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RECENZII

TOXOPLASMOZA LA COPIL
Dr. Cre¡u Viorica
Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu“
Tema tezei de doctorat abordeazå una din cauzele
importante de morbiditate ¿i mortalitate infantilå prin
complica¡iile pe care le produce: meningoencefalita,
hidrocefalia, microcefalia, porencefalia ¿i hidranencefalia; constituie, de asemenea, ¿i principala cauzå de
corioretinitå la copil, deseori cu afectare gravå a vederii.
În contrast cu adultul ¿i copilul imunocompetent,
la care toxoplasmoza este o infec¡ie autolimitatå,
asimptomaticå în 90% din cazuri, infec¡ia congenitalå
a fåtului are consecin¡e severe asupra acestuia. Pornind
de la aceste date, obstetricianul ¿i neonatologul trebuie
så fie familiarizat cu aceastå parazitozå ce se constituie
ca o boalå ce poate fi prevenitå, iar în condi¡iile apari¡iei ei, interven¡ia terapeuticå corectå ¿i în timp util
poate duce la diminuarea considerabilå a sechelelor
ulterioare.
Toxoplasmoza congenitalå face parte dintr-un grup
de afec¡iuni ce pot afecta fåtul, cunoscut ca sindrom
TORCH (T = toxoplasmozå; O = others – alte infec¡ii
ca sifilisul, infec¡ia HIV, etc; R = rubeolå; C = infec¡ia
cu virusul citomegalic ¿i H = infec¡ia cu virusul herpes
simplex) sau ca sindrom SCRATCHES (S = sifilis; C =
citomegalvirus; R = rubeolå; A = AIDS/SIDA; T =
toxoplasmozå; C = chikenpox – varicelå; H = herpes
simplex; ES = enterovirusuri).
Toxoplasmoza dobânditå la persoane imunocompetente, dar în special la persoane imunoincompetente
– la copiii cu SIDA- prin manifestårile sale clinice, în
special cerebrale în cadrul SIDA, constituie o problemå pentru ¡ara noastrå, în care prevalen¡a toxoplasmozei cerebrale le copiii imunoincompeten¡i cu SIDA
este în lotul studiat de autoare de 4,24%, comparativ
cu cea publicatå în literatura mondialå de specialitate
de 1,1%.
Partea generalå a lucrårii condenseazå, în cele 80
de pagini, datele esen¡iale ¿i de mare actualitate privind:
• etiologia infec¡iei cu Toxoplasma gondii;
• epidemiologia;
• anatomia patologicå;
• patogenia ¿i imunopatogeneza;
• manifestårile clinice (ale infec¡iei congenitale ¿i
dobândite la persoanele cu imunitate normalå ¿i
la persoanele cu imunitate compromiså);
• examenele de laborator (în toxoplasmoza congenitalå ¿i separat în toxoplasmoza dobânditå);
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• diagnosticul (în infec¡ia congenitalå; în infec¡ia dobânditå; în toxoplasmoza ocularå separat)
• neurodiagnosticul în toxoplasmoza congenitalå ¿i
dobânditå;
• tratamentul (toxoplasmozei congenitale ¿i toxoplasmozei dobândite – la persoanele cu imunitate normalå ¿i la persoanele cu imunitate compromiså;
• tratamentul preventiv indicat în caz de grefå de
organe sau de måduvå osoaså;
• tratamentul toxoplasmozei oculare;
• evolu¡ia (în toxoplasmoza congenitalå, în toxoplasmoza dobânditå);
• prognostic ¿i måsuri de prevenire (în infec¡ia congenitalå ¿i în infec¡ia dobânditå).
Studiul personal (90 de pagini) valorificå experien¡a Clinicii de Pediatrie ¿i Neurologie pediatricå a
Spitalului Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu“, Clinicii
de Neonatologie a Spitalului Universitar Bucure¿ti,
Clinicii de Parazitologie a Spitalului clinic „N.G. Lupu“,
a Clinicilor de Boli Infec¡ioase din Spitalul Clinic de
Boli Infec¡ioase ¿i Tropicale „Dr. Victor Babe¿“ ¿i din
Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase „Prof. Dr. Matei
Bal¿“, unitå¡i în care se îngrijesc copii cu toxoplasmozå congenitalå ¿i toxoplasmozå dobânditå (la copii
cu imunitate normalå ¿i la copii cu imunitate compromiså – SIDA/AIDS).
