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Toxoplasmoza este o antropozoonoză 
determinată de Toxoplasma gondii (T. gondii), 
care afectează omul, numeroase alte animale 
homeoterme şi păsări. Este răspândită pe tot 
globul, atât în regiuni tropicale cât şi temperate, 
cu excepŃia zonelor polare, afectând 1/3 din 
populaŃia planetei, de obicei sub forme 
inaparente, fiind rară ca şi boală clinic manifestă. 

Pentru înŃelegerea multiplelor modalităŃi de 
contaminare umană este necesară cunoaşterea 
rezervorului şi ciclului biologic al toxoplasmelor 
(figura 1). 

Gazda definitivă, cea în care se desfăşoară ciclul 
sexuat al parazitului T. gondii, este reprezentată 
de feline (pisica şi alte feline), care sunt şi 
rezervor de toxoplasme, iar gazdele intermediare, 
cele în care se desfăşoară doar ciclul asexuat de 
multiplicare, sunt reprezentate de păsări şi 
mamifere.  

Pisica şi alte feline pot fi considerate gazde 
autoheteroxene facultative deoarece pot juca rol 
atât de gazde definitive cât şi de gazde 
intermediare, prin prezenŃa chisturilor în 
organism. Ciclul biologic are 2 componente: un 
ciclu sexuat, enteroepitelial, care se desfăşoară 
doar în intestinul pisicii şi unul asexuat, 
extraintestinal, care se desfăşoară în toate 
gazdele intermediare conducând la formarea de 
chiste. La feline, în paralel cu ciclul sexuat se 
desfăşoară şi ciclul asexuat, care conduce la 
formarea de chiste şi în gazdele definitive, pisica 
şi alte feline. În cursul infecŃiei acute pisica 
elimină până la 10 milioane oochiste/zi, pe o 

durată de aproximativ două săptămâni. La 
eliminare oochistul este imatur, dar în 2-5 zile 
trece prin stadiul de sporogonie şi devine matur, 
infectant, conŃinând 2 sporochişti, fiecare cu câte 
4 sporozoiŃi. Cei 8 sporozoiŃi sunt capabili să 
infesteze o nouă gazdă [1, 2]. 

În ciclul asexuat oochiştii ingeraŃi diseminează 
pe cale limfatică şi hematogenă, sunt captaŃi de 
celulele SRH, eliberează sporozoiŃii care se 
transformă în tahizoiŃi. TachizoiŃii se multiplică 
prin endodiogenie formînd pseudochiste în 
interiorul macrofagelor. Când acestea se rup, 
tachizoiŃii eliberaŃi pătrund în alte macrofage. 

Datorită dezvoltării răspunsului imun al gazdei, 
tachizoiŃii localizaŃi în majoritatea organelor 
dezvoltă chiste prin multiplicare şi se transformă 
într-o formă cu multiplicare lentă, bradizoiŃi.  

Chistul protejează parazitul de apărarea imună a 
gazdei şi persistă timp îndelungat în organismul 
parazitat, putând rămâne inactiv toată durata 
vieŃii gazdei. Chistul este forma de rezistenŃă 
(suc gastric, 4°C, fiind distrus doar de congelare 
sau temperatură peste 45°C), rezervor de 
toxoplasme şi de diseminare.  

Dacă chisturile tisulare sunt ingerate de o altă 
gazdă intermediară, bradizoiŃii eliberaŃi pătrund 
în lamina propria intestinală, unde se multiplică, 
transformându-se în tachizoiŃi, iar la câteva ore 
de la infecŃie aceştia diseminează sanguin şi 
hematogen începînd un nou ciclu extraintestinal 
cu formarea de chisturi în tot organismul, dar în 
special în creier, retină, muşchi şi ficat  [3, 4]. 
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Figura 1 
CDC (www.cdc.org) 

 
 
 

La om poate avea loc reactivarea chisturilor 
dormante în cazul scăderii immunităŃii 
organismului gazdă şi explică astfel apariŃia 
toxoplasmozei la imunodeprimaŃi. Chisturile cel 
mai frecvent reactivate sunt cele de la nivel 
cerebral şi cele de la nivel ganglionar [2]. 

Modalit ăŃi de contaminare umană 

Contaminarea umană se poate realiza în patru 
moduri (Figura 2): 

1. Cu chiste toxoplasmice prin consum de carne 
insuficient preparată termic sau lapte nefiert (de 
ex. de la capre infectate). Există numeroase 
studii care arată că aceasta este modalitatea 
primordială de infectare. PrezenŃa chisturilor a 
fost dovedită cel mai frecvent în carnea de miel, 
berbec, porc, pasăre şi în carnea de vită. 

