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I. BEVEZETÉS

Az utóbbi évtizedek kutatásai - többek között egy jelentőségé

ben egyre növekvő megbetegedésre - a toxoplazmózisra hívták

fel a figyelmet. A Toxoplasma gondii által előidézett toxoplaz-

mózis kérdése az orvostudomány csaknem valamennyi szakterüle

tét érinti._ Az egyik legjelentősebb azonban a szülészeti-nőgyó

gyászati vonatkozása, a terhesség alatti fertőzés, ill. a be

tegség terhesség alatti fellobanásának követekezményeként kia

lakuló magzati károsodások miatt. Újabb aktualitást adott a 

toxoplazmózis kutatásának, hogy AIDS esetén a már lezajlott,

látens Toxoplasma fertőzés reaktiválódhat, s ugyancsak ve-

út-szélyt jelent a szervtranszplantációk során a donor szerv

ján átvitt fertőzés, vagy az immunszuppressziós kezelés során

létrejövő reaktiváció.

A toxoplazmózis diagnosztikájában a szűrővizsgálatokat ál

talában különböző szerológiai módszerekkel végzik, amelyek a 

termelt ellenanyag (IgM, IgG), vagy a keringő antigén kimutatá

sán alapulnak. A rendelkezésre álló diagnosztikumok gyári ké- 

mindegyik egy-egy adott, de egymástól eltérő elvenszítmények

alapuló módszer alkalmazására készül. Ezen túlmenően az azonos

módszer céljára készülő, de különböző gyárak által forgalomba

hozott készítmények minősége változó és eltérő.

Célkitűzéseim az itt bemutatásra kerülő munka során ezért

a következőek voltak: A fenti nehézségek kiküszöbölésére és a

hazai igények kielégítésére valamennyi általánosan használt
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módszer kivitelezésére alkalmas, jól standardizálható diagnosz- 

tikumok előállítása; mind a gyári mind a saját készítmények 

minőségi ellenőrzése; összehasonlító vizsgálatok végzése, és 

emellett mint egy diagnosztikai szempontból újabb és gyorsabb

eredményt adó vizsgálatnak a Toxoplasma gondii keringő antigén

jét kimutató módszernek a beállítása.

1.1. Történeti áttekintés

Nicolle és Manceau 1908-ban írt le egy észak-afrikai Cteno-

dactylus gondii nevű rágcsálóban, egy szerintük ártalmatlan

amelyet a görög toxon=ív jelentésű szó alapján ne-protozoont,

veztek el Toxoplasma gondii-nek, utalva a trofozoita félhold

alakjára. Ugyanebben az évben Splendore Brazíliában egy nyál

ból izolálta a parazitát.

Az első humán toxoplazmózist 1923-ban egy csehszlovák sze

mész, Janku közölte, egy gyermek retinájából mutatta ki a kóro

kozót és Encephalozoonnak nevezte el.

1937-ben Wolf, Cowan és Paige New Yorkban egy gyermek agy

velejében találta meg a protozoont. Ők vetették fel első ízben 

a kórokozóval való fertőződés diaplacentáris útjának lehetősé

gét. Sabin (1937) szintén ebben az évben ismertette a humán

toxoplazmózis klinikai manifesztációit, majd Sabin és Feldman

1948-ban írta le az első, Toxoplasma kimutatásra alkalmas diag

nosztikai próbát - a Dye tesztet.

Ezután mind többen kezdtek foglalkozni a Toxoplasma gondii

okozta fertőzés kérdéseivel, de a kórokozó rendszertani hova

tartozását, életciklusát, a fertőzés útját csak a hatvanas

évek végére sikerült megismerni.
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1957-ben Goldman és Kelen az immunfluoreszcens mikroszkó

piát használta a humorális immunválasz humán esetekben történő

tanulmányozására.

1970-ben Hutchison és mtsai valamint Frenkel és mtsai egy

mástól független tanulmányokban demonstrálták a parazita macs

kában lezajló szexuális ciklusát.

Az immunológusok és a parazitológusok kutatásának mai na

pig tárgya a Toxoplasma gondii antigénszerkezete, az emberi

szervezet fertőzésre adott immunválaszának mind tökéletesebb

megismerése, és végül, de nem utolsó sorban a legmegbízhatóbb

és leggyorsabb klinikai teszt kidolgozása a fertőzés diagnosz

tizálására .

1.2. A Toxoplasma gondii - A toxoplazmózis

Toxoplazmózisnak az obiigát, intracelluláris protozoon, a 

Toxoplasma gondii által okozott betegséget nevezzük.

A T. gondii-nek gazdaspecificitása nincs, az emberen kívül 

több mint 400 állatfajban (közti-gazda) képes megtelepedni._ 

Egyes országokban az ember, juh és sertés populációkban az el

lenanyag prevalenciája igen magas, de a klinikai tünetekben 

megnyilvánuló toxoplazmózis gyakorlatilag csak az embernél és 

a juhnál fordul elő. Az állatorvoslásban a toxoplazmózis a juh- 

abortusz egyik oka és elég gyakori ahhoz, hogy komoly gazdasá

gi jelentősége legyen.

A kórokozó nem szervspecifikus, a vörösvérsejteken kívül 

(kivétel az Avian vvs.) csaknem minden sejtben képes szaporod

ni, elsősorban azonban a retikuloendotél-sejtekben él (1. 

ábra).



-3/A-

m
о» o'

0
• ' :
9

1. ábra Sematikus kép a Toxoplasma gondii trofozoita 

sejtbe történő behatolásáról.
□ Toxoplasma gondii trofozoiták (Flow katalógus)
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Világszerte elterjedt - nőkben azonban gyakrabban fordul 

elő mint férfiakban. A fertőzés megjelenésének legnagyobb való

színűsége fiatal felnőttkorban (15-25 év) van. A magyarországi

átfertőzöttség nagy, a lakosság 52,9%-ban találtak pozitív 

Toxoplasma szerológiai reakciót (Jankó, Zoltai, Zoltai 1973). 

Az Egyesült Államokban például - a magyarországi adatokhoz ha- 

a felnőttek 50%-a vészeli át látensen a fertőzést, 

míg Franciaországban ez az adat jóval magasabb - 90% (McCabe,

sonlóan

Remington 1988).

Megállapítható tehát, hogy a fertőzés az esetek nagyobb ré

szében látens marad. Létezik azonban két súlyosan veszélyezte

tett csoport:

- a méhben fejlődő embrió,

- és az immunhiányos állapotú ember.

A fertőzés következményeinek létrejöttében több tényező is

szerepet játszik. Ezek közül a legfontosabbak:

- a faji ellenállás /veleszületett?/,

- a kontaminált szervezet aktuális immunkészsége,

- a fertőzés masszivitása és gyakorisága,

- a T. gondii törzs virulenciája.

Ha a kontamináció masszív, vagy a szervezet immunállapota 

nem megfelelő a fertőzés leküzdésére /pl.: terhesség, citoszta- 

tikus - kortizonkezelés, immundeficiencia stb./ akkor a körfo

lyamat súlyos következményekkel járhat.
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1.3. Rendszertani besorolás

\

Phylum: Protozoa

Classis: Sporozoa

Order: Coccidia

Familia: Sarcocystidae

Genus: Toxoplasma

Species: Toxoplasma gondii

1.4. Morfológia

A T. gondii-nek az életciklusa során háromféle megjelenési 

alakja van:

1.) A trofozoita: félhold alakú, egyik végén lekerekített, 

másik végén elkeskenyedő, 2-4 jjm széles, 4-7jjm hosszú.A Giem- 

sával kékszínűre festődő plazmában a lekerekített vég közelé

ben található a piros mag. A gazdasejten belül, ivartalan ú-

ton, osztódással szaporodik. Ha ez az osztódás gyors tachyzoi- 

táról, ha lassú akkor bradyzoitáról beszélünk (Jones, 1980).

Mozgásszerve nincs, de elkeskenyedő végének billegtetésével ak

tív mozgásra képes. Az elülső pólusán lévő organellum által

termelt polikationos polipeptid segítségével hatol be a gazda

sejtbe a sejtmembránon keresztül (Gustafson és mtsai. 1954,

Frenkel 1973).

A szerológiai tesztekben ezt a formát alkalmazzák (2. és

3. ábra).
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2. ábra A Toxoplasma gondii trofozoita sematikus
keresztmetszeti képe (bioMerieux katalógus)

3. ábra
Toxoplasma gondii trofozoita 

szuszpenzió fénymikroszkópos 

felvételen 1320 x nagyí
tással .
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2.) A szöveti ciszta: 15-100 jum nagyságú, gömb alakú, re-

zisztens membránnal rendelkező képlet, amelyben akár 3000 szo

rosan egymás mellé rendeződött bradyzoita is található. Legin

kább az agyban vagy a harántcsíkolt izomban fordul elő, melyek 

a látens infekció mindennapos helyei. A ciszta a gazdaszerve

zet egész életén át megmaradhat, igen ellenálló, a gyomornedv

nem csak a tripszin képes elbontani.A ciszták extracellulári- 

san helyezkednek el a gazda/köztigazda szöveteiben. A gazda-

szervezet immuntevékenységétől saját burok védi meg a bradyzoi- 

tákat, s így azok akár a gazda élete végéig is fertilisek ma

radhatnak (Frenkel 1973).

3.) Az oociszta: 10-12>um nagyságú, igen ellenálló fallal 

rendelkező diploid pete, mely a macskafélék bélhámsejtjeiben 

lezajló szexuális szaporodási ciklus (gametogónia) eredménye

ként jön létre és ürül a bélsárral. Megfelelő körülmények kö

zött sporuláció jön létre, mely során az oocisztában lévő két 

pszeudocisztában 4-4 sejt keletkezik (sporociszta). A külvilág

ban nagyon ellenálló, fertőzőképességét hónapokig, akár egy 

évig is megőrzi (Levine 1973).

1.5. Epidemiológia

A T. gondii fertőzés epidemiológiai szempontból többféle

képpen is létrejöhet. Fertőződhet a szervezet alimentáris 

úton: az oociszták vagy a trofozoiták elfogyasztása révén, 

nyers vagy félig sült-főtt hússal való táplálkozás alkalmával, 

ezek azonban főzéssel teljes mértékben inaktiválhatók. A trofo- 

zoitákat a gyomor sósavas pepszinje is elpusztítja (a hipoaci-
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ditás hajlamosít a fertőzésre). Ugyanígy elpusztulnak azonban 

tartós hideg hatására is, ezért célszerű a fogyasztásra kerülő

nyers húst mélyhűtőben tárolni a felhasználás előtt. A ciszták 

ellenállnak a gyomornedv dezinficiáló hatásának._Tripszin hatá

sára, a vékonybélben jön létre a cisztafal felhasadása, és a

szabaddá vált kórokozók a bélhámsejten keresztül jutnak be a 

gazdaszervezetbe. (Akut fertőzés esetén nem ritkák a hasi gör

csök, a hasmenés).

A fertőzés létrejöttének másik lehetséges módja például a 

transzplacentáris. Ha a Toxoplasma infekció a terhesség alatt 

éri először az anyát, akkor a magzat veleszületett károsodásá

val lehet számolni. Magyarországon évente kb. 300 kongenitáli- 

san fertőzött újszülött jön a világra (Véghelyi, Czeizel

1976). Hogy bekövetkezik-e a károsodás az leginkább a placenta

barrier-funkciójával hozható összefüggésbe, amint azt többek

között ikerterhességben végzett vizsgálatokkal - ahol az iker

pár egyik tagja fertőzött volt, a másik nem bizonyították

Couvreur és mtsai (1976) valamint Daffos és mtsai 1988. A ter

hesség előrehaladtával nő a fertőzöttségi incidencia 

szintén a placenta szerepére enged következtetni. Az I. tri- 

meszterben 17%, a II.-ban 24%, a III.-ban pedig 62% a magzat 

megbetegedésének valószínűsége (Janitschke 1989).

ami

A fertőzés bekövetkezhet intranazálisan, intrakonjuktívá- 

lisan valamint sértett bőrfelületen keresztül, de transzfúziós 

toxoplazmózist is írtak már le (Wreghitt és mtsai 1989) (4. 

ábra).
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4. ábra Fertőzési módok szerzett (posztnatalis) és veleszüle
tett (kongenitalis) toxoplazmózis esetén (bioMerieux 

katalógus)
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1.6. Életciklus

A T. gondii végleges gazdája a macska, ivaros szaporodása 

ugyanis csak a macska ileumában zajlik le (Hutchison és mtsai 

1969, Frenkel és mtsai 1970). Ha a macska sporulált oocisztá- 

kat vesz fel, akkor a látens szakasz 20-30 nap, mely után kb. 

3 hétig naponta akár 20 millió (!) oociszta is ürülhet a bél-

sárral. Amennyiben a macska szöveti cisztákat tartalmazó húst

fogyaszt el, már 3-5 nap múlva üríti az oocisztákat. A látens

szak után a macska hamarosan szeropozitívvá válik és a magas

ellenanyagszint meggátolja, hogy egy reinfekció során a fertő

zés megeredjen.

A fertőzött macska tehát viszonylag rövid ideig, kb. 3 hé

tig ürít oocisztát, de a környezetét mégis hosszú ideig szeny-

nyezi. Az oociszták ugyanis a külvilágban hosszú ideig fertili- 

sek maradnak (Levine 1973): vízben vagy 75%-os páratartalom 

mellett 20°C-on 3-8 hétig, bélsárban -8°C-tól +35°C-ig 7 hé

tig, bizonyos esetben több hónapig is megőrzik fertőzőképessé

güket (5. ábra).

A T. gondii életciklusa 2 fő fázisra osztható:

1. A proliferativ fázis, amely a köztesgazdában játszódik 

le (macskák, emlősök - beleértve az embert is).

2. A reproduktív fázis (enteroepiteliális ciklus), amely a 

macska vékonybelében (végső gazda) zajlik le.

Életciklus a végső gazdában:

Aszexuális reprodukció vagy schizogónia

Az aszexuális ciklus során a macska szöveti cisztákat tar-
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The life cycle of Toxoplasma gondii

5. ábra A Toxoplasma gondii oocisztákat ürítő macska, mint a 

környezetét közvetlenül ill. közvetve fertőző ve
szélyforrás (Organon katalógus).
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talmazó hús vagy sporulált oociszta felvétele útján

fertőződhet.

A szöveti cisztákból vagy az érett oocisztákból trofozoi- 

ták szabadulnak ki, amelyek ivartalan osztódással (schizogó- 

nia) szaporodnak, és ennek következtében a gazdasejt szétesik. 

Szexuális reprodukció vagy gametogenezis

A gametogenezis a macska vékonybélhámsejtjeiben zajlik le. 

A trofozoiták mikrogamétákká (с?) és makrogamétákká (?) diffe

renciálódnak. Ezek fúziója eredményezi az oociszták kialakulá

sát , amelyek a macska bélsarával ürülnek. Az oociszták érése a

testen kívül történik. Sporuláción mennek keresztül: ekkor elő

ször 2 ovális sporocisztát, majd 4 sporozoitát tartalmaznak.

Mindez az eredeti sejtmembránon belül alakul ki.

