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oxoplasmosis  Congenital  

 

Συγγενής Τοξοπλάσμωση?  

 
 



’The main problem  
of congenital toxoplasmosis                                    

is 
to know how much of a problem it really is’  

 
(Fleck 1973) 

Συγγενής Τοξοπλάσμωση 



Maldonado et al. Pediatrics 2017; 
Feb 139:e20163860 

Mandelbrot et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 
Oct;219(4):386.e1-386.e9 



Τοξοπλάσμωση:  
Η γάτα: ο κύριος ξενιστής 

Peyron, F. et al. (2015) Toxoplasmosis. In Infectious Diseases 
of the Fetus and Newborn Infant, (8th edn), pp. 949–1042 



Rougier S et al. Trends Parasitol. 2017;33:93-101 

Κύριος ξενιστής 

• Τρία μολυσματικά στάδια 
 
• Ταχυζωῒτης:                       

ταχέως αναπαραγόμενο 
διηθητικό 

 
• Βραδυζωῒτης:                 

βραδέως διαιρούμενο 
στους ιστούς 

 
• Σποροζωῒτης:                               

η μορφή που υπάρχει στο 
περιβάλλον 
προστατευμένη μέσα σε 
ωοκύστη 

  oxoplasma gondii Ενδοκυττάριο παράσιτο 



• Το T. gondii μπορεί                                                          
να εισέλθει και                                                      
να πολλαπλασιαστεί                               
μέσα στα κύτταρα                                                     
της τροφοβλάστης. 

 

• Ο ακριβής μηχανισμός                                
που ο σημαντικός                                         
αυτός φραγμός                                       
επιτρέπει                                                               
σε κάποια παθογόνα                                       
να εισέλθουν                                              
δεν είναι γνωστός 

 
Gangneux FR et al. Trends Parasitol. 2011;27:530-6 
Carlier Y et al. Acta Tropica. 2012;121:55-70 

Συγγενής τοξοπλάσμωση: ο ρόλος του πλακούντα 



Κίνδυνος μετάδοσης από τη μητέρα στο παιδί ανάλογα με την ηλικία της κύησης κατά 
την ορομετατροπή (n = 1721). Οι διακεκομμένες γραμμές 95% CI. 

Ορομετατροπή Μητέρας Πιθανότητα Λοίμωξης 
Εμβρύου (95% CI)  

Α΄τρίμηνο (13η εβδομάδα) 15% (13–17)  

Β΄τρίμηνο (26η εβδομάδα) 44% (40–47)  

Γ΄τρίμηνο (36η  εβδομάδα) 71% (66–76) 

Κίνδυνος συγγενούς τοξοπλάσμωσης  

ανάλογα με την ηλικία κύησης στην οποία υπήρξε λοίμωξη της μητέρας 

Thiebaut R et al. Lancet 2007;369:115-122 



Απώτερες επιπλοκές 

Συγγενής Τοξοπλάσμωση: χωρίς θεραπεία 

Ενδοκράνιες αποτιτανώσεις 

Χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια 



 

Πιθανότητα εμφάνισης ενδοκράνιων βλαβών  

σε συγγενή τοξοπλάσμωση  

ανάλογα με την ηλικία κύησης της λοίμωξης της μητέρας, n=473  

Thiebaut R et al. Lancet 2007;369:115-122 



 

Πιθανότητα εμφάνισης οφθαλμικών βλαβών  

σε συγγενή τοξοπλάσμωση  

ανάλογα με την ηλικία κύησης της λοίμωξης, n=526  

Thiebaut R et al. Lancet 2007;369:115-122 



 

 
1ο  

 
 

2ο 

 
 

3ο 

 

Hλικία Κύησης 

Συχνότητα 
 προσβολής 

 

Βαρύτητα  
βλαβών 



Borges M et al. Parasite Immunol. 2018 Nov 24:e12606.  

Λοίμωξη από Toxoplasma gondii κατά την κύηση  

και κίνδυνος λοίμωξης του εμβρύου 



 Cortina-Borja M et al PLoS Med. 2010;12;7(10) 
 Dunn D et al. Lancet 1999;353:1829-1833 

 

Κίνδυνος για σοβαρή νευρολογική 
ασθένεια ή θάνατο (SNDD)                                  

σε παιδιά με συγγενή τοξοπλάσμωση 
από μητέρες                                                           
που έλαβαν  

ή όχι θεραπεία 

Με αντιστρόφως ανάλογο ΟΜΩΣ τον κίνδυνο για κλινικές εκδηλώσεις!!  