PrevalenŃa seropozitivităŃii la animalele 
domestice 

PrevalenŃa seropozitivităŃii la animalele 
domestice a fost apreciată de un grup de 
cercetători din Poznan, Polonia. Porcii sacrificaŃi 
au fost pozitivi în proporŃie de 13.2%. 70.6% din 
pisicile cercetate erau infectate, cele Ńinute pe 
lângă casă prezentând o rată a seropozitivităŃii de 
65.7%. Cifrele sunt destul de îngrijorătoare şi 
explică o rată a seropozitivităŃii printre gravidele 
din Polonia de 43.7% [5]. 

2. Cu oochiste toxoplasmice prin contact cu 
dejecŃiile pisicii sau obiecte contaminate cu 
acestea (mâini murdare) sau prin consum de 
crudităŃi nespălate: legume, fructe, care au avut 
contact cu solul contaminat de dejecŃiile pisicii. 
Oochiştii se pot transmite şi prin apă contaminată 
[6]. 
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Figura 2 
ModalităŃi de contaminare (Marcia Hartsock 2003) 

 
 
 

3. Trasmisie transplacentară de tachizoiŃi, în 
sarcină, de la mama contaminată la făt. 

4. Accidental, prin transfuzii de sânge conŃinând 
tachizoiŃi, prin transplante de organe care 
prezintă chiste şi prin instrumente contaminate 
care pot produce sau vin în contact cu leziuni ale 
personalului medical [3, 6,7,8]. 

Infectivitatea oochistelor este mai mare decât a 
celorlalte două forme (tachizoiŃii şi bradizoiŃii). 
Rezistă la temperaturi de –21°C, timp de 28 zile 
şi sunt distruşi prin expunerea la temperaturi mai 
mari de 55°C, timp de 30 minute, sau prin 
uscăciune. 

Măsurile pentru prevenirea infecŃiei 
toxoplasmice  

(se adresează în special gravidelor şi 
imunocompromişilor) [2, 6, 8]. 

1. Este preferabil ca igienizarea cutiei pisicii să 
fie realizată de către altcineva decât femeia 
gravidă, iar dacă este inevitabil ca aceasta să se 
ocupe de acest aspect,  trebuie să se protejeze cu 
mănuşi de cauciuc pe care să le spele după aceea. 

2. Este necesară dezinfectarea cutiei pisicii 
zilnic, cu apă fiartă timp de 5 minute, pentru a 
preveni sporularea. 

3. Trebuie evitat consumul de carne crudă sau în 
sânge. 

4. Este necesară spălarea atentă a mâinilor după 
ce s-a manevrat carnea crudă. 

5. Este necesară spălarea atentă a tuturor 
suprafeŃelor din bucătărie şi ustensilelor de 
bucătărie care au venit în contact cu carnea 
crudă. 

6. Toate crudităŃile trebuie bine spălate înainte de 
a le consuma. 

7. Nu este permis consumul de lapte de capră 
nepasteurizat şi nici produse lactate preparate din 
acest lapte. 

8. La grădinărit este necesară protecŃia mâinilor 
cu mănuşi de cauciuc şi spălarea atentă a 
mâinilor după ce au avut contact cu solul. 

9. Locurile de joacă cu nisip ale copiilor trebuie 
acoperite pentru a opri accesul pisicilor la ele. 
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10. Persoanele care lucrează în oierit trebuie să 
adopte măsuri adiŃionale de igienă, datorită 
contactului cu mieii şi oile gestante în momentul 
naşterii. 

ImportanŃa acestor măsuri de prevenŃie variază 
de la o Ńară la alta în funcŃie de stilul de viaŃă şi 
de obiceiurile alimentare. Cercetătorii din Ńările 
nordice au constatat că introducerea măsurilor de 
igienă în timpul gravidităŃii pot reduce cu 63% 
rata infecŃiei toxoplasmice în această perioadă, 
de aceea aducerea lor la cunoştinŃa femeilor de 
vârstă fertilă ar trebui să fie o procedură standard 
a oricărui centru de consiliere prenupŃială şi de 
îngrijire obstetricală [9]. 

PrevalenŃa infecŃiei toxoplasmice în populaŃia 
generală 

Pe plan mondial s-au făcut numeroase studii 
sero-epidemiologice în diverse părŃi ale globului 
(SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Costa 
Rica, Belgia, FranŃa, Anglia, Polonia, Ńările 
nordice), asupra incidenŃei toxoplasmozei la 
diverse specii animale şi pentru precizarea 
incidenŃei toxoplasmozei în populaŃie, la gravide, 
nou născuŃi, imunodeprimaŃi.  

Studiile efectuate au relevat incidenŃa crescută a 
toxoplasmozei în Europa de Vest, America de 
Sud, Noua Zeelandă, Australia şi scăzută în Asia 
şi Ńările anglo-saxone. SeroprevalenŃa infecŃiei cu 
T.gondii variază între 18-90% în diferite regiuni 
ale globului: 18% în Africa de vest, 30% în 
America de Nord, 50% în Cuba, între 50-90% în 
FranŃa. 

