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Причинами широкого розповсюдження лар-
вального токсокарозу людини є прогресивне зрос-
тання чисельності собак, як в містах, так і в сільсь-
кій місцевості; високі екстенсивні й інтенсивні пока-
зники ураженості собак токсокарозом; масивне 
забруднення навколишнього середовища, особли-
во ґрунту, пропагативними стадіями збудника, що 
сприяє зараженню людей, особливо дітей. Прове-
дено дослідження стану клітинного та гуморально-
го імунітету у 40 дітей, хворих на токсокароз віком 
від 1 до 14 років і у 25 практично здорових дітей 
відповідного віку. У хворих на токсокароз дітей роз-
вивається дисбаланс імунологічних показників, 
кількісні і функціональні зміни лімфоцитів, пору-
шення нормальних співвідношень клітинних субпо-
пуляцій, дисімуноглобулінемія, що є свідченням 
різного ступеня і спрямованості порушень імуноло-
гічної реактивності та зниження резистентності 
організму при токсокарозі. Дисбаланс і дискоорди-
нація взаємодії імунологічних показників можуть 
призвести до різноманітних дефектів імунітету, що 
зумовлює, різномаїття клініко-імунологічних про-
явів при токсокарозі. Встановлено, що основою 
імунної відповіді при токсокарозі є підвищена про-
дукція IgE-антитіл, що стимулюють участь еозино-
філів у формуванні протипаразитарного імунітету. 
Вміст IgE-антитіл та специфічних IgE-антитіл у кро-
ві у дітей з токсокарозом був достовірно підвище-
ний (р<0.05). Аналіз частоти змін показників імуні-
тету дозволив встановити, що у переважної біль-
шості хворих відбуваються зміни імунологічного 
статусу. При цьому особливості змін імунологічно-
го статусу зумовлені тим, що одні показники імуні-
тету частіше перевищують контроль, інші частіше 
знижені, а деякі переважно залишалися в межах 
норми. Дослідження імунологічних показників у 
динаміці (специфічні і загальні IgE-антитіла, коефі-
цієнт гуморального імунітету KGI, еозинофілія, ЦІК) 
можуть бути використані в якості додаткових крите-
ріїв не стільки при постановці діагнозу, скільки для 
оцінки тяжкості загального стану і природної резис-
тентності організму, а також для обґрунтування 
імуномодулюючої терапії. У дітей, хворих на токсо-
кароз, спостерігається прогресування розвитку 

дисбалансу показників гуморального імунітету, 
виникають порушення нормальних співвідношень 
клітинних субпопуляцій, дисімуноглобулінемія, що 
є прямим свідченням різного ступеня порушень 
імунологічної реактивності та зниження резистент-
ності організму при токсокарозі. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконане в  
межах науково-дослідної роботи «Клініко-пато-
генетичні особливості паразитарних хвороб як ос-
нова діагностики і лікування», № державної реєст-
рації 0101U001866. 

Вступ. Токсокароз − паразитарне захворюван-
ня (тканинний гельмінтоз), що спричиняється міг-
рацією личинок аскарид собак (Toxocara canis) в 
різних органах і тканинах, характеризується трива-
лим рецидивуючим перебігом і поліорганними ура-
женнями алергічної природи. За даними зарубіжної 
літератури захворюваність на токсокароз зросла за 
останні 50 років на 300% [1-5]. 

Токсокароз людини широко поширений і зазви-
чай не має чітко вираженої симптоматики. Майже 
14% населення Сполучених Штатів Америки вра-
жені токсокарозом [6]. У жителів сільської місцево-
сті, у тропічних та слаборозвинених країнах даний 
показник значно зростає, інколи до 90% [7]. Біль-
шість яєць потрапляє в навколишнє середовище 
через фекалії цуценят та дорослих собак. Захво-
рювання зазвичай вражає дітей раннього віку, які 
вживали в їжу ґрунт, спілкувалися з собаками, а 
також тих, хто проживає в поганих соціально-
економічних умовах [8, 9]. Пісочниці, де собаки та 
коти часто дефекують, становлять особливу небез-
пеку для зараження яйцями. Діти часто переносять 
яйця з рук у рот і можуть їсти забруднений пісок. 
Особливо ризикують дорослі та діти, які мають тягу 
до нехарчових продуктів, таких як ґрунт чи глина 
(пікацизм) [10, 11]. 

