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Pacienta F.C., în vârstå de 36 ani, fårå ante-
cedente personale patologice semnificative, dar cu
contact casnic cu feline ¿i canine, se interneazå
pentru prima datå în Clinica de Neurologie a Spita-
lului Universitar în august 2004, pentru douå crize
de pierdere a con¿tien¡ei cu aspect tonico-clonic
generalizat. Atunci pacienta prezenta clinic un sin-
drom meningeal cu afebrilitate, iar analiza LCR ¿i
tomografia computerizatå cerebralå au fost de as-
pect normal. Eletroencefalograma a eviden¡iat unde
lente teta difuz bilateral. S-a externat cu recoman-
darea de tratament anticonvulsivant, valproat de
sodiu 500 mg/zi.

În mai 2005, pacienta întrerupe tratamentul anti-
convulsivant din proprie ini¡iativå, fårå så prezinte
în acest interval crize de pierdere a con¿tien¡ei. În
iulie 2005, prezintå ¿ase crize de pierdere a con¿ti-
en¡ei în 48 ore, fiind reinternatå în clinica noastrå.

La internare(18.07.2005): pacientå cu stare ge-
neralå alteratå, febrilå (390C), TA-100/70 mmHg,
AV-75b/min, cu somn indus medicamentos în urma
administrårii de diazepam iv la camera de gardå,
fårå sindrom meningeal, fårå semne neurologice
de lateralizare.

În primele 24 ore de la internare, sub tratament
anticonvulsivant (valproat de sodiu 1000mg/zi),
antibiotic (ceftriaxona 2g/zi) ¿i depletiv cerebral
(manitol ¿i dexametazonå), bolnava a avut o evo-
lu¡ie ini¡ial favorabilå cu recåpåtarea stårii de con-
¿tien¡å, dar ulterior a prezentat o nouå crizå de

pierdere a con¿tien¡ei cu debut focal stâng, cu gene-
ralizare secundarå, urmatå de crize subintrante (7
crize la intervale de aproximativ 10 minute), ce nu
au putut fi cupate de administrarea de diazepam ¿i
fenitoinå iv ¿i a fost necesar transferul în sec¡ia ATI.

Investiga¡iile efectuate în primele 24 ore au fost:
probe biologice, care au eviden¡iat leucocitozå
21.100/mmc, cu granulocite 92%; radiografia car-
dio-pulmonarå – fårå leziuni evolutive pleuro-pul-
monare; consult ginecologic: în limite normale (pa-
cienta suferise în urmå cu 6 såptåmâni o întrerupere
de sarcinå); ecografie abdomino-pelvinå ¿i car-
diacå: fårå modificåri; examen fund de ochi: papile
plane, cu contur normal, vase de aspect normal.
Punc¡ia lombarå a eviden¡iat lichid cefalorahidian
limpede, incolor, reac¡ie Pandy negativå, leucocite
20/mmc, proteinorahie în limite normale (24 mg/dl),
glicorahie normalå (64 mg/dl). Tomografia cere-
bralå a eviden¡iat calcificåri dispuse nodular ¿i liniar
frontal de partea dreaptå, fårå edem perilezional.
Traseul EEG a fost lent difuz, hipovoltat sever, fårå
anomalii electrice focale.

