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Τοξόπλασμα – κύκλος ζωής 
Συγγενής τοξοπλάσμωση 



Επίπτωση και εκδήλωση συμπτωματικής 
νόσου στα νεογνά  

Συνολικά 29% των εμβρύων θα μολυνθούν 

13η εβδ 6%   36η εβδ 72% 

 ως την ηλικία 3χρ συμπτωματικά 

   

 

 

Συνολικός κίνδυνος συμπτωματικής νόσου πιο αυξημένος 

24η – 30η εβδ  10% 

61% 9% 

Dunay et al.CMR October 2018 Volume 31 Issue 4 



 Κλινική εικόνα 

Συμπτωματική-Σοβαρή 

 
 Υδροκέφαλος 
 Εγκεφαλικές επασβεστώσεις 
 Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 

 
  Σπασμοί 
  Ηπατοσπληνομεγαλία 
  Ίκτερος 
  Εξάνθημα 

 

   

Ασυμπτωματική 

  Υποκλινική  νόσος 

 Μακροπρόθεσμες βλάβες 
μέχρι την 2η -3η δεκαετία 
της ζωής 

 

(<10%) 

(80-90%) 



100% (36) 

Τοξοπλάσμωση 1ου τριμήνου με φυσιολογικό ECHO 

78% (28) 

Ασυμπτωματικά 

22% (8) 

Συμπτωματικές κλινικές 
ανωμαλίες 

3% (1) 

χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, σπασμοί, νοητική υστέρηση 

19% (7) 

Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα και/ή 
μέτρια διάταση κοιλιών 

Berrebi A et al Eur J Obstet Biol Reprod Biol 2007; 135: 53 

Κλινική εικόνα (1) 



Διάγνωση Συγγενούς Τοξοπλάσμωσης  
στο νεογνό 

 Ιστορικό και κλινική εξέταση 

 Εργαστηριακός έλεγχος 

 Οφθαλμολογική εκτίμηση 

 Υπερηχογράφημα ή CT εγκεφάλου 

 Υπερηχογράφημα ήπατος-σπληνός 

 Νευρολογική εκτίμηση 

 Ακουολογικός έλεγχος  (πρώτο 3μηνο) 

 

 

 



Διάγνωση  
Απεικονιστικός έλεγχος - Βυθοσκόπηση 

Απεικόνιση 
 ECHO ή CT εγκεφάλου 

 
 
 
 
 

 Απλή ακτινογραφία κρανίου 

 

   

Βυθοσκόπηση  

  

 Maldonato YA et al, Pediatrics, 2017 

98% νεογνών με ΣΤ δεν είχαν 
 ευρήματα στη βυθοσκόπηση 

 Echo ήπατος/σπληνός  



Διάγνωση - Εργαστηριακός έλεγχος ΣΤ 

 Ορολογικός 

– Toxoplasma IgG 

dye test 

– Toxoplasma IgM  

ISAGA 

– Toxoplasma IgA  

ELISA 

 Μοριακός  

– Toxoplasma PCR σε 
αίμα/ούρα/ΕΝΥ 

Swinburne AJA, JCM, 2016 
Maldonato YA et al, Pediatrics, 2017 



Νεογέννητο 

Α. Νεογνό μητέρας 

 με έλεγχο  

 για τοξοπλάσμωση στην 
εγκυμοσύνη 

Πότε θα σκεφτώ ΣΤ; 
Ποια βήματα θα ακολουθήσω; 

= 
Διαγνωστικοί αλγόριθμοι 

Β. Νεογνό μητέρας 

  χωρίς έλεγχο 

 για τοξοπλάσμωση στην 
εγκυμοσύνη 

 



Μητέρα με 
ορομετατροπή κατά την 
κύηση και (+) PCR στο ΑΥ 

Ορολογική 
επιβεβαίωση 

 (IgM, IgG, IgA) 

ΣΤ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 από Pomarres C and Montoya  J, JCM  2 016 

Α. Νεογνό μητέρας με έλεγχο στην εγκυμοσύνη 

Περίπτωση 1 



Μητέρα με ορομετατροπή 
κατά την κύηση και  

PCR ΑΥ (-) ή  
χωρίς αμνιοπαρακέντηση 

Έλεγχος με IgG, IgM, IgA (WB) στην 
γέννηση ή IgG, IgM, IgA (ELISA) ≥10η ΗΖ 
Αν (-) επανάληψη σε 1 μήνα και κάθε 2 

