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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Здрав стве но про све ћи ва ње же на ге не ра тив не до би де фи ни са но је ра ни јим ис тра жи ва њи-
ма као при хва тљив при ступ пре вен ци ји ток со пла змо зе, нај зна чај ни је па ра зит ске пе ри на тал не 
ин фек ци је.
Циљ ра да Циљ ис тра жи ва ња је био да се оце ни уло га веб-сај то ва у здрав стве ном про све ћи ва њу 
труд ни ца о ток со пла змо зи.
Ме то де ра да Гру па од 100 труд ни ца пре гле да них у На ци о нал ној ре фе рент ној ла бо ра то ри ји за 
ток со пла змо зу ан ке ти ра на је о из во ри ма њи хо вих са зна ња о ток со пла змо зи. Исто вре ме но су пре-
гле да ни веб-сај то ви на срп ском и хр ват ском је зи ку, и то пр ва 23 ко ја се пре ко пре тра жи ва ча Go o gle 
по ја вљу ју на за да ту реч „ток со пла змо за“. Ана ли зи ра ни су и оце ње ни све о бу хват ност и тач ност 
ин фор ма ци ја ко је се од но се на ути цај ток со пла змо зе на труд но ћу, ди јаг но сти ку и пре вен ци ју ове 
ин фек ци је.
Ре зул та ти Да има ју са зна ња о ток со пла змо зи по твр ди ле су 64 (64%) ан ке ти ра не труд ни це, од ко-
јих је 26 (40,6%) са зна ња сте кло пре тра жи ва њем ин тер не та, 31 (48,5%) ин фор ма ци је је до би ла од 
ле ка ра, а се дам (10,9%) од при ја те ља. Са ве ћим сте пе ном обра зо ва ња труд ни це по ве ћа ва ла се и ве-
ро ват но ћа да ће труд ни ца би ти ин фор ми са на пре ко ин тер не та (RR=3,15; 95% CI=1,27–7,82; p=0,013). 
Ана ли за по да та ка са че ти ри ин тер ак тив на веб-сај та по ка за ла је да ве ћи ну же на, пре све га, ин те-
ре су ју пу те ви ши ре ња ин фек ци је, док су сле де ћа по уче ста ло сти би ла пи та ња о ди јаг но сти ци. Од 
ана ли зи ра них чла на ка са 20 ин фор ма тив них веб-сај то ва, са мо се дам је би ло ауто ри зо ва но, док су 
у два на ве де ни из во ри ин фор ма ци ја. Ана ли за је по ка за ла да је тач ност ин фор ма ци ја би ла зна чај но 
ве ћа не го све о бу хват ност, да ни је дан ана ли зи ра ни сајт не да је пот пу но све о бу хват не и тач не ин-
фор ма ци је, те да су са мо че ти ри сај та (20%) до бар из вор ин фор ма ци ја за труд ни це о ток со пла змо зи.
За кљу чак Ин тер нет је за труд ни це зна ча јан из вор ин фор ма ци ја о ток со пла змо зи. Иако су веб-
сај то ви број ни, ма ло је оних ко ји су до бар из вор по треб них по да та ка за читаоце са српског (или 
хрватског) говорног подручја, а ни је дан не да је у пот пу но сти све по треб не и тач не ин фор ма ци је.
Кључ не ре чи: ток со пла змо за; труд но ћа; ин тер нет; ин фор ма ци је; пре вен ци ја
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УВОД

Ток со пла змо за је гло бал на зо о но за узро-
ко ва на про то зо ом To xo pla sma gon dii, ко ја 
је кли нич ки зна чај на пр вен стве но у пе ри-
на тал ној па то ло ги ји и као опор ту ни стич ка 
ин фек ци ја код осо ба на ру ше ног имун ског 
си сте ма. Са мо при мар на ин фек ци ја мај ке 
то ком труд но ће, ко ја углав ном про ла зи без 
симп то ма, мо же се пре не ти на фе тус и узро-
ко ва ти кли нич ки по тен ци јал но те шку кон-
ге ни тал ну ток со пла змо зу (КТ), нај че шћу 
па ра зит ску кон ге ни тал ну ин фек ци ју и део 
син дро ма TORCH [1, 2].

По след њих де це ни ја у Евро пи се бе ле жи 
сма ње ње се ро пре ва лен ци је ток со пла змо-
зе код же на ре про дук тив не до би [3, 4, 5], 
ко ја је да нас у ра спо ну од 17% до 58% [6, 
7]. Тренд опа да ња се по ја вљу је и у Ју го и-
сточ ној Евро пи, а сни же ње пре ва лен ци је је 
нај и зра же ни је у Ср би ји, и то са ско ро 80% 
то ком осам де се тих го ди на два де се тог ве ка 
на да на шњих 30% [8, 9]. Ово сма ње ње пре-
ва лен ци је до во ди до по ве ћа ња бро ја же на 
ко је не и му ни зо ва не ула зе у ре про дук тив ни 
пе ри од, што зна чи да су из ло же не ин фек-

ци ји, и по сле дич ног ра ста се ро пре ва лен-
ци је же на то ком ге не ра тив не до би ко ји се 
ра ни је ни је ре ги стро вао [10, 11]. При ме ри 
Аустри је и Сло ве ни је по твр ђу ју да сма ње-
ње пре ва лен ци је ин фек ци је же на до во ди до 
зна чај ног по ве ћа ња ин ци ден ци је ин фек ци је 
труд ни ца [3, 12]. За то је у Ср би ји да нас по-
треб но уве сти про грам пре вен ци је КТ.

