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N a j w a ż N i e j s z e
Rozpoznanie kliniczne 
toksoplazmozy należy 

potwierdzić odczynami 
serologicznymi. 

Najskuteczniejsza w leczeniu 
ostrego zapalenia siatkówki 

i naczyniówki jest pyrimetamina 
z sulfonamidami (antyfolianty) 

wraz z antybiotykami. 

H i g H l i g H t s
The clinical diagnosis of 
toxoplasmosis should be 
confirmed by serological 

reactions. The most 
effective treatment for 

posterior retinochoroiditis 
is pyrimethamine with 

sulfonamides (antifolates) 
along with antibiotics.
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streszczeNie
Inwazja Toxoplasma gondii  jest prawdopodobnie najczęściej występującą pa-
razytemią na świecie. Szacuje się, że może być nią zarażona nawet połowa 
populacji. Ten pasożyt jest oportunistą i  rzadko powoduje objawy chorobo-
we, które są mało specyficzne, łagodne i szybko ustępujące, więc powszechnie 
się ignoruje istnienie tej choroby. Toksoplazmoza stanowi jednak najczęstszą 
przyczynę zapalenia tylnego odcinka oka w Polsce. Problem ten w naszym kra-
ju szacunkowo może dotyczyć ok. 300 000 osób. Pomimo że specjaliści okuliści 
często widzą stare, nieczynne blizny toksoplazmozowe, to czynne ognisko tok-
soplazmozowe powoduje pewne trudności dotyczące rozpoznania i  leczenia. 
Niniejszy artykuł opracowano w oparciu o najnowsze oraz stare, ale istotne, 
pozycje literatury i ma on pomóc specjalistom okulistom zrozumieć, diagno-
zować i leczyć tę chorobę.

słowa kluczowe: Toxoplasma gondii, oczna toksoplazmoza, zapalenie siatkówki 
i naczyniówki, antagoniści kwasu foliowego, wtórna profilaktyka, pyrimetami-
na, sulfadiazyna, kuracja, leczenie klindamycyną

aBstract
Toxoplasma gondii invasion is probably the most common parasitosis in the 
world. It estimated that up to half of the world population can be infected with 
it. This parasite is an opportunist and rarely causes disease symptoms that are 
unspecific, mild and quickly disappearing, so the existence of this disease is 
widely ignored. However, in Poland toxoplasmosis is the most common cause 
of posterior segment inflammation and estimated to affect about 300,000 peo-
ple. Although ophthalmologists often see old, inactive toxoplasmosis scars, an 
active toxoplasmic lesion can cause some difficulties in diagnosis and treat-
ment. This article is based on the latest and relevant literature to help ophthal-
mologists understand, diagnose and treat this disease.

Key words: Toxoplasma gondii, ocular toxoplasmosis, retinochoroiditis, anti-
folates, secondary prophylaxis, pyrimethamine, sulfadiazine, therapy,  clinda-
mycin treatment
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ePiDemiologia
Inwazja pierwotniakiem Toxoplasma gondii pretenduje do 
miana najczęściej występującego zarażenia pasożytniczego 
ludzi na świecie. Przyjmuje się, że dotyczy 30–50% popu-
lacji [1]. 
Cykl płciowy przebiega w  jelicie kotowatych – gospoda-
rzy ostatecznych, a  namnażanie bezpłciowe u  zwierząt 
ciepłokrwistych – żywicieli pośrednich. Ludzie, żywiciele 
pośredni, najczęściej zarażają się, jedząc niepoddane wy-
starczającej obróbce cieplnej mięsa wcześniej zarażonych 
zwierząt (60–80% zarażeń), np. wędliny dojrzewające, lub 
pośrednio od kotów przez wydalane z kałem oocysty (17–
20%), które spożywamy wraz z zanieczyszczonymi warzy-
wami, wodą lub przez kontakt brudnych rąk z ustami [2]. 
Według ostatnich pełnych danych pochodzących z rapor-
tów ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control) w Polsce w 2012 r. można było się spodziewać, że 
co piąta partia wołowiny i co dziesiąta wieprzowiny stano-
wiły potencjalne źródło zarażenia [3]. 
Pasożyt ten to oportunista, dlatego jest groźny tylko dla 
osób immunoniekompetentnych, włączając w  to płody 
z niedojrzałym układem odpornościowym. Objawy choro-
by rozwijają się tylko u mniej niż 20% immunokompetent-
nych zarażonych, z  reguły pod postacią bardzo łagodnej 
szyjnej limfadenopatii i zespołu rzekomogrypowego trwa-
jących ok. 1–3 tygodni. Większość zarażonych ludzi, a na-
wet chorych, nie ma świadomości inwazji tym pasożytem.
Toksoplazmoza jest przyczyną 17% zapaleń błony naczy-
niowej i  najczęstszą (35%) zapaleń tylnego odcinka oka 
w  Polsce i  Europie [4]. Biorąc pod uwagę procent osób 
seropozytywnych w  naszym kraju (ok. 40%) oraz procent 
osób seropozytywnych, u których rozwiną się w ciągu ży-
cia objawy zapalenia błony naczyniowej oka toksoplazmo-
zowej etiologii (1,5–3% w  Europie i  USA), szacuje się, że 
problem ten może dotyczyć ok. 200–450 tys. osób w Polsce 
[1]. Jednak większość specjalistów okulistów nieczęsto ma 
do czynienia z  czynnym zapaleniem i  posiada niewielkie 
doświadczenie w jego rozpoznaniu i leczeniu. 

