод. 

Нажалост, овај лек није ефикасан у лечењу установљене инфекције фетуса, 

будући да једва пролази плацентарну баријеру [127]. 

 

3.4.7.2. Постнатални третман 
 

 Постнатално лечење започиње када се потврди дијагноза конгениталне 

инфекције и има за циљ превенцију или смањење клиничких манифестација при 

рођењу и ублажавање могућих дуготрајних последица или клиничких рецидива. 
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Класична студија која је променила општи приступ постнаталном лечењу била је 

Chicago Collaborative Treatmen Trial (CCTT) из 1994. године, која је открила 

охрабрујући исход једногодишњег лечења са пираметамин-сулфадиазином (pyr-

sdz) у 120 новорођенчади праћених између 1981. и 2004. чак и међу децом са 

тешким манифестацијама при рођењу, 80% имало је нормалну моторичку 

функцију, 64% нису развиле нове очне лезије, а нико није развио сензонеурални 

губитак слуха [128]. Заправо, CCTT је, такође, стандардизовао режим лечења pyr-

sdz и препоручио да се он треба континуирано примењивати током целе прве 

године конгенитално зараженог детета [129]. 

 Прогноза заражене деце побољшава се увођењем pyr-sdz лечења одмах 

након рођења, али је изводљиво само у центрима који нуде пренаталну 

дијагностику или неонатални скрининг (серологија, преглед ЦНС-а, 

офталмолошки преглед) [130]. Рано лечење једнако је важно код асимптоматских 

и субклиничких новорођенчади, будући да смањује појаву клиничких 

манифестација, као и код симптоматске деце код које се очекује да ће олакшати 

симптоме и смањити дугорочне последице (церебралне калцификације, болести 

мрежњаче, као и хидроцефалус) [128]. 

 

3.4.7. 3. Штетни ефекти и проблеми отпорности 
 

 Pyr и sdz су инхиботори синтезе ДНК у тахизоитима T. gondii, али такође 

могу инхибирати синтезу ДНК у ткивима са високом метаболичком активношћу 

ко што су коштана срж и епител. То се може заобићи додатком фолне киселине. 

Потенцијална озбиљност нуспојава pyr-sdz довела је до разматрања 

алтернативних метода лечења, као што су пираметамин-клиндамицин, 

пираметамин-азитромицин, атовакон, котримоксазол. Иако би недостатак 

придржавања због нуспојава могао објаснити неуспехе лечења, неколико аутора је 

известило о могућим проблемима отпорности током лечења токсоплазматичног 

енцефалитиса, ретинитиса и конгениталне токсоплазмозе. Такође, потребна су 

додатна истраживања како би се утврдило да ли је отпорност сулфадиазина 

повезана са вируленцијом соја паразита  или специфичним мутацијама. 

[131,132,133]. 

3.4.7.4. Имунокомпромитовани пацијенти 
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 Токсоплазмоза је тешка опортунистичка инфекција код 

имунокомпромитованих болесника, а најчешће је последица реактивације 

успаваних циста код болесника са хроничном инфекцијом. Лековити третмани за 

токсоплазмозу морају бити високо и брзо делотворни, те морају проћи крвно-

мождану баријеру. Заправо, лекови који се користе исти су као и за конгениталну 

токсоплазмозу, што сугерише на хитну потребу за новим лековима. Чини се да је 

pyr-sdz показао највећу ефикасност у терапији [132], али је изазвао више 

нуспојава него пириметамин-клиндамицин или триметоприм-сулфаметоксазол 

(котримоксазол) [132,134]. 

 Додатна примена кортикостероида може бити неопходна за побољшање 

едема мозга [135], али понекад може бити штетна повећањем имуносупресије, а 

диференцијална дијагноза лимфома може бити тешка након кортикотерапије 

[136]. 

Након индукцијске терапије уводи се терапија одржавања/секундарна 

профилакса. Могу се користити сви куративни режими са нижим дозама- 

pyr/sdz+fa; pyr/cld+fa, атовакон сам или повезан са пириметамином и фолном 

киселином; или триметоприм-сулфаметоксазол [136]. 

 

3.4.7.5. Терапије акутне токсоплазмозе код сисара  

3.4.7.5.1. Пиримептамин и сулфадиазин 
 

 Године 1952. показано је да пириметамин, који инхибира синтетски пут 

фолата, штити мишеве од токсоплазмозе. Након извештаја о успешном лечењу 

код људи, ефикасност монотерапије пириметамином такође је доказана код 

мишева, пацова и зечева, а потом је доказано да је комбинована терапија 

пириметамином и сулфонамидима успешна. Фолна киселина додата је 

комбинацији пириметамина и сулфонамида како би се ублажиле хематолошке 

нуспојаве пириметамина. Ова комбинација се сматра првом линијом у лечењу 

токсоплазмозе. Пириметамин је, такође, проучаван у комбинациј са другим 

лековима. Рани почетак лечења, одмах након инфекције, резултовао је 

преживљавањем 100% мишева, без рецидива, што упућује на велику ефикасност 

комбинације лекова у превенцији инфекције [137,138]. 
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3.4.7.5.2. Триметоприм и сулфметоксазол 
 

 Делотворност сулфонамида против токсоплазмозе доказана је на 

животињским моделима још 1942. године. Док је лечење самим триметопримом 

било неуспешно код мишева заражених вирулентим РХ сојем типа 1 путем 

интраперитонеалне инокулације, сулфаметоксазол, сулфадиазин и пириметамин 

поазали су изражене терапеутске ефикасности. Терапеутски учинак 

сулфаметоксазола је повећан када се користи у комбинацији са триметопримом 

[139,140]. 