Мо гу ћи при сту пи пре вен ци ји су си-
сте мат ски се ро ло шки пре глед труд ни ца и 
здрав стве но про све ћи ва ње. Са мо си сте мат-
ски се ро ло шки пре глед труд ни ца, од но сно 
но во ро ђен ча ди омо гу ћа ва бла го вре ме но 
от кри ва ње ин фек ци је и при ме ну спе ци-
фич не те ра пи је, чи ме се сма њу је сте пен 
пре но са ин фек ци је на плод, од но сно убла-
жа ва ју по сле ди це кон ге ни тал не ин фек ци је. 
Док ова кви про гра ми пре вен ци је зах те ва ју 
знат на ма те ри јал на сред ства, пре вен ци ја 
ин фек ци је труд ни ца кроз здрав стве но про-
све ћи ва ње, за ко је је по ка за но да сни жа ва 
ин ци ден ци ју КТ [13], из и ску је ми ни мал на 
ма те ри јал на ула га ња. Основ ни пред у слов 
ефи ка сног здрав стве ног про све ћи ва ња је 
по у зда ност по ну ђе них ин фор ма ци ја.
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ЦИЉ РАДА

Ка ко је ин тер нет да нас и у на шој сре ди ни ла ко до сту-
пан и ши ро ко рас про стра њен из вор ин фор ма ци ја, чи-
ја тач ност не под ле же про ве ри, циљ овог ис тра жи ва ња 
је био да се оце ни све о бу хват ност и тач ност по да та ка 
о ток со пла змо зи као па ра ме та ра по у зда но сти ин фор-
ма ци ја ко је пру жа ју веб-сај то ви.

МЕТОДЕ РАДА

Ис тра жи ва ње је са др жа ло два де ла. У пр вом де лу је 
по себ ним упит ни ком ан ке ти ра но 100 труд ни ца ко је 
су ис пи ти ва не на ток со пла змо зу у На ци о нал ној ре фе-
рент ној ла бо ра то ри ји за ток со пла змо зу Ин сти ту та за 
ме ди цин ска ис тра жи ва ња. Упит ни ком су при ку пље-
ни по да ци о го ди на ма ста ро сти и сте пе ну обра зо ва ња 

труд ни ца (основ но, сред ње и ви ше/ви со ко), основ ни 
по да ци из ги не ко ло шке анам не зе ко ји се од но се на 
прет ход не по ро ђа је и/или спон та не по ба ча је, по да ци 
о то ме да ли има ју ин фор ма ци је о ток со пла змо зи и из 
ко јих из во ра (ле кар, при ја те љи, ин тер нет) и да ли су 
ра ни је ис пи ти ва не на ток со пла змо зу. Упит ник је по-
пу ња ван ано ним но и на до бро вољ ној осно ви.

У дру гом де лу је по мо ћу пре тра жи ва ча Go o gle ура-
ђе но пре тра жи ва ње веб-сај то ва на срп ском и хр ват-
ском је зи ку ко ри сте ћи реч „ток со пла змо за“ као кључ-
ну. У ис пи ти ва ње су укљу че на 24 веб-сај та ко ја се пр ва 
по ја вљу ју на пре тра жи ва чу. Је дан сајт је ис кљу чен из 
да ље ана ли зе (www.pa ra zi ti.biz) јер се по ка за ло да је 
то ко мер ци јал ни сајт за ал тер на тив не ме то де ле че ња. 
Од свих ана ли зи ра них сај то ва че ти ри су би ла ин тер-
ак тив на (www.dok tor.rs, www.fo rum.kr sta ri ca.com, www.
fo rum.ro di telj por tal.com, www.be bac.com), на ко ји ма су 
по се ти о ци по ста вља ли пи та ња и до би ја ли од го во-

Схема 1. Параметри анализе и критеријуми оцењивања поузданости испитиваних информативних веб-сајтова
Scheme 1. Parameters of analysis and criteria of reliability assessment of the analyzed informative websites
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Та бе ла 1. Основ ни де мо граф ски и кли нич ки по да ци о ан ке ти ра ним труд ни ца ма
Table 1. Basic demographic and clinical data on the interviewed pregnant women

Варијабле
Variables

Труднице / Pregnant women
(N=100)

Имају сазнања о токсоплазмози
Acknowledge having knowledge on toxoplasmosis

(N=64) Немају сазнања о 
токсоплазмози

Deny having knowledge 
on toxoplasmosis

(N=36)

Извор информација
Source of information

Укупно
TotalЛекари

Physicians
(N=31)

Пријатељи
Friends
(N=7)

Интернет
Internet
(N=26)

Старост (године)
Age (years)

<24 3 (9.7%) 1 (14.3%) 4 (15.4%) 8 (12.5%) 8 (22.2%)

