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Unele nematode (Toxocara, Ancylostoma, Strongyloides, Angiostrongylus, Gnathostoma) pot ajunge 
întâmplător la om. În corpul acestuia, care nu este o gazdă specifică, larvele acestor nematode se 
răspândesc prin sânge şi se localizează în diferite Ńesuturi şi organe, unde rămân fără a mai evolua până la 
stadiul de adult, provocând tulburări diverse. Dacă larvele ajung în viscere sindromul determinat va fi 
cunoscut ca larva migrans visceralis, iar dacă rămân în piele, larva migrans cutaneus(3). 

 
TOXOCAROZA 

(sin. Granulomatoza larvară) 

 

 
 

Figura 1 
Ciclul biologic la Toxocara canis: 1) câinele gazdă, 2) ou, 3) ou cu L1, 4) ou cu L2, 4.1) gazdă neadecvată, 

4.2) gazdă paratenică, 5) infestarea orală, 6) intestin, 7) pasajul prin cord-pulmon-trahee-faringe-intestin, 8) făt 
(după Mehlhorn, 2001). 
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Termenul de larva migrans este utilizat în mod 
curent pentru a desemna infestaŃiile 
extraintestinale determinate, în principal, de 
Toxocara canis şi, mai rar, de Toxocara cati.  

Toxocaroza umană este o helmintozoonoză 
cosmopolită datorată parazitării omului cu larve 
aparŃinând unor specii din genul Toxocara. 

Toxocara canis este cel mai mare nematod care 
se localizează în tractul gastrointestinal la câine. 
Are culoare albă-roz, aripi cervicale eliptice şi 

trei buze bine dezvoltate. Dimensiunile depind 
de vârstă şi de numărul de viermi prezenŃi în 
gazdă; în mod normal lungimea masculilor este 
cuprinsă între 5 şi 10 cm; coada şi spiculii sunt 
îndoiŃi la capătul terminal. Femelele sunt mai 
lungi (9-18 cm) decât masculii. Ele sunt găsite în 
intestin sub formă de "S" alungit. T. canis poate 
fi deosebit de Toxascaris leonina, celălalt ascarid 
care se găseşte în intestinul subŃire, prin 
caracterele prezentate în tabelul ce urmează 
(nr.1)(1, 5). 

 

                      
  
  

 
 

Tabelul 1 
DiferenŃele morfologice dintre Toxocara canis şi Toxascaris leonina 

 
 Caracteristici Toxocara canis Toxascaris leonina 

esofag 
 

musculos îngroşat 
(bulb) 

fără bulb 
 

distanŃa dintre dungile 
cuticulare 

16-22 µm 
 

6-12 µm 

Mascul + femelă 

cap îndoit în jos (ventral) drept sau îndoit în sus 
 

lungimea şi diametrul 5-10 cm x 3 mm 7 cm x 2 mm 
spiculi egali şi rotunzi inegali 

Mascul 

coada cu papile caudale 
apendice digitiforme 

fără papile caudale fără 
apendice 

lungimea şi diametrul 9-18 cm x 3 mm 10 cm x 2 mm 

uter + ovar mai mult de 2/3 din 
lungimea corpului 

mai puŃin de 2/3 din 
lungimea corpului 

Femelă 

vulva ¼ din distanŃa de la 
extremitatea anterioară 

1/3 de la extremitatea 
posterioară 

 
 
 

Figura 2. Toxocara canis – 
extremitatea anterioară 
(după Guitton, 2000) 

Figura 3. Toxocara canis - 
extremitatea posterioară 

(după Guitton, 2000) 
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Ouăle de T. canis sunt uşor  de recunoscut. Sunt 
aproape sferice cu dimensiuni de 75-80 µm şi 
neembrionate la depunere. Coaja este groasă, 
areolată, maro-negricioasă (fig. 4). Aderă uşor la 
textile, fire de păr şi alte obiecte din mediul de 
viaŃă al câinelui. Ele diferă de cele de T. leonina 
care au coaja netedă, necolorată şi cu un conŃinut 

galben-brun. Datorită cojii, ouăle de T. canis sunt 
foarte rezistente la condiŃiile nefavorabile din 
mediu. Ele rămân viabile chiar după un prelungit 
contact cu dezinfectantele uzuale: crezol, clor, 
formol şi hipoclorit de sodiu. În condiŃii naturale 
îşi păstrează viabilitatea câŃiva ani. 

 
 
 

    

 
 

 
 

Figura 6 
EvoluŃia în mediul exterior a oului de Toxocara canis 

 
 

Totuşi, supravieŃuirea în sol este dependentă de 
temperatură, ploi şi tipul de sol. Ele sunt foarte 
rezistente la deshidratare, dar nu şi la îngheŃ sau 
la razele solare directe. Vaporii fierbinŃi, apa 
clocotită şi flambarea le distrug uşor. 

Prin fecale se elimină mii sau sute de mii de ouă 
care se răspândesc prin ploi, insecte coprofage 
sau aderând la labele şi la blana câinilor. În mod 
clar, distribu Ńia ouălor în natur ă nu este 
limitat ă la locurile de depunere a fecalelor. S-
au constatat infestări chiar la câinii crescuŃi în 
laborator în cuşti cu podeaua de sârmă cu ochiuri 
rare. Ouă de T. canis au fost găsite în solul 

recoltat din grădinile publice în care fie că era 
permis accesul cânilor, fie că nu era. 

Deşi nisipul este un mediu mai puŃin favorabil 
supravieŃuirii ouălor, acestea au fost găsite în 
gropile cu nisip destinate jocului copiilor (20-
87% pozitive). 

Cele mai mari posibilităŃi de infecŃie se găsesc în 
canise în care se cresc câinii tineri, locuri ce 
reprezintă rezervoare enorme de ouă, de la care 
copiii se pot infesta chiar fără a avea un contact 
direct cu câinii. 

Figura 4. Coaja oului de T. 
canis (după Guitton, 2000) 

Figura 5. L2 infestantă ieşită 
din ou (după Magnaval, 2000) 
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Pentru om însă, contactul direct – prin 
convieŃuire în casă sau curte - cu căŃeii infestaŃi 
sau cu mamele care alăptează reprezintă calea 
cea mai frecventă de contaminare.  

