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Toxoplasma gondii, danĝera parazito de bestoj kaj homo, estas kokcidio. La kokcidio 
estas protozoo. Tio signifas, ke ĝi konzistas de unusola ĉelo, kiu faras ĉiujn funkciojn, kiuj 
estas  necesaj  por  vivo.  La  kokcidioj  estas  parazitaj  protozooj,  kiuj  apartenas  al  la  klado 
Apicomplexa. Ĉiu kokcidio kapablas plimultiĝi nur en vivantaj ĉeloj de iu gastiganto.

La plej simplajn vivciklojn havas kokcidioj de la genroj  Eimeria kaj  Isospora, kiuj 
evoluas nur en unu gastiganto.

Stadio de kokcidio,  kiu kapablas infektigi  ĉelon de gastiganto,  nomiĝas  ZOITO.  - 
Bildo 1 -  La zoito estas ĉelo,  kiu havas formon de banano. En parazitologio oni uzadas 
mezuradon per mikrometroj (1 μm (mikrometro) = 0.000 001 m = 1 × 10-6  m; 1μm = 0.001 
mm).  La  zoito  de kokcidio  estas  ĉirkaŭ  7  μm (0.007 mm)  longa.  (Tio  estas  proksimume 
diametro de ruĝa sanga ĉelo). Tial senmikroskope oni ne havas ŝancon la zoiton ekrigardi. 
La zoito kapablas moviĝi. En sia pinto ĝi havas specialan aparaton (pintan komplekson), kiu 
enablas ĝian penetradon en gastigantan ĉelon.  -  Bildo 2  -  En la gastiganta ĉelo la zoito 
vivas  en  vakuolo.  En  la  vakuolo  ĝi  nesekse  aŭ  sekse  plimultiĝas.  NESEKSA 
PLIMULTIĜADO signifas, ke la zoito en la vakuolo dividiĝas: de unu zoito estiĝas du novaj 
zoitoj – Bildo 3 -, de du zoitoj estiĝas kvar zoitoj, de 4 zoitoj estiĝas 16 zoitoj, de 16 zoitoj 
estiĝas 32 zoitoj ktp. En la vakuolo tiel kreiĝas grandega  kvazaŭcisto, kiu estas plenumita 
per zoitoj.  –  Bildo  4 –  Post krevado  de la kvazaŭcisto  miloj  da  zoitoj  atakas  aliajn 
gastigantajn ĉelojn.  Neseksa plimultiĝado povas  ripetiĝi.  Dum krevado de la  kvazaŭcistoj 
liberiĝas venenaj substancoj, kiuj influas metabolismon de la gastiganto kaŭzante malsanon, 
kokcidiozon.

Post tio la SEKSA PLIMULTIĜADO okazas. Kelkaj zoitoj en vakuoloj ne dividiĝas, 
sed  kreskas  kreante  femalajn  ĉelojn.  Aliaj  zoitoj  plimultiĝas  kaj kreas  malgrandajn, 
movigeblajn masklajn ĉelojn, kiuj similas al spermioj. – Bildo 5 - Malgrandaj masklaj ĉeloj 
trovas  grandajn  femalajn  ĉelojn  kaj  fertiligas  ilin.  De  fertiligitaj  femalaj  ĉeloj  estiĝas 
ovocistoj. La ovocistoj estas ellasitaj per fekaĵoj de gastiganto. – 

Bildo 6.
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Tiuj  ovocistoj  ankoraŭ  ne  estas  infektaj  por  gastiganto,  sed  post  1-7  tagoj 
de sporulado en ili formiĝas  4 sporocistoj. Ĉiu sporocisto enhavas  2 zoitojn. En tiu stadio 
la ovocisto jam estas infekta. –  Bildo 7 - Gastiganto infektiĝas per englutado de ovocistoj. 
En intesto de la gastiganto el unu ovocisto liberiĝas 8 zoitoj, kiuj atakas 8 gastigantajn ĉelojn. 
– Bildo 8 -  Senseksa plimultiĝado poste okazas.

Dum sporulado de kokcidioj  de la genro  Isospora formiĝas nur  2 sporocistoj.  Ĉiu 
sporocisto enhavas  4 zoitojn. En intesto de la gastiganto el unu ovocisto liberiĝas  8 zoitoj, 
kiuj atakas 8 gastigantajn ĉelojn. – Bildo 9. 