Életciklus a köztesgazdában:

A köztesgazdában az érett oociszta felhasad és kiszabadul

nak a sporozoiták, melyek trofozoitává alakulva behatolnak a

gazdasejtbe, ott felszaporodnak és parazitémiát okoznak. A pa-

razitémia során a trofozoiták a nyirokcsomókba, különböző szö

vetekbe kerülnek, különös affinitást mutatva az ideg- és az

izomszövetben való megtelepedésre. A szövetekbe jutott trofo

zoiták ivartalan úton (endodyogonia= bimbózás) szaporodnak, és

a gazda egyre fokozódó ellenanyagtermelése hatására encisztá- 

lódnak. A létrejövő szöveti ciszta fala igen ellenálló. A cisz

tában lévő bradyzoiták hosszú ideig megőrzik fertőzőképességü

ket pl.: húsban +4°C-on három hétig! Mélyhűtés, gyorsfagyasz

tás és minimálisan +50°C-ra való hevítés azonban 20 perc alatt

elpusztítja azokat (6. ábra).
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1.7. A virulens T. gondii RH törzs antigénjei

AT. gondii antigénstruktúráját még ma sem ismerjük részle

teiben. Ennek elsősorban két oka van: 1) a Toxoplasma g. abszo

lút gazdasejt illetve sejtüledék mentes preparálásának nehézsé- 

2) nem sikerült sejtmentes közegben fenntartani annyi idege,

ig, hogy sokszorozódása révén elegendő anyag álljon rendelke

zésre az antigénszerkezet tanulmányozásához.

Eddig két exo-, húsz membrán-, hat citoplazmatikus (szoma

tikus) és négy kevert (membrán és citoplazmatikus) antigént kü

lönítettek el. A különböző szerolőgiai próbák az ezen antigé

nekkel szemben termelődött ellenanyagok kimutatásán alapulnak. 

Az aktív toxoplazmózis megerősítéséhez és az ellenanyagok kimu

tatásán alapuló szerolőgiai próbákhoz azonban legtöbbször pá

ros vizsgálati savó szükséges. így diagnosztikai szempontból 

egyre nagyobb szerep jut a keringő Toxoplasma antigének kimuta

tásának (az ún. Ag4 és Ag5-nek - Hughes 1981, Hughes, van 

Knapen 1982), hiszen ezek már 1-3 nappal a fertőzést követően 

kimutathatók a kísérletesen fertőzött állatok véréből és egyéb 

testfolyadékaiból (Raizman, Neva 1975, van Knapen, Panggabean 

1977, lse és mtsai 1985, Huskinson 1989). Diagnosztikai érté

két mutatja, hogy a keringő antigéneket csak a Toxoplasma fer

tőzés rövid periódusában, az ún. aktív fázisban lehet kimutat

ni, amely a friss fertőzés illetve a reinfekció esetén áll

fenn.

Naot és mtsai (1983) tisztázták, hogy a toxoplazmózis akut

szakaszában jelentkező IgM és IgG típusú ellenanyagok elsősor

ban membrán antigénekkel szemben, kisebb mértékben a citoplaz

matikus antigénekkel szemben termelődnek. Sharma (1983) pedig
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leírta, hogy a három leggyakoribb membrán antigén (32000, 

22000, 6000 D. mól.súlyú) mind az IgM, mind az IgG frakcióval 

reagál, míg az IgG e mellett legalább 17 másik antigén kompo

nenshez - citoplazmatikus antigénhez - is kötődik.

1.8. A toxoplazmózis megjelenési formái

A toxoplazmózis csoportosítható a betegség lefolyása, ter

jedése, valamint a klinikai tünetek alapján.

A betegség lefolyása alapján akut, krónikus és látens for

ma különíthető el.

Az akut formát hirtelen kezdet, magas láz, testszerte, de

főleg a cervikális és axilláris régiókban nyirokcsomó megna

gyobbodás, valamint hepatoszplenomegália jellemzi.

A krónikus formában a tünetek enyhébbek, fáradékonyság,

szubfebrilitás, limfadenopátia figyelhető meg. A krónikus for

ma lehet az akut fázis elégtelen kezelésének eredménye is, de

kezdődhet a megbetegedés mindjárt krónikus formában is. Lefo

lyása hullámzó.

Epidemiológiai és a terhesség kimenetele szempontjából 

nagy jelentőségű a látens forma, a tünetmentes átfertőződés,

amely észrevétlenül zajlik le. Ekkor a szerológiai pozitivitás

jelzi a kórokozóval való találkozást.

A terjedés módjából következően kongenitális vagyis transz-

placentárisan átvihető, valamint posztnatális vagyis szerzett

toxoplazmózist lehet elkülöníteni. A szerzett és manifesztáló

dó toxoplazmózis esetén a lappangási idő: 0-21 nap. Aszerint,

hogy melyik szerv károsodása áll a klinikai kép előterében, a

toxoplazmózis következő formái lehetségesek:
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A) Szerzett toxoplazmózis

a) generalizált toxoplazmózis

Pinkerton és Weinmann 1940-ben írta le először, és az

óta már számos országban (pl: Anglia, Belgium) beszámoltak e 

formáról. Az immunszuppresszált szervezetben, az AIDS-ben meg

betegedettek primer toxoplazmás fertőződésekor a betegség ful- 

mináns formában zajlik le. A krónikus (szöveti ciszta hordozó) 

betegeknél is reaktiválódhat a fertőzés és ebben az esetben a

parazitózis fatális kimenetelűvé válhat. A keringő specifikus

ellenanyagok a kimutathatóság szintje alatt maradnak és leg

többször csak a boncolás során találják meg a parazitát. A ge

neralizált alakban meningoenkefalitisz, miokarditisz és inter-

stitiális pneumonia uralja a kórképet. Viszonylag gyakori az 

exanthémás, pszeudotípusos kép. Hirtelen fellépő, kb. 1 hétig 

tartó láz után testszerte megjelenő 2-5 mm nagyságú multipapu- 

lózus, nem haemorrhágiás bőrelváltozás és váltakozó súlyosságú

idegrendszeri tünetek mellett következik be a halál, 

b) limfadenopátiás toxoplazmózis

1950-ben Siim ismerte fel. A betegségre generalizált 

limforetikuláris hiperplázia jellemző, mely a cervikális és 

axilláris nyirokcsomókban a legkifejezettebb. Szövettanilag 

kisgócos, epiteloid-sejtes gyulladás (Piringen- Kuchinka f. be

tegség) figyelhető meg. A nyirokcsomó biopsziából származó szö

vetet i.p. egérbe oltva az esetek 30-40%-ában lehetséges a pa

raziták direkt kimutatása.

Klinikai lefolyására jellemző a fejfájás, a fáradékonyság,

a láz és az izomfájdalom.



-13-

c) emésztőrendszeri toxoplazmózis

Jellemző a hasi fájdalom (gasztroenteritisz, appendi- 

citisz kizárása), amely a mezenteriális nyirokcsomók érintett

ségével áll összefüggésben. A hasi nyomásérzékenységen kívül, 

mérsékelt hepatoszplenomegália említhető meg. Általános tüne

tekkel járó forma, legtöbbször a generalizált toxoplazmózishoz

kapcsolódik.

d) idegrendszeri toxoplazmózis

1941-ben Sabin írta le. Meningoenkefalitisz jellemzi. 

A betegek erős fejfájásra, szédülésre panaszkodnak. A neuroló

giai vizsgálat góctüneteket fedezhet fel. Ijesztő lehet a kép,

ha váratlanul epilepsziás tünetegyüttesben nyilvánul meg a köz

ponti idegrendszer érintettsége. Lehet, hogy csak meningitiszt 

okoz, jó gyógyulási hajlammal (Vukmirovits és mtsai 1983). Is

meretes a perifériás idegeket károsító formája is. A cerebro-

spinális és a meningoenkefalitiszes esetek csaknem mindig gene

ralizált toxoplazmózis során kerülnek megállapításra.

e) miokardiális toxoplazmózis

A klinikai kép előterében mellkasi, végtagi fájdalmak

állnak. Rendszerint kóros az elektromiográfia. A laboratóriumi

próbák közül emelkedik a kreatin-foszfokináz és a laktát-dehid-

rogenáz értéke. Szövettanilag nem specifikus, kerek-sejtes be-

szűrődést látni. A szívizom károsodásával együtt ingerképzési-

vezetési zavart is okoz. Főleg immundeficiens betegek generali

zált toxoplazmózisának részjelenségeként fordul elő. 

f) okuláris toxoplazmózis

Jellemzője a korioretinitisz és a granulómás uvei-

tisz. Jelentőségét mutatja, hogy az összes korioretinitisz

15%-a toxoplazmás eredetű (Lugossy 1981). Lehet szerzett vagy



-14-

kongenitális. Fiatal felnőttkorban már nagyon nehéz a két for

ma között különbséget tenni. Gyakran a szemelváltozás az egyet

len tünete a toxoplazmózisnak. A kongenitális formára jellem

ző, hogy gyakran érinti mindkét szemet és a nervus opticus sor

vadása kíséri.

A gyulladás legtöbbször juxtapapilláris elhelyezkedésű,

mely gyógyulása esetén heges, atrófiás foltot hagy hátra. A fo

lyamat lehet exszudatív vagy proliferativ (Frenkel, Jacobs 

1958). A központi idegrendszerben és a szemben igen kedvezőek

a feltételek a parazita perzisztálására, mivel a liquor és a

csarnokvíz antitest tartalma kicsi. Mindkét forma gyógyítása

nehéz, eredmény csak a korai felismeréstől és komplex terápiá

tól várható.

B) Kongenitális toxoplazmózis

A kongenitális toxoplazmózis rendkívüli jelentőségű. Ezt 

bizonyítja az a tény is, hogy mindig újabb és újabb cikkek je

lennek meg neves szerzőktől e témával kapcsolatban (Daffos és 

mtsai 1988, Marly és mtsai 1991). A kongenitális toxoplazmózis- 

ra jellemző, hogy bizonyos esetekben a T. gondii trofozoiták

átjuthatnak a placentán és bejutva az embrióba azt súlyosan ká

rosíthatják (7. ábra).

A terhes nők a Toxoplasma fertőzés szempontjából két cso

portra oszthatók:

1) A szeropozitív anyák - akik a terhességük előtt a

T. gondii ellen immunitást szereztek - magzata nincs veszé

lyeztetve. Az anyai IgG ugyanis átjut a placentán és ha (anyai
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szöveti ciszta megrepedése esetén) esetleg T. gondii trofozoi- 

ta jutna az embrióba, azt az ellenanyag semlegesíti.

'2) A szeronegatív anyák - akik terhességük alatt fer

tőződnek először (terhesség alatti szerokonverzió) - magzata 

veszélyeztetett, de ez nem szükségszerű (Feldman, Miller 

1956). Általánosan elfogadott az a megállapítás, amely szerint 

a szeronegatív és az alacsony ellenanyagszinttel bíró anyák 

magzatai lehetnek veszélyeztetettek.

A primer fertőződés alkalmával létrejövő parazitémia során 

fertőződhet az embrió, de az is lehetséges, hogy az uterus 

izomzatában lévő szöveti ciszták megrepedése után jutnak át a 

paraziták a placentán. így tehát krónikus toxoplazmózis esetén 

is lehetséges - bár ritkábban - magzati fertőződés (Remington 

1968).

A kongenitális toxoplazmózisra jellemző a Sabin tetrád: ko-

rioretinitisz, hidrokefália, intrakranális kalcifikáció, kon-

vulziók. Súlyos magzati károsodás esetén intrauterin elhalás

és spontán abortusz következhet be. A terhesség előrehaladtá

val számottevően nő ugyan a kongenitális toxoplazmózis gyakori

sága, csökken viszont a magzati ártalom súlyossága (Janitschke 

1989). Gyakran csak nemspecifikus tünetekben nyilvánul meg a

fertőzés: terminus előtti szülés, kis súlyú, retardált magzat,

hepatoszplenomegália hívja fel a figyelmet a kongenitális toxo

plazmózis lehetőségére. Az egyre mélyülő ikterusz pedig azonna

li teljes vércserét tesz szükségessé. Szemészeti szempontból

mikroftalmia, strabizmus valamint korioretinitisz fordulhat

elő. Ez utóbbi lehet, hogy csak a születés után hónapokkal

vagy akár évekkel később manifesztálódik.
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Nem minden terhesség alatt szerzett anyai fertőződés vezet

magzati infektálódáshoz, ez utóbbi pedig magzati ártalom kifej

lődéséhez.

Francia tanulmányok szerint a terhes nők friss Toxoplasma 

fertőzésének 40%-a fertőzi a magzatot is, de ennek csak 7%-a 

az amely károsodást is okoz a korai életszakaszban (Desmonts 

és Couvreur 1974, Desmonts 1982). Ugyanakkor Hollandiában 

(Koppe és mtsai 1986) és az Egyesült Államokban (Wilson és 

mtsai 1980) megállapították, hogy a méhen belül fertőződött 

gyermekek 80-92%-a valójában beteg és általában korioretini- 

tiszben szenvednek. Sok látszólag egészségesen született gyer

mek a fertőzés későbbi következményeként egyik vagy akár mind

két szemére megvakulhat.

Itt kell hangsúlyozni, hogy az újszülött 1 éves koráig al

kalmazott hatásos kezelés megakadályozza a betegség későbbi, 

bármely életkorban való kifejlődését (Axmann, Várnai 1987).

C) A toxoplazmózis és az immunrendszer károsodása

A HIV-I által okozott szerzett immunhiányos szindrómában 

(AIDS) a celluláris és a humorális immunitás olyan fokú zavara 

következik be, melynek következtében az opportunista fertőzé

sek is súlyos lefolyású kórképet hoznak létre. Ennek megfele

lően a toxoplazmózis is igen súlyos elváltozást okozhat AIDS 

esetén, sőt halálhoz is vezethet (Luft és mtsai 1985, Derouin 

és mtsai 1987, Araujo és Remington 1987, Luft és Remington

1988).

Szintén ismert a malignus tumorban szenvedő betegek gyako

ribb Toxoplasma gondii fertőzöttsége.
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A toxoplazmózisban szenvedő betegek immunológiai készségé

re jellemző: a limfociták maximális célsejtölő képességét mérő

citotoxikus kapacitás tesztértéke - főleg a krónikus lefolyást

mutató esetekben - lényegesen kisebb mint a normál, kontroll 

csoport esetén. Úgy látszik, hogy a sem a B-, sem a T-sejtek 

közé nem sorolható killer sejteknek (K-sejt) - melyek a nem 

specifikus, sejtközvetített immunitás egyik effektor mechaniz

musát képezik (Garam és mtsai 1983) - nemcsak a daganatellenes 

védekezésben van döntő jelentőségük (Dannemann és mtsai 1989).

A toxoplazmózis olyan egyénekben mutat súlyosabb, elhúzódóbb 

lefolyást, akikben a celluláris immunitás nem specifikus effek

tor mechanizmusa valamilyen formában károsodott (Hughes és 

mtsai 1988). Ez a károsodás lehet átmeneti vagy végleges. Elő

fordulhat, hogy valamilyen krónikus társfertőzés (pl. tuberku

lózis) vagy terhesség hozza létre az immunválasz csökkenését, 

és ilyen körülmények között a toxoplazmózis aktiválódását.

Az immunológiai folyamatok jobb megismerése fogja megadni 

a végső választ arra, hogy miért lehetséges a betegek nagy ré

szének tünetmentes átfertőződése mellett az, hogy néhány eset

makacsul ellenáll minden terápiás beavatkozásnak.

1.9. A toxoplazmózis kezelése

1. Jelenlegi terápiás lehetőségek

Protozoon okozta szisztémás betegségről lévén szó, a beteg

ség terápiájában olyan gyógyszerek jöhetnek szóba, amelyek 

szisztémásán hatnak, viszonylag magas vérszintet lehet velük



-18-

elérni és tartós hatásúak: elsősorban a kemoterápiás szerek és

az antibiotikumok. A gyógyszeres kezelés az okuláris forma ese

tén kiegészíthető argonlézer fotokoagulációval, amennyiben a

folyamat olyan elhelyezkedésű, hogy hozzáférhető a lézer számá

ra. Sajnos a terápia határát jelzi, hogy a jelenleg rendelke

zésre álló gyógyszerek nem jutnak be a cisztákba, s így ezek

ből újabb recidíva jöhet létre. Egyik lehetőség az, hogy olyan 

hosszú ideig kell folytatni a kezelést, amíg minden ciszta el

vileg felhasad, és az így szabaddá vált trofozoiták - megfele

lő vérgyógyszerszint esetén - elpusztulnak. A trimethoprim-sul- 

famethoxazol kombináció cisztába való bejutásának vizsgálata 

még folyamatban van. Felezési ideje viszonylag rövid (10-11

óra), ezért 12 óránként kell adni 800 mg sulfamethoxazolt és

1600 mg trimethoprimet, az antibakteriális kezelésnél hosszabb 

ideig, azaz 21-28 napig (Nquyen és mtsai 1983) folytatva a ke

zelést .