Після проковтування яєць личинки знаходяться 
в кишечнику. Найбільш патогенну дію мають  
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гельмінтози в міграційній та тканинній стадіях [12]. 
Личинки проникають через кишкову стінку і поши-
рюються через кров. Може бути уражена практично 
будь-яка тканина тіла, але найчастіше задіяна печі-
нка та легені. Личинки не дозрівають в організмі 
людини, але вони можуть залишатися живими довгі 
місяці, інколи роками, завдаючи шкоди, рухаючись 
через тканини і стимулюючи запалення [12, 13].  

Широкомасштабні обстеження населення за 
допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) пока-
зали, що ураженість населення на токсокароз у 
різних регіонах коливається від 3% до 16,2% і за-
лежить від чисельності собак, кліматичних особли-
востей, соціально-побутових умов, частоти піка-
цизму і геофагії у дітей [14, 15].  

У дітей зустрічається і прихований токсокароз - 
це легке, субклінічне, гарячкове захворювання. 
Симптоми можуть включати кашель, утруднений 
сон, біль у животі, головні болі та поведінкові проб-
леми. Обстеження може виявити гепатомегалію, 
лімфаденіт та/або хрипи [9, 14]. 

За даними літератури встановлено, що розви-
ток органної патології при гельмінтозах є багато-
факторним і визначається як якістю адаптаційних 
механізмів збудника в організмі хазяїна, так і недо-
сконалістю захисних реакцій хазяїна на збудника 
[3, 4, 11]. 

Найбільш вірогідними причинами широкого 
розповсюдження ларвального токсокарозу людини 
є прогресивне зростання чисельності собак, як в 
містах, так і в сільській місцевості; високі екстен-
сивні й інтенсивні показники ураженості собак ток-
сокарозом; масивне забруднення навколишнього 
середовища, особливо ґрунту, пропагативними 
стадіями збудника, що сприяє зараженню людей, 
особливо дітей [7, 8 ,9]. 

Мета дослідження – визначити стан гумораль-
ного імунітету та оптимізувати принципи діагности-
ки та профілактики токсокарозу у дітей на підставі 
вивчення клініко-імунологічних і епідеміологічних 
особливостей перебігу інвазії, оцінки тяжкості за-
гального стану і природної резистентності організ-
му, а також для обґрунтування імуномодулюючої 
терапії. 

Матеріал та методи дослідження. Виходячи з 
того, що ступінь патологічних змін в організмі хазяї-
на залежить від характеру формування імунної 
відповіді на інвазію, проведено дослідження стану 
гуморального імунітету у хворих на токсокароз 40 
дітей віком від 1 до 14 років, які знаходились на 
лікування на базі Чернівецької обласної дитячої 
клінічної лікарні, та у 25 практично здорових дітей 
відповідного віку. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 

наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС 
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Дослідження виконувалося 
з мінімальними психологічними втратами з боку 
пацієнтів. На проведення досліджень була отрима-
на поінформована згода батьків дітей. 

Зважаючи на те, що більш самостійними пара-
метрами, що дозволяють оцінити функціональну 
активність В-клітинної ланки імунітету, є показники 
вмісту імуноглобулінів різних класів (IgA, IgG, IgM), 
проведені відповідні дослідження сироватки крові 
обстежуваних дітей. 

Статистична обробка отриманих результатів 
дослідження проводилася за допомогою пакета 
прикладних програм оригінальних Primer of Biosta-
tisties, Version 4.03, SPSS 16.0, Excel 2007 for Win-
dows (Stat Soft Inc, США). Оцінка достовірності 
отриманих результатів проводилася за допомогою 
критерію Стьюдента-Фішера. Виходячи з того, що 
середні значення багатьох показників, які дослі-
джувалися, знаходилися в межах прийнятої норми, 
був застосований більш інформативний у подібних 
випадках спосіб − аналіз частоти порушень показ-
ників. При числі спостережень до 100 величини 
відсотка та їх помилки визначалися за таблицею 
В. С. Генеса.  

Результати дослідження. Дослідження гумо-
рального імунітету дозволило встановити, що вміст 
імуноглобулінів (Ig) основних трьох класів (A, M, G) 
у хворих на токсокароз не відрізнявся від середніх 
показників контрольної групи (табл. 1).  

