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• Toxoplasma gondii patří k nejlépe popsaným 
parazitům, ale nebývalo tomu tak vždy…



Prolog a 1. etapa studia

• A.  van Leeuwenhoek (1674), R. Koch, L. Pasteur (2. pol. 19. stol.)

• Charles Jules Henry Nicolle a Louis Herbert Manceaux (1908, 
1909) fr. lékaři v Tunisu, popis t.g. U gundiho, studoval epidemický 
typhus, návratnou horečku (Borrelia sp.), trachom (Chlamydia
trachomatis), kala azar (leishmanióza), piroplazmózu, chřipku…

• Alfonso Splendore (1908) it. lékař v Brazílii, nalezl T.g. U králíka, 
studoval blastomykózu, leishmaniózu… 

• Samuel Taylor Darling (1909) USA, Panama, popsal sarkosporidie
ve svalovině člověka, Histoplasma capsulatum, studoval komáry 
jako vektory malárie…



Charles Nicolle (1866-1936) 
1928 Nobelova cena (přenos Ricketsia prowazeki)



Charles-Jules–Henri Nicolle a Louis Herbert 
Manceaux, 1908

• Při studiu piroplazmózy u gundiho saharského v Tunisu popsali parazita 
Leishmania gondii, o rok později vytvořili nový rod Toxoplasma

• Gundi č. 1 –odchycen v květnu, 28. 6. uhynul – ojediněle piroplasmy
• Gundi č. 2 – odchycen v červenci, 2. 10. uhynul, u obou zvětšená slezina
• V otiskových preparátech sleziny velké množství parazitů (podobných 

leishmaniím), u č. 1 většinou volně mimo buňky, u č. 2 často uvnitř buněk
• V játrech méně parazitů než ve slezině (volně i v buňkách). Nevyskytuje    

se v Ery, polymorfonukleárech a jaterních buňkách
• V kostní dřeni ojedinělý výskyt (č. 2)
• Krev – výskyt u gundiho (č. 1)

• Později T. gondii pomnožovali na holubech, králících, morčatech a myších 
(intraperitoneální inokulace z myši na myš)  

• V pozdějších spisech uvádí, že gundi je možná těžko a špatně 
aklimatizovatelný



Popis dalších druhů Toxoplasma

• Toxoplasma cuniculi (Splendore)…..

• Wolf a kol., 1939 – první izolát z člověka

• Potvrzeno, že se jedná o 1 druh parazita 
(Sabin, 1941) 



Toxoplasma jako patogen  

• Pes (Mello, 1910)

• Člověk (Janků, 1923) 

• Fatální toxoplazmóza u dospělého člověka (1940)

• První případ u dítěte (Sabin, 1941)

• Aborty ovcí (1951) (1954)…



Diagnostika

• SFR (Sabin a Feldman, 1948)

• Kožní test (Frenkel, 1948)

• IFAT, ELISA (IgM) od 60. let

• MAT (1980)

• PCR (Burg, 1989)



Bradyzoity, tkáňové cysty



Objevení životního cyklu

• 1. fáze – hypotéza o úloze vajíček nematod
v přenosu T.g. (Hutchison, 1965) 

• 2. fáze -průkaz T.g. v trusu koček i v nepřítomnosti 
škrkavek

• 3. fáze - objev nové cystické formy a popis střevní 
fáze parazita téměř současně v několika 
laboratořích v Evropě a USA

• Hutchison a kol. (1969, 1970)
• Frenkel a kol. (1970), Sheffield a Melton (1970)



Foto. E. Bártová



Experimenální infekce oocystami

Ptáci  vs. Toxoplasma:

• citlivé druhy – holubi, někteří pěvci, někteří 
papoušci, koroptve, orebice

• Rezistentní – kur, krůta, kachna, husa, ….



Citlivost hlodavců k infekci 
Toxoplasma gondii

Pravděpodobná 
rezistence (vysoká 

prevalence vs. 0 
klinických případů) 

Pravděpodobná 
citlivost (výskyt 

klinických případů)
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???