A kemoterapeutikumok közül a legrégebben alkalmazott a py- 

rimethamin (Tindurin). Igen óvatosan - teratogén hatása miatt 

csak a terhesség 14-16. hete után - csak rendszeres obszervá- 

ció és folinsav adása mellett adható terheseknek és újszülöt

teknek is (Plank és mtsai 1976). Sulfonamidokkal (Bayrena, Su- 

perseptyl) való kombinációban is használatos (Remington, 

Desmonts 1976). Általában nagyobb dózissal kezdik pyrimethamin- 

ból: 3 napig 50 mg/nap, sulfamethoxidiazinból 0,5 g/nap, majd 

a 4. naptól térnek át a fenntartó pyrimethamin adagra: 25 

mg/nap-ra. Mint kettős antifolsav hatású kombináció, csontvelő 

károsító hatása miatt fokozott figyelmet érdemel. Ezért rend-

vérkép vizsgálat, trombocita szám ellenőrzés, profilak-szeres



-19-

tikumként pedig minden esetben folinsav adása szükséges! A pa

razita a kész folinsavat nem tudja hasznosítani, míg az emberi 

szervezet igen. így adása a terápiás hatást nem csökkenti,

ugyanakkor védelmet nyújt a iatrogén ártalommal szemben.

A spiramycin (Rovamycin) a klasszikus antitoxoplazmás anti

biotikum. Alkalmazásakor mellékhatásokat nem tapasztaltak

(Desmonts és Couvreur 1974, Rosemary 1978, Babill Stray 1980,

Nquyen és mtsai 1983), terheseknek és újszülötteknek is ve

szély nélkül adható._ Felnőtteknek 2-3 g/пар, újszülötteknek 

100 mg/nap menynyiségben. Hátránya, hogy nem nyújt teljes vé

delmet. Terheseknek adva kimutatták, hogy a placentában halmo

zódik fel, és nem jut be a magzatba.

A Vibramycin, illetve a Doxycyclin vagy kombinációban,

vagy intermittáló kezelésként két kemoterapeutikus kúra közé

iktatva alkalmazandó. Nagyobb kezdő adag (200-300 mg/nap) után 

fenntartó adagja: 100 mg/пэр, legalább 14 napon át folytatva a

kezelést.

A Clindamycin in vitro 20 mg/kg dózisban 2-3 hétig adva 

szintén hatásos. Hatása azonban kevésbé radikális, mint a pyri-

methamin+sulfonamid kombinációé.

2. A kongenitális toxoplazmózis kezelése

Francia szerzők (Daffos és mtsai 1988) sulfadoxin+pyrime- 

thamin kombinációt alkalmaznak jó eredménnyel a kongenitális

toxoplazmózis kezelésére. A kombináció protozoon ellenes hatá

sa nyolcszor erősebb, mint az egyes komponenseké. A sulfadoxin 

retard hatású Sulfonamid, és ezért a mellékhatások elkerülésé

re itt is javasolt a folinsav adagolása.
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Maisonneuve és mtsai (1984) szerint a következő adagolási 

séma ajánlott:

a) Ha születéskor már vannak klinikai tünetei a toxoplazmó-

zisnak:

- spiramycin 100 mg/kg/nap dózisban és

- pyrimethamin+sulfadoxin: 1 tabl./10 kg, minden 8. napon.

2 hónap múlva a spiramycint el lehet hagyni, a pyrimethamin+

sulfadoxin kombináció adagolását azonban tovább kell folytat

ni .

b) Ha a gyermek születésekor klinikailag tünetmentes, elő

ször 2 hónapig csak spiramycint kap 100 mg/nap mennyiségben.

Ha a továbiakban az antitestek változása azt mutatja, hogy nem

csupán passzív anyai antitestekről van szó - viszont tovább is

tünetmentes az újszülött-, úgy még egy hónapig folytatni kell

a 100 mg dózisú spiramycint, naponta adva. Ezt ki kell egészí

teni pyrimethamin+sulfadoxin kombinációval (1. tabl. 20 kg-ra 

számítva, 10-15 naponként) a negyedik hónapos kortól egymagá

ban adva a gyermek 1 éves koráig. A folinsavat per os kell al

kalmazni, mégpedig az injekciós kiszerelésből 50 mg-ot, minden 

10. vagy 15. napon (bélből való felszívódása kielégítő).

Itt kell megjegyeznem, hogy többek között Ausztriában, 

Franciaországban és Németországban a terhesség alatti Toxoplas

ma szűrés kötelező, melynek teljeskörű magyarországi bevezeté

sére még nem került sor.

A végső megoldást itt is - mint annyi más fertőző betegség

ben - valószínűleg az avirulens törzsekkel történő aktív védő

oltás fogja meghozni (Pestre-Alexandre és mtsai 1982).
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1.10. Az immunválasz vizsgálata

A Toxoplasma gondii-vel fertőzött szervezet immunválaszát

gyakorlatilag csak a keringő trofozoiták indukálják. A vékony

bélben lezajló schizogónia csak alig kimutatható IgA termelés

re készteti a szervezetet, az encisztálódott bradyzoiták pedig

a szöveti cisztában szinte tökéletesen izolálva vannak a gazda-

szervezettől. Ha a szöveti ciszta fala megreped, a kiszabaduló

bradyzoiták körül helyi gyulladás indul meg. Amennyiben a gaz

daszervezet ellenanyagválasza elégtelen, akár generalizált

toxoplazmózis is kialakulhat.

A. Celluláris immunválasz

A bőrpróbát Frenkel alkalmazta elsőként a toxoplazmózis1.

diagnosztizálására (1948).

Lényege: vízoldékony T. gondii antigént fecskendeznek be

i.c. és az oltás helyén a 24-48 órán túl is megmaradó helyi re

akció jelenti a pozitivitást. A fertőződés után időben később

ad pozitív eredményt mint a szerológiai reakciók. Olcsósága és

egyszerűsége miatt főleg felmérő vizsgálatok esetén alkalmaz

ták (Jankó és mtsai 1973).

Limfocita transzformáció. Korai és látens toxoplazmózis2.

kimutatására elsőként Krahenbuhl és mtsai (1972) alkalmazták

radioaktív timidin felhasználásával.

hogy a Dye teszt pozitív egyének limfocitái a spe-Ismert,

cifikus antigén jelenlétében fokozott limfoblasztos átalaku

lást mutatnak. Ez a celluláris immunitáshoz kötött funkció
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azonban nem vihető át az anyáról a magzatra. Ezért az újszü

löttben a limfocita transzformáció teszt pozitivitása, specifi

kus antigén jelenlétében, a kongenitális toxoplazmózist bizo

nyítja (Maissonneuve 1982).

3. A bazofil-sejt degranuláció és

4. a makrofág migrációs próba egyelőre ritkán alkalmazott

eljárás.

Több mint 20 évvel ezelőtt (Freshman és mtsai 1966) merült

fel először hipotézisként, hogy a gamma interferon játssza a 

főszerepet a Toxoplasma gondii-vel szembeni védekezésben. Fel

tételezték, majd meg is erősítették (Wilson és Remington 1979, 

Black és Remington 1988), hogy az aktivált makrofágok a fő ef-

fektorai a Toxoplasma gondii elleni sejtközvetített celluláris

immunitásnak. A gamma interferont pedig mint olyan limfokint

azonosították, amely aktiválja a humán makrofágokat mind in 

vivo, mind in vitro (Murray és mtsai 1985, Wilson és Westall 

1985), és parazitasztatikus hatását a sejtek triptofán emészté

sén keresztül váltja ki (Pfefferkorn és mtsai 1986).

A hümán akut és kongenitális toxoplazmózis kutatásának 

eredményeként pedig Raymond és mtsai (1990) beszámoltak arról, 

hogy a gamma interferon a fertőzés igen korai szakaszában jele

nik meg - mielőtt az IgM ellenanyag szint emelkedni kezd - és 

gyorsan eltűnik - amint az IgG titer emelkedik.

B. Humorális immunválasz

Valamennyi in vitro diagnosztikus eljárás csak bizonyos
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feltételek mellett alkalmas a T. gondii különböző antigénjei

vel szemben termelt ellenanyagok kimutatására. Az egyes szero- 

lógiai eljárások a szervezet által termelt különböző ellena

nyag frakciók kimutatására alkalmasak. Ezek a fertőzés után kü

lönböző időben jelennek meg, így több eljárás egyidejű elvégzé

se, továbbá ismételt vérvételek során nyert savók, savópárok

vizsgálata tájékoztat a fertőzés idejéről és a betegség aktuá

lis állapotáról. Elméletileg a fenntiek nagyszerűnek tűnnek, a

gyakorlatban azonban nem ilyen egyértelműek._

A szervezet immunválaszának a vizsgálatánál az alábbi alap

elveket kell szem előtt tartani:

A gazdaszervezet a fertőzés első szakaszában a parazita1.

membrán antigénjével szemben termel ellenanyagot.

2. Az először termelt IgM típusú ellenanyagok aránylag 

gyorsan eltűnnek. A komplementkötő ellenanyagok kb. 8 hónap

után csökkenek le, míg az IgG típusúak több évig kimutathatók.

3. Mint a legtöbb parazita, a T. gondii antigénmozaikja is 

nagyon bonyolult, és ellenanyagok hatására meg is változhat.

A toxoplazmózis szerológiájában alkalmazott módszerek:

1. Sabin-Feldman teszt (Dye teszt, DT)

1948 óta ismert igen érzékeny és specifikus próba, amely 

főként az IgG típusú antitestek kimutatására alkalmas.

Lényege: az élő intakt T. gondii trofozoita normál savó je

lenlétében lúgos metilénkékkel megfestődik. Ha a savóban T.

gondii specifikus ellenanyag van, a festődés elmarad, mivel a
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savóban lévő ellenanyag a T. gondii-hez kötődik, és így a para

ziták elpusztulnak. A módszer egyetlen hátránya, hogy virulens

T. gondii trofozoitákkal kell dolgozni. Ennek ellenére más sze-

rológiai próbák beállításakor referenciaként ma is a S.-F.

tesztet használják. A fertőződés után már 8-20 nap múlva pozi

tív, és évekig az is marad.

2. Komplementkötési próba (KKR)

Elsőként Nicolau és Ravello (1937) alkalmazta a toxoplazmó- 

zis diagnosztizálásra. Részben szomatikus (citoplazmatikus)

részben membrán antigénekkel szemben termelődött komplementkö

tő ellenanyagok kimutatására szolgál. Előszeretettel használ

ják a szerokonverzió kimutatására. A fertőződés után kb. 4 hét

múlva válik pozitívvá és kb. 8 hónap múlva negatívvá. Az alkal

mazott módszertől függően 1:8-1:32 hígítástól tekintik pozitív

nak .

3. Indirekt immunfluoreszcens próba (IIFA)

Érzékeny, gyors de kissé szubjektív elbírálású próba. A ko

rai, IgM típusú specifikus antitestek meghatározásának biztos 

módszere (Remington teszt 1969) fluoreszcein-izotiocianát se

gítségével. Ugyanígy alkalmas a specifikus IgG típusú antites

tek kimutatására is. Elsősorban a membrán antigénekkel szemben

termelődött IgM és IgG frakciók kimutatására szolgál. Hátránya

a módszer speciális helyiség és UV mikroszkóp igénye. A teszt

egyértelmű elbírálásának több buktatója is van. A rheumatoid
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faktor az IgM IIFA esetén fals negatív reakciót eredményezhet. 

Negatív lehet a magzati savó magzati intrauterin T. gondii fer

tőződés ellenére is, gyakori ugyanis, hogy a sérült magzati

szervezetben elmarad az ellenanyagtermelés (Remington és

Desmonts 1973), bár ismert, hogy a magzat igen korán, már a hu

szadik héttől kezdve képes IgM típusú antitestek képzésére. Bi

zonyos autoimmun betegségekben (erythematosis, reumás izületi 

gyulladás, haemolytikus anaemia) pedig álpozitív eredmény le

hetséges. Remington (1968) mindennek ellenére a legjobb mód

szernek tartja a T. gondii specifikus IgM típusú ellenanyagai

nak kimutatására. Kellő mérlegelés és egyéb szerológiai próbák

egyidejű elvégzése mellett az akut toxoplazmózis diagnózisa

ezen próba elvégzésével valóban megerősíthető.

Az IgM típusú antitestek 7-10 nappal a fertőzést követően

mutathatók ki, egy hónapon belül maximális titert érnek el,

majd ez után fokozatosan csökken a mennyiségük, és néhány hóna

pon belül eltűnnek a vérből (Petersdorf és mtsai 1983). Ezzel

szemben az IgG típusú antitestek a fertőzés utáni első hónap

végén jelennek meg, szintjük a betegség aktivitásával válto

zik, de a fertőzött egész életén át megmaradj A titer maximuma 

a fertőzés utáni néhány hónapra tehető. Az IgG ellenanyag vizs

gálata alkalmas a betegség aktivitásának megítélésére, vala

mint az alkalmazott terápia hatékonyságának értékelésére ugyan

azon betegben.

4. Indirekt haemagglutinációs próba (IHA)

A toxoplazmózis diagnosztizálására elsőként Jacobs és
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Lunde (1957) alkalmazta. Főként a szomatikus (citoplazmatikus) 

antigén által indukált ellenanyagok kimutatására szolgáló érzé

keny, gyors eljárás, mely elsősorban felmérő vizsgálatok elvég

zésére alkalmas. Mind az IgM, mind az IgG tartományban használ

ható.

Lényege: a glutáraldehiddel vagy formaiinnal kezelt juh vö- 

rösvértestek (vvt) felszínére kötik a T. gondii vízoldékony an

tigénjét és a reagenst ellenanyagtartalmú savók hígításaival

hozzák össze. Amennyiben a savóhigításban specifikus ellena

nyag van, agglutináció következik be. Az alkalmazott módszer

től függően 1:32-1:40 hígítástól tekinthető pozitívnak.

5. Direkt agglutinációs próba (DA)

Fulton és Turk 1959-ben megjelent publikációja óta ismert 

a módszer, de gyakorlati alkalmazására csak bizonyos módosítá-

Pontosan meghatározott (formaiinban 

fixált) parazita koncentráció és a megfelelő inkubációs körül-

sok után került sor.

mények betartásával jó eljárásnak tartják. Elsősorban a mem

brán antigénekkel szemben termelődött IgM, IgG és IgA ellen

anyagokat mutatja ki. Más módszerekkel kiegészítve ma is hasz

nálatos (Johnson és mtsai 1989).

6. ELISA

Az ELISA technikát Voller és mtsai (1976) alkalmazták első

ként a T. gondii szerológiájában.
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Lényege: a tiszta, vízoldékony antigén lúgos (coating) ol

datban kötődik a polisztirol lemezhez. Ehhez a szilárd fázisú

antigénhez kapcsolódik a savóhígitások specifikus ellenanyaga.

A lekötődött ellenanyaggal reagál az anti-humán IgGAM, amely

hez előzőleg egy enzimet konjugálnak (pl. peroxidase). Az en

zim szubsztrátjának hozzáadásakor létrejött színreakció méré

se, kiértékelése fotometriásan történik. A szín intenzitása

arányos a vizsgált savóhígitás ellenanyagtartalmával. Természe

tesen a módszer külön-külön is végezhető anti-IgM illetve 

anti-IgG konjugátummal, és mind a szomatikus (citoplazmati- 

kus), mind a membrán antigénekkel szembeni ellenanyagok kimuta

tására alkalmas.

