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Vlaamse consensus over
beleid bij congenitale

toxoplasmose (CT)

A. Zecic
NICU, UZ Gent

Transmissierisico tijdens de
zwangerschap

Maternale
seroconversie

Incidentie Ziekte bij
pasgeborene

1e trim 15 % ernstig

2e trim 30 % matig

3e trim 60 % mild of asymptomatisch

totale risico op CT bij T. gondii infectie in de zwangerschap 20-40%
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Epidemiologie

• seroprevalentie in VS 3-30%
incidentie van CT 1/10.000 geboorten

• seroprevalentie in Frankrijk 70%, Oostenrijk 40%
incidentie van CT 3-10/1000 levendgeborenen

• seroprevalentie in België 50%, maternale
seroconversie 6-8/1000 zwangerschappen
incidentie van CT 5-10/10.000 geboorten

Kliniek

• klassieke triade van CT: chorioretinitis, hydrocefalie
en cerebrale calcificaties

Kliniek

• bij de geboorte: dysmaturiteit, hepatosplenomegalie,
anemie of thrombocytopenie, icterus, chorioretinitis
en cerebrale calcificaties

• 75-85% van de geïnfecteerde kinderen
asymptomatisch

• zonder behandeling, op latere leeftijd: chorioretinitis
(>75%), neurologische problemen, gehoorverlies
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Kliniek

Diagnose van CT bij de pasgeborene

• T. gondii IgG ontstaat 2w na infectie
• passeert de placenta - passieve transfer of foetale infectie?
• persisterende IgG op de leeftijd van 12 m → dg van CT

• T. gondii IgM en IgA passeren de placenta niet → indien positief
wijst op CT

• bij 30-40% van de kinderen met CT IgM afwezig
prenatale behandeling kan invloed hebben op serologie bij het
kind: IgM zelden aanwezig indien behandeling met
pyrimethamine + sulfadiazine tijdens de zwangerschap

• indien IgM neg. → IgA detectie → dg

Postnatale screening

• doel: verminderen van neonatale sequellen - chorioretinitis en
slechte neuromotore outcome

• Denemarken - neonatale screening van 1992-2007
screening op PKU kaartje - T. gondii IgM bepaling
CT behandeling: 3m pyrimethamine, sulfadiazine en folinezuur

• prevalentie van CT in Denemarken: 1.6/10.000 geboorten
• 1999-2007 100 kinderen met CT ontdekt - slechts 2 kinderen

ontdekt buiten het screeningsprogramma
• screening kon chorioretinitis niet voorkomen, geen verschil in

neuromotore outcome tussen behandelde kinderen en controles
• bij 15% bijwerkingen
• behandeling van 12 maanden of langer - bijwerkingen 14-58%
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Behandeling
Waarom nog steeds twijfels over doeltreffendheid?

• lage incidentie van toxoplasma infectie tijdens de zwangerschap
(1-8/1000); ernstige neurologische sequellen bij pasgeborene bij
1.6% van deze zwangerschappen

• lange termijn follow-up
30% van de kinderen ontwikkelen chorioretinitis, enkel 9% van
deze groep ernstige visuele problemen (2.7% van de kinderen
met CT)

Behandeling
Waarom nog steeds twijfels over doeltreffendheid?

• kort “therapeutisch venster” - afhankelijk vd duur van maternale
parasitemie
bradyzoiten ontoegankelijk voor antibiotica - effect van prenatale
behandeling > postnatale behandeling?
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Behandeling
Waarom nog steeds twijfels over doeltreffendheid?

• 2 foetussen (21 en 30 w zwangerschap) met bewezen CT en
echografische afwijkingen - interruptie

• maternale serologie op moment van interruptie: IgG en IgM
antistoffen aanwezig - bij initiele referral enkel IgM positief -
duur infectie al > 8 w

• histologisch onderzoek:
weefselcysten in placenta, bijnieren en hart - chronische inf.
hersenen - tachyzoiten
→ continu proliferatie van tachyzoiten in de hersenen
gedurende langere periode → vroegtijdige behandeling zinvol

Behandeling
Waarom nog steeds twijfels over doeltreffendheid?

• verschil in klinisch verloop tussen Europa/Noord Amerika en
Zuid Amerika
Brazilië - meer virulente stammen (type I) - chorioretinitis 5x
meer aanwezig, letsels recidiveren frequenter, groter, meer
visuele problemen

Behandeling

• combinatie van pyrimethamine en sulfadiazine + folinezuur
• geen gerandomiseerde en placebo gecontroleerde studies, wel

vergelijking behandelde en historische onbehandelde cohorten
→ gunstige invloed van medicamenteuze behandeling (12 m)

op neurologische prognose
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Behandeling

• NCCCTS (National Collaborative Chicago-Based Congenital
Toxoplasmosis Study):
120 kinderen met CT behandeld met pyrimethamine +
sulfadiazine gedurende 12 m (1981-2004)
96 kinderen ernstige afwijkingen (cerebrale calcificaties,
convulsies, hydrocefalie, CSV afwijkingen, chorioretinitis,
microftalmie en gehoorverlies)
24 kinderen geen of milde klinische verschijnselen

