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Rezumat: Toxocaroza este o zoonoză cauzată de ingestia de larve Toxocara canis sau Toxocara cati. 
Autorii menționează dificultățile diagnostice la un copil cu hiperleucocitoză. Material și metode. Autorii 
prezintă cazul unui băiat de 3 ani transferat pentru investigații suplimentare în contextul suspiciunii de 
leucemie acută. Investigațiile de laborator: hiperleucocitoză (leucocite >100.000/mm3) cu eozinofilie 
(8%), imunoglobuline serice valori normale, serologie negativă pentru lues, Epstein-Barr, 
Citomegalovirus, HIV, Toxoplasma, Trichinella. Flowcitometria din sângele periferic: creșterea 
limfocitelor T CD4+ cu raport CD4+/CD8+=5:1; aspiratul osteo-medular a relevat hiperplazia 
precursorilor eozinofilelor (17%). Eozinofilia a justificat investigații suplimentare, evidențiind titru 
crescut pentru Toxocara canis. Examenul coproparazitologic a identificat co-infestație parazitară. 
Investigațiile imagistice nu au arătat modificări patologice. Diagnosticul diferențial a inclus leucemia 
acută și cronică. Pacientul a primit terapie cu benzimidazoli cu ameliorarea promptă a leucocitozei. 
Concluzii. Autorii prezintă un pacient cu co-infestații parazitare (toxocaroză, ascaridiază, giardiază, 
tricocefaloză) și anomalii hematologice, explicând suspiciunea de leucemie. 
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Abstract: Toxocariasis is a human zoonotic infection caused by ingestion of Toxocara canis larvae or 
Toxocara cati larvae. Authors emphasize diagnosis difficulties of a child with hyperleukocytosis. 
Material and methods. Authors present a 3 year-old boy transferred in our clinic for further 
investigations due to leukemia suspicion. Laboratory investigations: hyperleukocytosis (WBC 
=104.060/mm3) with 8% eosinophils, normal immunoglobulin serum levels, negative serology for 
syphilis, for viral infections (Epstein-Barr, Cytomegalovirus, HIV), Toxoplasma gondii and Trichinella 
spiralis. Peripheral blood flowcytometry identified high number for CD4+-T lymphocytes and 5:1 ratio 
CD4+T cell/CD8+T cell; bone marrow aspirate shown eosinophil precursors hyperplasia (17%). 
Eosinophilia justified additional investigations revealing high serum titers for Toxocara canis. Stool 
exam revealed parasitic co-infection. Imagistic evaluation didn’t show abnormalities. Main differential 
diagnosis included acute and chronic leukemias. Patient received benzimidazole compounds with 
promptly leukocytosis improvement. Conclusions. Authors present a child with parasitic coinfections 
(toxocariasis, ascaridiasis, giardiasis, trichuriasis) and hematological anomaly, explaining leukemia 
suspicion.    
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INTRODUCERE 
I. Toxocaroza. Date teoretice. 
Toxocaroza este cauzată de infestaţia cu nematodele 

Toxocara canis sau Toxocara catis, omul fiind gazdă 
accidentală. Ulterior ingestiei de ouă eliminate de parazitul 
adult, se formează larvele ce migrează în organismul uman, 
proces ce poate dura câteva luni; larvele pot supravieţui ani în 
organismul gazdei, iar reacţia organismului le va limita 
dezvoltarea în aceste organe. 

Există 3 variante clinice de boală: larva migrans 
visceralis, larva migrans ocularis și varianta latentă de boală 
(“covert toxocariasis”).  

Toxocara canis: ciclul de viață. Femela adultă de 
Toxocara elimină 200.000 ouă/zi (nematodul este prezent în 
intestinul căţeilor mici şi femele câine ce alăptează). Ouăle 
neembrionate ajung pe sol și, în condiții de umiditate, 
embrionează (sunt rezistente la variaţii extreme de pH sau 
îngheţ). Omul şi / sau câinele ingeră ouăle embrionate; larvele se 
dezvoltă din ouă la nivel intestinal, apoi trec în vasele sangvine / 

limfatice și migrează în diverse organe. Important de reținut este 
faptul că omul este gazdă intermediară, iar larvele migrează în 
organe unde se opresc în dezvoltarea lor, fără a deveni viermi 
adulţi. Concluzia este că omul nu va elimina ouă de Toxocara în 
intestin (examenul coproparazitologic nu va evidenția ouă de 
parazit). Excepţie face femela de câine (gestantă) ce transmite 
fetuşilor, prin placentă, larvele de parazit. După naşterea puilor, 
larvele îşi continuă dezvoltarea, apoi trec prin plămân în tubul 
digestiv şi devin viermi adulţi intestinali. Ulterior femelele se 
reinfestează de la pui şi devin, alături de aceştia, principala sursă 
de infestaţie.  

