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Parazitárne ochorenia sa signifikantne rozšírili medzi dospelými jedincami a nie sú len ochorením detského veku. Nerozpoznané a neliečené 
môžu spôsobiť závažné neurologické a psychiatrické poruchy. Skoré rozpoznanie a liečba vedú k redukcii morbidity a zabráneniu rozvoja 
ťažkých štrukturálnych zmien CNS. Ten môže byť miestom invázie pre Toxoplasma gondii a Toxocara canis et cati. Cielene napádajú neurálny, 
endokrinný, neuromodulatórny a imunomodulatórny systém. Spoločným mechanizmom vzniku neuropsychických komplikácií je zvýšenie 
dopamínovej aktivity v hipokampe, čím sa zasahuje do procesu učenia a pamäti. Zistila sa súvislosť medzi schizofréniou a vyššou hladinou 
toxoplazmových protilátok, ako aj prejavmi OCD. Neuropsychiatrická manifestácia parazitárnych ochorení je pomerne nešpecifická. Klinicky 
najvýznamnejšie sú prejavy cerebrálnej toxokarózy vyúsťujúce do epilepsie, demencie a rôznych kognitívnych a afektívnych postihnutí. 
Prezentovaná kazuistika ako raritný prípad prispieva k zlepšovaniu diagnostických možností i rozhľadu psychiatra.

Kľúčové slová: Toxoplasma gondii, Toxocara cati, infekčný agens, rozvoj schizofrénie, zápalová aktivita CNS, cerebrálna toxokaróza, 
vývin parazita, neuropsychiatrické prejavy.

Neuropsychiatric complications of selected parasitic diseases

Parasitic diseases have been spread significantly among the adults. They can induce serious neurological and psychiatric disorders if 
they are left unrecognized. Early recognition and treatment reduce morbidity and prevent the development of CNS structural changes. 
It is the specific localization of Toxoplasma gondii and Toxocara canis et cati invasion. They target neural, endocrine, neuromodulatory 
and imunomodulatory systems. Increased dopamine activity in hippocampus and influenced impaired learning processes and memory 
are the main mechanisms of the neuropsychiatric complications.The relation between schizophrenia and increased toxoplasma anti-
bodies level was found as far as the OCD symptoms. Neuropsychiatric manifestation is rarely specific. The most clinically important are: 
epilepsy, dementia, cognitive and affective impairment. The case presentation, as the rare example, contributes to better diagnostic 
process and knowledge of the psychiatrists.

Key words: Toxoplasma gondii, Toxocara cati, schizophrenia development, parasitic invasion, cognitive impairment, cerebral toxocarosis, 
parasite advancement, CNS inflammatory activity, neuropsychiatric complications.
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Úvod
Imigrácia do Európskej únie prináša so 

sebou v poslednom období zvýšenú mobi-
litu ľudí a súvisí s prenosom rôznych parazi-
tárnych ochorení. Globalizácia tak predsta-
vuje nielen pozitívne veci, ale aj opätovnú 
bagatelizáciu hygienických štandardov, zlé 
stravovacie návyky, nedostatočnú tepelnú 
úpravu jedál. Parazitárne ochorenia sa signi-
fikantne rozšírili medzi dospelými jedincami, 
a nie sú tak len ochorením prevažne detského 
veku. Najrozšírenejšími sú Toxocara canis et 
cati a Toxoplasma gondii. Nerozpoznané a ne-
liečené môžu napádať centrálny i periférny 
nervový systém a spôsobiť závažné neurolo-
gické a psychiatrické poruchy. Už v dávnejších 
štúdiách bol v centre pozornosti vplyv infekcie 
toxoplazmou na zmeny v ľudskom správaní. Do 
istej miery sa spájala aj s duševnou poruchou. 
V laboratórnom experimente boli ľudské den-
dritické bunky infikované toxoplazmou a zača-
lo sa uvažovať, že narušenie GABA-ergického 

systému má významnú úlohu v etiopatogené-
ze neurologických a psychiatrických ochorení. 
Parazit vstúpi do CNS a  ihneď po infikovaní 
a za krátky čas vyústi do klinickej manifestácie. 
Skoré rozpoznanie a  liečba vedú k  redukcii 
morbidity a zabráneniu rozvoja ťažkých štruk-
turálnych zmien CNS a demencií.

