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REZUMAT
Prezintă un caz al unei paciente cu o afecţiune cardiacă preexistentă, ce a fost infectată cu Toxoplasma în 

cursul sarcinii.
Pacienta a avut mai multe sarcini, având în fi nal un copil şi el cu o afecţiune cardiacă.
Acesta reprezintă un caz ce dovedeşte încă o dată necesitatea investigării gravidelor din punct de vedere infecţios, 

cât mai ales rolul deosebit al investigaţiilor prenatale, al factorilor de risc şi al afecţiunilor asociate sarcinii.
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ABSTRACT
The authors present the case of a patient with a pre-existent cardiac disease who was infected with 

Toxoplasma during pregnancy.
The patient has had multiple pregnancies, fi nally giving birth to a child with a heart disease as well.
This represents a case that proves once more the necessity of examining the pregnant women from the 

infectious perspective, and especially the particularly important role of the prenatal investigations, of the 
risk factors and diseases associated with the pregnancy.
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Asocierea afecţiunilor infecţioase cu 
cele cardiace creşte riscul afectării 
produsului de concepţie. Gradul 
afectării acestuia depinde atât de 
afecţiunea cardiacă, cât şi de mo-

mentul în care s-a produs infecţia.
Toxoplasmoza este o antropozoonoză pro-

dusă de un protozor numit Toxoplasma gondii.

La om, toxoplasmoza evoluează fi e ca infecţie 
asimptomati că, evidenţiabilă doar printr-o sero-
logie poziti vă, fi e ca o boală mai mult sau mai 
puţin severă în funcţie de statusul imunologic al 
pacientei.

O atenţie deosebită trebuie acordată toxo-
plasmozei congenitale care uneori poate pune 
în pericol sarcina. Toxoplasmoza poate duce la 
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pierderea sarcinii, sarcină prelungită şi mai de-
parte poate afecta fătul cauzând probleme de 
creştere, orbire, leziuni cerebrale, epilepsie sau 
surditate. În ti mp ce riscul infectării intrauterine 
a fătului creşte odată cu înaintarea în vârstă a 
sarcinii, efectele asupra fătului sunt cu atât mai 
severe cu cât infectarea survine mai devreme.

Manifestările clinice ale toxoplasmozei la 
femeia gravidă în principal este nediagnosti cabilă 
clinic. Semnele şi simptomele infecţiei sunt 
minore, astf el încât scapă memoriei femeilor ce 
au născut copii cu toxoplasmoză congenitală.

Cea mai frecventă manifestare a infecţiei acute 
este limfadenopati a, fi ind interesaţi câţiva ganglioni 
sau unul singur, cei mai afectaţi fi ind cei cervicali, 
supraclaviculari, suboccipitali, axi lari şi inghinali. 
Adenopati a este discretă, ne du reroasă, nesu pu-
rati vă, fără semne de periadenită. Se poate asocia 
cu febră, cefalee, astenie. În unele cazuri, adenopa-
ti a reapare sau persistă peste şase luni.

Diagnosti cul infecţiei materne cu T. Gondii 
este în principal imunologic, pe acelaşi principiu 
bazându-se de asemenea şi screeningul pentru 
această afecţiune.

Se realizează dozarea anti corpilor anti  T. 
Gondii de ti p Ig G, Ig M şi chiar Ig A. Un ti tru cu Ig 
G poziti v la cele mai multe teste este sufi cient 
pentru a stabili că pacienta a fost infectată. 
Deoarece ti trurile Ig M şi Ig A pot rămâne 
detectabile prin orice metodă mai mult de un an, 
un singur rezultat poziti v nu stabileşte că infecţia 
a fost dobândită recent. Diagnosti cul sero logic 
necesită de cele mai multe ori de monstrarea 
creşterii ti trului de anti corpi în probe prelevate la 
intervale de cel puţin trei săptămâni.

Referitor la afecţiunile cardiace, este extrem 
de important de diferenţiat modifi cările fi ziolo-
gice care se produc la nivelul aparatului cardio-
vascular de manifestările clinice apărute în 
contextul unei stări patologice. De asemenea, și 
aici este important de ști ut momentul diagnos-
ti cării afecţiunii cardiace.

Asocierea bolilor infecţioase cu patologia 
cardiacă poate duce la decompensarea funcţiei 
cardiace a mamei pe de o parte, cât şi afectarea 
produsului de concepţie pe de altă parte. 

Riscul materno-fetal este diferit în funcţie de 
ti pul afecţiunii cardiace astf el: pot exista afecţiuni la 
care deşi disconfortul matern este major, atât 
mama, cât şi fătul nu sunt afectaţi vital, dar există şi 
afecţiuni în care riscul vital este extrem de afectat.

