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(57) Спосіб діагностики токсоплазмозу у вагітних і
дітей, що включає визначення специфічних ан-
титіл класу IgG і ІдМ до Т gondn в динаміці
імуноензиматичним методом, який відрізняється
тим, що визначають силу зв'язку між комплексом
антиген-антитіло і ЗВІДНІСТЬ антитіл lgG<0,200 вка-
зує на гострий токсоплазмоз, 0,200<авідність ан-
титіл lgG<0,300 - на ремісію, ЗВІДНІСТЬ антитіл
lgG>0,300 - нз лзтентну збо хронічну інфекцію

Винзхід відноситься до медицини, зокремз до
педіатри, дитячих інфекцій, акушерствз і гінеколо-
ги і може бути використаний для рзнньої дізгнос-
тики гострої токсоплззмозної інфекції

Нзйчзстіше в сучзсній ДІЗГНОСТИЦІ токсоплзз-
мозу ззстосовується імуноензимзтччний тест
ELISA, який дозволяє визнзчити знтитілз клзсу
JgM, JgA, JgG до Т gondii /ТА Лукьянове, Серо-
диэгностикэ токсоплэзмозе методом ИФА у детей/
/Педизтрия, - №45 1996, с ЗО - 33/

Незвзжзючи нз можливість визнзчення рзнніх
мзркерів ззрзження /знтитіл JgA і JgM/, з тзкож
спостереження динзміки знтитіл клзсу JgG, cepo-
дізгностику токсоплззмозу утруднюють 1/ тривз-
лий період утримувзння високого рівня JgG інфі-
ковзних, зле не хворих дітей, 2/ Появз
неспецифічних знтитіл JgM у взптних жінок, З/
перехресні реакції хибнопозитивні антитілз клзсу
JgM можуть з'являтися у осіб із спрзвжнім ревмз-
тоїдним фзктором і /збо протиядерними знтитілз-
ми, хибнонегзтивні - коли знтитілз визнзчзють в
ІНЗКТИВОВЗНІЙ сировзтці Крім того, нз основі одно-
крзтного обстеження судити про хворобу, збо ін-
фікувзння неможливо Обстеження слід проводити
в ДИНЗМІЦІ з обов'язковим визнзченням знтитіл
клзсу JgG і JgM Сировзтки слід ззбирзти з інтер-
взлом 3 тижні, тестувзти в одному плзі меті для
уникнення лзборзторної похибки, Однзк тривзле
очікувзння зз тзкої ситузцм нзступник результзтів
досліджень створюють для вагітної загрозу невча-
сної дізгностики зктивного токсоплззмозу з висо-
кою вірогідністю трзнсмісм великої КІЛЬКОСТІ пзрз-
зитів до плоду збо признзчення непотрібної
знтибютекотерзпм В тзких ситузціях є єдиний

обґрунтовзний спосіб визнзчений свіжої інвазії - це
виміряти силу зв'язування знтитіл клзсу JgG знти-
генэми пэрэзитэ, тобто різновидності знтитіл кла-
су JgG /Sensim /Cem Microbiol Jnfect Dis/1996/

В основу винаходу Спосіб дізгностики токсо-
плззмозу у вагітних і дітей поставлено завдзння
шляхом визнзчення ЗВІДНОСТІ знтитіл клзсу JgG
удосконэлити рэнню дізгностику гострої фззи ток-
соплззмозу у вагітних з метою профілактики вро-
дженого токсоплазмозу і дітей з нзбутим токсо-
плззмозом з метою своєчзсного признзчення
лікувзння, що попередить прогресувзння хвороби

Поставлене ззвдзння здійснюється способом
дізгностики токсоплззмозу у вагітних і дітей, що
полягав у визначенні специфічних знтитіл клзсу
JgG і JgM до Т gondii в ДИНЗМІЦІ імуноензимзтич-
ним методом, в якому згідно з винзходом визнз-
чзють силу зв'язку між комплексом знтиген-
знтитіло і ЗВІДНІСТЬ знтитіл JgG < 0,200 вкззує нз
гострий токсоплззмоз, ЗВІДНІСТЬ < 0,300 зле >
0,200 - нз ремісію, ЗВІДНІСТЬ > 0,300 - нз лзтентну
збо хронічну інфекцію