25–29 12 (38.7%) 2 (28.6%) 5 (19.2%) 19 (29.7%) 10 (27.8%)

30–34 11 (35.5%) 2 (28.6%) 7 (26.9%) 20 (31.2%) 8 (22.2%)

35–39 5 (16.1%) 1 (14.3%) 5 (19.2%) 11 (17.2%) 4 (11.1%)

40–44 0 1 (14.3%) 3 (11.5%) 4 (6.3%) 3 (8.3%)

>45 0 0 2 (7.7%) 2 (3.1%) 3 (8.3%)

Степен образовања
Degree of education

Основно
Grade school 5 (16.1%) 1 (14.3%) 1 (3.8%) 7 (10.9%) 8 (22.2%)

Средње
Secondary level 14 (45.2%) 2 (28.6%) 8 (30.8%) 24 (37.5%) 18 (50.0%)

Више/високо
University level 12 (38.7%) 4 (57.1%) 17 (65.4%) 33 (51.6%) 10 (27.8%)

Раније испитиване на 
токсоплазмозу
Examined previously for 
toxoplasmosis

Да
Yes 21 (67.7%) 3 (42.9%) 14 (53.8%) 38 (59.4%) 7 (19.4%)

Не
No 10 (32.3%) 4 (57.1%) 12 (46.2%) 26 (40.6%) 29 (80.6%)

Прва трудноћа
First pregnancy 16 (51.6%) 2 (28.6%) 12 (46.2%) 30 (46.9%) 21 (58.3%)

Претходне трудноће
Previous pregnancy 15 (48.4%) 5 (71.4%) 14 (53.8%) 34 (53.1%) 15 (41.7%)

Порођај(и)
Live birth(s) 10 (66.7%) 1 (20.0%) 5 (35.7%) 16 (47.1%) 11 (73.3%)

Спонтани побачај(и)
Miscarriage(s) 9 (60.0%) 2 (40.0%) 10 (71.4%) 21 (61.8%) 10 (66.7%)

N – број испитаница
N – number of subjects

ре, док су оста ли са др жа ли ин фор ма тив не тек сто ве 
о ток со пла змо зи. Да би смо от кри ли пи та ња на ко-
ја труд ни це нај че шће тра же од го во ре, ана ли зи ра на 
су пи та ња с ин тер ак тив них веб-сај то ва, док је на 20 
ин фор ма тив них ана ли зи ран са др жај тек ста о ток-
со пла змат ској ин фек ци ји. Је дан веб-сајт је ана ли зи-
ран у обе ка те го ри је, јер је са др жао и ин тер ак тив не 
и ин фор ма тив не стра ни це. Ана ли за ин фор ма тив них 
веб-сај то ва об у хва ти ла је про це ну њи хо ве по у зда но-
сти као из во ра ин фор ма ци ја за труд ни це, и то кроз 
оце њи ва ње све о бу хват но сти и тач но сти по да та ка из-
не тих у окви ру три обла сти: ути цај ток со пла змо зе на 
труд но ћу, ди јаг но сти ко ва ње ин фек ци је и пре вен ци ја 
ин фек ци је (Схе ма 1). Кон крет но, оце њи ва но је у ко јој 
ме ри веб-сајт са др жи сле де ће ин фор ма ци је по треб не 
труд ни ца ма (све о бу хват ност) и ко ли ко су оне тач не 
(тач ност): 1) на ста нак ин фек ци је фе ту са са мо по сле 
при мар не ин фек ци је труд ни це; 2) кре та ње ри зи ка за 
на ста нак ин фек ци је пло да то ком труд но ће; 3) по сле-
ди це ин фек ци је пло да; 4) ди јаг но сти ко ва ње ин фек ци-
је (ко и ка да тре ба да се те сти ра); 5) на чи ни ши ре ња 
ин фек ци је, и 6) ме ре пре вен ци је ин фек ци је. У све три 
обла сти оба па ра ме тра оце њи ва на су по е ни ма од 1 до 

5, пре ма кри те ри ју ми ма из ло же ним у схе ми 1, та ко да 
би мак си ма лан број по е на из но сио 30 за сајт ко ји би 
са др жао све по треб не и тач не по дат ке, док би сајт без 
ијед ног по да тка до би јао 6 по е на. Да би се из бе гле су-
бјек тив не раз ли ке у при ме ни кри те ри ју ма, оце њи ва ње 
је вр шио са мо је дан ис тра жи вач, при зна ти струч њак 
за ток со пла змо зу.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка вр ше на је у про гра-
му SPSS Ver sion 20. У ана ли зи ко ји од по да та ка при ку-
пље них ан ке том од ре ђу је да ли же не ин фор ма ци је о 
ток со пла змат ској ин фек ци ји до би ја ју пре ко ин тер не та 
или не ко ри шће на је ме то да ло ги стич ке ре гре си је. Зна-
чај ност раз ли ка у све о бу хват но сти и тач но сти из ме-
ђу под гру па по да та ка ис пи ти ва на је ме то дом ANO VA. 
Гра ни ца ста ти стич ке зна чај но сти би ла је p<0,05.