Imediat după eliminare, ouăle nu sunt infectante. 
Ele trebuie să evolueze la temperatură şi 
umiditate corespunzătoare (20-30oC şi 90-95% 
u.r.), până la formarea , în interiorul oului, a 
larvei unu şi apoi a larvei doi. Elementul 
infestant pentru gazdă este oul cu L2, dar, 
cercetări recente arată că, în realitate, infestantă 
ar fi L3

(35). În mod obişnuit, această evoluŃie se 
realizează în 9-15 zile. Perioada poate fi uneori 
mai scurtă (cinci zile) sau mai lungă când 
temperatura se îndepărtează de valorile optime. 
Perioada prepatentă, după ingerarea ouălor 
embrionate (cu L2) este de 28-35 zile, după 

Webster(41) sau 32-39 zile după Dubey(12). În 
cazurile în care oul cu L2 este ingerat de o gazdă 
paratenică şi aceasta este consumată apoi de 
gazda normală (câinele) perioada prepatentă este 
de 39-42 de zile. 

Dezvoltarea ulterioară a larvelor se poate realiza 
numai dacă oul cu L2 este ingerat de o gazdă 
normală. În stomacul acesteia şi în intestinul 
subŃire, ouăle ingerate primesc stimuli fizici şi 
chimici necesari dezvoltării ulterioare. Sub 
influenŃa temperaturii şi în special a sucului 
gastric larvele se eliberează în câteva ore de la 
ingerare. Migrează prin peretele intestinal, trec 
prin limfonodurile mezenterice şi, prin vasele 
portale, ajung la ficat în 24-48 de ore. Prin 
circulaŃia venoasă ajung la cord apoi la pulmon, 
după 3-5 zile. 

 

 
 

Figura 7 
AdulŃi de Toxocara canis în intestin la căŃel  

(după Rochette, 1999) 
 
 

De la pulmon ruta urmată de larve este diferită: 

a) la căŃeii de până la şase luni larvele părăsesc 
sistemul vascular, trec în căile aerofore şi 
ajung în faringe, de unde sunt deglutite şi, în 
intestin, se dezvoltă până la stadiul adult; 

b) pe măsură ce căŃeii înaintează în vârstă, tot 
mai puŃine dintre larvele ajunse în pulmon 
urmează calea traheală şi, în consecinŃă, tot 
mai multe se întorc la cord şi, prin circulaŃia 
arterială, ajung în diverse Ńesuturi, unde intră 
în hipobioză. De aici, ele pot fi mobilizate, în 
cazul căŃelelor în călduri sau gestante şi pot 

trece, prin circulaŃia fetală, în corpul 
fetuşilor, unde îşi urmează dezvoltarea şi 
devin ascarizi adulŃi. O căŃea poate 
transmite larve reactivate la mai multe 
generaŃii de căŃei fără a se mai infesta. 
Deci, reactivarea nu se produce deodată la 
toate larvele hipobiotice, aflate în corpul unei 
căŃele, la prima perioadă de călduri şi/sau de 
gestaŃie. 

Nu se cunoaşte însă longevitatea reală a larvelor 
somatice. PrezenŃa infestaŃiei prenatale la 241-
358 de zile p.i. în absenŃa reinfestărilor sugerează 
că ele supravieŃuiesc, cel puŃin, câŃiva ani. 
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RezistenŃa de vârstă se instalează treptat, pe 
măsură ce se dezvoltă imunitatea. Primele 
infestaŃii devin, în acest fel, limitante şi chiar 
preventive pentru următoarele. Această creştere a 
rezistenŃei devine evidentă după vârsta de şase 
luni la căŃele şi după 36 de luni la câinii masculi. 
Dar, chiar şi la câinii adulŃi masculi şi, mai ales, 
la femele pot fi găsiŃi câŃiva ascarizi adulŃi în 
intestin, situaŃie fără semnificaŃie patologică, dar 
interesantă din punct de vedere epidemiologic. 

La câinii adulŃi, larvele se răspândesc în tot 
organismul, dar se localizează în special în 
muşchii striaŃi, rinichi, ficat şi sistemul nervos 
central. Larvele sunt încapsulate, prin reacŃia 
organismului, şi devin centrul unor granuloame 
tipice. 

În timpul estrului larvele somatice sunt 
mobilizate, foarte probabil sub influenŃe 
hormonale, şi intră în Ńesutul sanguin. Dacă 
femela nu devine gestantă, larvele mor lent şi 
sunt pierdute. 

Dacă femela devine gestantă, unele dintre larvele 
mobilizate migrează prin sânge, ajung în intestin, 
năpârlesc şi se transformă în viermi adulŃi la 2-3 
săptămâni înaintea fătării. De aceea, nu este 
surprinzător ca în fecalele femelelor în ultima 
parte a gestaŃiei să se găsească ouă de T. canis. 

După cea de a 42 a zi a gestaŃiei alte larve 
hipobiotice sunt reactivate şi, ajunse în intestinul 
căŃelei, devin adulte la 2-3 săptămâni după 
fătare. 

Larvele somatice mobilizate în ultimele 18-20 de 
zile ale gestaŃiei ajung, prin placentă, în fetuşi. 
Numărul de larve care urmează această rută este 
mai mare spre sfârşitul gestaŃiei. Ele pătrund în 
ficatul fetuşilor prin cordonul lor ombilical şi de 
aici se îndreaptă spre pulmon. Larvele  năpârlesc 
în ficatul fetuşilor (L2-L3) chiar înainte de naştere 
şi apoi ajung în pulmon. CăŃeii se nasc cu L3 în 
pulmon. Din prima zi de viaŃă L3 îşi continuă 
migraŃia trahee-laringe–faringe–esofag–stomac–
intestin. În tractul digestiv al căŃeilor se produc 
ultimele două năpârliri. În a şasea zi de viaŃă 
toate larvele din intestin sunt de stadiul 4. În 2-3 
săptămâni, după naştere, ascarizii devin adulŃi(38). 

În cazul infestaŃiilor abundente unele dintre 
larvele 3 din tractul digestiv al căŃeilor nu se pot 
menŃine în intestin şi sunt eliminate odată cu 
fecalele căŃeilor. Fecalele sunt linse de căŃeaua 

mamă în intestinul căreia aceste larve îşi vor 
continua evoluŃia fără vreo altă migrare. 

Calea de infestaŃie transplacentară este calea 
majoră de infestare a căŃeilor. Aproape toŃi 
căŃeii se nasc infestaŃi. 