În 20.07.2005, pacienta se retransferå în clinica
de neurologie, fiind con¿tientå, febrilå, cu somno-
len¡å marcatå, fårå semne neurologice de lateralitate
¿i fårå a mai repeta crize de pierdere a con¿tien¡ei,
administrându-se o dozå zilnicå de 2000 mg de
valproat (Depakine Chrono 500mg x 4/zi) ¿i anti-
biotic iv- cefalosporinå ¿i fluorochinolonå, precum
¿i metronidazol p.o. Evolu¡ia a fost favorabilå, cu
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afebrilitate la 7 zile de la internare, când pacienta a
devenit con¿tientå, orientatå temporo-spa¡ial, fårå
semne neurologice de focar. Se decide suplimen-
tarea investiga¡iilor pentru stabilirea etiologiei leziu-
nilor eviden¡iate la examinarea tomograficå, cu
examen de rezonan¡å magneticå cerebralå
(22.07.2005), care eviden¡iazå douå leziuni situate
frontal drept, corticosubcortical: una centimetricå
rotundå, în hipersemnal T1, cu periferia în hiper-
semnal T2 ¿i centrul în hiposemnal T2 ¿i o alta infra-
centimetricå la nivelul cåreia predominå hiper-
semnal T1 ¿i T2, sugestiv pentru material cu sus-
ceptibilitate magneticå (calcificåri); fårå prizå a sub-
stan¡ei de contrast la nivelul leziunilor. Aspectul este
sugestiv pentru leziuni parazitare (figura 1).

Pentru stabilirea diagnosticului pozitiv s-au efec-
tuat ¿i alte analize de laborator, probe imunologice
¿i consult boli parazitare, eviden¡iindu-se:

– sindrom inflamator biologic cu fibrinogen
627 mg/dl (normal sub 400mg/dl), proteina C
reactivå pozitivå, VSH normal;

– hemoculturi negative;
– culturi din LCR negative;
– formula leucocitarå cu eozinofile în limite

normale;
– imunogramå cu IgM peste limita superioarå

a normalului (360UI/ml, fa¡å de 330UI/ml);
– teste hepatice normale;
– IgG pozitiv pentru Toxocara canis în LCR ¿i

ser (metoda ELISA), cu valori de 0,422 în
ser ¿i 0,453 în LCR (rezultatul este considerat
pozitiv la valori peste 0,270);

– IgG prin metoda ELISA pentru toxoplasma,
trichinella spiralis, cisticerc- negative;

– serologie negativå pentru HIV ¿i Treponema
pallidum.

În urma consultului de boli infec¡ioase ¿i para-
zitare, se stabile¿te diagnosticul de: toxocarozå cere-
bralå, confirmatå serologic ¿i se recomandå trata-
ment cu albendazol 10 mg/kg, cu controlul såptå-
mânal al hemogramei ¿i al probelor hepatice.

În urma investiga¡iilor s-au exclus alte boli para-
zitare cerebrale (toxoplasmozå, cisticercozå, trichi-
nelozå), meningoencefalitå bacterianå, viralå sau
fungicå, infec¡ia HIV, abcesul cerebral.

Pacienta se externeazå în august 2005 ¿i revine
în septembrie 2005 pentru reevaluare imagisticå ¿i
biologicå. În acest interval, pacienta a urmat trata-
ment cu albendazol 800mg/zi ¿i valproat de sodiu
2000mg/zi, ¿i a mai prezentat douå crize de pierdere
a stårii de con¿tien¡å cu aspect tonico-clonic gene-
ralizat. S-au eviden¡iat:

– sindrom inflamator, cu VSH 58mm/1h;
– u¿oarå anemie cu Hb-11,3g/dl, cu indici eri-

trocitari la limita inferioarå a normalului;
– probe hepatice normale;
– rezonan¡å magneticå cerebralå – leziune

unicå, rotund-ovalarå, cu diametrul de 9 mm,
frontalå dreaptå, corticalå, având centrul cu
semnal hemoragic sau hiperproteic, cu inel
periferic cu prizå neomogenå a substan¡ei de
contrast, fårå edem perilezional;

– EEG – traseu alfa de fond, mediu voltat, in-
tricat spontan ¿i la hiperventila¡ie cu frecvente
descårcåri de complexe vârf-undå bilateral
¿i unde ascu¡ite centro-temporo-parietal;

– consult boli parazitare – recomandå continua-
rea tratamentului cu albendazol în cure de 2-3
såptåmâni, cu pauzå 2 såptåmâni între cure;