Sporulitaj ovocistoj de kokcidioj estas tre rezistaj eĉ kontraŭ ĥemiaĵoj. 

Ĉiu kokcidia specio de la genroj  Eimeria kaj  Isospora atakas nur unu gastiganton. –  Bildo 
10 - Ekzemple kuniklo ne povas infektiĝi per ovocistoj de ŝafaj kokcidioj, porko ne povas 
infektiĝi per ĉevalaj kokcidioj ktp. Kelkaj kokcidioj ne tro influas sanon de la gastigantoj, 
aliaj kaŭzas malsanojn, kokcidiozojn. Klinikaj simptomoj de la kokcidiozoj, precipe ĉe junaj 
bestoj  aŭ  birdoj,  estas  diareoj,  iam  eĉ  sangaj  diareoj,  anemio,  apatio  kaj maldikiĝado. 
La kokcidiozoj kaŭzas grandajn problemojn en bestbredado apartenante al ekonomie signifaj 
malsanoj de bestoj. Farmacia industrio fabrikas novajn kaj novajn kuracilojn kaj preventilojn 
kontraŭ la kokcidiozoj, sed la kokcidioj rapide estiĝas rezistaj. Prevento de kokcidiozoj estas 
bona higieno de bestbredado. Precipe regula kaj ofta likvidado de fekaĵoj de bestoj (antaŭ 
sporulado de ellasitaj ovocistoj) estas necesa. – Bildo 11.

Sarkosporidioj - dugastigantaj kokcidioj

Sarkosporidioj  estas  kokcidioj,  kiuj  apartenas  al  la  genro  Sarcocystis.  Vivciklo 
de la sarkosporidioj  enhavas  du  gastigantojn.  NESEKSA  PLIMULTIĜADO  okazas 
en nerabaj  bestoj,  interaj  gastigantoj.  En  vaskuloj  de  la  interaj  gastigantoj  estiĝas 
kvazaŭcistoj kaj  en  muskoloj  cistoj kun  zoitoj.  La gastigantoj,  rabaj  bestoj  kaj  homoj, 
infektiĝas  per  la  cistoj,  se  ili  voregas  (manĝas)  viandon  de la  interaj  gastigantoj. 
En la gastigantoj okazas SEKSA PLIMULTIĜADO.

Intera gastiganto de Sarcocystis miescheriana (sinonimo  Sarcocystis suicanis) estas 
porko, en kiu okazas NESEKSA PLIMULTIĜADO, kaj gastiganto estas hundo, en kiu okazas 
SEKSA PLIMULTIĜADO. Porko infektiĝas per ovocistoj kaj sporocistoj el hunda fekaĵo. – 
Bildo 12.
Intera gastiganto de S. cruzi (sinonimo S. bovicanis) estas bovo, gastiganto estas hundo.
Intera gastiganto de  S. tenella (sinonimo  S. ovicanis) estas ŝafo, gastiganto estas hundo. – 
Bildo 13.

Intera gastiganto de S. porcifelis (sinonimo S. suifelis) estas porko, gastiganto estas kato. 
Intera gastiganto de S. hirsuta (sinonimo S. bovifelis) estas bovo, gastiganto estas kato.
Intera gastiganto de S. gigantea (sinonimo S. ovifelis) estas ŝafo, gastiganto estas kato. – 

Bildo 14.
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Intera gastiganto de S. suihominis estas porko, gastiganto estas homo.
Intera gastiganto de S. hominis (sinonimo S. bovihominis) estas bovo, gastiganto estas homo. 
– Bildo 15. 
Intera  gastiganto de  S.  buteonis  (antaŭe Frenkelia  microti) estas mikroto,  gastiganto estas 
buteo. – Bildo 16.

Simptomoj  de  malsano  de  intergastigantoj  estas  precipe  inflamoj  de  muskoloj 
kaj abortoj.

Toxoplasma gondii - kaŭzanto de toksoplazmozo 

En  la  jaro  1908  francaj  sciencistoj  Nicolle  kaj  Manceaux  en  Instituto  de  Pasteur 
en Tunizio ĉe ronĝulo Ctenodactylus gondi kaj pli poste Splendore en Brazilo ĉe kuniklo, kiu 
mortis  havinte  simptomojn  de  paralizo,  trovis  novan  paraziton.  En  muskoloj  kaj organoj 
de tiuj  bestoj  ili  trovis  cistojn  kun  zoitoj.  Laŭ  formo  de  la  zoito  oni  nomiĝis  tiun  nove 
ekkonatan  organismon  „Toxoplasma“.  Greke  τοξον  [tokson]  signifas  „arko“  kaj  πλασμα 
[plasma] signifas „formo“. La toksoplazmo estas parazita protozooo, kies zoito havas formon 
de arko.