Dintre bolile cardiovasculare cu risc matern 
înalt putem aminti : valvulopati i aorti ce, coarc-
taţia de aortă, Sdr. Eisenmenger, Sdr. Marfan, 
stenoza mitrală cu fi brilaţie atrială, cardio-
miopati a peripartum, hipertensiunea pulmonară 

primiti vă, tetralogia Falot. În unele dintre aceste 
afecţiuni sarcina este contraindicată sau în tre-
ruptă precoce.

Orice femeie care suferă de o afecţine car-
diacă, fi e preexistentă sarcinii, fi e apărută în 
ti mpul ei, trebuie atent urmărită de cardiolog.

Procedurile diagnosti ce şi terapeuti ce uneori 
în cursul acestor sarcini trebuie asociate cu in-
ter venţii mai complexe, pentru a identi fi ca unele 
anomalii geneti ce, iar dintre acestea putem 
aminti : amniocenteza, ecocardiografi a.

În cazul asocierii în sarcină a acestor afecţiuni 
cu infecţie cu Toxoplasma riscul afectării ma-
terno-fetale creşte, iar ati tudinea terapeuti că 
trebuie să fi e condusă de o echipă multi dis ci-
plinară: obstetrician, infecţionist, cardiolog.

Opţiunea terminării naşterii este de ase-
menea rezultatul aceleiaşi colaborări la care se 
adaugă şi contribuţia neonatologului pentru 
even tualele afecţiuni congenitale ale noului 
născut, cardiopati ile congenitale fi ind afecţiuni 
destul de des întâlnite.

Riscul de transmitere ereditară a cardiopa-
ti ilor congenitale este mare în cazul unor afec-
ţiuni cum ar fi : şunturi intracardiace, mai ales 
defect de sept ventricular, leziuni obstruc ti ve, 
mai ales în cordul stâng, anomalii complexe 
dintre care aminti m: tetralogia Falot, boala 
Ebstein, transpoziţia de mari vase.

De asemenea, în cursul evoluţiei sarcinii cu 
afec tare cardiacă şi infecţioasă un risc deosebit 
îl are administrarea terapiei, prin multi plele 
efecte teratogene pe care îl pot avea diversele 
medicamente fo losite. Astf el, există medica-
mente con   traindicate cum ar fi  inhibitorii de 
enzimă de conversie, alte medicamente posibil 
nesigure cum ar fi  diureti cele, altele putând fi  
administrate. Acest lucru este valabil şi în cazul 
administrării anti bioti celor în cursul toxo-
plasmozei în sarcină.  

PREZENTAREA CAZULUI
Pacienta D.G., în vârstă de 34 de ani, din 

mediul rural, casnică, se prezintă la cabinetul de 
ob stetrică-ginecologie pentru un examen de 
ruti nă şi în vederea stabilirii riscului pentru a 
obţine o nouă sarcină.

Urmând etapele anamnezei din anteceden-
tele heredocolaterale se poate reţine că mama 
pa cientei este hipertensivă de 10 ani.

Din antecedentele patologice ale pacientei, 
se poate aminti  că la vârsta de 5 ani a fost diag-
nosti cată cu coarctaţie de aortă largă, stenoză 
subvalvulară aorti că largă, aritmie extrasistolică 
pentru care a urmat tratament până la vârsta de 
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14 ani cu propanolol -2cp/zi, fi ind evaluată pe 
toată perioada la 6 luni.

Antecedentele personale fi ziologice reţinând 
menarha apărută la 14 ani, două naşteri, trei 
avorturi dintre care doar unul la cerere, restul 
fi ind terapeuti ce.

Prima naştere a fost în anul 1994, pe cale 
naturală, la termen (38 săpt.), prin aplicare de 
forceps. Fătul, de sex masculin, s-a născut viu, având 
o greutate de 2900g, scor Apgar 8, fi ind diagnosti cat 
cu boală congenitală de cord:canal atrio-ventricular 
comun, insifi cienţă cardiacă pentru care ti mp de o 
lună rămâne în spital, apoi fi ind transferat în secţie 
de specialitate pentru investi gaţii suplimentare. 
Aceste investi gaţii susţin diagnosti cul astf el: ra-
diografi a pulmonară evidenţiază cord mărit în vo-
lum, în toate dia metrele, cu accentuarea convexi-
tăţii arcului in ferior stg şi bombarea arcului mijlociu 
cardiac; electrocardiografi a pune în evidenţă: hi-
pertrofi e biventriculară marcată (R înalt în V1, V3, R 
înalt în V4, V6); tulburări de repolarizare ventriculară 
(T negati ve în V4); hipertensiune vasculară pul-
monară (P pulmonar); la ecografi a de cord se 
observă hipertrofi e biventriculară predominant 
ventricul drept. Hipertrofi e mare a septului ven-
tricular, defect de sept ventricular, defect de sept 
atrial cu osti um primum, valvă mitrală cu ecouri 
multi ple.