A biotin-avidin ELISA technika a módszer specificitását és

érzékenységét tovább javította (Doss és mtsai 1989).

7. IgM Immunadszorbcids-agglutinácids-prdba (IgM-ISAGA)

Magyarországon ritkán, Franciaországban azonban rutinsze

rűen alkalmazott eljárás az akut toxoplazmózis és a kongenitá- 

lis fertőzés diagnosztizálására (Desmonts és Thulliez 1985). 

Előnye, hogy a rheumatoid faktor zavaró hatását, valamint

az IgG, IgA vagy IgE ellenanyagokkal létrejövő esetleges ke

resztreakciót kiküszöböli. A módszer során anti-humán IgM p 

lánc immunsavóval adszorbeáltatják a vizsgálati minta IgM jel

legű ellenanyagait, majd ép T. gondii trofozoitákkal végzik el 

a direkt agglutinációs próbát (Duffy és mtsai 1989).
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8. Latex-agglutinációs teszt

A latex agglutinációs teszt nem tartozik a diagnosztikai

szempontból legfontosabb Toxoplasma kimutatási eljárások közé.

A módszer nem tud különbséget tenni a különböző immunglobulin 

osztályok között, és nem nyújt segítséget a feltételezett kon-

genitális infekciók esetén az anyai IgG és a magzati IgM megkü

lönböztetésében. Ugyanakkor rutin szerológiai szűrővizsgálat

ként jól alkalmazható nagy specificitása, az álpozitív és álne- 

gatív esetek rendkívül alacsony száma, gyors kivitelezhetősé

ge, valamint az alacsony költségek miatt (Mazumder és mtsai

1988, Holliman és mtsai 1989).

9. Haemagglutináció-gátlási próba (HAGT)

T.A haemagglutináció-gátlási próba azon alapul, hogy a

gondii trofozoitáival oltott egerek hasűri exszudátuma aggluti

nálja a kezeletlen egér vörösvértesteket és ez az agglutináció 

specifikus ellenanyagtartalmú savóval meggátolható (Chang és 

mtsai 1985). Ritkán alkalmazott eljárás, amely vérsavóból tör

ténő antigén kimutatására jól alkalmazható.

10. Szilárd-fázisú indirekt haemadszorbciós próba (SPIHA)

Hermentin és mtsai 1982-ben az akut toxoplazmózis szero-

diagnosztizálására dolgozták ki ezt a mikromódszert.

anti-humán IgM-et kötnek a mikrotitráló lemez mé-Lényege:

lyedéseibe, majd erre mérik a vizsgálandó savóhigításokat. A
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savó specifikus IgM ellenanyaga reagál a szilárd-fázisú anti-

IgM-mel. Ezután a rendszerre az indirekt haemagglutinációs pró

bánál használatos érzékenyített vörösvértest szuszpenziót mé

rik, amely - ha a savó specifikus IgM ellenanyagot tartalmaz - 

kötődhet a szilárd rendszerhez. Széles körben még nem terjedt

el az alkalmazása.
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II. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

1. A Toxoplasma gondii fenntartása

Anyagok:

- penicillin

- streptomycin

- fiziológiás NaCl

- NMRI egér

- Toxoplasma gondii RH törzs

A virulens Toxoplasma gondii RH törzs rutinszerű fenntartá

sát 10^/ml T. g. trofozoitát tartalmazó inokulum NMRI egérbe 

(kb. 40 gr-os) történő intraperitoneális (ip.) oltásával végez

tem. 72 óránként történt a törzs passzálása. A hasűri exszudá-

tumot 2 ml 2000 NE/ml penicillin és 2000 NE/ml streptomycint

tartalmazó fiziológiás sóoldattal az állatok hasüregének átmo

sásával nyertem és a baktériummentesség ellenőrzése után ebből 

történt megfelelő koncentrációban a továbboltás.

2. Antigének

A) Gyári antigének, kittek

- SEVATEST Toxoplasma-Antigén KBR (SEVAC)

- Toxo-HA Kit (bioMerieux)

(F. Hoffman-- Toxoplasma gondii IF Antigen 'Roche

La Roche)

- Toxonostika IgM/IgG Microelisa System (Organon)
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A felhasználás során a gyári útmutatót követtem (higítás, 

érzékenyítés stb.).

B) Saját antigének

Anyagok:

- Whatman CF 11 Cellulose

- 0,1 M-os PBS pH 7,2

Az antigéneket a Toxoplasma gondii virulens RH törzsével

ip. oltott NMRI egerek hasűri exszudátumából készítettem. Miu

tán a baktériummentességet ellenőriztem, a parazita szuszpen

ziót Whatman CF 11 Cellulose oszlopon tisztítottam. Az ily mó

don nyert anyag tiszta Toxoplasma szuszpenzió volt. Ezt a 

szuszpenziót centrifugálással frakcionáltam (10 perc, 2000

rpm):

- a felülúszót, a higított hasűri izzadmányt összegyűjtöt

tem; ez a metabolikus antigén.

- az üledéket PBS-ben szuszpendáltam, majd ultrahanggal 

feltártam. Újabb centrifugálás után (10 perc, 5000 rpm) ezt a

felülúszót is antigénként alkalmaztam: ez a szomatikus anti

gén.

A hasűri exszudátumból izolált és tisztított Toxoplasma

gondii trofozoitákat, mint érintetlen protozoonokat szintén

felhasználtam.

Antigén standardizálás

Az általam előállított antigének standardizálását Chris-

tian-Warburg képlete alapján proteintartalom meghatározással 

végeztem:

E2qqX1,55-E2£qX0,76=...mg/ml (xhigítás).
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3. Ellenanyagok

A) Gyári ellenanyagok (+Kontrollok)

- Toxotrol "C" for CF test (bioMerieux)

- Toxotrol "A" for IHA (bioMerieux)

- Toxotrol "F" for IFT (bioMerieux)

A Toxonostika IgM/IgG Microelisa system (Organon) tartal

mazta a +kontroll savót.

A felhasználás során a gyári útmutatásoknak megfelelően

jártam el.

B) Kísérleti savók

- A SZOTE területéről 1988-1989-ben toxoplazmózis gyanújá

val beérkezett humán szérumokból 120 szérumminta.

- normál egérsavó (NMRI).

- különböző mennyiségű Toxoplasma trofozoitával ip. ol

tott, oltás után különböző időpontokban vett egérsavó (NMRI).

- normál nyúlsavó (Új-Zélandi fehér).

- immunizált nyúlsavó (Új-Zélandi fehér).

Immunizálás

Toxoplasma g. ellenanyagmentes nyulakat intravénásán oltot-
4

tam 10 számú RH törzsű Toxoplasma trofozoitával, melyeket e-

gér hasűri exszudátumból nyertem. A nyulak a betegség tüneteit 

nem mutatták. A 10. napon 10^ trofozoitával emlékeztető oltást 

adtam, majd a 28. napon történt az elvéreztetés. Az immunsavó 

titerét komplementkötési reakcióval (KKR) és indirekt haemag- 

glutinációval (IHA) ellenőriztem (van Knapen és Panggabean

1977).
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4. Komplementkötési reakció (KKR) „

Anyagok:

- Komplement (HUMÁN)

- Haemolysin (HUMÁN)

- Birkavörösvértest

- Veronal puffer

- Saját metabolikus antigén (1000 mg/ml protein konc.)

- Saját szomatikus antigén (250 mg/ml protein konc.)

- /SEVATEST Toxoplasma-Antigén KBR (SEVAC)/

A szerológiai módszer elve: A beteg savójában lévő ellena

nyagok kimutathatóak, ha azokat komplement jelenlétében speci

fikus antigénnel hozzuk össze. A komplement megkötését vagy

szabadon maradását haemolitikus rendszerrel mutatjuk ki.

A reakciót Kolmer szerint (Werner 1977) hideg módszerrel

végeztem:

- A szérumokat 56°C-on, 30 percig inaktiváltam vízfürdőn a 

próba elvégzése előtt.

- Az U alakú műanyag mikrotitráló lemez sorainak első üre

geibe 75 jul, a 2.-7. üregekbe pedig 25 jul Veronai puffert mér

tem .

- Az 1. üregekbe 25j_il inaktivált vizsgálandó szérumot mér

tem, és innen kiindulva 25 jul-el higítási sort készítettem a

7. üregig (1:256 titer).

Az 1. üregekből 50 jul 1:4 szérumhigítást a 8. üregbe vit

tem (A savó önkötésének vizsgálatára).

- A 8. üreg kivételével minden üregbe 25 jjI - előzetesen

meghatározott koncentrációjú antigént mértem.

- Ezután valamennyi üregbe 50 ,ul előzetesen meghatározott 

koncentrációjú komplement-higítást mértem.
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Kontrollok:

1. antigén 2. komplement 3. puffer

- 25 /Л Veronal puffer - 50 уД Veronal puffer 

(szérum helyett)

- 25 ,ul antigén

- 50 yul komplement

- 100 yul Veronai p.

(szérum és antigén

helyett)

- 50 /j1 komplement

- Alapos összerázás után a lemezeket lefedtem és egy éjsza

kán át +4°C-on inkubáltam.

A lemzeket és a haemolitikus rendszert (9,8 ml Veronai 

puffer; 200 pl 3x Veronai pufferral mosott birkavörösvértest 

szuszpenzió; előre meghatározott mennyiségű haemolizin) 30 per

cig szobahőn előmelegítettem. Valamennyi üregbe (a kontrollok- 

ba is) 50 pl haemolitikus rendszert mértem.

- A lemezeket ismét lefedtem és 37°C-on 30 percig inkubál

tam .

A szérumok titerének azt a higítást tekintem, ahol lega

lább 50%-os haemolízis gátlás mutatkozik.

Értékelés: az 1:8 titer már pozitívnak tekinthető.

5. Indirekt haemagglutináció (IHA)

Anyagok:

- Glutáraldehid (REANAL)

- Birkavörösvértest

- Alsever oldat

- TRIS fiziológiás NaCl oldat pH 7,2

- 56°C-on inaktivált foetal borjúsavó

- 0,1 M PBS pH 7,2
%

■

)
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- 0,1 M РВ5 PH 6,4

- Saját szomatikus antigén (1000 mg/ml protein konc.)

- /Toxo-HA kit (bioMerieux)/

A szerológiai módszer elve: glutáraldehiddel kezelt birka-

vörösvértest felszínére citoplazmatikus antigént kötünk. Ha az 

antigénnel érzékenyített vörösvértest szuszpenziót olyan szé- 

rumhigításokkal hozzuk össze, melyekben specifikus ellenanyag 

van, az antigén-antitest kapcsolódás láthatóvá válik azáltal, 

hogy a vörösvértestek lazán kapcsolódva agglutinálódnak.

A vörösvértestek glutáraldehides kezelése I.M. Krupp

(1969) leírása alapján:

- A vért Alsever oldatban 1:1 arányban fogtam fel.

- Az eritrocitákat kétszer mostam fiziológiás NaCl oldat

tal (5 perc, 3000 rpm).

- A mosást kétszer megismételtem pH 7,2 fiziológiás NaCl- 

Tris pufferrel (5 perc, 3000 rpm).

- A vörösvértesteket 4% glutáraldehid tartalmú Tris-fizio- 

lógiás NaCl pufferben szuszpendáltam.

- 6 órán át 37°C-on rázással inkubáltam, majd 12 órán át 

+4°C-on tároltam.

- Ezután Tris-fiziológiás NaCl oldattal tízszer mostam (5 

perc, 3000 rpm).

- Az üledéket 1:20000 Na-jN tartalmú Tris-fiziológiás NaCl 

oldatban +4°C-on tároltam 10%-os szuszpenziót készítve.

A glutáraldehiddel kezelt vvt. szuszpenzió +4°C-on több hó

napig tárolható, hetenként pH 7,2 Tris fiziológiás NaCl oldat

tal átmosva.
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A reakció kivitelezése (Kagan 1980): A próba elvégzése

előtt a szérumokat kimerítettem: 200 jul 10%-os glutáraldehide-

zett vvt. szuszpenzióval 200 jjI vizsgálandó savót inkubáltam 

(a:a) min. 30 percig szobahőn. Centrifugáltam (3000 rpm, 10 

perc) és a felülúszót használtam.

-Az U alakú, műanyag mikrotitráló lemez minden üregébe

25 jül borjúsavós PBS-t mértem (100 ml pH 7,2 PBS + 600 >ul bor

júsavó: 0,6%).

- Az első üregekbe párhuzamosan 25 jul kimerített vizsgálan

dó savót mértem, majd 25 ;_il-el lefelé haladva felező higítást 

készítettem, (kiindulási higítás 1:4, véghigítás 1:512).

- A glutáraldehidezett birka vvt-t kétszer mostam pH 7,2

PBS-sel (10 perc, 3000 rpm).

A 2. mosás után az üledéket a:a felvettem pH 7,2 PBS-ben 

és ebből a 3. mosáshoz 2 ml-t egy osztott centrifugacsőbe mér

tem (kb. 1 ml lesz az üledék a 3. centrifugálás után).

A 3. mosás után az üledéket megszoroztam 39-el (így 2,5%- 

os szuszpenziót kaptam) és ennyi pH 6,4 PBS-ben felszuszpendál-

tam.

- Az érzékenyített vvt. készítése: 1 lemezre - 2ml 2,5%-os 

glutáraldehidezett vvt szuszpenziót és 2 ml megfelelő konc._-jú 

antigént mértem a centrifugacsőbe. 20 percet inkubáltam 37°C- 

os vízfürdőn, majd centrifugáltam (10 perc, 1000-1200 rpm), és 

az üledéket 0,6%-os borjúsavós PBS-sel (pH 7,2) eredeti mennyi

ségére higítottam.

- A nem érzékenyített vvt. készítése: (a kontroll sorokba)

1 lemezre - 2 ml 2,5%-os glutáraldehidezett vvt. szuszpenziót

és 2 ml borjúsavós PBS-t mértem a centrifugacsőbe. A továbbiak

ban az érzékenyített vvt. készítéséhez hasonlóan jártam el.
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- A megfelelő sorokba 25-25 /j1 érzékenyített és nem érzéke-

nyített vvt. szuszpenziót mérek.

- 2 órán át szobahőmérsékleten inkubálom, majd leolvasom 

az eredményt.

Értékelés: az 1:32 titer már pozitív.

6. Indirekt immunfluoreszcencia (IIFA)

Anyagok:

- Tisztított, ép Toxoplasma gondii trofozoiták

- 0,5% formalin (REANAL)

- 0,1 M PBS pH 7,2

- desztillált víz

- Evans Blue

IgG elleni FITC-el jelzett birka szérum lg frakció- Humán

-1:10 higítás (HUMAN)

- Toxoplasmosis-Anti-Human-IgM Fluoresc. conjug. - 1:20 hi

gítás (Behring)

- /Toxoplasma gondii IF Antigen "Roche" (F.Hoffman-La

Roche)/

A módszer elve: a fixált parazita felszíni antigénjei meg

kötik a vizsgált szérumban lévő specifikus ellenanyagokat (IgM 

és IgG) és az immunkomplexeket. A felszínhez kötődött konjugá- 

tum UV fényben zöldessárga fluoreszcenciát mutat. Ellenanyagot

nem tartalmazó savó esetén a protozoon vörös fényben látszik. 

Az immunfluoreszcens lemezek készítése (Werner 1977)

- Az előzőekben már ismertetett módon, frissen nyert Toxo

plasma g. hasűri exszudátumokat 10 percig 5000 rpm-el centrifu

gáltam.
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- Az üledéket lOx mennyiségű 0,5%-os formaiinban vettem

fel és 10 percig szobahőmérsékleten fixáltam.

- Centrifugáltam: 10 perc, 3000 rpm, majd az üledéket két

szer mostam pH 7,2 PBS-ben (10 perc, 3000 rpm).

