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Въведение


Протозойният паразит Toxoplasma gondii е най-честият
причинител на инфекциозен хориоретинит1 - до 50% от всички
случаи в някои държави2



Toxocara canis е хелминт, широко разпространен в света.
Засяга окото в 6.4%3 до 51.7%4 от инфектираните индивиди



Въпреки това има малко описани в литературата случаи на
едновременнo засягане от двата паразита, особено в едно око

Toxoplasma

Toxocara

Клиничен случай


Момиче на 15 години



Оплаквания от силно намалено зрение на
ляво око от години с влошаване на
периферното зрение през последните
няколко дни



Нисък социален статус – 7 деца, живеещи с
баба си (починали родители)



VOD = 1.0, TOD = 16mmHg



VOS = 0.01 н.к., TOS = 14mmHg



Хориоретинален цикатрикс в макулата и
хориоретинален гранулом с белези на
активност в периферната ретина и
ексудация в стъкловидното тяло на ляво око



Без патологини изменения в дясното око

Проведени изследвания:
• Флуоресцеинова ангиография
• ПКК с диференциално броене, CRP, СУЕ
• Серология за: токсоплазмоза, туберкулоза, сифилис,
HIV
Изследване
Резултат
Референтни граници
 Позитивна серология за токсоплазмоза + стар пигментиран
хориоретинален цикатрикс в макулата

Поведени
е

Toxoplasmosis serology



Предположение за сателитна лезия в периферната ретина



Лечение с Clindamycin 1200mg/d за 14 дни



Липсата на повлияване и различният изглед на активното
периферно хориоретинално огнище – допълнителни
серологични изследвания за Toxocara canis
Изследване
Larva Migrans (Taxocariasis) IgG - ELISA

Резултат

Референтни стойности

2.2

<0.9 Neg. 0.9<1.1 Borderline >1.1 Pos.

 Системно лечение с Albendazole 2х400mg,
предписно от паразитолог
 Maxidex® coll 5x1 с постепенно намаляване на
дозата и Yellox® coll 2x1
 Субективно подобряване на периферното
зрение след 7 дни
 Постигнахме потискане на инфекциозния
процес!

238.80 IU/ml

<1.0 Neg. 1.0-30.0 Borderline >30.0 Pos.

QantiFERON – TB Gold
TB – antigen – NIL
Mitogen – NIL

0.00 U/ml
>10.00 U/ml
Neg.

Syphilis - ELISA

Neg.

HIV (anti HIV antibodies)

Neg.

Eosinophil count

0.76

<0.35 Neg. >0.35 Pos.
<0.35 Indefinable >0.35 Valid

<0.9 Neg. 0.9<1.1 Borderline >1.1 Pos.

Дискусия
Въпреки че са много различни и двата паразита могат да причинят
системно и очно заболяване1,2,3. Рисковите фактори за заразяване са
сходни – контакт с почва, контаминирана с яйца на паразитите, лоша
хигиена, поглъщане на контаминирани зеленчуци и сурово месо, или
пиене на заразена вода1,4
Рискът от едновременна инфекция с двата паразита е по-голям при
хора:
•

от мъжки пол

•

с нисък социален статус, живеещи в лоши битови услови

•

живеещи в селата

•

отглеждащи котки и кучета в домовете си5

Установяването на антитела към единия паразит почти удвоява
вероятността за наличие на антитела и към другия5. Няма
доказателства за крос-реакция при серологичните изследвания за
Toxoplasma gondii и Toxocara canis6. Антителата срещу Toxoplasma
gondii персистират за целия живот7, докато тези срещу Toxocara spp.
5,7.
Най-честият
хориоретинит с паразитна генеза е токсоплазменият, като децата са най-често
изчезват с времето

Заключение

засегнати.
Очното засягане от ларва на Toxocara canis е много по-рядко. Едновременното
опаразитяване на едно и също око е изключително рядко и се наблюдава най-често при
хора с нисък социален статус.
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