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OCULAR SYMPTOMATOLOGY OF TOXOPLASMOSIS IN CHILDREN
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OÈNÉ PREJAVY PRI TOXOPLAZMÓZE U DETÍ
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The paper presents contemporary opinions on toxoplasmosis
infection in the children, commonest form of posterior uveitis. Different clinical forms of ocular affection, current by
available diagnostic methods, possible therapeutic approaches, their indications and contraindications, are analyzed.
Risk of transplacentar infection and therapy of affected women are emphasized with the purpose of congenital toxoplasmosis prevention. (Fig. 2, Ref. 6.)
Key words: toxoplasmosis, retinachoroiditis, iridocyclitis, cataract, microphthalmus, optic nerve atrophy, panuveitis.

V práci sa prezentuje súèasný poh¾ad na toxoplazmózovú infekciu u detí, ktorá je najèastejou formou zadnej uveitídy. Analyzujú sa jej rôzne klinické formy so zameraním na oèné symptómy, súèasné dostupné diagnostické metódy, monosti, ako aj
indikácie a kontraindikácie medikamentóznej terapie. Zvlátny
dôraz sa kladie na riziká transplacentárneho prenosu a na lieèbu
postihnutých ien v záujme prevencie kongenitálnej toxoplazmózy. (Obr. 2, lit, 6.)
K¾úèové slová: toxoplazmóza, retinochorioiditída, iridocyklitída,
katarakta, mikroftalmus, atrofia zrakového nervu, panuveitída.

Toxoplazmóza patrí k najèastejím antropozoonózam v naej
populácii. V bezpríznakovej forme postihuje najmenej tretinu svetovej populácie (Havlík a spol., 1990). Incidencia toxoplazmózy
(intrauterinnej) je 12:1000 pôrodov a 1015 % potomstva
matiek s toxoplazmózou v tehotnosti má séropozitívny nález. Tvorí
80 % zadných uveitíd (Shervin a spol., 1989).

 kvapôèkovou infekciou dýchacím traktom a spojovkovým vakom,
 pri pohryznutí.
Najèastejie sú prvé 4 cesty prenosu, kým posledné 2 tvoria
zriedkavejí spôsob prenosu infekcie (Havlík a spol., 1990).
Existujú 2 typy ochorenia:
 kongenitálna forma,
 akvirovaná forma.
Väèina oèných prejavov toxoplazmózy je buï kongenitálna,
alebo môe ís o aktiváciu kongenitálnej lézie. K oènej manifestácii môe vak dôjs aj pri akvirovanej forme, je teda potrebné
myslie na òu aj u pacientov vo veku nad 40 rokov (Kraus a spol.,
1997).

Etiopatogenéza
Etiologixký agens (Toxoplasma gondii) prvýkrát identifikoval roku 1908 a prvýkrát opísal histologický oftalmologický nález èeský vedec Jankù roku 1923.
Hostite¾om parazita sú maèky alebo iné maèkovité elmy, a na
chorobou postihnutého jedinca existujú nasledovné cesty prenosu
(Havlík a spol., 1990):
 ingescia oocýst, ktoré kontaminujú potravu alebo pitnú vodu,
 cesta rukaústa z pôdy a piesku kontaminovaného výkalmi
maèiek (geofágia),
 cez tkanivo medzihostite¾a pri nedostatoènej tepelnej úprave
mäsa,
 z matky na plod transplacentárne,
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Oèné symptómy
Oèná forma toxoplazmózy sa najèastejie prejavuje fokálnou
nekrotizujúcou retinitídou. Vzh¾adom na ve¾kú afinitu toxoplazmy k nervovému tkanivu sa zaèínajú lézie v povrchových vrstvách sietnice a a neskôr postupujú na chorioideu. Sietnica je
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Fig. 1. Focal necrotising retinitis  recovery stage.
Obr. 1. Fokálna nekrotizujúca retinitída  vyhojené tádium.