  Αντισώματα IgM, IgG, IgA για Toxoplasma gondii 

 

 Avidity των IgG Abs 

 

 Αμνιοπαρακέντηση και έλεγχος αμνιακού υγρού με PCR  

 

 Καλλιέργειες αμνιακού υγρού σε πειραματόζωα 

 

Ποιες διαγνωστικές μεθόδους και εξετάσεις διαθέτουμε  
για την τεκμηρίωση της λοίμωξης της εγκύου 

και για της μόλυνσης του εμβρύου από Toxoplasma gondii  



Είναι απαραίτητο  

το screening των εγκύων  

ή 

 όχι? 

 

 

Κρίσιμες ερωτήσεις  
για το διάστημα της κύησης 



Αξιολόγηση ορολογικού ελέγχου  

για τοξόπλασμα  

στην πρώτη επίσκεψη  

στο γυναικολόγο 

Διαγνωστική προσέγγιση στην έγκυο 



Προγεννητικό screening υπάρχει σε: 

• Γαλλία, το screening των εγκύων (ανά μήνα) αποτελεί υποχρεωτικό έλεγχο  

       εδώ και αρκετά χρόνια  

 Αυστρία (ανά 2 μήνες) 

 Γερμανία, Ουρουγουάη, Λιθουανία, Αργεντινή 

Διαφορές των χωρών στο screening των εγκύων 

Montoya JG. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct;219(4):315-319 



• Θετικοποιούνται ≥2 εβδομάδες μετά την οξεία λοίμωξη   
(peak 2-3 μήνες)                                                                                          
και παραμένουν θετικά εφ΄όρου ζωής (τίτλος μειώνεται)  

IgG 

• Θετικοποιούνται ≥1-2 εβδομάδες μετά την οξεία λοίμωξη, 
φτάνουν σε plateau σε ένα μήνα                                                          
και παραμένουν θετικά για μεγάλο διάστημα.  

• Ελαττώνονται σε 1-6 μήνες και σε 25% των γυναικών 
αρνητικοποιούνται σε ≤7 μήνες.                                       
Συνήθως παραμένουν θετικά για >1 χρόνο (έως και 12 χρόνια). 
Εξαίρεση περιπτώσεις που εξαφανίζονται σε 3 μήνες. 

IgM 

JID 2002;185(Suppl 1):S73–82 
Ann Ist Super Sanità 2004;40(1):81-88 

Clin Microbiol Rev. 2012 Apr;25(2):264-96 

Τοξοπλάσμωση στην κύηση 
IgG & IgM αντισώματα 



• Θετικοποιούνται >4-8 εβδομάδες μετά την                                  
οξεία λοίμωξη και παραμένουν θετικά για 9 μήνες                                          
έως 1 χρόνο (σε ποσοστό 5% μπορεί να απουσιάζουν) 

IgA 

• Θετικοποιούνται >1-2 εβδομάδες μετά την                               
οξεία λοίμωξη και παραμένουν θετικά                                       
για περίπου 4 μήνες 

IgE 

JID 2002;185(Suppl 1):S73–82 
Ann Ist Super Sanità 2004;40(1):81-88 

Clin Microbiol Rev. 2012 Apr;25(2):264-96 

Αντισώματα - Τοξοπλάσμωση στη Κύηση 

 
Τοξοπλάσμωση στην κύηση 

IgΑ & IgΕ αντισώματα 
 



Αξιολόγηση της IgG avidity – Λειτουργική συνάφεια 

• Υποδεικνύει πρόσφατη λοίμωξη, εντός του τελευταίου 3μήνου 

IgG avidity <40%  

• Αμφίβολη ζώνη 

IgG avidity ≥40% - <60%  

• Υποδεικνύει παλαιότερη λοίμωξη,  > τελευταίο 3μηνο 

IgG avidity ≥ 60%  

*Προσοχή: σε ποσοστό ~ 5% η avidity δεν ανεβαίνει 



Point of Care tests  (POC) 
Ταχεία ανίχνευση IgG/IgM αντισωμάτων Toxoplasma gondii 

Gomez et al. Open Forum Infect Dis. 2018 Oct 29;5(10) 



Point of Care tests  (POC) 
Ταχεία ανίχνευση IgG/IgM αντισωμάτων Toxoplasma gondii 

Gomez CA et al. Open Forum Infect Dis. 2018 Oct 29;5(10):ofy215.  