Pli poste aliaj sciencistoj trovis cistojn ĉe multe da bestaj specioj. Ili tiam ankoraŭ ne 
sciis vivciklojn de sarkosporidioj kaj priskribis nur cistojn kun zoitoj. Tial ili  ne sciis,  kiu 
estas gastiganto de  Toxoplasma gondii. –  Bildo 17. En la jaro 1923 praga okulisto Josef 
Janků  priskribis  tiun  paraziton  en  morta  infano,  kiu  havis  gravajn  damaĝojn  de  cerbo 
kaj okuloj. Usonaj scientistoj Wolf, Cowen, Sabin kaj Paige en la jaroj 1937-1939 klarigis, ke 
toksoplazmo povas kaŭzi denaskan encefaliton kaj difektojn de cerbo kaj okuloj. En la jaro 
1948  Sabin  kaj  Feldman  kreis  serologan  metodon  por  mezurado  de  imuneco  kontraŭ 
toksoplazmozo (koloran teston de Sabin kaj Feldman). Zoito en sero, kiu enhavas antikorpojn 
kontraŭ la toksoplazmo, konzervas sian formon kaj per metilenbluo koloriĝas nur ĝia nukleo. 
Se la sero ne enhavas la antikorpojn, tutaj zoitoj koloriĝas havante formon de bluaj globetoj.

Antikorpojn de sanga sero oni povas diagnostiki ankaŭ per aliaj serologaj metodoj: 
nerekta  imunofloreskado,  komplementliga  reakcio,  nerekta  hemaglutinado  kaj  enzimligita 
imunosorbado.

Vivciklo  de  la  toksoplazmo  estis  klarigita  en  la  jaroj  1969-1970.  Gastiganto 
de la Toxoplasma gondii estas kato kaj rilataj rabaj bestoj de la familio Felidae (leono, tigro, 
jaguaro, pumo ktp.)  –  Bildo 18.  Nur en tiuj  bestoj  T. gondii kapablas finiĝi  sian seksan 
plimultiĝadon. Tial nur kato ellasas ovocistojn de T. gondii. Interaj gastigantoj de T. gondii 
estas  diversaj mambestoj kaj birdoj, inkluzive la kato. Ili povas infektiĝi per sporuliĝitaj 
ovocistoj.  En  viando  kaj  organoj  zoitoj  nesekce  plimultiĝas  kreante  aŭ  kvazaŭcistojn  aŭ 
cistojn.  Intera  gastiganto  (iu  ajn  varmsangema  mambesto  aŭ  birdo)  aŭ  gastiganto  (kato) 
infektiĝas per zoitoj de aŭ kvazaŭcistoj aŭ cistoj. La kato povas esti ankaŭ intera gastiganto 
kaj eĉ   povas  malsaniĝi  per toksoplazmozo.  Zoitoj  povas  evolui  en ĉiuj  gastigantaj  ĉeloj, 
escepte ruĝajn sangajn ĉelojn.
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Hundoj ne apartenas al la familio Felidae kaj tial ne transmitas toksoplazmozon. Ili 
estas nur interaj gastigantoj.

Juna  kato  de  3-8  monatoj  de  aĝo  povas  ellasi  per  fekaĵoj  eĉ  150  milionojn 
de ovocistoj.  Pli aĝaj  katoj  ellasas  de  ovocistojn  neregule  kaj  en  malgranda  amaso. 
La ovocisto mezuras 11 × 12.5 μm.

Katoj havas kutimon enfosigi iliajn fekaĵojn precipe en sablon aŭ teron. – Bildo 19. 
Sed ili povas kontamini per fekaĵoj ankaŭ stokatan grenon, sekigitajn fruktojn kaj legomon, 
kiu estas stokata en sablo.