nutá, ltobelavá, loisko je buï solitárne, alebo sú pri starom atrofickom loisku prítomné menie satelitné loiská. Môe by sprevádzaná výraznou exsudatívnou reakciou v sklovci zaèínajúcou
sa nad zápalovým loiskom sietnice a ochorenie môe progredova a k vzniku trakèných pruhov, ktoré môu vies k odlúpnutiu
sietnice. Zároveò, no v menom poète prípadov, sa môe vyskytova aj predná uveitída formou negranulomatóznej alebo granulomatóznej iridocyklitídy (Kanski a spol., 1994).
Kongenitálna forma toxoplazmózy sa objavuje vtedy, ak sa
matka infikuje poèas gestácie, ale po 3. mesiaci gravidity. Ochorenie prebehne èasto asymptomaticky, nastane vak transplacentárny prenos infekcie na plod. Súèasné postihnutie sietnice a CNS
dotvára klasický obraz kongenitálnej toxoplazmózy oznaèovaný
ako 3C  convulsions, chorioretinitis, calcifications. Oftalmologický nález je v 85 % bilaterálny, no asymetrický (Kraus a spol.,
1997). Pôvodne sa predpokladalo pravidelné postihnutie makuly,
no Hogan a spol. (pod¾a Sherwina a spol., 1989) dokázali, e
makulárne lézie sa vyskytujú len u 46 % novorodencov. Keï nastane infekcia matky pred 3. mesiacom gestácie, nastáva buï úmrtie plodu, buï aké zmeny nezluèite¾né so ivotom (Kraus a spol.,
1997). Väèina kongenitálnych infekcií sa konèí bez klinickej
manifestácie, 6590 % infikovaných novorodencov je asymptomatických (Sherwin a spol., 1989). Veobecnú oènú symptomatológiu pri kongenitálnej toxoplazmóze tvorí:
1. mikroftalmus,
2. katarakta,
3. chorioretinitída,
4. panuveitída,
5. atrofia zrakového nervu.
Oftalmologický nález
a)


b)

Na rôznych oèných truktúrach môe by nasledovný:
predná oèná komora
bez príznakov,
negranulomatózna alebo granulomatózna iridocyklitída,
sklovec

Fig. 2. Multifocal retinitis.
Obr. 2. Multifokálna retinitída.

 exsudatívna reakcie spôsobujúca pokles zrakovej ostrosti a
prekáku vizualizácie oèného pozadia,
c) fundus
 fokálna nekrotizujúca retinitída (obr. 1): solitárna alebo multifokálna lézia od 1/10 do 5 PD (papilárny diameter) (obr. 2),
bielolté sfarbenie lézie, okolitá reakcia sklovca a pigmentového listu,
 hlboká retinitída  ltia a ohranièenejia bez reakcie sklovca,
 retinitis punctata  multifokálne edobelavé lézie s malou alebo iadnou reakciou sklovca,
 masívny granulóm  väèí ako 6 PD, ostro ohranièený, amorfné centrum, výrazná reakcia sklovca,
c) papilitída (Schnyder a spol., 1995) je zriedkavá a je spojená
s nasledovnými obrazmi:
 retinitída lokalizovaná juxtapapilárne,
 biela hmota nasadajúca na terè zrakového nervu s reakciou
sklovca,
 postihuje aj makulopapilárny zväzok,
 relatívne dobrý vízus.
Komplikácie poèas priebehu ochorenia môu by spôsobené
(Kanski a spol., 1994):
 virulenciou parazita,
 imunitným systémom,
 uívaním antimikrobiálnych preparátov.
Proces hojenia u zdravých jedincov nastáva o 14 mesiace
ostro ohranièujúcou atrofickou jazvou s hyperpigmentáciou okolia, postupne sa prejasòuje, alebo kondenzuje sklovec, odznie predná uveitída. U imunosuprimovaných pacientov, alebo pri lieèbe
len steroidmi je priebeh ochorenia fulminantný.
Pri recidivujúcej forme ochorenia dochádza medzi 10. a 35.
rokom ivota k uvo¾neniu ve¾kého mnostva parazitov z cýst
a k opakovanému zápalovému procesu a detrukcii sietnice (Kraus a spol., 1997).
Príèiny poklesu zrakovej ostrosti u pacientov môu by (Kanski a spol., 1994):
a) priame
 detrukcia sietnice,
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b)