μήνες μετά  

Η ύπαρξη 1 των ακολούθων παθογνωμονική για ΣΤ: 
•Ανίχνευση IgM ή/και IgA ≥10η ΗΖ ή αργότερα   
•    τίτλοι IgG, IgM, IgA (WB) στο νεογνό ≠ μητέρας 
•Παραμονή ή   IgG χωρίς θεραπεία σε ηλικία ≤12μηνών 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Συγγενής τοξοπλάσμωση 
αποκλείετε αν απουσία IgG 
χωρίς θεραπεία σε ηλικία 

≤12μηνών 

ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΣΤ 

από Pomarres C and Montoya  J, JCM  2 016 

Περίπτωση 2 

Α. Νεογνό μητέρας με έλεγχο στην εγκυμοσύνη 



Υποψία ΣΤ ή/και κλινικές εκδηλώσεις στη γέννηση 
 Αν μητέρα χωρίς έλεγχο παράλληλη μέτρηση Abs μητρικών και νεογνού 

Έλεγχος IgG, IgM, 
IgA ≥10η ΗΖ 

IgG, 
IgM ,ΙgA 

(+) 

ΣΤ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Διφορούμενα 
 αποτελέσματα 

PCR αίμα, 
ούρα, ΕΝΥ, 
αναλόγως 
κλινικής 
εικόνας 

+ 

- 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Έλεγχος με IgG, IgM, IgA σε 
1 μήνα και κάθε 2 μήνες 
μετά  

Η ύπαρξη 1 των ακολούθων παθογνωμονική για ΣΤ: 
•Ανίχνευση IgM ή/καιIgA ≥10η ΗΖ ή αργότερα   
•Παραμονή ή   IgG χωρίς θεραπεία σε ηλικία ≤12μηνών 

Συγγενής τοξοπλάσμωση 
αποκλείετε αν απουσία IgG 
χωρίς θεραπεία σε ηλικία 
≤12μηνών 

ΧΩΡΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤ 

ΣΤ 

από Pomarres C  and Montoya  J, JCM  2 016 

Β. Νεογνό μητέρας χωρίς έλεγχο στην εγκυμοσύνη 

indirect enzyme-linked immunosorbent assay 



Χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των αντιT. gondii 
φαρμάκων στην κλινική πράξη και η δράση αυτών 

 

Dunay et al.CMR October 2018 Volume 31 Issue 4  



Φάρμακα Δοσολογία Διάρκεια 

Πυριμεθαμίνη 2 mg/kg/ημέρα, για 2 ημέρες  
μετά 1 mg/kg/ημέρα για 2-6 
μήνες  μετά 1 mg/kg/ημέρα 3 
φορές την εβδομάδα 

1 έτος 

Σουλφαδιαζίνη 50 mg/kg 2 φορές την ημέρα 1 έτος 
 

Λευκοβορίνη 10 mg 3 φορές την εβδομάδα 1 έτος και 1 εβδομάδα 
μετά τη διακοπή της 
πυριμεθαμίνης 
 

Θεραπεία ΣΤ – στο νεογνό 

Maldonato YA et al, Pediatrics, 2017 



Θεραπεία ΣΤ (ΙΙ) 

Χρειάζεται κορτιζονοθεραπεία;  

Ναι αν 

 - Βαριά χοριοαμφιβλη- 

        στροειδίτιδα  

 - Λεύκωμα ΕΝΥ ≥1 g/dL 
   

 

Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες της αντιπαρασιτικής αγωγής; 

 

Έναρξη: 72 ώρες μετά την έναρξη 
αντιπαρασιτικής θεραπείας 
Δοσολογία: Πρεδνιζόνη, 1mg/kg/μέρα 2 δόσεις 
Διάρκεια: επάνοδος πρωτεΐνης στα φυσιολογικά 
επίπεδα & υποχώρηση φλεγμονής 

Carelos et al, PIDJ, 2017 



Νεότερα στη θεραπεία  

Υπάρχουν εναλλακτικά σχήματα; 

 πυριμεθαμίνη + σουλφαδιαζίνη για 2 μήνες  

 Fansidar: πυριμεθαμίνη 1,25mg/kg 

       + σουλφαδοξίνη 25 mg/kg 

 Λευκοβορίνη /7 ημέρες 

 

 

