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АНОТАЦІЯ 

Бодня І. П. Адаптаційні можливості організму людини при мікст-

інвазії токсокарозу з ентеробіозом, оптимізація діагностики та 

лікування. ─  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.13 ─ інфекційні хвороби (222 – 

медицина). – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 

України, м. Харків. − ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України. – Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена виявленню ролі токсокар та 

гостриків в утворенні мікст-інвазії, оптимізації їх діагностики та лікування. 

При переважній більшості гельмінтозів-зоонозів людина вражається тими ж 

стадіями збудника, які мешкають у дефінітивного хазяїна. Поряд з цим, є 

чимало гельмінтозів зоонозної природи, збудники яких вражають людину 

личинковими стадіями розвитку, викликаючи інвазії, що позначаються як 

ларвальні (личинкові) гельмінтози. Найбільш патогенним дією володіють 

гельмінтози в міграційній стадії і тканинні. Особливий інтерес представляє 

токсокароз − паразитарне захворювання, що викликається міграцією 

личинок аскарідат собак (Toxocara canis) і кішок (Toxocara mystax) в різних 

органах і тканинах, що характеризується тривалим рецидивуючим перебігом 

і поліорганними ураженнями алергічної природи. Токсокароз, на відміну від 

усіх інших ларвальних гельмінтозів, є масовим захворюванням і для 

України.  

Діагностика токсокарозу утруднена через поліморфізм і 

невизначеність клінічних проявів. Ключова роль у постановці діагнозу 

могла б належати лабораторним методам діагностики. Проте в даний час 

морфологічна верифікація діагнозу проводиться вкрай рідко. Разом з тим, 

визначення специфічних антитіл не є показником життєздатності личинок 

токсокар. До теперішнього часу проблема терапії токсокарозу не може 

вважатися вирішеною. Зокрема, останнім часом у зв'язку із зміною 
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природних біоценозів все частіше діагностуються змішані паразитози, отже, 

діагностика токсокарозу ще більше утруднюється. В Україні токсокароз 

найчастіше має перебіг як мікст-інвазія з ентеробіозом. Токсокароз і 

ентеробіоз відносяться до числа найпоширеніших паразитарних 

захворювань, які реєструються у всіх регіонах Землі.  

До теперішнього часу клінічні прояви ентеробіозу вивчені досить 

повно, проте глобальні екологічні зміни останніх десятиліть, широке 

застосування антибактеріальних, імунотропних та інших лікарських 

препаратів і ряд інших факторів змінили клінічну картину нематодозів, яка 

потребує додаткового вивчення. І хоча значного поширення в Україні 

набули гельмінтози-антропонози, однак, за тяжкістю перебігу для людини 

на перший план виходять гельмінтози-зоонози. Однак залишаються 

неясними деякі сторони патогенезу захворювання і його вплив на імунну 

систему в цілому, не вивчені адаптаційно-пристосувальні реакції організму 

людини при ентеробіозі, а також при мікст-інвазії токсокарозу з 

ентеробіозом.  

Згідно з цим, було визначено мету нашого дослідження: підвищити 

ефективність діагностики і лікування хворих на токсокароз з ентеробіозом 

шляхом поглибленого вивчення адаптаційних можливостей організму та їх 

корекції.  

Відповідно дизайну з метою встановлення особливостей клінічного 

перебігу та патогенезу токсокар і гостриків обстежено 140 хворих на 

токсокароз у віці від 20 до 60 років (середній вік 39,63,3 років) (80 

чоловіків і 60 жінок), для порівняння і контролю обстежено 45 (23 чоловіків 

та 22 жінки) хворих на токсокароз, у яких при обстеженні випадково був 

виявлений ентеробіоз. Вибіркове сероепідеміологічне обстеження 321 

дорослих мешканців Харківської області було проведено методом 

імуноферментного аналізу (ІФА). Усі хворі були оглянуті офтальмологом і 

невропатологом. При збирані епідеміологічного анамнезу приділялася увага 

утриманню в родині собак або тісному контакту з ними, наявності 
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присадибних ділянок, звичкам пікацизму (геофагії). Діагноз «токсокароз» у 

всіх хворих основної групи і його відсутність у контрольній групі 

підтверджено відповідно до критеріїв діагностики на підставі сукупності 

клінічної картини, клініко-лабораторних показників і результатів 

лабораторного аналізу. Критерії включення: до групи дослідження 

включалися пацієнти після отриманої інформованої згоди пацієнта з 

достовірно встановленим діагнозом «токсокароз» у стадії загострення. 

Достовірний початок інвазії не завжди можна було встановити, бо у 

багатьох хворих токсокароз був виявлений випадково. Клінічний діагноз 

токсокарозу ґрунтувався на поєднанні клінічних симптомів і ознак, які 

оцінюються за 5-ти бальною системою за L.T. Glickman (1978).  

Проведений ретроспективний епідеміологічний аналіз офіційної 

статистики Державної ветеринарної служби про кількість собак в області і 

результатів обстеження 576 собак на токсокароз. 

В роботі проаналізовано дані ретельно зібраного анамнезу, 

суб’єктивних та об’єктивних даних, встановлено клінічні та лабораторні 

особливості перебігу мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом, представлено 

дані про стан неспецифічного імунного захисту з визначенням комплексу 

показників, що характеризують клітинний і гуморальний імунітет, для 

загальної оцінки лейкоцитарної реакції визначався лейкоцитарний індекс 

інтоксикації, для оцінки адаптаційно-компенсаторних реакцій організму 

дефінітивного хазяїна при токсокарозі досліджувався базальний рівень 

гормонів периферичних ендокринних залоз (кортизол і інсулін). 

В роботі проаналізовано особливості впливу інвазії на адаптаційно-

пристосувальні реакції хворих на токсокароз, проведено визначення 

показника напруги (співвідношення рівня кортизолу і інсуліну в крові) як 

найбільш об'єктивного критерія тяжкості шкідливої дії інвазії і активності 

компенсаторно-пристосувальних процесів, що розвиваються в організмі. 

Виявлені в процесі аналізу варіанти зміни стану напруги дозволили 

виділити три основні типи перебудови гормональної регуляції і стану 
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адаптації при токсокарозі: нормальної, компенсованої адаптації і 

дезадаптації. Зміни гормональної регуляції при токсокарозі, що були 

виявлені, дають додаткову інформацію про стан адаптивно-

компенсаторних можливостей організму людини, розширюють уявлення 

про патогенетичні механізми токсокарозу і можуть бути використані при 

оцінці стану адаптації хворих на токсокароз, а також для обґрунтування 

корегуючої терапії. Було розроблено, патогенетично обгрунтовано та 

впроваджено включення до комплексного лікування хворих на токсокароз 

інтерферонів, що сприяло достовірним позитивним змінам основних 

клінічних симптомів і лабораторних показників, підвищенню ефективності 

лікування. 

В роботі одержані нові дані, які доповнюють уявлення про патогенез 

токсокарозу та мікст-інвазії токсокар з гостриками, зокрема проведена 

порівняльна та інтегративна оцінка інформативності методів обстеження 

хворих на токсокароз та ентеробіоз (клініко-епідеміологічного, клініко-

лабораторного, імунологічного, гормонального), що дозволила виділити 

найбільш прості й інформативні методи обстеження для раннього виявлення 

органної патології. Обгрунтовано доцільність обчислення лейкоцитарного 

індексу інтоксикації (ЛІЇ), що дозволяє уточнити характер і спрямованість 

змін в крові при мікст-інвазії токсокар з гостриками. Як показали 

дослідження в динаміці, надмірне зниження ЛІЇ при мікст-інвазії токсокар з 

гостриками, як і підвищення еозинофілів, є прогностично несприятливим і 

може свідчити про порушення реактивності організму. Встановлено 

особливості реагування імунної системи, зокрема наростання CD8+, 

циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), фагоцитуючих нейтрофілів. 

Вперше при мікст-інвазії токсокар з гостриками виявлені раніше 

невідомі закономірності зміни характеру адаптивних реакцій організму і різні 

типи перебудови гормональної регуляції за рахунок зміни рівня гормонів в 

крові. Показано, що співвідношення кортизолу і інсуліну визначають характер 

відповідної реакції організму на інвазію. 
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Уточнені деякі особливості епідеміології токсокарозу: встановлена 

пряма залежність серопозитивності населення на токсокароз від рівня 

ураженості собак, узагальнені дані показали, що має місце значна 

зараженість собак і дисоціація між високою кількістю позитивних 

результатів серологічного обстеження на токсокароз та офіційно 

зареєстрованими випадками у Харківській області. 

Обґрунтована доцільність застосування комплексного лікування з 

додаванням інтерферонів. 

Комплексне дослідження гормонально-імунологічних співвідносин та 

клініко-інструментальних показників в динаміці дозволяє об'єктивно 

оцінити адаптивні можливості організму хворих на мікст-інвазію токсокар з 

гостриками, диференційовано проводити антигельмінтну, корегуючу і 

патогенетичну терапію, а також прогнозувати і оцінювати ефективність 

лікування і його наслідків. 

За матеріалами дисертації розроблені «Спосіб лікування хронічного 

токсокарозу в поєднанні з ентеробіозом у дорослих», «Спосіб лікування 

токсокарозу», які захищені авторськими посвідченнями № 104614 від 

10.02.16 р. та № 104615 від 10.02.16 р.  

Розроблені методи спрямовані на вдосконалення та підвищення 

ефективності лікування токсокарозу та токсокарозу в поєднанні з 

ентеробіозом, корекцію дезадаптивних, гормональних та імунологічних 

порушень шляхом застосування комплексного лікування з додавання 

інтерферонів. Вивчення рівня ЛІІ дозволяє використовувати його як 

додатковий критерій, що прогнозує перебіг захворювання.  

Основні результати дисертаційних досліджень використовуються в 

навчальному процесі та науковій роботі на кафедрах Буковинського 

державного медичного університету, Харківської медичної академії 

післядипломної освіти, Харківського національного медичного 

університету, а також в практичній роботі інфекціоністів Харківської, 
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Чернівецької та інших областей України. Все це підтверджується актами 

про впровадження. 

Дані про особливості вмісту показників клітинного та гуморального 

імунітету можуть бути використані як додаткові критерії в діагностичних 

цілях при токсокарозі. Рекомендовано як найбільш інформативні критерії у 

хворих на токсокароз використовувати в клінічній практиці такі показники: 

підвищення вмісту CD8+ і зменшення CD4+, що призводить до вираженого 

зниження індексу CD4+/CD8+, також підвищення вмісту Ig G. 

Враховуючи, що вміст еозинофілів при токсокарозі, а також при мікст-

інвазії токсокарозу з гостриками був незначний, пропонується 

використовувати ЛІІ, який аналогічно індексу CD4+/CD8+ може бути 

рекомендований для використання як критерій прогнозування та оцінки 

тяжкості перебігу токсокарозу в клінічній практиці. 

Для спрощення та підвищення точності оцінки тяжкості інвазії у 

хворих на токсокароз або токсокароз з мікст-інвазією слід визначати 

коефіцієнт напруги (співвідношення рівня кортизолу і інсуліну в крові) як 

найбільш об'єктивний критерій тяжкості шкідливої дії інвазії і активності 

компенсаторно-пристосувальних процесів, що розвиваються в організмі.  

Для корекції адаптаційних порушень у хворих на токсокароз та на 

мікст-інвазію токсокарозу з ентеробіозом обґрунтовано застосування 

інтерферонів, що сприяє прискоренню зворотного розвитку органної 

патології у хворих на токсокароз, особливо з мікст-інвазією, і підвищенню 

ефективності лікування (Спосіб лікування токсокарозу. Пат. u 2015 07485 

UA, МПК (2016.01) А61К 31/00. А61К 36/00. № 104615). 

Ключові слова: мікст-інвазія токсокарозу з ентеробіозом, клітинний і 

гуморальний імунітет, адаптивна відповідь, компенсаторні можливості, 

кортизол, інсулін, коефіцієнт напруги, оптимізація діагностики та лікування. 
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ANNOTATION 

Bodnia I.P. Adaptational characteristics of human organism at mixed 

infestation of toxocariasis with enterobiosis, optimization of diagnostics and 

treatment. – Qualifying scientific work is on rights of a manuscript. 

The dissertation for scientific degree of Candidate of Medical Sciences 

(PhD) in specialty 14.01.13 «Infectious diseases». (222 – medicine). – Kharkiv 

Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of 

Ukraine, Kharkiv. − SHEI «Ivano-Frankivsk National Medical University», the 

Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The dissertation is devoted to identifying the role of toxocar and pinworms 

in the formation of mixed infestation, optimizing their diagnostics and treatment. 

With the majority of helminthiasis-zoonoses, a person is affected by the same 

stages of the pathogen residing in the definitive host. Along with this, there are 

quite a few zoonotic helminthiasis, the causative agents of which infect humans 

with larval developmental stages, causing infestations, referred to as larval 

helminthiasis.  Helminthiasis in the migration stage and tissue have the most 

pathogenic effect. Of particular interest is toxocariasis − a parasitic disease caused 

by the migration of ascaridat larvae of dogs (Toxocara canis) and cats (Toxocara 

mystax) in various organs and tissues, characterized by a long recurrent course 

and polyorgan lesions of an allergic nature. Toxocariasis, unlike all other larval 

helminthiasis, is a massive disease in Ukraine. 

The diagnostics of toxocariasis is difficult due to polymorphism and 

vagueness of clinical manifestations. A key role in the diagnostics could belong to 

laboratory diagnostic methods. However, at present, morphological verification of 

the diagnosis is carried out extremely rarely. At the same time, the determination 

of specific antibodies is not an indicator of the viability of the toxocar larvae. To 

date, the problem of treatment of toxocariasis cannot be considered as solved. In 

particular, due to changes in natural biocenoses mixed parasitosis have been 

diagnosed more often recently, therefore, diagnostics of toxocariasis is even more 

difficult. In Ukraine toxocariasis most often occurs as enterobiasis mixed 
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infestation. Toxocariasis and enterobiasis are among the most common parasitic 

diseases registered in all regions of the Earth. 

To date, the clinical manifestations of enterobiasis have been studied quite 

thoroughly, however, the global environmental changes in recent decades, the 

widespread use of antibacterial, immunotropic and other drugs and a number of 

other factors have changed the clinical picture of nematodoses, which requires 

further study. And although helminthiasis-anthroponoses  have become 

widespread in Ukraine, helminthosis-zoonoses come to the fore by the severity of 

the course for humans. However, some aspects of the pathogenesis of the disease 

and its effect on the immune system as a whole remain unclear. Adaptive-

adjustive reactions of the human body during enterobiasis, as well as mixed 

infestation of toxocariasis with enterobiasis  have not been studied. 

As a result, the goal of our research was determined: to increase the 

efficiency of diagnostics  and treatment of patients with toxocariasis  with 

enterobiasis by improving their complex treatment based on an in-depth study of 

the adaptive abilities of the organism. 

According to the design, to establish the characteristics of clinical course 

and pathogenesis of toxocar and pinworms, 140 patients with toxocariasis aged 

from 20 to 60 years old (mean age 39,6±3,3 years old) were examined (80 men 

and 60 women), to compare and control 45 (23 men and 22 women) patients with 

toxocariasis, who were randomly diagnosed with enterobiasis were examined. 

Selective seroepidemiological examination of 321 adult residents of Kharkiv 

region was carried out by enzyme immunoassay (ELISA). All patients were 

examined by an ophthalmologist and a neuropathologist. When collecting the 

epidemiological history, attention was paid to keeping in the family or close 

contact with dogs, the presence of farmland, and the habits of pica (geophagy). 

The diagnosis of toxocariasis in all patients of the main group and its absence in 

the control group was confirmed in accordance with the diagnostic criteria based 

on the constellation of the clinical picture, clinical laboratory parameters and 

laboratory analysis results. Inclusion criteria: the study group included patients 
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after obtaining the informed consent of the patient with a reliably established 

diagnosis of toxocariasis in the acute stage. A reliable start of the infestation 

cannot always be established, because in many patients, toxocariasis was 

discovered by chance. The clinical diagnosis of toxocariasis was based on a 

combination of clinical symptoms and signs, which are evaluated by a 5-point 

scale according to L.T. Glickman (1978). 

A retrospective epidemiological analysis of official statistics of the State 

Veterinary Service on the number of dogs in the region and the results of a survey 

of 576 dogs for toxocariasis was carried out. 

The paper analyzed the data of a thoroughly collected history, subjective 

and objective data, clinical and laboratory features of the course of mixed 

infestation of the toxocariasis with enterobiasis were defined, the data on the state 

of nonspecific immune protection with the definition of a set of indicators 

characterizing cellular and humoral immunity were presented, for a general 

assessment of leukocyte reaction leukocyte intoxication index was determined, for 

assessing the adaptive-compensatory reactions of the organism of the definitive 

host with toxocariasis the basal level of hormones of peripheral endocrine glands 

(cortisol and insulin) was investigated. 

The paper analyzes the peculiarities of the impact of infestation on 

adaptive-adjustive  reactions of patients with toxocariasis, determines the stress 

indicator (the ratio of cortisol and insulin in the blood) as the most objective 

criterion for the severity of the harmful effects of infestation and the activity of 

compensatory-adaptive processes developing in the body. The variations in the 

state of stress that were revealed during the analysis made it possible to 

distinguish three main types of hormonal regulation reorganization and the state 

of adaptation in toxocariasis: normal, compensated adaptation, and disadaptation. 

Changes in hormonal regulation in toxocariasis, which were found, provide 

additional information about the state of the adaptive-compensatory abilities of 

the human body, expand the understanding of the pathogenetic mechanisms of 

toxocariasis, and can be used to assess the adaptation status of patients with 
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toxocariasis, as well as to justify corrective therapy. The inclusion of interferons 

in the complex treatment of patients with toxocariasis was developed, 

pathogenetically grounded and introduced, which contributed to significant 

positive changes in the main clinical symptoms and laboratory parameters, and to 

the increase of the effectiveness of treatment. 

In this work, new data were obtained that complement the understanding of 

the pathogenesis of toxocariasis and mixed infestation of toxocar with pinworms, 

in particular, a comparative and integrative assessment of the informativeness of 

methods of examining patients with toxocariasis and enterobiasis (clinical-

epidemiological, clinical- laboratory, immunological, hormonal) was carried out 

which made it possible to identify the most simple and informative examination 

methods for early detection of organ pathology. The expediency of calculating the 

leukocyte index of intoxication (LII) was proved, which makes it possible to 

clarify the nature and direction of changes in the blood during mixed infestation 

of toxocar with pinworms. As studies in dynamics have shown, both an excessive 

decrease in LII in case of mixed infestation of toxocar with pinworms, and an 

increase in eosinophils, is prognostically unfavorable and may indicate a disorder 

of the body's reactivity. The specific features of the response of the immune 

system, in particular the increase of CD8+, circulating immune complexes (CIC), 

and phagocytic neutrophils have been defined. 

For the first time in case of mixed infestation of toxocar with pinworms, 

previously unknown patterns of changes in the nature of the adaptive reactions of 

the organism and various types of hormonal regulation rearrangements due to 

changes in the level of hormones in the blood were found. It is shown that the 

ratio of cortisol and insulin determines the nature of the body's response to 

infestation. 

Some specific features of the epidemiology of toxocariasis were clarified: a 

direct relationship was established between seropositivity of the population with 

toxocariasis and the incidence of dogs, generalized data showed that there is a 

significant infection rate of dogs and dissociation between the high number of 
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positive results of serologic examination of toxocariasis and officially registered 

cases in the Kharkiv region. 

The expediency of the use of complex treatment with the addition of 

interferons is grounded. 

A comprehensive study of hormonal and immunological ratio and clinical 

and instrumental indicators enable us to objectively evaluate the adaptive abilities 

of organisms of patients with mixed infestation of toxocar with pinworms, to 

conduct anthelmintic, corrective and pathogenetic therapy differentially, as well 

as to predict and evaluate the effectiveness of treatment and its consequences. 

Based on the dissertation there were worked out «A method for the 

treatment of chronic toxocariasis in combination with enterobiasis in adults», «A 

method for the treatment of toxocariasis», which are protected by copyright 

certificates No. 104614 of 02/10/16, and No. 104615 of 02.02.16. 

The developed methods are aimed at improving and increasing the 

effectiveness of treatment of toxocariasis in combination with enterobiasis, 

correction of disadaptive, hormonal and immunological disorders through the use 

of complex treatment with the addition of interferons. Studying the LII level 

enables us to use it as an additional criterion, which predicts the course of the 

disease. 

The main results of the dissertation research are used in the teaching 

process and research at the departments of Bukovyna State Medical University, 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv National Medical 

University, as well as in the practical work of infectious disease specialists in 

Kharkiv, Chernivtsi and other regions of Ukraine. All this information is 

confirmed by the acts of implementation. 

Data on the characteristics of the content of indicators of cellular and 

humoral immunity can be used as additional criteria for diagnostic purposes in 

toxocariasis. As the most informative criteria in patients with toxocariasis  it is 

recommended to use in clinical practice such indicators: an increase in the CD8+ 
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content and a decrease in CD4+, which leads to a pronounced decrease in the 

CD4+/CD8+ index, as well as an increase in the IgG content. 

Considering that the content of eosinophils in toxocariasis, as well as in 

case of mixed infestation of toxocariasis with pinworms was insignificant, it is 

proposed to use the LII, which, similar to the CD4+/CD8+ index, can be 

recommended for use as a criterion for predicting and assessing the severity of 

toxocariasis in clinical practice. 

To simplify and improve the accuracy of assessing the severity of 

infestation in patients with toxocariasis or toxocariasis with mixed infestation, the 

stress ratio (the ratio of cortisol and insulin in the blood) should be determined as 

the most objective criterion of the severity of the harmful effects of infestation 

and activity of compensatory-adaptive processes developing in the body. 

The use of interferons is justified for the correction of adaptation disorders 

in patients with toxocariasis and for mixed infestation of toxocariasis with 

enterobiasis, which contributes to accelerating the reverse development of organ 

pathology in patients with toxocariasis, especially with mixed infestation and 

increasing the effectiveness of treatment (Method of treatment for toxocariasis. 

Pat. u 2015 07485 UA, IPC (2016.01) A61K 31/00. A61K 36/00. No. 104615). 

Key words: mixed infestation of toxocariasis with enterobiasis, cellular and 

humoral immunity, adaptive response, compensatory abilities, cortisol, insulin, 

stress ratio, optimization of diagnostics and treatment. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 120 

ДОДАТОК 1 156 

ДОДАТОК 2 160 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,  

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  

 

АлАТ аланінамінотрансфераза 

АсАТ аспартатамінотрансфераза 

ІФА імуноферментний аналіз  

ЗАС загальний адаптаційний синдром 

ЛІІ  лейкоцитарний індекс інтоксикації 

ШОЕ швидкість осідання еритроцитів 

CD3+                   Т–лімфоцити 

CD4+                    Т–хелпери 

CD8+                   Т–супресори 

CD20+                 В–лімфоцити 

Ig E імуноглобуліни Е 

Ig G імуноглобуліни G 

К    коефіцієнт напруги 

T. canis  Toxocara canis 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Питання удосконалення діагностики, лікування 

та профілактики паразитозів зберігають свою актуальність для громадського 

здоров’я й охорони здоров’я багатьох країн [105, 160, 196, 229]. 

Епізоотичний стан щодо паразитарних захворювань у домашніх тварин в 

умовах великих міст України є складним і спостерігається тенденція до його 

погіршення [75, 175]. Найбільш патогенною дією володіють гельмінти в 

міграційній стадії і тканинній. Особливий інтерес представляє токсокароз − 

паразитарне захворювання, що викликається мігруючими личинками 

аскаридат собак (Toxocara canis) і кішок (Toxocara mystax), що 

характеризується тривалим рецидивуючим перебігом і поліорганними 

ураженнями алергічної природи [123, 169]. Діагностика токсокарозу 

утруднена через поліморфізм і невизначеність клінічних проявів. У 

повсякденній клінічній практиці своєчасна постанова діагнозу і призначення 

специфічної терапії − швидше виняток, ніж правило. 

І хоча значного поширення в Україні набули гельмінтози-

антропонози, однак, за тяжкістю перебігу для людини на перший план 

виходять гельмінтози-зоонози та мікст-інвазії [90, 122].   

В Україні токсокароз частіше має перебіг як мікст-інвазія з 

ентеробіозом. До теперішнього часу клінічні прояви ентеробіозу вивчені 

досить повно, проте глобальні екологічні зміни останніх десятиліть, широке 

застосування антибактеріальних, імунотропних та інших лікарських 

препаратів змінили клінічну картину нематодозів в цілому, що потребує 

додаткового вивчення [59, 147, 223].   