detrukcia makulopapilárneho zväzku,
atrofia zrakového nervu (TZN),
nepriame
cystoidný makulárny edém,
subretinálne neovaskularizácie,
retinálne neovaskularizácie spôsobujúce sekundárne hemorágie sklovca,
 trakèné amócie sietnice,
 rhegmatogénne amócie sietnice.
Diagnostika
Vzh¾adom na vysokú premorenos populácie, a tým vysokú
prevalenciu sérových protilátok v populácii, spolu s ve¾kým rizikom bioptického vyetrenia je diagnóza zaloená najmä na klinickom obraze ochorenia. Problematické je aj presné oddiferencovanie od CMV ochorenia, keïe má ve¾mi podobný klinický obraz,
obe sú terapeuticky dobre zvládnute¾né, ale odliným spôsobom
lieèby (Elkins a spol., 1994).
Z laboratórnych vyetrení sa vyuíva najmä Elisa, komplementová fixaèná reakcia alebo hemaglutinácia, ktoré povaujeme
za valídne aj vo ve¾mi nízkych titroch (Rothova a spol., 1986).
Diferenciálna diagnostika
Treba odlíi cytomegalovírusovú inklúznu chorobu, herpetickú infekciu, retinoblastóm, Coatsovu chorobu a AIDS (Kraus
a spol., 1997).
Terapia
Toxoplazmóza patrí medzi ochorenia s ve¾kou afinitou k spontánnemu vyhojeniu, ku ktorému dochádza poèas 3 týdòov a 6
mesiacov (Kraus a spol., 1997). Preto indikácia medikamentóznej terapie musí by ve¾mi dôkladne zváená aj vzh¾adom na riziko toxickej reakcie pri rozpade ve¾kého mnostva parazitov a neúèinnos medikamentóznej lieèby vzh¾adom na nepriepustnos steny parazitárnych cýst, následkom èoho v súèasnosti nie je dostupná
lieèba, ktorá by zamedzila recidívam ochorenia. Vzh¾adom na tendenciu k spontánnemu vyhojeniu má antiparazitárna terapia zmysel, len ak loisko ohrozuje:
 makulu alebo makulopapilárny zväzok,
 TZN.
Je potrebná, aj keï sa vyskytne výrazná exsudatívna reakcia
sklovca zniujúca zrakovú ostros, alebo je pravdepodobný vznik
amócie sietnice.
Zatia¾ sa skúobne ukazuje úèinné makrolidové antibiotikum
azitromycín, ktoré je in vitro proti cystám úèinné (Kuskinson
a spol., 1991). In vitro sa ukazuje úèinné aj pouitie interferónov,
z ktorých najmä IFN-gama bráni replikácii Toxoplasma gondii na
HRPE (humánny retinálny pigmentový epitel) do 24 hodín v koncentrácii 100 U/ml. Jeho aktivita je signifikantne blokovaná podaním monoklonových protilátok proti IFN-gama (Nagieni a spol.,
1996). Pokusné podávanie antiinterferónu gama v chronickom tádiu ochorenia je dostatoèné na reaktiváciu chronickej infekcie (Olle
a spol., 1996).
V akútnom tádiu ochorenia je lokálne podávanie steroidov
úèinné len pri prednej forme ochorenia, pri postihnutí zadného
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segmentu oka je úèinnejie subtenonské podanie steroidov voèi
celkovému podávaniu. Systémové podanie sa indikuje pri výraznej vitritíde. Zároveò je vak potrebné lieèi pacientov aj antimikrobiálnymi preparátmi, ako sú klindamycín, sulfóamidy a pyrimetamín (Kanski a spol., 1994). Pri terapii pyrimetamínom je
vzh¾adom na jeho schopnos spôsobova dreòový útlm prejavujúci sa najprv poklesom poètu trombocytov potrebné aspoò raz za
týdeò sledova krvný obraz. Pri výraznom poklese poètu trombocytov je potrebné pyrimetamín presta podáva (Rothova a spol.,
1993). Pri izolovanom podávaní kortikosteroidov parabulbárne,
ako aj celkovo môe dôjs k retinálnej nekróze.
Vhodnú kombináciu pyrimetamínu a sulfadoxínu predstavuje prípravok Fansidar, ktorý pacienti prijímajú pre jeho pohodlné
dávkovanie raz denne. V Èeskej republike ho odskúali v skupine
12 pacientov, u ktorých po lieèbe týmto kombinovaným prípravkom dolo k výraznému subjektívnemu aj objektívnemu zlepeniu lokálneho oèného nálezu (Michalová a spol., 1996).
Na zmiernenie toxických úèinkov liekov sa pacientom podáva
kyselina folová, ktorá môe by metabolizovaná len humánnymi
bunkami, nie vak parazitom (Shervin a spol., 1989).
Prevencia
Prevencia je ako realizovate¾ná poiadavka. Primárne je dôleitá opatrnos v kontakte so zvieratamu najmä u detí. Odporúèa sa
nekonzumova surové alebo nedostatoène tepelne spracované mäso.
Ve¾mi dôleitá je opatrnos tehotných ien pri manipulácii so surovým mäsom a pri kontakte s maèkami. Ete dôleitejia je sekundárna prevencia prenosu infekcie na plod poèas ochorenia v tehotnosti. Pri dokázanom ochorení lieèba matky najmä spiramycínom
výrazne zniuje riziko kongenitálnej infekcie plodu (Rothova a spol.,
1993). U profesionálne exponovaných osôb sa odporúèajú prehliadky so zameraním sa na toxoplazmózu (Havlík a spol., 1990).
Záver
V predloenej túdii podávame súèasné názory na oènú formu toxoplazmózy. Ochorenie je závané najmä pre vysokú premorenos populácie a pre riziko transplacentárneho prenosu. Ve¾mi dôleitá je správna diagnostika a lieèba nielen aktívnej formy
ochorenia, ale aj preventívna lieèba ien v tehotnosti.
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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Paradis N.A., Halperin H.R., Nowak R.M.: Cardiac arrest.
The science and practise of resuscitation medicine.
Na svete kadoroène zomierajú milióny pacientov na náhlu
kardiálnu smr (v skutoènosti nejde len o kardiálnu príèinu, iste
sem patrí aj krvácanie, asfyxia a ïalie príèiny). Náhla smr nie je
definovaná etiologicky, mono poveda, e ide o náhle kardiopulmonálne zlyhanie pri inak funkèných a vitálnych ostatných orgánových systémoch. V súèasnosti teda nie je dostatok poznatkov na
to, aby sa dalo proti náhlej smrti kauzálne kona, preventívne bojova, hroziacu príhodu diagnostikova a lieèi. Nevýhodou lekárov je, e sú naïalej limitované poznatky o patofyziológii globálnej ischémie a reperfúzie. Ale hrozivá tatistika nedovo¾uje lekárom vyèkáva na nové a novie poznatky, je potrebné zozbiera
klinické skúsenosti, podeli sa s nimi a kona. Autori knihy hovoria doslova, e treba zachraòova ¾udí, ktorých srdcia a mozgy sú
príli dobré, aby zomierali.
Text knihy je usporiadaný tak, aby zosúladil vetky súèasné
poznatky, ktoré môe lekár vyui pri akútnej medicíne. Autori sa
venujú problematike ischémie a reperfúzie na bunkovej, orgánovej, systémovej a celkovej úrovni a patofyziológii kardiopulmonálneho zlyhania a problematike resuscitácie. Ïalie kapitoly sa
venujú súèasným monostiam lieèby, prièom sa vychádza zo známej etiológie a z rôznych pecifických okolností. Sasmostatné èasti