O altă parte importantă dintre larvele hipobiotice 
se poate găsi în Ńesutul mamar şi perimamar al 
căŃelei. Această localizare este mai frecventă în 
ultimul sfert al perioadei de gestaŃie şi, la naştere, 
calea cea mai importantă de infestaŃie devine cea 
galactică. Larvele pe care căŃeii le ingeră odată 
cu colostrul nu migrează ci se transformă până la 
stadiul adult în intestinul căŃeilor. Prin colostru şi 
apoi prin lapte larvele se transmit cel puŃin timp 
de şase săptămâni după parturiŃie, dar această 
rută este mai puŃin importantă ca cea intrauterină. 

În ciclul biologic al speciei T. canis pot interveni 
şi unele gazde paratenice sau de transport. Ouăle 
cu L2 pot fi ingerate de rozătoare sau de păsări, în 
corpul cărora se păstrează un timp larvele de 
stadiul doi. Când aceste gazde rezervor sunt 
capturate şi mâncate de un câine, ciclul se 
continuă. Mai rar, se întâmplă ca aceste gazde să 
fie ingerate de un alt răpitor şi acesta, la rândul 
său, să fie consumat de un câine. Transmiterea 
este posibilă şi pe această cale ocolitoare, dar 
este de mai mică importanŃă. Dezvoltarea 
larvelor de T. canis în gazde nespecifice, de la 
mucoasa intestinală prin sânge la ficat-pulmon, 
muşchi, creier, are loc în 9-14 zile. Larvele se 
încapsulează şi rămân viabile timp îndelungat. 
Când aceste larve ajung, prin ingerarea gazdei, în 
corpul câinelui ele fie realizează o scurtă fază 
histotropică în mucoasa gastrointestinală, fie, 
mai rar, urmează o migraŃie ficat-cord-pulmon. 
În ambele variante, se ajunge la adulŃi în 
intestinul câinelui care a ingerat aceste gazde 
paratenice primare sau secundare. 

Gazde de transport mai pot fi lumbricidele şi 
unele diptere, mai ales cele coprofile, pe care 
câinii le pot captura şi ingera. În aceste cazuri nu 
se produce nici un fel de migraŃie, cel mult o 
scurtă fază histotropică. În plus, muştele 
contribuie la răspândirea ouălor de Toxocara 
canis pe diferite alimente care sunt consumate de 
câine sau de om. 
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TOXOCAROZA LA OM 

Cea mai comună sursă de larva migrans 
visceralis la om este Toxocara canis. Toxocara 
cati nu a fost recunoscută ca un agent al 
toxocarozei umane, deşi poate fi responsabilă 
pentru o afecŃiune similară la porc. Implicarea, la 
om, a speciei Toxascaris leonina este nesigură; 
deşi la câine şi pisică ea nu migrează în afara 
intestinului, la gazdele considerate 
„intermediare” migraŃiile sunt semnalate. Totuşi, 
infestaŃiile experimentale la porc nu produc nici 
o leziune hepatică(13). 

Posibilitatea infestaŃiei larvare la om a fost 
discutată de Fulleborn în 1921 şi susŃinută de 
Chandler în 1925. Până în anii 50 ai sec. XIX 
s-au publicat diferite comunicări asupra 
eosinofiliei, hepatomegaliei şi a infiltraŃiilor 
pulmonare ca urmare a infestaŃiilor neprecizate. 
În 1950 Mercer a detectat prezenŃa unor larve 
de nematode în ficat. Wilder a găsit în ochii 
enucleaŃi larve de nematode, care au fost 
identificate de Nichols ca fiind de T. canis. În 
1952, Beaver obŃine larve prin biopsie hepatică 
şi introduce termenul de larva migrans 
visceralis. În 1953, Beautyman a găsit larve în 
creierul unui copil care a murit paralizat. 
PrezenŃa larvelor de T. canis a mai fost 
semnalată în pulmon şi în cord(1, 7, 10, 11). 

Când ouăle embrionate de T. canis sunt ingerate 
de vertebrate homeoterme, altele decât câinele, 
(mamifere, păsări), se produce un proces invaziv 
similar, care conduce la stabilirea, în aceste 
organisme, a larvelor intratisulare hipobiotice. 
Această stare este denumită hipobioză sau, după 
unii autori, paratenie(30). Aceste larve îşi 
păstrează puterea lor infestantă faŃă de prădătorul 
care consumă aceste gazde. Dacă prădătorul este 
un câine, larvele de Toxocara sunt eliberate în 
tubul digestiv al acestuia, unde ele îşi vor 
continua dezvoltarea şi vor deveni ascarizi 
adulŃi(22). 

Riscul infecŃiei umane este determinat de 
prevalenŃa T. canis la câinii de diferite categorii 
(casă, vânătoare, canisă, fără stăpân, pază, etc). 
CăŃeii sunt parazitaŃi, practic, în totalitate, dar şi 
adulŃii, în multe situaŃii, pot fi parazitaŃi. 
Răspândirea ouălor este posibilă prin ploi, vânt, 
mişcarea animalelor şi a oamenilor, pe distanŃe 
mari în raport cu locul de depunere. Ele pot fi 
găsite pe străzi, pe păşuni, în parcuri în grădini. 
Omul (copilul) se poate infesta fără a avea 
contact direct cu un câine. 

Ouăle sunt aderente la blana căŃeilor şi copiii pot 
să se infesteze mângâind aceşti căŃei. 

În afara copiilor, mai sunt expuşi la contaminare 
şi adulŃii care îngrijesc câinii în canise, mai ales 
cei care au unele deficienŃe imunologice, 
gunoierii, grădinarii, zidarii etc. 

Ouăle embrionate (cu L2) sunt elementul 
infectant. Ele aderă uşor la pielea de pe degetele 
omului şi, acesta le introduce în gură pe 
nesimŃite. Infestarea prin transfer de la o gazdă la 
alta nu trebuie să fie exclusă, deoarece larvele de 
Toxocara pot rămâne viabile într-o gazdă de 
transfer până la nouă ani. Cercetări japoneze 
recente au arătat că omul a putut fi infestat prin 
consumarea de carne de găină sau de viŃel, 
nepreparate termic corespunzător(35) şi care 
conŃin L2 hipobiotice. 

În marea majoritate a cazurilor toxocaroza 
urmează o evoluŃie subclinică şi multe infestaŃii 
nu sunt diagnosticate ca atare. Numai cazurile 
grave reŃin atenŃia, aşa cum ar fi afectarea 
ochiului până la orbire. În Vestul Europei, prin 
folosirea testului imunoenzimatic (ELISA), s-a 
stabilit că 2-15% dintre reacŃii sunt pozitive, dar 
trebuie Ńinut cont de valorile titrului de anticorpi. 
Orientativ se poate afirma că în Anglia se 
semnalează aproximativ 16000 de infecŃii pe an, 
iar în USA două milioane de oameni ar fi 
infectaŃi în fiecare an, dintre care 700-1000 de 
cazuri cu tulburări oculare grave. 