História
Prvé zmienky o neuropsychických zmenách 

pri parazitárnych ochoreniach sa v literatúre ob-
javili v 40-tych a 50-tych rokoch. Toxokaróza CNS 
bola opísaná v roku 1951. Beautyman a Wolf 
pri pitve dieťaťa s polymyelitídou objavili larvu 
v ľavej časti talamu. V roku 1952 opísal Beaver tzv. 
visceral larva migrans syndrome u dieťaťa s mul-
tisystémovým postihnutím a eozinofíliou. V roku 
1956 Dent priniesol prvé dáta o morfológii čreva 
a zmenách v CNS. Do roku 1987 bolo vo svete 
opísaných len 50 prípadov neurotoxokarózy. Po 
roku 2001 začal intenzívny výskum nielen na 
zvieracích, ale aj v humánnych štúdiách.

Parazity s lokalizáciou v CNS
Mozog má veľmi komplikované štruktúry, 

ktoré ho chránia pred preniknutím parazitov, 
napriek tomu je táto lokalizácia pre niektoré 
druhy obligátna, aj keď musia prekonať hema-
toencefalickú bariéru atakovaním jej endotelo-
vých buniek. Zápal zvyšuje permeabilitu tých-
to buniek, parazity vstupujú do CNS krvným 
obehom. Pomocou toxínov a hydrofilných mo-
lekúl krvi vstupujú z cerebrospinálneho moku 
do extracelulárnych priestorov CNS. Mozog je 
„bezpečnou zónou“ pre invadujúce parazity, 
lebo tu chýbajú mnohé imunokompetentné 
bunky, ktoré v ostatných tkanivách organizmu 
hostiteľa napádajú ich vývojové štádiá (1). Medzi 
parazity, ktoré môžu parazitovať do CNS, patria 
Toxoplasma gondii, Taeania solium i Naegleria 
fowleri. Hlavne Toxoplasma má mimoriadnu 
afinitu k CNS, čo sa prejavuje pri kongenitálnej 
toxoplazmóze. Pri nakazení plodu v prvom tri-
mestri prevláda cerebrálna forma toxoplazmózy 
s lokalizáciou v CNS a oku, končiaca výrazným 



64

Psychiatria pre prax | 2015; 16(2) | www.solen.sk

64 Prehľadové články

poškodením mozgu až smrťou. Pri nakazení 
v  neskoršom období tehotenstva prebieha 
v  plode subakútne, prejaví sa až výraznými 
neurologickými abnormalitami u novoroden-
ca s postihnutím oka, psychickými zmenami, 
niekedy aj epilepsiou. Príznaky sa môžu objaviť 
v rôznom veku dieťaťa. 

Infekčný agens a cesta prenosu 
Toxoplasma gondii

Toxoplazmová infekcia je u ľudí veľmi častá, 
ale klinické prejavy choroby sú skôr zriedkavé. 
Antitoxoplazmové protilátky má asi 16 – 40 % 
populácie. U väčšiny ide o chronickú toxoplaz-
mózu. Cook et al. (2) zistil, že 30 – 60 % žien sa 
infikovalo cystami konzumovaním nedostatočne 
tepelne upravovaných potravín a len 6 – 17 % 
malo kontakt s pôdou a mohli sa nakaziť oo-
cystami. Nákaza toxoplazmou sa vyskytuje často 
u imunodeficitných pacientov vo forme encefa-
litídy, až v 24,5 % u pacientov s AIDS a je častou 
príčinou smrti (3). Akútna toxoplazmóza CNS je 
pomerne častá aj u pacientov po transplantácii 
orgánov. Príčinou sú tkanivové cysty v transplan-
tátoch, ale aj reaktivácia latentnej infekcie, ktorú 
už mal recipient predtým.