Patologia, PrzeBieg KliNiczNY
Toksoplazmozowe zapalenie siatkówki rozwinie się w ciągu 
życia u  niemalże 80% osób z  wrodzoną postacią choroby 
i u ok. 1,5–3% – z postacią nabytą w życiu dorosłym [5]. 
Zapalenie, nawet gdy rozwinie się pierwszy raz w życiu pa-
cjenta, prawie zawsze jest odległe w czasie od pierwotnego 
zarażenia i  stanowi lokalną reaktywację uśpionych form, 
czyli bradyzoitów znajdujących się w cystach tkankowych. 
Cysty te tworzą się wkrótce po inwazji pasożyta. Reakty-
wacja nie zależy od zwiększenia aktywności pasożyta, lecz 
tylko od osłabienia sił odporności gospodarza. Stąd czę-
ściej do reaktywacji dochodzi przy osłabieniu organizmu 
spowodowanym np. długotrwałym niedożywieniem, prze-

pracowaniem, zmęczeniem, w czasie ciąży, podczas długo-
trwałego stresu, po innych chorobach i operacjach, w tym 
także ocznych [6]. Niewykluczone, że także po wyziębieniu 
lub w czasie natężonych upałów. Sytuacja ta jest analogicz-
na do tych w  nawrotowej opryszczce lub ospie wietrznej 
i półpaścu. Toksoplazmoza u osób immunokompetentnych 
przebiega jako pojedyncze, ogniskowe zapalenie siatkówki 
i  naczyniówki. Pasożyt ma szczególne powinowactwo do 
tkanki nerwowej, dlatego zapalenia w  oku zawsze zaczy-
nają się w  siatkówce, bo tam są ulokowane cysty tkanko-
we. Dopiero wtórnie zapalenie wywołuje odczyn w błonie 
naczyniowej, z reguły silny, z dużym wysiękiem w szklist-
ce, powodujący martwicę siatkówki i  ostatecznie powsta-
nie zanikowej blizny. Czynne ognisko zwykle jest owalne, 
o  nieostrych granicach zewnętrznych, przykryte gęstym, 
puszystym wysiękiem uniemożliwiającym jego dokładne 
zobaczenie – stąd angielskie określenie headlight in the fog 
(reflektor we mgle) (ryc. 1).

rYciNa 1

Zapalenie – po raz pierwszy w tym oku (bez starych blizn), 
z dużym wysiękiem w szklistce (headlights in the fog).