РЕЗУЛТАТИ

Од 100 ан ке ти ра них труд ни ца 64 (64,0%) су по твр ди-
ле да има ју са зна ња о ток со пла змо зи, од ко јих је 26 
(40,6%) са зна ња сте кло пре ко ин тер не та, 31 (48,5%) 
ин фор ма ци је је до би ла од ле ка ра, а се дам (10,9%) од 



441Srp Arh Celok Lek. 2015 Jul-Aug;143(7-8):438-445

www.srp-arh.rs

при ја те ља. Рас по де ла по да та ка при ку пље них ан ке ти-
ра њем да та је у та бе ли 1. Ве ро ват но ћа да је труд ни ца 
ин фор ми са на зна чај но се по ве ћа ва ла са ве ћим сте пе-
ном ње ног обра зо ва ња (RR=2,34; 95% CI=1,18–4,65; 
p=0,015), а по себ но ако је би ла ра ни је ис пи ти ва на на 
ток со пла змо зу (RR=9,79; 95% CI=3,12–30,78; p=0,000). 

На ин фор ми са ност о ток со пла змо зи ни су ути ца ле 
го ди не ста ро сти (p=0,772), при ми па ри тет (p=0,146), 
ни ти по сто ја ње прет ход них по ро ђа ја (p=0,382), од-
но сно спон та них по ба ча ја (p=0,567). Та ко ђе, са мо са 
ве ћим сте пе ном обра зо ва ња труд ни це по ве ћа ва ла се 
ве ро ват но ћа да ће труд ни ца би ти ин фор ми са на пре ко 
ин тер не та (RR=3,15; 95% CI=1,27–7,82; p=0,013).

Ана ли за че ти ри ин тер ак тив на веб-сај та је по ка за ла 
да се ви ше од 90% по ста вље них пи та ња од но си ло на 
пре вен ци ју (пу те ве ши ре ња ин фек ци је, а по себ но на 
уло гу ма ча ка и па са као кућ них љу би ма ца у пре но ше-
њу ин фек ци је) и ди јаг но сти ко ва ње ток со пла змат ске 
ин фек ци је (да ли се, ка да и где те сти ра ти и ка ко ту-
ма чи ти до би је не ре зул та те).

Од 20 ин фор ма тив них сај то ва (Та бе ла 2) де вет је 
би ло на ме ње но оп штој по пу ла ци ји, осам труд ни ца-
ма, док су се три сај та, иако на ме ње на пр вен стве но 
вла сни ци ма кућ них љу би ма ца, ба ви ла и про бле мом 
ху ма не ин фек ци је у труд но ћи. За тек сто ве са два сај та 
да ти су на зи ви пу бли ка ци ја из ко јих су пре у зе ти, тек-
сто ви са осам сај то ва су би ли ауто ри зо ва ни, док су код 
10 ауто ри би ли не по зна ти. Пре ма озна ка ма до ме на, из 
Ср би је је по ти ца ло 11 сај то ва, из Хр ват ске се дам, док 
су два по ти ца ла из Бо сне и Хер це го ви не.

Сви ин фор ма тив ни сај то ви су оце ње ни с укуп но 
414 по е на (69%) од мо гу ћих 600. По ло ви на ана ли зи ра-
них сај то ва има ла је по у зда ност ма њу од 60% (11/20), а 
са мо пе ти на по у зда ност ве ћу од 90% (4/20) (Гра фи кон 
1). Сред ња све о бу хват ност по да та ка би ла је 62,3%, а по 
по је ди ним сај то ви ма се кре та ла до 86,6% (13 по е на), 

Гра фи кон 1. Рас по де ла ис пи ти ва них веб-сај то ва пре ма по у зда но-
сти ана ли зи ра них по да та ка
Graph 1. Distribution of the examined websites by relevance of the 
analyzed data

Гра фи кон 2. Рас по де ла ис пи ти ва них веб-сај то ва пре ма оце ни све-
о бу хват но сти и тач но сти по да та ка
Graph 2. Distribution of the examined websites by assessment of the 
comprehensiveness and accuracy of data

Та бе ла 2. Основ ни по да ци о ана ли зи ра ним ин фор ма тив ним веб-
сај то ви ма
Table 2. Basic characteristics of the analyzed informative websites

Веб-сајт
Website

Домен
Domain

Аутор
Author

Циљна 
група

Target group

1 Wikipedia org
Непознат
Unknown

Општа
Overall

2 www.petland rs
Непознат
Unknown

Власници 
љубимаца
Pet owners

3 www.bebac.com rs
Непознат
Unknown

Труднице
Pregnant 
women

4 www.stetoskop.info rs
Непознат
Unknown

Општа
Overall

5 www.simptomi. rs
Непознат
Unknown

Општа
Overall

6 www.krenizdravo.com hr
Познат
Known

Труднице
Pregnant 
women

7 www.mamaibeba. rs
Непознат
Unknown

Труднице
Pregnant 
women

8 www.mojezdravlje.net hr
Непознат
Unknown

Општа
Overall

9 www.sgi.co. rs
Др мед.

MD
Општа
Overall

10 www.alternativ.forum.
com

hr
Непознат
Unknown

Труднице
Pregnant 
women

11 www.poliklinika-harni hr
Др мед.

MD
Општа
Overall

12 www.vetnovak.com rs
Др вет. мед.