Аналізуючи зміни досліджуваних показників 
імунітету в сироватці крові обстежуваних дітей, 
нами не виявлено статистичної достовірності від-
хилень між показниками, отриманими в різних віко-
вих групах, що дозволило їх оцінювати незалежно 
від віку.  

Однак кількість сумарних імуноглобулінів і про-
центний вміст кожного з них істотно відрізнялися 
від контролю. Це свідчить про те, що у хворих на 
токсокароз відбувається перерозподіл процентного 
вмісту основних імуноглобулінів сироватки крові, 
що є однією з ознак імунодепресії.  

Підтверджується це і результатами визначення 
співвідношення IgG/IgA, а також низьким, порівня-
но з контролем, коефіцієнтом гуморального імуні-
тету KGI. 

Для комплексної оцінки стану гуморального 
імунітету у хворих на токсокароз, враховуючи  
частоту розвитку у них алергічних реакцій, прове-
дено дослідження концентрації циркулюючих імун-
них комплексів (ЦІК), що представляють собою 
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поєднання антитіл класів IgМ і IgG з антигеном і 
комплементом. 

Утворення ЦІК є фізіологічною реакцією органі-
зму, в нормі їх руйнують фагоцити. Імунні комплек-
си стають патогенними при різних дефектах фаго-
цитозу. У обстежених хворих на токсокароз показ-
ники ЦІК знаходилися в межах нормальних коли-
вань. Однак при аналізі кожного показника встано-
влено, що тільки у половини хворих вміст ЦІК у 
крові був у межах норми, а в 37,8% випадках пере-
вищував норму (рис. 1). 

Обговорення отриманих результатів. За 
даними літератури встановлено, що основою імун-
ної відповіді при токсокарозі є підвищена продукція 

IgE-антитіл, що стимулюють участь еозинофілів у 
формуванні протипаразитарного імунітету [16].  

Як видно з таблиці 1, вміст IgE-антитіл та спе-
цифічних IgE-антитіл у крові у дітей з токсокарозом 
був достовірно підвищений (р <0.05).  

Аналіз частоти змін показників імунітету дозво-
лив встановити, що у переважної більшості хворих 
відбуваються зміни імунологічного статусу. При 
цьому особливості змін імунологічного статусу зу-
мовлені тим, що одні показники імунітету частіше 
перевищують контроль, інші частіше знижені, а 
деякі переважно залишалися в межах норми. 

Літературні дані щодо останніх досліджень вка-
зують, що основними симптомами прояву токсока-
розу у дітей є рецидивуюча гарячка, легеневий 
синдром, збільшення розмірів печінки, лімфадено-
патія, еозинофілія, гіпергаммаглобулінемія [7, 9].  

Це узгоджується з усталеним поглядом щодо 
розвитку імунної депресії при більшості паразито-
зів [6, 16, 17]. Виникнення дисбалансу і дискоорди-
нації взаємодії імунологічних показників може приз-
вести до різноманітних дефектів імунітету, зокрема 
його гуморальної ланки, що зумовлює, ймовірно, 
різномаїття клініко-імунологічних проявів при ток-
сокарозі [7, 10, 13, 14]. 

Проблема токсокарозу активно вивчається, 
зокрема в останні десятиліття: розшифровано цикл 
розвитку паразита, вивчена клініка, розроблені 
діагностичні тести, ПЛР-діагностика, запропоно-
ваний ряд препаратів для лікування токсокарозу 
людини [13, 17]. Однак, ще цілий ряд клінічних та 
імунологічних аспектів цієї інвазії залишається  
неясним, крім того, в останні роки велике значення 
надається вивченню взаємовідносин у системі  
паразит-хазяїн [2, 7, 13]. 

Висновки. Таким чином, у дітей, хворих на 
токсокароз, спостерігається прогресування розвит-
ку дисбалансу показників гуморального імунітету, 
виникають порушення нормальних співвідношень 
клітинних субпопуляцій, дисімуноглобулінемія, що 
є прямим свідченням різного ступеня порушень 
імунологічної реактивності та зниження резистент-
ності організму при токсокарозі. 