Deoarece larvele trăiesc în organismul uman mai 
mulŃi ani, este posibilă acumularea lor odată cu 
înaintarea în vârstă a pacientului. ImportanŃa 
acestor infecŃii subclinice nu este pe deplin 
clară(17). 

Cele mai multe cazuri clinice evidente sunt 
semnalate la copiii aflaŃi în jurul vârstei de patru 
ani. Cea mai înaltă seroprevalenŃă este găsită la 
copiii de 6-9 ani. Copiii cu devieri ale 
comportamentului alimentar (pică, geofagie) şi 
care trăiesc în condiŃii neigienice sunt mai 
predispuşi. Nu s-au găsit diferenŃe semnificative 
între copiii care au unu sau mai mulŃi câini în 
propria casă şi cei care nu au, fapt ce pune în 
evidenŃă importanŃa răspândirii ouălor în mediul 
de viaŃă al copiilor. 

Îngrijitorii de canise, proprietarii şi crescătorii de 
câini sunt deosebit de expuşi la infestarea cu ouă 
de T. canis. Seropozitivitatea îngrijitorilor de 
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canise a fost găsită la aproximativ 16% dintre ei, 
în comparaŃie cu 2,6% la oamenii fără legătură 
cu creşterea câinilor(30). 

Omul este departe de a fi o gazdă ideală pentru 
Toxocara canis. La fel, şoarecele şi porcul. În 
corpul acestor gazde foarte rar se ajunge la 
stadiul de adult.  

Ouăle cu larve de stadiul doi, ajunse în tractul 
digestiv al omului eliberează, sub acŃiunea 
sucurilor digestive, larvele care migrează prin 
vasele mezenterice spre ficat şi, de aici, spre 
pulmon. Se întorc la cord şi, prin circulaŃia 
arterială, sunt distribuite în tot corpul. Destul de 
repede, larvele cresc şi devin mai groase decât 
diametrul capilarelor sanguine. Străbat aceşti 
pereŃi vasculari şi migrează în Ńesuturile din jur. 
Traseul tisular al larvelor este marcat de 
hemoragii şi necroze, de prezenŃa celulelor 
inflamatoare, în majoritate polinucleare 
eozinofile. Deşi, răspândirea este aleatorie, se 
pare că larvele sunt mai frecvent găsite în 
sistemul nervos central unde ele, se bănuieşte, nu 
sunt recunoscute, mult timp, de sistemul imun. 
Cu toate că, la animale de laborator, larvele de 
Toxocara canis arată în migrarea lor un 
neurotropism marcat, toxocaroza neurologică 
umană este o eventualitate rară, cu doar 14 cazuri 
semnalate în literatura internaŃională din 1952 
până azi. Această discordanŃă a făcut obiectul 
unor studii, ale căror rezultate sugerează că 
migraŃia larvară în direcŃia nevraxului este 
frecventă în infestaŃia umană, dar acest 
neuroparazitism nu este urmat de dezvoltarea 
unui sindrom specific(28). În schimb, larvele 
ajunse în alte organe (ficat, pulmon) sunt 
distruse, în special printr-un răspuns umoral. 
Larvele care supravieŃuiesc nu năpârlesc şi nu 
depăşesc lungimea de 0,5 mm. Ele sunt 
încapsulate şi în jurul lor se constituie un 
granulom eozinofilic. SupravieŃuiesc cel puŃin 
doi ani după încapsulare. La maimuŃă, larvele 
supravieŃuiesc 7-10 ani şi sunt încă infectante 
pentru şoarece. Mai curând sau mai târziu, 
larvele mor şi produc o inflamaŃie locală cu un 
număr mare de eozinofile. 

Manifestările inflamatoare rezultă ca răspuns 
imunitar dirijat contra antigenelor larvare de 
excreŃie-secreŃie (Ag-ES), care provin din stratul 
extern al cuticulei larvare, de unde ele sunt 
detaşate prin fixarea de anticorpi specifici. Ele 
sunt de natură glicoproteică, comportă 

numeroase fracŃiuni dintre care cel puŃin una are 
putere alergenică(40).   

Simptomele infestaŃiei cu larve migratoare de T. 
canis depind de gradul de infecŃie şi de 
localizarea ulterioară. În marea majoritate a 
cazurilor infecŃia larvară este asimptomatică şi 
trece neobservată. Multe cazuri de eozinofilie cu 
etiologie neprecizată par să aparŃină toxocarozei. 
Intensitatea maladiei mai depinde, probabil, şi de 
patrimoniul genetic al pacientului. PrezenŃa unui 
teren atopic pare să fie un factor agravant(8).  

În cazurile de infecŃie masivă cu ouă larvate sunt 
posibile două localizări importante: în ochi 
(OLM) şi în viscere (VLM). După Glickman(22) 
gradul de infecŃie determină care dintre cele două 
sindroame se vor dezvolta. Dacă sunt ingerate 
mici cantităŃi de ouă larvate este probabilă 
localizarea oculară (OLM). Dozele mai mari de 
ouă larvate cresc riscul de a se produce VLM şi 
în cazul unor doze masive ambele localizări sunt 
posibile simultan. Aceste diferenŃe sunt, foarte 
probabil, datorate răspunsului imunologic care 
urmează unei infecŃii masive, în care multe larve 
sunt distruse sau cantonate în ficat. În infestaŃiile 
medii larvele pot ajunge dincolo de ficat, cum ar 
fi, de exemplu, în ochi. 

Forma oculară survine în principal la copii şi 
adolescenŃi. Principalul simptom este o scădere 
brutală a vederii în ochiul atins. Examenul 
oftalmologic relevă aspecte inflamatoare (uveită, 
endoftalmie, hialită, papilită) şi/sau leziuni 
retiniene granulomatoase; mase inflamatoare 
(“ouă de furnici”) pot să fie observate la periferia 
cristalinului(14, 30). 

Hiatusul dintre slabul număr de cazuri de VLM 
şi de OLM şi procentele crescute de 
seroprevalenŃă, în special în zone rurale, lasă să 
se creadă în existenŃa altor forme clinice ale 
parazitozei. 