Θα πρέπει να θεραπεύουμε όλες τις εγκύους 

που ο έλεγχος τους αναδεικνύει  

IgM (+) για Toxoplasma gondii? 

 

 



Lancet 2007; 369: 115–22 

Μετανάλυση  

από 26 μελέτες παρατήρησης,                                                                          

1438 εγκύων γυναικών   

που έλαβαν σπιραμυκίνη   



Lancet 2007; 369: 115–22 



Αλλά και από την καθυστέρηση στην έναρξη 
αγωγής… 

Hotop A et al. Clin Infect Dis. 2012;54:1545-52 

Κίνδυνος για κλινικές εκδηλώσεις  

ανάλογα με την καθυστέρηση της έναρξης αγωγής  



• Μακρολίδη συγγενής της ερυθρομυκίνης 

• Απορροφάται εύκολα μετά τη λήψη από του στόματος                                
και συγκεντρώνεται γρήγορα σε αίμα και ιστούς. 

• Αποτελεί την 1η επιλογή σε κυήσεις με οξεία τοξοπλάσμωση                                
στο 1o τρίμηνο,  

      αλλά αργότερα                                                                                          

      προτιμάται το σχήμα πυριμεθαμίνης-σουλφαδιαζίνης για 2 λόγους: 

1. Λόγω του αυξανόμενου κινδύνου για συγγενή λοίμωξη σε προχωρημένη 

κύηση μιας και ο φραγμός του πλακούντα δεν είναι επαρκής. 

2.  Η σπιραμυκίνη δεν διέρχεται ικανοποιητικά από τον πλακούντα στο 

έμβρυο οπότε ως θεραπεία τυχόν ενδομήτριας λοίμωξης δεν                                 

θεωρείται ικανοποιητική.  

Σπιραμυκίνη 

Wei HX et al. PLoS One. 2015 Sep 22;10(9):e0138204 



Η τεκμηρίωση του οφέλους από τη χορήγηση αγωγής στην κυοφορούσα  

με σκοπό την ελάττωση της πιθανότητας μετάδοσης  

του παρασίτου από τη μητέρα στο έμβρυο  

ποικίλει από μελέτη σε μελέτη  

και προέρχεται μόνον από μελέτες παρατήρησης 

 

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν τυχαιοποιημένες μελέτες  

σε έγκυες 

Peyron F, Wallon M, Liou C, Garner P. 

Treatments for toxoplasmosis in pregnancy. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 

Θεραπεία των εγκύων  

για την αντιμετώπιση της συγγενούς τοξοπλάσμωσης  

υπάρχει τεκμηρίωση του οφέλους? 



Σε 36 κέντρα της Γαλλίας (Νοέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2014) 

προοπτική μελέτη με 330 εγκύους  

≥14 w κύησης και ηλικίας >18 ετών  

με τεκμηριωμένη λοίμωξη από Toxoplasma gondii 

[ορομετατροπή: από IgG (-) σε IgG (+)] 

 

TOXOGEST study 

 

 

 

Group S (n=70) 
σπιραμυκίνη 
1 gr x 3 per os  

Group PS (n=73) 
πυριμεθαμίνη 50 mg x 1 & 

σουλφαδιαζίνη 1 gr x 3 per os  

64 αμνιοπαρακεντήσεις >18η w 67 αμνιοπαρακεντήσεις >18η w 

Mandelbrot et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct  



 

TOXOGEST study 

 

 

 

Σπιραμυκίνη 
n=70 

Πυριμεθαμίνη & 
σουλφαδιαζίνη n=73 

Ηλικία εγκύου 30 (26; 33) 29 (26; 32) 

Εβδομάδα κύησης κατά την έναρξη της αγωγής 23 (18; 28) 23 (19; 28) 

Εκτιμώμενη week κύησης της λοίμωξης της μητέρας από Tg 18 (13; 25) 19 (16; 24) 

Ημέρες μεταξύ τελευταίου αρνητικού ελέγχου για Tg   
και 1ου θετικού 

37 (22; 46) 30 (16; 45) 