Останнім часом у зв'язку зі зміною природних біоценозів все частіше 

набувають значення імунологічні та імунопатологічні реакції організму на 

інвазію, з гельмінтозами асоційовані численні порушення у ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів [50, 157]. Однак залишаються неясними деякі сторони патогенезу 

захворювання і його вплив на імунну систему в цілому, не вивчені 

адаптаційно-пристосувальні реакції організму людини при ентеробіозі, а 
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також при мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом. Тому потребує 

подальшого вивчення і питання про роль гормонально-імунологічних 

регуляторних систем при нематодозах з точки зору формування хазяїно-

паразитарних відносин, а також для обґрунтування терапії та підвищення 

ефективності лікування. Все вищезазначене обумовило необхідність 

продовження досліджень у цьому напрямку та визначило мету і завдання 

дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідницьких робіт 

кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України і є фрагментом комплексної 

теми «Клініко-епідеміологічні особливості токсокарозу в сучасних умовах 

та оптимізація лікувальних заходів» (Державний реєстраційний номер: 

0116U004796).  

Мета дослідження: підвищити якість діагностики та ефективність 

лікування хворих на токсокароз з ентеробіозом шляхом поглибленого 

вивчення адаптаційних можливостей організму та їх корекції.  

Відповідно до мети були сформульовані наступні завдання 

дослідження:  

1. Проаналізувати динаміку і тенденції розвитку епідемічного процесу 

токсокарозу в Харківській області на сучасному етапі та визначити рівень 

ураженості населення на токсокароз при вибірковому сероепідеміологічному 

обстеженні. 

2. Оцінити клініко-лабораторні та інструментальні особливості 

перебігу токсокарозу, які розвиваються у відповідь на інвазію. 

3. Визначити зміни показників клітинного і гуморального імунітету 

хворих на мікст-інвазію токсокарозу з ентеробіозом  та розробити 

імунологічні критерії  діагностики для своєчасного виявлення інвазії. 

4. Дослідити стан адаптаційних можливостей хворих на мікст-інвазію 

токсокарозу з ентеробіозом шляхом визначення коефіцієнта напруги 

(співвідношення рівня кортизолу та інсуліну) для об'єктивної оцінки 

тяжкості перебігу інвазії й активності компенсаторно-пристосувальних 
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процесів, що розвиваються в організмі хазяїна.  

5. Обґрунтувати необхідність та довести ефективність лікування 

хворих на мікст-інвазію токсокарозу з ентеробіозом шляхом застосування 

комплексного лікування з додаванням інтерферонів. 

Об’єкт дослідження: тенденції епідемічного процесу токсокарозу 

людини, мікст-інвазія токсокарозу з ентеробіозом.    

Предмет дослідження: клінічні прояви мікст-інвазії токсокарозу з 

ентеробіозом у дорослих; показники біохімічних процесів і зміни показників 

клітинного та гуморального імунітету, гормональні та клініко-імунологічні 

показники в динаміці. 

Методи дослідження: загальноприйняті епідеміологічні, клінічні та 

лабораторні методи обстеження хворих, а також імунологічні (показники 

клітинного і гуморального імунітету), серологічні, гормональні, паразитарні, 

інструментальні, статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі одержані нові 

дані, які доповнюють уявлення про патогенез токсокарозу та мікст-інвазії 

токсокар з гостриками. Зокрема проведена порівняльна та інтегративна 

оцінка інформативності методів обстеження хворих на токсокароз та 

ентеробіоз (клініко-епідеміологічного, клініко-лабораторного, 

імунологічного, гормонального), що дозволила виділити найбільш прості й 

інформативні методи обстеження для раннього виявлення органної 

патології. Доведено, що надмірне зниження лейкоцитарного індексу 

інтоксикації (ЛІЇ) при мікст-інвазії токсокар з гостриками, як і підвищення 

еозинофілів (більше 5%), є прогностично несприятливим і може свідчити 

про порушення реактивності організму. Встановлено деякі особливості 

реагування імунної системи, зокрема наростання CD8+, рівня циркулюючих 

імунних комплексів (ЦІК), фагоцитуючих нейтрофілів. 

Вперше при мікст-інвазії токсокар з гостриками виявлені зміни 

характеру гормональної регуляції адаптивних реакцій організму і різні типи 

її перебудови. Показано, що співвідношення кортизолу й інсуліну 
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визначають характер адаптивно-компенсаторної реакції організму на 

інвазію. 

Уточнені деякі особливості епідеміології токсокарозу: встановлена 

пряма залежність серопозитивності населення на токсокароз від рівня 

ураженості собак, узагальнені дані показали, що має місце значна 

зараженість собак і дисоціація між високою кількістю позитивних 

результатів серологічного обстеження на токсокароз та офіційно 

зареєстрованими випадками у Харківській області. 

Практичне значення одержаних результатів. Комплексне 

дослідження гормонально-імунологічних співвідносин та клініко-

інструментальних показників в динаміці дозволило об'єктивно оцінити 

адаптивні можливості організму хворих на мікст-інвазію токсокар з 

гостриками, диференційовано проводити антигельмінтну, корегуючу і 

патогенетичну терапію, а також прогнозувати і оцінювати ефективність 

лікування і його наслідків. Обґрунтовано доцільність обчислення 

лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІЇ), що дозволяє уточнити характер і 

спрямованість змін в крові при мікст-інвазії токсокар з гостриками.  

Запропоновано «Спосіб лікування хронічного токсокарозу в поєднанні 

з ентеробіозом у дорослих», «Спосіб лікування токсокарозу», які захищені 

авторськими посвідченнями № 104614 від 10.02.16 р. та 

№ 104615 від 10.02.16 р. та спрямовані на вдосконалення й підвищення 

ефективності лікування токсокарозу в поєднанні з ентеробіозом, корекцію 

дезадаптивних, гормональних та імунологічних порушень шляхом 

застосування комплексного лікування з додаванням інтерферонів.  

Основні результати дисертаційних досліджень використовуються в 

навчальному процесі та науковій роботі на кафедрах Буковинського 

державного медичного університету, Харківської медичної академії 

післядипломної освіти, Харківського національного медичного 

університету, а також в практичній роботі інфекціоністів Харківської, 

Чернівецької та інших областей України.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертація являє собою самостійне 

наукове дослідження. Автор самостійно проаналізував наукову літературу 

та виконав патентно-інформаційний пошук за темою дисертації. Особисто 

виконано підбір та клінічне обстеження хворих, обробку первинної 

медичної документації та виконано аналіз результатів клінічних, 

лабораторних, імунологічних та інструментальних методів досліджень, 

статистичну обробку та узагальнення результатів досліджень, 

сформульовані всі положення, написані всі розділи дисертації, обґрунтовано 

висновки, підготовлено наукові матеріали для публікації, оформлено заявки 

на винаходи. Клініко-лабораторні дослідження проведені на базі 

Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради 

«Обласна клінічна інфекційна лікарня», а також у медичній лабораторії 

«Аналітика» м. Харкова. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні 

положення дисертації представлено й оприлюднено на всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Профілактика, діагностика та лікування в 

практиці сімейного лікаря» (м. Харків, 2014); на Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції інфекціоністів «Фармакотерапія і 

профілактика інфекційних та паразитарних хвороб» (м. Харків-Тернопіль, 

2014); на науково-практичній конференції з міжнародною участю, 

присвяченій 210-й річниці Харківського національного медичного 

університету та 85-річчю кафедри епідеміології «Епідеміологічні 

дослідження в клінічній та профілактичній медицині досягнення та 

перспективи» (м. Харків, 2015); на науково-практичній конференції 

«Фармакотерапія інфекційних захворювань» (м. Київ, 2015); на IX з’їзді 

інфекціоністів України «Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в 

діагностиці, терапії та профілактиці» (м. Тернопіль, 2015); на науково-

практичній конференції за участю міжнародних спеціалістів «Мечніковські 

читання – 2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій» (м. Харків, 

2016); на науково-практичній конференції з міжнародною участю, 
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присвяченій 60-річчю створення кафедри епідеміології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького «Актуальні 

проблеми інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань» (м. 

Львів, 2016); на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

інфекціоністів і пленумі ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» 

«Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання 

медичної допомоги» (м. Вінниця, 2016); на науково-практичній конференції 

на участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання лабораторної 

медицини» (м Харків, 2016); на науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Особливості 

клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах» (м. 

Київ, 2016); на науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, 

лікування та профілактики в сучасних умовах» (м. Київ, 2016); на Днях 

інфекціоністів (м. Харків, 2016, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 21 наукова праця, 

з яких: 8 статей − у наукових виданнях, що входять до переліку, 

затвердженого МОН України, та 2 – закордонних виданнях, 13 тез у 

збірниках матеріалів міжнародних, республіканських з’їздів і конференцій. 

Отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 169 

сторінках комп’ютерного тексту (119 сторінок основного тексту). Вона 

складається з анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів та 

методів дослідження, 4 розділів з висвітленням результатів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, що 

містить 358 праць, з них 183 – латиницею. Роботу проілюстровано 

17 таблицями та 9 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  

 

1. 1. Сучасні уявлення про епідеміологію, патогенез та клініку 

токсокарозу 

 

Погіршення екологічної ситуації і падіння санітарної культури 

населення призводить до виникнення і поглиблення ряду медичних проблем 

[19, 45, 97, 140]. Одна з них − зростаюча кількість паразитарних 

захворювань [67, 146, 339]. Однак, на тлі досягнутих успіхів у боротьбі з 

рядом паразитарних хвороб не тільки у широкої громадськості, але, навіть, і 

у медичних працівників склалося враження про невелике соціально-

економічне значення паразитозів у сучасних умовах [118, 121, 140].  

Захворюваність гельмінтозами в світі досягає 4,5 млн. випадків на рік, 

перевищуючи захворюваність усіма інфекційними хворобами разом узятими 

[7, 9, 43, 57, 66, 292, 327]. Гельмінти вражають практично всі органи і 

системи людини, однак для кожного паразита є своє місце існування [56, 60, 

84, 115, 141, 197]. Залежно від локалізації зрілих черв'яків в організмі 

хазяїна всі гельмінтози поділяють на кишкові та позакишкові тканинні. 

Найбільш патогенну дію мають гельмінтози в міграційній стадії і тканинні. 

Особливий інтерес серед тканинних гельмінтозів має токсокароз. 

Токсокароз − мало вивчене, але найпоширеніше захворювання, яке 

викликається личинками Toxocara canis, що характеризується тривалим 

рецидивуючим перебігом і поліорганними ураженнями [208, 249, 328, 340, 

344, 355, 356]. З початку офіційної його реєстрації в 1991 році рівень 

ураженості населення цією інвазією збільшився до 2017 року в 20 разів [2, 

52, 73, 78, 85]. Це пов'язано з вдосконаленням методів діагностики, а ще в 

більшій мірі, зі збільшенням чисельності собак в містах, недотриманням 

правил їх утримання, з відсутністю заходів деінвазіі їх екскрементів, що 

призводить до циркуляції збудника. 
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Збудник токсокарозу відноситься до сімейства Anisakidae, роду 

Тохосага. Відомо кілька видів цього роду: Т. canis − паразит родини 

собачих, T. мystax − паразит родини сімейства котячих, T. vitulorum − 

буйволів, великої рогатої худоби [335, 336], T. leonaria − леопардів, тигрів. 

Роль Т. canis в патології людини доведена [11, 58, 179, 188, 224], а роль  

T. mystax ще обговорюється, тому в даний час термін «токсокароз» має на 

увазі тільки захворювання людини, що викликається Тохосага canis. 

Вперше ввів термін «токсокароз» Stiles у 1905 році. J. Peringiero і  

P. Gyorgy в 1947 році були описані клінічні прояви захворювання у дітей, 

які мали перебіг з лихоманкою, легеневими інфільтратами, збільшенням 

печінки, еозинофілією і гіперглобулінемією. W.W. Zuelzer, L. Apt у 1949 

році виявили в біоптатах печінки і легенів еозинофільні гранульоми. 

У 1950 році R. Mercer, а в 1951 році М.F. Behrer визначили личинки 

нематод в біоптатах печінки у дітей. На початку 50-х років минулого 

століття Н.С. Wilder вперше виявив ураження очей при токсокарозі.  

Р.С. Beaver в 1952 році виявив в біоптаті печінки 2-річної дівчинки личинку 

нематоди і вперше запропонував термін «Larva migrans». У 1965 році ВООЗ 

було прийнято термін «личинковий токсокароз» [113]. 

Проблема токсокарозу набуває все більшої значущості в зв'язку з 

широким його розповсюдженням, масовістю зараження населення [18, 116, 

142, 150, 171]. 

Причиною значного поширення ларвального токсокарозу людини є 

собаки, інвазовані Т. canis, які забруднюють яйцями токсокар навколишнє 

середовище, і тим самим, сприяють зараженню людей при недотриманні 

ними елементарних правил гігієни [8, 54, 55, 65, 68]. 

Механізм передачі збудника сприяє значному поширенню токсокарозу 

серед тварин. Поєднуються прямий (зараження яйцями з навколишнього 

середовища), внутрішньоутробний (зараження плода личинками через 

плаценту), трансмамарний (передача личинок з молоком самки) шляхи 

зараження. 
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В останні роки зросла кількість домашніх собак, а також бродячих 

тварин [102]. При такій великій кількості собак і, при тому, що багато хто з 

них бездоглядності, проблема забруднення навколишнього середовища 

фекаліями собак стає все більш гострою [107, 158, 184]. 

Інвазійні яйця потрапляють з грунту до ротової порожнини, потім в 

шлунок і тонку кишку представників сімейства собачих. У тонкому 

кишечнику хазяїна з яєць виділяються личинки, які проникають в слизову 

кишки і по кровоносних і лімфатичних судинах пасивно і активно мігрують 

в різні внутрішні органи [83, 107, 158, 184]. 

В організмі родини собачих частина личинок потрапляє з легень в 

бронхи, трахею, глотку, знову заковтується з мокротою, потрапляє в 

шлунок, знову в кишечник і досягає статевої зрілості. З 25-28-го дня 

зараження запліднені самки токсокар починають відкладати яйця. Залежно 

від віку і статі собаки реалізуються різні шляхи міграції личинок токсокар 

[12, 200, 212]. У цуценят до 5-тижневого віку майже всі личинки 

здійснюють трахеальну міграцію і досягають статевозрілого стану в 

шлунково-кишковому тракті [12, 241, 257]. 

У травному тракті м'ясоїдних личинки звільняються від оболонки і 

проникають у стінку кишечника тварини, потрапляють в кишкові вени і з 

током крові в серце, звідки через легеневу артерію заносяться в легені [70, 

187, 202]. Личинки токсокар активно проникають в бронхіоли легенів, 

бронхи, трахею, а з трахеї в ротову порожнину. Личинки з ротової 

порожнини вдруге разом з їжею або слиною потрапляють у кишечник, де і 

перетворюються на статевозрілих токсокар. Личинки токсокар можуть 

потрапляти і у велике коло кровообігу і з током крові розноситися в різні 

тканини і органи, де личинки інцистуються і тривалий час не гинуть [288,  

338, 358]. 

Інвазійні яйця токсокар можуть бути проковтнуті неспецифічними 

хазяями, проте в організмі гризунів, земляних черв'яків, свиней, овець, 
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птахів і людини мігруючі личинки залишаються в початковій личинковій 

стадії і ніколи не перетворюються на дорослих особин [48, 71, 119]. 

Хазяїв T. canis, у яких розвиток гельмінта зупинився на стадії 

личинки, називають паратенічними (резервуарними). Паратенічні хазяї  

T. canis сприяють виживанню токсокар як виду. Людина служить 

резервуарним хазяїном токсокар, його можна розглядати як «екологічний 

глухий кут» збудника. 

Накопичені за останні роки відомості дають підставу вважати, що 

популяції собак є постійним джерелом забруднення навколишнього 

середовища яйцями гельмінтів [10, 82, 86, 131], в першу чергу токсокар, які 

становлять небезпеку для людини, про що свідчать результати серологічних 

досліджень [72, 77, 274, 301]. 

Токсокароз є найпоширенішим гельмінтозом собак. Збудник домінує в 

гельмінтофауні уражених тварин. Зараженість тварин залежить від віку і 

особливо велика у молодих тварин (у віці до 6 місяців собаки вражені на 

88,9%), від сезонності − влітку захворюваність тварин вище, і від 

середовища проживання тварин − ланцюгові вражені більше [320, 353]. 

Ураженість собак статевозрілими формами токсокар в країнах Європи 

становить 25%. За даними літератури, зараженість собак в зарубіжних 

країнах становить: Чілі − до 19%, в Дубліні – 82,6%, Мехіко − до 90% [284. 

295, 305]. 

Збільшення числа собак, їх висока ураженість токсокарами, з одного 

боку, і висока плодючість токсокар, з іншого боку, пояснює високий рівень 

забруднення яйцями токсокар грунту парків, дитячих майданчиків та інших 

публічних місць, що створює потенційно високу небезпеку зараження 

людей [281-283, 332]. 

В.Ф. Галат і О.А. Бейдик обстежили в Києві 548 собак, з яких 208 

(38,1%) були інвазовані Toxocara canis і Toxocara leonine [76, 108]. Слід 

зазначити також, що реальні цифри екстенсивності інвазії можуть бути в 
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кілька разів вище (з урахуванням необстежених з різних причин тварин) 

[132, 143, 263]. 

Епідемічний процес при токсокарозі повністю залежить від 

епізоотичного процесу серед собак, являючись його відгалуженням. 

Джерелом інвазії в синантропних осередках для людей є собаки і кішки, що 

забруднюють грунт яйцями токсокар, які виділяються з фекаліями [263, 266, 

268]. 

Аналіз доступних нам джерел вітчизняної та іноземної літератури про 

епізоотичні процеси при токсокарозі серед собак свідчить про те, що 

токсокароз зустрічається повсюдно, в тому числі і в Україні [132, 155, 231, 

243]. Ступінь инвазованості собак залежить від багатьох показників, 

починаючи з дотримання санітарних правил утримання, віку і проведення 

якісної специфічної дегельмінтизації [79. 133, 144, 145]. У вітчизняній 

науковій літературі кількість даних щодо епізоотології гельмінтозів собак 

дуже обмежена. Саме тому цей аспект набуває особливої значущості та 

актуальності в сучасних умовах. Власне з цих міркувань нами було 

приділено увагу вивченню окремих питань епізоотології токсокароза в 

умовах Харківської області. 

При великій чисельності собак і при тому, що багато хто з них є 

бездоглядними, проблема забруднення навколишнього середовища 

фекаліями собак стає все більш гострою [213, 220]. Обстеженнями, 

проведеними в різних країнах, встановлена значна забрудненість грунту 

населених пунктів яйцями токсокар з коливаннями від 1-3% до 57-60% 

позитивних проб [226, 247]. 

У самок в період вагітності в результаті гормональної перебудови 

відбувається ексцистування личинок, які на 42-й день починають через 

плаценту мігрувати до плоду [190, 327]. В результаті більшість 

новонароджених цуценят народжуються інвазованими [275. 303]. Личинки 

залишаються в печінці пренатально інвазованих цуценят, а після 

народження мігрують в легені  ̶ трахеальна міграція. Після пологів можлива 
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передача личинок цуценятам з молоком (трансмаммарно), яка досягає 

максимуму на 2-му тижні лактації [327]. 

Як показали дослідження О.І. Захарчука, природно-кліматичні умови 

Чернівецької області (сума позитивних температур, склад грунтів, досить 

висока вологість) сприяють розвитку і виживанню яєць токсокар [73, 75, 76].  

Згідно з даними вітчизняної та зарубіжної літератури щодо санітарно-

гельмінтологічних досліджень об'єктів зовнішнього середовища 

встановлено, що забрудненість грунту яйцями токсокар коливається від 1-3 

до 50-60% в різних регіонах з інтенсивністю інвазії 1-10 яєць на 100 г грунту 

[67, 73].  

Забрудненість ґрунту за одними даними в сільських населених 

пунктах вище, ніж в містах [79, 126], за іншими даними вище в містах [256]. 

Найбільш забруднений яйцями токсокар грунт на території дитячих установ, 

місць масового відпочинку населення, місць утримання і вигулу собак [139, 

326, 332]. 

Забрудненість ґрунту яйцями токсокар, що є початковим і основним 

фактором передачі токсокарозу, значно збільшує ризик зараження людей, і 

особливо дітей, шляхом включення в епідеміологічний ланцюг різних 

факторів передачі [180]. 

Забрудненість ґрунту яйцями токсокар сама по собі не має 

вирішального значення в передачі збудника токсокарозу, якщо людина 

слабо контактує з ним. Особливе значення в передачі збудника токсокарозу 

набуває звичка пробувати або поїдати частки грунту (геофагія), поширена 

серед дітей, але зустрічається і серед дорослих. У такому випадку передача 

збудника токсокарозу відбувається практично прямим, геооральний шляхом 

без участі проміжних факторів, що веде до масивного зараження і 

виражених клінічних наслідків [128, 295]. 

Життєздатність яєць в грунті неоднакова в різні пори року. Так, 

навесні вона становила 73,5%, влітку – 46,0%, восени – 79,2%, а взимку – 
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65,0%. Ризик зараження на токсокароз найбільший в весняний і осінній 

періоди. 

Існують численні дані про забруднення грунту в різних регіонах 

земної кулі. Грунт парків Англії заражений яйцями Т. canis в 24,4% проб, в 

Мехіко – в 12,5%, в Анкарі – в 30,6%, у французькому Безансоні – 86%. 

Забрудненість ґрунту в центрі бразильських міст становить 23%, в Шрі-

Ланці до 10%. Грунт Індонезії в сухий сезон забруднений на 20%, в 

дощовий – на 83% яйцями токсокар [179, 180, 243]. 

Поширеність токсокарозу серед людської популяції визначають за 

даними серологічних обстежень. Частка серопозитивних осіб варіює від 

2,6% до 90%. За даними літератури ця цифра досягає в Бразилії 84%, в 

Непалі – 81%, в Іспанії – 32,8%, в Нігерії – 29,6%, в Ірані – 25,6%, у Франції 

– 22%, в Аргентині – 20,4%, у Словаччині – 13,6% [101, 110, 195, 246, 251, 

252]. 

У зв'язку з відсутністю санітарно-гігієнічних навичок заражаються 

переважно діти. Особливо часто інвазуються діти, які страждають на 

геофагію, грають в пісочницях і з собаками. Серед інфікованих у віці до 15 

років переважають хлопчики [271]. Дорослі заражаються при побутовому 

контакті з інвазованими тваринами або в процесі професійної діяльності 

(ветеринари, собаківники, грабарі, працівники комунальних служб, 

автослюсарі). Серед дорослих жінки у віці 30 років і старше інвазуються 

частіше за чоловіків. Багато авторів відзначають залежність захворюваності 

на токсокароз від соціально-економічного статусу сім'ї. Серопозитивних 

більше в сім'ях з низьким освітнім і матеріальним рівнем [273]. 

За останні десятиліття накопичено певний досвід застосування 

серологічних реакцій для діагностики та вивчення сероепідеміологіі 

токсокарозу [307-317, 334, 335, 358]. Це стало можливим після розробки 

таких методів серологічної діагностики токсокарозу, як реакція непрямої 

гемаглютинації, реакція ензим-мічених антитіл, реакція імуноферментного 

аналізу з використанням комерційних тест-систем [286, 287, 297, 298]. 
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Зазначені роботи свідчать про перспективність застосування цих методів в 

практиці. 

Сероураженість на токсокароз постійно вивчається в багатьох країнах 

світу, найбільш висока вона в Колумбії (68,2%), на Тайвані (51,4%), в 

Нідерландах вона значно нижче (6,1%), а в Японії  ̶ всього 3,6 % [192, 211]. 

Про порівняльну сероураженість на токсокароз чоловіків і жінок 

можна судити за даними досліджень, проведених в США, при яких було 

встановлено, що сероураженість на токсокароз чоловіків в цілому вище, ніж 

у жінок, за винятком дітей 1-5 років [130, 201]. 

Дані літератури дозволяють стверджувати, що існує ризик зараження 

на токсокароз жителів усіх регіонів незалежно від віку, статі та національної 

приналежності [216, 227, 232]. Причинами відмінностей в сероураженості на 

токсокароз є, з одного боку, неоднорідність обстежуваних контингентів за 

статтю, віком, з іншого. географічні та кліматичні особливості тварин    ̶ 

резервуарів інвазії, особливості поведінки жителів і їх соціально-

економічний статус [248]. 

Результати численних експериментальних заражень паратенічних 

хазяїв токсокарами показали, що розподіл личинок в тканинах і їх 

виживання варіюють дуже незначно у одного і того ж типу хазяїв, а клінічні 

прояви токсокарозу дуже залежать від дражливої дози і частоти реінвазії. 