Перспективи подальших досліджень. Розг-
лядаючи отримані дані з позицій їх діагностичного 
значення, слід зазначити, що дослідження імуноло-
гічних показників у динаміці (специфічні і загальні 
IgE-антитіла, коефіцієнт гуморального імунітету 
KGI, еозинофілія, ЦІК) можуть бути використані в 
якості додаткових критеріїв не стільки при постано-
вці діагнозу, скільки для оцінки тяжкості загального 
стану і природної резистентності організму, а також 
для обґрунтування імуномодулюючої терапії. Суку-
пність даних висновків лягає в основу перспективи 
подальших наукових досліджень у цьому напрямку. 

Таблиця 1 – Показники гуморального імунітету дітей 
віком від 1 до 14 років, хворих на токсокароз 

Показник 

Результати дослідження 
(М±m) 

Хворі  
на токсокароз 

(n=40) 

Контроль 
(n=25) 

Ig A, мг/мл 2,09 ± 0,24* 1,55 ± 0,15 

Ig M, мг/мл 2,75 ± 1,15 1,56 ± 0,27 

Ig G, мг/мл 13,85 ± 0,86* 17,78 ± 0,45 

Загальний Ig E кЕ/л 378,00±17,50* 76,28±6,15 

Специфічні Ig E-анти-
тіла, ступінь реакції 3,80±0,20 0,04±0,09 

IgG/IgA ум.од. 6,63±1,45* 11,47±4,50 

KGI ум.од. 10,52±4,11* 17,67±3,20 

Сумарні імуноглобуліни, 
мг/мл 18,69±0,52* 20,89±1,44 

Ig A, % 11,18±0,27* 7,41±0,15 

Ig M, % 14,71±0,43* 7,42±0,30 

Ig G, % 74,11±3,19* 85,11±0,42 

ЦІК, ум.од. 65,86 ± 20,99* 69,03 ± 6,03 

Примітка: * – р <0,05 достовірність різниці порівняно 
з контролем. 

Рис. 1. Частота змін (%) показників неспецифічної  
резистентності у дітей віком від 1 до 14 років,  

хворих на токсокароз 
Примітка:      – у межах норми;     – знижений;     – під-
вищений. 
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УДК 616.995.132.-612.017.1 
СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ТОКСОКАРОЗОМ 
Захарчук А. И. 
Резюме. Причинами широкого распространения ларвального токсокароза человека является про-

грессивный рост численности собак, как в городах, так и в сельской местности; высокие экстенсивные и 
интенсивные показатели пораженности собак токсокарозом; массивное загрязнение окружающей среды, 
особенно почвы, пропагативными стадиями возбудителя, что способствует заражению людей, особенно 
детского населения. Проведено исследование состояния клеточного и гуморального иммунитета у 40 
детей, больных токсокарозом в возрасте от 1 до 14 лет и у 25 практически здоровых детей соответствую-
щего возраста. У больных токсокарозом детей развивается дисбаланс иммунологических показателей, 
нарушение нормальных соотношений клеточных субпопуляций, дисиммуноглобулинемия, что свидетель-
ствует о разной степени и направленности нарушений иммунологической реактивности и снижении рези-
стентности организма при токсокарозе. Дисбаланс и дискоординация взаимодействия иммунологических 
показателей могут привести к различным дефектам иммунитета, что влияет на разнообразие клинико-
иммунологических проявлений при токсокарозе. Установлено, что основой иммунного ответа при токсо-
карозе является повышенная продукция IgE-антител, стимулирующих участие эозинофилов в формиро-
вании противопаразитарного иммунитета. Содержание IgE-антител и специфических IgE-антител в крови 
у детей больных токсокарозом было достоверно повышено (р<0.05). Анализ частоты изменений  
показателей иммунитета позволил установить, что у подавляющего большинства больных происходят 
изменения иммунологического статуса. При этом особенности изменений иммунологического статуса 
обусловлены тем, что одни показатели иммунитета чаще превышают контроль, другие чаще снижены,  
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а некоторые преимущественно оставались в пределах нормы. Исследования иммунологических показа-
телей в динамике (специфические и общие IgE-антитела, коэффициент гуморального иммунитета KGI, 
эозинофилия, ЦИК) могут быть использованы в качестве дополнительных критериев не столько при  
постановке диагноза, сколько для оценки тяжести общего состояния и естественной резистентности  
организма, а также для обоснование иммуномодулирующей терапии. У детей, больных токсокарозом, 
наблюдается прогрессирование развития дисбаланса показателей гуморального иммунитета, возникают 
нарушения нормальных соотношений клеточных субпопуляций, дисиммуноглобулинемия, что является 
прямым свидетельством разной степени нарушений иммунологической реактивности и снижения рези-
стентности организма при токсокарозе. 