Toxoplasma gondii invaduje do gliálnych 
buniek, cysty sa najčastejšie vyskytujú v lim-
bických štruktúrach, a to v amygdale a nucleus 
accumbens, čím zasahujú do modulácie emo-
cionálnych procesov. Prítomnosť tkanivových 
cýst sa zisťuje aj zvýšenou hladinou anti T. gondii 
IgG. Zvýšenie týchto protilátok je preukázateľ-
né u pacientov s prvou epizódou schizofrénie 
a je typické pre chronickú formu. Pri akútnej 
sa zvyšujú iba anti IgM protilátky (4). Inváziu 
do mozgu sprevádza aj bunková infiltrácia. 
Dominuje populácia T lymfocytov, ale infiltrujú 
sa aj B bunky, NK bunky, makrofágy a dendritické 
bunky. Špecifické vzťahy parazita a hostiteľa mô-
žu determinovať jedinečnú mozgovú fyziológiu 
a vyvolávať rôzne psychiatrické poruchy.

Zmeny správania hostiteľov a človeka 
pri Toxoplasma gondii

Parazity cielene napádajú niektorý zo 4 fy-
ziologických systémov: neurálny, endokrinný, 
neuromodulatórny alebo imunomodulatórny. 
Medzipôsobenie systémov moduluje ľudské 
správanie tak, že sťaží ich fyziologické fungova-
nie, spomalí reakčný čas a zvyšuje riziko porúch 
neuronálnych spojení, tzv. „traffic accident“. 
S asymptomatickou chronickou toxoplazmózou 
sa spájajú vážne psychiatrické poruchy ako schi-
zofrénia, obsedantné poruchy a Parkinsonova 
choroba. Možným spoločným mechanizmom 

vzniku je zvýšenie dopamínovej aktivity, kritic-
kú úlohu zohráva pri ovplyvnení neuronálnej 
aktivity v hipokampe, čím výrazne zasiahne do 
procesu učenia a pamäti (5).

Z týchto a ďalších poznatkov o vplyve toxo-
plazmózy na zmeny správania vychádzali počet-
né štúdie o vzťahu T. gondii a schizofrénie, ktoré 
vyhodnotil Torrey (6). Yolken (7) vychádza zo 
skutočnosti, že schizofrénia postihuje približne 
1 % dospelej populácie a zo štúdií u rodinných 
príslušníkov vyplynulo, že v jej etiológii hrajú 
významnú úlohu genetické faktory. Boli zistené 
rôzne predispozičné gény, preto tvrdí, že pri 
vzniku schizofrénie zohrávajú úlohu aj infekčné 
a enviromentálne faktory. Brown (8) zistil, že rizi-
ko vzniku schizofrénie je 7-krát vyššie pri chrípke 
počas prvého trimestra, avšak nezvýšené počas 
druhého a tretieho. Podobne konštatuje, že me-
dzi prenatálne infekcie spájané so schizofréniou 
patria aj rubeola a toxoplazmóza. Khandaker (9) 
analýzou 21 klinických štúdií prišiel k záveru, že 
prenatálne nešpecifické bakteriálne nákazy mat-
ky vedú k 2 – 5-násobne vyššiemu riziku vzniku 
schizofrénie. Bolo dokázané, že pri spoločnej 
infekcii herpes simplex vírusu typu 2 a T. gondii 
sa zvyšuje riziko schizofrénie dvojnásobne. Toto 
vyvodil zo skutočnosti, že prenatálne infekcie sa 
spájajú s rovnakými štrukturálnymi a funkčný-
mi abnormalitami mozgu, ktoré sú relevantné 
pre schizofréniu. Vzhľadom na to, že chronická 
toxoplazmóza na rozdiel od akútnej pri kon-
genitálnom nakazení vyvoláva menej výrazné 
zmeny v CNS, je riziko vzniku schizofrénie pri 
nakazení v dospelom veku nižšie. Napriek tomu 
existuje vzťah medzi prevalenciou schizofrénie 
a toxoplazmózy. Potvrdzuje to zistenie Van Os 
et al. (10),   že vo Francúzsku, kde je vysoká pre-
valencia infikovaných, bol výskyt prvých epizód 
schizofrénie o 50 % vyšší než v Anglicku, kde 
je prevalencia tejto parazitózy výrazne nižšia. 
Yolken (11) dokázal na skupine 38 pacientov 
s prvou epizódou, že mali signifikantne zvýše-
né hladiny IgG, IgM a j IgA pre anti T protilátky. 
Podobne aj Alvarado- Esquivel (12) zistil, že sé-
roprevalencia IgG bola vyššia u pacientov so 
schizofréniou (20 %) oproti kontrolnej skupine 
(5 %) z tej istej lokality v Mexiku. Potvrdil tiež, že 
séroprevalencia bola signifikantne vyššia u pa-
cientov so simplexnou schizofréniou než u tých 
s paranoidnou formou. Jones-Brando (13) zistil, 
že antipsychotiká inhibujú replikáciu tachyzoitov 
T. gondii v bunkovej kultúre a sú účinné aj v lieč-
be samotnej parazitózy.