Спосіб здійснюється слідуючім чином Тест
"Тохо JgG - ЗВІДНІСТЬ" Є іцуноензимзтичним тес-
том, в якому энтиген пэрэзитэ вільно розтзшову-
ється в пробірці Специфічні для токсоплззмозу
знтитілз клзсу JgG, які знэходяться в досліджу-
взнні й сировзтці зв'язуються з знтигензми Не
зв'яззні знтитілз відмивзються Після ЦЬОГО утво-
рені комплекси знтиген-знтитіло визнзчзються
шляхом з'єднзння з знтиглобуліновими знтитілз-
ми, які мічені ензимом Потім повторно склздові
компоненти реакції, які не зв'язані, відмиваються
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На кінцевому етапі в пробірку добавляють суб-
страт, який розведений ензимом /до кольорового
або флюоресцюючого стану/ і авізується з антигг-
лобуліновими антитілами КІЛЬКІСТЬ утвореного
продукту прямо пропорційна КІЛЬКОСТІ антиглобулі-
нових антитіл, що практично відповідає КІЛЬКОСТІ
зв'язаних з антигеном досліджуваних антитіл Чим
більше в досліджуваній сироватці специфічних
антитіл до Т Gondn, тим більше в реакції
з'являється продукту, який визначається спектро-
фотометром

Антитіла, які з'являються на початку інвазії, -
антитіла JgG з низькою ЗВІДНІСТЮ, утворюють з
антигенами збудника комплекси, які утримуються
головним чином, через водневі з'єднання Антиті-
ла JgG, що входять до такого комплексу, майже
всі розривають водневий зв'язок під впливом се-
човини Вивільнені антитіла відмиваються під час
дослідження Високоавідні антитіла JgG утриму-
ються з антигеном не тільки водневими
з'єднаннями, а також електростатичними силами і
зв'язками Van, der Waals Вони не відмиваються і
вступають в реакцію з міченим ензимом антигло-
буліновими антитілами

Згідно результатів досліджень виробника тес-
ту, низька ЗВІДНІСТЬ /індекс < 0,200/ характеризує
74% випадків активного токсоплазмозу, який має
перебіг до 4-х МІСЯЦІВ Висока ЗВІДНІСТЬ антитіл

клзсу JgG /індекс > 0,300/ у 100% випздків хзрзк-
теризує хронічне урзження, з тзкож грзничні покз-
зники ЗВІДНОСТІ /< 0,300 і 0,200/ стосуються 87%
токсоплазмозу, який тривзв більше 4-х МІСЯЦІВ

Приклзд 1 У 23-річноі здорової вагітної жінки
Термін вагітності 4 міс/ з загрозою переривання
вагітності виявлено помірно підвищений титр ан-
титіл до Т gondn класу JgG наводило на думку про
свіже інфікування В першому серологічному до-
слідженні рівень антитіл JgG був середнім і скла-
дав 120ме/мл /при нормі бме/мл/ Було проведено
визначення ЗВІДНОСТІ антитіл /індекс -0,310/, що
свідчило про лзтентну токсоплззмозну інфекцію,
при якій вірогідність шфікувзння плодз прзктично
відсутня і тзкз вагітна не потребує лікування

Приклад 2 Дитина 12 років з мононуклеозопо-
дібною КЛІНІКОЮ обстежена на наявність специфіч-
них антитіл до Т gondn класу JgM і JgG методом
ІФА Виявлено JgM /+/-/ і середні різні антитіл JgG
/84ме/мл/ при бме/мл, тест-систем фірм" Хофф-
ман Ля-Рош, Швейцарія/ АВІДНІСТЬ антитіл JgG
0,184, що свідчить про гострий токсоплазмоз, лім-
фонодулярна форма Призначено специфічне лі-
кування В динаміці антитіла класу JgM зникли,
JgG наросли до 140ме/мл, ЗВІДНІСТЬ антитіл утри-
мувзлзсь низькою, що ще рзз підтвердило гостру
токсоплззмозну інфекцію
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