
 

 

ТОКСОПЛАЗМОЗ – СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО 

ДІАГНОСТИКИ 
 

Огляд світових даних 

 

Епідеміологія  

 

За оцінками ВООЗ, число осіб, інвазованих токсоплазмами, 

перевищує 1,5 млрд., ураженість населення на різних територіях 

коливається від 14 до 90%, складаючи в середньому близько 35%. 

Мінімальна зараженість відзначається в США, Англії, країнах 

Північної Європи - 15-17%, низька, на рівні 25%, - в Новій Зеландії, 

Австралії, середня - 35-50% в багатьох країнах Азії, Африки, 

Америки і Європи, в тому числі - в Україні  та країнах СНД. 

Практично субтотальна інвазивність населення відзначена у Франції 

і на Магадаскарі (більше 85%). Щорічно гострий токсоплазмоз 

первинно переносять понад 3% популяції в країнах з високим 

ураженням населення, в «благополучних» і «відносно 

благополучних» по токсоплазмозу країнах Північної Європи, 

Великобританії і США - менше 1%. 

 

Домінуюче значення в зараженні людини мають прямий або 

опосередкований контакт з тваринами сімейства котячих, а також 

вживання в їжу продуктів, контамінованих токсоплазмами, і не 

піддаються адекватній термічній обробці. Крім того, можлива 

трансплацентарна передача збудника і зараження при 

трансплантації органів. Вищий ризик зараження спостерігається 

при трансплантації серця, печінки, нирок і легень. Вірогідність 

зараження неінвазованного реципієнта при трансплантації органів 

від інвазованного донора становить понад 90% 

 



 

 

Відомі випадки зараження токсоплазмами в лабораторіях при 

роботі з цими мікроорганізмами. Зараження при пошкодженні 

шкірних покривів може наступити у ветеринарів, працівників боєнь. 

Фактів зараження токсоплазмами хірургів при проведенні будь-яких 

оперативних втручань, навіть у хворих з генералізованими 

формами токсоплазмозу, не виявлено. Не можна заразитися 

токсоплазмами повітряно-крапельним, статевим шляхом, при 

використанні  постільної білизни, одягу, предметів особистої гігієни, 

захворювання не передається трансмісивно. 

 

Частота вродженого токсоплазмозу, в цілому, оцінюється в 1,5 

випадків на кожну тисячу живонароджених. Більш високий показник 

(до 3,0 на 1000) характерний для країн Південної Америки, 

Середнього Сходу і регіонів з низькими доходами населення. 

 

Трансплацентарне ураження плоду може наступити тільки при 

зараженні матері під час вагітності. При повторних вагітностях 

трансплацентарної передачі збудника не відбувається. Кількість 

серонегативних вагітних жінок становить 20-40%. Під час вагітності 

інфікується близько 1% жінок, які в 30-40% випадків передають 

інфекцію плоду. Ризик вродженного токсоплазмозу і його тяжкість 

залежать від терміну зараження вагітної. Так при зараженні матері в 

першому триместрі вагітності ризик інфікування плода становить 

всього 13-17%, але при цьому у 75% інфікованих є важкі форми 

захворювання (гідроцефалія, внутрішньомозкові кальцифікати, 

хоріоретиніт). На ранніх сроках можливі викидні. Ризик інфікування 

плода при захворюванні матері в 3-му триместрі вагітності 75-80% з 

безсимптомним перебігом хвороби у 90% інфікованих 

новонароджених 

 

Патогенез 

 



 

 

Токсоплазмоз - захворювання, збудником якого є паразит 

Toxoplasma gondii, а в Європейському регіоні ВООЗ оцінює кількість 

випадків хвороби у більше ніж 2 мільйони людей щорічно. 

Набутий токсоплазмоз у імунокомпетентних осіб, як правило, є 

безсимптомною інфекцією. Проте, у 10-20% пацієнтів з гострою 

інфекцією можливий лімфаденопатичний синдром в ділянці шиї та 

/ або грипоподібний синдром. Клінічний перебіг зазвичай є 

доброякісним і таким, що проходить самостійно; симптоми 

виникають протягом декількох тижнів-місяців. У рідкісних випадках 

може виникати очна інфекція з втратою зору. Пацієнти з 

імунодефіцитами часто мають враження центральної нервової 

системи, а також можуть мати ретинохороїдит, пневмоніт або іншу 

системну хворобу. У хворих на СНІД токсоплазмозний енцефаліт є 

найпоширенішою причиною ураження мозку і, як вважається, 

викликається реактивацією хронічної інфекції. Токсоплазмоз у 

пацієнтів, які отримують імуносупресивні препарати, може бути 

викликаний або знову набутою, або повторно активованою 

латентною інфекцією. 