Z czasem w bliźnie (nie we wszystkich), albo brzeżnie, albo 
centralnie, odkłada się ciemny barwnik, dlatego często 
można domniemywać, która z blizn jest starsza, a która po-
wstała niedawno (ryc. 2). Często blizny te zlewają się, dając 
policykliczny kształt. Pojedyncze zapalenie jest samoogra-
niczające się, nawet nieleczone z reguły wygasa w ciągu ok. 
6–8 tygodni. Choroba jednak ma tendencję do powtarza-
jących się reaktywacji (ryc. 3), a  każdy kolejny jej nawrót 
pozostawia nieodwracalne zmiany, które kumulując się, 
mogą powodować w  konsekwencji ślepotę. Usytuowanie 
powstającego ogniska zapalnego ma decydujące znaczenie 
dla konsekwencji; nawet drobne zapalenie w  plamce, na 
tarczy czy w pęczku może pozbawić widzenia centralnego, 
a  duże, zlokalizowane obwodowo da tylko niewielki uby-
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tek w polu widzenia niezauważalny przez chorego. Jednak 
nawet tych obwodowo położonych ognisk nie należy lekce-
ważyć, gdyż nasilony wysięk w szklistce może powodować 
powstanie mętów, błon pozapalnych, nasiatkówkowych lub 
wtórną jaskrę o  różnym stopniu zaawansowania. Udoku-
mentowano, że prawdopodobieństwo kolejnego nawrotu 
po poprzednim zachowuje się jak funkcja wykładnicza; 
największe jest wkrótce po zakończeniu aktualnego (może 
to wyglądać jak niedoleczony rzut choroby, który się tli lub 
wybucha z nową siłą) i stopniowo maleje wraz z okresem 
wolnym od zapalenia. Kolejne ogniska zapalne najczęściej 
lokują się przy granicy starych blizn, nie tak często – nieco 
dalej (satelitarnie), jeszcze rzadziej – daleko, a najrzadziej 
w drugim oku [4] (ryc. 4).

rYciNa 4

Reaktywacja przy obecności dwu starych, drobnych blizn, obecne 
powikłanie w formie drobnych wybroczyn. Męty w szklistce.

rYciNa 2

Nieczynne blizny – starsza i niedawno wygojona.

rYciNa 3

Drobna reaktywacja przy brzegu najwyżej położonej blizny.