DVM

Власници 
љубимаца
Pet owners

13 www.roda. hr
Непознат
Unknown

Труднице
Pregnant 
women

14 www.hcjz. hr
Др мед.

MD
Општа
Overall

15 www.danas. rs
Др мед.

MD

Труднице
Pregnant 
women

16 www.intervet co. rs
Непознат
Unknown

Власници 
љубимаца
Pet owners

17 www.centarzdravlja rs/hr
Из/From: 
plivamed.

net

Општа
Overall

18 www.trudnoca.net hr

Из/From: 
Pregnancy 

and the first 
year of a 

child's life, 
Mayo Clinic

Труднице
Pregnant 
women

19

Породични портал 
Дану медиа
Danu media family 
portal

ba/rs
Непознат
Unknown

Труднице
Pregnant 
women

20 www.nalaz.org ba
Др мед.

MD
Општа
Overall
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док је сред ња тач ност из но си ла 75,7%, а по по је ди ним 
сај то ви ма и до 100% (15 по е на) (Гра фи кон 2).

Укуп на тач ност по да та ка (227 по е на) би ла је ви-
ша (p<0,000) од укуп не све о бу хват но сти (187 по е на), 
што се по ка за ло и код по је ди них оце њи ва них обла-
сти (ути цај на труд но ћу, ди јаг но сти ка и пре вен ци ја) 
(Та бе ла 3). Ме ђу по да ци ма о пре вен ци ји ин фек ци је 
и ње ном ути ца ју на труд но ћу ни је би ло раз ли ке ни у 
све о бу хват но сти (p=0,269), ни и тач но сти (p=0,527), 
док су и све о бу хват ност (p=0,019; p=0,011) и тач ност 
(p=0,015; p=0,040) по да та ка о ди јаг но сти ци би ле зна-
чај но ни же.

Све о бу хват ност (p=0,836) и тач ност (p=0,339) се ни-
су раз ли ко ва ле ни из ме ђу ауто ри зо ва них и не а у то ри-
зо ва них веб-сај то ва. Тач ност по да та ка на веб-сај то-
ви ма на ме ње ним оп штој по пу ла ци ји би ла је зна чај но 
ви ша (p=0,030) не го на оним на ме ње ним труд ни ца ма, 
док се све о бу хват ност ни је раз ли ко ва ла (p=0,602).

ДИСКУСИЈА

На ша ра ни ја ис пи ти ва ња де фи ни са ла су здрав стве но 
про све ћи ва ње као при хва тљив и при мен љив при ступ 
пре вен ци ји КТ у Ср би ји [14, 15]. По тре бу за па жљи во 
осми шље ним про гра мом здрав стве ног про све ћи ва-
ња код нас по твр ђу ју и ре зул та ти ове сту ди је, по што 
ви ше од тре ћи не ис пи ти ва них труд ни ца (36%) не ма 
са зна ња о ток со пла змо зи, а чак 69% ис пи ти ва них же на 
ин фор ма ци је о ток со пла змо зи ни је до би ло од ле ка ра. 
Ре зул та ти су по ка за ли да се уло га ин тер не та као из-
во ра ин фор ма ци ја по ве ћа ва са сте пе ном обра зо ва ња, 
а може се оче ки ва ти да и да ље ра сте у скла ду са ши-
ре њем обра зо ва ња и на ро чи то ин фор ма тич ке пи сме-
но сти ста нов ни штва у це ли ни. Оту да је и по у зда ност 

ин фор ма ци ја до ко јих за ин те ре со ва не же не на овај 
на чин до ла зе ве о ма ва жна.

Ана ли за по у зда но сти ин фор ма тив них веб-сај то ва 
на српском (или хрваатском) језику, ко ја је об у хва-
ти ла оце ну ка ко све о бу хват но сти, та ко и тач но сти 
по да та ка, по ка за ла је да они пр вен стве но не са др же 
до вољ но ин фор ма ци ја по треб них труд ни ца ма (70% 
веб-сај то ва је има ло до 10 по е на, док је ви ше од 10 
по е на има ло са мо 30% веб-сај то ва, од ко јих су че ти-
ри нај бо ље оце ње на има ла 13 од мо гу ћих 15 по е на). 
Ве ћа тач ност не го све о бу хват ност ин фор ма ци ја мо же 
се услов но сма тра ти по зи тив ном по ја вом, јер је бо ље 
да не ки по да так не по сто ји (па ће га за ин те ре со ва ни 
чи та лац по тра жи ти у дру гим из во ри ма), не го да је 
дат не та чан. По гре шних по да та ка, ме ђу тим, ни је би ло 
са мо на 20% веб-сај то ва.

Огра ни че ње сту ди је мо гао би да пред ста вља су бјек-
тив ни став оце њи ва ча о по треб ној све о бу хват но сти 
по да та ка, али ка ко је увек при ме њи ван исти кри те-
ри јум, не ма раз ло га да се оче ку је да би по ка за ни од-
но си из ме ђу ана ли зи ра них гру па би ли дру га чи ји. За 
раз ли ку од све о бу хват но сти, тач ност по да та ка је би ло 
мо гу ће објек тив ни је оце ни ти. Као илу стра ци ју, на ве-
шће мо при ме ре по гре шних ин фор ма ци ја (текст са 
веб-сај та дат кур зи вом), пра ће не ко мен та ром и тач-
ним по дат ком:

1) С об зи ром да ток со пла зма пре ла зи у фе тал ни 
кр во ток тек на кон 16. не де ље труд но ће, из о ста је раз-
ви так те шких ано ма ли ја фе ту са.