85 kinderen gerandomiseerd - 2 m vs 6 m pyrimethamine
dagelijks, nadien 3x/w tot 12 m
geen verschil in outcome tussen de 2 groepen
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Behandeling

• systematische review CT en gehoorverlies
• 3 groepen:

- normaal gehoor: alle kinderen behandeld gedurende 12 m én
start behandeling voor de leeftijd van 2.5 m
- 12% gehoorverlies (2/17): compliance niet verzekerd,
behandeling later gestart
- 28% gehoorverlies (8/29): geen of slechts partiele behandeling

Behandeling

• systematische review over effect van antibiotica op oculaire
toxoplasmose

• 3 gerandomiseerde, gecontroleerde trials
• zwakke methodologie, twee van drie uitgevoerd >35 jaar

geleden
• geen invloed van behandeling op ziekteduur of de ernst van de

symptomen
• behandeling wel geassocieerd met bijwerkingen
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Behandeling

• profylactische behandeling om de risico van chorioretinitis na de
geboorte te verminderen?

• Freeman et al.: 281 kinderen met CT prospectief opgevolgd
prenatale behandeling had geen significant effect op optreden
van chorioretinitis
92% van de kinderen (230/249) zonder chorioretinitis op de
leeftijd van 4 maanden, had een laag risico (8%) op ontwikkelen
van chorioretinitis tegen de leeftijd van 4 jaar
aanwezigheid van andere klinische symptomen sterk predictief
voor ontwikkelen van chorioretinitis

Vlaamse consensus over beleid bij de pasgeborene
na toxoplasma virage tijdens de zwangerschap
Alexandra Casaer, Christine Van Mol, Filip Cools, Gunnar Naulaers, Koenraad Smets, Ludo Mahieu,

Patricia Delbeke, Philippe Jeannin, Sabrina Laroche

• Bij seroconversie in 1e en 2e zwangerschapstrimester én negatieve
PCR op amnionvocht
bepaal IgG, IgM en IgA (perifeer bloed)

- IgM én IgA negatief (probabiliteit op CT <1% bij 
seroconversie in 1e trimester en 5% bij seroconversie in 2e 
trimester)
geen aanvullende onderzoeken
IgM en IgA afname in 2e levensweek - indien opnieuw
negatief: verder IgG opvolging tot dat daling van titer optreedt

- IgM of IgA positief (probabiliteit van CT 40-90%): verdere
uitwerking nodig

Vlaamse consensus over beleid bij de pasgeborene
na toxoplasma virage tijdens de zwangerschap
Alexandra Casaer, Christine Van Mol, Filip Cools, Gunnar Naulaers, Koenraad Smets, Ludo Mahieu,

Patricia Delbeke, Philippe Jeannin, Sabrina Laroche

• Bij alle andere kinderen
aanvullend onderzoek: T. gondii serologie (IgG, IgM en IgA), routine
labo met bloedbeeld en leverfunctietesten, echografie hersenen,
oogfundus, gehoorscreening

indien geen klinische verschijnselen aanwezig, wordt er geen
behandeling opgestart
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• Bij alle andere kinderen

- IgM én IgA negatief: controle serologie in 2e levensweek
indien blijvend negatief wordt IgG titer maandelijks 
opgevolgd
IgG titer daalt (minstens 4 maanden IgG opvolging)
→ stop opvolging oogfundus, ontwikkeling en gehoor
→ geen bewijs van congenitale infectie

- IgM of IgA positief: strikte opvolging oogfundus,
ontwikkeling en gehoor
oogfundus: op 3 m, 6 m, 12 m, 18 m, 24 m; nadien jaarlijks tot het
kind zelf in staat is symptomen te herkennen (12 j)
gehoor: jaarlijks
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na toxoplasma virage tijdens de zwangerschap
Alexandra Casaer, Christine Van Mol, Filip Cools, Gunnar Naulaers, Koenraad Smets, Ludo Mahieu,
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• echo hersenen of oogfundus afwijkend of klinische tekenen van
congenitale infectie:
doe een lumbaal punctie
start behandeling:

Pyrimethamine 2x1 mg/kg/d gedurende 2 dagen, gevolgd door 2x0.5 mg/kg/d gedurende 2
maanden, gevolgd door 2x0.5 mg/kg/d op maandag-woensdag-vrijdag gedurende 10
maanden
+ Su lfadiazine 2x50 mg/kg/d gedurende 12 maanden
+ Folinezuur 10 mg 3x/week gedurende 12 maanden (dosis in functie van aantal
neutrofielen aanpassen, max 20 mg/kg)

Prednisone 2x0.5 mg/kg/d wordt opgestart bij oftalmologische indicatie (actieve haard
gelegen in achterpool of aan n. opticus; visus bedreigd; ernstige inflammatie) en/of bij
afwijkende liquor (hoge concentratie eiwit > 1  g/dl)

Besluit

• meeste kinderen met CT asymptomatisch bij de
geboorte maar kunnen later symptomen ontwikkelen
(meestal chorioretinitis)

• actuele richtlijnen voor behandeling van
pasgeborenen met CT gemaakt op basis van
klinische ervaring

• geen bewijs dat ruimere indicatiestelling de uitkomst
gunstig beïnvloedt → aanbevelingen ontwikkeld met
meer restrictieve indicatiestelling tot behandeling