Ключевые слова: токсокароз, гуморальный иммунитет, иммуноглобулины, антитела, дети. 
 
UDC 616.995.132.-612.017.1 
The State of the Humoral Link of Immunity in Children with Toxocariasis 
Zakharchuk O. I. 
Abstract. Toxocariasis is a parasitic disease (tissue helminthiasis) caused by the migration of Toxocara 

canis larvae in various organs and tissues, characterized by a long recurrent course and multiple allergic organ 
lesions. According to the literature, the morbidity from toxocariasis has increased by 300% over the past 50 
years. The reasons for the widespread human larval toxocariasis are the progressive increase of dogs' number, 
both in cities and in rural areas; high extensive and intensive indices in toxocariasis in dogs; excessive pollution 
of the environment, especially the soil, by propagating stages of the pathogen, which contributes to the infection 
of people, especially children.  

The purpose of the study was to determine the state of humoral immunity and optimize the principles of  
diagnosis and prevention of toxocariasis in children based on the study of clinical, immunological and epidemiol-
ogical features of the invasion, assessment of the severity of the general condition and natural resistance of the 
organism, as well as to justify immunomodulatory therapy. 

Material and methods. We conducted the study of cellular and humoral immunity in 40 children with toxo-
cariasis at the age from 1 to 14 years and in 25 healthy children of the appropriate age. Children with toxocaria-
sis suffer from an imbalance of immunological parameters, quantitative and functional changes of lymphocytes, 
violation of normal ratios of cellular subpopulations, dysimmunoglobulinemia, which is an evidence of varying 
degrees and direction of immunological reactivity and reduced body resistance to toxocariasis.  

Results and discussion. The imbalance and incoordination of the immunological parameters interaction can 
lead to various immune defects bringing to a variety of clinical and immunological manifestations of toxocariasis. 
It was established that the basis of the immune response in toxocariasis was the increased production of  
IgE-antibodies stimulating the participation of eosinophils in the formation of antiparasitic immunity. The content 
of IgE-antibodies and specific Ig E-antibodies in the blood of children with toxocariasis was significantly in-
creased (p<0.05). Analysis of the frequency of immune parameters changes revealed that the vast majority of 
patients experience changes in immunological status. The peculiarities of immunological status changes are 
due to the fact that some immunity indices often exceed control, others are often reduced, and some mostly 
remained within normal limits. To comprehensive assessment of the humoral immunity state in patients with 
toxocariasis, taking into account the frequency of allergic reactions, a study of the concentration of circulating 
immune complexes, which is a combination of IgM and IgG antibodies with antigen and complement. The con-
centration of circulating immune complexes formation is a physiological reaction of the organism; normally they 
are destroyed by phagocytes. Immune complexes become pathogenic in various defects of phagocytosis. In the 
examined patients with toxocariasis, the concentration of circulating immune complexes values was within nor-
mal fluctuations. However, during the analysis of each index, we found out that only in half of the patients the 
content of concentration of circulating immune complexes in the blood was within normal limits, and in 37.8% of 
cases exceeded the norm. The study of immunological parameters in the dynamics (specific and general  
IgE-antibodies, humoral immunity coefficient, eosinophilia, concentration of circulating immune complexes) can 
be used as additional criteria not so much in the diagnosis, but to assess the severity of the general condition 
and natural resistance to the body and substantiation of immunomodulatory therapy.  

Conclusion. There is a progression of the imbalance of humoral immunity indices, quantitative and func-
tional changes in lymphocytes in children with toxocariasis. They also have violations of normal ratios of cellular 
subpopulations, dysimmunoglobulinemia, which is a direct evidence of varying degrees of immunological reac-
tivity and decreased body resistance. 

Keywords: toxocariasis, humoral immunity, immunoglobulins, antibodies, children. 
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