Sursele de infestaţie sunt: gropi de nisip din parcuri 
contaminate cu ouă Toxocara (20-30% din solurile parcurilor 
sunt contaminate); au fost raportate infestaţii după consumul de 
melci sau carne crudă de miel; larva migrans visceralis poate fi 
cauzată şi de alte nematode (ascaridul porcului).(1)  

Seroprevalența toxocarozei variază de la țară la țară și 
de la regiune la regiune (în SUA 4 - 8%; Olanda 19%, Germania 
2,5%, Slovacia 13%, Republica Cehă 5,8 – 36%, Brazilia 39%, 
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Spania 0 - 37%, Iordania 9,8%. De remarcat că seroprevalenţa 
creşte cu vârsta, riscul infestaţiei fiind crescut la copii cu vârsta 
1-7 ani.(2)  

Tabloul clinic va fi analizat în funcție de varianta 
clinică de boală. 

Larva migrans visceralis se caracterizează prin: semne 
clinice generale (febră, astenie), leziuni urticariene, tuse, 
wheezing, dureri abdominale, hepatomegalie, artralgii, 
miocardită (manifestare nu foarte rară) (3,4) meningită 
eozinofilică (variantă aseptică), encefalită (5), epilepsie.(6)  

Larva migrans ocularis determină afectare oculară 
unilaterală și a fost descrisă la copii cu vârste mai mari şi 
adolescenţi; în această formă de boală lipsesc semnele generale 
şi eozinofilia marcată; în plus, pacientul poate prezenta 
leucocorie, dureri oculare, strabism, diminuarea acuităţii vizuale 
(se impune diagnosticul diferenţial cu retinoblastomul).(7)  

Forma latentă de boală (cele mai multe cazuri sunt 
asimptomatice) este mai frecvent diagnosticată doar în contextul 
evaluărilor serologice. Se manifestă prin dureri abdominale 
recurente, tuse, wheezing, hepatomegalie, cefalee, anorexie, 
tulburări de creştere. De menționat că eozinofilia este rară, iar 
titrul anticorpilor anti-Toxocara este moderat crescut.  

Diagnosticul de laborator se bazează pe:  
- leucocitoză cu eozinofilie (până la 80%); 
- hipergamaglobulinemie tip IgM; 
- testare serologică (ELISA) pentru identificarea ac. anti-

Toxocara (specificitate 90%, sensibilitate 75%); de reținut 
că testele serologice nu fac distincţie între infecţiile de dată 
recentă şi cele vechi, iar în forma oculară titrurile de ac. 
sunt reduse sau în limite normale; în schimb titrul din 
corpul vitros sau umoarea apoasă poate fi crescut în forma 
oculară; 

- tehnica western-blotting (deși cronofagă) este mai sensibilă 
decât ELISA; 

- metoda PCR (polymerase chain reaction) – metodă utilă 
pentru identificarea parazitului din ţesuturi;  

- pentru forma latentă de boală pledează serologia pozitivă 
pentru Toxocara asociată cu astenie, dureri abdominale, 
urticarie nedeclanşată de alergene şi eozinofilie.  

Din punct de vedere imagistic, cazurile pot fi evaluate 
utilizând: radiografia pulmonară (în caz de wheezing, tuse) 
poate identifica pneumonia eozinofilică, pleurezia şi / sau 
cardiomegalia; echocardiografia este utilă pentru evaluarea 
contractilităţii miocardice şi identificarea pericaditei; echografia 
abdominală depistează granuloamele hepatice; examenele CT şi 
RMN cerebral sunt utile pentru evaluarea SNC.  
 Dintre procedurile chirurgicale, biopsia de ţesut 
afectat relevă granuloame cu infiltrare de eozinofile /neutrofile 
şi (posibil) resturi larvare. 

Tratament. Cei mai mulţi pacienţi se vindecă în 
absenţa terapiei. Terapia medicamentoasă se recomandă în caz 
de afectare cerebrală, pulmonară şi cardiacă (larva migrans 
visceralis): Tiabendazole, Dietilcarbamazine, Albendazole (400 
mg/zi timp de 5 zile, absorbţia este favorizată de lipide), 
Mebendazole (200 mg/zi timp de 3 zile). Terapia antiparazitară 
se asociază cu corticoterapia pentru evitarea amplificării reacţiei 
inflamatorii după distrucţia parazitului. În caz de larva migrans 
oculară se recomandă corticoterapie (fără terapie antiparazitară) 
și, la nevoie, terapia chirurgicală. În forma latentă de boală 
decizia terapeutică depinde de vârsta pacientului, de severitatea 
simptomatologiei şi certitudinea diagnosticului.  