 

3.4.7.5.3. Спирамицин 
 

 За разлику од пириметамина и сулфонамида има повољан сигурносни 

профил, постижући значајну концентрацију у плаценти. Међутим, спирамицин је 

био мање ефикасан од комбинације пириметамина и сулфонамида у смањењу 

морталитета. Поред тога, спирамицин је показао изразито aнтипаразитско дејство 

на мишјем моделу код пероралне инфекције: карактеристика је била повећана 

заштита и смањење циста на мозгу месецима након инфекције. Недавно је 

откривена и истоветно дејство спирамицина у комбинацији са метронидазолом, 

јер значајно смањује број интрацеребралних циста T. gondii због повећаног 

продирања спирамицина у мозак [141,142]. 

 

3.4.7.5.4. Клиндамицин 
 

 Чини се да је терапиjа са клиндамицином и атоваконом током акутне 

токсоплазмозе код мишева боља од монотерапије са оба лека на темељу 

повећаног преживљавања и елиминације паразита из неких мишева [143]. 

 
3.4.7.5.5. Атовакон 
 

 Атовакон је дериват хидроксинафтокинона и има in vivo активност против 

T. gondii током оба стадијума инфекције. Показано је да је комбинација атовакона 

са кларитромицином, пириметамином или сулфадиазином,  у поређењу са било 

којом монотерапијом од ових лекова, резултовала вишом стопом преживљавања. 
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Међутим, оптерећење паразитима у крви и разним органима није значајно 

смањено комбиновањем ових скупина лекова. Значајну ефикасност показала је 

комбинација атовакона са сулфадиазином или пириметамином у мишјим 

моделима интраперитонеалне инфекција са тахизоитима који се брзо умножавају 

или оралне инфекције са цистама. Комбинација атовакона и клиндамицина је 

такође показала антипаразитску моћ код акутне и хроничне инфекције, што је 

резултовало смањеним оптерећењем цистама [144]. 

 

 3.4.7.6. Лекови који имају активност на цисте  T. gondii 
 

 Развој лекова против T. gondii са деловањем на цисте овог паразита током 

латентног стадијума инфекције, врло је пожељно због смањења оптерећења 

домаћина цистама, а постоји могућност и за потпуно искорењавање паразита из 

домаћина, како би се успоставио стерилни имунитет. Неколико истраживања 

известило је о смањењу броја циста у мишјим моделима акутне или латентне 

инфекције коришћењем поназурила, деривата сртемисинина и 2-хидрокси-3(1-

пропен-3-фенил)-1, 4-нафтокинона или у комбинацији са сулфадиазином [145]. 

 Гуанабенез, лек за лечење хипертензије који је одобрила FDA, заштитио је 

мишеве од смртоносне акутне инфекције и такође значајно смањио број 

можданих циста код хронично заражених мишева, захваљујући изврсном 

проласку кроз хематоенцефалну баријеру. Овај лек би се потенцијално могао 

применити код људи као ефикасан антипаразитик са јединственом способношћу 

смањења ткивних циста у мозгу [146]. 

 Слично томе, максимална концентрација спирамицина у мозгу порасла је 

за више од 70% када се спирамицин примењивао заједно са метронидазолом (који 

није ефикасан против токсоплазмозе); овај је режим резултовао десетоструким 

смањењем можданих циста током латентне инфекције у поређењу са коришћењем 

само спирамицина [142]. 

 Недавно је откирвено да инхибитори протеин киназе 1 овисне о калцијуму 

продиру у ЦНС и значајно смањују број можданих циста у акутним и латентним 

инфекцијама [147]. 
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4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

1. Токсоплазмоза је обољење великог значаја због свог зоонотског 

потенцијала. Због тога је неопходно примењивати адекватне мере 

контроле и превенције како би се заштитило здравље како животиња 

тако и људи. 

2. Токсоплазмоза је озбиљна и често по живот опасна болест код 

имунодефицијенција. 

3. Рани симптоми укључују летаргију, упорну температуру упркос лечењу 

неким антибиотицима и анорексију. Код неких животиња, 

токсоплазмозу може да карактерише хепатитис или панкреатитис. 

Знаци поремећаја централног нервног система посебно су чести код 

старијих животиња и варирају у зависности од места лезије и 

подразумевају конвулзију, немир, поспаност, шкргутање зубима, 

атипичне вокализације као и некоординацију. Може доћи до абортуса, 

метритиса и превременог рођења. 

4. Ризичне особе су труднице, власници мачака, ветеринари, деца, кувари, 

месари и људи запослени у кланицама. 

5. Храна намењена за исхрану животиња би требала бити адекватно 

складиштена, без могућности приступа мачкама, како би се спречила 

контаминација хране мачијим изметом.  

6. Превентивне лекове би било пожељно давати младим мачкама, јер 

излучују више ооциста путем фецеса. 

7. Да би се спречила токсоплазмоза и друге болести храну треба кувати на 

на безбедној температури (70°C), а воће и поврће треба огулити или 

добро опрати пре конзумирања. 

8. Труднице би требале поштовати све мере опреза, повећати ниво 

заштите, како у кући, тако и у спољашњој средини, како би се спречила 

сва могућа трансмисија путем мачијег измета. Пожељно би било 

избегавати контакт са мачкама и сировим месом. 
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9. Мера опреза подразумева и едукацију власника кућних љубимаца о 

могућем ризику од инфекције токсоплазмом. 

10. Ооцисте T. gondii су отпорне на већину дезинфицијенаса, али се могу 

инактивирати јодом, формалином и амонијаком. Такође, уништавају се 

у року од 10 минута на температурама већим од 66°C, а могу се убити 

кључалом водом. 
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