- A szuszpenzió koncentrációját 2xl0^/ml-re állítottam be 

és ezt 10 jul-ként az alkohollal mosott tárgylemezekre cseppen

tettem.

- A lemezeket 37°C-on szárítottam 

-20°C-on tároltam.

majd felhasználásig

- A lemzeket használat előtt gyorsan megszárítottam és 10

percig tiszta acetonban fixáltam.

A reakció kivitelezése (Verhofstede és mtsai 1987):

- Takátsy lemezen elkészítettem a savóhigításokat pH 7,2

PBS-ben.

- A megfelelő savóhigításokból (1:5, 1:10, 1:20, 1:40,

1:80) a lemezek megfelelő helyére 10-10 yjl-t mértem.

- Inkubálás 37°C-on, 30 percig, nedves kamrában.

- 5-5 percig pH 7,2 PBS-ben mostam 3-szor, majd szárítot

tam.

- A foltokra 10 jul FITC-el jelzett, előzetes titrálással 

meghatározott higítású, anti-humán IgM és/vagy IgG-t cseppen

tettem. (Az anti-humán immunglobulint 1:5000 Evans Blue-t tar

talmazó pH 7,2 PBS-ben hígítottam).

- Inkubálás 37°C-on, 30 percig, nedves kamrában.

- A lemezeket ezután 2x5 percig PBS pH 7,2-ben, majd 1x5 

percig desztillált vízben mostam.

- Száradás után a preparátumot pufferolt pH 7,2 glicerin

nel és fedőlemezzel fedtem.
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- A leolvasás NU-2 mikroszkóppal, 400x nagyítással tör

tént.

Értékelés: Az IgM típusú ellenanyagok esetén az 1:10, az 

IgG típus esetén pedig az l:40-es hígításban még erősen fluo

reszkáló preparátumot tekintettem pozitívnak.

7. ELISA

Anyagok:

- Coating puffer (pH 9,6)*

- Saját szomatikus antigén (100 >ug/ml protein konc.)

- PBS-Tween 20 (pH 7,2)*

- BSA (HUMAN)*

- Humán IgGAM elleni peroxidázzal jelzett kecske szérum lg 

frakció - hígítás 1:500 - (HUMAN)*

- Orto-fenilén-diamin (0PD) (Xenon- Lodz)*

- Citromsav-foszfát puffer (pH 5,0)*

- 4M H2S04*

- /Toxonostika IgM/IgG Microelisa System (Organon)/

A módszer elve: A szilárd fázishoz kötött antigénhez a szérum-

higításban lévő specifikus ellenanyag kötődik. Az így kiala

kult immunkomplexet enzimmel jelzett anti-humán IgM vagy IgG-

vel hozzuk össze. Az ily módon megkötött enzim - szubsztrátja 

hozzáadása után - színreakciót eredményez, melynek intenzitása

a megkötött konjugátum mennyiségével azonos.

A reakció kivitelezése (Walls és mtsai 1977):

A Takátsy lemez valamennyi üregébe coating pufferrel hígí

tott - előzetes vizsgálat során meghatározott mennyiségű anti-
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gént (100yug/ml coating puffer/üreg) mértem, és +4°C-on egy éj

szakán át vagy 37°C-on két órán át inkubáltam.

- Az így elkészített lemez -20°C-on, fóliába csomagolva hó

napokig tárolható.

- Használat előtt a lemezt háromszor 3 percig mostam PBS- 

Tween 20 oldattal (pH 7,2).

- Ezután a lemez szabadon maradt kötőhelyeit 0,5% BSA-t 

tartalmazó PBS-Tween 20-al 37°C-on 1,5-2 órán át blokkoltam 

nedves kamrában.

- Mosás után a PBS-Tween 20-al készített szérumhigítások-

ból 100-100 jul-t mértem az üregekbe.

- Nedves kamrában, 37°C-on 1 órán át inkubáltam, majd há

romszor 3 percig mostam PBS-Tween 20-al.

- A konjugátum hozzáadása: az anti-humán IgGAM-peroxidáz 

előzetesen meghatározott hígításából (PBS-Tween-el hígítva) 

100-100yul-t mértem az üregekbe.

- Ezután 37°C-on történő 1 órás inkubálás, vagy +4°C-on

egy éjszakán át tartó inkubálás következett nedves kamrában,

majd három alkalommal 3 percig PBS-Tween 20-al a lemez mosása.

- A szubsztrát hozzáadása: a pH 5 citromsav-dinátrium-hid-

rogénfoszfát pufferben oldott 0PD 0,034%-os oldatából, amelybe

közvetlenül a felhasználás előtt 20 >j1 33%-os H202~t mértem,

100-100jul-t mértem az üregekbe.

- Sötét helyen 20 percig inkubáltam, majd a reakciót

25-25 jul 4 M H2S0^-el állítottam le.

- A mérés 492 nm-en történt automata ELISA leolvasóval.

Értékelés: A módszer standardizálásakor (Szénási és mtsai 

1983) kapott extinkciós határérték humán szérum esetén: 0,213.
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8. Kettősrétegű (SANDWICH) ELISA antigén kimutatáshoz

Anyagok:

- Toxoplasma gondii-vei immunizált nyúlsavó (titere: KKR=

1:256, IHA= 1:256)

- Rutin Toxoplasma szeroldgiai vizsgálatra érkezett

1524/1989 számú humán savó (titere KKR= 1:32, IHA= 1:256). 

- Valamint az "ELISA"-nál *-gal jelölt anyagok._

A módszer elve: A szilárd fázishoz a nyúlóan termelt ismert el

lenanyagot adszorbeáltatjuk, melyhez a vizsgálandó mintából az

antigén megkötődik. Ezután az antigénre fajlagos, de más faj

ban pl. emberben termelődöttt ún. második ellenanyagot adunk a

rendszerhez. Ennek kötődését enzimmel jelzett anti-humán IgGAM

konjugátummal és az enzimnek megfelelő szubsztráttal detektál

juk az előbbiekben részletezett módon. A keletkező színreakció

fotometrálható, intenzitása a vizsgálandó mintában lévő anti

gén mennyiségével arányos.

A reakció kivitelezése (Van Knapen és Panggabean 1977):

- A Takátsy mikrotitráló lemez valamennyi üregébe coating 

pufferrel (pH 9,6) előzetes vizsgálat során meghatározott 

arányban (1:100) higított Toxoplasma g. elleni nyúl antiszéru- 

mot mértem (100^ul/üreg).

- Ezt inkubáltam +4°C-on egy éjszakán át, vagy 37°C-on 2

órán át.

- A szilárd fázishoz nem kötődő ellenanyag feleslegét há

rom alkalommal 3-3 percig PBS-Tween 20 oldattal (pH 7,2) törté

nő mosással távolítottam el.

BSA-t tartalmazó PBS-Tween 20-al 37°-on 1,5-2- 0,5%-os
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drán át (vagy egy éjszakán át +4°C-on) blokkoltam a lemez sza

badon maradt kötőhelyeit.

- Ismét háromszor 3-3 percig PBS-Tween 20-al mostam a le

mezt (Az így elkészített lemezeket becsomagolva -20°C-on hóna

pokig lehet tárolni).

- Ezután a vizsgálandó szérumminták PBS-Tween 20-al készí

tett hígításait mértem 100-100 /jl-ként a lemez üregeibe.

- Inkubálás nedves kamrában 37°C-on 1 órán át, majd három

szor 3-3 perces mosás következett PBS-Tween 20-al.

- Ezután az antigén ellen emberben termelődött ismert tite- 

rű, előzetesen meghatározott (1:50) savóhigításból 100-100

>ul-t mértem a lemez üregeibe. 

- 37°C-on 1 órán át vagy +4°C-on 1 éjszakán át inkubáltam, 

és háromszor 3 percig PBS-Tween 20-al mostam.

- A konjugátum hozzáadásától kezdve a művelet hasonlókép

pen folytatódott, mint ahogy már az előzőekben az ELISA mód

szer leírásánál megadtam.

A 492 nm-en fotometrálható sárga szín intenzitása a kimu

tatható antigén mennyiségével volt arányos.

Értékelés: A módszer standardizálásakor (Szénási és mtsai

1983) kapott extinkciós határérték egér szérum esetén: 0,0809.

9. Agargél precipitáció

Anyagok:

- LITEX agar (Difco)

- 0,1 M PBS pH 7,2

- desztillált víz
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- fiziológiás NaCl pH 7,2

- Ponceau "S" (2g/1000 ml 5% СНЁСШИ) festék (Reanal)

- 54 CH3C00H

A módszer elve: Az Ouchterlony-féle kétdimenziós módszer során

a vékony agarlemezben képzett kis mélyedésekbe cseppentünk az 

antigénből, s a középső lyukba immunsavót helyezünk.A diffú

zió során a homológ antigén és az ellenanyag találkozási he

lyén kicsapódás, precipitációs ív alakul ki az agarrétegben.

A reakció kivitelezése:

- Az alkohollal tisztított, jelölt tárgylemezre vízszintes 

helyen 4 ml 1%-os LITEX agargélt rétegeztem (lg/100 ml pH 7,2 

PBS).

- Dermedés után (kb. 20 perc) a megfelelő séma szerint ki

lyukasztottam a gélt (A lyukak átmérője 4 mm).

- A feltételezett antigéneket illetve antitesteket tartal

mazó savót az üregekbe mértem, 20-20 Ail-t, majd 2 óra múlva 

ezt megismételtem (összesen 40-40 jul).

- 24 óra inkubálás szobahőmérsékleten, nedves kamrában.

- 24 órán keresztül legalább háromszori cserével Na-azid

tartalmú desztillált vizes mosás.

- 24 órán keresztül háromszori cserével Na-azid tartalmú

fiziológiás sóoldattal mosás.

- Ezután a géleket szobahőmérsékleten szárítottam, majd 15 

percig Ponceau "S" festékoldattal festettem.

- Színtelenítés 5%-os CH^COOH-al, szárítás szobahőmérsékle

ten .
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III. EREDMÉNYEK

1. Toxoplasma gondii ellenanyag kimutatás

A toxoplazmózis diagnosztizálása főként az IgM és az IgG

típusú ellenanyagok szerológiai módszerekkel történő kimutatá

sán alapul, melyek közül a legáltalánosabban használt és álta

lam is alkalmazott kimutatási eljárások a komplementkötési re

akció (KKR), az indirekt haemagglutináció (IHA), az indirekt 

immunfluoreszcencia (IIFA) és az ELISA (8., 9

Az itt bemutatott vizsgálat sorozathoz 120 humán szérummin

tát használtam fel, melyek 1988-89-ben Toxoplasma gondii rutin 

vizsgálatra érkeztek laboratóriumunkba. Eredményeimet az alkal-

10. ábra).

mázott módszerek szerint csoportosítottam. A grafikonokon a kü

lönböző antigének alkalmazásakor kapott eredmények titerenkén- 

ti %-os megoszlását, a táblázatokban pedig a pozitív és nega

tív esetek %-os arányát mutatom be.

A) Ellenanyag kimutatás komplementkötési reakcióval (KKR)

A KKR során háromféle antigénnel végeztem el a vizsgálato

kat: a saját előállítású szomatikus (250 mg/ml protein konc.) 

és metabolikus (1000 mg/ml protein konc.) antigénnel, valamint 

a gyári SEVAC antigénnel. Az értékelés során mindhárom esetben 

ugyanazokat a titerértékeket tekintettem negatívnak (<1:8), il

letve pozitívnak (>1:8).
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8. ábra Humorális válasz Toxoplasma antigénekkel szemben 

(Desmonts, G.: Serodiagnostic de la Toxoplasme, 
Feuill. Bioi: 16, 61-81, 1975).
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9. ábra Az egyes szerológiai módszerek használhatósága: az al
kalmazható különböző típusú Toxoplasma g. antigének, 
valamint a különböző osztályba tartozó kimutatható 

ellenanyagok szerint (bioMerieux katalógus).
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10. ábra Az alkalmazott szerológiai módszerekkel kimutatható 

ellenanyagszint változása az idő függvényében. 
(bioMerieux katalógus).
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A komplementkötési reakcióval kapott eredményeket az 1.

táblázat és az 1. grafikon mutatja be. Az 1. grafikon alapján 

elmondható, hogy a különböző titerértékek mindhárom antigén 

esetén közel hasonló százalékos megoszlást mutatnak: 1:2 ti- 

tert (SEVAC, saját szomatikus és saját metabolikus antigén sor

rendben) 26, 30, 30%-ban; 1:4 titert= 15, 20, 11%-ban; 1:8 ti- 

tert (már pozitív)= 22, 20, 22%-ban; 1:16 titert= 20, 16,

17%-ban; 1:32 titert= 10, 9, 8%-ban; 1:64 titert= 4, 3,

6%-ban; 1:128 titert= 3, 1, 4%-ban és végül 1:256 titert 1 és 

2%-ban (saját szomatikus és metabolikus antigén) kaptam a 120 

minta vizsgálata során. A háromféle antigén között nagyobb el

térést egyedül az 1:4 titer esetén tapasztaltam, főként a sa

ját szomatikus (20%) és a saját metabolikus antigén között 

(11%). Az eredmények értékelésekor azonban - pozitív ill. nega

tív - ez az eltérés mérséklődik.

Az 1. táblázatban látható, hogy a negatív és a pozitív ese

tek százalékos megoszlása a SEVAC és a saját metabolikus anti

gént tekintve teljesen azonos: 41-41% a negatív és 59-59% a po

zitív esetek száma. A saját szomatikus antigén esetén pedig et

től az aránytól csak kis mértékű eltérést kaptam: itt 45-55% a

negatív-pozitív arány.

B) Ellenanyag kimutatás indirekt haemagglutinációval (IHA)

A 120 szérumminta (100%) IHA-val történő vizsgálatakor a 

saját szomatikus antigént (1000 mg/ml protein konc.) és a bio-

Merieux cég Toxo-HA kitjét hasonlítottam össze. Mindkét vizs-
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1. grafikon A 120 szérumminta (100%) KKR-val, háromféle anti
génnel kapott eredményeinek titerenkénti %-os meg
oszlása .

SajátSaját
metabolikus szomatikus

Antigén SEVAC

Eredmény

Negatív 

/Titer<l:0/ 45 %41 %41 %

Pozitív
/Titer>l:8/ 55 %59 %59 %

1. táblázat: A KKR-val kapott eredmények negatív és pozitív 

eseteinek %-os megoszlása.
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gálat elvégzésekor ugyanazokat a titerértékeket tekintettem ne

gatívnak (<_1:16) és pozitívnak (>_1:32). Az indirekt haemagglu- 

tináciával kapott eredményeket a 2. grafikon és a 2. táblázat

mutatja be.

Az eredmények titerenkénti megoszlása alapján - 1:2 titer= 

10 és 11% (bioMerieux és saját szomatikus antigén sorrendben);

1:4 titer= 6 és 5%; 1:8 titer= 10-10%; 1:16 titer= 10 és 12%;

1:32 titer= 13 és 10%; 1:64 titer= 12 és 16%; 1:128= 22 és

18%; 1:256 titer= 17 és 18% - megállapítottam, hogy jelentékte

len különbség tapasztalható a kétféle antigén alkalmazásakor.

Ezt a megállapítást támasztják alá a 2. táblázat adatai 

is, melyek szerint: negatív eredményt 36 illetve 38%-ban, pozi

tív eredményt pedig 64 illetve 62%-ban kaptam.

C) Ellenanyag kimutatás ELISA-val

Az ELISA teszt során a saját szomatikus antigénnel érzéke-

nyített lemezeket (100 /jg/ml protein konc._-jú antigénből 10 

;ug/100 /j1 pH 9,6 coating puffer/üreg) és az ORGANON cég Toxo- 

nostika IgM/IgG Microelisa kitjét hasonlítottam össze. Mindkét 

vizsgálatsorozatban ugyanazokat a titerértékeket tekintettem 

negatívnak (<1:800) és pozitívnak (> 1:800). Az eredményeket a

3. grafikon és a 3. táblázat mutatja be.

