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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Питання удосконалення діагностики, лікування та 

профілактики паразитозів зберігають свою актуальність для громадського 

здоров’я й охорони здоров’я багатьох країн (О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий,  

О.Є. Кондрин, А.Л. Процик, 2014; В.М. Козько, В.В. Мясоєдов, К.В. Юрко та ін., 

2015;  P.M. Fialho, C.R. Corrêa, 2016; G.R. Viola et al., 2016). Епізоотичний стан 

щодо паразитарних захворювань у домашніх тварин в умовах великих міст 

України є складним і спостерігається тенденція до його погіршення (Б.Ф. Шуляк, 

И.А. Архипов, 2010; О.І. Захарчук, Г.В. Гараздюк, 2014). 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 (Т.А. Пискун, Н.И. Якимович, Д.Д. Мирутко, 

2009; Т.М. Чернова, 2015). 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 (Б.М. Дикий, Т.О. Нікіфорова, Т.З. Кобрин, О.Є. Кондрин, 

2003; О.Є. Кондрин, 2005).  

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  

(Н.І. Данилишин, М.Г. Панова, 2015; Н.М. Савєльєва, 2016; Demirci, M. Unlü,  

F. Fidan, S. Kaya, 2012).  

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 (Б.М. Дикий, О.Є. Кондрин, О.О. Прокоф'єва, Л.О. Герасимчук, 2006; 

Б.М. Дикий, І.Г. Грижак, О.Я. Пришляк, та ін., 2014). 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 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 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fialho%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26834201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viola%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27267534
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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 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. 
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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 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.  

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 
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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, 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 178 

сторінках комп’ютерного тексту (116 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 182 – 

латиницею. Роботу проілюстровано 17 таблицями та 9 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

Матеріали та методи дослідження. 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 
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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.  

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 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. 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 грунту 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. 

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, серологічне обстеження, імунологічний статус, 

гормони: кортизол, інсулін) та інструментального дослідження (рентгеноскопія 

або рентгенографія органів грудної клітки, електрокардіографія, ультразвукове 

дослідження внутрішніх органів). 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 
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критеріїв діагностики на підставі сукупності клінічної картини та результатів 

лабораторного аналізу.  

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

патологічного процесу, в оцінці тяжкості перебігу 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). 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. 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. 

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. Лікування доповнювали рекомбінантним інтерфероном альфа-2b 

внутрішньом'язово 1 раз на добу через 2 дні на третій № 10 в дозі 3 млн. 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 концентрації гормонів в крові веде до перебудови 
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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. 

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 (В.С. Генес, 1967). 

Результати дослідження та їх обговорення. 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%. Встановлено, що собаки, які утримуються в 

квартирах,  інвазовані токсокарами на 32,22%. Екстенсивність інвазії собак 

складала від 9,80 до 100,00% (вартові собаки і вольєрні). На думку T.S. Styles і 

D.S. Evans (1971), при 7,32% ураженості собак на токсокароз можлива передача 

інвазії людині.  

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. 

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. 
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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. 

 

 

Таблиця 1 − 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 

 

При дослідженні морфологічного складу периферичної крові було 

встановлено, що середні показники основних елементів крові знаходилися в 
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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 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). 

 

 

Таблиця 2 − 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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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 (табл. 3). 

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 

зростає індекс IgG/IgA (табл. 3). Виявлені зміни свідчать про дисбаланс 

сироваткових імуноглобулінів, що є однією з ознак імунодепресіі.  

 

 

Таблиця 3 − 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  

 

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). 
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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.  

У хворих без мікст-інвазії рівень інсуліну частіше був знижений, у 

хворих з мікст-інвазією рівень інсуліну достовірно частіше був підвищений 

(р<0,05). 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   

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.  

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. 
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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.  

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). 