IncidenŃa la oameni şi animale variază de la o 
regiune geografică la alta, chiar şi în cadrul 

aceleiaşi Ńări, fiind influenŃată de condiŃiile 
ambientale (temperatură, umiditate), de 
obiceiurile culturale, în special cele alimentare şi 
fauna regiunii respective. Este mai frecventă în 
zonele calde şi umede decât în cele secetoase şi 
reci, fenomen probabil relaŃionat cu sporularea şi 
supravieŃuirea oochistelor [2, 3, 4, 10]. 

PrevalenŃa infecŃiei creşte cu vârsta, datorită 
creşterii posibilităŃilor de infectare cu trecerea 
timpului.  

Există studii care prezintă prevalenŃa infecŃiei 
(oglindită de prezenŃa anticorpilor specifici 
antitoxoplasmici) în populaŃia generală, corelat 
cu grupe de vârstă, ceea ce are o importanŃă 
deosebită, deoarece importantă pentru studiul 
toxoplasmozei congenitale este cunoaşterea 
incidenŃei infecŃiei primare la grupa de vârstă 20-
40 de ani, având în vedere frecvenŃa mare a 
gravidităŃii în această categorie de vârstă. Astfel, 
în SUA şi Marea Britanie prevalenŃa infecŃiei în 
populaŃia de până la 20 de ani este de 12%, iar la 
populaŃia de 40 de ani prevalenŃa infecŃiei ajunge 
la 36%. În Austria, prevalenŃa infecŃiei până la 
20 de ani este de 25%, iar la 40 de ani ea ajunge 
la 60%. Deoarece procentajul populaŃiei infectate 
nu se dublează, cum ar fi normal în cazul 
păstrării aceleiaşi rate de achiziŃionare a infecŃiei, 
ci se triplează în acest al doilea interval de 20 de 
ani, aceasta sugerează un risc crescut de infecŃie 
toxoplasmică acută în perioada 20-40 ani, vârsta 
unei posibile sarcini. 

În FranŃa,  până la vârsta de 25 de ani 85% din 
populaŃie prezintă anticorpi antitoxoplasmici, în 
schimb în SUA 85% din femeile de vârstă fertilă 
sunt susceptibile la infecŃia acută cu T. gondii 
[1,6,9] (Grafic 1). 
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Rata infectiei toxoplasmice in diferite tari 
( dupa Remington et all.- Toxoplasmosis - in Infectious Disease of 

Fetus and Newborn, 5th ed. The WB Saunders Co, PA, 2001)
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Grafic 1 
 
 
TOXOPLASMOZA ÎN łARA NOASTRĂ  

În studiile efectuate până în 1990, frecvenŃa 
reacŃiilor pozitive a variat între 32% şi 45%. O 
incidenŃă mai mare s-a constatat la cei care 
lucrează în sectorul zootehnic şi la veterinari, 
precum şi la mamele de copii cu afecŃiuni 
neuropsihice şi malformaŃii congenitale [11]. 

IncidenŃa reală a infecŃiei toxoplasmice nu este 
însă cunoscută şi nu există un program de 

supraveghere a femeilor la examenul prenupŃial 
şi nici de diagnostic prenatal, motiv pentru care 
nu este cunoscut statusul imunitar al femeilor la 
debutul sarcinii. 

Din cercetările noastre, efectuate pe un număr 
restrâns de gravide, a rezultat o prevalenŃă a 
infecŃiei toxoplasmice latente în rândul 
gravidelor de 17%, iar în rândul celor cu sarcini 
patologice de 41% [12] – Grafic 2. 
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Cercetătorii din Bucureşti au găsit pe un lot de 
300 de pacienŃi o seroprevalenŃă de 43%, în 
condiŃiile în care 100 de seruri proveneau de la 
gravide din care una avusese un avort în 
antecedentele recente, iar 24 din ele au născut 
copii malformaŃi. Pentru anticorpii de tip IgM 
antitoxoplasmici, rezultatul a fost pozitiv la 
5.17% din serurile testate [13]. 

De asemenea, la noi în Ńară nu se practică 
urmărirea serologică regulată a nou născuŃilor 
sănătoşi, pentru depistarea formelor latente de 
toxoplasmoză congenitală. Se urmăreşte 

ocazional precizarea etiologiei toxoplasmice la 
copii malformaŃi, retardaŃi şi a corioretinitelor de 
vârste diferite. De asemenea nu există 
obligativitatea depistării infecŃiei toxoplasmice la 
pacienŃii imunodeprimaŃi, la recipienŃi sau 
donatori de transplante. 

Din studiile efectuate de noi pe un lot de 253 de 
copii malformaŃi, am găsit o incidenŃă a 
etiologiei toxoplasmice la 28.9% din aceştia, 
ceea ce demonstrează o pondere foarte mare a 
etiologiei toxoplasmice în producerea 
malformaŃiilor congenitale [12]. 
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