A 3. grafikon titerenkénti megoszlása: 1:50 titer= 6 és 7% 

(ORGANON Kit és saját szomatikus antigén sorrendben); 1:100 ti- 

ter= 1 és 3%; 1:200 titer= 3-3%; 1:400 titer= 13 és 14%; 1:800 

titer= 20 és 19%; 1:1600 titer= 30 és 20%; 1:3200 titer= 11 és

3200 titer= 16-16%. A kapott eredmények két18% és végül

titerérték: az 1:1600 és az 1:3200 esetén mutatnak nagyobb
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IHA
(%) SERA 50 г

BIO MERIEUX ANTIGEN
LAB MADE SOMATIC ANTIGEN
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2. grafikon A 120 szérumminta (100%) IHA-val - saját antigén
nel és gyári kittel - kapott eredményeinek ti- 

terenkénti %-os megoszlása.

Saját
szomatikus
antigén

bioMerieux
Toxo-HA

Antigén

kitEredmény

Negatív 

/Titer<l:16/ 38 %36 %

Pozitív 

/Тiter>l:32/ 62 %64 %

2. táblázat Az IHA-val kapott eredmények negatív és pozitív 

eseteinek %-os megoszlása.



—46/В—

ELISA
(%) SERA 50 г

ORGANON TOXONOSTIKA KIT 
ül LAB MADE SOMATIC ANTIGEN
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О
1:400 1:800 1:1600 1:3200 >132001:2001:50 1:100

TITER

3. grafikon: A 120 szérumminta (lOO5») ELISA módszerrel, kétfé
le rendszerben kapott eredményeinek titeren- 

kénti %-os megoszlása.

Saját
szomatikus
antigén

ORGANON 

Toxonostika 

Microelisa system

Antigén

Eredmény

Negatív 

/Titer<1:800/ 27 %23 %

Pozitív 

/Titer>l:800/ 73 *77 *

3. táblázat: Az ELISA módszerrel kapott eredmények negatív és 

pozitív eseteinek Vos megoszlása.
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eltérést, az összes többi titerérték esetén a két összehasonlí

tott rendszer szinte azonos százalékos megoszlást mutat. Látha

tó azonban, hogy az eltérések szinte kiegészítik egymást: az

ORGANON kit esetén az 1:1600 titer - 30%-ban, az 1:3200 titer

- 11%-ban fordul elő, ez összesen 41%. A saját szomatikus anti

gén esetén az 1:1600 titer - 20%-ban, az 1:3200 titer pedig

18%-ban fordul elő, ez összesen 38%. Az eredmények értékelése

szempontjából pedig mindkét titer a pozitív tartományba esik.

A 3. táblázat szerint a pozitív esetek 77-73%-ban, a nega

tív esetek 23-27%-ban fordultak elő. A vizsgálatsorozatban al

kalmazott saját készítésű és gyári ELISA lemezek tehát nem mu

tatnak jelentős eltérést a pozitív-negatív esetek %-os arányá

ban sem.

D) Ellenanyag kimutatás indirekt immunfluoreszcenciával (IIFA)

Az UFA során a hasűri izzadmányból izolált és tisztított,

ép Toxoplasma g. trofozoitákat az F. Hoffman-La Roche Toxoplas

ma IF antigénnel hasonlítottam össze IgM és IgG ellenanyagra

külön-külön vizsgálva. Mindkét vizsgálati rendszerben az IgM

ellenanyag esetén negatívnak a <1:10; pozitívnak a?_l:10 titer- 

értéket, az IgG ellenanyag esetén pedig negatívnak a<1:40, po

zitívnak pedig a >1:40 titerértéket tekintettem.

Az IgM ellenanyag kimutatás eredményeit a 4. grafikon és a

4. táblázat mutatja be. A titerenkénti megoszlást a 4. grafi

kon szemlélteti:<1:10 titert= 87 és 91%-ban (Hoffman-La Roche

és saját antigén sorrendben), 1:10 titert= 4 és 2%-ban; 1:20
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IgM UFA

1:10 1:20 1:40 1:80
TITER

A jeló'listX a* IdWo.

4. grafikon A 120 szérumminta (100%) IgM IIFA-val, kétféle 

antigénnel kapott eredményeinek titerenkénti 
%-os megoszlása.

SajátHOFFMAN 

LA ROCHE 

antigén

Antigén
ép

trofozoitaEredmény

Negatív 

/Тiter<1:10/ 91 %87 %

Pozitív 

/Titer>l:10/ 9 %13 %

4. táblázat Az IgM IIFA-val kapott eredmények negatív és po
zitív eseteinek %-os megoszlása.
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titert= 6 és 4%-ban; 1:40 titert= 2-2%-ban; 1:80 titert=

1-1%-ban kaptam. Az eredmények értékelésekor a 120 savóminta 

13 illetve 9%-ban (H.-l.R._ és saját antigén sorrendben) a pozi

tív, 87 illetve 91%-ban a negatív tartományba esett (4._ táblá

zat).

Az IgG ellenanyag kimutatás eredményeit az 5. grafikon és 

az 5. táblázat mutatja be. A titerenkénti megoszlást az 5. gra

fikon szemlélteti: 1:10 titert= 54 és 52%-ban (H-L.R._és saját 

antigén sorrendben), 1:10 titert= 8 és 10%-ban, 1:20 titert= 8

és 7%-ban, 1:40 titert= 21 és 22%-ban, 1:80 titert= 9-9%-ban

kaptam a vizsgálatok során.

Az értékelés során a pozitív és negatív esetek aránya

30-31% (H.-L.R. és saját antigén sorrendben) illetve 70-69%

volt.

A saját és a Hoffman-La Roche antigén is a különböző titer-

értékek esetén szinte azonos százalékos megoszlást ad mind az

IgM mind az IgG ellenanyagot tekintve. Ez a nagyfokú százalé

kos megegyezés a pozitív és negatív esetek arányában is megmu

tatkozik.

2. Toxoplasma gondii keringő antigén kimutatás

Az ellenanyagok termelésében megnyilvánuló individuális kü

lönbségek miatt (melyet a szervezet immunállapota, immunrend

szerének működése, tápláltsági foka, az életkor és még sok más 

tényező befolyásol) az akut fertőzés diagnosztizálására megbíz

hatóbb módszer a Toxoplasma gondii keringő antigénjének vérből

vagy más testfolyadékból történő kimutatása. A kimutatható

mennyiségű ellenanyag megjelenéséhez szükséges idő jelentős,
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5. grafikon A 120 szérumminta (100%) IgG IIFA-val, kétféle 

antigénnel kapott eredményeinek titerenkénti 
%-os megoszlása.

Antigén HOFFMAN 

LA ROCHE
Saját

ép
trofozitaEredmény antigén

Negatív
/Titer<l:40/ 69 %70 %

Pozitív
/Titer>l:40/ 31 %30 %

5. táblázat Az IgG IIFA-val kapott eredmények negatív és 

pozitív eseteinek %-os megoszlása.
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így a helyes diagnózis felállítása meg is gyorsítható a kerin

gő antigén detektálásával.

Normál immunválasz esetén antigén hatására az egyén speci

fikus ellenanyagok szintézisével válaszol. Abban az esetben,

amikor a keringő antigének és az ellenanyag szimultán megtalál-

- immunkomplexek is képződnek. így az antigének semlege-
#

sítődhetnek vagy eliminálódhatnak._A képződött immunkomplexek 

képesek a limfociták és a granulociták felszíni receptoraihoz

hatóak

kötődni, ezáltal szerepük lehet a humorális és a celluláris im

munválasz regulálásában. Valójában a keringő immunkomplexek ki

alakulása és keringése indukálhatja a szabályozó reakciókat, 

hogy eliminálják a fertőző ágenst az immunrendszeren keresztül 

(keringő immunkomplexeket főként krónikus parazitás fertőzések

ben írtak le). Feltételezhető, hogy a keringő immunkomplexek

jelenlétének kimutatása a szabad keringő antigén kimutatását

megerősíti, az aktív paraziták vagy az akut toxoplazmózis je

lenlétét igazolja (Siegel, Remington 1983).

Irodalmi adatok szerint (van Knapen és Panggabean 1977, 

van Knapen és mtsai 1985) keringő antigén már néhány nappal a

fertőzést követően kimutatható.

E diagnosztikai lehetőség felhasználására először modell 

kísérleteket végeztem, mind in vitro, mind in vivo körülmények 

között, agargél precipitáció és kettősrétegű (SANDWICH) ELISA

alkalmazásával.

Egyszerű technikai kivitelezése és minimális kísérleti

anyag szükséglete miatt első lépésként az agargél precipitá-

ciót választottam.
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In vitro modell kísérletben NMRI kezeletlen (kontroll)

egérsavóba különböző ismert mennyiségű frissen előállított szo

matikus Toxoplasma antigént kevertem. Az alkalmazott mennyisé

gek: 4000, 2000, 1000, 500, 300 és 250 ,u9/ml antigént tartalma

zó savó, melyből 1-1 üregbe 40 >ul-t mértem. A bemért antigén

tartalom tehát 160, 80, 40, 20, 12 és 10 jjg antigén/üreg volt 

(11. ábra).

A 11. ábrán jól látható, hogy az antigén kimutathatóságá- 

nak alsó határa 10-12 jug/üreg vagyis 250-300 jjg/ml.

A kimutatáshoz szükséges T. g. elleni nyúl immunsavót ma

gam állítottam elő (van Knapen 1977), és az immunsavó specifi

kus ellenanyagtartalmát KKR-val és IHA-val határoztam meg (KKR

1:256, IHA 1:256 titer).

Az agargél precipitációs módszerrel végzett in vivo modell- 

a 2,5xl0^/ml Toxoplasma trofozoitával ip. ol

tott NMRI egerek naponta vett vérsavóit vizsgáltam, és mint a

kísérlet során

12. ábrán is jól látható a fertőzést követő 48-72 óra múlva a

keringő antigént ki tudtam mutatni.

Ezután a kettősrétegű ELISA technika alkalmazása követke

zett, mint a kvantitatív antigén kimutatás egyik legérzéke

nyebb módszere. Először megfelelő kalibrációs görbét készítet

tem, hogy a módszer érzékenységét, és az antigén kimutathatósá-

gának határait meghatározzam.

In vitro modellkísérletben Toxoplasma specifikus ellenanya

got nem tartalmazó humán savóba ismert mennyiségű, frissen elő

állított szomatikus Toxoplasma antigént kevertem különböző 

mennyiségben (10, 100, 500, 1000 és 2000 АЩ^тТ^Х, és az anti- 

gént kettősrétegű ELISA módszerrel mutattam ki. A 'kimutatáshoz
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ll. ábra Az agargél precipitácids módszerrel kimutatható in 

vitro antigénszint meghatározás. (Középső üreg:
T. g. elleni nyúl immunsavó; l-> 6 üreg: csökkenő 

antigén mennyiséget tartalmazó savóminta).

12. ábra Az agargél precipitációs módszerrel in vivo
modellkísérletben T.cj. keringő antigén kimutatás. 
(Középső üreg: T.cj. elleni nyúl immunsavó, 1-» 3 

üreg:a fertőzést követő 24, 48, 72 óra múlva vett 
savóminta, 4. üreg: kezeletlen egérsavó. A bemért 
savó mennyiség minden esetben 40 ,ul volt).
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használt immunsavó megegyezett az agargél precipitációnál al

kalmazott, általam előállított immunsavóval. 2. (fedő) savó

ként egy KKR-val és IHA-val pozitívnak talált humán savó 1:100 

(4 haemagglutináló egységet tartalmazó) hígítását használtam.

A 6. grafikonon a Toxoplasma gondii kettősrétegű ELISA mód

szerrel, és e módszer Avidin-Biotinnal erősített in vitro kali

brációs görbéjét mutatom be. (Az Avidin-Biotin konjugátumot in

tézetünkben Dr. Fodor Eleonóra állította elő). Jól látható,

hogy a hagyományos kettősrétegű ELISA módszerrel 100 ;ug/ml-nél

nagyobb antigén mennyiségek mutatható ki, míg az Avidin-Biotin 

rendszerrel erősített reakcióval már 10 ;ug/ml-nél nagyobb anti

gén mennyiség is kimutatható.

Miután meghatároztam az antigén azon legkisebb mennyiségét

amely kettősrétegű ELISA-val kimutatható, in vivo modellkísér

leteket is végeztem.
7Toxoplasma törzsünk rutinszerű fenntartása a 2,5x10 trofo-

zoitát tartalmazó inokulum i.p. adagolásával történik. Ebben

az esetben az állatok 72 órán belül elpusztulnak. Mivel ez a

72 óra nagyon rövid, ezért, hogy a kísérletek elvégzésére 

hosszabb idő álljon rendelkezésre az inokulumból készített hi-

gítási sorozattal megnyújtottam a túlélést és meghatároztam az 

átlagos elhullási időt.

Különböző mennyiségű (102, 103, 104, 105, 106, 107, 

2,5xl07) Toxoplasma trofozoitával ip. oltottam egereket vérsa

vóból történő keringő antigén kimutatás céljából. Vérmintát és

hasűri exszudátumot naponta vettem. A parazitaemia és az elhul

lási idő közötti összefüggést a 6. táblázat szemlélteti.

Jól látható, hogy az elhullási idő a növekvő parazitaszám

mal arányosan csökken.
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TOXOPLASMA GONOII ANTIGÉN MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZERUM8AN 
(IN VITRO )OD
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ELISA

0,5

N-
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Ю1 10* Ю3 antigén .ug/ml

6. grafikon Kalibrációs görbe a Toxoplasma gondii antigén 

kettősrétegű ELISA-val történő mennyiségi 

meghatározásához humán szérumban (in vitro).

102 103 104 105 106 107 2,5xl073ARAZITASZÁM

NAP

1.

2.

443.

4A.

43.

4+6.

7. 44

8. 4

9. 4

6. táblázat Az elhullási idő a parazitaszám függvényében.



-52-

A 7. táblázatban a keringő antigén kettősrétegű ELISA-val

történő kimutatásakor kapott extinkciós értékeket mutatom be.

Az intracelluláris parazita szaporodására jellemző periodi

citás a megnyújtott túlélés következtében az extinkciós érté

kekben jól kifejeződik és megállapítható, hogy aktív fertőzés 

esetén a keringő antigén a fertőzést követően hamar, 24-48 óra 

múlva kimutatható, igazolva az akut Toxoplasma fertőzést, je

lezve a parazita aktív szaporodását.

A kísérleti savók ellenanyag tartalmát hagyományos ELISA

módszerrel szintén teszteltem. A vizsgálat a tulajdonképpeni

várakozásnak megfelelően negatív eredményt adott, hiszen a ki

mutatható mennyiségű ellenanyag megjelenéséhez több idő szüksé

ges.

Végül meg kell említenem, hogy 50 toxoplazmózis gyanújával

1990-ben a SZOTE területéről, rutin szerológiai vizsgálatra la

boratóriumunkba érkezett, válogatás nélküli humán szérum minta 

kettősrétegű ELISA módszerrel történő vizsgálatát végeztem el

keringő antigén kimutatás céljából. A vizsgálat minden savó

esetén negatív eredményt adott.
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HI VITO КНШВ0 AUTIGÉII KTKUTATASA TOXOPLASMA GOmn-VEL FERTŐZÖTT 
EGfiiVÉHBÖL

NAP
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 2.

3arazitaszjSm
102 0,046 0,078 0,051 0,06 0.134 0,02 0,042 0,078 0.082

3 0,076 0.344 0.124 0,011 0,041 0,076 0,0310

2,5x107 0,059 0,072 0,145

Extinkciók 1:8 hígitás esetén 
Határérték (1:8 hígitás esetén): 0,0809

7. táblázat In vivo keringő antigén kimutatása kettősrétegű 

ELISA módszerrel Toxoplasma gondii-vel fertő
zött egérvérből.