Figura 1
Secven¡e: axial T2, axial FLAIR, coronal T1 - se
eviden¡iazå leziune centimetricå frontalå dreaptå
intracerebral, cortico-subcortical (în girul frontal superior)
ce apare în hipersemnal pe secven¡a ponderatå T1, T2,
FLAIR, sugestiv pentru material cu susceptibilitate
magneticå (calcificåri).
Pe secven¡a ponderatå T1 postGadolinium, nu se
eviden¡iazå prizå postcontrast – hipersemnal sugestiv
pentru calcificåri; prezen¡a artefactelor de mi¿care.
Aspectul sugereazå leziune de tip parazitar. (Iulie 2005)
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– se repetå serologie pentru Toxocara canis
(IgG pozitiv), Trichinella spiralis (negativ) ¿i
Cisticerc (negativ)

Pacienta s-a reinternat dupå 3 luni (ianuarie
2006) pentru reevaluare imagisticå. În acest interval
nu a mai prezentat crize convulsive ¿i a urmat trata-
ment cu valproat de sodiu 2g/zi ¿i albendazol în
cure de 2 såptåmâni cu pauzå 2 såptåmâni între
cure. Examenul de rezonan¡å magneticå
(18.01.2006) a eviden¡iat aceea¿i leziune unicå
frontalå dreaptå parasagitalå, dar cu diametru cres-
cut, de 24 mm în plan transvers ¿i 29 mm în plan
sagital, cu contur neregulat, semnal neomogen mixt,

cu componentå hemoragicå importantå în stadiu
subacut, cu prizå inelarå perifericå a substan¡ei de
contrast, cu edem perilezional, cu moderat efect de
maså asupra ventriculului lateral drept (figura 2). Se
solicitå ¿i consult neurochirurgical, care recomandå
tratament conservator. Se externeazå cu tratament
cu albendazol 800mg/zi, valproat de sodiu 2g/zi si
dexametazonå 2mg/zi p.o.

Ultima examinare rezonan¡å magneticå cerebralå
a avut loc în martie 2006, eviden¡iind reducerea
dimensiunilor leziunii parazitare (15 mm diametru),
fårå edem perilezional, cu periferia în asemnal (cal-
cificare) ¿i centrul în hipersemnal T1, T2 ¿i FLAIR
(figura 3). Electroencefalograma nu a mai

Figura 2
Secven¡e: axial T2, coronal FLAIR, coronal T1 -

Forma¡iune înlocuitoare de spa¡iu situatå parasagital
dreapta în girul frontal superior, de dimensiuni crescute

fa¡å de examinarea precedentå, de formå neregulatå, cu
semnal heterogen, cu componentå hemoragicå

subacutå, cu edem perilezional ¿i minim efect de maså
asupra ventriculului lateral de aceea¿i parte; prizå de
contrast heterogenå la nivelul leziunii cu tendin¡a de

încårcare perifericå. Aspectul complexului lezional din
secven¡aT2/FLAR poate sugera prezen¡a larvei.

(Ianuarie 2006)

Figura 3
Secven¡e: axial T2, axial FLAIR, sagital T1 - Forma¡iune

înlocuitoare de spa¡iu situatå în girul superior frontal
drept paramedian, cu prezen¡a de asemnal periferic

(calcificåri) ¿i centru în hipersemnal în toate pondera¡iile
T1, T2 ¿i FLAIR (lichid impur cu proteine/detitrus celular).

Forma¡iunea nu este înconjuratå de edem (aspect
sechelar) ¿i nu prezintå prizå de contrast

postGadolinium. (Martie 2006)
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eviden¡iat grafoelemente patologice. Biologic – VSH
50 mm/1h, fibrinogen în limite normale. Serologia
pentru toxocara canis aratå IgG prin ELISA slab
pozitiv- ISR=1,12 (considerat pozitiv peste 1,1).

Evolu¡ia este favorabilå, pacienta primind în conti-
nuare tratament cu albendazol 800 mg/zi în cure
de 2 såptåmâni ¿i cu valproat de sodiu 2g/zi. Pa-
cienta urmeazå så fie monitorizatå imagistic anual.