Fond (14) konštatuje, že okrem pozitívneho 
vzťahu medzi schizofréniou a prítomnosťou to-
xoplazma protilátok sa zistila aj podobná súvis-

losť medzi vyššou hladinou toxoplazmových 
protilátok a OCD. Poukázal aj na osobnostné 
zmeny u nakazených pacientov. Infikovaní muži 
boli často viac dogmatici, menej sebavedomí, 
opatrnejší, viac žiarliví, ale menej impulzívni. 
Infikované ženy zase vrúcnejšie, prítulnejšie, 
srdečnejšie, ale neisté a vratké. Autori predpo-
kladajú, že tieto rozdiely sú spôsobené úrovňou 
hladiny testosterónu u nakazených a zdravých 
osôb.

Fekadu (15) konštatuje, že patofyziologické 
mechanizmy, ktoré vyvolávajú vznik psychic-
kých ochorení, stále nie sú známe, ale ich priamy 
vplyv postuluje množstvo publikácií. Známy je 
opis pacienta s depresiou, ktorý bol T. gondii 
pozitívny a vykazoval slabú odpoveď na antide-
presíva. Tá sa objavila až po adekvátnej liečbe 
toxoplazmózy. Zhang (16) zistil súvislosť medzi 
infekciou a nefatálnym suicidálnym násilím voči 
sebe u dospelých obyvateľov švédskeho mes-
ta Lund. Podobný vzťah potvrdil aj u mladších 
pacientov s diagnózou schizofrénie. U starších 
sa však takýto vzťah nepotvrdil. Flegr (17) zhŕňa 
literárne údaje o vplyve latentnej toxoplazmózy, 
ktorá u vodičov predlžuje reakčný čas a zvyšuje 
riziko vzniku dopravných nehôd.