 

 

Вроджений токсоплазмоз є наслідком гострої первинної інфекції, 

що передається від матері під час вагітності. Захворюваність і 

важкість вродженого токсоплазмозу змінюються залежно від 

триместру, в якому була отримана інфекція. Оскільки лікування 

матері може знизити частоту вродженої інфекції і зменшити її 

наслідки у дитини, важливим є швидке і точне встановлення 

діагнозу. У багатьох дітей з субклінічною інфекцією при народженні 

в подальшому з'являться ознаки або симптоми вродженого 

токсоплазмозу. При вроджених інфекціях пацієнти часто не мають 

симптомів до 20-30 років життя, якщо органом-мішенню є саме очі. 

 

 

Діагноз токсоплазмозу, як правило, підтверджується шляхом 

серологічного тестування. Можлива постановка діагнозу шляхом 

безпосереднього виявлення паразита в забарвлених зрізах тканин, 

зразках спинномозкової рідини або іншого біопсійного матеріалу. 



 

 

Ці методи використовуються рідше через складність отримання цих 

зразків. 

 

Молекулярні методи, які можуть виявити ДНК паразита в амніотичній 

рідині, можуть викоростовуватись у випадках ймовірної передачі від 

матері до дитини (вроджений токсоплазмоз). Враження очей 

діагностують на підставі появи уражень ока, симптомів, перебігу 

захворювання і часто серологічної діагностики. 

 

Існує методика виділення паразитів з крові або інших рідин 

організму шляхом внутрішньоочеревинної інокуляції мишам або 

культури тканин. Мишей слід тестувати на наявність організмів 

токсоплазми в перитонеальній рідині через 6-10 днів після інокуляції; 

якщо не виявлено жодних організмів, серологію можна проводити 

на тваринах через 4 - 6 тижнів після інокуляції. 

 

ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ 

 

Визначення антитіл класів IgG та IgM за допомогою тестів РІФ та ІФА 

є найбільш часто використовуваними сьогодні тестами. 

Обстежувані повинні бути спочатку перевірені на присутність 

специфічних до токсоплазми IgG антитіл для визначення їх імунного 

статусу. Позитивний титр IgG свідчить про інфікування організму 

протягом тривало часу – тобто давно. Якщо необхідно більш точне 

знання часу зараження, то IgG-позитивній особі необхідно провести 

тест на визначення рівня антитіл IgM, виконаний за процедурою з 

мінімальними неспецифічними реакціями, такими як ІФА. 

Негативний IgM-тест, по суті, виключає «свіжу» інфекцію, але 

позитивний IgM-тест важко інтерпретувати, оскільки специфічні для 

Toxoplasma IgM антитіла можуть бути виявлені ІФА протягом 18 

місяців після гострої набутої інфекції. 

 

Основною проблемою при тестуванні на IgM токсоплазми є 

відсутність специфічності. Часто трапляються дві ситуації:  

 

1) особи з позитивним IgM, але з негативним IgG, і  

2) особи з позитивними результатами IgG і IgM.  



 

 

 

У першій ситуації позитивний результат IgM з негативним 

результатом IgG в одному і тому ж зразку слід розглядати як 

сумнівний; кров пацієнта повинна бути набрана повторно через 2 

тижні після першого тестування і провести його обстеження разом 

з першим зразком. Якщо перший зразок був набраний дуже рано 

після інфікування, дослідження другого зразка повинне показати 

дуже високі титри IgG і IgM антитіл. Якщо IgG є негативним і IgM є 

позитивним в обох зразках, результат IgM слід вважати помилково 

позитивним і пацієнта слід вважати неінфікованим.  

 

У другій ситуації слід обидва зразка направити разом до 

контрольної лабораторії, яка використовує іншу систему 

тестування IgM для підтвердження. 

 

Якщо пацієнтка вагітна, а IgG / IgM позитивний, слід провести тест 

на авідність IgG. Високий результат авідності в перші 12-16 тижнів 

вагітності (час, що залежить від комерційного набору тестів), по 

суті, виключає інфекцію, отриману під час вагітності. Низький 

результат авідності IgG не слід інтерпретувати як свідчення 

недавньої інфекції, оскільки деякі люди мають стійку низьку авідність 

IgG протягом багатьох місяців після інфікування. Підозрювану 

недавню інфекцію у вагітної жінки слід підтвердити перед 

втручанням шляхом проведення аналізу зразків у лабораторії 

токсоплазмозу. Якщо пацієнт має клінічну хворобу, сумісну з 

токсоплазмозом, але титр IgG низький, то через 2-3 тижні 

реєструється наростання титру антитіл, якщо хвороба пов'язана з 

гострим токсоплазмозом. 