Ημέρες μεταξύ 1ου θετικού ελέγχου για Tg                                         
και έναρξης θεραπείας 

11 (7; 21) 13 (6; 23) 

Υπό θεραπεία  με αντιπαρασιτική αγωγή                                            
πριν την τυχαιοποίηση στη μελέτη (≤10 ημέρες) 

21 (30%) 21 (28,8%) 

Αμνιοπαρακέντηση  64 (91,4%) 67 (91,8%) 

Διάρκεια αγωγής αντιπαρασιτικής 

      <4 week 6 (8,6%) 21 (28,8%) 

     4-8 week 14 (20%) 27 (37%) 

      ≥8 week 43 (61,4%) 17 (23,3%) 

    Not available    7 (10%)    8 (11,1%) 

Mandelbrot et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct  



Σε 36 κέντρα της Γαλλίας (Νοέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2014)  

σε 330 εγκύους ≥14 w κύησης και ηλικίας >18 ετών  

με τεκμηριωμένη λοίμωξη από Toxoplasma gondii 

[ορομετατροπή: από IgG (-) σε IgG (+)] 

 

TOXOGEST study 

 

 

 

Group S (n=70) 
σπιραμυκίνη 
1 gr x 3 per os  

Group PS (n=73) 
πυριμεθαμίνη 50 mg x 1 & 

σουλφαδιαζίνη 1 gr x 3 per os  

64 αμνιοπαρακεντήσεις >18η w 67 αμνιοπαρακεντήσεις >18η w 

Mandelbrot et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct  

Η νόσος τελικά μεταδόθηκε σε 
18 έμβρυα από τα 60 

Η νόσος τελικά μεταδόθηκε σε 
12 έμβρυα από τα 65 

13 (+) PCR  7 (+) PCR  



Σύγκριση αποτελεσματικότητας  

σπιραμυκίνης vs πυριμεθαμίνης & σουλφαδιαζίνης   

Η πιθανότητα μετάδοσης 
ήταν 12/65  

στην ομάδα που έλαβε 

πυριμεθαμίνη + 

σουλφαδιαζίνη 

(18.5%;  95% CI, 9.9- 30.0)  

vs 
 

18/60  
στην ομάδα που έλαβε 

σπιραμυκίνη 

(30%; 95% CI, 18.8 - 43.2)  

(P=0,147) 

Mandelbrot et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct  



Σύγκριση της αποτελεσματικότητας  
σπιραμυκίνης vs συνδυασμού πυριμεθαμίνης & σουλφαδιαζίνης 

 

H μελέτη αυτή  

που συνέκρινε την αγωγή των εγκύων  

με σπιραμυκίνη έναντι αυτών που έλαβαν πυριμεθαμίνη & σουλφαδιαζίνη 

 

ΑΝΕΔΕΙΞΕ 

  

ότι υπήρξε  

 τάση μικρότερης πιθανότητας μετάδοσης  

για το group της πυριμεθαμίνης & σουλφαδιαζίνης  

που όμως δεν έφτασε σε επίπεδα στατιστικώς σημαντικά 

 

. 
Mandelbrot et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct  



Σύγκριση της αποτελεσματικότητας  
σπιραμυκίνης vs συνδυασμού πυριμεθαμίνης & σουλφαδιαζίνης 

Mandelbrot et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct  

Ωστόσο,  

όταν χρησιμοποιήθηκε ως επιπλέον παράμετρος 

το εάν ξεκίνησε  

εντός 3 εβδομάδων από την υπολογιζόμενη λοίμωξη της μητέρας 

↓ 

 η ομάδα του συνδυασμού πυριμεθαμίνης & σουλφαδιαζίνης 

υπερτερούσε στατιστικώς σημαντικά 

στην ελαττωμένη πιθανότητα μετάδοσης του παρασίτου στο έμβρυο  

έναντι της ομάδας της σπιραμυκίνης  

(p=0.03) 



 

 

 

 

 

 

TOXOGEST study 

 

 

 

Mandelbrot et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct  

Επιπλέον  

στην ομάδα εγκύων που έλαβαν πυριμεθαμίνη & σουλφαδιαζίνη 

και στα επαναληπτικά follow-up υπερηχογραφήματα εμβρύου 

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ 

κανένα παθολογικό u/s με εγκεφαλικές βλάβες  

έναντι των 6/70  (8,6%) παθολογικών u/s εγκεφάλου εμβρύων  

στην ομάδα της σπιραμυκίνης 

p=0.012  

 

. 