Toxocaroza viscerală se întâlneşte, tipic, la copiii 
mici care, nesupravegheaŃi, manifestă pică, care 
se joacă în parcuri şi pe străzi contaminate cu 
ouă de la căŃeii bogat infestaŃi. 

Simptomele cele mai frecvent întâlnite sunt la 
copiii sub şase ani: febră, eozinofilie, tuse şi 
perturbarea funcŃiilor hepatice. În unele cazuri se 
înregistrează doar tusea şi respiraŃia astmatică. 
Copiii bolnavi nu cresc sau chiar pierd din 
greutate, sunt hipoergici, au dureri musculare şi, 
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periodic, febră. Cel mai important şi cel mai 
constant simptom este eozinofilia cronică, adesea 
peste 50% şi uneori atingând 80%. O numărare 
absolută poate arăta în jur de 20000 celule. 
Eozinofilia poate fi singurul simptom al infecŃiei 
şi poate fi decelată până la cinci ani, fără vreo 
reinfestare(4). O altă modificare a stării generale 
este datorată spleno- şi hepatomegaliei. Adesea 
sunt semnalate pruritul şi urticaria. 

La mulŃi pacienŃi boala este autolimitată la 12-18 
luni. 

Severitatea simptomelor depinde nu numai de 
cantitatea de ouă larvate ingerate de către copil şi 
de răspunsul imunologic al pacientului, ci şi de 
localizarea larvelor. La uniii pacienŃi larvele 
ajung în creier, cord, ficat şi ochi, cazuri în care 
simptomele vor fi pe măsura funcŃiilor afectate. 

Toxocaroza oculară (OLM) nu este aşa de 
comună şi, în general, reprezintă cazuri izolate*. 
Obişnuit, se semnalează la copiii cu vârsta de 
aproximativ 10 ani sau mai mari. La mulŃi 
asemenea pacienŃi nu se poate stabili, prin 
anamneză, un contact strâns cu căŃei infestaŃi. 
Larvele nu au o atracŃie specială pentru ochi, aşa 
cum s-a crezut mult timp. ReacŃia din jurul larvei 
ajunsă în ochi conduce la endoftalmie, uveite şi 
cheratoretinită. ReacŃia inflamatoare poate 
conduce la diagnosticul incorect de tumoare 
oculară şi la recomandarea de a se enuclea 
ochiul(21). Probabilitatea ca ambii ochi să fie 
afectaŃi este extrem de mică, chiar în infestaŃiile 
masive(35). Trăsătura caracteristică este leziunea 
prin care larva a ajuns în camera anterioară a 
ochiului prin artera retiniană(7, 34). 

Clinic se constată o serioasă diminuare a 
activităŃii vizuale, acompaniată adesea de 
strabism. Este tipică apariŃia unei leziuni 
granulomatoase în apropierea petei oarbe. În 
stadii mai avansate se instalează endoftalmia 
cronică, cu deslipiri de retină, glaucom şi orbire. 

În unele cazuri, simptomele sunt nespecifice şi 
de intensitate medie: astenie cronică şi 
eozinofilie. Se mai pot înregistra: astm, alergie, 
epilepsie, paralizie şi hepatită. 

                                                 
* În România, este semnalată o frecvenŃă mare a 
OLM: 25% dintre 365 de cazuri de afecŃiuni oculare 
parazitare la pacienŃii de 2-68 de ani (CreŃu, G. M. şi 
col. 2004). 

Deşi ruta de migrare a larvelor de Toxocara la 
om nu este precis cunoscută, au fost descrise 
puternice reacŃii în ficat şi pulmon. Organismul 
uman reacŃionează alergic la prezenŃa larvelor de 
Toxocara. Când ajung în pulmon, reacŃiile sunt 
de tip astmatic. Dintr-un grup de copii injectaŃi 
cu antigen Toxocara, cei astmatici au reacŃionat 
de patru ori mai intens decât cei neinfestaŃi(35). 

Larvele ajunse în ficat provoacă formarea de 
granuloame. În mod obişnuit ficatul este dureros 
şi mărit, iar eozinofilia este severă. În jur de 30% 
dintre pacienŃii cu hepatomegalie dureroasă 
reacŃionează pozitiv la testul cutanat cu alergen 
de Toxocara. La necropsia unor cadavre s-au 
găsit peste 300 de larve în ficat. 

Toxocaroza a mai fost incriminată în geneza 
diferitelor manifestări de ordin alergic cum ar fi 
urticaria cronică(43), artrite reacŃionale(5) sau 
angioedeme(28).  

Prognostic 

Depinde de localizarea şi numărul larvelor. În 
mod frecvent, boala este autolimitată, infecŃia 
dispărând după 1-2 ani. S-au citat însă cazuri de 
moarte datorită larvelor migrante în viscere. 

Diagnostic 

Deseori boala trece nediagnosticată. Examenul 
coproscopic nu este de nici un folos, larvele 
neajungând niciodată până la stadiul de ascarid 
adult. 

Cel mai important semn este adesea eozinofilia 
cronică care poate ajunge la 50-80% la copii; 
eozinofilia mai poate fi înregistrată şi în cazul 
altor boli (scarlatina, astmul)(22) probabil din 
cauza numărului mic de larve la copiii cu OLM. 

Biopsiile se soldează rareori cu depistarea 
larvelor. Chiar secŃiunile histologice efectuate 
dintr-un glob ocular enucleat nu cad cu 
regularitate pe larve. 

În practică, toxocaroza se depistează prin teste 
sanguine şi prin teste imunologice. Testele 
cutanate şi imunofluorescenŃa nu sunt suficient 
de precise. 

ELISA se realizează folosind extractul de 
ascarizi adulŃi sau de larve; se mai poate folosi 
antigenul de excreŃie-secreŃie (ES) produs de L2 
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păstrate in vitro (metoda Savigny), reacŃia fiind 
foarte sensibilă şi foarte specifică. Nu s-au 
observat reacŃii încrucişate cu alte seruri ale 
pacienŃilor cu alte larve migratoare sau Ńesuturi 
parazitate. Metoda ELISA poate fi utilizată la 
populaŃii importante din creşe sau grădiniŃe. 
Rezultatele ELISA pozitive pentru Toxocara pot 
fi confirmate prin western blot (WB) care este la 
fel de semnificativ ca ELISA şi foarte specific 
când sunt luate în considerare leziunile cu 
greutate moleculară mai mică, de la 24 la 35 
kilodaltoni(31). Un chit comercial există în Europa 
(Western blot-G kit- LDBIO, Lyon, FranŃa). 
Titrul anticorpilor anti-Toxocara este mai mare 
în umorile oculare (apoasă şi vitroasă) şi de 
aceea aceste medii par mai potrivite pentru 
examenul imunologic(7, 15). 