 

У новонароджених дітей, у яких підозрюється вроджений 

токсоплазмоз, слід провести ІФА як на ІgМ, так і на IgA. Виявлення 

специфічних для токсоплазми антитіл IgA є більш чутливим, ніж 

виявлення IgM при вродженому токсоплазмозі.  

 

Серологічне визначення активного токсоплазмозу центральної 

нервової системи у пацієнтів з ослабленим імунітетом у цей період 

неможливо. Рівні токсоплазмових антитіл IgG у хворих на СНІД 



 

 

часто мають низький або середній рівень, але іноді не виявляються 

специфічні IgG антитіла. Тести на антитіла IgM зазвичай негативні.  

 

Антитіла IgM  

 

IgM-антитіла визначають методом "подвійного сендвіча" або 

"імунозахоплення" IgM-ELISA. Цей спосіб дозволяє уникнути 

помилкових позитивних результатів, зумовлених наявністю 

ревматоїдного фактора і антинуклеарних антитіл. 

 

У пацієнтів з нещодавно набутою інфекцією антитіла IgM до T. 

gondii виявляються спочатку і в більшості випадків ці титри стають 

негативними протягом декількох місяців. Однак у деяких пацієнтів 

позитивні IgM T.gondii-специфічні титри можуть спостерігатися під 

час хронічної стадії інфекції. Як повідомляється, антитіла IgM можуть 

зберігатись протягом 12 років після гострої інфекції. Персистування 

цих антитіл IgM не має будь-якого клінічного значення і ці пацієнти 

повинні вважатися хронічно інфікованими. 

 

Антитіла IgA 

 

Антитіла IgA можуть бути виявлені в сироватках гостро інфікованих 

дорослих і новонароджених інфікованих дітей за допомогою 

методів ELISA або ISAGA. Як і для антитіл IgM до паразиту, антитіла 

IgA можуть зберігатися протягом багатьох місяців до більш ніж 

одного року. З цієї причини вони мають незначну додаткову 

допомогу для діагностики гострої інфекції у дорослого. Навпаки, 

підвищена чутливість тестів IgA на тестах IgM для діагностики 

вродженого токсоплазмозу є передовою в діагностиці інфекції у 

плода і новонародженого. У ряді новонароджених з вродженим 

токсоплазмозом і негативними IgM антитілами серологічна 

діагностика була встановлена за наявності антитіл IgA і IgG. 

 

Антитіла IgE 

 

IgE антитіла можна виявити за допомогою ELISA в сироватках гостро 

інфікованих дорослих, вроджених інфікованих дітей і дітей з 



 

 

вродженим токсоплазматичним хоріоретинітом. Тривалість 

серопозитивності IgE менша, ніж при використанні IgM або IgA 

антитіл і, отже, виявляється корисним як допоміжний метод для 

виявлення недавно набутих інфекцій. 

 

Серологічні тести іноді ненадійні у пацієнтів з імунодепресією. 

Через стійкість кіст токсоплазми та антитіл при безсимптомних 

хронічних латентних інфекціях, імуносупресовані особи з 

позитивними ПЛР та серологічними результатами повинні 

інтерпретувати результати діагностичного тестування щодо клінічних 

особливостей активної інфекції. Негативний ПЛР не виключає 

активної інфекції. ПЛР можна також проводити на амніотичній 

рідині, яка може бути корисною при визначенні фетальної інфекції 

після гострої набутої інфекції матері. 

 

ДИФЕРЕНЦІЙНА АГЛЮТИНАЦІЯ (AC / HS) 

 

Тест на диференційну аглютинацію (також відомий як "AC / HS-тест" 

- acetone [AC]-fixed versus that of formalin [HS]-fixed tachyzoites) 

використовує два препарати антигену, які експресують антигенні 

детермінанти, виявлені на ранніх етапах після гострої інфекції 

(антиген AC) або на пізніх стадіях інфекції (HS антиген). Коефіцієнти 

титрів, що використовують антигени АС проти HS, інтерпретуються як 

гострі, сумнівні, не гострі. Гостра картина може зберігатися 

протягом одного або декількох років після інфікування. Цей тест 

виявився корисним у диференціації гострих від хронічних інфекцій, 

але найкраще його використовувати у поєднанні з іншими тестами 

(наприклад, серологічна панель). 

 

АВІДНІСТЬ 

 

Функціональна спорідненість специфічних антитіл IgG спочатку 

низька після первинної антигенної інфекції і збільшується протягом 

наступних тижнів і місяців. Для дисоціації комплексу антитіло-

антиген використовують білокденатуруючі реагенти, включаючи 

сечовину. Результат авідності визначають, використовуючи 

співвідношення кривих титрування антитіл для обробленої 



 

 

сечовиною і необробленої сироватки. Це дослідження може 

використовуватись як додатковий діагностичний засіб 

підтвердження для пацієнтів з позитивним та / або двозначним 

тестом IgM або гострою та / або двозначною схемою в тесті AC / 

HS. Постачальники медичних послуг та клінічні лабораторії, які 

беруть участь у догляді за вагітними жінками, повинні знати, що тест 

на авідність є підтверджуючим тестом, а не кінцевим тестом для 

прийняття рішень. 