Из не ти став је на ине рак тив ном сај ту ре зул ти рао 
са ве том да пр ви се ро ло шки пре глед ни је по тре бан у пр-
вом три ме стру, већ тек на кон 16. не де ље труд но ће. 
То ни је тач но, јер ин фек ци ја пло да мо же на ста ти ако 
ин фек ци ја мај ке на ста не би ло ка да то ком труд но ће, 
па чак и не по сред но пре труд но ће, а ин фек ци ја то ком 
пр вог три ме стра до во ди до те шких оште ће ња пло да и 
нај че шће до спон та них по ба ча ја [1, 2]! 

2) Ако се мај ка за ра зи при кра ју труд но ће, то че сто 
не ма ни ка кве по сле ди це по бе бу.

Тач но је да че сто не ма по сле ди ца, али је ин фек ци ја 
у тре ћем три ме стру, због нај ви ше про пу стљи во сти по-
сте љи це, и нај че шћа и нај че шће до во ди до ра ђа ња кли-
нич ки здра вог, али ин фи ци ра ног но во ро ђен че та, код 
ко јег ће се, ако се не ле чи то ком пр ве го ди не по ро ђе њу, 
раз ви ти се кве ле ра ни је или ка сни је то ком жи во та [1, 2]!

3) Де фи ни тив на ди јаг но за ток со пла змо зе се мо же 
по ста ви ти тек по сле по ро ђа ја, и то изо ла ци јом па ра-
зи та Toxoplasma gon dii из ће лиј ске кул ту ре по сте љи це.

Изо ла ци ја па ра зи та ће лиј ском кул ту ром ни узо ра ка 
по сте љи це ни кр ви ни је до вољ но осе тљи ва ме то да, те 
се да нас у свр хе изо ла ци је па ра зи та пре по ру чу је ис-
кљу чи во би о ло шки оглед [16]. Ди јаг но за КТ се по ста-
вља на осно ву ре зул та та се ро ло шких и мо ле ку лар них 
ана ли за узо ра ка пло до ве во де или кр ви фе ту са (ре ђе) 
пре ро ђе ња, кр ви из пуп ча не врп це на ро ђе њу или ка-
сни је из пе ри фер не кр ви [17, 18]! 

4) По мо ћу те ста ул тра зву ком ле кар мо же да уста-
но ви да ли је плод за ра жен.

Бобић Б. и сар. Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета

Та бе ла 3. По у зда ност ана ли зи ра них ин фор ма тив них веб-сај то ва
Table 3. Reliability of the analyzed informative websites

Параметар
Parameter

Подаци
Data

Σ поена
Σ points p

Утицај на трудноћу
Influence on pregnancy

Свеобухватност
Comprehensiveness 64/100

0.005
Тачност
Accuracy 81/100

Дијагностика
Diagnostics

Свеобухватност
Comprehensiveness 51/100

0.004
Тачност
Accuracy 62/100

Превенција
Prevention

Свеобухватност
Comprehensiveness 72/100

0.036
Тачност
Accuracy 84/100

Поузданост
Reliablity

Свеобухватност
Comprehensiveness 187/300

0.000
Тачност
Accuracy 227/300

p – статистичка значајност
p – statistical signifi cance
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Ул тра звуч ни пре глед мо же по бу ди ти сум њу на 
ток со пла змат ску ин фек ци ју тек ако по сто је ви дљи ва 
оште ће ња пло да, али и та да се ети о ло ги ја мо ра по-
твр ди ти ла бо ра то риј ском ана ли зом [19]! Оно што је 
ва жни је је сте да се ла бо ра то риј ским пре гле дом ин-
тра у те ру сна ин фек ци ја мо же утвр ди ти пре на стан ка 
ви дљи вих оште ће ња.

5) Па ра зи то ло шким пре гле ди ма ем бри о нал них 
тки ва ла ко се мо же до ка за ти T. gon dii. У де це и од-
ра слих са кон ге ни тал ном ток со пла змо зом мо гу ће је 
до ка за ти при су ство ци ста у ра зним тки ви ма, а у 
лим фним чво ро ви ма и тро фо зо и та.

Ди јаг но сти ко ва ње па ра зи та у ем бри о нал ним тки-
ви ма, ако из у зме мо пло до ву во ду и фе тал ну крв, те-
о риј ски је мо гу ће ка да би се без бед но мо гло до ћи до 
узо ра ка. Па ра зит ске ци сте у тки ви ма су од ли ка хро-
нич не фа зе и кон ге ни тал не и сте че не ин фек ци је, а 
на лаз спе ци фич них IgG ан ти те ла у се ру му је ди јаг но-
стич ки до во љан до каз, та ко да је би оп си ја не по треб-
на. Ток со пла змат ски лим фа де ни тис, ко ји је нај че шћи 
симп том акут не сте че не ин фек ци је, не ма па тог но мо-
ни чан па то хи сто ло шки на лаз, па ана ли за би оп та та 
лим фног чво ра са мо ука зу је на ток со пла змат ску ети-
о ло ги ју, а за ди јаг но зу акут не ин фек ци је по треб на је 
се ро ло шка по твр да.