Prevenția include deparazitarea periodică a câinilor și 
pisicilor precum și implementarea de măsuri care să limiteze 
accesul animalelor la locurile de joacă frecventate de copii.(8)  

Prognosticul este bun pentru larva migrans visceralis 
şi forma latentă de boală; în larva migrans ocularis acesta 

depinde de momentul stabilirii diagnosticului (risc crescut de 
amauroză unilaterală la diagnostic tardiv).  

Măsurile educaționale se referă la respectarea 
măsurilor de igienă.  
 

PREZENTARE DE CAZ 
Autorii prezintă pacientul S.V.de sex masculin, în 

vârstă de 3 ani, domiciliat în mediul rural. Pacientul a fost 
internat în Clinica Boli Contagioase în condițiile în care a 
prezentat scaune apoase și muco-sangvinolente, 
simptomatologie debutată la domiciliu cu 3 zile anterior 
internării. A urmat la domiciliu regim enterocolită, fără a primi 
medicație.  

Antecedente heredo-colaterale: părinți sănătoși și fără 
relații de consangvinitate; mama neşcolarizată și fără ocupație.  

Din antecedentele personale reținem: primul copil în 
familie (un frate de 14 luni sănătos); s-a născut la maternitatea 
Sibiu la vârsta gestațională de 9 luni și cu greutatea de 3.200 g, 
prezentaţie craniană; evoluția sarcinii a fost fiziologică, fără 
suferinţă la naştere, APGAR = 10/1 minut; de menționat că 
mama a fumat în timpul sarcinii.  

 În antecedentele patologice menționăm o internare 
pentru infecție de căi respiratorii.  

 Dezvoltarea psiho-motorie: corespunzătoare pentru 
etapele de vârstă (a şezut la 7 luni, a mers la vârsta de 1 an).  

 Dintre condiţiile de viaţă: sursă de apă curentă, 
locuință insalubră (4 persoane / 1 cameră).  

 Din istoricul bolii reținem că debutul a fost cu 3 zile 
anterior internării cu scaune apoase și muco-sangvinolente, 
justificându-se internarea în Clinica Boli Contagioase. În urma 
investigațiilor, s-a suspectat leucoza acută (vezi 
hiperleucocitoza) și a fost transferat în clinica pediatrie.  

 Menționăm în cele ce urmează rezultatele 
investigaţiilor efectuate în clinica de boli infecțioase: 

- hemoleucograma cu anemie microcitară (Hb = 11.9 
g%, VEM =74.2 fl), trombocitoză reactivă (437.000 
/mm3), leucocitoză (104.060 /mm3) cu predominanța 
limfocitelor (limfocite 82%, neutrofile 8% și 
eozinofile 8%); 

- frotiul de sânge periferic: hematii microcite și 
hipocrome; leucocite fără modificări morfologice;  

- bilanţ inflamator: proteina C reactivă și VSH în limite 
normale;  

- bilanţul marţial: valori normale;  
- amilazemia și bilanțul fosfo-calcic cu valori normale; 
- examen de urină: fără modificări patologice;  
- bilanţul imunologic: anticorpi antinucleari, 

complement seric și imunograma - în limite normale; 
- bilanţ infecţios (exsudat faringian, testare antigene 

Rotavirus / Adenovirus din scaun, coprocultura): 
negativ. 

Examenul obiectiv la internarea în clinica pediatrie a relevat: 
- stare de nutriţie deficitară (greutate 12 kg, < percentila 

3), afebril;  
- tegumente palide;  
- fanere cu tulburări trofice, pediculoză la nivelul 

scalpului;  
- fără adenopatii în teritoriile de elecție;  
- sistem osteo-articular cu semne de rahitism (șanț 

Harrison, bose parietale); 
- examenul aparatelor respirator, cardio-vascular, uro-

genital și examenul otoscopic: fără modificări 
patologice;  

- aparat digestiv: congestie faringiană, abdomen 
meteorizat, fără hepato-splenomegalie;  
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- sistem nervos central: fără semne de iritaţie 
meningeală; pupile de calibru egal şi reactive.  
Dintre investigaţiile efectuate în clinica pediatrie:  

- hemoleucograma relevă anemie microcitară și 
leucocitoză (60.380/mm3) cu eozinofilie (eozinofile în 
valoare absolută 5,950/mm3);  

- imunofenotipare sânge periferic a relevat o populaţie 
limfocitară CD45+ de 57% și cu următorul fenotip: 
CD3+ = 59%, CD5+ = 71%, CD8+ = 13%, CD4+ = 
64%, CD19+ = 16%, dintre care limfocite B kappa 
47% / limfocite B lambda 40%. Concluzie: proliferare 
limfocitară tip T CD4+;  

- aspiratul osteomedular a evidențiat măduvă osoasă 
hipercelulară cu hiperplazie serie granulocitară 
eozinofilă (17%, valori normale < 7%), cu raport G:E 
= 3:1; fără modificări pe seriile limfocitară, roşie și 
granulocitară, blaşti 2%;  