/10 ημέρες για 
10 μήνες 

Teil et al, PIDJ, 2016 
Εξατομικευμένα σχήματα (κλασικά φάρμακα)  

 Διάρκεια: 3, 6, 12μήνες (Γερμανία) ή 2 έτη (Γαλλία) 

Άλλα φάρμακα 

 Ατοβακόνη 

 Αζιθρομυκίνη 

 Κλινδαμικίνη 

 Maldonato YA et al, Pediatrics, 2017 

Υπό έρευνα η 
 αποτελεσματικότητα 
 διάρκεια 
 ένδειξη  



Παρακολούθηση ΣΤ 
Σημεία προσοχής 

Μη επιβεβαιωμένη ή  ασθενής υποψία μόλυνσης: 
Κλινικός και οφθαλμολογικός έλεγχος/3 μήνες,  
έως  την μη ανίχνευση toxo abs IgG (12-18 μηνών)  
 
 
 
 
Επιβεβαιωμένη ή ισχυρή υποψία μόλυνσης: 
Κλινικός και οφθαλμολογικός έλεγχος/1 μήνα για το πρώτο έτος ζωής 
 
Κλινικός και οφθαλμολογικός έλεγχος/2 μήνες για το δεύτερο έτος ζωής 
 
Κλινικός και οφθαλμολογικός έλεγχος/3 μήνες για το τρίτο έτος ζωής 
 
Κλινικός και οφθαλμολογικός έλεγχος/3-6 μήνες ως την ενηλικίωση 
 



Έκβαση-Οφθαλμοί 

Berrebi A et al AJOG, 2010 

Ηλικιακή κατανομή των παιδιών με 
χοριοαμφιβληστρειδίτιδα 

Ηλικία (έτη) κατά την διάγνωση της 
χοριοαμφιβληστροειδίτιδας 

Α
σ

θ
εν
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ς 

(Ν
ο
) 

Παρακολούθηση  για  
χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 107 παιδιών με ΣΤ 



Longitudinal Study of New Eye Lesions in Children with 
Toxoplasmosis Who Were Not Treated During the First 
Year of Life 
Laura Phan et al Am J Ophthalmol 2008 September: 146(3):375-384 
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…παιδιά που δεν έλαβαν 
θεραπεία κατά το πρώτο 
έτος ζωής, λόγω 
καθυστέρησης στην 
διάγνωση, συνήθως 
εμφανίζουν νέες 
οφθαλμικές βλάβες, που 
συχνά διαγιγνώσκονται 
μετά την πρώτη δεκαετία 
της ζωής τους 



 
The Pediatric Infectious Disease Journal Volume 27, Number 1, January 2008 

Αναδρομική μελέτη 300 βρεφών με ΣΤ  
01/07/1996 και 31/12/2002 
Που έλαβαν θεραπεία με πυριμεθαμίνη και σουλφαδιαζίνη 12μήνες 
Παρακολούθηση για 24μην  



Έκβαση- 
Ακοή 



Έκβαση- 
ψυχιατρική 

• Η λοίμωξη από T. gondii δεν σχετίζεται μόνο με σχιζοφρένεια, αλλά και με 
διπολική διαταραχή, ενδεχομένως εξάρτηση και ΙΨΔ, όχι όμως και με μείζονα 
καταθλιπτική διαταραχή 

•  Η συσχέτιση αυξάνεται με υψηλότερους τίτλους αντισωμάτων, αλλά μειώνεται 
σε πληθυσμούς με υψηλότερη επίπτωση αν και παραμένει σημαντική  

• Φαίνεται ότι στη σχιζοφρένεια μπορεί να εμφανιστεί επανενεργοποίηση της 
λανθάνουσας λοίμωξης από Τ. gondii. Η οξεία λοίμωξη δεν φαίνεται να 
ενοχοποιείται 



Περιπτώσεις ΣΤ στην EU/EEA, ECDC (2014) 

• 20 14         42 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις 

• 1,6 /100000 γεννήσεις ζώντων νεογνών 

 



 



Ιατρείο Συγγενών Λοιμώξεων  
3η Παιδιατρική Κλινική  

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 

• 2014 – 2018 

• 8 νεογνά με ΣΤ 

• 5 αγόρια – 3 κορίτσια 

• 1 αμφοτερόπλευρη χοριοαμφιβληστροειδίτιδα με 4/10 
οπτική οξύτητα 

• 1 σπασμούς + χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 

• 1 χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 

• 1 διαταραχές συμπεριφοράς 

 