rozPozNaNie
Rozpoznanie toksoplazmozowego nawracającego zapale-
nia siatkówki i  naczyniówki jest kliniczne i  opiera się na 
wywiadzie, obrazie zmian, przebiegu choroby i  reakcji na 
leczenie. Ludzie po pierwotnym zarażeniu tym pasożytem 
do końca życia mają obecne w tkankach (w tym w niezmie-
nionej siatkówce) cysty tkankowe. Nie jest możliwa erady-
kacja. To bradyzoity ulokowane w cystach tkankowych są 
odpowiedzialne za reaktywacje ocznej toksoplazmozy i za 
obecność przeciwciał w  surowicy do końca życia osoby 
zarażonej. Zatem odczyny serologiczne zawsze powinny 
potwierdzać przebyte zarażenie tym pasożytem, a ujemne 
– wykluczać taką etiologię. 
W  typowych przypadkach i  przy obecności starych blizn 
(czyli kiedy jest to kolejny rzut choroby w  oku) kliniczne 
rozpoznanie tej etiologii nie sprawia trudności i  odczyny 
serologiczne są tylko badaniem dodatkowym, które osta-
tecznie potwierdza wcześniej ustaloną etiologię. Jednak, 
tak jak i w każdej chorobie, istnieje pewien odsetek przy-
padków przebiegających nietypowo. Wtedy przywiązuje-
my znacznie większe znaczenie do badań serologicznych, 
z  reguły jednocześnie wykonując nie tylko te w  kierunku 
toksoplazmozy, ale i te w kierunku innych zakaźnych pato-
genów. Oczekiwanie na potwierdzenie etiologii odczynami 
serologicznymi nie powinno być przyczyną opóźnień we 
włączeniu leczenia. Nie udokumentowano, aby u osób z re-
aktywacją zapalenia w  siatkówce dochodziło do wzrostu 
miana przeciwciał w  surowicy. Prawdopodobnie dlatego, 
że zapalenie ma miejsce we wnętrzu gałki, które jest od-
dzielone barierą krew–oko, początkowo podczas zapalenia 
jeszcze szczelną, później wskutek działania mediatorów 
reakcji zapalnej ulega ona rozszczelnieniu. Zmieniona za-
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palnie siatkówka to poza tym minimalna objętość tkanki. 
Wzrost miana przeciwciał można zaobserwować wy-
łącznie, porównując ich poziom w  surowicy z  poziomem 
ze szklistki lub komory przedniej – tzw. współczynnika 
Goldmanna-Witmera. Przeciwciała skierowane przeciw 
T. gondii nie odgrywają roli w  zwalczaniu tego patogenu, 
odpowiedzialna za to jest odpowiedź komórkowa limfocyt- 
ów T [7]. Będące w użyciu testy serologiczne do oznaczania 
przeciwciał w kierunku toksoplazmozy mają porównywal-
ną i bardzo wysoką specyficzność (brak wyników fałszywie 
dodatnich), ale różną czułość (spotykane wyniki fałszywie 
ujemne). Uważa się, że najwyższą czułość ma test Sabina- 
-Feldmana (Sabin-Feldman dye test), ale jest wykonywany 
tylko „domowym sposobem” (in-house made), trudny do 
prawidłowego wykonania i obecnie używany tylko w labo-
ratoriach naukowych lub w celu porównania z pozostałymi, 
szczególnie nowo opracowywanymi testami. Uważa się go 
za wzorcowy. Stosowane powszechnie w Polsce testy wy-
korzystują pomiar różnymi technikami (np. enzymoimmu-
nofluorescencja lub elektrochemiluminescencja), mają róż-
ne zakresy referencyjne, ale wyniki podają w  jednostkach 
międzynarodowych/ml – sugeruje to możliwość ich po-
równywania, co nie jest prawdą. Spotykamy się w praktyce 
z tym, że badania surowicy jednego pacjenta wykonywane 
w  odstępach zaledwie kilku dni dają pozornie sprzeczne 
wyniki, gdyż były przeprowadzone różnymi testami. Wyni-
ki powtarzane jednym rodzajem testu z biegiem lat ulegają 
obniżeniu, a nawet serokonwersji do negatywnych, jeśli jest 
to mniej czuły test. 
Spośród dostępnych u nas testów najwyższą czułością cha-
rakteryzuje się system COBAS (Roche Diagnostics GMBH), 
mniej czuły jest Vidas (BioMérieux), a  Architect (Abbott 
Diagnostic Division) ma najniższą czułość. Powoduje to, 
że u pacjentów, którzy kiedykolwiek mieli dodatnie odczy-
ny w kierunku toksoplazmozy w surowicy, tych badań nie 
należy powtarzać. Jednak przy ujemnych wynikach uzyska-
nych mniej czułym testem ich powtórzenie czulszym może 
dać wynik pozytywny. Odczyny serologiczne to tylko moż-
liwość takiej etiologii lub jej wykluczenie. 
W  przypadkach, w  których postawienie rozpoznania kli-
nicznego jest niemożliwe, jedynym pewnym badaniem 
dodatkowym potwierdzającym toksoplazmozową etiologię 
powinno być badanie ze szklistki; albo poziomu przeciwciał 
w surowicy i szklistce (współczynnik Goldmanna-Witme-
ra), albo – najlepiej – poszukiwanie materiału genetyczne-
go w bioptacie ze szklistki metodą PCR [8].

leczeNie
Leczenie choroby ze względów etycznych i  praktycznych 
nie zostało do tej pory ustalone na podstawie badań kli-
nicznych obejmujących duże populacje z  użyciem ślepej 
próby i placebo [9, 10]. Jednak, jak wykazano w badaniach 