- bilanţ inflamator negativ; 
- bilanţ infecţios efectuat în completarea celui inițial a 

fost, în mare parte, negativ (serologie pentru 
mononucleoză infecțioasă, lues, citomegalvirus, 
Trichinella spiralis, Toxoplasma gondii și infecția HIV 
– negativă); examenul coproparazitologic, utilizând 
metoda de concentrare Kato-Miura, a evidențiat ouă 
de Ascaris lumbricoides (ascarid) / Trichiuris trichiura 
(tricocefal) / chisturi de giardia (lamblia) intestinalis; 

- examenul oftalmologic: pol anterior ocular și fund de 
ochi fără modificări patologice;  

- explorările imagistice (radiografia pulmonară, 
ultrasonografia abdominală): aspect normal.  
Pe baza neconcordanțelor dintre sângele periferic și 

măduva osoasă, au fost elaborate o serie de ipoteze: 
- limfocitoza periferică este probabil secundară unei 

stimulări periferice (la nivelul organelor limfoide 
periferice);  

- eozinofilia periferică a fost “mascată” de valoarea 
procentuală cvasi-normală pentru eozinofile;  

- eozinofilia centrală reprezintă un indicator veritabil 
pentru eozinofilie.  

 Diagnosticul de etapă a inclus următoarele entități: 
hiperleucocitoza, co-infestația parazitară, retard ponderal, 
anemie și rahitism sechelar. 
 Criteriul major pentru diagnosticul diferențial a fost 
considerat numărul crescut de leucocite, astfel că au fost avute 
în vedere entități ca limfocitoza (> 4.000/mm3), monocitoza (> 
950/mm3), neutrofilia (> 7.000/mm3), eozinofilia (> 500/mm3), 
bazofilia (> 150/mm3) și respectiv leucemia.  

În contextul eozinofiliei de tip “central”, s-a justificat 
la caz testarea serologiei pentru Toxocara canis și IgE totale: ac. 
IgG anti- Toxocara canis (ELISA) = 26,89 NTU (VN < 11) și Ig 
E totale = 1098 KUI/l (VN < 60), confirmându-se diagnosticul 
de Toxocaroză.  

Astfel, diagnosticul pozitiv a fost de coinfestatie 
parazitară (toxocaroză, ascaridiază, giardiază și tricocefaloză) la 
un pacient cu carențe biologice multiple (anemie carenţială, 
rahitism sechelar și retard ponderal). 

Deși nu s-a putut stabili caracterul acut versus cronic 
al infestației cu Toxocara canis, s-a inițiat terapia antiparazitară 
(Albendazole 400 mg/zi po, 4 zile consecutiv). Menționăm că 
anterior iniţierii terapiei antiparazitare, numărul absolut de 
leucocite era în scădere (60.380/mm3).  
 

DISCUŢII 
Rămân de analizat la caz o serie de întrebări: 

- Leucocitoza este secundară toxocarozei? Ca argument 
„contra” ar fi ameliorarea leucocitozei anterior inițierii 

terapiei antiparazitare. Dintre argumentele „pro” amintim 
că studiile au confirmat faptul că larvele de Toxocara 
produc antigen glicozilat ce determină raspuns imun celular 
tip Th2 CD4+, cu sinteză de IL-4, iar IL-4 comută 
limfocitele B spre producţia de IgE. Astfel, limfocitoza cu 
predominanța Th2(CD4) și nivelul crescut de IgE sunt 
modificări decelate la caz, modificări ce se identifică cu 
cele din Toxocaroză.  

- Terapia antiparazitară a fost necesară la caz? În condițiile 
în care testele serologice nu tranșează între infestația 
parazitară în curs și cea anterioară (veche), terapia rămâne 
discutabilă și la latitudinea clinicianului.  

- Dacă considerăm hiperleucocitoza (leucocite > 
100.000/mm3) ca fiind secundară co-infestației parazitare, 
care agent parazitar ar fi în principal răspunzător de 
numărul crescut de leucocite? Această întrebare are 
utilitate pur teoretică, toxocaroza fiind, cu mare 
probabilitate, răspunzătoare de hiperleucocitoză. Din punct 
de vedere practic (terapeutic) întrebarea nu-și găsește 
justificarea, terapia antiparazitară fiind aceeași.  

 Dintre particularitățile cazului menționăm: 
- numărul absolut de leucocite ce depășește 100.000/mm3; 
- infestația concomitentă cu patru specii de parazit (toxocara 

canis, ascaris lumbricoides, trichiuris trichiura și giardia 
intestinalis); coinfestația este explicabilă prin prisma 
nivelului redus socio-economic şi a gradului redus de 
igienă al populației.  
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