Tratament medicamentos administrat noului 
născut a fost cu digoxin 0,125mg/zi ti mp de 5 zile pe 
săptămână, captopril 6mg/zi, nefrix 0,5cp de 2 pe 
săptămână urmat de tratament chirurgical în secţia 
de chirurgie cardio-vasculară, la vârsta de 1 an, 
interval de ti mp în care rămâne sub observaţie.

La vârsta de un an, sugarul este operat, dece-
dând la o săptămână postoperator.

Naşterea este urmată de trei avorturi dintre 
care 2 terapeuti ce şi unul la cerere.

Primul avort terapeuti c este în anul 1997 când 
ecografi a morfologică fetală de la 20 săptă mâni 
în evoluţie evidenţiază făt cu malformaţie cardiacă 
severă şi anume transpoziţie de mari vase. 
Examenul cardiologic al gravidei la acel moment 
a subliniat afecţiunea cardiacă preexis tentă şi 
anume defect septal ventricular şi insu fi cienţă 
mitrală congenitală, pentru care i s-a prescris 
tratment cu metoprolol 50 mg pe zi. S-a decis 
întreruperea sarcinii prin mica cezariană, dat fi ind 
şi riscul cardiac al mamei, extrăgându-se produsul 
de concepţie masculin, corespunzător vârstei de 
gestaţie, ce supravieţuieşte câteva ore.

Doi ani mai târziu, pacienta rămâne însăr-
cinată când din cauza trecutului obstetrical de-
cide să efectueze analize mai complexe, neefec-
tuate până în acel moment. În trimestrul I de 
sarcină acestea stabilesc diagnosti cul de toxo-
plasmoză (IgG anti  T.Gondii 1/160; IgM anti  

T.Gondii1/40) şi se decide avort terapeuti c 
precum şi tratament cu rovamicină 3 g pe zi. 
Analizele de laborator la interval de 3 luni do-
vedesc vindecarea toxoplas mozei IgG=2.82 
(<0,5 negati ve; 0,5-1,5 poziti v; >1,5 intens 
poziti v) şi IgM negati v.

Cea de-a doua naştere a fost în anul 2004. În 
ti mpul sarcinii respecti ve analizele de laborator 
şi ecografi a morfologică fetală de trimestrul al 
II-lea au fost în limite normale.

Pacienta a născut la termen, pe cale naturală 
un făt viu, sex feminin, greutate 3150 g, scor 
Apgar 9. Stetacusti c nu s-au decelat sufl uri la 
nou-născut.

Date fi ind antecedentele pacientei, se consi deră 
necesare investi gaţii suplimentare cum ar fi  eco-
grafi a de a cord nou-născutului care stabileşte ur-
mătorul diagnosti c, comunicare interatrială de ti p 
osti um primum (diametru=7,3mm) moti v pentru 
care se recomandă control cardiopediatric lunar.

La 2 luni de viaţă, consultul de specialitate 
pune diagnosti cul de morfi logie de ti p canal 
atrio-ventricular forma completă cu şunt bi-
direcţional (diametru=9mm), fl ux pulmonar 
turbulent, arteră pulmonară moderat dilatată. 
Se insti tuie tratament medicamentos cu lanoxin 
0,5ml de 2 ori pe zi şi captopril 12,5mg (1/4cpde 
2 ori pe zi pentru comprimate de 25mg).

La 8 luni de viaţă, pe baza unei radiografi i 
pulmonare (circulaţie pulmonară nemodifi cată; 
cord cu dimensiuni la limita superioară a nor-
malului) şi a unei ecografi i de cord, consultul de 
cardiologie pediatrică stabilește următoarele 
diagnosti ce: defect de sept atrial de ti p osti um 
primum formă incompletă de canal atrio-ventri-
cular (diametru=15mm), anevrism de sept inter-
ventricular cu șunt mic, șunturi permanente 
stânga-dreapta, valva atrio-ventriculară stângă 
cu regurgitare gradul II.

Copilul urmează tratament cu furosemid 
40mg (1/4 cps de 2 pe zi) și captopril 25mg 
(1/2cpde 2 pe zi pentru comprimate de 25mg).