-53-

IV. MEGBESZÉLÉS

1. Toxoplasma gondii ellenanyag kimutatás

A Toxoplasma gondii által okozott toxoplazmózis a konnatá-

lis és posztnatális megbetegedések, valamint a fertőzöttség ál

talános elterjedése következtében jelentős klinikai és köze

gészségügyi probléma. A Toxoplasma fertőzés tünetei gyakran el

mosódnak, de a klinikai megjelenési formák, melyek az akut 

Toxoplasma fertőzéssel kapcsolatban léphetnek fel, nagyon szé

les spektrumot fognak össze. Ez a spektrum a tünetmentes limfa-

denitistől a florid fertőzésig terjedhet, és a fertőzés a szer

vezet minden részét érintheti.

Diagnosztizálása a bizonytalan, nem specifikus tünetek

miatt laboratóriumi módszerekkel történik. A diagnosztizálás

kor kapott eredmények összehasonlítását azonban megnehezíti,

hogy a különböző országokban, de még az egyes országokon belül

is más-más laboratóriumi ill. szerológiai módszereket alkalmaz

nak a fertőzöttség kimutatására.

A kereskedelemben beszerezhető, különböző cégek által for

galmazott, T.cj. fertőzés kimutatására alkalmas kitek, antigé

nek száma évről évre nő._ Azonban e diagnosztikumok mindegyike 

egy-egy adott, de egymástól eltérő elven alapuló módszer alkal

mazására készül, és az azonos módszer céljára készülő, de kü

lönböző gyárak által forgalomba hozott készítmények minősége

is nagymértékben változó és eltérő.

Ezért, mint azt a bevezetésben említettem, célom többek kö

zött az volt, hogy a különböző cégek által forgalmazott, élté-
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гб tulajdonságú antigéneket, kiteket, saját, viszonylag egysze

rűen előállítható, jól standardizálható készítményekkel vált

sam fel úgy, hogy valamennyi általánosan használt módszer kivi

telezésére alkalmasak legyenek.

A 120 feltételezett Toxoplasma fertőzéses humán szérummin

ta ellenanyag kimutatási vizsgálataikor kapott eredményeimet

az értékelhetőség kedvéért mind táblázatokban, mind grafikono

kon, összefoglalva mutattam be. Az összehasonlított rendszerek

ben (a KKR, az IHA, az ELISA és az IIFA esetén is) a saját elő

állítású antigének és a gyári kitek - illetve antigének alkal

mazásakor kapott eredmények rendkívül nagyfokú hasonlóságot,

sokszor teljes megegyezést adtak.

A bemutatott kísérleti eredmények alapján megállapítottam:

- a Toxoplasma gondii-vel fertőzött egerek sejtmentes hasű

ri izzadmánya (metabolikus antigén) csak a KKR-га alkalmas, ér

zékenysége megegyező, fajlagos aktivitása azonban jobb mint a

gyári készítményeké;

- az ultrahanggal feltárt Toxoplasma trofozoitákból izo

lált szomatikus antigén egyaránt alkalmas az ELISA, a KKR, és 

az IHA számára, érzékenysége megegyező, fajlagos aktivitása pe

dig a gyári készítményekénél jobb;

a hasűri izzadmányból izolált és tisztított ép trofozoi-

ták eredményesen használhatók az IIFA tesztben.

A diagnosztikai vizsgálatokat végző laboratóriumoknak az

alkalmazni kívánt kitek, antigénkészítmények kiválasztásánál

néhány fontos tényezőt figyelembe kell venniük. Ilyenek pl. a

tesztelni kívánt populáció típusa; kvantitatív vagy kvalitatív
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tesztre van-e igény; az elvégzendő tesztek száma; a mód- 

szer(ek) kivitelezéséhez és értékeléséhez szükséges inkubációs

idő illetve berendezés; a teszt költségei. E tényezőket is

figyelembe véve elmondható, hogy az általam előállított anti

génkészítmények érdemben veszik fel a versenyt a különböző gyá-
\rak által forgalmazott készítményekkel. Viszonylag egyszerűen

előállíthatok, mind a négy általánosan használt módszer kivite

lezésére alkalmasak, érzékenységük a gyári készítményekkel meg

egyezik és az eredmények reprodukálhatóságát jól biztosítják.

2. Toxoplasma gondii keringő antigén kimutatás

A krónikus humán protozoológiai fertőzések között a Toxo

plasma gondii az egyik legjelentősebb tényezőként merült fel, 

mint az életet veszélyeztető betegség az immundeficiens szerve

zetben: az ezen a populáción belül legveszélyesebb Hodgkin

kór, a szervtranszplantáció és az AIDS esetén. A fertőzés sze-

rológiai diagnosztizálását ezekben az esetekben megnehezíti a

tipikus ellenanyagválasz hiánya, amely az immunológiailag 

egészséges egyéneknél megfigyelhető.

A rutinszerűen alkalmazott szerológiai eljárások a szerve

zet által termelt különböző ellenanyagfrakciók kimutatására al

kalmasak. Ezek a fertőzés után különböző időpontokban jelennek

meg, így több eljárás egyidejű elvégzése, továbbá ismételt vér

vételek során nyert savók, savópárok vizsgálata tájékoztat a

fertőzés idejéről és a betegség aktuális állapotáról.

A helyes diagnózis felállítása azonban gyorsabbá és meg

bízhatóbbá tehető a Toxoplasma gondii keringő antigénjének
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vérből vagy más testfolyadékból történő kimutatásával, amely

nagyon fontos főként a két legveszélyeztetettebb csoport: az

immundeficiens szervezet és a méhben fejlődő embrió vizsgálata

során.

Kísérleteim során különböző számú Toxoplasma trofozoitával

NMRI egereket fertőzve vizsgáltam a vérben keringő antigének

és az ellenanyagok megjelenését.

Az agargél precipitációs módszer alkalmazásakor az in vivo 

kísérlet során (2,5xl0^/ml T.cj. trofozoitával ip. oltva NMRI 

egereket) hasonlóan Raizman és Neva (1975) eredményeihez, a

fertőzést követő 48 óra múlva a keringő antigént detektálni 

tudtam. (A kísérleti állatok a várakozásnak megfelelően 72 óra

múlva elpusztultak).

A kettősrétegű ELISA módszer alkalmazásakor az in vivo kí

sérlet során 10^, 10^ és 2,5xl0^/ml T.3. trofozoitával oltot

tam ip. NMRI egereket keringő antigén kimutatás céljából. A 7. 

táblázatban bemutatott extinkciós értékekben a megnyújtott 

túlélés következtében (10^, lCp/ml-es fertőzés) jól kifejező

dik az intracelluláris parazita szaporodására jellemző periodi

citás (Brooks és mtsai 1985). A 2,5xl0^/ml T.c) trofozoitával

történt fertőzéskor kapott eredmények - melyek szerint a fertő

zést követően hamar, 48 óra múlva kimutatható a keringő anti

gén - szintén megegyezést mutatnak az irodalmi adatokkal (van 

Knapen és mtsai 1985). Elmondható tehát, hogy a keringő anti

gén jelenlétét minden vizsgált esetben ki tudtam mutatni.
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- A kísérleti savók ellenanyag tartalmát az akut fertőzés 

során hagyományos ELISA módszerrel szintén teszteltem. A vizs

gálat Raizman és Neva (1975) adataihoz hasonlóan negatív ered

ményt adott, a tulajdonképpeni várakozásnak megfelelően.

Az 50 válogatás nélküli, feltételezett toxoplazmózisos hu

mán szérumminta keringő antigén kimutatásra irányuló vizsgála

ta bár negatív eredményt adott, nem ad okot a módszer hatékony

ságában való kételkedésre. Példa erre Huskinson és mtsainak 

(1989) beszámolója, akik 20 akut Toxoplasma enkefalitiszes 

AIDS beteg vizelet és szérummintáinak vizsgálatát végezték el. 

A 20 vizeletmintából 5 esetben, a 20 beteg 18 szérummintájából 

összesen 6 esetben (3 egyezett meg a vizeletben is kimutatot

tal) tudtak csak keringő antigént kimutatni. Ez is utal arra,

hogy a keringő antigén csak nagyon korlátozott periódusban, és

viszonylag alacsony - esetleg e módszerrel nem is kimutatható 

- koncentrációban lehet jelen a testnedvekben.

Az ismertetett modellkísérletek igazolják, hogy a keringő 

antigént a fertőzésnek vagy a reaktiválódó folyamatnak csak az 

aktív szakaszában lehet kimutatni. Ezért nagyon fontos a klini

kai és laboratóriumi szakember együttműködése, hiszen az akut 

fertőzés lehetőségét felvető klinikai képet a kezelő orvos ész

leli és a lelet alapján kérheti az ilyen irányú vizsgálatot. 

Laboratóriumunkban pedig a kidolgozott és jól standardizálható 

kettősrétegű ELISA módszerrel lehetőség van a keringő antigén 

különböző testnedvekből (szérum, liquor, vizelet) történő kimu

tatására .
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V. ÖSSZEFOGLALÁS

Hazánkban, jelen tanulmány megírásának pillanatáig, nincs 

országosan megszervezve sem a terhességi Toxoplasma szűrés, 

sem a kongenitálisan fertőzöttek egységes vizsgálata, illetve 

utánkövetése, pedig az igény felmerült rá. Ahhoz, hogy az 

Egészségügyi Világszervezet által is támogatott egészséges csa

ládtervezési programban eredményesen részt tudjunk venni, fel

tétlenül száműznünk kell ezt a magzatot is jelentősen károsító 

protozoont.

Magyarországon tehát egységes szűrési tapasztalatról nem

beszélhetünk. A betegekkel a legkülönfélébb osztályokon talál

kozhatunk, illetve egy-egy osztályra például a belgyógyászatra 

vagy a fertőző beteg osztályra a legváltozatosabb diagnózissal 

kerülhetnek a toxoplazmás betegek.A terhesség alatti fertőző

dés és a látens fertőzés reaktiválódásának rendkívül súlyos kö

vetkezményei felvetik ennek a protozoon okozta ferőzésnek is

fontos, népegészségügyi problémaként való kezelését, valamint

a hazánkban is egységesen bevezetendő diagnosztikai rendszer

szükségességét.

A diagnosztizálás egységessé tételének és meggyorsításának

érdekében végeztem kísérleteimet.

Az ellenanyag kimutatásra irányuló összehasonlító vizsgála

tok eredményei alapján megállapítottam, hogy az általam készí

tett antigének fajlagosságuk szerint jobbak, az érzékenységük 

alapján pedig a gyári készítményekkel megegyeznek. A toxoplaz-

mózis szerodiagnosztikájában jól standardizálhatóak, az ered-
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mények reprodukálhatóságát jól biztosítják és emellett a

költségeket több nagyságrenddel csökkentik.

A keringő és vizelettel kiválasztott antigén kimutatása pe

dig segítséget nyújthat e betegség minnél korábbi, akár egyet

len mintából történő megbízható diagnosztizálásához a humán 

fertőzés vitatott, kérdéses eseteiben, és egyben lehetőséget 

ad a megfelelő terápia minnél előbbi megkezdésére.



-60-

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Köszönetemet fejezem ki Dr. Földes József egyetemi tanár

nak, amiért a humán protozoonok közül e nagy jelentőséggel bí

ró parazita diagnosztizálásának továbbfejlesztését jelölte ki 

számomra kutatási témának, és számos tanáccsal, ötlettel segí

tette munkámat.

Őszinte köszönettel tartozom Dr. Matyi Anna egyetemi tanár

segédnek, aki bevezetett a szerológiai módszerekbe és közvet

len támogatást és segítséget nyújtott a témához.

A lelkiismeretes, segítőkész asszisztensi munkáért Komjáti

Editnek és Dr. Halmosné Csányi Katalinnak tartozom sok köszö

nettel.

Legvégül köszönetét mondok a Laboratórium összes munkatár

sának a sok segítségért, amivel munkámat támogatták.



-I-

IRODALOM

1./ Araujo F.G., Remington J.S.: Toxoplasmosis in 

immuncompromised patients.
Eur. J. Clin. Microb.: 6, 1-2, 1987. 

2./ Axmann Á Várnai F.: A toxoplazmózis problémái 
Magyarországon és Franciaország egyes területein.

•J

Az orvostudomány aktuális problémái: 56, 133-148, 1987.
3. / Babill Stray, Pederson: Infants potentially at risk for

congenital Toxoplasmosis.
Am. 3. of Dis. of Childr.: 134, 638, 1980.

4. / Black G.M., Remington J.S.: Interferon and non-viral
pathogens.
Marcel Dekker Inc., New York, 1988. 

5./ Brooks R.G.j Sharma S.D.j Remington J.S.: Detection of 
Toxoplasma gondii antigens by a Dot-immunobinding
technique.
J.. Clin. Microb.: 21, 113-116, 1985._

6. / Chang G., Nemzek J.A._, Tjosterm JGabrielson D.A.:
Simple heamagglutination inhibition test for the 

diagnosis of toxoplasmosis.
3. Clin. Microbiol.: 21, 180-183, 1985..

7. / Couvreur J., Desmonts G._, Gierre J.Y.: Congenital
toxoplasmosis in twins.
The J. of Pediatrics: 2, 235, 1976.

8. / Daffos F., Forestier F.: Prenatal managment of 746
pregnancies at risk for congenital toxoplasmosis.
N. Engl. J. Med.: 318, 271-275, 1988._

9. / Dannemann B.R., Morris V.A., Araujo F.G., Remington J.S.:
Assessment of human natural killer and 

lymphokine-activated killer cell cytotoxicity against 
Toxoplasma gondii trophozoites and brain cysts.
J. Immunol.: 143, 2684-2691, 1989.



-II-

10./ Derouin F., Vittecoq D Beauvais B.^ Bussei A.: 
Toxoplasma parasitaemia associated with serological

•j

reactivation of chronic toxoplasmosis in a patient with 

the acquired immundeficiency syndrome.
J._ Infect.: 14, 189-190, 1987._

11. / Desmonts G.j Couvreur J.: Congenital toxoplasmosis: A
prospective study of 378 pregnancies.
N. Engl. J. Med.: 290, 1110-1116, 1974.

12. / Desmonts G._, Remington J.S.: Direct agglutination test for
diagnosis of Toxoplasma infection. Method for increasing 

sensitivity and specificity.
J.. Clin. Microbiol.: 11, 562-568, 1980..

13. / Desmonts G.: Toxoplasmose acquise de la femme enceinte.
Estimation du risque de transmission du parasite et de 

toxoplasmose congenitale.
Lyon Medical, № hors série, 248, 115, 1982.

14. / Desmonts G.j Thulliez P.: The Toxoplasma agglutination
antigen as a tool for routine screening and diagnosis of 
Toxoplasma infection in the mother and infant.
Devel. Biol. Standard: 62, 31-35, 1985.

15. / Duffy K.T.j Wharton P.J.^ Johnson J.D.^ New L.j Holliman
R.E.: Assessment of immunoglobulin-M immunosorbent 
agglutination assay (ISAGA) for detecting Toxoplasma 

specific IgM.
J. Clin. Pathol.: 42, 1291-1295, 1989.

16. / Feldman H.A., Miller L.T.: Congenital human toxoplasmosis.
Ann. N.Y. Acad. Sei._: 64, 180-184, 1956..

17. / Frenkel J.K.: Dermal hypersensitivity to Toxoplasma
antigens (Toxoplasmins).
Proc._ Soc. Exp. Biol. (N.Y.).: 68, 634-639, 1948..

18. / Frenkel J.K., Jacobs L.: Ocular toxoplasmosis:
pathogenesis, diagnosis and treatment.
Arch. Ophtalmol.: 59, 260-279., 1958..