Gundi saharský



Citlivost savců k infekci Toxoplasma gondii

Rezistence Citlivost

Vačice Klokanovití

Kočkodanovití, 
lidoopovití

Lemuři a drápkaté opice (kosman, 
lvíček, tamarín)

Psovití, kočkovití, 
medvědovití…

Manul, mořská vydra

Koňovití 
Prasatovití, 
velbloudovití, 
jelenovití,…

Turovití (skot, zebu, 
jak, buvol)

Ovce, kozy, pravé antilopy

Králík Zajíc



Terapie, vakcinace

• Sulfonamidy (1942)

• Clindamicin (1973)

• Komerční vakcína pro ovce (1983, 1995)

• Vakcína proti vylučování oocyst (1991)



Současnost

• Ve vet medicíně i přes publikování četných 
sérologických studií, genotypizaci izolátů
postupné snižování významu

• Znalosti o dg., terapii a prevenci jsou pro praxi 
asi dostačující

• Studium  a výzkum toxoplazmózy se přesouvá 
k přírodovědcům…

• Flegr a kol (toxoplasma ovlivňuje chování…)

• Buněčná biologie, genom, taxonomie…



Taxonomie

• Toxoplasma gondii

• Hammondia hammondi a H. heydorni

• Neospora caninum, N. hughesi…

• Genotypy T. gondii – I., II., III., ….



Taxonomie eukaryot (M. Eliáš, 2017)

• Toxoplasma, Neospora, Hammondia



Budoucnost studia

• Post genomická éra

• Epigenetika a epigenomika

• Proteomika

• Metabolomika

• „omika“ ????



Současný význam toxoplazmózy         
ve veterinární medicíně

Toxoplazmóza u ovcí a koz

Gardiner C.H., Fayer R. a Dubey J.P., 1988



Toxoplazmóza u zoozvířat

Rezistence Citlivost

Vačice Klokanovití

Kočkodanovití, 
lidoopovití

Lemuři a drápkaté opice (kosman, 
lvíček, tamarín)

Psovití, kočkovití, 
medvědovití…

Manul, mořská vydra

Koňovití 
Prasatovití, 
velbloudovití, 
jelenovití,…

Turovití (skot, zebu, 
jak, buvol)

Ovce, kozy, pravé antilopy

Králík Zajíc



Toxoplazmóza u volně žijících zvířat



Klinická toxoplazmóza u zvířat                
v zoologických zahradách v ČR

• Nilgau, sajga

• Manul

• Gundi saharský





Manul v zoo v ČR
Zoo Praha, Jihlava, Ústí nad 
Labem, Děčín, Chomutov
2003 – import 6 manulů z 
Mongolska
2004 - úhyn 8 manulů
2005-2013 – úhyn 4 manulů

• Manul (Otocolobus manul) - malá kočkovitá 
šelma původem ze stepních, polopouštních            
a horských oblastí Střední Asie

• Potrava: drobní hlodavci a piky
• Ve volné přírodě nízká séroprevalence T. gondii

(13 %) Brown aj, 2005

Foto. R. Vodička



Otiskový preparát - mozeček



Otiskový preparát - slezina 



Otiskový preparát - slezina



Otiskový preparát - slezina 



Gundi saharský (Ctenodactylus gundi)

Foto. R. Vodička



Gundi saharský (Ctenodactylus gundi)

Gundi je severoafrický hlodavec 
velikosti morčete, má krátké nohy, 
dlouhé vousy, ploché uši, velké oči, 
ostré drápy a tvrdé štětiny na prstech –
rodové jméno Ctenodactylus

Rozšíření: severovýchodní Maroko, 
severní Alžírsko, Tunisko a Libye

Žije v koloniích na skalních výchozech     
a na kopcích s polopouštní vegetací

V zajetí je chován jen výjimečně, 
samice rodí po 74 dnech březosti 
1-2  plně vyvinutá mláďata



Gundi saharský v Zoo Praha

• Koncem roku 2008 import 10 kusů do ČR 
(Votýpka a Volf, 2010) 

• Byly vytvořeny tři chovné skupiny

• První odchov v ČR v Zoo Praha v září 2009



Cytologie - plíce



Cytologie -
plíce



Cytologie - slezina



 

Pravděpodobným zdrojem infekce 
v Pasteurově ústavu v Tunisu bylo 
oocystami kontaminované krmivo 
nebo substrát

Gundiové se infikovali až v zajetí    
v Pasteurově ústavu, nikoli              
v přírodě (Chatton a Blanc, 1917)



CTENODACTYLUS GUNDI
TOXOPLASMA GONDII

Etymologie

Foto. R. Vodička