Consultul de specialitate de la vârsta de 2 ani 
(2006) stabilește diagnosti cul de defect de sept 
atrial de ti p osti um primum formă incompletă 
de canal atrio-ventricular (diametru=15mm), 
sept interventricular intact, insufi cienţă valvu-
lară atrio-ventriculară dreaptă moderată, insufi -
cienţă valvulară atrio-ventriculară stângă ușoară, 
arteră pulmonară dilatată.

Pentru a rezolva multi plele afecţiuni cardiace 
se indică tratament chirurgical în secţia de 
chirurgie cardio-vasculară pediatrică.

La vârsta de 3 ani copilul este operat, diag-
nosti cul fi nal postoperator fi ind:canal atrio-ven-
tricular operat, sept interatrial intact, sept 
interventricular intact, insufi cienţă mitrală mo-
derată, insufi cienţă tricuspidiană ușoară.
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Evoluţia post operatorie a copilului a fost 
favorabilă, în prezent fi ind necesar un examen 
cardiologic pe an și fără să necesite tratament 
mediacamentos.

Din antecedentele patologice ale pacientei 
mai putem menţiona că în anul 2009 a fost 
diagnosti cată cu gușă polinodulară pentru care 
s-a practi cat ti roidectomie în același an și tra-
tament cu euti rox 125 mg pe zi, tratament urmat 
până în prezent, alături de cel cu meto prolol 50 
mg pe zi.

Examenul clinic genital actual este în limite 
normale. 

DISCUŢII
Analizând trecutul obstetrical al pacientei, este 

de menţionat că totuși aceasta nu poate supune 
analizei date complete referitoare la sarcinile avute 
în antecedente. Aceste sarcini au fost urmărite 
parţial din cauza lipsei de complianţă a pacientei. 
În cazul primei nașteri, este foarte greu de precizat 
dacă afectarea fetală a fost produsă și de o infecţie 
cu T. Gondii, deoarece la acel moment pacienta a 
refuzat să-și facă aceste analize din moti ve fi nan-
ciare. De asemenea, tot în cazul acelei nașteri afec-
tarea fătului din punct de vedere cardiac poate fi  și 
o consecinţă a afectării cardiace a mamei fără însă 
a fi  o condiţie obligatorie.

Același lucru se poate spune și în cazul primului 
avort terapeuti c, nești indu-se exact cauza afectării 
cardiace a produsului de con cepţie. În cazul celui 
de-al doilea avort, acesta a fost necesar deoarece 
infecţia cu T. gondii a apărut precoce în ti mpul 
sarcinii iar riscul afec tării fetale era major.

În cazul copilului supravieţuitor, și afectarea sa 
cardiacă poate fi  cauza afectării cardiace a mamei, 
fi ind mai puţin probabil să fi e rezultatul unei infecţii 

cu Toxoplasma, ști ind că manifestările acestei boli 
la noul-născut sunt în principal cerebrale.

În prezent, pacienta trebuie să ţină cont de 
boala cardiacă atât din punctul de vedere al 
afectării viitorului făt, cât și din cauza riscurilor 
la care este expusă aceasta în cazul efortului 
unui eventual nou travaliu.

În ceea ce privește toxoplasmoza, este nece-
sară efectuarea unor teste complexe imunologice 
de verifi care a Ig de ti p G și M, atât în momentul 
obţinerii sarcinii, cât și în dinamica în cursul ei. 

CONCLUZII
Decizia obţinerii și menţinerii unei viitoare sarcini 

îi revine însă pacientei, medicii putând evalua doar 
un risc la care aceasta împreună cu viitorul făt se 
poate expune. Acest lucru este valabil mai ales în 
situaţiile în care afecţiunile de care suferă pacienta 
nu sunt incompati bile cu o eventuală sarcină.

Infecţia acută cu Toxoplasma Gondii la femeia 
gravidă poate avea consecinţe grave, tragice 
asupra produsului de concepţie. De aceea, în 
multe ţări europene, programul de screening al 
femeii gravide este foarte bine pus la punct. 
Transmiterea la făt este limitată aproape în între-
gime la acele cazuri în care infecţia a fost dobândită 
în cursul sarcinii. Se pare că acele femei infectate 
înaintea concepţiei sunt virtual fără risc cu excepţia 
celor cu imunodepresie majoră sau cu localizarea 
chisturilor în miometru, ca o reacti vare a bolii.

Asocierea afecţiunilor cardiace cu cele infec-
ţioase necesită o urmărire atentă a evoluţiei 
sarcinilor la femeile cu o astf el de patologie, fi ind 
nevoie de o strânsă și permanentă colaborare între 
obstetrician, cardiolog și infecţionist alături de care 
un rol important îl are medicul neona tolog și de ce 
nu, extrem de important sfatul unui geneti cian. 
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