 
             Μετά την αρχική επιλογή             

των κυήσεων σε κίνδυνο 
 

Αλγόριθμοι αντιμετώπισης 



Αλγόριθμος αντιμετώπισης της εγκύου  
ανάλογα με το αποτέλεσμα του screening ελέγχου 

1ο screening της εγκύου την 11η w κύησης 

IgG & IgM testing 

IgG (-) 
IgM (+) 

IgG (+) 
IgM (+) 

IgG (-) 
IgM (-) 

Παλαιά 
λοίμωξη 

Συμβουλή ειδικού 
Συζήτηση των 

επιλογών αγωγής 

IgG avidity Έλεγχος κάθε μήνα Abs,  
και 1 μήνα μετά τον τοκετό 

Υψηλή  Χαμηλή 

Λοίμωξη πρόσφατη, μάλλον <12 w 
Συμβουλή ειδικού, προσπάθεια για τεκμηρίωση  

της χρονικής στιγμής  της λοίμωξης και έναρξη αγωγής 

IgG (+) 
IgM (+) 

Έναρξη 
αγωγής 

ΌΧΙ αγωγή 

ΝΑΙ αγωγή 

Απαιτείται περαιτέρω έλεγχος 

IgG (+) 
IgM (-) 



Αλγόριθμος αντιμετώπισης της εγκύου  

ανάλογα με το αποτέλεσμα του screening ελέγχου 

1ο screening της εγκύου  
στην αρχή της κύησης 

IgG & IgM testing 

Αν IgG (-) & IgM (-)  
και u/s εμβρύου 

φυσιολογικό:  

ΌΧΙ ΑΓΩΓΗ 

IgG (-) & IgM (-) 

Έλεγχος Abs  
για τοξόπλασμα 

κάθε 1, 2 ή 3 μήνες  

Montoya JG. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct;219(4):315-319 



Αλγόριθμος αντιμετώπισης της εγκύου  
ανάλογα με το αποτέλεσμα του screening ελέγχου  

  
Αν κατά την παρακολούθηση της εγκύου 

τεκμηριωθεί ορομετατροπή σε IgG/IgM (+) 
 
 

<14 w κύηση 

Σπιραμυκίνη 

≥14 w κύηση 

Πυριμεθαζίνη + Σουλφαδιαζίνη 

Αμνιοπαρακέντηση και PCR  
αμνιακού υγρού  ≥18 w κύησης 

 
 και 

φυσιολογικό 
 u/s εμβρύου 

 
 ή/και 

παθολογικό 
 u/s εμβρύου 

Αλλαγή σε 
Πυριμεθαμίνη + 
Σουλφαδιαζίνη 

 
 και 

φυσιολογικό 
 u/s εμβρύου 

 
 ή/και 

παθολογικό 
 u/s εμβρύου 

Συνέχιση 
Σπιραμυκίνης 
έως τον τοκετό 

Συνέχιση με 
Πυριμεθαμίνη + 
Σουλφαδιαζίνη 

Αλλαγή σε 
Σπιραμυκίνη 

έως τον τοκετό 

Montoya JG. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct;219(4):315-319 

Αμνιοπαρακέντηση και PCR  
αμνιακού υγρού  ≥18 w κύησης 



• Ευαισθησία 92.2% 

• Αρνητική προγνωστική αξία 98.1% 

• Ειδικότητα 100% 

• Θετική προγνωστική αξία 100% 

Wallon et al. Obstet Gynecol 2010;115:727 

* Πάντοτε και καλλιέργεια του αμνιακού υγρού σε πειραματόζωα    
    σε κέντρο αναφοράς για επιβεβαίωση του αποτελέσματος της PCR 

Η Real-time PCR* του αμνιακού υγρού  
στην τοξοπλάσμωση 



 

 

 

 

 

 

Στόχος θα πρέπει να είναι 

η πρόληψη  

της λοίμωξης της μητέρας 



Αποφυγή  

από τη μητέρα  

όλων των πιθανών 

παραγόντων κινδύνου 

και  

των οδών μετάδοσης 

Στόχος: ΠΡΟΛΗΨΗ 



oxoplasmosis  Congenital  

 

Συγγενής Τοξοπλάσμωση  

 
 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 