Infekčný agens a cesta prenosu 
Toxocara cati et canis

Pôvodcami larválnej toxokarózy u  ľudí 
v miernom klimatickom pásme sú vývinové 
štádiá druhov rodu Toxocara. Na Slovensku bola 
zistená 14 % prevalencia, najmä u ľudí z vidieka. 
Podľa novších údajov u detí je vyššia, asi 8,96 %.  
U  dospelých sa pohybuje okolo 6 – 44 %. 
Prejavuje sa výraznými klinickými príznakmi 
v závislosti od postihnutých orgánov. Človek sa 
nakazí buď priamou cestou, kontaktom s hosti-
teľom – psom alebo mačkou. Možný je aj prenos 
ingesciou vajíčok z pôdy, či surovou zeleninou, 
alebo prenosom špinavými rukami. Samotný 
trus zvierat je neinfekčný, na vývin vajíčok je 
potrebná inkubačná perióda v pôde. Parazita 
predstavuje askaridová nematóda normálne 
parazitujúca v hrubom čreve hostiteľa, psa alebo 
mačky. Je dlhá asi 20 cm, samička dokáže produ-
kovať až 20 000 vajíčok. Po infikovaní hostiteľa 
sa larvy uvoľňujú z vaječných obalov a aktívne 
prenikajú z lumenu tenkého čreva do sliznice, 
kde infiltrujú lymfatické a krvné kapiláry. Ďalej 
sú zanesené do pečene a pľúc, prípadne do očí 
a mozgu, kde ostávajú v pokojovom štádiu dlhý 
čas. Po vykašľaní a prehltnutí lariev sa dostávajú 
z pľúc naspäť do čreva, kde sa u definitívneho 
hostiteľa ukončí vývin pohlavných štádií pa-
razita. Larvy na definitívnom mieste ostávajú 
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v stave „ hypobiózy“, nerastú a opuzdrujú sa. 
V okolí dochádza ku kolagénnej reakcii a tvorí 
sa metabolicky aktívny eozinofilný granulóm.

Podľa epidemiologických údajov je infikova-
ná asi 1 miliarda ľudí. Séroprevalencia sa zvyšuje 
prevažne na tropických ostrovoch, ktoré sú do-
volenkovým rajom. Reunion 93 %, Taiwan 77 %, 
Bali 63 %, Brazília 30 %. Existuje priama korelácia 
medzi životným štýlom a rizikom nákazy. 7 % 
populácie je nositeľom protilátok. 

Podľa klinických príznakov rozlišujeme u ľudí 
rôzne formy larválnej toxokarózy (22): 1. skrytá; 
2. viscerálna – syndrome visceral larva migrans, 
VLM; 3. očná – syndrome ocular larva migrans, 
OLM; 4. nervová – syndrome neural larva mig-
rans, NLM; 5. asymptomatická.

Nervová forma je zriedkavé ochorenie ľudí. 
Kinčeková (18) opisuje prípad závažnej nervovej 
formy u 4-ročného dieťaťa s nálezom počet-
ných lézií v rôznych častiach mozgu zistených 
magnetickou rezonanciou. Dôsledkom boli pa-
rézy končatín, ktorým predchádzali spastické 
kontrakcie, strata rovnováhy, horúčka a zápal 
pľúc. Diagnóza sa potvrdila zistením vysokých 
titrov IgM a veľmi vysokých titrov IgG špecific-
kých antitoxokarových protilátok. Zmeny, ktoré 
vyvolávajú migrujúce larvy v CNS ľudí, nie sú 
presne známe. Moreira-Silva (19) sumarizovali 
literárne poznatky o zmenách CNS vyvolaných 
migrujúcimi larvami toxokár. Podľa nich sa larvy 
našli v bielej i sivej hmote aj v leptomeningoch. 
Výsledky pitvy 8 pacientov ukázali prítomnosť 
granulómov v cerebelle, medulle, talame a pon-
se. Kazek (20) opisuje prípad cerebrálnej for-
my toxokarózy u 7-ročného dieťaťa, keď z jeho 
mozgu vybrali tumor-like útvar. V jeho centre sa 
nachádzalo množstvo lariev. Okolité gliálne tka-
nivo vytvorilo kapsulu s masívnou zápalovou in-
filtráciou a charakteristickou eozinofíliou. Prejavy 
migrácie lariev sú rôznorodé. Vzniká meningitída 
a encefalitída, známe sú prípady myelitídy a ce-
rebrálnej vaskulitídy. U detí sa často vyskytuje 
optická neuropatia. Klinicky najvýznamnejšími 
sú prejavy cerebrálnej toxokarózy vyúsťujúce do 
epilepsie, demencie či mentálnej retardácie (21). 