6) Труд ни ца ма, на ро чи то они ма ко је су већ има ле 
спон та не пре ки де труд но ће узро ко ва не ток со пла-
змо зом, тре ба од ре ди ти иму но ло шки ста тус пре ма 
T. gon dii и пра ти ти га у то ку труд но ће.

Ток со пла змо за мо же угро зи ти са мо јед ну труд но ћу 
и не мо же би ти узрок по на вља них спон та них по ба ча-
ја [1, 2, 20]. Оту да же на за ко ју се јед ном до ка же да је 
иму ни зо ва на не мо ра ви ше да се кон тро ли ше. Али је 
сва ка труд но ћа не и му ни зо ва не же не под истим ри зи-
ком од ин фек ци је, па ју је по треб но ре дов но се ро ло-
шки кон тро ли са ти!

7) Ток со пла змо за је ин фек ци ја узро ко ва на јед но ће-
лиј ским па ра зи том ток со пла змом, ко ји се нај че шће 
на ла зи на ди вљим пти ца ма и гло да ри ма, али мо же се 
пре не ти и на дру ге жи во ти ње, по пут мач ке. Упра во се 
на тај на чин нај че шће пре но си и на љу де, од но сно ди-
рект ним кон так том са за ра же ном жи во ти њом, или 
пу тем си ро вог ме са и фе ка ли ја.

8) Бо лест пре но си је дан па ра зит ко ји се на ла зи у ов-
чјем и свињ ском ме су. Бо лест се пре но си кроз ди рек тан 
кон такт с ов ца ма или ов чјим из ме том. Из бе га вај те 
би ло ка кав кон такт с ов ца ма.

9) До ин фек ци је нај че шће до ла зи услед кон так та са 
кућ ним љу бим ци ма (мач ка ма и пси ма), јер се у црев-
ним из лу че ви на ма ових жи во ти ња на ла зе на ве де ни 
па ра зи ти, али ин фек ци ја је мо гу ћа и кон зу ми ра њем 
не до вољ но тер мич ки об ра ђе ног ме са.

Прет ход на три на во да се од но се на пу те ве ши ре-
ња ин фек ци је и по ка зу ју не ра зу ме ва ње жи вот ног ци-
клу са па ра зи та. На и ме, пол на ен те рал на фа за раз во ја 
па ра зи та, ко ја за вр ша ва ства ра њем ооци ста и њи хо-
вим из лу чи ва њем фе це сом у спољ ну сре ди ну, од ви ја 
се са мо у цре ви ма жи во ти ња из по ро ди це Fe li da (код 

нас до ма ћа мач ка) то ком акут не ин фек ци је и тра је око 
две не де ље. За то кон такт са фе це сом мач ке у акут ној 
ин фек ци ји (а по себ но не ре дов но чи шће ње мач ки не 
по су де, има ју ћи у ви ду да па ра зит ске ооци сте по-
ста ју ин фек тив не тек по сле два-три да на у спољ ној 
сре ди ни) мо же но си ти ри зик од ин фек ци је. Кон такт 
са ооци ста ма из зе мљи шта, ди рек тан или ин ди рек-
тан (не до вољ но опра но по вр ће и во ће) та ко ђе мо же 
пред ста вља ти ри зик [21], али је нај зна чај ни ји на чин 
ин фек ци је же на у раз ви је ним зе мља ма, па и у Ср би ји, 
је де ње тер мич ки не до вољ но об ра ђе ног ме са (па ра зит-
ске ци сте се на ла зе у ме су жи во ти ња) [22, 23].

Го ре на ве де не за блу де (па ра зит се на ла зи у црев ним 
из лу че ви на ма пса), би зар но сти (из бе га ва ње кон такта 
с ов ца ма!) и ди рект не гре шке (ток со пла зма мо же пре-
ћи у фе тал ни кр во ток тек по сле 16. не де ље труд но ће; 
ди јаг но за КТ се мо же по ста ви ти тек по сле по ро ђа ја!) 
у овом ис тра жи ва њу до при не ле су сни же њу оце не 
веб-сај та на ко јем су се на шле. Ме ђу тим, ва жни је од 
ума ње ња оце не је сте чи ње ни ца да сво јом не тач но шћу 
мо гу усло ви ти са свим по гре шна по на ша ња љу ди ко ји 
их чи та ју, што је, ка да су у пи та њу труд ни це, и опа сно 
с аспек та евен ту ал не ин фек ци је ток со пла змом у труд-
но ћи. На ово се на до гра ђу је и до дат ни стрес иза зван 
не ком по гре шном ин фор ма ци јом, као што је онај на-
стао због нпр. не по треб ног укла ња ња кућ ног љу бим ца 
из ку ће, или стрес про ис те као услед не си гур но сти у то 
ко је су од про чи та них ин фор ма ци ја тач не.