Autoarea prezintå rezultatele cercetårilor întreprinse pe 137 de cazuri, din care 76 de copii (55,4%) cu
toxoplasmozå congenitalå ¿i 61 de copii (44,5%) cu
toxoplasmozå dobânditå, 38 de copii cu imunitate normalå (27,7%) ¿i 23 de copii cu imunitate compromiså
(în cadrul infec¡iei cu virusul imunodeficien¡ei umane
– SIDA/AIDS).
Studiul a fost efectuat în perioada 1997-2004
pe copii interna¡i în 5 clinici din Bucure¿ti.
Din concluziile lucrårii – care reprezintå sinteza
acestui amplu ¿i complex studiu – meritå de men¡ionat:
• Toxoplasmoza congenitalå trebuie avutå în vedere
în cadrul bilan¡ului clinico-paraclinic al nou-nåscutului ¿i al sugarului cu afectare neurologicå sau
oftalmologicå, la fel cum se impune ¿i urmårirea
nou-nåscu¡ilor ¿i a sugarilor cu mame seropozitive,
oportunitå¡ile terapeutice stabilindu-se în raport cu
titrurile Ig G cu sau fårå apari¡ia Ig M.
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• Reactivårile corioretinitei toxoplasmice – întâlnite
la 33 de cazuri– necesitå cure de tratament repetate,
care s-au extins pe perioade de 6 luni ¿i peste acest
interval.
• Manifestårile clinice predominante au fost adenopatiile (în 94,6% din cazuri – cele cu localizare
laterocervicalå în 89,4%), iar afectarea ocularå a
fost semnalatå în 2,6% din cazuri; în cazul toxoplasmozei la copiii cu SIDA/AIDS au dominat
manifestårile neurologice focale înso¡ite de sechele
neurologice de tip motor, deficit psihic ¿i crize de
epilepsie.
• Evolu¡ia pe perioada terapiei primare antitoxoplasmice a fost favorabilå la majoritatea copiilor,
traducându-se prin ameliorarea simptomatologiei
clinice ¿i al aspectelor neuroradiologice, dar to¡i
copiii afla¡i în via¡å, la sfâr¿itul studiului, au råmas
cu sechele neurologice.
• Evolu¡ia ¿i prognosticul copiilor cu toxoplasmozå
survenitå în cadrul SIDA /AIDS au fost în raport
direct cu precocitatea diagnosticului ¿i a protocolului terapeutic instituit.
Amplu documentatå, sintetic prezentatå, ilustratå
cu 48 de tabele ¿i 40 de figuri, care u¿ureazå în¡elegerea mai bunå a materialului faptic luat în studiu, cu
o iconografie imagisticå cerebralå ¿i ocularå privind
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leziunile cerebrale ¿i oculare ale bolii, nivel ¿tiin¡ific
înalt, claritate, concizie, prezentare didacticå, volum
imens de lucru ¿i o sintezå clarå a datelor adunate,
lucrarea constituie o veritabilå monografie dublatå de
o cercetare ¿tiin¡ificå de vârf, care va fi cu siguran¡å
utilå tuturor medicilor, pe primul plan al pediatrilor ¿i
al medicilor de familie.
În final, consider cå teza de doctorat „Toxoplasmoza la copil“ constituie o lucrare ineditå în contextul
datelor actuale asupra acestei afec¡iuni la copil, prin
faptul cå:
• aduce date noi în domeniu, fiind o cercetare de
referin¡å, cu relevan¡å la nivel na¡ional ¿i interna¡ional, având o valoare teoreticå ¿i practicå deosebitå;
• modificå concep¡ia clasicå de evaluare epidemiologicå ¿i clinicå a acestei grave boli parazitare ¿i
faciliteazå în¡elegerea importan¡ei acestei entitå¡i
în patologia neo-natalå ¿i în cazurile ce apar în
evolu¡ia SIDA/AIDS.
Recomand aceastå lucrare pentru a fi publicatå ca
o monografie pentru a putea fi la îndemâna tuturor
celor care au preocupåri în domeniu (clinicienilor
pediatri, medicilor de familie, personalului de laborator, epidemiologilor, parazitologilor, dar ¿i a studen¡ilor în medicinå ¿i a medicilor reziden¡i pediatri).
Prof. Dr. Valeriu Popescu