 

 

 

 
 

Рис. 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 

 

1 ступінь ефективності (повне одужання) характеризувався зникненням 

суб'єктивних і об'єктивних клініко-лабораторно-інструментальних ознак 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

%        20 

1 2 3 4 
Ряд1 Ряд2 



13 

захворювання, засвідчував про зворотний розвиток змін, що спостерігалися до 

лікування. 

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 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 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. 
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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. 

 

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 

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 
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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, 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. 

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). 
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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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АНОТАЦІЯ 

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

токсокарозу з ентеробіозом, оптимізація діагностики та лікування. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. 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. 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) 



19 

практично здорових осіб відповідного віку з негативними серологічними 

реакціями 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), 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 

інтерферонів, що сприяло достовірним позитивним змінам основних клінічних 

симптомів і лабораторних показників, підвищенню ефективності лікування. 

 

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

гуморальний імунітет, адаптивна відповідь, компенсаторні можливості, кортизол, 

інсулін, коефіцієнт напруги, оптимізація діагностики та лікування. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бодня И. П. Адаптационные возможности организма человека при 

микст-инвазии токсокароза с энтеробиозом, оптимизация диагностики и 

лечения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. ГВУЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Украины.. – Ивано-Франковск, 2019. 

Диссертационная работа посвящена выявлению роли токсокар и остриц в 

образовании микст-инвазии, оптимизации их диагностики и лечения. С целью 

установления особенностей клинического течения и патогенеза токсокар и остриц 

было обследовано 140 больных токсокарозом в возрасте от 20 до 60 лет (средний 

возраст 39,6±3,3 лет) (80 мужчин и 60 женщин), которые находились на 

амбулаторном обследовании и лечении на кафедре медицинской паразитологии и 

тропических болезней Харьковской медицинской академии последипломного 
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образования МЗ Украины в 2013-2016 гг. У 45 больных (23 мужчин и 22 

женщины) токсокарозом при обследовании был обнаружен энтеробиоз. 75 

больных обследованы через 4 месяца после окончания лечения для изучения 

обратного развития органной патологии и эффективности комплексной терапии. 

Для сравнения были обследованы 38 (22 женщины и 16 мужчин) практически 

здоровых лиц соответствующего возраста с негативными серологическими 

реакциями на токсокароз. Выборочное сероэпидемиологических обследования 

321 взрослых жителей Харьковской области было проведено методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). Все больные были осмотрены 

офтальмологом и невропатологом. При сборе эпидемиологического анамнеза 

уделялось внимание содержанию в семье собак или тесному контакту с ними, 

наличию приусадебных участков, привычкам пикацизма (геофагии). Диагноз 

«токсокароз» у всех больных основной группы и его отсутствие в контрольной 

группе подтверждено в соответствии с критериями диагностики на основании 

совокупности клинической картины, клинико-лабораторных показателей и 

результатов лабораторного анализа. Клинический диагноз токсокароза 

основывался на сочетании клинических симптомов и признаков, которые 

оцениваются по 5-ти бальной системе по L.T. Glickman (1978). Проведен 

ретроспективный эпидемиологический анализ официальной статистики 

Государственной ветеринарной службы о количестве собак в области и 

результатов обследования 576 собак токсокарозом. 