Neuropsychiatrické príznaky vybraných 
parazitárnych ochorení

Neurologická manifestácia je pomerne ne-
špecifická. Miesto postihnutia CNS býva rôzne. 
Najčastejšími symptómami sú horúčka, cefalea, 
svetloplachosť, poruchy zraku. Typickými prejav-
mi sú slabosť, dorzalgie a únava vyúsťujúce do 
zmätenosti. Prvotné prejavy poruchy sa často 
odrážajú na zmenenom správaní a nedosta-
točnej adaptácii na zmeny. U detí sa vyskytuje 

dyslexia, problémy s analýzou, syntézou, ve-
dením očných pohybov a rozlišovaním figúr 
a pozadia, či nízka inteligencia. 

Kognitívna dysfunkcia
Nerozpoznané a latentné formy neurotoxo-

karózy sa spočiatku často prejavujú kognitívnym 
zhoršením. Postihnutí majú zníženú schopnosť 
riešiť problémy, nedokážu správne využiť získa-
né informácie, spracovávajú ich nehierarchicky. 
Nesprávne plánujú. Sťažujú sa na zníženú kon-
centráciu, ktorá sa môže manifestovať ako strata 
plynulosti konverzácie pri rozhovore, alebo nut-
nosť opäť prečítať si stranu, či znova povedané 
zopakovať, aby tomu plne porozumeli. Výrazná 
je zábudlivosť pri bežných denných úkonoch, 
spomalenie myšlienkového toku. Často sa pri-
družujú motorické komplikácie ako nezručnosť, 
trasľavé písmo, tremor a poruchy rovnováhy, 
zvlášť pri rýchlych pohyboch hlavy. Pacienti sú 
často sociálne vyčerpaní, apatickí. Symptómy 
pripomínajú depresiu, ale bez vnútorného po-
citu dysfórie, no s prevahou anxiety. Vnútorný 
náhľad je pomerne dlho zachovaný, takže pa-
cienti veľmi často presne opisujú svoje ťažkosti. 
Primárny kognitívny deficit je definovaný ako 
neschopnosť udržať kontext informácie, keď 
podnety už nie sú nositeľom novej informácie, 
čím vzniká pamäťový deficit. Zhoršuje sa výbav-
nosť, nefunkčná je krátkodobá pamäť, znižuje 
sa retencia. Všetky tieto príznaky sa rozvíjajú 
subakútne počas dlhých týždňov a mesiacov.

Demencia
V psychiatrickej praxi sa využíva hodnotenie 

v dvoch veľkých štádiách: 1. skoré štádium: môže 
vyzerať ako ťažká depresívna porucha alebo 
iné spektrum depresií. Najprv sa objaví apatia, 
letargia, vyčerpanie zo sociálneho fungovania. 
Pacient nedokáže udržať pozornosť, pribúda 
vizuálno-konštruktívny deficit, má ťažkosti 
s formálnymi úlohami. Motorické symptómy 
zahŕňajú dyskoordináciu, nerovnováhu, slabosti 
dolných končatín a mierny tremor; 2. neskoré 
štádium: charakteristické sú poruchy osobnos-
ti, zvýšená iritabilita, závažné poruchy pamäti, 
strata vitality. Je vysokopravdepodobný výskyt 
psychotických prejavov, epileptických záchvatov 
a progredujúca ataxia. 

Depresia
Depresívne poruchy sa môžu vyskytovať 

v komorbidite, ale môžu plynúť aj zo samot-
nej parazitárnej infekcie. Častejšie sa vyskytujú 
sekundárne poruchy nálady v súvislosti s pro-
gresiou neuroparazitózy, opisujú sa ako súčasť 

pseudodemencie, keď sa výraznejšie prejavia 
hlavne apatiou, ktorá je súčasťou neurokogni-
tívneho postihnutia. Diagnostika sa pridržiava 
kritérií podľa MKCH-10. Vzhľadom na rozlíšenie 
symptómov depresie a nešpecifických prízna-
kov parazitárneho ochorenia nás zaujímajú skôr 
nesomatické faktory, a to: nízke sebavedomie, 
pocity viny, stavy plačlivosti a strata motivácie. 
Diagnóza by mala byť určená na tzv. zlučujúcom 
prístupe, keď prehodnotíme všetky symptómy, 
ktoré by mohli vzniknúť na organickom pod-
klade parazitárneho ochorenia, ako napríklad 
únava, malátnosť, slabosť.