Testul de microprecipitare cu larve vii se 
realizează prin adăugarea a 1 cm3 de ser 
nehemolizat de Toxocara şi incubarea lor timp 
de 24 de ore. Se formează precipitate la orificiile 
larvelor (orificiul bucal şi porul excretor) după 4-
6 ore. Citirea este efectuată la 8-20 de ore după 
introducerea larvelor în ser. 

Un test promiŃător este determinarea IgE din 
ser(31). 

În forma oculară (OLM), o larvă mobilă poate fi 
observată direct sub retină. În unele cazuri de 
toxocaroză oculară diagnosticul imunologic 
poate să fie negativ. Din contră, o pozitivitate 
serică poate să nu releve decât o infestaŃie veche 
cu prezenŃa de anticorpi reziduali, fără legătură 
cu afecŃiunea oculară în curs. De aceea, 
imunodiagnosticul trebuie să fie efectuat pe 
umoarea apoasă, în care titrul anticorpilor 
specifici este mai ridicat decât în ser(7).  

Determinarea izotipurilor de imunoglobuline, 
altele decât IgG, poate fi folositoare în 
diagnosticul diferenŃial al toxocarozei. La 
pacienŃii cu semne clinice sugestive de 
toxocaroză s-a observat o creştere a concentraŃiei 
serice de IgE specifice pentru TES-Ag, măsurată 
prin RIA(18) sau ELISA. 

Un diagnostic de laborator sigur în toxocaroza 
umană este realizat prin examen morfopatologic 
al prelevatelor din diverse organe: ficat(24), creier. 
Dar, examenul acesta este mai dificil de realizat, 
aşa că, de regulă, se recurge la examenele 
serologice. 

Când se face interpretarea rezultatelor 
examenelor serologice pozitive dintr-o populaŃie, 
în cadrul supravegherii epidemiologice, este de 
dorit să nu se uite că pozitivitatea reflectă 
infestaŃii vechi. Seropozitivitatea singură are o 
valoare limitată. Doar pacienŃii care prezintă şi 
semne clinice evidente sunt consideraŃi ca 
necesitând tratament, deoarece testele curente de 
imunodiagnostic permit să se facă deosebirea 
între infecŃii curente şi trecute. De aceea, testele 
imunologice trebuie să fie acompaniate de 
numărarea eozinofilelor şi, dacă este posibil, de 
determinarea IgE serice totale(31). Eozinofilia 
periferică şi pozitivitatea testelor serologice 
indică o toxocaroză activă, în evoluŃie. 
Diagnosticul este mai puŃin sigur la indivizii la 
care eozinofilia lipseşte dar care prezintă unul 
sau mai multe semne clinice de toxocaroză. În 
asemenea cazuri, o creştere a  concentraŃiei 
serice de IgE peste 500 UI/ml semnifică o 
infecŃie recentă. Detectarea ECP (eosinphil – 
cationic – protein) poate fi, de asemenea, de 
ajutor, datorită acumulării preferenŃiale a acestor 
celule în Ńesuturi(31). 

Tratament 

Tratamentul toxocarozei este şi astăzi o problemă 
delicată, depinzând de localizarea şi de numărul 
larvelor. Riscurile sunt prezente pentru fiecare 
antihelmintic. Numeroase antihelmintice au fost 
testate pe animale, dar sunt rare studiile 
randomizat controlate pe oameni, aşa încât sunt 
foarte puŃine substanŃe disponibile pentru 
tratamentul bolii la om. 

● Tiabendazolul (Mintezol), în doze de 25-50 
mg/kg timp de 3-7 zile, conduce la îmbunătăŃirea 
clinică la 50% dintre pacienŃi, dar are şi efecte 
colaterale nedorite (ameŃeli, greŃuri, vomitări)(29) 
şi de aceea trebuie abandonat. 

● Cea mai bună schemă terapeutică în cazul 
mebendazolului (Vermox) este considerată doza 
de 20-25 mg/kg zilnic timp de trei săptămâni. 
Efectele nedorite au fost semnalate la 17% dintre 
pacienŃi, dar au fost minore. 

● Albendazolul (Zentel, Eskazole), 10 mg/kg, 
zilnic, cinci zile, îmbunătăŃeşte starea clinică la 
47% dintre pacienŃi(39). Efecte nedorite minore. 

● Dietilcarbamazina (Notezine) a fost încercată 
în diferite doze şi scheme. Rezultatele au fost 
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nesemnificative, în general, şi s-au înregistrat 
efecte colaterale la cei mai mulŃi pacienŃi. 

Deşi ivermectinele (Mectizan, Stromectol) au 
fost studiate în onchocercoză (river blindness) şi 
în stongiloidoză cu rezultate mulŃumitoare, în 
toxocaroză nu s-au efectuat studii critice 
corespunzătoare. 

Decizia de a trata un pacient depinde de tipul şi 
severitatea manifestărilor clinice. Larva migrans 
visceralis acută la copii şi la adulŃi este tratată în 
mod obişnuit fie simptomatic, fie prin 
antihelmintice specifice. 

PacienŃii cu toxocaroză clinică sau 
asimptomatică însoŃită de eozinofilie periferică 
sunt adesea trataŃi conservativ, deoarece obişnuit 
aceste forme de boală sunt autolimitate(32). Nu se 
recurge imediat la tratamentul antihelmintic ci 
trebuie apreciat dacă pacientul rămâne cu 
simptome în ciuda eforturilor de a preveni 
reinfestarea cu ouă de Toxocara . PacienŃiii 
asimptomatici cu eozinofilie cronică şi cei cu 
toxocaroză asimptomatică în absenŃa eozinofiliei, 
în mod normal nu necesită o terapie specifică(31). 

În privinŃa toxocarozei oculare (OLM) există 
date puŃine din care unele sunt anecdotice. Se 
admite că folosirea corticosteroizilor duce la 
diminuarea inflamaŃiei şi a leziunilor locale 
provocate de eliberarea antigenelor ES de către 
larvele ce au migrat în ochi (TES Ag). În mod 
obişnuit se recomandă 1 mg/kg g.v., zilnic pentru 
o lună sau mai mult, dacă este necesar, când 
dozajul se reduce. 

Se poate recurge şi la fotocoagularea cu laser 
când larva poate fi identificată prin vizualizare în 
globul ocular(9). În cazul granulomului ocular se 
poate interveni prin criopexie(14, 44). 