 

ПЛР 

 

ПЛР-ампліфікація використовується для виявлення ДНК Toxoplasma 

gondii в рідинах і тканинах організму. Він успішно використовується 

для діагностики вродженого, очного, церебрального і 

дисемінованого токсоплазмозу. ПЛР, проведена на амніотичній 

рідині, зробила революцію в діагностиці інфекції T. gondii плода, 

дозволяючи проводити ранню діагностику, таким чином уникаючи 

застосування більш інвазивних процедур щодо плода. ПЛР 

дозволила виявити ДНК Т. gondii в тканинах головного мозку, 

спинномозковій рідині, бронхоальвеолярному лаважі, сечі, 

амніотичній рідині та периферичній крові. 

 

ГІСТОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА 

 

Виявлення тахізоїтів у зрізах тканин або мазках біологічних рідини 

(наприклад, ЦСР, амніотична рідина або БАЛ) встановлює діагноз 

гострої інфекції. Часто важко виявити тахізоїти в традиційно 

забарвлених зрізах тканини. Імунопероксидазна техніка, в якій 

використовуються антисироватки до T. gondii, є чутливою і 

специфічною; вона успішно використовується для виявлення 

паразита в центральній нервовій системі хворих на СНІД. 

Імунопероксидазний метод застосовується для нефіксованих або 

фіксованих формаліном парафінових тканинних зрізів.  

 

Оскільки найбільшою групою ризику щодо наслідків 

токсоплазмозу є вагітні жінки, наводимо рекомендації щодо 

проведення скринінгу та обстежень вагітних (Канада): 



 

 

 

1. Рутинний універсальний скринінг не слід проводити для 

вагітних з низьким ризиком. Серологічний скринінг повинен 

пропонуватися тільки вагітним жінкам, які мають високий ризик 

щодо первинної інфекції Toxoplasma gondii.  

2. Підозра на недавню інфекцію у вагітної жінки повинна бути 

підтверджена шляхом використанням тестів, які максимально точні 

та правильно інтерпретовані.  

3. Якщо є підозра на гостру інфекцію, повторне тестування слід 

проводити протягом 2-3 тижнів, і розглянути питання про початок 

терапії спіраміцином негайно, не чекаючи повторення результатів 

тестування.  

4. Пропонується амніоцентез для виявлення Toxoplasma gondii в 

амніотичній рідині шляхом полімеразної ланцюгової реакції при 

діагностиці первинної інфекції матері, якщо серологічне тестування 

не може підтвердити або виключити гостру інфекцію, або при 

наявності аномальних результатів ультразвукового дослідження 

(внутрішньочерепна кальцифікація, мікроцефалія, гідроцефалія, 

асцит, гепатоспленомегалія або важка внутрішньоутробна 

затримка росту).  

5. Амніоцентез не повинен пропонуватися для ідентифікації 

інфекції Toxoplasma gondii щонайменше при 18 тижнів гестації і 

повинен бути запропонований не менше ніж протягом 4 тижнів 

після підозри на гостру материнську інфекцію для зниження 

ймовірності виникнення помилково-негативних результатів.  

6. Необхідно підозрювати інфекцію Toxoplasma gondii, а вагітним 

жінкам слід запропонувати скринінг за результатами 

ультразвукового дослідження, що відповідають можливій інфекції 

TORCH (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, герпес та ін.), 

Включаючи, але не обмежуючись, внутрішньочерепну 

кальцифікацію, мікроцефалію, гідроцефалію, асцит, 

гепатоспленомегалію або важку внутрішньоутробну затримку 

росту. 

 

 

Отже, діагноз токсоплазмозу може бути встановлений шляхом 

серологічних тестів, полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 



 

 

гістологічного виявлення паразита та / або його антигенів або 

виділенням збудника.  

 

Серологічні тести часто визначають різні антитіла, які мають унікальні 

закономірності підйому і зниження з часом після зараження. Часто 

необхідна комбінація серологічних тестів, щоб встановити, чи 

термін інфікування. 

Визначення антитіл класу IgM та IgG використовується для 

диференціювання інфікування в минулому і нещодавно. Через 

значний потенціал неправильного тлумачення позитивного 

результату тесту на IgM, необхідно провести підтверджувальне 

тестування. Проте, антитіла IgM можуть зберігатися протягом 

декількох місяців і більше одного року. Також при даному 

захворюванні можливе вимірювання Ig класів А та Е. 
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