Зараження паратенічних хазяїв інвазивними яйцями токсокар призводить 

протягом декількох днів до ураження печінки з вираженою еозинофільною 

інфільтрацією інтерстиціальної тканини [111, 112, 162, 185, 204].  

У печінці при цьому утворюється багато гранульом з личинками і без 

них. Пізніше по периферії клітинного шару гранульоми з личинкою 

утворюється фіброзна капсула. Так само швидко формуються гранульоми в 

легенях, що призводить до гіперемії і набряку легеневої тканини, активної 

лімфоїдної реакції, а потім до розвитку пневмонії і альвеоліту [96]. 

Протягом перших днів після зараження личинки потрапляють в головний 

мозок, нирки, м'язи та інші органи і тканини [165, 193, 194, 222, 242].  
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В селезінці розвиваються проліферативні зміни в фолікулах. У 

кірковому шарі нирок утворюються лейкоцитарні скупчення з наявністю 

безлічі еозинофілів, паразитарні гранульоми [324]. У міокарді виникають 

клітинні інфільтрати і екстравазати [323].  

Після закінчення першого тижня після зараження число личинок в цих 

органах значно знижується. Личинки зберігають життєздатність багато 

місяців і років, а їх розподіл в органах і тканинах продовжує змінюватися. 

Кількість личинок в печінці значно більше при суперінфекціях і 

реінфекціях, ніж при зараженні низькими дозами або при звичайному 

первинному зараженні [267, 352]. 

На вісцеральний токсокароз хворіють як діти, так і дорослі, хоча у 

дітей це захворювання зустрічається частіше [304, 305, 355]. Хлопчики 

хворіють на токсокароз приблизно вдвічі частіше дівчаток, ймовірно, через 

більш активні контакти із зовнішнім середовищем.  

Висловлюється й інша думка, згідно з якою менша ураженість 

дівчаток пов'язана з більш вираженим у них гуморальним імунітетом [99, 

301]. Розвиток очного токсокарозу пов'язують із зараженням людини 

мінімальною кількістю личинок [262, 318, 325, 353]. Пацієнти з очним 

токсокарозом зазвичай старше, ніж з вісцеральним, імунна відповідь на 

зараження не така яскрава, титри специфічних протитоксокарозних антитіл 

у них, як правило невисокі [260, 277, 348]. 

При очному токсокарозі практично завжди уражається тільки одне 

око. У хворих виявляють, як правило, не більше однієї личинки [27, 114]. 

Личинка в організмі людини може виживати до 10 років [240, 253]. Ця 

життєздатність личинки суперечить імунної відповіді хазяїна і пов'язана з 

виділенням нею субстанції, здатної захистити личинку від агресії 

еозинофілів і антитіл хазяїна за допомогою складної реакції, в результаті 

якої запобігає їх контакту з епікутікулою личинки [182, 217, 218, 270]. 
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Отже, все патологічні прояви при токсокарозі пов'язані в основному з 

алергічними реакціями негайного й уповільненого типу [94, 210, 292, 330, 

338]. 

Проблема токсокарозу активно вивчається в останні десятиліття: 

розшифрований цикл розвитку паразита, вивчена клініка, розроблені 

діагностичні тести, запропонований ряд препаратів для лікування 

токсокарозу людини [61, 69, 96, 129, 183, 215. 228].  

Однак ряд клінічних аспектів цієї інвазії залишається неясним. 

Недостатньо розроблені доступні найбільш інформативні методи оцінки 

перебігу захворювання та результатів лікування, а також критерії прогнозу 

[109]. Незрозумілими залишаються деякі сторони патогенезу захворювання і 

його вплив на імунну систему в цілому [49, 87, 106, 125, 255].  

Не вивчені адаптаційно-пристосувальні реакції організму людини при 

цій інвазії, а також епідемічні особливості перебігу та поширення 

токсокарозу у людини. 

Токсокароз характеризується тривалим рецидивуючим перебігом (від 

декількох місяців до декількох років), що пов'язано з періодичним 

відновленням міграції личинок токсокар [234-236].  

Поодинокі летальні випадки при токсокарозі пов'язані з міграцією 

личинок в міокард і важливі у функціональному відношенні ділянки 

центральної нервової системи [225, 259, 347, 349, 351]. 

Поліморфність клінічних проявів токсокарозу, подібних до інших 

хвороб непаразитарної етіології, і недостатнє знання практичних лікарів 

паразитарної патології перешкоджає правильній діагностиці цього 

захворювання [343, 346, 350]. Спектр клінічних проявів є похідним від 

інтенсивності дози і частоти реінфекцій, розподілу личинок в тих чи інших 

органах і тканинах, а також ступеня імунної відповіді хазяїна [124, 186, 342]. 

Основними симптомами токсокарозу є рецидивуюча гарячка, 

легеневий синдром, збільшення розмірів печінки, лімфаденопатія, 

еозинофілія, гіпергаммаглобулінемія [44, 98]. 
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Синдром ураження легень зустрічається у 65% хворих вісцеральним 

токсокарозом і варіює в широких межах: від катаральних явищ до важких 

астмоїдних станів [62-64, 288]. У хворих спостерігаються рецидивуючі 

катари, бронхіти, бронхопневмонії. Турбує сухий кашель, часті напади 

нічного кашлю, в деяких випадках − важка задишка з астматичним 

диханням і ціанозом. При аускультації вислуховуються сухі, нерідко вологі 

хрипи.  

У більшості випадків ураження легень підтверджується 

рентгенологічно (посилення легеневого малюнка за рахунок 

периваскулярних і перибронхіальних ущільнень, інфільтративні зміни, 

локалізовані бронхоектази з прилеглою ділянкою фіброзу легеневої 

тканини) [288]. При токсокарозі відомі випадки розвитку тяжких пневмоній, 

які мали перебіг з ускладненнями і закінчувалися летальними наслідками 

[279, 288]. Дослідження, проведене в Нідерландах, показало, що серед дітей, 

хворих на бронхіальну астму або рецидивуючий бронхіт, токсокароз 

виявлявся з частотою 19,2% (у контрольній групі − 9,9%) [62-64]. 

Поряд з синдромом ураження легень дуже часто відзначається 

збільшення розмірів печінки. Печінка при пальпації ущільнена, гладка, 

часто напружена. Приблизно у 20% хворих збільшена селезінка, у 67% − 

лімфатіческіе вузли, аж до системної лімфаденопатії, особливо часто у 

дітей. Лімфатичні вузли невеликого розміру, безболісні, не спаяні з 

навколишніми тканинами [98, 148]. 

Крім перерахованих клінічних проявів у хворих спостерігається 

абдомінальний синдром (біль у животі, зміна апетиту, метеоризм, нудота, 

іноді блювання), може відзначатися помірно виражений діарейним синдром 

або нестійкі випорожнення [41, 177]. Абдомінальний синдром пов'язують з 

ураженням печінки, збільшенням мезентеріальних лімфовузлів [177]. 

Зустрічаються різноманітного типу рецидивні висипання на шкірі 

(ериматозні, уртикарні) [300, 319]. Обстеження на токсокароз дітей з 
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діагнозом «екзема», проведене в Нідерландах, показало, що серед них 13,2% 

мають високі титри специфічних антитіл до токсокар [322]. 

В окремих випадках токсокароз перебігає з розвитком міокардиту, 

мабуть, алергічної природи [96]. Описано також еозинофільні панкреатити, 

абсцеси печінки, різні ураження нирок, еозинофільні гранульоми в слизової 

прямої кишки [198, 221, 276]. 

Останнім часом деякі дослідники поряд з вісцеральним і очним 

виділяють неврологічну форму токсокарозу [96]. При міграції личинок 

токсокар в головний мозок виявляються ознаки ураження центральної 

нервової системи у вигляді конвульсій типу «petit mal», епілептиформних 

нападів, парезів і паралічів [225, 351]. 

Проведене в Нью-Йорку обстеження дітей 1-15 років показало, що 

інвазовані токсокарами діти мали суттєві відхилення від здорових дітей в 

багатьох нейропсихологічних тестах, моторної і пізнавальної функції [355]. 

По тяжкості перебігу вісцеральної форми токсокарозу в літературі 

виділяють субклінічний, легкий і середньотяжкий перебіг, причому 

захворювання зазвичай перебігає важче у дітей у порівнянні з дорослими 

[152, 154, 254]. 

Середні показники вмісту лейкоцитів і еозинофілів у дітей і дорослих 

істотно відрізняються. Якщо вміст еозинофілів при субклінічному перебігу 

токсокарозу у дітей коливається від 8 до 37%, при легкому − від 12 до 74%, 

при середньотяжкому − від 20 до 80%, при тяжкому − від 60 до 79%, то у 

дорослих в цих же групах виявляються ще більш високі показники [289].  

Так, при субклінічному перебігу токсокарозу еозинофілія у дорослих 

становить від 8 до 80%, при легкому перебігу − від 13 до 84%, а при 

середньотяжкому − від 39 до 85% [111, 112, 183, 185, 323, 349]. Багато 

дослідників відзначають, що за інших рівних умов у дітей, хворих на 

токсокароз, рівень еозинофілії вище, ніж у дорослих [164, 183, 343]. 

Звичайні методи гельмінтокопрологічної діагностики не придатні для 

токсокарозу, оскільки в організмі людини дорослі особини паразита з 
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личинок не утворюються і пропогативні стадії не виділяються. Для токсокар 

людина є резервуаром або паратенічним хазяїном. 

Прижиттєвий паразитологічний діагноз токсокарозу практично 

неможливий, оскільки виявити мігруючі личинки важко, а ідентифікувати їх 

при дослідженні матеріалу біопсії і секційного матеріалу дуже непросто, 

проте, остаточний паразитологічний діагноз токсокарозу ставлять без 

сумнівів тільки при виявленні личинок в біоптатах тканин [74, 91]. Це 

можливо при пункційній біопсії печінки, легенів, оперативному втручанні. 

Однак діагностичну біопсію в більшості випадків проводити не 

рекомендується. 

Діагноз токсокарозу виставляється на підставі даних 

епідеміологічного анамнезу, клінічної симптоматики, гематологічних 

проявів, імунологічних реакцій. Обмежена можливість паразитологічної 

діагностики призводить до того, що провідними в діагностиці токсокарозу є 

імунологічні тести [74, 153, 255].  

Основним діагностичним критерієм токсокарозу є визначення 

специфічних антитіл методом імуноферментного аналізу (ІФА). 

Діагностичним титром вважається титр антитіл 1:400 і вище. Титр антитіл 

від 1:200 до 1:400 свідчить про инвазированности, але не хвороби. Титр 

антитіл 1:800 і вище свідчить про захворювання на токсокароз. При очної 

формі токсокарозу специфічні антитіла не виявляються або виявляються в 

низьких титрах. 

З огляду на ту обставину, що токсокароз може перебігати у вигляді як 

субклінічних, так і дуже важких клінічних форм, була зроблена спроба 

оцінити питому діагностичну значимість кожної окремої ознаки токсокарозу 

в балах, що представлені в таблиці 1. 1 [46, 104, 163]. 

При хронічному перебігу хвороби клінічні і лабораторні ознаки 

виражені неяскраво. Найбільш стабільним лабораторним показником 

залишається гіпереозінофілія периферичної крові. 
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При поєднанні симптомів і ознак, що перевищують в сумі 12 балів, 

припущення про токсокароз можна вважати досить клінічно обгрунтованим, 

щоб обстежувати пацієнта на токсокароз імунологічним методом. 

 

Таблиця 1. 1 

Діагностична цінність ознак вісцерального токсокарозу 

 

№ з/п Ознаки Діагностична 

цінність, бал 

1 Еозинофілія периферичної крові 5 

2 Лейкоцитоз 4 

3 Збільшене ШОЕ 4 

4 Гіпергамаглобулінемія 3 

5 Гіпоальбумінемія 3 

6 Анемія 3,5 

7 Рецидивуюча лихоманка 3,5 

8 Легеневий синдром 3,5 

9 Рентгенологічні ознаки ураження легень 2 

10 Збільшення розмірів печінки 4 

11 Шлунково-кишкові розлади 1,5 

12 Неврологічні розлади 1,5 

13 Шкірні ураження 1 

14 Лімфаденопатія  1 

 

 

Суттєве значення в постановці діагнозу токсокарозу має 

епідеміологічний анамнез. Вказівка на утримання в сім'ї собаки або на 

тісний контакт з собаками, наявність звички пікацизму свідчить про 

відносно високий ризик зараження на токсокароз. Наявність алергії на 
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шерсть тварин також часто зустрічається при інвазії на токсокароз [209, 

250]. 

При постановці діагнозу і визначенні показань до специфічної терапії 

слід враховувати, що токсокароз перебігає циклічно з рецидивами і 

ремісією, в зв'язку з чим можливі значні коливання клінічних, 

гематологічних і імунологічних показників у одного і того ж хворого. 

Введення з 1999 року в Україні офіційної реєстрації токсокарозу і 

впровадження серологічної діагностики дозволили приступити до вивчення 

поширення токсокарозу в нашій країні. 

До теперішнього часу лікування токсокарозу людини залишається не 

цілком вирішеним завданням [95, 161, 199, 290]. Існуюча в нашій країні на 

сьогоднішній день практика призначення етіотропних препаратів в дозах, 

рекомендованих для лікування нематодозів людини, дозволяє досягти 

клінічного одужання тільки після 2-4 курсів лікування [245, 278]. 

Медичне і соціальне значення токсокарозу людини визначають 

актуальність подальших поглиблених досліджень. 

 

1. 2. Сучасні уявлення про епідеміологію, патогенез та клініку 

ентеробіозу 

 

Протягом багатьох років проблема зниження враженості та 

захворюваності на ентеробіоз залишається не зовсім вирішеною. Ні один із 

методів боротьби з цим гельмінтозів сам по собі не приводить до 

тривалого успіху, будь це виявлення і лікування інвазованих або 

санітарно-гігієнічні заходи [1, 3, 134, 191]. На теперішній час наявність 

високоефективних антигельмінтних препаратів, таких як пірантел, 

мебендазол, альбендазол дозволяють відносно успішно впливати на 

основний чинник інвазії − людину. Однак не вирішена проблема елімінації 

збудника з оточуючого середовища та профілактики реінвазії та суперінвазії 

[136, 149, 174]. 
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Життєвий цикл гострика відбувається без участі проміжного хазяїна. 

Самки після дозрівання в них яєць опускається в пряму кишку, активно 

виповзає із заднього проходу, відкладає 10-15 тисяч яєць в пері анальних 

складках на шкірі і помирають. Процес кладки яєць з 

головастикоподібними личинками продовжується 15-45 хвилин. Відкладені 

яйця дозрівають повністю через 5 годин. Швидкий розвиток яєць 

обумовлює пероральну ауто інвазію [93, 159]. Рух самок при відкладення 

яєць подразнює шкіру і викликає сильний свербіж. Інвазовані, розчисуючи 

шкіру, забруднюють руки і білизну, через брудні руки яйця потрапляють в 

рот. З яєць в дванадцятипалій кишці виходять личинки, які після двох 

линянь стають статевозрілими. Паразитують гострики переважно в 

черв'якоподібному відростку і сліпій кишці, звідки поступово спускаються в 

нижні відділи кишечника. Харчуються гострики вмістом кишечника, 

можуть бути випадковими гематофагами. Тривалість життєвого циклу 

гостриків − від 1 до 3,5 місяців [93, 159].  

Порівняльний аналіз даних перебігу періодів раннього 

онтогенезу, перевіреного в групі інвазованих і здорових дітей показав, що 

при паталогічному перебігу антенатального періоду ентеробіоз виявився в 

48,5% випадків проти 20%. Дослідження показали також, що у дітей, які 

мають 7 стігм дизембріогенезу тобто малих аномалій розвитку, до яких 

відноситься аномалії зубів, аномалії нігтів, аномалія очей, неправильні 

вушні раковини, аномалії кисті, стопи, ентеробіоз виявляється у 78% 

випадків, тоді як в контрольній групі - 45%. Тому можна припустити, що 

виникнення ентеробіозу пов'язано не тільки з недоліками гігієнічного 

виховання дітей. При визначенні рівня нервово-психічного розвитку 61 

дитини з ентеробіозом було встановлено, що у 29 (48%) дітей 

спостерігалося відставання від відповідних вікових норм, у 45% − 

неінвазованих дітей їх було 5 (11,2%). Після специфічного лікування через 

3,5 місяці в групі дітей, що мали відхилення в розвитку і поведінці, 

встановилась тенденція до досягнення показників. 
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Було показано, що ентеробіоз несприятливо позначається на так 

званому тесті «шкільної зрілості» дітей 6-річного віку. В групі 

інвазованих оцінку «готовий до навчання в школі» одержали 62%, а в 

контрольній групі − 83% дітей. Через 2 місяці специфічного лікування 

відсоток «готових до навчання в школі дітей збільшився з 62% до 93%. 

Разом з тим лікування ентеробіозу сучасними 

антинематоцидними препаратами не оберігає від повторного зараження. 

Підтвердженням тому є факт, що при лікуванні дітей через 3 місяці 

ураженість в дитячих дошкільних закладах знизилася з 29 до 2,2% , а через 7 

місяців вона підвищилася до 14,8%. 

Таким чином, результати досліджень показали, що для підвищення 

ефективності оздоровлення дітей ДДЗ від ентеробіозу крім широкого 

проведення санітарно-гігієнічних заходів необхідне виявлення чинників, 

груп ризику і лікування інвазованих антигельмінтиками. 

Ентеробіоз − найбільш розповсюджений гельмінтоз населення всієї 

земної кулі. Захворюваність має негативний вплив на загальний стан 

здоров'я населення, особливо дітей, що через масове його розповсюдження 

має велике соціально-економічне значення [172, 173]. Короткий оборот 

інвазії і простота механізму передачі обумовлює значні труднощі в боротьбі 

з ним. Найбільш  часто ентеробіозом вражаються діти дошкільного и 

молодшого шкільного віку. 

У Харківській області ентеробіоз також залишається найбільш 

масовою інвазією. Питома вага паразитарних захворювань, серед яких 

ентеробіоз складає 98% в загальній структурі інфекційної захворюваності 

без грипу та ГРВІ коливається на протязі останніх 5-ти років від 25% до 

30%.  

Щорічно в районі реєструється близько 250 хворих на ентеробіоз, 

серед яких 98% − діти. Показник захворюваності дитячого населення 

ентеробіозом, склавши в середньому за 5 років 3104,5 на 100 тисяч 

населення, перевищує середньообласний в 1,2 рази. При цьому, діти 
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організованих закладів уражаються гостриками частіше, ніж 

неорганізовані. Інвазованість серед учнів молодших класів 

загальноосвітніх закладів складає 5,4%, серед дітей дитячих дошкільних 

закладів 4,3%, серед неорганізованих дітей − 2,6%. 

Поясненням цього факту, ураховуючи, що ентеробіоз − контактний 

гельмінтоз, є порушення санітарно-гігієнічного режиму в організованих 

закладах, які зумовлені недостатнім рівнем матеріально-технічного 

забезпечення, недоліками в гігієнічному вихованні дітей, що сприяє 

розповсюдженню інвазійного початку в зовнішньому середовищі.  

Позитивні знахідки яєць гельмінтів в пробах пилу по школах 

складають − 0,3%, по ДДЗ − 0,1%. Тобто, просліджується чіткий зв'язок між 

рівнем забруднення зовнішнього середовища та захворюваністю на 

ентеробіоз дітей цих закладів. 

Недооцінювати вплив паразитарного захворювання на стан 

здоров'я дитини, як з боку медичних працівників, так і педагогів 

неможливо. Адже наявність гостриків в організмі, окрім порушення з боку 

шлунково-кишкової та нервової систем призводить до зниження рівня 

імунітету, сприяє затримці розумового та фізичного розвитку дитини, 

знижує ефективність навчального процесу, завдає економічних збитків. 

Епідеміологічний нагляд при ентеробіозі заключається в 

систематичному слідкуванні за рівнем враженості цією інвазією дитячих 

колективів, вивченні в дитячих закладах санітарно-гігієнічного режимів з 

обстеженням на забрудненість яйцями гостриків зовнішнього середовища, в 

постійному гігієнічному вихованні дітей, їх батьків та 

обслуговуючого персоналу. 

Спостерігається зв'язок між рівнем забрудненості зовнішнього 

середовища дитячих закладів і захворюваністю на ентеробіоз дітей цих 

закладів. Найбільший відсоток відхилень в пробах пилу реєструється в 

школах.  
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Розповсюдженню ентеробіозу в організованих колективах сприяє 

порушення санітарно-гігієнічного и протиепідемічного режимів, які 

зумовлені недостатнім рівне матеріально-технічного забезпечення, 

недоліками в гігієнічному вихованні дітей.  Оздоровлення дитячих 

колективів проводиться відповідно до розроблених для кожного закладу 

планів, які включають, крім дегельмінтизації і контроля її ефективності, 

посилення санітарно-гігієнічного режимів протягом місяця після лікування. 

Відомо, що велику роль в розповсюдженні ентеробіозу відіграють санітарно-

гігієнічні умови в сім'ї, рівень гігієнічних навиків всіх членів сім'ї 

[151, 258, 280]. Спілкування з батьками показало,що більшість з них не 

знають шляхів розповсюдження ентеробіозу, не приділяють великого 

значення скаргам, недооцінюють роль особистої гігієни в профілактиці цієї 

інвазії та не прищеплюють дітям навички особистої гігієни. 

Тяжкість паталогічного процесу при ентеробіозі залежить від 

інтенсивності інвазії, частоти реінвазії, реактивності організму. Гельмінтози 

справляють механічну і токсикоз − алергічну дію на організм людини. 

Істотне значення має сенсибілізація антигенними продуктами і розвиток 

алергічних реакцій.  

Запальні явища в кишечнику, розвиток гранульом навколо паразитів в 

слизовій оболонці, ураження внутрішніх органів, помірна еозинофілія 

крові мають алергічну природу. Пригнічення імунного статусу хворого 

пов'язують з виділенням паразитом метаболітів, які діють імуносупресивно 

[181, 189]. 

Запальні реакції при ентеробіозі розвиваються вже під дією личинки, 

яка виділяє гіалуронідазу, протеолітичні ферменти, лектиноподібні 

речовини, які сприяють активації системи комплементу, виділенню 

простагландинів клітинами тканин хазяїна. Еозинофілія крові − 

найчастіший симптом гельмінтозів, при ентеробіозі звичайно помірна і 

носить хвилеподібний характер, обумовлений реінвазіями. 
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При ентеробіозі порушуються процеси всмоктування і 

переварювання харчових продуктів. У 50-60% інвазованих знижується 

кислотність шлункового соку аж до анацидозу і пригнічення функції 

пепсиноформування. У більшості дітей, хворих на ентеробіоз, 

змінюється мікробіоценоз кишечника. Мікробіоценотичний склад 

кишечника є одним з факторів, сприяючих підвищенню активності 

ферментів кишечника. Порушення всмоктування і перетравлення харчових 

речовин в кишечнику призводить до втрати маси тіла, затримує зростання і 

розвиток дитини [156, 206, 233, 293]. 

Додатковим чинником патогенезу ентеробіозу є механічна дія 

гостриків, пошкодження слизової оболонки при фіксації гострим 

хвостовим кінцем самки, що спричиняє мікрокрововиливи, ерозії, 

проникнення бактерійної флори, зокрема збудників кишкових інфекцій. 

У разі міграції гостриків в черевну порожнину, сечовивідні і статеві 

шляхи можуть розвиватися запальні і алергічні реакції поза просвітом 

кишечника. 

Симптоматика хвороби залежить від масивності і тривалості інвазії, а 

також від індивідуальної реактивності хворого. Найчастіше основним 

симптомом ентеробіозу є свербіж в перианальній області. Саме з 

наявністю свербіжу пов'язується дуже широке розповсюдження ентеробіозу 

навіть у порівняно благополучній гігієнічній навколишній обстановці, 

внаслідок цього ентеробіоз дуже важко контролюється. Свербіж навколо 

анусу, в промежині і пахових областях спостерігається у 34-70 % хворих. 

Безперервний свербіж є частою причиною безсоння (9,4%), 

скреготіння зубами вночі (11,2-23,0%), головного болю і запаморочення 

(20,5%) та інших проявів астено-невротичного синдрому, що призводить до 

зниження розумової і фізичної працездатності, формування шкідливих 

звичок, а іноді до виникнення епілептиформних нападів у дітей. 