Vitrectomia pars plana poate fi folosită pentru a 
îndepărta componentele epi- şi subretiniene ale 
unui granulom provocat de larve de T. canis(42). 

Indiferent că se utilizează oral sau topic, 
corticosteroizii nu duc la vindecare, recurgerea la 
antihelmintice fiind necesară. 

Încă nu se ştie precis dacă şi cum pătrund 
benzimidazoli sau metaboliŃii lor în ochiul uman. 
În privinŃa DEC (dietilcarbamazina) se face apel 
la rezultatele obŃinute în experimentări cu 
onchocercoza umană şi se consideră că în 
toxocaroza oculară D.E.C. este medicamentul de 
elecŃie. Nu se va asocia DEC cu corticoizii care îi 
inhibă acŃiunea(33). 

În tratamentul toxocarozei neurologice se poate 
lua în considerare o combinaŃie dintre 
corticosteroizi şi DEC(25) sau MB2 sau TBZ(26); 
folosirea numai a DEC(37) sau doar TBZ(36). 
Rezultatele acestor studii sunt echivoce(31). 

Efectele tratamentelor se apreciază prin 
ameliorarea semnelor clinice şi scăderea 
semnificativă a eozinofiliei în prima lună după 
tratament(27). Urmărirea prin ELISA a evoluŃiei 
IgG-specifice anti-Toxocara nu pare să fie utilă, 
neobservându-se diferenŃe între pacienŃii trataŃi şi 
cei netrataŃi. În schimb, concentraŃia serică a IgE 
specifice anti-T. canis pare să descrească 
semnificativ posttratament, în special la pacienŃii 
atopici(31). 

Profilaxia 

Prevenirea infestării şi/sau a reinfestării copiilor 
este bazată pe respectarea regulilor generale de 
igienă şi pe dehelmintizarea câinilor. 
Supravegherea copiilor de către părinŃi este o 
activitate care trebuie să fie permanentă(2). 

CăŃeii, principala sursă de ouă de T. canis, 
trebuie să fie dehelmintizaŃi începând cu vârsta 
de 2-3 săptămâni(23), apoi repetat la fiecare două 
săptămâni până la vârsta de patru luni, pentru a 
diminua poluarea mediului de joacă al copiilor. 

Alegerea antihelminticului, schema de tratament 
şi durata acestuia trebuie să constituie o 
preocupare foarte serioasă pentru veterinar(6): 
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Tabelul 2 
Cuprinzând unele antihelmintice aflate în uz 

 
Piperazina (diferite denumiri comerciale) 100-250 mg/kg sau 3x100 mg/kg p.o. ++ 
Dichlorvos (Canogard Task, Tenac) 27-33 mg/kg +++++ 
Pyrantel (Dogminth, Banminth) 5 mg/kg p.o. (= 5 mg/kg s.a) +++++ 
Levamisol (Nemisol) 5 mg/kg s.c.; 10 mg/kg p.o. ++++ 
Nitroscanat (Lopatol) 1x50 mg/kg p.o. ++++ 
Mebendazol (Telmink) 100 mg b.i.d. două zile; p.o. cinci zile ++++++++ 
Flubendazol (Panacur) 1x50 mg/kg p.o.; 20 mg/kg cinci zile ++++++++ 
Oxfendazol (Bandit) 10 mg/kg trei zile ++++ 
Febantel (Bayverm) 10 mg/kg trei zile ++++ 

 
Legendă: ++++ > 95%; +++ = 90-100%; ++ = 80-100%. 
 
 

● Igiena chenelurilor trebuie să fie o Ńintă principală: 
îndepărtarea completă şi zilnică a fecalelor; vasele 
de adăpat şi hrănitorile trebuie curăŃate zilnic. 
Mediul canisei să fie păstrat, pe cât posibil, uscat. 
DezinfecŃia să se facă numai cu generatoare de 
flacără sau căldură uscată. Câinii vor fi obişnuiŃi să 
defece în acelaşi loc. Canisele se vor păstra, pe cât 
posibil, libere de insecte şi acarieni. 

● Repetarea dehelmintizării este vitală. 
● Cel mai important rezervor de ouă sunt 
căŃelele. Larvele somatice de la căŃele pot fi 
eradicate fie direct printr-un tratament de lungă 
durată cu fenbendazol sau urmând un program 
strict de dehelmintizare la fiecare moment tactic. 
   

 

Bibliografie 
 
1. Acha, P.N., Szyfres, B., 1982. Zoonoses 

parasitaires. O.I.E. 

2. Barriga, O. O., 1988. A critical look at the 
importance, prevalence and control of 
toxocariasis and the possibilities of 
immunological control. Vet. Parasitol., 29, 195. 

3. Beaver, P. C., 1969. The nature of visceral larva 
migrans.  J. Parasitol., 55, 3-12.  

4. Beavar, P. C., Snyder, C. H., Carrera, G. M., 
1952. Chronic eosinophilia due to visceral larva 
migrans. Pediatrices, 9, 7-19. 

5. Bethel, R. G., 1981. Arthritis and arthralgia 
associated with toxocaral infestations. Br. Med. 
J., 283, 729. 

6. Bourdoiseau, G., 1994. La thérapeutique 
anthelminthique chez le chien. Rev. Méd. Vét., 
145, 10, 699-710. 

7. Brasseur, G., Charlin, J. F., Brasseur, P., 
Langlos, J., 1984. Toxocarose oculaire. 
Acquisitions diagnostiques et thérapeutiques. J. 
Fr. Opbtalmol., 7, 221-226. 

8. Buijs, J., Borboom, G., Renting, M., Hilgerson, 
W. J., Van Wieringen, J. C., Jansen, G., 
Neijens, J., 1997. Relationship between allergic 
manifestation and Toxocara seropositivity: a 
cross-sectional study among elementary school 
children. Eur. Respr. J., 10, 1467-1475. 

9. Casella, A. M., Farah, M. E., Belfort, R.,  1998. 
Antihelminthic drugs in diffuse unilateral 
subacute neuroretinitis. Am. J. Ophthalmol. 125, 
109-111. 

10. Dorchies, Ph., Guittton, C., 1993. Les 
ascaridoses des carnivores domestiques. Recueil 
de Médecine Vétérinaire, 169, 5-6, 333-343. 

11. Dorchies, Ph., Magnaval, J. F., Guittton, C., 
2000. Toxocara canis et Toxocara cati: les 
ascarides du chien et du chat agents de zoonoses. 
Bull. Vet. Prat. de France, 84, 2, 75-87. 