 Μητέρα Vτόκος, ΣΔ κύησης υπό ινσουλίνη, ΔΚ 37+3 w  
– 20w IgM και IgG toxo αρνητικά 
– 36w IgM και IgG toxo θετικά 
– Δεν έλαβε αγωγή 

 
 Νεογνό:  

– ΕΝΥ: (+) PCR για toxo 
– Αίμα: (+) IgM και IgG για toxo 
– Ενδοκράνιες αποτιτανώσεις 
– Χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές τοξοπλάσμωσης 

εφαπτόμενες με την ωχρά κηλίδα άμφω 
 

 Έναρξη αγωγής 1η εβδομάδα ζωής 

Περίπτωση 1 

Εμφάνιση δορυφορικής βλάβης στον ΑΡ αμφιβληστροειδή 
Όραση 4/10 



 Μητέρα Ιτόκος, ΔΚ 38+3 w  

– 25w IgM + και IgG toxo 1176iu/ml 

– 30w IgG toxo avidity 79% (high) 

– Δεν έλαβε αγωγή 

 

 Νεογνό άρρεν:  

– ΕΝΥ: PCR για toxo (-)  

– Αίμα: PCR για toxo 400copies/ml  

          toxo IgM (-) και IgG >200iu/ml 

– Μικρή ανενεργή ουλή στον κάτω κροταφικό 
χοριοαμφιβληστροειδή 

 Έναρξη αγωγής 1η εβδομάδα ζωής 

Περίπτωση 2 

Σήμερα, 4 χρονών με διαταραχές συμπεριφοράς 



Πρόληψη 

 Πρωτογενής:  

   πρόληψη της μόλυνσης της εγκύου με τροποποίηση 

   συμπεριφοράς, αποδίδουν κατά 50-60% 

 Δευτερογενής:  

 ορολογικός ανιχνευτικός έλεγχος εγκύων (screening) 

 τεκμηρίωση λοίμωξης στο έμβρυο 

 χορήγηση αντιπαρασιτικής αγωγής 

 Τριτογενής: 

   έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία νεογνών  

28 



Συμπεράσματα  

 Η συγγενής τοξοπλάσμωση συνεχίζει να αποτελεί απειλή για 
το νεογέννητο 

 

 Πρόκληση παραμένει η σωστή αξιολόγηση των ορολογικών 
εξετάσεων 

 

 Η θεραπεία ξεκινά από την εμβρυϊκή ζωή και συνεχίζεται ως 
το πρώτο έτος ζωής 

 

 



Τοξόπλασμα – ιστορική διαδρομή 

Μέλλον 
  
 



Αναγκαία η συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων ειδικοτήτων 

 

Βιοπαθολόγοι 
Εκτίμηση της εβδομάδας κύησης κατά την λοίμωξη 
Διενέργεια ορολογικών εξετάσεων 
Επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς 
 

Μαιευτήρες 
Αμνιοπαρακέντηση (PCR) 
Εκτίμηση αποτελεσμάτων 
 
 

Παιδίατροι 
Αναζήτηση IgM και IgA 
Διενέργεια άλλων διαγνωστικών  
  εξετάσεων αναλόγως των ενδείξεων 
Επιμονή στον έλεγχο των τιμών IgG 
  έως το έτος 
 
 
 

Γονείς +  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 



• Υπό το φως αυτών των προκλήσεων, χρειάζονται νέα 
φάρμακα που να εξαφανίζουν τα εγκυστωμένα παράσιτα. 
Νέοι στόχοι για σχεδιασμό φαρμάκων περιλαμβάνουν νέες 
προσεγγίσεις σε DHFR, ENR, κυτόχρωμα B/C Qi, κινάση Ca και 
sodium ATPase. Αυτές οι μελέτες πιθανότατα θα 
αποτελέσουν επανάσταση στη θεραπεία τα επόμενα χρόνια 

• Επίσης χρειάζονται εμβόλια για την  πρόληψη της 
τοξοπλάσμωσης. Οι δημιουργία ανασυνδυασμένων 
πρωτεϊνών, η ανοσολογική προσέγγιση και οι αποκτηθείσες 
γνώσεις από τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια θα παρέχουν 
πληροφορίες κλειδιά για τη ανεύρεση της τέλειας 
προστατευτικής ανοσολογικής απάντησης 