19. / Frenkel J.K., Dubey J.P., Miller N.L.: Toxoplasma gondii
in cats: fecal stages identified as coccidian oocysts. 
Science: 167, 893.. 1970.



-HI-

20. / Frenkel J.K.: Toxoplasmosis: Parasite life cycle pathology
and immunpathology. In: The Coccidia (D._M Hammond ed.) 

pp. 343-410, University Park Press, Baltimore, 1973.
21. / Freshman M.M., Meringan T.C.^ Remington J.S., Brownlee

I. E.: In vitro and in vivo antiviral action of an 

interferon like substance induced by Toxoplasma gondii. 
Proc. Soc. Exp. Biol. Med.: 123, 862-866. 1966.

22. / Fulton J.D., Turk Ű.L.: Direct agglutination test for
Toxoplasma gondii.
Lancet: 11, 1068-1069, 1939.

23. / Garam T._, Bakács T.j Tótpál К., Svastits E., Ringwald G.,
Petrányi Gy.: Emlődaganatos betegek "NK" és "К" 

sejtjeinek aktivitása.
Orv. Hetil.: 1, 15, 1983..

24. / Goldman M.: Staining Toxoplasma gondii with fluorescein
labelled antibody. II. A new serological test for 

antibodies to toxoplasma based upon inhibition of 
specific staining.
J. . Exp. Med..: 105, 549-573, 1957.

25. / Gustafson P.V., Agar H.D, Cramer D.J.: An electron
microscope study of Toxoplasma.
Am. J. Trop. Med.. Hyg.: 3, 1008-1022, 1954.

26. / Holliman R.E., Johnson J., Duffy K., New L.: Discrepant
Toxoplasma latex agglutination test results.
J.. Clin. Pathol.: 42, 200-203, 1989.

27. / Hughes H.P.A.: Characterization of the circulating antigen
of Toxoplasma gondii.
Immunology Letters: 3, 99-102, 1981..

28. / Hughes H.P.A., van Knapen F.: Characterisation of a
secretory antigen from Toxoplasma gondii and its role in 

circulating antigen production.
Int. J.. Parasit.: 12, 433-437, 1982..

29. / Hughes H.P.A., Kasper L.H.j Little J., Dubey J.P.: Absence
of a role for natural killer cells in the control of 
acute infection by Toxoplasma gondii oocysts.
Clin. exp. Immunol.: 72, 394-399, 1988.



-IV-

30. / Huskinson J., Stepick-Biek P., Remington J.S.: Detection
of antigens in urine during acute Toxoplasmosis.
J.. Clin. Microbiol.: 27, 1099-1101, 1989.

31. / Hutchison W.M., Dunachi J.F., Siim J.C.,
life cycle of Toxoplasma gondii.
Brit. Med._ J._: 4, 806, 1969._

32. / lse Y., Iida T.^ Sato K., Suzuki T., Schimade К.,
Nischioka К.: Detection of circulating antigens in sera 

of rabbits infected with Toxoplasma gondii.
Infect, and Immunity: 48, 269-272, 1985.

33. / Jacobs L.j Lunde M.N.: A haemagglutination test for
toxoplasmosis.
J._ Parasitol.: 43, 308-314, 1957.

34. / Janitschke K.: Toxoplasmose - Diagnostik in der
Schwangerschaftsvorsorge.
Münch, med. wschr.: 131, 563, 1989.

35. / Jankó M., Zoltai N., Zoltai L.: Vizsgálatok a humán
Toxoplasma fertőzöttség hazai elterjedéséről.
Parazita Hung.: 6, 41-54, 1973.

36. / Johnson J., Duffy К., New L.j Holliman R.E., Chessum B.S.,
Fleck D.G.: Direct agglutination test and other assays 

for measuring antibodies to Toxoplasma gondii.
J.. Clin. Pathol.: 42, 536-541, 1989._

37. / Jones T.C.: Immunpathology of Toxoplasmosis. Springer

Work K.: The

Seminars in Immunpathology: 2, 387, 1980. 
38./ Joss A.W.L., Chatterton J.M.W., 

Williams H.j Do Но-Yen: Biotin-labelled antigen screening 

test for Toxoplasma IgM antibody.
J. Clin. Pathol.: 42, 206-209, 1989._

39./ Kagan I.G.: Serodiagnosis of parasitic diseases. In:
Mannual of Clinical Microbiology, 3rd ed., Chapter 70, s. 
735-737. (Hrsg., v. E.A. Lennette, A. Balows, W.J.
Hausier Jr. and J.P. Traunt).

Skinner L.J.j Moir I.L •_>

American Society for Microbiology, Washington D.C., 1980. 
40./ Kelen A.E., Ayllon-Leindl L

fluorescens antibody method in serodiagnosis of 
toxoplasmosis.
Can. J._Microbiol.: 8, 545-554, 1962.

Labzoffsky N.A.: Indirect



-V-

41./ Krahenbuhl J.L.^ Gaines J.D._, 
transformation in human toxoplasmosis.
3. Infect. Dis.: 125, 283-288, 1972..

42. / Krupp I.M.: Glutaraldehyde-treated cells in the indirekt
haemagglutination test for amoebiasis.
Amer. J. Trop. Med.. Hyg.: 18, 666-669, 1969.

43. / Levine N.: Sarcocystis. Toxoplasma and related protozoa.
In: Protozoan Parasites of Domestic Animals and of Man,

Remington D.S.: Lymphocyte

2nd ed. pp. 288-316, Burgess, Minneapolis, 1973.
44. / Lugossy Gy.: Endogen uveitisek.

Budapest, Medicina, 1981.
45. / Luft В.3 Remington J.S.: Toxoplasmosis of the central 

nervous system. In: Remington J.S., Swartz M.N. (ed.):
Current clinical topics in infectious diseases: 6, 
315-358, 1985..
McGraw-Hill Book Company, New York.

46./ Luft B.J Remington J.S.: Toxoplasmic encephalitis.
3. Infect. Dis.: 157, 1-6, 1988.

47./ Maissonneuve H.: Le test de transformation lymphoblastique
dans la toxoplasmose.
Lyon. Medical. № hors serie: 248, 75, 1982.

48. / Maisonneuve H., Faber C., Piens M.A.: Congenital
toxoplasmosis. Tolerance to the pyrimethamine-sulfadoxine 

combination: 24 cases.
Presse Med.: 13, 859-862, 1984..

49. / Marty P., Fichoux Y.L.j Deville A., Forest H.:
Toxoplasmose congenitale et toxoplasmose ganglionnaire 

maternelle préconceptionelle.
La Press Medicale: 20, 387, 1991.

50. / Mazumder P., Chuang H.Y.K., Wentz M.W., Wiedbrauk D.L.:
Latex agglutination test for detection of antibodies to 

Toxoplasma gondii.
3. Clin. Microb.: 26, 2444-2446, 1988..

51. / McCabe R.j Remington J.S.: Toxoplasmosis: The time has
come.
N. Engl. 3. Med.: 318, 313-315, 1988..



-VI-

52 ./ Murray H.W., Spitalny G.L._, Nathan C.F.: Activation of 
mouse peritoneal macrophages in vitro and in vivo by 

interferon gamma.
J. Immunol.: 134, 1619-1622.. 1985.

53. / Naot Y., Guptill D.R.^ Mullenax J., Remington J.S:
Characterization of Toxoplasma gondii antigens that react 
with human immunglobulin M and immunglobulin G 

antibodies.
Infect, and Immunity: 41, 331-338, 1983..

54. / Nicolau S., Ravello A.: La reaction de fixation du
complément dans le serum et les extraits d'Organes 

d'animaux atteints de toxoplasmose experimentale.
Bull. Soc. Path. Exot.: 30, 855-859. 1937.

55. / Nquyen B.T., Stadtsbaeder S.: Avenir therapeutique du
timethoprime-sulfamethoxazole dans la toxoplasmose.
La Nouv Presse Med.: 6, 331. 1983.

56. / Pestre-Alexandre, Mounier M.: Immunisation active avec
lessouches avirulents.
Lyon Medical № hors, serie: 248, 109, 1982.

57. / Petersdorf R.G., Adams R.D., Braumwald E., Isselbacher
K. J., Martin 3.B., Wilson J.B.: Harrison's Principles of 
Internal Medicine.
10th ed., Auckland, Bogota; McGraw Hill International 
Book Company, 1983.

58. / Pfefferkorh E.R., Eckel M., Rebhun S.: Gamma interferon
suppresses the growth of Toxoplasma gondii in human
fibroblasts through a starvation for tryptophan. 
Mol. Biochem. Parasitol.: 20, 215-225, 1986.

59./ Plank G Jankó M., Nemes J.: A toxoplazmózis terhességM

alatti kezelése.
Orv. Hetil.: 28, 1705, 1976..

60. / Raizman R.E., Neva F.A.: Detection of circulating antigen
in acute experimental infections with Toxoplasma gondii. 
3. Infect. Dis.: 132, 44-48, 1975..

61. / Raymond J
Daffos F., Lebon P.: Presence of gamma interferon in 

human acute and congenital toxoplasmosis.
J._ Clin. Microbiol.: 28, 1434-1437, 1990..

Thuliez P.H.j Forastier F.,Poissonnier M.H•-> •.3



-VII-

62. / Remington J.S.: Toxoplasmosis and congenital infection.
In: Intrauterine Infections.
Birth Defects Orig. Art. Ser.: 4, 47-56. 1968.
New York, The National Foundation - March of Dimes.

63. / Remington J.S.: The present status of the IgM fluorescent
antibody technique in the diagnosis of congenital 
toxoplasmosis.
J., Pediatr.: 75, 1116-1124, 1969.,

64. / Remington J.S., Desmonts G.: Congenital toxoplasmosis:
Variability in the IgM-fluorescent antibody response and 

some pitfalls in diagnosis.
D._ Pediatr.: 83, 27-30, 1973.,

65. / Remington J.S., Desmonts G.: Toxoplasmosis. In: Remington
J.S., Klein Ü.P. Eds.: Infectious diseases of the fetus 

and newborn infant.
Philadelphia W.B. Saunders Co., 191-332, 1976.

66. / Rosemary J., Scott B.A.: Toxoplasmosis.
Trop. Dis. Bull.: 9, 908, 1978.

67. / Sabin A.B., Olitsky P.K.: Toxoplasma and obligate
intracellular parasitism.
Scince: 85, 336-338, 1937.

68. / Sabin A.B.: Toxoplasmic encephalitis in children.
J.Amer. med. Ass.: 116, 801-807, 1941.,

69. / Sabin A.B., Feldman H.A.,: Dyes as microchemical indicators
of a new immunity phenomenon affecting a protozoon 

parasite (Toxoplasma).
Science: 108, 660-663, 1948. 

70./ Sharma S.D Mullenax J., Araujo F.G., Erlich H.A._, 
Remington J.S.: Western blot analysis of the antigens of
Toxoplasma gondii recognized by human IgM and IgG 

antibodies.
J._ Immunol.: 131, 977-983 ., 1983.,

71. / Siegel J.P., Remington J.S.: Circulating immune complexes
in toxoplasmosis: detection and clinical correlates.
Clin. Exp. Immunol.: 52, 157-163, 1983.

72. / Siim Л.С.: Epidemiological aspects of toxoplasmosis.
Sixth Int. Congr. Ped., Zürich p. 365 (5, Tablel6), 1950.



-VIII-

73. / Szénási Zs., Szöllősy E., Heszler E.: Candida albicans
ellenanyag titrálása különböző szerológiai módszerekkel. 
Láb. Diagnosztika: X/3-4, 115-117, 1983.

74. / van Knapen F., Panggabean S.O.: Detection of circulating
antigen during acute infections with Toxoplasma gondii 
by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay.
J. Clin. Microbiol.: 6, 545-547, 1977.

75. / van Knapen F., Panggabean S.O., van Leusden J.:
Demonstration of Toxoplasma antigen containing complexes 

in active toxoplasmosis.
J.. Clin. Microb.: 22, 645-650, 1985.

76. / Véghelyi P., Czeizel E.: Intrauterin fertőzések,
mycoplasma, bacteriumok, paraziták.
Orvosképzés: 51, 203, 1976.

77. / Verhofstede C., Sabbe L.j van Renterghem L.: Ability of
Enzyme-Linked Immunosorbent Assays to detect early 

immunglobulin G antibodies to Toxoplasma gondii.
Eur. J. Clin. Microbiol.: 6, 147-151, 1987.

78. / Voller A., Bidwell D.E., Barlett A., Fleck D.G., Perkins
M., Oladehin B.: A microplate enzyme-immunoassay for 

Toxoplasma antibody.
J.. Clin. Path.: 29, 150-153, 1976..

79. / Vukmirovits G., Juhász P., Jankó M., Tóth I.: Acute
serous meningitis caused by Toxoplasma gondii.
Ninth congress of the Hungarian Society of Microbiology, 
Budapest, 23-25. aug., 1983.

80. / Walls K.W., Bullock S.L.j English D.K.: Use of the Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and its micro- 

adaptation for the serodiagnosis of toxoplasmosis.
J.. Clin. Microbiol.: 5, 273-277, 1977.

81. Werner H.: Empfehlungen für die Durchführung der
Toxoplasma-Seroreaktionen mittels Mikromethode. 
Bundesgesundheitsblatt: 718, 108-112, 1977.

82. / Wilson C.B., Remington J.S: Activity of human blood
leukocytes against Toxoplasma gondii.
J. Infect. Dis.: 140, 890-895, 1979..



-IX-

83. / Wilson С.В., Westall 0.: Activation of neonatal and adult
human macrophages by alpha, beta, and gamma interferons. 
Infect. Immunol.: 49, 351-356, 1985.

84. / Wolf A., Cowan D., Paige B.: Human toxoplasmosis:
Occurence in infants as an encephalomyelitis, 
verification by transmission to animals.
Science: 89, 226-227, 1939.

85. / Wregitt T.G., Hakim M., Gray J.J., Balfour A.H., Stovin
P.G.I., Stewart S., Scott J., English T.A.H., Wallwork
0.: Toxoplasmosis in heart and heart and lung transplant 
recipients.
JJ. Clin. Pathol.: 42, 194-199, 1989._



ELŐADÁSOK, KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE

1. Matyi Anna, Únody Rita, Földes József: Laboratóriumi mód
szerek vizsgálata a Toxoplasma fertőzés diagnosztikájában. 
Magyar Biológiai Társaság Protozoológiai Továbbképző 

Ankét, 1987.
2. Matyi Anna, Únody Rita, Földes József: Protozoonos fertőzé

sek előfordulása a klinikai gyakorlatban.
A Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi 
Szakbizottsága és a SZOTE Tudományos Ülése, 1987.

3. Únody Rita, Matyi Anna, Földes József: Szerodiagnosztikai
módszerek összehasonlító vizsgálata a Toxoplasma fertőzés 

kimutatásában (Poszter).
Magyar Mikrobiológiai Társaság Nagygyűlése, Kaposvár,
1988..

4. J. Földes, A. Matyi, R. Únody: Comparative study of
serological methods and antigen products in the 

laboratory diagnosis of toxoplasmosis (Poszter).
4th European Congress of Clinical Microbiology, Nice,
1989.

5. Únody Rita, Matyi Anna, Földes József: A keringő toxoplazma
antigén kimutatásának módszertani lehetőségei és diagnosz
tikai értéke.
A Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottsá
ga és a SZOTE Tudományos Ülése, 1990.

6. Únody Rita, Matyi Anna, Földes József: A keringő toxoplazma
antigén kimutatásának módszertani lehetőségei és diagnosz
tikai értéke.

\

Magyar Mikrobiológiai Társaság Nagygyűlése, Sopron, 1990.. 
7. Únody R Matyi A., Földes J.: Prevalence of toxoplasmosis 

in Flungary. Evaluation of the different diagnostic
methods.
(Közlés alatt).