12. Dubey, J.,  1978. Patent Toxocara canis infection 
in ascarid naive dogs. J. Parasitol., 64, 1021-
1023. 

13. Dunn, A. M.,  1978. Veterinary helminthology. 
W. Heinemann Medical Books LTD. 

14. El Matri, L., Ghorbal, M., Ayadi, A., Ben 
Naceur, B.,  1990. Localisation oculaire à 
Toxocara canis apparemment bilaterale. J. Fr. 
Ophtalmol., 13, 303-308. 

15. Epe, C., Meuwissen, M., Stoye, M., Schnieder, 
T., 1999. Transmission trials, ITS2-PCR and 
RAPD-PCR show identity of Toxocara canis 
isolates from red fox and dog. Vet. Parasitol., 84, 
1-2, 101-112. 

16. Euzéby, J., 1988. Les parasitoses de voyage chez 
les petits animax de compagnie. Rev. Méd. Vét., 
139, 5, 541-550. 



 20 

17. Euzéby, J., 1998. Les parasites des viandes. 
TEC&DOC. 

18. Genchi, C., Falagiani, P., Riva, G.,  1988. IgE 
and IgG antibodies in Toxocara canis infection. 
A clinical evaluation. Ann. Allergy., 61, 43-46. 

19. Gillespie, S. H., 1988. The epidemiology of 
Toxocara canis. Parasitol. Today, 4, 6, 180-182. 

20. Glickman, L. T., Cypess, R. H., Crumrine, P. 
K., Gitlin, D. A., 1979. Toxocara infection and 
epilepsy in children. J. Pediatr., 94, 75-78. 

21. Glickman, L. T., Frances, S. S., 1987. Zoonotic 
visceral and ocular larva migrans. Veterinary 
Clinics of North America: Small Animal Practice, 
17, 1, 39-53. 

22. Glickman, L. T., Schantz, P. M., 1981. 
Epidemiology and pathogenesis of zoonotic 
toxocariasis. Epidemiol. Rev., 3, 230-250. 

23. Harvey, J. B., Roberts, J. M., Schantz, P. M.,  
1991. Survez of veterinarians’ recommendations 
for treatment and control of intestinal parasites in 
dogs: public health implications. J. Am. Vet. Med. 
Assoc., 199, 702-707. 

24. Kirchner, T., Altmann, H. W., 1987. 
Parasitenlarven als Ursache umschriebener 
Leberherde. Morphologie und 
Differentialdiagnose. Pathologe, 8, 31-36. 

25. Komiyama, A., Hasegawa, O., Nakamura, S., 
Ohno, S., Kondo, K., 1995. Optic neuritis in 
cerebral toxocariasis. J. Neurol. Neurosurg 
Psychiatry, 59, 197-198. 

26. Kumar, J., Kimm, J., 1994. MR in Toxocara 
canis myelopathy. AJNR J. Neuroradiol, 15, 
1918-1920. 

27. Magnaval, J. F., 1995. Comparative efficacy of 
diethylcarbamazine and mebendazole for the 
treatment of human toxocariasis. Parasitology, 
110, 529-533. 

28. Magnaval, J. F., Baixench, M. T., 1996. 
Toxocariasis in the Midi-Pyrénées region. In: 
Toxocara and toxocariasis. Brit. Soc. Parasitol., 
63-69. 

29. Magnaval, J. F., Charlet, J. P., 1987. Efficacité 
comparée du thiabendazole et du mébendazole 
dans le traitement de la toxocarose. Therapie, 42, 
541-544. 

30. Magnaval, J. F., Dorchies, Ph., 2000. Toxocara 
sp. et toxocarose humaine. Bull. Vet. Prat. de 
France, 84, 2, 88-94. 

31. Magnaval, J. F., Glickman, L. T., Dorchies, 
Ph., Morassin, B., 2001. Highlights of human 
toxocariasis. Korean J. Parasitol., 39, 1, 1-11. 

32. Magnaval, J. F., Michault, A., Calon, N., 
Charlet, J. P., 1994. Epidemiology of human 
toxocariasis in a Réunion. Trans. R. Soc. Trop. 
Med. Hyg., 88, 531-533. 

33. Maizels, R. M., Denham, D. A., 1992. 
Diethylcarbamazine (DEC): 
immunopharmacological interactions of an 
anti/filarial drug. Parasitology, 105, S49-S60. 

34. O.M.S., 1979. Les zoonoses parasitaires. 

35. Rochette, F., 1999. Dog parasites and their 
control. Janssen. 

36. Russegger, L., Schmutzhard, E., 1989. Spinal 
toxocaral abscess. Lancet, ii, 398. 

37. Ruttinger, P., Hadidi, H., 1991. MRI in cerebral 
toxocaral disease. J. Neurol Neurosurg 
Psychiatry, 54, 361-362.  

38. Stoye, M., 1976. Uberzichtsreferat: Pränatale und 
galaktogene Helmintheninfektionen bei 
Haustiere. Dtsch. Tierärztl. Wochenschr., 83, 
515. 

39. Stürchler, D., Schubarth, P., Gualzata, M., 
Gottstein, B., Oettli, A., 1989. Thiabendazole vs. 
albendazole in treatment of toxocariasis: a 
clinical trial. Ann. Trop. Med. Parasitol., 83, 473-
478. 

40. Sugane, K., Oshima, T., 1983. Purification and 
characterization of excretory and secretory 
antigen of Toxocara canis larvae. Immunologz, 
50, 113-120. 

41. Webster, G. A., 1958. On prenatal infection and 
the migration of Toxocara canis (Werner, 1782) 
in dogs. Can. J. Zool., 36, 435-440. 

42. Werner, J. C., Ross, R. D., Green, W. R., 
Watts, J. C., 1999. Pars plana vitrectomy and 
subretinal surgery for ocular toxocariasis. Arch. 
Ophthalmol., 117, 532-534. 

43. Wolfrom, E., Chene, G., Lejoly-Boisseau, H., 
Beylot, C., Geniaux, M., Taieb, A., 1996. 
Urticaire chronique et Toxocara canis. Etude cas-
témoins. Ann. Dermatol. Vénéreol., 123, 240-
246. 

44. Zygulska-Mach, H., Krukar-Baster, K., 
Ziobrowski, S., 1993. Ocular toxocariasis in 
children and youth. Doc. Ophthalmol., 84, 145-
154. 

 
 