sú venované postresuscitaènému syndrómu. V kadej èasti je kritická diskusia o známych poznatkoch. Knihu doplòuje mnostvo
schém, grafov, originálnych ekg záznamov a tabuliek. Za kadou
kapitolou je zoznam pouitej èasopiseckej literatúry. Záver tvorí
podrobný vecný index. Autori venujú závereènú kapitolu poh¾adu
do budúcnosti. Nasto¾ujú algoritmus, ktorý by mohol vies k akcelerácii poznania aj v tejto oblasti a v koneènom dôsledku k zlepeniu manamentu a zdravotníckej starostlivosti o pacientov s náhlou kardiálnou smrou: 1. výskum, preh¾ad, spracovanie výsledkov, 2. publikovanie poznatkov, kritické prehodnotenie získaných
poznatkov, 3. odborné stretnutia s konsenzom a vytvorením nových tandardných postupov, 4. zverejnenie tandardných postupov, 5. vytvorenie, vyhodnotenie a publikovanie výuèbových a
praktických materiálov zaloených na koneèných tandardných postupoch, 6. rozirovanie a implementácia týchto poznatkov a
materiálov do systému vzdelávania a osvety.
Predloená publikácia je na vysokej odbornej úrovni, napriek
tomu je písaná zrozumite¾ne a jasne. Cielene sa venuje problematike
zastavenia srdca a dôsledne diskutuje vetky známe odborné
súvislosti na úrovni dostupných poznatkov. Viaceré otázky sú
otvorené a naznaèuje sa ïalí smer vývoja poznatkov. Kniha je
urèená kardiológom, lekárom intenzívnej starostlivosti, ale aj
záujemcom, ktorí chcú spozna håbku a írku tejto zásadnej
medicínskej otázky.
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