Ряд ускладнень ентеробіозу (анальні тріщини, піодермії, екземи, 

енурез) також пов'язують з наявністю перианального свербіжу. 
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Хворі на ентеробіоз можуть скаржитися на біль у навколо пупковій (20-

73%), епігастральній області (14,5%), правому підребір'ї (3,4%), на 

зниження (54%) або підвищення (9,4%) апетиту, численні диспептичні 

розлади: гіперсалівацію, нудоту, відрижку, блювоту, печію, почастішання і 

розрідження випорожнень або закрепи, на появу в калі паталогічних 

домішок − слизу, крові. 

Особливо виражена симптоматика з боку шлунково - кишкового 

тракту буває при мікст-інвазіях гостриками і лямбліями. При взаємодії 

гостриків і карликового ціп'яка встановлюється симбіотичний характер 

взаємостосунків. Ентеробіоз підвищує сприятливість до гіменоліпедозу і 

сприяє його розповсюдженню [89]. Не дивлячись на антагоністичні 

відносини між гостриками і аскаридами, останнім часом почастішали 

сумісні знахідки цих збудників. 

У численних дослідженнях доведено, що рівень захворюваності дітей 

на ентеробіоз і гострі шлунково-кишкові інфекції знаходиться у високій 

прямій географічній залежності. У хворих на дизентерію, черевний тиф, 

вірусний гепатит А на фоні інвазії гостриками спостерігається більш 

виражені інтоксикація, бурхливий і тяжкий перебіг основного 

захворювання і частіше виникають ускладнення. Діти в дошкільних 

дитячих колективах, уражені на ентеробіоз, хворіють гострими 

кишковими інфекціями в 1,6-2 рази частіше, а зміна мікрофлори 

кишечника виявляється у них в 4 рази частіше, ніж у дітей , вільних від цієї 

інвазії. У таких хворих спостерігається зменшення кількості Е. соїі і 

збільшення кількості бактерій зі зниженими ферментативними 

властивостями [205]. 

У інфікованих гостриками дітей є схильність до затяжного і 

рецидивуючого перебігу хронічних захворювань шлунково - кишкового 

тракту, алергодерматозів і грибкових уражень шкіри. Доведена роль 

гостриків в етіології апендициту і запальних гінекологічних захворювань. 
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Ентеробіоз обтяжує перебіг вагітності розвитком низки небажаних станів 

(токсикоз, дерматози, анемія, внутриутробна гіпоксія і гіпотрофія плоду). 

Гострик є одним з найбільших імуносупресуючих організм людини 

гельмінтів. З цієї точки зору, враховуючи широке розповсюдження 

ентеробіозу, можна пояснити наявність високого відсотка неімунних до 

дифтерії і кору дітей. Доведено, що ентеробіоз сприяє частим соматичним 

інфекційним і іншим захворюванням, їх перебіг характеризується більшою 

тривалістю. 

Неврологічні порушення функціонального стану часто 

переважають в клінічній картині гельмінтозів. Ці симптоми 

наголошувалися клініцистами при всіх найпоширеніших гельмінтних 

інвазіях: ентеробіозі, аскаридозі, трізоцефальозі, анкілостомідозах, 

гіменолепідозі, теніаринхозі, опісторхозі та інших.  

Найчастішими у таких хворих були скарги астенічного характеру, а 

також скорочення м'язів верхніх і нижніх кінцівок, скреготіння 

зубами під час сну, затримка фізичного і розумового розвитку. В деяких 

випадках при гельмінтозах спостерігали сомнамбулізм, ларингоспазм, 

енурез. Після успішної дегельмінтизації всі симптоми зникали або ставали 

значно менш вираженими, що вказувало на їх етіологічний зв'язок з 

гельмінтозами. 

За даними А.Ф. Головко 60,2% хворих, у яких при гельмінтозах мало 

місце ураження нервової системи, складали діти шкільного віку. Друге 

місце по частоті ураження займають особи пубертального віку (період 

вегетативно - ендокринної перебудови), у яких також легко порушується 

рівновага кіркових процесів збудження і гальмування. 

Найчастіше в літературі обговорюється питання епілептичних нападів 

і гельмінтозів. В роботах багатьох клініцистів показаний певний зв'язок між 

епілептичним синдромом і гельмінтозами. Л.П. Савченко спостерігав 50 

дітей, що страждали одночасно гельмінтозами і епілептичними нападами. У 
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виникненні епілептичного синдрому він визначив роль гельмінтозів у 

вигляді: 

-прямого епілептичного чинника, який приводить до порушення 

процесів збудження і гальмування в ЦНС; 

-провокуючого чинника, який здійснює пуск існуючого у дитини 

епілептичного механізму; 

-обтяжуючого чинника, який посилює перебіг наявного епілептичного 

процесу. 

В літературі описані варіанти епілептичного синдрому при 

гельмінтозах: малі напади, великі напади, іноді з елементами 

осередковості, класичними тонічними і клонічними судомами, прикусом 

язика, зрідка з мимовільним сечовипусканням і дефекацією, напади за 

типом Джексона, напади за типом Гента, осередкові напади за типом 

міоклонічних. У ряді випадків характер нападів може бути поліморфним. 

У деяких літературних джерелах вказується на наявність у хворих 

на гельмінтози на ЕЕГ елементів епілептичної активності. Але будь-якого 

зв'язку між характером змін на електроенцефалограмах і епілептичними 

нападами при різних гельмінтозах встановлено не було. Вважають, що 

метод електроенцефалографічного дослідження може служити не тільки 

для уточнення діагнозу, але і для ефективності лікування, оскільки після 

дегельмінтизації і припинення нападів наступала нормалізація 

біоелектричної активності мозку [15, 79]. 

Профілактика ентеробіозу полягає в одночасному виконання 

комплексу заходів, основні компоненти якого – виявлення і лікування 

уражених на ентеробіоз і санітарно-гігщєнічні заходи. Жоден компонент 

цього комплексу сам по собі не приносить бажаного оздоровчого 

результату. Багато дослідників пропонують різні системи заходів щодо 

профілактики і боротьби з ентеробіозом і забрудненості яйцями гостриків 

приміщень [5, 120, 166-168]. Сучасні тенденції полягають в зменшенні 

об’єму і кратності масових паразитологічних обстежень з метою 

здешевлення профілактичних заходів при збереженні їх ефективності. 
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1. 3. Вплив токсокарозу та ентеробіозу на реактивність організму 

людини і його захисно-пристосувальні реакції 

 

Здатність цілісного організму до пристосування є не тільки «найбільш 

відмінною рисою життя», а й необхідною передумовою її [4]. Перехід 

організму під дією зовнішніх факторів в новий стійкий стан шляхом 

системних змін характеру сформованих внутрішніх (нейро-ендокринних, 

ендокринно-метаболічних і ін.) зв`язків охарактеризований [47, 51] як 

загальний адаптаційний синдром (ЗАС), що включає в свій розвиток три 

стадії: тривоги, резистентності і виснаження. Для здійснення тієї чи іншої 

адаптаційної реакції, відповідно до теорії, створеної і сформульованої 

П.К. Анохіним у 1935 р. використовується безліч вкрай динамічних 

функціональних систем [117]. 

Адаптація − це фундаментальна властивість живого організму, що 

виявляється не тільки в нормальному, але і особливо в патологічному його 

стані [4]. Інтегральна мета розвитку ЗАС − підвищення резистентності 

організму адекватно якісної і кількісної характеристики подразника [47, 51]. 

Встановлено, що забезпечення цілісності організму, координація 

пристосувальних процесів на всіх етапах розвитку ЗАС фізіологічно 

визначаються взаємодією таких інтегральних систем як нервової, 

ендокринної та імунної [117]. 

В даний час доведено тісний взаємозв'язок між гормональними 

механізмами регуляції і факторами імунологічної реактивності [92, 117]. 

Філо- і онтогенетичні спостереження за функціонуванням імунної та 

ендокринної систем дозволили зробити висновок про виключно важливу 

роль гормонів в становленні і розвитку лімфоїдної тканини і формуванні 

імунологічної компетенції організму [4, 117]. 

На мишах NZB показано [4], що передчасний розвиток ендокринної 

системи призводить до прискореного дозрівання імунної системи і появи в 

надмірній кількості Т-клітин з аутоагресивними властивостями. Характер 

цих взаємин не має односпрямованої тенденції, а носить взаємозалежний і 
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взаємопроникливий характер. В даний час є достатня кількість даних, що 

дозволяють говорити про взаєморегуляції цих двох систем, що, ймовірно, 

дало підставу об'єднати їх в одну і називати імунонейроендокринною 

системою. Отримані дані підтверджують істотну роль імунної системи в 

становленні, розвитку і створенні резервного мобілізаційного потенціалу 

комплексу механізмів адаптації організму людини і їх порушенні [47, 51]. 

Накопичені за останні роки відомості, що свідчать про гормональне і 

нейрогуморальне управління процесів формування і функціонування 

імунної системи, узагальнені в ряді монографій [74, 81, 47, 127], в тому 

числі і при глистової інвазії [127, 203]. 

Відомо, що клітинний і гуморальний імунітет грають важливу роль в 

захисно-пристосувальних реакціях організму хазяїна при глистової інвазії 

[47, 51]. Не викликає сумнівів, що у відповідь на інвазію відбуваються 

імунологічні та гормональні зрушення, що впливають на перебіг інвазії і 

змінюють імунологічні реакції [4]. 

У процесі досліджень проблеми адаптації, що дозволили з'ясувати 

загальні закономірності пристосувальних реакцій і гомеостатичної 

регуляції, виявлена важлива роль гормонів в реалізації адаптаційних змін, 

що забезпечують зв'язок між керуючими органами (ЦНС) і виконавчими 

органами [47, 51]. 

У зв'язку з цим порушення гормональної регуляції істотно 

відбиваються на всіх рівнях організму [4]. Розвиток резистентності 

організму до несприятливо чинників, що впливають, його адаптивно-

відновні реакції визначаються перебудовою межгормональних відносин, 

спрямованих на мобілізацію та інтеграцію пластичних і енергетичних 

резервів [4]. 

Разом з тим, роль ендокринної та імунної системи у формуванні 

пристосувальної реакції при токсокарозі вивчена найменше. Ось чому 

одним з найважливіших завдань є вивчення ролі гормональної та імунної 
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ланок регуляції в розвитку компенсаторно-пристосувальних реакцій 

організму людини при токсокарозі. 

Клінічні спостереження та експериментальні дослідження дозволили 

зробити висновок, що при глистових інвазіях, в тому числі при опісторхозі, 

порушується гормональна діяльність хазяїна [82]. Гормони грають важливу 

роль у формуванні взаємовідносин гельмінта і хазяїна. 

У дослідженнях при різних гельмінтозах [265, 298] (аскаридозі, 

трихоцефальозі, цистицеркозі) виявлено в залежності від періоду інвазії 

підвищення або зниження функції кори надниркових залоз, щитовидної 

залози, підшлункової залози. Отримано суперечливі результати, які 

пояснюють проведенням спостережень на різних стадіях розвитку відповіді 

хазяїна на інвазію.  

Відомо, що введення глюкокортикоїдів підвищує сприйнятливість 

тварин до нематод і сприяє уповільненню їх вигнання з організму хазяїна. У 

той же час підвищення в організмі хазяїна глюкокортикоїдів погіршує 

приживання гельмінтів і знижує їх плодючість [51, 319]. 

Шляхом введення гормонів експериментально зараженим тваринам 

було встановлено, що інтенсивність зараження змінюється в залежності від 

рівня гормонів. При підвищенні функції щитоподібної залози на 

шистосомоз інфікувалися найбільше, а при гіпотиреозі тварини мали 

зараження в дуже слабкому ступені [57]. 

Слід зазначити, що всі експериментальні дослідження проводилися в 

умовах штучного введення гормонів в організм хазяїна. У зв'язку з цим при 

оцінці отриманих результатів необхідно враховувати, що дія ендогенного 

гормону і того ж гормону, введеного ззовні, неоднозначна [239]. 

Дослідження функціонального стану підшлункової залози при 

глистових інвазіях нечисленні і неоднорідні. При експериментальному 

зараженні нематодами одні дослідники [319] відзначали зниження інсуліну в 

крові, інші − його підвищення [47, 51]. Поступове наростання в крові тварин 

вільного інсуліну при пригніченні функції гіпофіза і щитоподібної залози 

спостерігали при фасціольозі [2]. 
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Інсулін володіє вираженими стимулюючими властивостями при 

введенні тваринам з порушеннями імунної відповіді, викликаними 

експериментальним аллоксановим діабетом [330]. Хронічне (протягом 7 

днів) введення препарату призводить до істотного збільшення числа 

антитіло і розеткоутворюючих клітин в селезінці і стимуляції фагоцитарної 

активності лейкоцитів. Щоденне введення інсуліну панкрео ектомірованним 

щурам запобігає всі порушення клітинної імунної відповіді, які 

спостерігаються у цих тварин. Встановлено, що стан імунної системи має 

істотне значення в патогенезі та клініці гельмінтозів 

[178, 207, 219, 244, 272]. Особливості розвитку паразитарних захворювань 

пов'язані зі складними метаморфозами антигенної структури паразитів в 

процесі їх онтогенезу, відображаються широким поліморфізмом імунної 

відповіді організму: від підвищеної сенсебілізаціі до імуносупресії. 

Внаслідок чого створюються умови для виникнення інфекційних та 

неінфекційних захворювань, які вимагають особливого підходу до 

лікування. 

Серед причин, які негативно впливають на формування і стан 

поствакцинального імунітету після кору, дифтерії, правця у дітей, важливе 

місце займають нематоди. Полівалентну супресивну дію на формування 

поствакцинального імунітету у дітей має і Т. canis [264, 269]. 

Найбільш виражені прояви імунопатологічних реакцій відзначаються 

при інвазії транзитними або факультативними гельмінтами, при тканинних 

гельмінтозах, в разі супер- і реінвазії [214]. 

Аналіз даних літератури про стан імунної та ендокринної системи при 

глистних інвазіях свідчить про перебудову в регуляції, що, безумовно, 

відбивається на адаптаційно-пристосувальних реакціях організму, і, отже, на 

хазяїно-паразитарних відносинах [47, 51, 239, 319]. В даний час не 

представляється можливим пояснити причину зв'язків виявлених змін з 

впливом тільки гельмінтів або з впливом всього комплексу патогенетичних 

факторів, які спостерігаються при токсокарозі. 
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Аналіз літератури показує, що до теперішнього часу висвітлені багато 

сторін епідеміології, клініки, патогенезу та лікування токсокарозу. Можна 

не сумніватися, що при цьому захворюванні залучається до патологічного 

процесу імунна та ендокринна системи, яким належить важлива роль в 

процесах адаптації організму. Відомостей, що стосуються змін 

гормональних і імунологічних показників при токсокарозі в доступній нам 

літературі ми не знайшли. 

Одним з нагальних завдань є не тільки кількісний облік та оцінка 

адаптивних змін на генетичному, молекулярному, метаболічному, 

імунологічному та структурному рівнях, а й уміння управляти цими 

процесами і регулювати їх з метою максимально швидкого досягнення 

підвищеної толерантності до впливу різних чинників навколишнього 

середовища [79]. В цьому плані вкрай важливо з'ясувати потенціал 

адаптивних можливостей здорових осіб і хворих, а також розробити шляхи 

управління гомеостатичними механізмами з використанням при 

необхідності, диференційованої фармакокорекції порушеного гомеостазу. 

З цього випливає, що вивчення питання про роль імунної та 

ендокринної системи в процесах адаптації при токсокарозі представляє 

науковий інтерес з точки зору формування хазяїно-паразитарних відносин, 

поглиблення знань про патогенез токсокарозу, а також для обґрунтування 

коригуючої терапії та підвищення ефективності лікування. 

Дослідження в такому напрямку досить актуальні для розкриття і 

уточнення механізмів клініко-імунологічних проявів та органної патології 

при токсокарозі, а також для обґрунтування шляхів і способів корекції і 

активізації адаптивно-компенсаторних можливостей організму і 

вдосконалення лікування токсокарозу.  

Все вищевикладене й спонукало нас провести це дослідження.  

Основні положення розділу знайшли відображення в опублікованих 

працях автора [13, 14, 16, 21, 22, 24, 25, 36]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2. 1. Дизайн дослідження та характеристика роботи 

 

З дотриманням принципів біомедичної етики було обстежено 140 

хворих на токсокароз у віці від 20 до 60 років (середній вік 39,63,3 років) 

(80 чоловіків і 60 жінок), які перебували на амбулаторному обстеженні та 

лікуванні на кафедрі медичної паразитології та тропічних хвороб 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України в 2013-

2016 рр. У 45 хворих (23 чоловіків та 22 жінки) на токсокароз при 

обстеженні був виявлений ентеробіоз. 75 хворих обстежено через 4 місяця 

після закінчення лікування для вивчення зворотного розвитку органної 

патології і ефективності комплексної терапії. Для порівняння було 

обстежено 38 (22 жінки і 16 чоловіків) практично здорових осіб 

відповідного віку з негативними серологічними реакціями на токсокароз.  

Діагноз «токсокароз» у всіх хворих основної групи і його відсутність у 

контрольній групі підтверджено відповідно до критеріїв діагностики на 

підставі сукупності клінічної картини, клініко-лабораторних показників і 

результатів лабораторного аналізу.  

Критерії включення: до групи дослідження включалися пацієнти після 

отриманої інформованої згоди пацієнта з достовірно встановленим 

діагнозом «токсокароз» у стадії загострення. Клінічний діагноз токсокарозу 

ґрунтувався на поєднанні клінічних симптомів і ознак, які оцінюються за  

5-ти бальною системою за L.T. Glickman (1978). Усі хворі були оглянуті 

офтальмологом і невропатологом. Для виключення мікст-інвазій 

визначалася наявність антитіл до антигенів аскарид, лямблій, опісторхів і 

трихінел за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). У всіх осіб 

триразово досліджувався кал на яйця гельмінтів та періанально-ректальний 

зішкріб на ентеробіоз. З метою виключення з дослідження хворих з іншою 
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супутньою патологією, всі були обстеженні на системні, аутоімунні та інші 

інфекційні захворювання. 

Вибіркове сероепідеміологічне обстеження на токсокароз 321 

дорослих мешканців Харківської області було проведено методом 

імуноферментного аналізу. Достовірний початок інвазії не завжди можна 

було встановити, бо у багатьох хворих токсокароз був виявлений випадково 

при сероепідеміологічному обстеженні. При збирані епідеміологічного 

анамнезу приділялася увага утриманню в родині собак або тісному контакту 

з ними, наявності присадибних ділянок, звичкам пікацизму (геофагії). У 

зв'язку з тим, що одним з показників санітарно-гельмінтологічного стану на 

конкретній території є рівень ураженості собак на токсокароз, проведено 

ретроспективний епідеміологічний аналіз офіційної статистики Державної 

ветеринарної служби про чисельність собак в області та результатів 

обстеження 576 собак на токсокароз, від яких взято 1739 проб фекалій для 

копроскопії та 102 проби ґрунту та піску з вольєрів. 

Оцінка забруднення об'єктів зовнішнього середовища збудником 

токсокарозу проводилася на базі ДУ «Харківський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» та на базі Харківської міської філії ДУ «Харківський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» шляхом санітарно-

гельмінтологічного дослідження проб ґрунту, які були відібрані у Харкові і 

у всіх 26 районах області за період 2011-2015 рр. Всього було досліджено 

27323 проб ґрунту в Харківській області та м. Харків за період з 2011 по 

2015 роки. 

 

2. 2. Методи дослідження 

 

При виконанні дослідження були використані наступні методи: 

санітарно-гельмінтологічні, серологічні, клініко-лабораторні, біохімічні, 

інструментальні методи дослідження, імунологічні (показники клітинного й 
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гуморального імунітету) та методи статистичної обробки отриманих 

результатів. 

Оцінка забрудненості ґрунту проводилася за методом академіка  

Н.А. Романенко [144, 145]. Відбір проб ґрунту проводився в весняно-літній 

періоди у дворах на поверхні, глибині 1-3 см і змітання на асфальті, де 

грають діти. 

З поверхні проби збирали ложкою, совочком або великим шпателем. 

При з'ясуванні загальної забрудненості яйцями гельмінтів ґрунту на 

території виділяли майданчик розміром 25 м2. В 5-10 місцях по діагоналі 

майданчика з поверхні і відповідних глибин відбирали навішування ґрунту 

по 10-20 г кожна. Шляхом ретельного перемішування відповідних наважок 

ґрунту становили середні проби (100-200 г). 

Проби відбирали на території дитячих установ: на ігрових 

майданчиках, біля входу і навколо приміщення, вздовж паркану, в 

пісочницях, у веранд, в будиночках, у літнього харчоблоку, стадіону. 

Особливу увагу звертали на місця вигулу собак і кішок, на пляжах: в місцях 

на березі, в прилеглій до пляжу смузі суші, в закритих павільйонах, навколо 

і всередині кабін для роздягання і одягання, у вбиральнях; в парках, на 

бульварах і стадіонах: в пісочницях, на ігрових майданчиках, з клумб у 

павільйонів, біля вбиралень. 

Доставлені в лабораторію проби ґрунту зберігали в пакетах при 

температурі +5 ˚ не більше місяця. 

Клінічне дослідження хворих проводили за загальноприйнятою 

методикою, яка включала дані ретельно зібраного анамнезу, суб’єктивних та 

об’єктивних даних, даних лабораторного (загальний аналіз крові, загальний 

аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, аналіз випорожнень на яйця гельмінтів 

та найпростіші, зішкріб на яйця гостриків [137, 138, 237, 238], серологічне 

обстеження, імунологічний статус, гормони: кортизол, інсулін) та 

інструментального дослідження (рентгеноскопія або рентгенографія органів 
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грудної клітки, електрокардіографія, ультразвукове дослідження внутрішніх 

органів).  

Зразки крові у обстежуваних осіб у кількості не менше 0,5 мл 

відбирали з вени або пальця натщесерце. Сироватку крові зберігали при 

температурі 2-10˚С, якщо її досліджували більш ніж через 48 годин. 

Досліджувану сироватку оцінювали як позитивну реагує, якщо відповідне її 

розведення 1: 200 значення оптичної густини (ОГ) було більше або дорівнює 

значенню, що визначається формулою: 

ОПКд = 3 * ОГ К−, 

           де ОПКд − оптична щільність контролю діагностики 

            ОГ К− − оптична щільність негативного контрольного зразка 

За титр антитіл до антигенів токсокар приймають то найбільше 

розведення досліджуваної сироватки, при якому її оптична щільність 

дорівнює або перевищує розрахункове значення ОПкд. 

Проби з титром антитіл до токсокар 1:800 і вище вважалися 

діагностично позитивними. Діагноз «токсокароз» у всіх хворих основної 

групи і його відсутність у контрольній групі підтверджено відповідно до 

критеріїв діагностики на підставі сукупності клінічної картини та 

результатів лабораторного аналізу [230].  

Крім загальноприйнятого дослідження морфологічного складу 

периферичної крові, для кількісної оцінки структури і диференціації 

елементів крові проведено визначення загальної оцінки лейкоцитарної 

реакції [6, 80]. 

Для загальної оцінки лейкоцитарної реакції визначався лейкоцитарний 

індекс інтоксикації (ЛІІ), який оцінюється як інтергральний показник 

функції лейкоцитів, що дозволяє судити не тільки про зміну структури і 

диференціації елементів крові, але і в певній мірі про імунні реакції в 

цілому, просто за клінічними аналізами крові.  

З огляду на те, що імунній системі відводиться велика роль у 

формуванні патологічного процесу, в оцінці тяжкості перебігу 
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захворювання та ефективності лікування при паразитарних хворобах, було 

проведено дослідження імунологічного статусу з визначенням комплексу 

показників, що характеризують клітинний і гуморальний імунітет, 

включаючи визначення вмісту лейкоцитів, лімфоцитів крові й їх 

субпопуляцій (CD3+, CD8+, CD4+, В-лімфоцитів) і імуноглобулінів класів А, 

M, G, E. Крім того, для загальної оцінки лейкоцитарної реакції визначався 

лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ).  

Імунологічне обстеження хворих проводили відповідно до 

розробленої панелі стандартних тестів, рекомендованих ВООЗ (1987 р). 

Визначення рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці 

периферичної крові хворих на токсокароз проводили 

спектрофотометричним методом, заснованим на зміні величини світлового 

розсіювання внаслідок преципітації комплексів антиген-атітело в 3,5%-ному 

розчині поліетиленгліколю (ПЕГ, мол. вага 6000 Д ). 

Концентрацію імуноглобулінів основних класів (G, А і М) в сироватці 

крові хворих визначали методом простої радіальної імунодифузії [260], 

заснованої на імунологічному феномені преципітації. 

