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Toksoplazmor;renaSajojo lahko tudi hladnokrvne Livali, celo LuL,eIke, najvedkrat pa se s prstom kaZe na madke. Zaradi nevarnosti,
ki jo toksoplazma predstavlja za 5e nerojene otroke, gredo nekateri zdravniki
tako dalei, da noseinicam odsvetujejo,
da bi imeli madko pri hiSi.
Pa najprej o tem, kako bolezen prizadene iloveka. Clovek se s toksoplazmo
okuZi tako, da zauLije infektivno obliko
povzroiitelja. Infektivne oblike s svojimi
iztrebki raznaiajo okuZene madke, ilovek pa se lahko okuZi tudi s premalo kuhanim ali slabo pedenim mesom okuZenih Zivali. Do okuZbe lahko pride lotdizaradi slabo umite zelenj ave z vrla, kjer se
gibljejo in iztrebljajookuZenemaike. Pri
dloveku se lahko pojavi Sirok spekter bolezenskih znamenj: wodina, oteiene bezgavke, togost mi5ic, boleii sklepi, pojavi
pa se lahko tudi oteklina jeter in wanice,
ki se pokaZe kot boled in obiutljiv zgornji del trebuha. V nekaterih primerih so
ti bolezenski znaki lahko tako blagi, da
jih bolnik niti ne opazi ali pa misli, da
prebolevasamo blago gripo.
Drugaie pa je lahko, de se s toksoplazmo okuZi noseda Zenska. Toksoplazma
namrec lahko preika posteljicoin na razvijajoiemu se plodu povzrodi razlitne
poikodbe. Stopnja poSkodb na plodu je
odvisna predvsem od obdobja nosednosti, v katerem se je nosednica okuZila. V
zgodnji nosednosti so lahko poikodbe
tako hude, da pride do prekinitve noseinosti in plod lahko odmre. Pri okuZbi
med 10. in 24. tednom noseinosti pa se
med poSkodbamiplodu pogosto pojavlja
razliina stopnja slepote, lahko pa pride
tudi do zavrtja v razvoju moZganov.
Na sreio pa je taka okuZba nevarna za
nerojenega otroka le tedaj, ko se Zenska

med nosednostjos toksoplazmo okuZi prvii. Bolezen se namret pojavi le ob prvi
okuZbi posameznika s toksoplazmo.
Tisti, ki pa je okuZbo Ze prebolel (z bolj
ali manj oiitnimi bolezenskimi znamenji), pa ne bo zbolel vnovid, pa tudi nosednica, ki je toksoplazmozo Ze prebolela, ne bo prenesla tega zajedavca na nerojenega otroka.
Domnevajo, da je v Sloveniji dobrien
deleZ populacije, nekateri predvidevajo
da celo ved kot polovica, Ze v otroih"u
prebolel toksoplazmozo. Poleg tega statistika kaZe, da se samo pri pribliZno tretjini Zensk, ki se v nosednostiprvit okuZi s
toksoplazmo, zajedavecprenese na plod.
Madke so v resnici primarni gostitelj
toksoplazme in so tudi edini sesalec,ki
to praZival izloia z iztrebki. Maike lahko
prenaSajo bolezen, ne da bi bile same
oiitno bolne. Nekatere med njimi imajo
sicer lahko obdasno drisko, zaiasnoizgabijo tek in so depresivne. Lahko pa se
tudi pri madkah bolezen pokaZe z resnejiimi znaki, kot so pljudnica, vnetje odesa,
prebavne motnje,
zlalenica, Zivdni
znaki...
Treba je povedati, da maike niso najpomembnejie prenaialke toksoplazmoze. Precej vei okuZb pri iloveku se namret pojavi zaradi uZivanja slabo kuhanega ali premalo pedenegamesa. Maike
namret v vedini primerov izloiajo povzroditelje bolezni le od 5 d6 14 dni po
prvi okuZbi s toksoplazmo. Dlje dasa
lahko maike izloiajo toksoplazmo le, ie
imajo 5e kako drugo obolenje, ki moino
oslabi imunski sistem. Maika, ki je Ze
prebolela toksoplazmozo, pa ponavadi
povzroditeljane izloda.
Pa 5e en pomemben podatek o povzroiitelju. Madka z izfiebki v resnici izloia
neinfektivno obliko toksoplazme. Da bi

postala infektivna, se mora 5e ustrezno
razviti, zakar pa potrebuje od 24 do 48
ur. Zato priporodajo, da vsaj enkrat na
dan poiistimo madje straniSie, torej 5e
preden zajedavec postane infektiven.
Dejstvo pa je, da te infektivne oblike ostanejo nevarne kar precej dasa kljub neugodnim razmeram v okolju. Ko neokuZena Zival zauLlje infektivne oblike toksoplazme in iz prebavil preidejo v miSidno
tkivo in moi.gane, kjer zajedavci nekaj
iasa Zivijo in iakajo, da jih skupaj z gostiteljem zauLlje madka, je krog sklenjen.
Poleg rednega iiSdenja madjega straniSia se lahko okuZbi izognemo 5e na vei
drugih naiinov. Eden najpomembnej5ih
je, da dobro prekuhamo ali prepeiemo
meso (5e zlasti svinjsko in jagnjedje
meso). Tudi svoji ljubljenki ne dajemo
jesti surovega mesa. Skrbeti moramo za
higieno rok, 5e zlasti po vrtnarjenju in
diSdenjumadjega straniSia. Pri teh opravkih po moZnosti uporabljajmo gumijaste
rokavice. Vsekakor pa naj noseinica ne
iisti maijega straniSia.
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