Kelkaj homoj naskas kun denaska toksoplazmozo, aliaj povas akiri tiun malsanon dum 
iliaj  vivoj. Endanĝeritaj  estas infanoj, kiuj  ludas en sablejoj,  ĝardenistoj,  agrokulturistoj,  - 
Bildo 20 -  buĉistoj,  bestkuracistoj  kaj  bestkuracistaj  teĥnikistoj,  ĉasistoj,  -  Bildo 21 - 
kuiristoj,  konsumantoj  de tataraj  biftekoj  kaj malbone kuirita aŭ malbone bakita viando. – 
Bildo 22.
La zoitoj, kiuj mezuras 1-4 × 5-7 μm, penetras placenton kaj eniras en ovojn de birdoj.
Toksoplazmo povas supervivadi kaj eĉ plimutiĝi en blankaj sangaj ĉeloj.
La zoitoj survivas en morta gastiganto je ĉambra temperaturo 2-3 tagojn, je temperaturo +4 ºC 
6-8 tagojn.
La  cistoj,  kiuj  mezuras  eĉ  300  μm  kaj  povas  enhavi  eĉ  14 000  da  zoitoj,  supervivadas 
en viando  je  +4  ºC  ekde  3  semajnoj  ĝis  2  monatoj,  je  +15  ºC  3 tagojn.  Ili  povas  esti 
devitaligitaj  de  ripetita  frostado  kaj  defrostado,  saligado,  funumado,  kuirado  kaj  bakado 
de viando. Temperaturo + 56 ºC mortigas ilin.
Froston ekde – 15 ºC ĝis – 25 ºC la cistoj supervivas eĉ 35 tagojn.
Kiel dezinfektiloj kontraŭ la cistoj  oni rekomendas 70% etanolon, 2% ĥloraminon kaj 2% 
formalinon.

Ovocistoj de Toxoplasma gondii supervivas en akvo kaj tero pli ol 17 monatojn!

La zoitoj de T. gondii kapablas ataki ĉiu ajn korpan ĉelon, escepte ruĝajn sangajn ĉelojn. Tial 
ankaŭ simptomoj de toksoplazmozo povas esti diversaj. Akuta toksoplazmozo de homo havas 
similajn simptomojn kiel influenco.  
Malsanaj  bestoj  ne  estas  kuracataj.  Por  kuracado  de  homoj  estas  uzataj  sulfonamidoj, 
pirimetamino kaj spiramicino.
Multe  da  porkoj  (80  %),  bovoj,  kunikloj  kaj  katoj  (80-90  %)  estas  infektitaj.  Eŭropanoj 
(30 %) estas malpli infektitaj ol afrikanoj (90 %).
Toxoplazmo kaŭzas abortojn aŭ damaĝas fetojn. Se virino, kiu ne havas antikorpojn kontraŭ 
T. gondii infektiĝas per zoitoj, estas tri eblecoj:

- infektado dum la unuaj tri monato de gravedeco kaŭzas abortojn;

- infektado pli poste kaŭzas difektiĝojn de fetoj;

- infektado  en  lastaj  tri  monatoj  de  gravedeco  kaŭzas  latentan,  denaskan 
toksoplazmozon.
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Sed ankaŭ latenta toksoplazmozo estas danĝera. Cistoj de toksoplazmoj en cerbo infulas 
produktadon de cerbaj hormonoj kaj tiel  influas psiĥikon de bestoj kaj homoj. Musoj, kiuj 
estas latente infektitaj per Toxoplasma gondii, povas pli ofte fariĝi viktimoj de katoj. Instinkto 
de memkonservado de latente infektitaj musoj estas malaltigita.

Homoj,  kiuj  estas  latente  infektitaj  per  Toxoplasma  gondii,  estas  pli  incitemaj 
kaj agresemaj.  Iliaj  reakcioj  povas  esti  pli  malrapidaj.  Ili  estas  pli  egoistaj,  sociopataj 
kaj paranojaj.  Sĥizofrenio,  se  estas,  plimalboniĝas.  Instinkto  de  memkonservado  estas 
malaltigita, latente infektitaj homoj pli ofte riskas.

Toxoplasma gondii estas parazita protozoo, kokcidio, kiu estas kosmopolita, havas nur 
unu gastiganton (katon), sed multe da interaj gastigantoj, inkluzive de homo. Eta besto, kiu 
influas  eĉ  psiĥikon  de  homoj!  Tre  danĝeraj  por homoj  estas  kontaktoj  kun  katoj  kaj 
konsumado  de malbone  kuirita  kaj  malbone  bakita  viando.  Higieno  estas  la  plej  grava 
por batalo kontraŭ ĉiuj parazitoj, inkluzive de T. gondii.
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