Фагоцитарну активність нейтрофілів периферичної крові визначали 

методом завершеного фагоцитозу [103] з використанням умовно-

патогенного стафілокока штам С-52. 

В комірки на мікропланшетів, що містять 0,05 мл 2%-ного розчину 

цитрату натрію, додавали рівну кількість крові хворих і подвійний об'єм 

фізіологічного розчину, що містить стафілокок, концентрація якого 

контролювалася спеціальним стандартом. Після ретельного перемішування 

планшет поміщали в термостат і інкубували кров зі стафілококом при 37˚ 

протягом 30 хвилин. Потім готували мазки, а іншу частину фагоцитарної 

суміші продовжували інкубувати при тих же умовах ще 30 хвилин. Мазки як 

30-хвилинні, так і часові фіксували 2 хвилини в розчині Май-Грюнвальда і 

фарбували 1 хвилину за Романовським-Гімзою. Таке забарвлення дає 

можливість диференціювати в мазках внутрішньоклітинно живі і мертві 

коки. 
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При дослідженні фагоцитарної функції нейтрофілів проводили 

врахування показників, що характеризують поглинальну (а) і 

перетравлювальну (б) здатність нейтрофілів периферичної крові: 

а) - кількість фагоцитуючих нейтрофілів (%) за 30 хвилин інкубації з 

мікробною тест-системою; 

     - фагоцитарне число (ум. Од.) − відношення загальної кількості 

спожитих коків в 30 хвилинному мазку до кількості фагоцитуючих за цей же 

час нейтрофілів; 

б) - бактерицидна активність нейтрофілів (БАН) − відсоток мертвих 

коків від загального числа поглинених за 1 годину інкубації; 

      - індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ) (ум. Од.) − відношення 

відсотка фагоцитуючих нейтрофілів, помножених на фагоцитарне число за 

30 хвилин до відсотка фагоцитуючих нейтрофілів, помножених на 

фагоцитарне число за 1 годину інкубації. 

Для оцінки адаптаційно-компенсаторних реакцій організму 

дефінітивного хазяїна досліджували базальний рівень кортизолу та інсуліну. 

З огляду на те, що характер ендокринної реакції організму у відповідь на 

інвазію змінюється по-різному, для оцінки адаптаційно-компенсаторних 

реакцій у хворих на токсокароз і хворих з мікст-інвазією токсокарозу з 

ентеробіозом проведено дослідження динаміки стану напруги, який 

визначали не за абсолютним вмістом кортизолу і інсуліну в крові, а за 

величиною коефіцієнта, що відображає ставлення відсоткових величин цих 

гормонів.  

Визначення рівня кортизолу та інсуліну в крові хворих і контрольній 

групі проводилося імуноферментним методом з використанням набору 

реактивів «Стероїд ІФА-кортизол» (Алкор Біо, Росія). 

Розраховували співвідношення процентних величин кількості 

кортизолу і інсуліну (К/І − коефіцієнт), приймаючи їх вихідний рівень в 

крові в стані фізіологічного спокою за 100%. 

За даними літератури, існує три варіанти реакції ендокринної системи 

організму у відповідь на подразник. Чим вище коефіцієнт напруги, тим 
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менше резерв компенсаторних можливостей організму, і тим більш 

загрозливим з точки зору прогнозу компенсації функцій стає стан напруги. 

Клініко-лабораторні дослідження проведено на базі Комунального 

некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна 

інфекційна лікарня» (свідоцтво про атестацію № 100-129/2011), а також 

медичною лабораторією «Аналітика» (ліцензія № 554074 від 20.05.2010 р., 

свідоцтво атестації № 100-4203/2011 від 14.10.2011 р.) та лабораторією 

кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України.  

Специфічне лікування хворих на токсокароз з ентеробіозом проводили 

альбендазолом за 10-денною схемою в курсовій дозі 400 мг двічі на день 

протягом доби (Спосіб лікування хронічного токсокарозу в поєднанні з 

ентеробіозом у дорослих. Пат. u 2015 07484 UA, МПК (2016.01) А61К 31/00. 

А61К 36/00. № 104614). Лікування доповнювали рекомбінантним 

інтерфероном альфа-2b внутрішньом'язово 1 раз на добу через 2 дні на 

третій № 10 в дозі 3 млн. (Спосіб лікування токсокарозу. Пат. u 2015 07485 

UA, МПК (2016.01) А61К 31/00. А61К 36/00. № 104615). При виборі ɑ-2-β 

інтерферону як додаткового терапевтичного і коригуючого засобу, ми 

виходили з фізіологічної характеристики комплексу складових його 

біологічних речовин. Інтерферони (ІФН) відносяться до класу 

індуцибельних білків хребетних і являють собою глікопротеїди з 

молекулярною масою 20-30 кД. На думку Malmgaard L. (2004) система 

ІФН володіє універсальним за своєю суттю механізмом знищення 

чужорідної ДНК і РНК. Дія ІФН направлена на розпізнавання, знищення 

будь-якої генетично чужорідної інформації (вірусів, бактерій, хламідій, 

мікоплазм, патогенних грибів, пухлинних клітин). Крім вираженої 

противірусної дії, система ІФН має імуномодулюючу активність, яка 

пов'язана з активацією фагоцитозу, стимуляцією утворення антитіл та 

лімфокінів. Для оцінки адаптогенної дії ɑ-2-β інтерферону нами обрано 

такі критерії: вміст гормонів в крові (у зв'язку з тим, що зміна 
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концентрації гормонів в крові веде до перебудови міжендокринних 

відносин і є однією з ланок в складній системі регуляції); характер 

ендокринної реакції організму, стан якого визначали за коефіцієнтом 

напруги; оцінка ефективності лікування хворих на токсокароз і хворих з 

мікст-інвазією токсокарозу з ентеробіозом в цілому. 

Ефективність лікування оцінювалася: як одужання (нормалізація 

загального стану хворого, зникнення клінічних симптомів захворювання, 

нормалізація гематологічних та імунологічних тестів), як поліпшення 

(поліпшення загального стану хворого, значний регрес клінічної 

симптоматики, поліпшення гематологічних показників при збереженні 

позитивних імунологічних тестів) і як відсутність ефекту (стан хворих і 

основні клініко-лабораторні показники залишалися без суттєвої динаміки). 

Статистичний аналіз даних проводився з використанням пакету 

прикладних програм «Statistica for Windows» 8.0, з визначенням достовірності 

відмінностей за допомогою критерію Стьюдента-Фішера. Результати 

вважалися достовірними при р<0,05. Використовувався метод 

статистичного аналізу з застосуванням критерію χ2. Враховуючи, що середні 

значення багатьох показників істотно не відрізнялися від загальноприйнятої 

норми, був застосований найбільш інформативний в подібних випадках 

спосіб − аналіз частоти зустрічальності порушень показника у відсотках. За 

порушення брали відхилення показника від середніх значень у нормі, 

дорівнює 2 (середньоквадратичному відхиленню). При числі спостережень до 

100 величини відсотка та їх помилки визначалися за таблицею В.С. Генеса 

[53]. 

Таким чином, комплекс використаних у роботі методів адекватний 

меті та завданням дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИНАМІКА І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ТОКСОКАРОЗУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

3.1. Лабораторний моніторинг за забрудненістю яйцями токсокар 

грунту в Харківській області та місті Харкові 

 

Причинами високого рівня захворюваності населення України 

паразитозами є: зниження життєвого рівня населення і недостатній рівень 

гігієнічної культури; збільшення міграційних процесів населення; скидання 

неочищених стічних вод у водойми; використання фекалій в якості добрив 

для городніх культур; зростання кількості безпритульних собак, що 

забруднюють грунт яйцями токсокар, а також є джерелами зараження людей 

іншими гельмінтозами; недооцінка органами охорони здоров'я впливу 

паразитарних хвороб на стан здоров'я населення та недостатня 

інформованість населення [166-168]. 

Оцінка ситуації з паразитарних інвазій ґрунтується на численних 

даних. Враховуються поширеність паразитарних захворювань серед 

населення, тварин; показники рівнів захворюваності різних категорій 

населення, дані обсіменіння об'єктів зовнішнього середовища 

паразитарними агентами [176, 261]. 

Від правильної оцінки ситуації залежить прийняття адекватних і 

ефективних управлінських рішень, виділення пріоритетних напрямків 

роботи. Дуже важливо проводити порівняльну оцінку ситуації серед різних 

груп населення або територій (рис. 1.1-1.4). Це дозволяє виявляти 

несприятливі категорії населення або території, де в першу чергу необхідно 

проводити профілактичні заходи [8-10]. 

Актуальність паразитарних захворювань та стан епідеміологічного 

нагляду за ними в Україні знайшли відображення в нормативній базі.  
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Нормативна база, що стосується паразитарних та трансмісивних 

захворювань в Україні:  

− Наказ МОЗ України №160 від 11.07.2000 «Про затвердження форм 

облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-

епідеміологічних закладах» (редакція 2012). 

− Наказ МОЗ України №284 від 07.06.2004 «Про затвердження Порядку 

віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших 

небезпечних комах і кліщів». 

− Наказ МОЗ України №218 від 16.05.2005 «Про посилення заходів з 

діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні». 

− Наказ МОЗ України №431 від 30.08.2005 «Про вдосконалення заходів з 

профілактики кліщового вірусного енцефаліту в Україні». 

− Наказ МОЗ України №434 від 03.07.2006 «Про затвердження протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю «Паразитологія». 

− Наказ МОЗ України №378 від 02.06.2009 «Про затвердження форм 

звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього 

заповнення». 

− Наказ МОЗ України №778 від 27.10.2014 (редакція 2017 року) «Про 

затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань» (до розділу 

«Деякі рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби» увійшли: 

Цистицеркоз центральної нервової системи В69.0, Інфекція інших 

локалізацій і множинний ехінококоз, викликаний Echinococcus granulosus 

(ехінококоз головного і спинного мозку) В67.3, Інфекція інших 

локалізацій і множинний ехінококоз, викликаний Echinococcus 

multilocularis (альвеолярний ехінококоз головного і спинного мозку) 

В67.6. 

− Наказ МОЗ України №905 від 28.12.2015 «Про затвердження критеріїв, за 

якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, 

які підлягають реєстрації». 
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− Наказ МОЗ України №362 від 13.04.2016 «Про затвердження Переліку 

інфекційних захворювань».   

 

 

 

Рис. 3.1 − Обстеження на найпростіші дітей в Україні, 2017 рік 

 

 

 

 

Рис. 3.2 − Обстеження на найпростіші дорослих в Україні, 2017 рік 
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Рис. 3.3 − Обстеження на гельмінти дітей в Україні, 2017 рік 

 

 

 

 

Рис. 3.4 − Обстеження на гельмінти дорослих в Україні, 2017 рік 
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Паразитарне забруднення зовнішнього середовища є складовою 

частиною біологічної дії, і разом з тим одним з несприятливих факторів 

впливу на людину, тварин і рослини [42, 43, 65-67]. 

 Важливу роль у системі епіднагляду за паразитарними хворобами 

відіграють методи  лабораторного контролю за різноманітними  факторами  

середовища проживання, у тому числі за станом ґрунту. Контамінація 

ґрунту яйцями геогельмінтів створює важливий резервуар інвазії. 

Не дивлячись на той факт, що джерелом інвазії при токсокарозі  є в 

основному собаки, прямий контакт з ними  не відіграє виключної ролі в 

зараженні людини. Основними передумовами передавання збудника є 

забрудненість ґрунту яйцями токсокар та контакт людини з нею. Саме  в 

ґрунті збудник токсокарозу проходить частину свого циклу розвитку. 

За даними ДЗ «Український центр контролю та моніторингу 

захворювань Міністерства охорони здоров’я України» середній показник 

забрудненості ґрунту яйцями геогельмінтів в Україні склав 2,7%, є 

найвищим серед усіх результатів при санітарно-гельмінтологічних 

дослідженнях і свідчить про інтенсивне забруднення ґрунту  збудниками 

гельмінтозів  та значну кількість джерел інвазії в країні. З таблиці 3.1 видно, 

що Харківська область заняла сьоме із 24 місць із забрудненості ґрунту 

яйцями геогельмінтів. 

Проведене дослідження ґрунту як однієї з основних складових 

епідеміологічного процесу показало, що забрудненість ґрунту яйцями 

токсокар в Харківській області протягом п’яти років коливалась в межах 

2,4%-8%. Спостерігається зменшення кількості відібраних проб та 

позитивних знахідок, що пов’язано з реформуванням держсанепідслужби, в 

тому числі скороченням фахівців паразитологічної ланки. 

Лабораторний моніторинг за забрудненістю яйцями токсокар ґрунту в 

Харківській області та місті Харкові показав, що середній рівень 

забрудненості за всі п'ять років в міській місцевості мало відрізнявся від 

сільської. 



68 

Таблиця 3.1 − Відсоток позитивних знахідок при дослідженнях ґрунту 

в областях України у 2015 році 

 
Область Всього відібрана проб 

грунту 

З них 

позитивних 

% 

Вінницька  1844 40 2,2 

Волинська 1253 19 1,5 

Дніпропетровська 2755 87 3,1 

Донецька 5283 159 3,0 

Житомирська  1872 13 0,7 

Закарпатська 1583 27 1,7 

Запорізька 3453 12 0,3 

Івано-Франківська 823 30 3,6 

Київська 1820 49 2,7 

Кіровоградська 1142 3 0,3 

Луганська 191 7 3,7 

Львівська 2777 59 2,1 

Миколаївська 839 3 0,3 

Одеська 5040 71 1,4 

Полтавська 1373 21 1,5 

Рівенська 1114 25 2,2 

Сумська 2989 99 3,3 

Тернопілська 1577 19 1,2 

Харківська 3293 84 2,5 

Херсонська 2920 17 0,6 

Хмельницька 966 53 5,5 

Черкаська 1473 37 2,5 

Чернівецька 1882 30 1,6 

Чернігівська 1526 10 0,6 



69 

Забрудненість ґрунту яйцями токсокар навколо шкіл, дитячих установ 

і дитячих майданчиків в сільській місцевості була майже в 4 рази вище, ніж 

в цілому по області, а в приватних домоволодіннях і в мікроосередках 

геогельмінтозів (16,2%) − більше ніж в 5 разів (рис. 3.5.). 

 

 

Рис. 3.5 − Динаміка вмісту яєць токсокар в пробах ґрунту житлової 

зони Харківської області 

Позначення: 1. по осі ординат − вміст яєць токсокар (%); 

                           по осі абсцис − період дослідження (рік) 

                        2. місце дослідження: 

міська місцевість       

в цілому по області 

сільська місцевість 

 

Забрудненість ґрунту на пляжах в сільській місцевості становила 

6,55% і була в 2,5 рази вище, ніж у міській − 2,60%. При цьому також чітко 
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зазначалося наростання забруднення пляжів з 2011 до 2015 року (майже в 6 

разів в міській місцевості і більше, ніж в 20 разів − в сільській). 

Питома вага виявлення яєць токсокар в структурі всіх позитивних 

знахідок у ґрунті  коливається від 91,4% до 98,6% (табл. 3.2.).  

 

Таблиця 3.2 − Виявлення яєць токсокар серед усіх виявлених 

гельмінтів у ґрунті по Харківській області та м. Харкові 

 

Досліджено 

проб 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всього 

позитвних 

606 505 162 93 84 

Яйця 

токсокар 

590 

(97,3%) 

498 

(98,6%) 

150 

(92,6%) 

85 

(91,4%) 

80 

(95,2%) 

 

За результатами дослідження найбільш забрудненим яйцями токсокар 

є ґрунт на території дитячих установ, які не обгороджені, і собаки і кішки 

безперешкодно відвідують їх. Мабуть, це можна пояснити більш 

систематичним фекальним забрудненням ґрунту дитячих дошкільних 

установ, в порівнянні з ґрунтом місць громадського користування (парки, 

сквери), де забруднення носить частіше випадковий характер. Крім того, в 

дитячих установах забруднюються одні й ті ж ділянки території, тоді як в 

парках та інших громадських місцях забруднення відбувається в різних 

ділянках. 

Відзначається незначна питома вага позитивних проб ґрунту в місцях 

виробництва продукції рослинництва, на території промислових 

підприємств, в місцях зрошення стічними водами (1,8%). 
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Аналіз сезонної динаміки концентрації яєць гельмінтів в ґрунті 

показав, що основне забруднення зовнішнього середовища яйцями токсокар, 

що виділяються з фекаліями собак, відбувається протягом усього року. 

Однак найбільша інтенсивність забруднення ґрунту відзначалася з 

травня до вересня. Інвазійні яйця з личинкою знаходили в пробах ґрунту, 

узятих в серпні-вересні. 

Аналіз результатів дослідження за роками показав (табл. 3.3), що якщо 

показники 2011 року вжити за вихідні, то в наступні роки відбувалося 

зниження забрудненості ґрунту яйцями токсокар як в сільській, так і в міській 

місцевості. 

 

Таблиця 3.3 − Кількість відібраних проб та позитивних знахідок в 

Харківській області та в м. Харкові за 2011-2015 рр. 

 

Рік Всього 

досліджено проб 

З них 
позитивних 

знахідок 

Всього 

досліджено 

проб у 

м. Харкові 

З них 

позитивних 

знахідок  

абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

2011 7573 606 8,0 943 169 17,9 

2012 7156 505 7,0 893 150 16,8 

2013 4089 162 4,0 306 3 0,98 

2014 5212 93 1,8 456 16 3,50 

2015 3293 84 2,4 442 5 1,13 

 

Аналіз рівня забрудненості ґрунту яйцями токсокар в районах дозволив 

встановити, що забрудненість ґрунту була нерівномірною. Тому судити про 

реальний ступінь забруднення зовнішнього середовища яйцями токсокар не 

уявляється можливим. У 5-ти з 26 районів за все п'ять років яйця токсокар в 

пробах ґрунту не були виявлені. Це можна пояснити недостатнім обсягом 
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проведених досліджень. Так, у Великобурлуцькому районі за 5 років 

досліджено всього 24 проби ґрунту, Печенізькому − 20 проб ґрунту, 

Шевченківському районі − 22 проби, Дергачівському − 41 проба, 

Чугуївському − 45 проб. 

У 10-ти районах (Барвінківський, Вовчанський, Зачепилівський, 

Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Красноградський, Куп'янський, 

Первомайський, Сахновщинський) забрудненість проб коливалася від 0,78% 

до 4% і була нижчою за середнє значення по області або дорівнювала йому. У 

п'яти районах (Лозівський, Балаклійський, Богодухівський, Кегичівський, 

Дворічанський) забрудненість в 1,2-1,5 рази (від 4,7% до 6,7%) і в п'яти 

районах (Харківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Ізюмський) 

− в 3-8 разів (від 11,8% до 30,8%) перевищувала середні значення. 

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 3.4, видно, що відсоток 

позитивних знахідок при дослідженні проб ґрунту вище у пробах, що були 

відібрані у мікроосередках. 

 

Таблиця 3.4 − Відсоток позитивних знахідок при дослідженні ґрунту в 

мікроосередках та на дитячих майданчиках 

 

Рік Відсоток 

позитивних 

знахідок 

(мікроосередки) 

Відсоток 

позитивних 

знахідок (дитячі 

заклади) 

2011 9,9 8,0 

2012 8,9 7,4 

2013 4,0 2,6 

2014 7,0 1,0 

2015 7,4 2,0 
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 В цілому наведені дані дозволяють проаналізувати результати 

паразитологічних досліджень ґрунту  з метою вивчення циркуляції збудника 

токсокарозу, виявлення джерел та шляхів попадання їх у об’єкти довкілля, 

вирішення відповідних проблем стосовно охорони довкілля та забезпечення 

біобезпеки. 

Отримані дані свідчать про те, що на 80,77% території Харківської 

області реєструється забруднення ґрунту яйцями токсокар, що епідемічно 

небезпечно для здоров'я населення, особливо дітей, які мають частий 

контакт з ґрунтом. Виявлення в ґрунті яєць токсокар дозволяє нам віднести 

його до категорії із середнім ризиком зараження і епідемічно небезпечною 

для здоров'я людей. З ґрунту яйця гельмінтів, у тому числі і токсокар, 

можуть потрапляти і на різні об'єкти навколишнього середовища. 

Таким чином, для успішного вирішення проблеми комплексної 

охорони і оздоровлення навколишнього середовища від збудників 

паразитозів, підвищення ефективності заходів щодо профілактики  

паразитарних хвороб і боротьби з ними необхідно й далі проводити 

динамічний якісний санітарно-паразитологічний моніторинг за епідемічно 

важливими об’єктами довкілля, виявленням джерел і шляхів забруднення, 

результати яких використовувати в оперативній роботі фахівцями. 

 

3. 2. Поширення токсокарозу собак в Харківській області 

 

На підставі епідеміологічного аналізу встановлено значимість ризику 

інфікування населення Т. сanis через контакти з собаками в Харківській 

області. Виявлено пряму залежність між зростанням інвазованості 

населення і інтенсивністю інвазії собак нематодами в різних асоціаціях, яка 

складає 39,21%. В результаті проведених досліджень у собак було виявлено 

5 видів нематод: Toxascaris leonine (Linstow,1902); Toxocara canis 

(Werner,1782); Ancylostoma caninum (Ercolani,1859); Uncinaria stenocephala 

(Rail.,1884); Trichuris vulpis (Froelich,1789) та 4 види цестод: Dipylidium 
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caninum (L., 1758); Taenia pisiformis (Bloch,1780); Taenia hydatigena 

(Pallas,1766); Echinococcus granulosus (Batsch,1786). 

Поширення цих нематод залежить від умов утримання та годівлі. У 

собак, які вільно утримувалися (вартові експериментальної бази і вольєрні) 

– спостерігали 100% інвазованість. Ці тварини мали доступ до сміттєзбірних 

контейнерів та різних звалищ.  

Найменший відсоток зараження – у тварин з розплідників та 

квартирних собак. Встановлено, що собаки, які утримуються в квартирах,  

інвазовані токсокарами на 32,22%.  

Виявлено певну залежність інвазованості собак від породи. Нематоди 

частіше діагностувались у лайок (33,3%), вівчарок (30,6%), різеншнауцерів 

(30%), догів (26,3%), пуделів карликових (20%). Мисливські породи собак 

(дорослі тварини) на 95,5-100% були уражені цестодами, особливо в зимово-

весняну пору року, а їх цуценята – на 100% нематодами (токсокарами) і 

цестодами (дипілідіями). Було встановлено, що ступінь інвазованості собак 

залежить від віку тварин. Високий ступінь інвазованості Т. сanis 

спостерігався у цуценят віком 1,5-6 місяців (51,7-85,7%). 

Інвазованість на токсокароз собак мала чітко виражений сезонний 

характер. У літньо-осінні місяці показники екстенсивності інвазії у собак 

досягали 23,70%, в зимовий період − 1,00%, навесні − 4,99%.  

Власне, собака служить основним джерелом токсокарозу не тільки для 

особин свого виду, але і для сільськогосподарських тварин і людини. 

Оскільки інтенсивність інвазії у собак сягає сотень особин, вони 

забруднюють навколишнє середовище мільйонами яєць на добу, створюючи 

резервуар інвазії. За офіційними даними в Харкові зареєстровано 35000 

собак, а за неофіційними даними, в три рази більше. І якщо одна собака 

щодня виділяє приблизно 0,15 кг фекалій [76, 108], то загальний обсяг 

фекалій на території міста становить 5,25 тонн. Підраховано, що в одному 

грамі калу може перебувати до 40000 яєць токсокар. 
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Виходячи з цього, можна зробити висновок про неминуче тотальне 

забруднення навколишнього середовища яйцями токсокар. За умови 

потрапляння в грунт і подальшого розвитку яйця гельмінтів в сприятливих 

умовах зовнішнього середовища розвиваються до інвазивної стадії і 

складають загрозу не тільки для тварин, але і для людей, особливо дітей. 

Саме тому на території Харківської області нами були проведені 

дослідження з вивчення контамінації збудниками гельмінтозів об'єктів 

зовнішнього середовища. Слід зазначити, що за період 2011-2015 рр. 

спостерігалося збільшення чисельності собак, що знаходило відображення 

на рівні забруднення об'єктів зовнішнього середовища. Отримані нами дані 

узгоджуються з наявними в літературі відомостями про те, що забрудненість 

грунту яйцями токсокар знаходиться в прямій залежності від рівня 

ураженості собак [170]. На думку T.S. Styles і D.S. Evans [322-324] при 

7,32% ураженості собак на токсокароз вже можлива передача інвазії людині. 