ankietowych, niemal wszyscy okuliści zajmujący się tą jed-
nostką chorobową zgodnie uznają za najbardziej skutecz-
ne pyrimetaminę  i  sulfonamidy, najczęściej sulfadiazynę,  
podawane łącznie i  nazywane antyfoliantami ze względu 
na podobny mechanizm działania polegający na blokowa-
niu dwu różnych enzymów syntetyzujących kwas foliowy 
u pierwotniaków [11]. Blokowanie dwu zależnych od siebie 
etapów syntezy powoduje nawzajem synergistyczne dzia-
łanie tych leków. Niestety pyrimetamina, sulfadiazyna, sul-
fadoksyna i preparaty złożone obu substancji nie są zareje-
strowane w Polsce i są dostępne tylko na zasadzie importu 
docelowego lub sprowadza się je indywidualnie z zagranicy 
na tzw. receptę transgraniczną. Do niedawna najczęściej 
z Niemiec, niestety od stycznia 2019 r. sulfadiazyna straciła 
też rejestracje w Niemczech i Holandii, więc indywidualnie 
najlepiej sprowadzać ją z Francji lub Hiszpanii.
Podobne, blokujące syntezę kwasu foliowego, ale słabsze 
działanie ma trimetoprym/sulfametoksazol. Jest on tani 
i ogólnodostępny. 
Pomimo braku u ludzi enzymów syntetyzujących kwas fo-
liowy leczenie antyfoliantami może powodować niedobór 
tej witaminy, gdyż znaczna jej część jest syntetyzowana 
przez naszą florę jelitową. Niedobór objawia się hamowa-
niem podziału komórek, najszybciej jako supresja szpiku, 
która objawia się małopłytkowością. Aby temu zapobiec, 
powszechnie stosuje się suplementację kwasem folinowym 
(nie foliowym!). Takie leczenie jest też aktualnie rekomen-
dowane w tej chorobie przez amerykańskie Centrum Kon-
troli i  Prewencji Chorób (CDC, Centers  for Disease Con-
trol and Prevention) [12]. Jednak udokumentowano też, że 
suplementacja kwasem folinowym zmniejsza skuteczność 
podawanych leków tak, iż należy stosować je w większych 
dawkach, co wtórnie może powodować zwiększenie innych 
niż małopłytkowość działań niepożądanych [13–15].
Poza tym często stosowane są antybiotyki o  skuteczno-
ści przeciwpierwotniaczej: spiramycyna, azytromycyna 
i klindamycyna, oraz atowakwon niebędący antybiotykiem 
[16–20]. Ponadto stosuje się glikokortykosteroidy, jednak 
nie jako monoterapię gdyż mogą powodować zwiększone 
namnożenie pasożytów i  prawdopodobnie sprzyjają na-
wrotom, tylko łącznie z  lekami przeciwpasożytniczymi, 
najlepiej nawet z krótkim opóźnieniem [12]. Zakończenie 
ich podawania uzależniamy od wysięku w szklistce moni-
torowanego okresowym wziernikowaniem. Osłonowo do 
glikokortykosteroidów podajemy blokery receptora H2 lub 
antagonistów pompy protonowej. Aby przeciwdziałać nie-
pożądanym skutkom antybiotykoterapii, zalecamy jedno-
czesne podawanie probiotyków. Należy uważać na biegunki 
podczas stosowania klindamycyny, gdyż mogą być spowo-
dowane Clostridium difficile (trzeba natychmiast odstawić 
klindamycynę!).
Drugim najważniejszym z celów jest zmniejszenie często-
ści nawrotów. Stosuje się tzw. wtórną profilaktykę nawro-
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tu. Polega ona na podawaniu małych dawek antyfoliantów 
w  długim okresie: najczęściej znajduje tu zastosowanie 
trimetoprym/sulfametoksazol podawany co drugi dzień 
do roku lub pyrimetamina z sulfadiazyną podawane 2 razy 
w tygodniu w dawce 25/500 mg do 6 miesięcy [21]. Wtórna 
profilaktyka zastosowana u osób, które ostatni rzut choro-
by miały w odległym czasie, powoduje, że do reaktywacji 
nie dochodzi w okresie podawania leku, ale wkrótce po jego  
zaprzestaniu prawdopodobieństwo w grupach osób stosu-
jących i niestosujących wtórnej profilaktyki się wyrównuje 
[22]. Jednak zastosowana wkrótce po zakończeniu leczenia 
podstawowego, kiedy prawdopodobieństwo nawrotu jest 
największe, zmienia korzystnie odsetek nawrotów na dłu-
żej, efekt ten trwa do ok. 3 lat [23, 24]. 
Podczas leczenia antyfoliantami należy monitorować po-
ziom płytek, leukocytów, aktywność transaminaz, a w przy-
padku trimetoprymu/sulfametoksazolu również kreatyniny. 
W  czasie leczenia zasadniczego (intensywnego, do wyga-
śnięcia ogniska zapalnego) nawet co tydzień, w przypadku 
leczenia przewlekłego (wtórnej profilaktyki) wystarczy co 
miesiąc. Obniżenie liczby płytek wskazuje na zbyt dużą daw-
kę antyfoliantów – należy wówczas przerwać ich podawanie 
na krótko, w skrajnych przypadkach – podać kwas folinowy 
lub foliowy. Ale po powrocie liczby płytek do normy, można 
kontynuować leczenie w zmniejszonych dawkach. Pozosta-
łe nieprawidłowe badania, jak też uczulenie skórne lub inne 
działania niepożądane, np. bóle brzucha, powinny skłonić le-
karza do zrewidowania zastosowanego leczenia. Najczęściej 
za działania niepożądane jest odpowiedzialny sulfonamid, 
rzadziej antybiotyki i  glikokortykosteroidy, najrzadziej – 
pyrimetamina. Często wykluczenie sulfonamidu wystarcza, 
aby te działania ustąpiły [20, 24]. 
W  piśmiennictwie można znaleźć publikacje odnoszące 
się do skuteczności leczenia antybiotykami – wyniki są 
podobne do klasycznego leczenia, ale terapia obarczona 
jest mniejszymi działaniami niepożądanymi (można np. 
takie leczenie stosować w ciąży). Jest ono znacznie tańsze 
i pewniejsze w przypadku osób o niepewnym compliance 
[25–27]. U nas dodatkowym argumentem jest zastosowa-
nie leków łatwo dostępnych, a  nie długo sprowadzanych 
w ramach importu docelowego.

