TOXOPLASMOZA
Subiectul minutelor ce vor urma este legat de cazul unuia dintre telespectatori, pe care am
incercat sa-l ajutam in urma unei scrisori sosite la redactie.
Boala de care sufera copilul lui se numeste TOXOPLASMOZA CONGENITALA.
Este o afectiune de care rar auzim dar care poate marca pentru toata viata sanatatea si evolutia
copilului.
Nu ma voi limita in a va prezenta doar acest tip de afectiune ci, impreuna, vom incerca sa aflam
ce este, cum se transmite, cum se trateaza si mai ales cum se previne.. TOXOPLASMOZA.
Toxoplasmoza este o zoonoza.. adica o boala produsa de un parazit, un protozoar numit
TOXOPLASMA GONDII.
Acesta este sensibil la caldura.. la 56 grd.C, moare in 10 minute si la frig, cind este distrus la
temperaturi de sub 20 grd.C.
Alcoolul, fenolul, formolul, acizii si bazele tari pot distruge si ele acest parazit.
! Firesc va veti intreba de unde provine sau mai bine zis cine gazduieste in mod obisnuit acest
parazit.
Este relativ shocant sa aflati ca animalele care ne inconjoara si cu care intram zi de zi in contact
reprezinta sursa de infestare, cea mai frecventa, cu TOXOPLASMA GONDII.
In cazul, insa, al copilului a carui situatie nefericita a constituit pretextul emisiunii de azi,
infectarea a venit de la propria-i mama, care infectata fiind i-a transmis prin placenta parazitul.
Un risc de imbolnavire, dar mult mai redus, din cauza testarilor care se efectueaza aproape de
rutina, este si cel al transplantului de organe sau transfuziei sanguine.
Pisica, porcul, pasarile, oile si bovinele pot sa ne imbolnaveasca si ele.
De la pisica, parazitul poate fi luat cel mai frecvent, prin intermediul miinilor murdare sau aerului
contaminat.
Excrementele pisicii contin parazitii inchistati care devin infectiosi dupa 5 zile si isi pastreaza
aceasta capacitate infectanta mai multe luni de zile, in solul umed sau in apa.
La pasari, porc, ovine sau bovine, parazitii sunt inchistati in diferite tesuturi, in special in muschi
sau creer.
Cel mai frecvent afectati sunt cei care lucreaza in sectorul zootehnic dar si copii.. care, din
neglijenta, se joaca cu animalele, nu se spala mai apoi pe miini.. sau le tin aproape de gura sau
nas.
La om boala se manifesta sub 2 forme.. congenitala si.. dobindita.
Forma CONGENITALA, de care sufera si copilul telespectatorului, este severa si cu urmari din
cele mai neplacute.. distrugeri ale SNC, afectari oculare si ale organelor interne.
In forma DOBINDITA, frecvent Toxoplasmoza nici nu este sezizata ca boala.
De cele mai multe ori este inaparenta.. dar poate avea si atingeri ganglionare, oculare sau, in
forma mai grava, poate genera septicemie.
Ganglionii afectati sunt cei cervicali, axilari sau inghinali.
Acestia sunt mici, fermi sau moi, mobili, nedurerosi si nu supureaza.
In cazurile ceva mai dificile domina febra, durerile musculare si articulare, cefaleea si urticaria.
Formele grave apar, de obiciei, la cei cu imunitate scazuta.
In acest caz febra este foarte ridicata, durerile articulare sunt marcate si pot apare meningoencefalita, pleuro-pneumonie, miocardita sau hepatita.
Diagnosticul pozitiv, confirmarea sigura a infestarii cu TOXOPLASMA GONDII SIGUR, se face
numai prin IZOLAREA parazitului.
Daca acesta se depisteaza in fluidele organismului bolnav, inseamna ca e vorba de stadiul, acut
al bolii.
Daca parazitul poate fi depistat NUMAI prin biopsie este o dovada ca infectia era mai veche.
De maxima importanta este depistarea bolii la gravide, mai ales in stadiul de infectie acuta.
Se va institui URGENT tratamentul cel mai indicat, conform perioadei de sarcina, pentru a evita
imbolnavirea viitorului copil.
! Boala poate fi tratata.. mai putin, insa, complicatiile si sechelele ei.
Medicatia este specifica si nu de putine ori ea insasi poate afecta organismul.
De aceea va fi recomandata numai de medic, dupa un consult complex de specialitate.

Tratamentul, si el, trebuie facut sub strict control medical.
Pe perioada terapiei trebuie sa beti multe lichide si sa aveti o diureza foarte buna.
! Cel mai bine INSA este sa nu ajungeti sa va tratati, voi sau pe copii vostri, de aceasta zoonoza.
! Oricit v-ar fi de dragi animalele, evitati contactul cu ele mai ales daca sunt straine si
nevaccinate.
! Evitati, pe cit posibil, contactul cu pisicile, care sunt gazda cea mai buna pentru TOXOPLASMA
GONDII si cu solul unde ele isi lasa excrementele.
! Daca va jucati cu ele.. nu le tineti aproape de gura sau nas si spalati-va OBLIGATORIU pe miini
la final.
! Vaccinati animalele domestice.
! Preparati termic carnea, spalati-va pe miini dupa manipularea carnii, spalati bine legumele si
fructele.