 

3. 3. Сероепідеміологічна характеристика токсокарозу в 

Харківській області 

 

Вибіркове сероепідеміологічне обстеження на токсокароз 321 

дорослих мешканців Харківської області було проведено методом 

імуноферментного аналізу. При збирані епідеміологічного анамнезу 

приділялася увага утриманню в родині собак або тісному контакту з ними, 

наявності присадибних ділянок, звичкам пікацизму (геофагії).  

При плануванні сероепідеміологічного обстеження ми враховували 

контингент обстежуваних, професійну діяльність, соціальні і побутові 

чинники, а також стать, вік, рівень гігієнічних навичок. 

Обстежене населення було розділене на дві групи: 195 осіб з підозрою 

на токсокароз (за клінічними показаннями) і 126 осіб (практично здорове 

населення), які утримують домашніх тварин і/або які мають земельні 

ділянки (за епідемічними показаннями). Високий показник сероураженості 
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припадав на групу обстежених за клінічними показаннями і становив у 

дорослого населення 43,5±4,2%. Показник сероураженості в групі, 

обстеженої за епідемічними показаннями, був нижче, ніж в групі за 

клінічними показаннями і становив в середньому 33,2±3,3%. 

Вивчення ураженості населення Харківської області при вибірковому 

сероепідеміологічному обстеженні показало, що частота позитивних 

результатів досягала 44,7±3,9% у сільському осередку, в місті склала 

42,5±2,9%. Було виявлено, що в місті жінки вражені токсокарозом на 

40,7±4,7%, в сільській місцевості на 35,2±6,5%. Ураженість токсокарозом 

чоловіків на селі була вище, ніж у міській місцевості (43,8±7,2% і 34,0±4,7% 

відповідно). 

Результати серологічного обстеження міського і сільського 

населення корелювали з показниками ураженості на токсокароз собак. 

Кількість інвазованих собак в селах перевищує в 3,5 рази їх число в 

місті (38,6±2,3% проти 10,8±1,4%). 

Більш висока ураженість сільських жителів Харківської області, 

мабуть, пов'язана не зі ступенем урбанізації населених пунктів, а з 

інтенсивністю епідемічного процесу, залежить за інших рівних умов від 

чисельності собак і кішок, зараженості їх гельмінтами роду Toxocara, 

забрудненістю грунту збудниками інвазії, ступеня контакту жителів з 

грунтом. Наші дані збігаються з результатами інших авторів, які встановили 

найбільший відсоток серопозитивних проб у мешканців сільської місцевості 

[73-78, 254].  

Також, мабуть, не можна виключити можливість отримання 

хибнопозитивних результатів, пов'язаних з наявністю загальних 

антигенів у токсокар і представників інших видів гельмінтів. А .Я. 

Лисенко (1998) вважає [100], що на достовірність показника 

сероураженості може впливати наявність в осередку інвазій, при яких 

утворюються антитіла, що перехресно реагують з антигеном, який 
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застосовується в реакції. Подібна ситуація виникає при обстеженні на 

опісторхоз в осередках, ендемічних на ехінококоз. 

Проведений кореляційний аналіз показав наявність зв'язку між 

сероураженістю на токсокароз і віком серед дорослих (коефіцієнт кореляції 

(r = +0,11 при р<0,05), що свідчить про збільшення з віком сероураженості 

дорослого населення (табл. 3.5; рис. 3.6). 

 

Таблиця 3.5 − Сероураженість на токсокароз мешканців Харківської 

області в різних вікових групах 

 

Контингент 

Вік, років Обстежено 

У тому числі з позитивним 

результатом ІФА 

осіб % 

21-30 58 17 29,3±6,2 

31-40 61 22 36,1±6,9 

41-50 70 23 32,9±5,4 

51-60 64 34 53,1±7,4 

> 61 68 37 54,4±7,6 

Всього 321 133 41,4± 2,3 

 

 

Разом з тим кореляційний зв'язок між сероураженістю на токсокароз і 

статтю, сероураженістю і проживанням в міській або сільській місцевості 

відсутня, що не узгоджується з даними деяких авторів [77]. У віковій групі 31-40 

років питома вага позитивних титрів антитіл до антигенів токсокар була вище 

серед чоловіків − 50,0±10,2% та 39,3±9,2% відповідно. Старше за 41 рік 

сероураженість чоловічого населення мало, чим відрізнялася від жіночого.  
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Рис. 3.6 − Сероураженість на токсокароз мешканців Харківської області в 

залежності від віку 

 

Позначення: 1. по осі ординат – сероураженість населення (%); 

                      по осі абсцис – вік (років) 

 

Отже отримані дані показали, що велика чисельність собак і значна 

ураженість їх на токсокароз в умовах Харківської області призводять до 

інтенсивного забруднення зовнішнього навколишнього середовища яйцями 

токсокар, що створює сприятливі умови для поширення інвазії серед 

населення. Залежно від особливостей поведінки, що визначає ступінь контакту 

різних груп населення з навколишнім середовищем, визначаються групи 

ризику. До їх числа слід віднести доросле населення старше 50 років. 

Результати проведенного дослідження показали, що в сироватках крові 

мешканців Харківської області, виявлялися антитіла до антигенів токсокар. 
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Однак частка осіб з антитілами із загального числа обстежених була 

неоднаковою і розрізнялася залежно від місця проживання, району обстеження, 

віку, статі та показаннями до обстеження. 

Проведене нами за допомогою ІФА сероепідеміологічне обстеження 

населення на токсокароз показало значне поширення його в Харківській 

області. Протиріччя між наявністю виявлених нами осіб з антитілами до 

токсокар і відсутністю зареєстрованої захворюваності на токсокароз можна 

пояснити поліморфністю клінічних проявів токсокарозу, подібних до інших 

захворювань непаразитарної етіології, і недостатнім знанням практичних 

лікарів паразитарної патології, що перешкоджає правильній і своєчасній 

діагностиці. 

Основні положення розділу знайшли відображення в опублікованих 

працях автора [15, 26, 28, 29, 88]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

СТАН ІМУНІТЕТУ ТА ГОРМОНАЛЬНОГО ЗВЕНА АДАПТАЦІЇ 

ХВОРИХ НА ТОКСОКАРОЗ ДО ЛІКУВАННЯ 

 

4.1. Клінічна характеристика хворих на токсокароз і на мікст-

інвазію токсокарозу з ентеробіозом до лікування 

 

Під нашим спостереженням перебувало 140  хворих на токсокароз у віці 

від 20 до 60 років (середній вік 39,63,3 років). Вивчення даних епідемічного 

анамнезу дозволило встановити, що 87 хворих на токсокароз утримують у себе 

вдома собак і кішок. Мають присадибні ділянки, дачі, городи − 67 хворих. 

Аналіз розподілу хворих в залежності від місця проживання показав, що в 

основному (98 хворих) це були жителі Харківської області, і тільки 42 – 

мешкали в інших областях (Полтавська область − 18 хворих, Дніпропетровська 

− 6, Сумська − 8, Одеська – 4, Запорізька – 3, Київська, Рівненська, 

Житомірська − по одному хворому). 

Наведені матеріали не відображають структури ураженості населення 

України на токсокароз, оскільки це були хворі, які звернулися за 

консультацією на кафедру медичної паразитології та тропічних хвороб 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МРЗ України.  

Розподіл хворих на токсокароз за статтю та віком представлено в табл. 

4.1. Аналіз розподілу хворих за статтю та віком показав, що чоловіків було 

більше, ніж жінок і що переважна більшість хворих (86,40%) перебували в 

працездатному віці. 

З урахуванням епідеміологічних даних і встановлення ймовірності точки 

відліку часу з моменту інвазування на токсокароз середня тривалість 

захворювання у обстежених хворих становила 2,19±2,1 років з коливаннями від 

декількох місяців до 10 років. Тривалість захворювання на токсокароз на день 
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обстеження, згідно з даними, отриманими від хворих, коливалася від одного 

місяця до 7-10 років (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.1 − Розподіл хворих на токсокароз за статтю та віком 

Стать Вік хворих (років) 

17-20 21-30 31-40 41-50 51-55 Всего 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Чоловік 3 3,8 19 23,7 28 35,0 19 23,7 11 13,8 80 100 

Жінок 4 6,7 16 26,7 14 23,3 18 30,0 8 13,3 60 100 

Разом 7 5,0 35 25,0 42 30,0 37 26,4 19 13.6 140 100 

 

 

 

Таблиця 4.2 − Розподіл хворих на токсокароз в залежності від статі 

і тривалості захворювання 

 

Кількість 

хворих 

Тривалість захворювання (років) 

0-1 лет 2-5 лет 6-10 и более Разом 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Чоловіків 20 55,55 40 57,14 20 58,82 80 57,14 

Жінок 16 44,44 30 42,85 14 41,18 60 42,86 

Разом 36 100,00 70 100,00 34 100,00 140 100,00 
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Достовірний початок інвазії не завжди можна було встановити, оскільки 

у деяких хворих токсокароз був виявлений випадково (при проходженні 

профілактичних оглядів).  

Обстеження хворих на токсокароз проводилося шляхом докладного 

опитування і ретельного огляду. Клінічні прояви у хворих на токсокароз були 

дуже різноманітні: від безсимптомних до виражених форм, що узгоджується з 

літературними даними [344-349]. При обстеженні хворі пред'являли численні 

скарги (табл. 4.3). Лише 26 (18,57%) хворих не висловлювали скарг. 

Токсокароз у них мав безсимптомний перебіг і був виявлений випадково.  

У 45 хворих (23 чоловіків та 22 жінки) на токсокароз при обстеженні 

випадково був виявлений ентеробіоз. Частоту і характер скарг хворих на 

мікст-інвазію токсокарозу з ентеробіозом до лікування окремо від хворих на 

токсокароз не досліджували. 

Як видно з таблиці 4.3, найбільш часто хворі скаржилися на підвищену 

слабкість і стомлюваність (75,71%), головний біль (42,14%), поганий сон 

(30,71%), відчуття тяжкості і болю в правому підребер'ї (85,71%), на 

диспептичні прояви у вигляді нудоти (57,14%), зниження апетиту (27,85%), 

відрижки (33,57%), гіркоти у роті (61,43%), закрепу (30,71%), або проносів 

(25,71%), часто скаржилися на дратівливість та емоційну нестійкість 

(33,57%). 

Прояви диспептичного синдрому різного ступеня вираженості 

відзначалися у половини обстежених. У 15 (10,71%) хворих на токсокароз були 

скарги на кашель, частіше сухий, 5 (3,57%) хворих скаржилися на задишку.  

Температурна реакція у 26 (18,57%) осіб спостерігалася на фоні 

легеневих проявів. У хворих на токсокароз температура підвищувалася 

зазвичай ввечері, менше в полудень, супроводжувалася ознобом, лихоманкою 

або судомами.  
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Таблиця 4.3 − Частота і характер скарг хворих на токсокароз до 

лікування 

 

Найменування симптому Число 
осіб 

% 

1. Відчуття тяжкості і болю в правому підребер'ї 120 85,71 

2. Біль в лівому підребер'ї 8 5,71 

3. Біль в області жовчного міхура 11 7,85 

4. Біль в епігастральній ділянці 42 30,00 

5. Нудота 80 57,14 

6. Блювання 16 11,43 

7. Відрижка 47 33,57 

8. Печія 20 14,28 

9. Гіркота в роті 86 61,43 

10. Сухість в роті 11 7,85 

11. Зниження апетиту 39 27,85 

12. Закрепи 43 30,71 

13. Проноси 36 25,71 

14. Сверблячка шкіри 38 27,14 

15. Пожовтіння шкірних покривів 36 25,71 

16. Біль у суглобах 18 12,85 

17. Головний біль 59 42,14 

18. Запаморочення 39 27,85 

19. Дратівливість, емоційна нестійкість 47 33,57 

20. Підвищена слабкість і стомлюваність 106 75,71 

21. Поганий сон 43 30,71 

22. Біль в серці 20 14,20 

23. Немає скарг 26 18,57 
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Біль у суглобах, в основному помірної інтенсивності, був виявлений у 12 

(8,57%) хворих. При цьому порушення рухливості і змін шкіри над суглобами 

не відзначалося. У більшості випадків біль локалізувався в дрібних суглобах 

кінцівок. 

При об'єктивному обстеженні (табл. 4.4) у 27 (19,29%) осіб відзначався 

локальний біль в правому підребер'ї і/або в області проекції жовчного міхура, 

який іррадіював в праве плече, шию, під лопатку і в поперекову область. 

У 24 (17,14%) хворих обмежений біль при перкусії та пальпації 

визначався переважно в епігастральній ділянці, іноді, у 14 (10,00%) хворих − 

навколо пупка. Наліт на слизовій язика визначався у 34 (24, 29%) хворих. 

При об'єктивному обстеженні у 3 (2,14%) хворих відзначалася блідість 

шкірних покривів, у 9 (6,43%) хворих захворювання супроводжувалося 

різноманітними рецидивуючими висипами на шкірі. Елементи висипу мали 

макуло-папульозний характер і локалізувалися на тулубі або на тулубі і верхніх 

кінцівках одночасно. 

Встановити зв'язок між термінами появи, тривалістю висипів і іншими 

клінічними симптомами не вдалося. У 11 (7,86%) хворих було виявлено 

лімфаденопатію. 

При пальпації в правому підребер'ї печінка визначалася по краю реберної 

дуги у 63,1% хворих, а у 38 (27,14%) − нижній край печінки виступав з-під 

краю реберної дуги на 2-3 см. Печінка при пальпації була ущільнена, гладка, 

напружена. Збільшення розмірів селезінки відзначалося у 6 (4,29%) осіб. 

При аускультації легень жорстке дихання визначалося у 31 (22,14%) 

хворого, ослаблений подих у 8 (5,71%) хворих, і у 8 (5,71%) визначалися сухі 

хрипи. 

При аускультації серця у 32 (22,86%) хворих виявили приглушення 

серцевих тонів, що розцінювали як реакцію серцево-судинної системи на 

інтоксикацію. 

Об'єктивної симптоматики, характерної для уражень сечовидільної та 

статевої систем не було виявлено.  
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Таблиця 4.4 − Частота і характер об'єктивних даних хворих на 

токсокароз до лікування 

 

Найменування симптому Число осіб % 

Блідість шкірних покривів 3 2,14 

Шкірні висипи 9 6,43 

Підвищення температури тіла 20 14,29 

лімфаденопатія 11 7,86 

Наліт на слизовій язика 34 24,29 

Біль в правому підребер'ї при пальпації 27 19,29 

Збільшення розмірів печінки 38 27,14 

Збільшення розмірів селезінки 6 4,29 

Біль в епігастральній ділянці при пальпації 24 17,14 

Біль в області пупка при пальпації 14 10,00 

Приглушення серцевих тонів 32 22,86 

жорстке дихання 31 22,14 

ослаблений подих 8 5,71 

сухі хрипи 8 5,71 

Зниження гостроти зору 7 5,00 

Хворобливість при пальпації вегетативних 

точок 
58 41,43 

Зміна дермографічних реакцій 64 45,71 

підвищене потовиділення 18 12,86 

Вологість китиць рук 35 25,00 

 

 

Частоту і характер об'єктивних даних хворих на мікст-інвазію 

токсокарозу з ентеробіозом до лікування окремо від хворих на токсокароз не 

досліджували. 
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При ультразвуковому дослідженні органів черевної порожнини у 50,0% 

хворих зі скаргами на болі в правому підребер'ї були виявлені ознаки 

хронічного холециститу, у 12 хворих − гепатохолецистит, 

холецистопанкреатит, гепатит. У 6 хворих була виявлена спленомегалія та у 

одного − ознаки гастродуоденіту. При проведенні фіброгастродуоденоскопії у 

12 хворих було виявлено ознаки гастропатії. 

Зниження гостроти зору відзначалося у 7 осіб (6,8%). 

Вся симптоматика при токсокарозі з плином часу приводила до розладів 

в емоційній сфері, тобто, до емоційних порушень вторинного характеру. Зміни 

в емоційній сфері виявлялися в різній формі неврастенічного синдрому 

(астено-депресивного, астено-фобічного, астено-іппохондрічного синдрому і 

невротичними реакціями).  

Тривале динамічне спостереження за хворими дозволило узагальнити 

отримані суб'єктивні і об'єктивні дані і виділити основні загальні і місцеві 

клінічні синдроми, що найчастіше зустрічалися: больовий абдомінальний − 

80,22%; диспептичний − 65,22% хворих; вегето-дистонічний − 41,71%; 

гепатобіліарний − 36,90%, легеневий − 14,63%; суглобовий − 11,71%; 

алергічний − 8,73%; очний − 6,84%. 

Частіше за інші синдроми (у 80,22% хворих) зустрічався больовий 

синдром, зумовлений болем у верхніх відділах живота. Біль в правому 

підребер'ї, в епігастральній ділянці, в лівому підребер'ї був різним за силою і 

характером від слабкого і/або помірно вираженого, тупого, ниючого 

постійного, різко вираженого, з ірадіацією у праву половину спини. 

Виявлені клінічні зміни зустрічалися у хворих на токсокароз до 

лікування в найрізноманітніших поєднаннях, обумовлюючи поліморфність 

клінічних проявів від безсимптомних до виражених порушень функцій органів 

і систем. 

При дослідженні морфологічного складу периферичної крові було 

встановлено, що середні показники основних елементів крові знаходилися в 

межах норми (табл. 4.5). Вміст еозинофілів (від 0 до 4%) був нормальним. 
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Таблиця 4.5 − Показники периферичної крові хворих на токсокароз 

(X±SX) 

Показник Хворі на 

токсокароз (n=140) 
Контроль (n=38) 

Ерітроцити (х1012/л) 4,36±0,15 4,55±0,51 

Гемоглобін (г/л) 142,63±1,13 130,00±1,15 

Лейкоцити (х109/л) 5,43±0,37 5,61±0,21 

Лімфоцити (%) 29,85±2,35 29,21±1,13 

Еозінофіли (%) 4,70±0,92 2,07±0,03 

Моноцити (%) 7,30±0,79 6,21±0,64 

ШОЕ (мм/ч) 8,65±3,05 5,54±1,07 

 

У повсякденній клінічній практиці прийнято вважати, що однією з 

ознак глистової інвазії є еозинофілія крові. Однак така думка при низькому 

вмісті еозинофілів в периферійній крові може привести до неправильного 

висновку.  

Для оцінки стану крові при токсокарозі ми враховували не тільки 

лейкоцитарну формулу, а визначали зміни співвідношення формених 

елементів периферичної крові, виходячи з того, що у формуванні реакції 

організму у відповідь на інфекцію або інвазію грають важливу роль 

лейкоцити. Відомо, що лімфокіни, що виробляються Т-клітинами, 

здійснюють регуляцію нейтрофілів, еозинофілів, моноцитів, активуючи або 

дегранулюючи ці неспецифічні ефекторні клітини.  

Для кількісної оцінки структури і диференціації елементів крові нами 

проведено визначення лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) у хворих на 
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токсокароз та у 45 хворих на мікст-інвазію токсокарозу з ентеробіозом до 

лікування. ЛІІ у здорових осіб становив в середньому 1,25±00,25 (межі 

коливань 0,90-1,30), у хворих на токсокароз становив 0,82±0,15 і коливався 

від 0,15 до 2,85.  

Однак, у межах норми ЛІІ знаходився тільки у 21,32±0,41% хворого на 

токсокароз. У 20,44% хворих ЛІІ в 1,5-2 рази перевищував верхні показники 

норми. Підвищення ЛІІ, як правило, спостерігалося частіше при низькому 

(нижче 3%) вмісті еозинофілів в периферичній крові. При відсутності 

еозинофілів підвищення ЛІІ було у 75,13±10,00% хворих.  

При мікст інвазії ЛІІ лише у 5,01±3,00% хворих знаходився в межах 

норми. Наведені дані свідчать про те, що обчислення ЛІІ дозволяє уточнити 

характер і спрямованість змін в крові при гельмінтозах. Можна відзначити, 

що ЛІІ при токсокарозі у хворих з мікст-інвазією токсокароз з ентеробіозом 

був змінений, на відміну від еозинофілів, і свідчить про переважання 

мононуклеарної реакції організму хазяїна у відповідь на інвазію.  

Як показали дослідження в динаміці, надмірне зниження ЛІІ, як і 

підвищення еозинофілів, прогностично несприятливі і можуть свідчити про 

порушення реактивності організму. 

Аналіз результатів досліджень біохімічних показників крові, які є 

важливими додатковими критеріями патології печінки, вказував на різну 

спрямованість їх змін. 

В результаті дослідження було встановлено, що середні значення 

біохімічних показників крові коливалися в межах норми (табл. 4.6), за 

винятком вмісту альбумінів і β-глобулінів. Вміст альбумінів достовірно 

відрізнявся (р <0,05) від контрольної групи і знаходився на рівні нижньої 

межі норми. Рівень β-глобулінів достовірно відрізнявся від контролю і 

перевищував показники норми (р <0,05). 

Разом з тим, аналіз частоти змінності по відношенню до середньої 

норми дозволив встановити, що рівень, лужної фосфатази, тимолової проби, 



89 

бета-глобулінів і гамма-глобулінів частіше були підвищені, а рівень 

загального білірубіну та альбумінів знижений.  

 

Таблиця 4.6 − Біохімічні показники крові хворих на токсокароз (М ± m) 

 

Результати дослідження АсАТ, діастази сечі і крові не відрізнялися від 

норми у всіх хворих (табл. 4.7).  

Показник 
Хворі на 

токсокароз (n=140) 
Контроль (n=38) 

Білірубин   , мкмоль/л 17,7 ± 6,3 15,86 ± 0,83 

АлАТ, ммоль(ч.л.) 0,53 ± 0,28 0,41 ± 0,04 

Тимолова проба , ед. 3,14 ± 2,09 2,27 ± 0,29 

Сулемова  проба, мл 1,92 ± 0,08 1,96 ± 0,03 

Амілаза крові, г/(ч.л.) 23,36 ± 9,3 22,41 ± 4,3 

Загальний білок , г/л 74,25 ± 5,59 74,95 ± 1,78 

Альбуміни , % 56,9 ± 10,34 61,12 ± 0,71 

 

Глобуліни , %: 

α1, α2  

β 

γ 

 

11,00 ± 4,24 

12,61 ± 1,72 

18,71 ± 7,51 

13,15 ± 0,54 

9,84 ± 0,29 

15,66 ± 0,49 
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Таблиця 4.7 − Частота зустрічальності змін біохімічних показників 

крові хворих на токсокароз до лікування 

 

Показник Частота зустрічальності змін (%) 

1 2 3 

Білірубин     38,33 61,67 − 

Лужна фосфатаза 41,67 58,33 − 

АлАТ              68,64 31,36 − 

Тимолова проба 13,37 66,67 20,00 

Загальний білок 61,67 38,33 − 

Альбуміни    47,08 11,27 41,67 

Глобуліни: альфа 46, 55 38,33 15,12 

                    бета  23,32 73,33 3,35 

                    гама   46,67 53,33 − 

 

Примітки: зміна показника (% до норми):  

                   1 − в межах норми; 2 − підвищений; 3 − знижений 

 

У літературі є вказівки про те, що не у всіх хворих на токсокароз, навіть 

з вираженим ураженням печінки, виявляються зміни змісту АлАТ і АсАТ в 

крові. Тому, відсутність змін у вмісті амінотрансфераз ще не виключає 

патологічного процесу в печінці. Разом з тим, підвищення амінотрансфераз − 
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індикаторів пошкодження печінкових клітин безсумнівно свідчить про 

дисфункцію печінки у хворих на токсокароз. 

 

4.2. Показники клітинного і гуморального імунітету хворих на 

токсокароз і на мікст-інвазію токсокарозу з ентеробіозом до лікування 

 

На основі того, що імунній системі відводиться велика роль у 

формуванні патологічного процесу, а також в оцінці тяжкості перебігу та 

ефективності лікування паразитарних хвороб, було проведено дослідження 

стану клітинного і гуморального імунітету у хворих на токсокароз і з мікст-

інвазією токсокар та гостриків. Як видно з таблиці 4.8, показники імунітету у 

хворих на токсокароз, особливо у хворих з мікст-інвазією токсокар та 

гостриків, істотно відрізняються від аналогічних показників здорових осіб.  

 

Таблиця 4.8 − Стан клітинного імунітету у хворих на токсокароз та          

з мікст-інвазією токсокар і гостриків до лікування (%) 

 

Показник імунітету Група хворих  

на токсокароз 

Група хворих  

з мікст-інвазією  

токсокар і  

гостриків  

Група здорових 

 

Т-загальні CD3+ 63,613,52 65,412,50 68,901,36 

Т-активні 39,612,91 37,202,851х 40,622,42 

Т-супресори CD8+ 23,223,73 20,027,10 19,901,91 

Т-хелпери CD4+ 28,643,11х 19,214,82х 36,622,11 

CD4+/CD8+ 1,21 0,96 2,20 

В-лімфоцити 15,901,72 15,521,41х 19,010,72 

 

х – достовірність відмінності від контролю р<0,05  
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Зокрема, відзначається статистично значуще підвищення вмісту CD8+ 

і зменшення CD4+, що призводить до вираженого зниження індексу 

CD4+/CD8+ (0,96 і 1,21 у хворих на токсокароз і з мікст-інвазією токсокар і 

гостриків відповідно при нормі 2,20) (рис. 4.1). 