PoDsUmowaNie
Toxoplasma gondii jest powszechnie występującym paso-
żytem, zarażenie nim to najczęściej spotykana inwazja na 
świecie, ale chorują nieliczni, zwykle w sposób bardzo ła-
godny, dlatego większość nie ma świadomości zarażenia. 
Po pierwotnej inwazji pasożyt w formie uśpionej pozostaje 
do końca życia żywiciela w jego organizmie, odczyny sero-
logiczne też utrzymują się do końca życia. Toksoplazmoza 
oczna jest najczęściej spotykanym zapaleniem tylnego od-
cinka błony naczyniowej. Choroba, gdy raz dotknie oka, ma 
nawracająco-remisyjny charakter. Kolejne nawroty pozo-
stawiają kolejne blizny zanikowe siatkówki, co prowadzi do 
ślepoty. W przypadkach typowych rozpoznanie jest łatwe, 
ale powinno być potwierdzone odczynami serologicznymi, 
wystarczy to zrobić raz w życiu. W nietypowych przypad-
kach oczekujemy od badań serologicznych więcej, ale tak 
naprawdę tylko badania inwazyjne z  pobraniem szklistki 
są nam w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy taka jest 
etiologia danego zapalenia. 
Pierwszym celem leczenia jest jak najszybsze wygaszenie 
aktualnego rzutu zapalenia i zapobieżenie powikłaniom – 
warto, aby leki przeciwpasożytnicze były włączone możli-
wie szybko, jeszcze przed glikokortykosteroidami. Ostat-
nio coraz śmielej stosowane jest podawanie preparatów 
doszklistkowo. Drugim celem jest zmniejszenie częstości 
nawrotów. U  nieleczonych chorych prawdopodobieństwo 
kolejnego nawrotu jest największe wkrótce po zakończeniu 
poprzedniego rzutu choroby i maleje wraz z czasem. Jeśli 
w tym newralgicznym okresie zastosujemy niewielkie daw-
ki leków przeciwpasożytniczych, to zmienimy korzystnie 
naturalną krzywą prawdopodobieństwa nawrotów. Takie 
podawanie leków to profilaktyka, ale wtórna. W przypadku 
ocznej toksoplazmozy jej zastosowanie wyklucza nawroty 
podczas podawania leków i  zmniejsza prawdopodobień-
stwo reaktywacji na ok. 3 lat. 
Osobiście jestem zwolennikiem jak najszybciej podjętego 
jak najbardziej intensywnego, agresywnego i krótkotrwałe-
go leczenia zasadniczego, zakończonego długotrwałą wtór-
ną profilaktyką [23, 24].
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