В работе проанализированы данные тщательно собранного анамнеза, 

субъективных и объективных данных, установлено клинические и лабораторные 

особенности течения микст-инвазии токсокароза с энтеробиозом, представлены 

данные о состоянии неспецифической иммунной защиты с определением 

комплекса показателей, характеризующих клеточный и гуморальный иммунитет, 

для общей оценки лейкоцитарной реакции определялся лейкоцитарный индекс 

интоксикации, для оценки адаптационно-компенсаторных реакций организма 

дефинитивного хозяина при токсокарозе исследовался базальный уровень 

гормонов периферических эндокринных желез (кортизол и инсулин), проведено 

определение показателя напряжения (соотношение уровня кортизола и инсулина 

в крови) как наиболее объективного критерия тяжести вредного воздействия 

инвазии и активности компенсаторно-приспособительных процессов, 

развивающихся в организме. Выявленные в процессе анализа варианты изменения 

состояния напряжения позволили выделить три основных типа перестройки 

гормональной регуляции и состояния адаптации при токсокарозе: нормальной, 

компенсированной адаптации и дезадаптации. Изменения гормональной 

регуляции при токсокарозе, которые были обнаружены, дают дополнительную 

информацию о состоянии адаптивно-компенсаторных возможностей организма 

человека, расширяют представление о патогенетических механизмах токсокароза 

и могут быть использованы при оценке состояния адаптации больных 

токсокарозом, а также для обоснования корректирующей терапии. Было 

разработано, патогенетически обосновано и внедрено включение в комплексное 

лечение больных токсокарозом интерферонов, что способствовало достоверным 
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положительным изменениям основных клинических симптомов и лабораторных 

показателей, повышению эффективности лечения. 

 

Ключевые слова: микст-инвазия токсокароза с энтеробиозом, клеточный и 

гуморальный иммунитет, адаптивный ответ, компенсаторные возможности, 

кортизол, инсулин, коэффициент напряжения, оптимизация диагностики и 

лечения. 

 

ANNOTATION 

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

infestation of toxocariasis with enterobiosis, optimization of diagnostics and 

treatment. – Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree of medical sciences in the specialty 14.01.13 – 

Infectious diseases. – SHEI «Ivano-Frankivsk National Medical University», the 

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

The thesis presents the role of Toxocara and pinworms in the formation of mixed 

infestation, and optimization of their diagnostics and treatment. To find out the 

peculiarities of the clinical course and pathogenesis of Toxocara and pinworms 140 

patients with toxocariasis in age from 20 to 60 years (middle age 39.6 ±3.3 years) have 

been surveyed. There were 80 men and 60 women among them. 45 patients (23 men 

and 22 women) with toxocariasis have been examined to compare and control and 

consequently enterobiosis has been accidentally discovered. The data of carefully 

collected history, subjective and objective data have been analyzed in this thesis. The 

clinical and laboratory peculiarities of the mixed infestation of toxocariasis with 

enterobiosis have been revealed. The data on the state of nonspecific immune defense 

with the definition of a set of indicators characterizing cellular and humoral immunity 

have been presented. Leukocytic indices of intoxication has been determined for the 

general assessment of leukocytic reaction. The basal level of hormones of peripheral 

endocrine glands (cortisol and insulin) has been studied to assess the adaptive and 

compensatory reactions of the definitive host’s organism with toxocariasis. 

The features of the influence of infestation on the patients’ adaptive reactions to 

toxocariasis have been analyzed in the thesis. The tension factor (the proportion of 

cortisol and insulin levels in the blood) as the most objective criterion of the severity of 

the harmful effects of the infestation and the activity of the compensatory and adaptive 

processes developing in the organism has been defined. The changes in the tension 

factor have allowed to distinguish three basic types of the adjustment of hormonal 

regulation and the adaptational condition to toxocariasis. They are as follows: normal 

adaptation, compensated one and maladaptation. The identified changes in hormonal 

regulation at toxocariasis provide additional information on the state of adaptive-

compensatory capabilities of the human organism, improve the knowledge and 

understanding of the pathogenetic mechanisms of toxocariasis and can be used in 

assessing the patients’ adaptational condition to toxocariasis, as well as to justify 

corrective therapy. Interferons have been developed. They have been pathogenetically 

substantiated and introduced into the comprehensive treatment of patients with 
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toxocariasis. It has contributed to significant positive changes in the main clinical 

symptoms and laboratory indicators and improved the effectiveness of treatment. 

 

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. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,  

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  

 

АлАТ аланінамінотрансфераза 

АсАТ аспартатамінотрансфераза 

ІФА імуноферментний аналіз  

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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