 

 

 

 

Рис. 4.1 − Характер стану клітинного імунітету у хворих на токсокароз  

та з мікст-інвазією токсокар і гостріків до лікування 

 

Примітки: 1 − Т-загальні CD3+; 2 − Т-активні; 3 − -супресори CD8+; 

4 − Т-хелпери CD4+; 5 − В-лімфоцити CD19+ 

Ряд 1 − контрольна група 

Ряд 2 − I група − хворі на токсокароз 

Ряд 3 − II група − хворі з мікст-інвазією токсокар і гостриків 
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Таблиця 4.9 − Процентний вміст імуноглобулінів в крові у хворих  

на токсокароз й з мікст-інвазією токсокар та гостріків до лікування (за 

критерієм χ2 )  

Показник  

Ig 

Вміст  імуноглобулінів (%) 

Група хворих  

на токсокароз 

Група хворих  

з мікст-інвазією  

токсокар і  

гостриків 

Група здорових 

 

Ig A 12,33± 0,52 10,22х± 0,51 13,78± 0,15 

Ig M 10,50х± 0,27 8,99± 0,15 8,41± 0,30 

Ig G 77,17± 3,19 80,78х± 0,25 77,81± 0,42 

Ig G/Ig A 6,25± 0,81 7,90± 0,27 5,65± 0,53 

 

х – достовірність відмінності від контролю р<0,05  

 

 

Виходячи з того, що ЛІІ як інтегральний показник функції лейкоцитів, 

дозволяє судити не тільки про зміну структури і диференціації елементів 

крові, але і про імунну реакцію в цілому, було проведено зіставлення 

показників ЛІІ і індексу CD4+/CD8+ у одних і тих же хворих. Було 

встановлено, що при зниженні індексу CD4+/CD8+ показник ЛІІ також 

знижується, особливо при мікст-інвазії токсокар з гостриками (коефіцієнт 

кореляції 0,82) (р<0,01). Це дозволяє зробити висновок, що ЛІІ аналогічно 

індексу CD4+/CD8+ може бути рекомендований для використання як 

критерій прогнозування та оцінки тяжкості перебігу інвазії. 

Щоб з'ясувати реакцію кожного з 3-х основних імуноглобулінів на 

інвазію, було визначено не тільки їх вміст у крові, а й відсоткове значення 

співвідношення Ig G/Ig A (табл. 4.9).  

Було встановлено, що відсотковий вміст Ig A у хворих з мікст-інвазією 

значно зменшувався в порівнянні з нормою, а відсотковий вміст Ig M у 
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хворих на токсокароз на початку значно збільшувався. Вміст Ig G також був 

більш підвищений у хворих з мікст-інвазією (рис. 4.2). 

 

 

 

Рис. 4.2 − Характер стану гуморального імунітету у хворих на 

токсокароз та з мікст-інвазією токсокар ігостріків до лікування 

 

Примітки: 1 − Ig A; 2 − Ig М; 3 − Ig G; 4 − сумарні імуноглобуліни 

Ряд 1 − контрольна група 

Ряд 2 − I група − хворі на токсокароз 

Ряд 3 − II група − хворі з мікст-інвазією токсокар і гостриків 

 

Відповідно у хворих з мікст-інвазією зростає індекс IgG/IgA (табл. 4.9). 

Виявлені зміни свідчать про дисбаланс сироваткових імуноглобулінів, що є 

однією з ознак імунодепресіі.  
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Разом з тим виявлено чітку залежність між частотою підвищення 

концентрації Ig E і токсокарозом. Так, якщо підвищений вміст Ig E мав місце у 

60,01±16,22% хворих на тоскокароз, а при мікст-інвазії підвищення Ig E було 

відзначено лише у 12,13±12,12% хворих (р<0,001). 

Таким чином, у хворих на токсокароз був виявлений дисбаланс основних 

ланок імунітету, який виражається в активації Т-клітинної ланки імунітету з 

посиленням супрессорного і ослабленням хелперного компонентів, в зниженні 

В-лімфоцитів і збільшення загальної кількості сироваткових імуноглобулінів. 

Підсумки результатів дослідження комплексу імунних реакцій, що 

відображають стан окремих ланок імунітету та імунної системи в цілому, 

свідчать про різний ступень і спрямованість імунологічних порушень у 

обстежених хворих на токсокароз та з мікст-інвазією. Результати проведених 

досліджень показали, що в розвитку і реалізації імунної відповіді на інвазію 

відбувається складна перебудова взаємодії між Т-і В - системами імунітету, що 

забезпечує нову інтеграцію імунних процесів, які відбивають взаємодії 

показників імунної системи. При токсокарозі відбувається індукція деяких 

показників імунітету, а при мікст-інвазії спостерігається їх суттєве 

пригнічення. При мікст-інвазії відбуваються деякі вирівнювання порушень 

балансу компонентів імунної системи, але він залишається на якісно новому 

рівні, який стає для хворих своєрідною нормою. 

 

4.3. Стан гормональної ланки адаптації хворих на токсокароз до 

лікування 

 

Одним із шляхів оцінки стану адаптивних можливостей організму є 

дослідження вмісту в крові гормонів, у гормональній відповіді організму 

надзвичайно велике значення мають глюкокортикоїди, яким відводиться 

провідна роль в реалізації неспецифічних реакцій, що забезпечують розвиток 

резистентності організму і перехід на новий рівень регуляції, при якому 

відновлюється рівновага між катаболічними і анаболічними процесами. 
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Є значна кількість робіт, присвячених вивченню кортикостероїдів при 

стресі і адаптації. Згідно з літературними даними в природних умовах регуляції 

багато структур головного мозку і, перш за все, гіпоталамо-гіпофізарна 

система чутливі до глюкокортикоїдів. Ще один гормон, роль якого 

надзвичайно велика в гормональній відповіді організму при адаптації − інсулін. 

Не відомо жодного іншого гормону, який би володів настільки вираженим 

контреффектом по відношенню до глюкокортикоїдів. Від вмісту інсуліну в 

периферичній крові залежить чутливість тканин до регуляторного впливу 

глюкокортикоїдів, їх метаболічний ефект. Пояснення отриманих даних і оцінка 

стану адаптації зі змінами вмісту кортизолу при хронічній інвазії без аналізу 

вмісту інсуліну обмежена.  

Для оцінки стану адаптивних можливостей організму при токсокарозі та 

мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом провели дослідження вмісту в крові 

гормонів кортизолу та інсуліну. Вважаючи на залежність чутливості тканин до 

регуляторного впливу глюкокортикоїдів від вмісту інсуліну в периферичній 

крові, визначався коефіцієнт напруги як найбільш об'єктивний критерій 

тяжкості шкідливої дії інвазії і активності компенсаторно-пристосувальних 

реакцій.  

Середній рівень кортизолу у хворих на токсокароз не відрізнявся від 

норми  (421,51±66,95 нмоль/л, а у хворих з мікст-інвазією перевищував 

показники контролю – 728,60±17,80 нмоль/л (р<0.05). Індивідуальна оцінка 

вмісту гормону дозволила встановити, що у хворих з мікст-інвазією вміст 

гормону був підвищений в 2 рази частіше, ніж у хворих без гостриків. Не було 

встановлено відмінностей у вмісті кортизолу в залежності від статі (у чоловіків 

– 408,3±82,5, у жінок – 434,7±51,4 нмоль/л) і віку (до 40 років – 424,6±45,4, 

після 40 років – 432,6±59,3 нмоль/л) .  

У хворих без мікст-інвазії рівень інсуліну частіше був знижений, у 

хворих з мікст-інвазією рівень інсуліну достовірно частіше був підвищений 

(р<0,05). Статевих відмінностей в концентрації інсуліну в сироватці крові 

хворих на токсокароз, як і в контролі не було виявлено.  
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Відомо, що секреція інсуліну регулюється рівнем глюкози в крові. 

Проведене нами визначення вмісту інсуліну в залежності від рівня цукру в 

крові хворих на токсокароз показало, що при вмісті цукру в межах норми  

(3,5-5,7 пмоль/л) концентрація інсуліну у хворих без мікст-інвазії 

(143,42±14,02 нмоль/л) була дещо нижчою (р<0,05), ніж у хворих з мікст-

інвазією (167,40±19,51 нмоль/л). Це може свідчити про те, що у хворих без 

мікст-інвазії зберігаються принципи зв'язку між рівнем глюкози в крові та 

інсуліном, а при мікст-інвазії цей зв'язок порушується.  

Для оцінки впливу інвазії на адаптаційно-пристосувальні реакції хворим 

на токсокароз проведено визначення показника напруги (співвідношення рівня 

кортизолу і інсуліну в крові) − найбільш об'єктивний критерій тяжкості 

шкідливої дії інвазії і активності компенсаторно-пристосувальних процесів, що 

розвиваються в організмі.  

З огляду на те, що характер ендокринної реакції організму у відповідь на 

інвазію змінюється по-різному, тяжкість стану напруги визначали не за 

абсолютним вмістом кортизолу і інсуліну в крові, а за величиною коефіцієнта, 

що відображає ставлення відсоткових величин цих гормонів. За даними 

літератури, існує три варіанти реакції ендокринної системи організму у 

відповідь на подразник. Чим вище коефіцієнт напруги, тим менше резерв 

компенсаторних можливостей організму, і тим більш загрозливим з точки зору 

прогнозу компенсації функцій стає стан напруги.  

Переважна зміна рівня того, або іншого гормону, і різні поєднання 

зазначених механізмів обумовлюють неоднорідність стану адаптації при 

токсокарозі. Особливо це наочно проглядається по співвідношенню основних 

адаптогенний гормонів − кортизолу і інсуліну, процентне співвідношення 

яких дає уявлення про стан напруги. Чим вище коефіцієнт напруги до 

лікування, тим менше резерв компенсаторних можливостей, і тим більше 

несприятливим з точки зору прогнозу компенсації функцій стає стан напруги. 

Як свідчать проведені нами дослідження і дані літератури, всі три варіанти 

можуть завершитися нормалізацією або значним зниженням показника 
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напруги після комплексної протигельмінтної терапії, що вказує на 

нормалізацію або поліпшення гормональної регуляції.  

Було встановлено, що показник напруги (К/І), що відображає 

відсоткове відношення величин кортизолу і інсуліну, змінювався в широких 

межах, що свідчило про різний тип адаптаційної реакції у хворих на 

токсокароз. При I типі − коефіцієнт напруги мало відрізнявся від норми 

(становив 1,3-1,9). При цьому рівень кортизолу прагнув до підвищення, а 

вміст інсуліну в крові знижувалося в 1,5-2 рази. II тип − коефіцієнт напруги 

становив 3,5-4. Рівень кортизолу коливався в межах норми (незначно 

підвищувався або знижувався), а інсуліну − знижувався в 3-5 разів у 

порівнянні з нормою. Такий тип напруги свідчив про те, що організм працює 

на межах своїх адаптаційних можливостей і під впливом додаткових 

патологічних процесів (загострення соматичних, розвиток інфекційних 

захворювань і т. і.) може перейти в фазу виснаження і був характерним для 

хворих з мікст-інвазією. Другий варіант реагування може закінчитися 

переходом в екстремальний стан з фазою виснаження або в стан хронічної 

напруги, тобто перейти в третій тип реакції.  

При III типі − коефіцієнт напруги в 7-13 разів перевищував норму. При 

цьому кортизол підвищувався, а рівень інсуліну знижувався в 9-10 разів. Таке 

співвідношення гормонів характерно для переходу на більш економний 

рівень регуляції. Аналіз отриманих даних показав, що у хворих на токсокароз 

та мікст-інвазію токсокарозу з ентеробіозом до лікування зустрічаються різні 

типи перебудови гормональної регуляції, як за рахунок переважної зміни 

вмісту кортизолу або рівня інсуліну, так і поєднання зазначених механізмів. 

Чим вищий коефіцієнт напруги до лікування, тим менший резерв 

компенсаторних можливостей і, тим більше несприятливе є захворювання з 

точки зору прогнозу компенсації адаптаційних функцій. 

Виявлені в процесі аналізу варіанти зміни стану напруги дозволили 

виділити три основні типи перебудови гормональної регуляції і стану адаптації 

при токсокарозі: нормальний, компенсованої адаптації і дезадаптації. 
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При нормальній адаптації зберігається нормальне фізіологічне 

співвідношення гормонів в плазмі крові і стан напруги не виходить за межі 

норми, тобто гормональна перебудова сприяє розвитку стійкої резистентності 

організму в нових умовах - настає довгострокова адаптація. 

Більш виражені порушення гормонального балансу, наростання 

дезорганізації гормональних відносин і стану напруги, що не заходять за межі 

умовної фізіологічної норми, характерні для компенсованої адаптації, яка за 

будь-яких несприятливих умовах може перейти в стан дезадаптації. 

Дезадаптація характеризується вираженим порушенням між 

гормональних відносин і підвищенням стану напруги, що характерно для 

виснаження компенсаторних можливостей організму. 

Таким чином, виявлені зміни гормональної регуляції при токсокарозі та 

при мікст-інвазії токсокар з гостриками дають додаткову інформацію про стан 

адаптивно-компенсаторних  можливостей організму, розширюють уявлення 

про патогенетичні механізми і можуть бути використані при оцінці стану 

адаптації хворих на токсокароз та при мікст-інвазії токсокар з гостриками, а 

також для обґрунтування розробки корегуючої терапії. 

Основні положення розділу знайшли відображення в опублікованих 

працях автора [13, 16, 20, 21, 23, 25, 30, 32-36]. 
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РОЗДІЛ 5 

ДИНАМІКА КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНИХ ТА КОМПЕНСАТОРНО-

ПРИСТОСУВАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ХВОРИХ НА ТОКСОКАРОЗ І 

НА МІКСТ-ІНВАЗІЄЮ ТОКСОКАРОЗУ З ЕНТЕРОБІОЗОМ ПІСЛЯ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

З метою пошуку можливих шляхів прискорення відновлення 

порушень стану адаптивних можливостей організму при токсокарозі та 

мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом, які мали тривалий перебіг, поряд з 

протигельмінтним і загальноприйнятим патогенетичним лікуванням 

додатково був застосований ɑ-2-β інтерферон.  

Для оцінки імуномодулюючої дії інтерферонів було обрано такі 

критерії: загальний стан хворого і динаміка суб'єктивних та об'єктивних 

клінічних даних, а також динаміка основних показників клітинного і 

гуморального імунітету по відношенню до норми.  

Через 4 місяці після комплексної терапії з додаванням інтерферонів 

було встановлено, що позитивна динаміка загального стану хворих і 

клініко-лабораторних показників частіше спостерігалася у хворих, які 

отримували додатково ɑ-2-β інтерферон. При контрольному клініко-

лабораторному обстеженні хворих після комплексної протигельмінтної 

терапії з додаванням інтерферонів було встановлено, що стан хворих 

значно поліпшувався, швидше зникали симптоми астенізації і 

інтоксикації, нормалізувалися або помітно поліпшувалися об'єктивні 

клініко-лабораторні показники, підвищувалася стійкість до простудних 

захворювань. 

В цілому слід зазначити, що у більшості хворих на токсокароз після 

комплексної протигельмінтної терапії, незважаючи на поліпшення 

загального стану і відносний зворотний розвиток існуючих до лікування 

змін, повної нормалізації показників імунної системи не відбувається, що 

свідчить про стійкість цих порушень.  



101 

Нормалізація показників клітинного і гуморального імунітету 

відзначалася частіше у хворих, які отримували ɑ-2-β інтерферон, ніж у 

хворих без них. Як показали наші дослідження, інтерферони надають 

індукуючу, імунокоригуючу і протизапальну дію. Механізм дії 

інтерферонів включає нормалізацію змінених показників Т-лімфоцитів з 

різною фенотипичною спрямованістю, підвищення рівня IgA, тенденцію 

до нормалізації рівня Ig M, G (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 − Динаміка показників клітинного і гуморального 

імунітету у хворих на токсокароз після лікування з додаванням 

інтерферонів 

Показник 

імунітету 

Частота (%) и характер змін 

нормалізація поліпшення без змін 

1 2 1 2 1 2 

Т-загальні 

CD3+ 

2110,24 х 86,32 4712,12 5010,92 3211,76 4210,54 

Т-хелпери 

CD4+ 

3211,47 х 178,23 4212,35 4210,22 2610,21 х 4210,55 

Т-

супресори 

CD8+ 

2610,23 126,00 3711,26 219,17 3711,33 6710,34 

Ig A 169,00 х 44,01 3711,44 х 219,21 4712,78 х 759,54 

Ig M 2610,18 126,19 5812,78 3810,65 2110,32 х 5010,18 

Ig G 2110,12 х 86,33 5312,22 2910,32 2610,43 х 6210,77 

 

Примітки: х – достовірність відмінності від контролю р<0,05  

1 − лікування з додаванням інтерферонів 

2 − лікування без додавання інтерферонів 

 

 Курсове застосування було досить ефективно у хворих з мікст-

інвазією (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2 − Динаміки клініко-лабораторних показників хворих на 

токсокароз після комплексного лікування з додаванням інтерферонів 

 

Характер змін Частота змін (%) 

з додаванням 

інтерферонів 

без додавання 

інтерферонів 

% % 

Нормалізація 32±11,32 10±7,00 

Поліпшення 53±12,11 37±11,87 

без змін 25±10,45 53±12,63 

 

При цьому встановлений чіткий взаємозв'язок між наявністю або 

відсутністю мікст-інвазії і виразністю порушень з боку імунної системи, а 

також ефективністю лікування інтерферонами. Застосовані для корекції 

імунологічних та адаптаційних порушень інтерферони сприяли 

прискоренню зворотного розвитку органної патології у хворих на 

токсокароз, особливо з мікст-інвазією, і підвищенню ефективності 

лікування. 

Залежно від динаміки сукупності суб'єктивних і об'єктивних 

клінічних симптомів і результатів повторного клініко-інструментального 

обстеження, що дозволили оцінити характер і спрямованість розвитку 

існуючих до лікування змін, нами була прийнята наступна шкала оцінки 

ступеня ефективності комплексного лікування хворих на токсокароз та на 

токсокароз з мікст-інвазією (рис. 1). 

1 ступінь ефективності (повне одужання) характеризувався 

зникненням суб'єктивних і об'єктивних клініко-лабораторно-

інструментальних ознак захворювання, засвідчував про зворотний 

розвиток змін, що спостерігалися до лікування. 
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Рис. 5.1  ̶ Характер динаміки загальних клініко-лабораторних 

показників у хворих на токсокароз і у хворих з мікст-інвазією токсокарозу 

з ентеробіозом після лікування 

 

Примітки: ряд 1 − хворі на токсокароз 

                  ряд 2 – хворі з мікст-інвазією токсокарозу з ентеробіозом 

 

          1 – нормалізація з додаванням ɑ-2-β інтерферону; 2 – поліпшення з 

додаванням ɑ-2-β інтерферону; 3 – без змін без ɑ-2-β інтерферону; 4 – 

погіршення без ɑ-2-β інтерферону 

 

2 ступінь (поліпшення) характеризувався зникненням суб'єктивних і 

значним зменшенням об'єктивних ознак, характерних для токсокарозу та 

токсокарозу з мікст-інвазією в фазі загострення, при чітко вираженої 
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тенденції до зворотного розвитку клініко-лабораторно-інструментальних 

порушень, які спостерігалися до лікування. 

3 ступінь (відсутність змін) характеризувався зменшенням 

суб'єктивних ознак при відсутності істотних змін, що вказують на 

зворотний розвиток клінічних і лабораторно-інструментальних порушень, 

що були до лікування. 

4 ступінь (погіршення) визначався у хворих з незначним 

суб'єктивним поліпшенням або його відсутністю при погіршенні 

об'єктивних показників, які свідчать про наростання патологічних змін у 

хворих. 

Після антигельмінтної комплексної терапії і з додаванням ɑ-2-β 

інтерферону було встановлено, що позитивна динаміка загального стану 

хворих і клініко-лабораторних показників частіше спостерігалася у 

хворих, які отримували додатково ɑ-2-β інтерферон. Встановлено, що у 

хворих ефективність лікування, яке проводили з додаванням ɑ-2-β 

інтерферону, була достовірно вища (χ2 =11,51, р<0,01), при цьому частіше 

(χ2=4,32, р<0,05) була у хворих на токсокароз без мікст-інвазії. Відсутність 

зворотного розвитку клінічних порушень і їх посилення достовірно 

частіше (χ2=8,36, р<0,01) відбувалися у хворих з мікст-інвазією 

токсокарозу з ентеробіозом після лікування без додавання ɑ-2-β 

інтерферону. 

При застосуванні ɑ-2-β інтерферону прискорювалася нормалізація 

суб'єктивних і об'єктивних клінічних проявів, поліпшувався зворотний 

розвиток загальних і місцевих клінічних синдромів, зменшувалися або 

повністю були відсутні побічні реакції на специфічні протигельмінтні 

препарати і алергічні прояви у відповідь на дегельмінтизацію. 

Аналіз динаміки показників напруги після лікування в обох групах 

хворих свідчить про те, що додавання ɑ-2-β інтерферону до традиційного 

лікування призводить до істотного зниження індексу К/І, у хворих з 

високим коефіцієнтом напруги до лікування спостерігалася нормалізація 
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показника (К=1) за рахунок збільшення інсуліну і зниження кортизолу, що 

вказує на підвищення адаптивно-компенсаторних можливостей організму.  

У хворих з початковим нормальним або трохи зниженим показником 

напруги (К=1, К=0,8) після лікування рівень кортизолу і інсуліну істотно 

не мінявся і показник напруги залишався без зміни. Наведені дані 

свідчать про те, що дія ɑ-2-β інтерферону залежала від початкового 

функціонального стану ендокринної регуляції.  

Зміну вмісту співвідношення кортизолу і інсуліну в крові при 

токсокарозі та при мікст-інвазії токсокар з гостриками можна розглядати 

як зміну сигналів, відповідальних за появу необхідної обмінної 

адаптації, які до певного рівня носять пристосувальний характер, 

переходять при надмірних порушеннях в патологічний стан, що 

приводить до поломки адаптаційно-компенсаторних механізмів. 

Таким чином, виявлені зміни гормональної регуляції, динаміка 

показника напруги дають додаткову інформацію про стан адаптивно-

компенсаторних  можливостей організму і можуть бути використані при 

оцінці стану адаптації хворих на токсокароз та при мікст-інвазії токсокар з 

гостриками, а також дозволяють говорити про вплив ɑ-2-β інтерферону 

на гормональні механізми адаптаційного процесу. 

Основні положення розділу знайшли відображення в опублікованих 

працях автора [17, 22, 23, 28, 29, 31, 37-40]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Питання удосконалення діагностики, лікування та профілактики 

паразитозів зберігають свою актуальність для громадського здоров’я й охорони 

здоров’я багатьох країн [105, 160, 196, 229]. Епізоотичний стан щодо 

паразитарних захворювань у домашніх тварин в умовах великих міст України є 

складним і спостерігається тенденція до його погіршення погіршення [75, 175]. 

Найбільш патогенною дією володіють гельмінти в міграційній стадії і 

тканинній.  

У сучасних, постійно мінливих екологічних умовах з'являються нові 

варіанти відомих хвороб у вигляді різних поєднань етіологічних агентів і в 

формі несподіваних змін епізоотичної ситуації. Проблема змішаних 

(асоціативних) захворювань, в патогенезі яких беруть участь різні етіологічні 

агенти, цікавить багатьох вчених [47, 67, 79, 100, 113]. 

На думку деяких авторів, зустріти моноінвазію або моноінфекцію 

надзвичайно складно [143, 186, 327]. Зокрема, останнім часом у зв'язку зі 

зміною природних біоценозів все частіше діагностуються змішані паразитози, 

отже, багато уваги приділяється вивченню цього феномена і з'ясування 

закономірностей їх прояву. 

Незважаючи на великі успіхи у вивченні паразитоценозів в нашій країні і 

за кордоном, недостатньо вивченими залишаються питання профілактики та 

лікування асоціативних хвороб, тому що збудники відрізняються не тільки 

морфологією і циклами розвитку, але і різними біохімічними (обміном речовин 

і енергії) і фізіологічними процесами.  