Kazuistika
Latentné neurotoxokarózy sa nemusia kli-

nicky prejavovať a nemusia byť identifikovateľné 
ani neurozobrazovacími metódami. Somatická 
migrácia v čase hypobiózy ako spiacej larvy 
môže v cerebrospinálnom moku podporovať 
množenie lariev a vznik zápalovej aktivity CNS 
aj bez somatických symptómov. Naopak, para-
zitárne ochorenie sa manifestuje čoraz častejšie 
primárne neuropsychickými zmenami, ktoré 
nedostatočne reagujú na psychofarmakologickú 
liečbu, a odhalí sa až pri laboratórnom vyšetrení 
cerebrospinálneho moku špecifickými reakciami. 
Príkladom je nasledujúca krátka kazuistika z kli-
nickej praxe. Našu kliniku kontaktovala 30-ročná 
žena pôvodom z Turecka, študentka veterinárnej 
medicíny. Do 18 rokov žila na domácej farme 
s množstvom zvierat a nižším hygienickým štan-
dardom. Od 18 rokov sa pohybovala v prostredí 
sociálne porovnateľným s bežným životným 
štandardom v strednej Európe. 5 rokov žila na 
Slovensku na internáte, neskôr na priváte. Pri 
rozhovore udávala postupné zhoršovanie zraku 
a škúlenie asi 2 roky dozadu, ktoré korigovala 
pomocou okuliarov. V škole sa jej zhoršili študijné 
výsledky v priebehu pol roka, sťažovala sa na ne-
sústredenosť a neschopnosť zapamätať si pre-
čítané. Pri zintenzívnení snahy sa viac unavila, 
bola emočne labilná, pridružili sa ataky paniky 
s prechodom do permanentnej anxiety. Zhoršili 
sa rečové schopnosti, rozvíjala sa anhedónia, pa-
sivita. Vtedy prvý raz kontaktovala psychiatra. Na 
liečbu sertralínom a venlafaxínom odpovedala 
nedostatočne, bez zmeny v klinickom prejave, 
depresívna symptomatika sa prehlbovala, pri-
družil sa kognitívny deficit. V priebehu liečby 
náhle došlo k rozvoju febrilít, hnačiek a menin- 
geálnych príznakov. CT a MR nálezy boli ne-
gatívne, vyšetrenie cerebrospinálneho moku 
poukázalo na výraznú leukocytózu. Po zváže-
ní anamnézy sme konzultovali Parazitologický 
ústav SAV, ktorý odporučil ster cerebrospinál-
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neho moku. Ten potvrdil výraznú eozinofíliu. 
Realizovali polymerázovú reakciu DNA-PCR, 
ktorá potvrdila podozrenie na toxokarózu. 
Indikovaná liečba antiparazitikami kombinovala 
albendazol v dávke 400 mg denne po obdo-
bie 9 dní a invermectin 15 mg denne 4 týžd-
ne. Súčasne sme pokračovali v antidepresívnej 
liečbe venlafaxínom v dávke 225 mg denne. 
V priebehu 2 mesiacov vymizli neuropsychiat-
rické komplikácie a došlo k úplnému uzdraveniu. 

Záver
Cerebrálne infekcie nie je možné obmed-

zovať iba na baktérie a vírusy. Zmeny životného 
štýlu a migrácia populácie vedie opätovne k ná-
rastu infekčných ochorení z rôzneho mikrobiál-
neho spektra a odráža sa na verejnom zdraví. 
Aj raritné prípady tak prispievajú k zlepšovaniu 
diagnostických možností a implementácii vhod-
ných laboratórnych metód. Interdisciplinárna 
spolupráca a používanie indikovaných medika-
mentov môžu priniesť benefit nielen pacientovi, 
ale aj zlepšiť rozhľad psychiatra a rozšíriť možnos-
ti dosiahnutia efektívnych liečebných stratégií.
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