Ре зул та ти ана ли зе ин тер ак тив них веб-сај то ва де-
фи ни шу ди јаг но сти ко ва ње и пре вен ци ју ин фек ци је, 
обла сти у ко ји ма труд ни ца ма нај ви ше не до ста ју од-
го во ри. По у зда ни по да ци о ди јаг но сти ци су они ко ји 
нај ви ше не до ста ју и на ин фор ма тив ним сај то ви ма. 
Ови по да ци ди рект но ука зу ју на те ме бу ду ћег здрав-
стве ног про све ћи ва ња уоп ште, па и кроз веб-сај то ве. 
Ни ска по у зда ност по сто је ћих веб-сај то ва (ви ше од по-
ло ви не је има ло по у зда ност ма њу од 60%) по ка зу је да 
они ни су до бар из вор ин фор ма ци ја за труд ни це, док 
са мо че ти ри (с по у зда но шћу ве ћом од 90%) то је су. 
Не по сто ја ње раз ли ка у тач но сти и све о бу хват но сти 
по да та ка из ме ђу ауто ри зо ва них и не а у то ри зо ва них 
веб-сај то ва упу ћу је на за кљу чак да су тек сто ве и за 
не а у то ри зо ва не сај то ве пи са ла струч на ли ца, али ве ћа 
тач ност ин фор ма ци ја на веб-сај то ви ма оп ште на ме не 
не го на они ма на ме ње ним труд ни ца ма ука зу је на че сто 
не до вољ но спе ци ја ли зо ва но зна ње о ток со пла змо зи, 
а ти ме и на по тре бу еду ка ци је, пр вен стве но ле ка ра. 
Ово је по себ но ва жно због то га што, ра ди пре вен ци је 
ток со пла змо зе, ле ка ри мо ра ју по ста ти но си о ци здрав-
стве ног про све ћи ва ња же на, по себ но оних ни жег сте-
пе на обра зо ва ња.

ЗАКЉУЧАК

Ин тер нет је зна ча јан из вор по да та ка о ток со пла змо-
зи за труд ни це у Ср би ји, али упр кос број но сти веб-
сај то ва ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком, ни је дан на 
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нашем језику не да је пот пу но по у зда не ин фор ма ци је. 
Оту да је кре и ра ње веб-сај та ре фе рент них ла бо ра то-
ри ја за за ра зне бо ле сти, укљу чу ју ћи ток со пла змо зу, 
пла ни ра но у са рад њи Ми ни стар ства здра вља и DILS 
про јек та осна жи ва ња ре фе рент них ла бо ра то ри ја у 
Ср би ји, до бро до шао ко рак у ис прав ном прав цу ра ди 
здрав стве ног про све ћи ва ња ста нов ни штва, а ти ме и 
успе шне пре вен ци је ове ин фек ци је.

НАПОМЕНЕ

Ис тра жи ва ње је из ве де но у окви ру про јек та ИИИ 41019 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

Део ре зул та та ово га ра да са оп штен је на Ме ђу на-
род ном кон гре су 47. Да ни пре вен тив не ме ди ци не, ко ји 
је одр жан од 24. до 27. сеп тем бра 2013. го ди не у Ни шу.
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SUMMARY
Introduction Health education of women of childbearing age 
has been shown to be an acceptable approach to the preven-
tion of toxoplasmosis, the most frequent congenitally transmit-
ted parasitic infection.
Objective The aim of this study was to evaluate the Internet as 
a source of health education on toxoplasmosis in pregnancy.
Methods A group of 100 pregnant women examined in the 
National Reference Laboratory for Toxoplasmosis was surveyed 
by a questionnaire on the source of their information on toxo-
plasmosis. We also analyzed information offered by websites 
in the Serbian and Croatian languages through the Google 
search engine, using “toxoplasmosis” as a keyword. The 23 top 
websites were evaluated for comprehensiveness and accuracy 
of information on the impact of toxoplasmosis on the course 
of pregnancy, diagnosis and prevention.
Results Having knowledge on toxoplasmosis was confirmed by 
64 (64.0%) examined women, 40.6% (26/64) of whom learned 
about toxoplasmosis through the Internet, 48.4% from physi-
cians, and 10.9% from friends. Increase in the degree of edu-
cation was found to be associated with the probability that 

pregnant women would be informed via the Internet (RR=3.15, 
95% CI=1.27–7.82, p=0.013). Analysis of four interactive web-
sites (allowing users to ask questions) showed that routes of 
infection were the most common concern, particularly the risk 
presented by pet cats and dogs, followed by the diagnosis of 
infection (who and when should be tested, and how should 
the results be interpreted). Of 20 sites containing educational 
articles, only seven were authorized and two listed sources. 
Evaluation confirmed that information relevant to pregnant 
women was significantly more accurate than comprehensive, 
but no site gave both comprehensive and completely accurate 
information. Only four sites (20%) were good sources of infor-
mation for pregnant women.
Conclusion Internet has proved itself as an important source of 
information. However, despite numerous websites, only a few 
offer reliable information to the Serbian (or Croat) speaking 
community, and none present complete and accurate informa-
tion relevant to pregnant women.

Keywords: toxoplasmosis; pregnancy; internet; information; 
prevention
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