Структура інфекційної патології людини в останні десятиліття зазнала 

істотну еволюцію, зумовлену зміною ролі і питомої ваги значної групи 

збудників інфекційних захворювань, і зараз переважають мікст-інфекції та 

інфекції, спричинені умовно-патогенною мікрофлорою [56, 89]. 

В сучасних умовах фахівці і дослідники все частіше стикаються з 

необхідністю проводити дегельмінтизацію одночасно проти паразитів, які 
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належать різним таксонам. Саме тому так практично необхідно ретельне 

вивчення цієї проблеми. 

Особливий інтерес представляє токсокароз − паразитарне захворювання, 

що викликається мігруючими личинками аскаридат собак (Toxocara canis) і 

кішок (Toxocara mystax), що характеризується тривалим рецидивуючим 

перебігом і поліорганними ураженнями алергічної природи [9, 46, 185, 186]. 

Значимість вивчення токсокарозу полягає, перш за все, в тому, що 

хвороба і її наслідки істотно утрудняють активність і потенціал життя 

ураженого населення, завдаючи цим великий соціальний і економічний збиток. 

При хронічному перебігу захворювання і після успішного протипаразитарного 

лікування тривало зберігаються ураження різних органів і систем організму. 

Діагностика токсокарозу утруднена через поліморфізм і невизначеність 

клінічних проявів. У повсякденній клінічній практиці своєчасна постанова 

діагнозу і призначення специфічної терапії − швидше виняток, ніж правило. 

І хоча значного поширення в Україні набули гельмінтози-антропонози, 

однак, за тяжкістю перебігу для людини на перший план виходять гельмінтози-

зоонози та мікст-інвазії [90, 122].    

В Україні токсокароз частіше має перебіг як мікст-інвазія з ентеробіозом. 

До теперішнього часу клінічні прояви ентеробіозу вивчені досить повно, проте 

глобальні екологічні зміни останніх десятиліть, широке застосування 

антибактеріальних, імунотропних та інших лікарських препаратів змінили 

клінічну картину нематодозів в цілому, що потребує додаткового вивчення 

вивчення [59, 147, 223].    

Останнім часом у зв'язку зі зміною природних біоценозів все частіше 

набувають значення імунологічні та імунопатологічні реакції організму на 

інвазію, з гельмінтозами асоційовані численні порушення у ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів [50, 157]. Однак залишаються неясними деякі сторони патогенезу 

захворювання і його вплив на імунну систему в цілому, не вивчені 

адаптаційно-пристосувальні реакції організму людини при ентеробіозі, а також 

при мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом. Тому потребує подальшого 



108 

вивчення і питання про роль гормонально-імунологічних регуляторних систем 

при нематодозах з точки зору формування хазяїно-паразитарних відносин, а 

також для обґрунтування терапії та підвищення ефективності лікування. Все 

вищезазначене обумовило необхідність продовження досліджень у цьому 

напрямку та визначило мету і завдання дослідження.Згідно з цим, було 

визначено мету нашого дослідження: підвищити ефективність діагностики і 

лікування хворих на токсокароз з ентеробіозом шляхом поглибленого вивчення 

адаптаційних можливостей організму та їх корекції.  

Відповідно дизайну з метою встановлення особливостей клінічного 

перебігу та патогенезу токсокар і гостриків було обстежено 140 хворих на 

токсокароз у віці від 20 до 60 років (середній вік 39,63,3 років) (80 чоловіків і 

60 жінок), які перебували на амбулаторному обстеженні та лікуванні на 

кафедрі медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України в 2013-2016 рр. У 45 хворих (23 

чоловіків та 22 жінки) на токсокароз при обстеженні був виявлений ентеробіоз. 

75 хворих обстежено через 4 місяця після закінчення лікування для вивчення 

зворотного розвитку органної патології і ефективності комплексної терапії. 

Для порівняння було обстежено 38 (22 жінки і 16 чоловіків) практично 

здорових осіб відповідного віку з негативними серологічними реакціями на 

токсокароз.  

Вибіркове сероепідеміологічне обстеження на токсокароз 321 дорослих 

мешканців Харківської області було проведено методом імуноферментного 

аналізу. При збирані епідеміологічного анамнезу приділялася увага утриманню 

в родині собак або тісному контакту з ними, наявності присадибних ділянок, 

звичкам пікацизму (геофагії). У зв'язку з тим, що одним з показників 

санітарно-гельмінтологічного стану на конкретній території є рівень 

ураженості собак на токсокароз, проведено ретроспективний епідеміологічний 

аналіз офіційної статистики Державної ветеринарної служби про чисельність 

собак в області та результатів обстеження 576 собак на токсокароз, від яких 
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взято 1739 проб фекалій для копроскопії та 102 зскрібки грунту та піску з 

вольєрів. 

Уточнені деякі особливості епідеміології токсокарозу: встановлена пряма 

залежність серопозитивності населення на токсокароз від рівня ураженості 

собак, узагальнені дані показали, що має місце значна зараженість собак і 

дисоціація між високою кількістю позитивних результатів серологічного 

обстеження на токсокароз та офіційно зареєстрованими випадками у 

Харківській області. 

Вивчення ураженості населення Харківської області при вибірковому 

сероепідеміологічному обстеженні показало, що частота позитивних 

результатів досягала 44,72±3,91% у сільському осередку, в місті  ̶  42,53±2,90%.  

Аналіз розподілу хворих за статтю та віком показав, що чоловіків було 

більше, ніж жінок і що переважна більшість хворих (86,40%) перебували в 

працездатному віці. При обстеженні хворі пред'являли численні скарги (табл. 

1). Лише 26 (18,57%) хворих не висловлювали скарг. Токсокароз у них мав 

безсимптомний перебіг і був виявлений випадково. 

В роботі проаналізовано дані ретельно зібраного анамнезу, суб’єктивних 

та об’єктивних даних, встановлено клінічні та лабораторні особливості 

перебігу мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом, представлено дані про стан 

неспецифічного імунного захисту з визначенням комплексу показників, що 

характеризують клітинний і гуморальний імунітет, для загальної оцінки 

лейкоцитарної реакції визначався лейкоцитарний індекс інтоксикації, для 

оцінки адаптаційно-компенсаторних реакцій організму дефінітивного хазяїна 

при токсокарозі досліджувався базальний рівень гормонів периферичних 

ендокринних залоз (кортизол і інсулін). 

Тривале динамічне спостереження за хворими дозволило узагальнити 

отримані суб'єктивні і об'єктивні дані і виділити основні загальні і місцеві 

клінічні синдроми, що найчастіше зустрічалися: больовий абдомінальний − 

80,22%; диспептичний − 65,22% хворих; вегето-дистонічний − 41,71%; 

гепатобіліарний − 36,90%, легеневий − 14,63%; суглобовий − 11,71%; 
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алергічний − 8,73%; очний − 6,84%. Частіше за інші синдроми (у 80,22% 

хворих) зустрічався больовий синдром, зумовлений болем у верхніх відділах 

живота. Біль в правому підребер'ї, в епігастральній ділянці, в лівому підребер'ї 

був різним за силою і характером від слабкого і/або помірно вираженого, 

тупого, ниючого постійного, різко вираженого, з ірадіацією у праву половину 

спини. Виявлені клінічні зміни зустрічалися у хворих на токсокароз до 

лікування в найрізноманітніших поєднаннях, обумовлюючи поліморфність 

клінічних проявів від безсимптомних до виражених порушень функцій органів 

і систем. 

При дослідженні морфологічного складу периферичної крові було 

встановлено, що середні показники основних елементів крові знаходилися в 

межах норми. Вміст еозинофілів (від 0 до 4%) був нормальним. ЛІІ у здорових 

осіб становив в середньому 1,25±00,25 (межі коливань 0,90-1,30), у хворих на 

токсокароз становив 0,82±0,15 і коливався від 0,15 до 2,85. Однак, у межах 

норми ЛІІ знаходився тільки у 21,32±0,41% хворого на токсокароз. У 20,44% 

хворих ЛІІ в 1,5-2 рази перевищував верхні показники норми. Підвищення ЛІІ, 

як правило, спостерігалося частіше при низькому (нижче 3%) вмісті 

еозинофілів в периферичній крові. При відсутності еозинофілів підвищення ЛІІ 

було у 75,13±10,00% хворих. При мікст інвазії ЛІІ лише у 5,01±3,00% хворих 

знаходився в межах норми.Аналіз біохімічних показників крові вказував на 

різну спрямованість їхніх змін. В результаті дослідження було встановлено, що 

середні значення біохімічних показників крові коливалися в межах 

референтних значень. Разом з тим, аналіз частоти змінності по відношенню до 

середньої норми дозволив встановити, що рівень, лужної фосфатази, тимолової 

проби, бета-глобулінів і гамма-глобулінів частіше були підвищені, а рівень 

загального білірубіну та альбумінів знижений. Результати дослідження АсАТ, 

діастази сечі і крові не відрізнялися від норми у всіх хворих.  

На основі того, що імунній системі відводиться велика роль у 

формуванні патологічного процесу, а також в оцінці тяжкості перебігу та 

ефективності лікування паразитарних хвороб, було проведено дослідження 
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стану клітинного і гуморального імунітету у хворих на токсокароз і з мікст-

інвазією токсокар та гостриків. Як видно з таблиці 2, показники імунітету у 

хворих на токсокароз, особливо у хворих з мікст-інвазією токсокар та 

гостриків, істотно відрізняються від аналогічних показників здорових осіб. 

Зокрема, відзначається статистично значуще підвищення вмісту CD8+ і 

зменшення CD4+, що призводить до вираженого зниження індексу CD4+/CD8+ 

(0,96 і 1,21 у хворих на токсокароз і з мікст-інвазією токсокар і гостриків 

відповідно при нормі 2,20). 

У хворих на мікст-інвазією токсокар та гостриків було відзначено 

посилення дисбалансу порівняно із хворими тільки на токсокароз: зниження 

числа Т-лімфоцитів, особливо з високою функціональною активністю; різке 

зниження числа CD4+; значне зниження індексу CD4+/CD8+ і підвищення 

вмісту Ig G. 

Виходячи з того, що ЛІІ як інтегральний показник функції лейкоцитів, 

дозволяє судити не тільки про зміну структури і диференціації елементів крові, 

але і про імунну реакцію в цілому, було проведено зіставлення показників ЛІІ і 

індексу CD4+/CD8+ у одних і тих же хворих. Було встановлено, що при 

зниженні індексу CD4+/CD8+ показник ЛІІ також знижується, особливо при 

мікст-інвазії токсокар з гостриками (коефіцієнт кореляції 0,82) (р<0,01). Це 

дозволяє зробити висновок, що ЛІІ аналогічно індексу CD4+/CD8+ може бути 

рекомендований для використання як критерій прогнозування та оцінки 

тяжкості перебігу інвазії. 

Щоб з'ясувати реакцію кожного з 3-х основних імуноглобулінів на 

інвазію, було визначено не тільки їх вміст у крові, а й відсоткове значення 

співвідношення Ig G/Ig A. 

Було встановлено, що відсотковий вміст Ig A у хворих з мікст-інвазією 

значно зменшувався в порівнянні з нормою, а відсотковий вміст Ig M у хворих 

на токсокароз на початку значно збільшувався. Вміст Ig G також був більш 

підвищений у хворих з мікст-інвазією. Відповідно у хворих з мікст-інвазією 
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зростає індекс IgG/IgA. Виявлені зміни свідчать про дисбаланс сироваткових 

імуноглобулінів, що є однією з ознак імунодепресіі.  

Разом з тим виявлено чітку залежність між частотою підвищення 

концентрації Ig E і токсокарозом. Так, якщо підвищений вміст Ig E мав місце у 

60,01±16,22% хворих на тоскокароз, а при мікст-інвазії підвищення Ig E було 

відзначено лише у 12,13±12,12% хворих (р<0,001). 

В роботі проаналізовано особливості впливу інвазії на адаптаційно-

пристосувальні реакції хворих на токсокароз, проведено визначення показника 

напруги (співвідношення рівня кортизолу і інсуліну в крові) як найбільш 

об'єктивного критерія тяжкості шкідливої дії інвазії і активності 

компенсаторно-пристосувальних процесів, що розвиваються в організмі. 

Виявлені в процесі аналізу варіанти зміни стану напруги дозволили виділити 

три основні типи перебудови гормональної регуляції і стану адаптації при 

токсокарозі: нормальної, компенсованої адаптації і дезадаптації. Зміни 

гормональної регуляції при токсокарозі, що були виявлені, дають додаткову 

інформацію про стан адаптивно-компенсаторних можливостей організму 

людини, розширюють уявлення про патогенетичні механізми токсокарозу і 

можуть бути використані при оцінці стану адаптації хворих на токсокароз, а 

також для обґрунтування корегуючої терапії. Було розроблено, 

патогенетично обгрунтовано та впроваджено включення до комплексного 

лікування хворих на токсокароз ɑ-2-β інтерферону, що сприяло достовірним 

позитивним змінам основних клінічних симптомів і лабораторних показників, 

підвищенню ефективності лікування. 

Після антигельмінтної комплексної терапії і з додаванням ɑ-2-β 

інтерферону було встановлено, що позитивна динаміка загального стану 

хворих і клініко-лабораторних показників частіше спостерігалася у хворих, 

які отримували додатково ɑ-2-β інтерферон. Встановлено, що у хворих 

ефективність лікування, яке проводили з додаванням ɑ-2-β інтерферону, була 

достовірно вища (χ2 =11,51, р<0,01), при цьому частіше (χ2=4,32, р<0,05) була 

у хворих на токсокароз без мікст-інвазії. Відсутність зворотного розвитку 
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клінічних порушень і їх посилення достовірно частіше (χ2=8,36, р<0,01) 

відбувалися у хворих з мікст-інвазією токсокарозу з ентеробіозом після 

лікування без додавання ɑ-2-β інтерферону. 

При застосуванні ɑ-2-β інтерферону прискорювалася нормалізація 

суб'єктивних і об'єктивних клінічних проявів, поліпшувався зворотний 

розвиток загальних і місцевих клінічних синдромів, зменшувалися або 

повністю були відсутні побічні реакції на специфічні протигельмінтні 

препарати і алергічні прояви у відповідь на дегельмінтизацію. 

Таким чином, в роботі одержані нові дані, які доповнюють уявлення про 

патогенез токсокарозу та мікст-інвазії токсокар з гостриками, зокрема 

проведена порівняльна та інтегративна оцінка інформативності методів 

обстеження хворих на токсокароз та ентеробіоз (клініко-епідеміологічного, 

клініко-лабораторного, імунологічного, гормонального), що дозволила 

виділити найбільш прості й інформативні методи обстеження для раннього 

виявлення органної патології. Обгрунтовано доцільність обчислення 

лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІЇ), що дозволяє уточнити характер і 

спрямованість змін в крові при мікст-інвазії токсокар з гостриками. Як 

показали дослідження в динаміці, надмірне зниження ЛІЇ при мікст-інвазії 

токсокар з гостриками, як і підвищення еозинофілів, є прогностично 

несприятливим і може свідчити про порушення реактивності організму.  

Вперше при мікст-інвазії токсокар з гостриками виявлені раніше невідомі 

закономірності зміни характеру адаптивних реакцій організму і різні типи 

перебудови гормональної регуляції за рахунок зміни рівня гормонів в крові. 

Показано, що співвідношення кортизолу і інсуліну визначають характер 

відповідної реакції організму на інвазію. 

Обґрунтована доцільність застосування комплексного лікування з 

додаванням інтерферонів. 

Комплексне дослідження гормонально-імунологічних співвідносин та 

клініко-інструментальних показників в динаміці дозволяє об'єктивно оцінити 

адаптивні можливості організму хворих на мікст-інвазію токсокар з 
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гостриками, диференційовано проводити антигельмінтну, корегуючу і 

патогенетичну терапію, а також прогнозувати і оцінювати ефективність 

лікування і його наслідків. 

За матеріалами дисертації розроблені «Спосіб лікування хронічного 

токсокарозу в поєднанні з ентеробіозом у дорослих», «Спосіб лікування 

токсокарозу», які захищені авторськими посвідченнями № 104614 від 10.02.16 

р. та № 104615 від 10.02.16 р.  

Розроблені методи спрямовані на вдосконалення та підвищення 

ефективності лікування токсокарозу та токсокарозу в поєднанні з ентеробіозом, 

корекцію дезадаптивних, гормональних та імунологічних порушень шляхом 

застосування комплексного лікування з додавання інтерферонів. Вивчення рівня 

ЛІІ дозволяє використовувати його як додатковий критерій, що прогнозує 

перебіг захворювання.  

Дані про особливості вмісту показників клітинного та гуморального 

імунітету можуть бути використані як додаткові критерії в діагностичних цілях 

при токсокарозі. Рекомендовано як найбільш інформативні критерії у хворих 

на токсокароз використовувати в клінічній практиці такі показники: 

підвищення вмісту CD8+ і зменшення CD4+, що призводить до вираженого 

зниження індексу CD4+/CD8+, також підвищення вмісту Ig G. 

Враховуючи, що вміст еозинофілів при токсокарозі, а також при мікст-

інвазії токсокарозу з гостриками був незначний, пропонується 

використовувати ЛІІ, який аналогічно індексу CD4+/CD8+ може бути 

рекомендований для використання як критерій прогнозування та оцінки 

тяжкості перебігу токсокарозу в клінічній практиці. 

Для спрощення та підвищення точності оцінки тяжкості інвазії у хворих 

на токсокароз або токсокароз з мікст-інвазією слід визначати коефіцієнт 

напруги (співвідношення рівня кортизолу і інсуліну в крові) як найбільш 

об'єктивний критерій тяжкості шкідливої дії інвазії і активності 

компенсаторно-пристосувальних процесів, що розвиваються в організмі.  
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Для корекції адаптаційних порушень у хворих на токсокароз та на мікст-

інвазію токсокарозу з ентеробіозом обґрунтовано застосування інтерферонів, 

що сприяє прискоренню зворотного розвитку органної патології у хворих на 

токсокароз, особливо з мікст-інвазією, і підвищенню ефективності лікування 

(Спосіб лікування токсокарозу. Пат. u 2015 07485 UA, МПК (2016.01) А61К 

31/00. А61К 36/00. № 104615). 

Таким чином, виявлені зміни гормональної регуляції, динаміка 

показника напруги дають додаткову інформацію про стан адаптивно-

компенсаторних  можливостей організму і можуть бути використані при 

оцінці стану адаптації хворих на токсокароз та при мікст-інвазії токсокар з 

гостриками, а також дозволяють говорити про вплив ɑ-2-β інтерферону на 

гормональні механізми адаптаційного процесу. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає в з’ясуванні патогенетичної 

ролі стану клітинного та гуморального імунітету, стану гормональної 

адаптації і особливостей перебігу мікст-інвазії людини токсокарозу з 

ентеробіозом, що дозволило оптимізувати діагностику і провести корекцію 

лікування для усунення виявлених розладів. 

1. Встановлено, що екстенсивність токсокарозу у собак м. Харкова та його 

приміських зон залежить від умов утримання тварин – собаки, які 

утримуються в квартирах,  інвазовані токсокарами на 32,2 %, вартові собаки 

і вольєрні – на 100 %. Вивчення ураженості населення Харківської області 

при вибірковому сероепідеміологічному обстеженні показало, що частота 

позитивних результатів досягала 44,7±3,9% у сільському осередку, а в місті 

– 42,5±2,9%.  

2. З’ясовано частоту основних загальних і місцевих клінічних синдромів 

токсокарозу та токсокарозу з ентеробіозом: больовий абдомінальний – у 

80,22 % хворих; диспептичний – у 65,22 %; вегето-дистонічний – у 41,7 %; 

гепатобіліарний – у 36,9 %; легеневий – у 14,6 %; суглобовий – у 11,7 %; 

алергічний – у 8,7 %; очний – у 6,8 %.  

3. Встановлено, що у 20,44% хворих лейкоцитарний індекс інтоксикації в 

1,5-2 рази перевищував верхні показники норми. Такі зміни показника  

свідчили про переважання мононуклеарної реакції периферичної крові у 

відповідь на інвазію, при цьому вміст еозинофілів залишався в межах 

норми. При зниженні індексу CD4+/CD8+ показник ЛІІ також знижується, 

особливо при мікст-інвазії токсокар з гостриками (коефіцієнт кореляції 

0,82) ((р<0,01). 

4. Дослідження клітинного та гуморального імунітету, що розвиваються у 

хворих на токсокароз, показали статистично значуще підвищення вмісту 

CD8+ і зменшення CD4+, що призводить до вираженого зниження індексу 

CD4+/CD8+ (р<0,001). У хворих з мікст-інвазією відзначається подальше 
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посилення дисбалансу: різке зниження числа CD4+; подальше зниження 

індексу CD4+/CD8+ і підвищення вмісту Ig G (р<0,001). Було виявлено 

чітку залежність між частотою підвищення концентрації Ig E і 

токсокарозом − підвищення вмісту Ig E у 60,01±16,22% хворих на 

тоскокароз, а при мікст-інвазії підвищення Ig E було відзначено лише у 

12,13±12,12% хворих (р<0,001).   

5. Встановлено, що у хворих з мікст-інвазією середній рівень кортизолу 

перевищував показники контролю – 728,60±17,80 нмоль/л (р<0.05) і був 

підвищений в 2 рази частіше, ніж у хворих без гостриків. Доведено, що у 

хворих на моно-інвазію токсокарами взаємозв'язок між рівнем глюкози 

в крові та інсуліном зберігається нормальним, а при мікст-інвазії цей 

зв'язок порушується.  

6. Дослідження стану напруги, тяжкість якого визначали за величиною 

коефіцієнта напруги К (співвідношення рівня кортизолу і інсуліну в 

крові), показало у хворих на токсокароз та мікст-інвазію токсокарозу з 

ентеробіозом до лікування різні типи перебудови гормональної регуляції, 

як за рахунок переважної зміни вмісту кортизолу або рівня інсуліну, так 

і поєднання зазначених механізмів. Саме II тип коефіцієнта напруги був 

характерним для хворих з мікст-інвазією та свідчив про те, що організм 

працює на межах своїх адаптаційних можливостей і може перейти в фазу 

максимального напруження.  

7. Встановлено, що у хворих ефективність лікування, яке проводили з 

додаванням ɑ-2-β інтерферону, була достовірно вища (χ2 =11,51, р<0,01), 

при цьому частіше (χ2=4,32, р<0,05) була у хворих на токсокароз без 

мікст-інвазії. Відсутність зворотного розвитку клінічних порушень і їх 

посилення достовірно частіше (χ2=8,36, р<0,01) відбувалися у хворих з 

мікст-інвазією токсокарозу з ентеробіозом після лікування без додавання 

ɑ-2-β інтерферону. 

8. Додаткове застосування ɑ-2-β інтерферону у комплексній 

протигельмінтній терапії призводило до зниження кортизолу, 
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збільшення рівня інсуліну, та зниження співвідношення рівня кортизолу 

до інсуліну в крові, що вказує на підвищення адаптивно-компенсаторних 

можливостей організму. У хворих з початковим нормальним або трохи 

зниженим показником напруги (К=1, К=0,8) після лікування рівень 

кортизолу і інсуліну істотно не мінявся і показник напруги залишався 

без зміни. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Рекомендовано для оцінки імунологічних порушень у хворих на токсокароз 

використовувати в клінічній практиці такі показники: підвищення вмісту 

CD8+ і зменшення CD4+, що призводить до вираженого зниження індексу 

CD4+/CD8+, також підвищення вмісту Ig G. 

2. Пропонується використовувати використовувати лейкоцитарний індекс 

інтоксикації, який аналогічно індексу CD4+/CD8+ може бути 

рекомендований для використання як критерій прогнозування та оцінки 

тяжкості перебігу токсокарозу в клінічній практиці. 

3. Для оцінки активності компенсаторно-пристосувальних процесів, що 

розвиваються в організмі у відповідь на інвазію токсокарами, або 

токсокарами і гостриками, та оцінки тяжкості перебігу хвороби слід 

визначати коефіцієнт напруги (співвідношення рівня кортизолу до інсуліну 

в крові). 

4. Для корекції адаптаційних порушень у хворих на токсокароз та на мікст-

інвазію токсокарозу з ентеробіозом слід застосовувати інтерферон альфа-2b 

внутрішньом'язово 1 раз на добу через 2 дні на третій № 10 в дозі 3 млн., що 

сприяє прискоренню зворотного розвитку органної патології у хворих на 

токсокароз, особливо з мікст-інвазією, і підвищенню ефективності 

лікування (Спосіб лікування токсокарозу. Пат. u 2015 07485 UA, МПК 

(2016.01) А61К 31/00. А61К 36/00. № 104615). 
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