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Настоящият труд е разработен в Отдел „Паразитология и тропическа 

медицина“, НЦЗПБ, гр. София. 

Представен е на разширен научен колегиум на Отдел „Паразитология 

и тропическа медицина“ на 17.10.2019 г. и е насочен за защита пред 

Научно жури.  

 

Дисертационният труд съдържа 208 страници, 36 таблици и 54 фигури. 

Библиографията включва 306 литературни източника (на кирилица и 

на латиница). 

 

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на 

НЦЗПБ и се намират на разположение в библиотеката на НЦЗПБ, гр. 

София. 
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на Научното жури, назначено от Директора на НЦЗПБ, съгласно 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

I. На кирилица 

1. E – екстинция 

2. ВЛМ – висцерална ларва мигранс (VLM) 

3. ДНК (DNA) – дезоксирибонуклеинова киселина 

4. ЕСА – секреторно/екскреторен антиген (ESA) 

5. ОЛМ – очна ларва мигранс (ОLM) 

6. ОП – оптична плътност 

7. СТ – скрита токсокароза 

8. ЦНС – централна нервна система 

 

II. На латиница 

1. ELISA – ензим-свързан имуносорбентен тест 

2. g – грам 

3. IgA – имуноглобулин A 

4. IgE – имуноглобулин E 

5. IgG – имуноглобулин Г 

6. IgM – имуноглобулин М 

7. IL – интерлевкин 

8. IP – индекс на позитивност на пробата 

9. IU/ml – международни единици на милилитър 

10. kDa – килодалтона 

11. l – литър 

12. L1 – ларва първи стадий 

13. L2 – ларва втори стадий 

14. mg – милиграм 

15. ml – милилитър 

16. N – нормална концентрация 

17. nm – нанометра 

18. p - p - value – вероятност за приемане на нулевата хипотеза 

19. PCR – полимеразно–верижна реакция 

20. SD – стандартно отклонение 

21. SDS-PAGE – натрий–додецил–сулфат–полиакриламид-гел 

електрофореза  

22. SI – индекс на пробата 

23. Th – T-хелпери 

24. W.B. – Western blot 

25. μg – микрограм 

26. μl – микролитър 

27. μm – микрометър 

28. М – моларна концентрация 

29. сm – сантиметър 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Паразитните заболявания все още имат значителна роля в 

човешката патология и разпространението им е повсеместно. Голяма 

част от хелминтозите са общи за човека и животните, както диви, така 

и домашни. Кучетата са източници на едни от най-разпространените 

хелминтни заболявания – ехинококозата и токсокарозата. След 

описанието през 1952 г. от Beaver et al., токсокарозата се проучва от 

редица автори. Клинично изявената токсокароза се причинява от 

миграцията и присъствието на животински нематодни ларви в 

човешките тъкани. Основни причинители са ларвите от втори стадий 

на кучешкият нематод Toxocara canis и на котешкия – T. cati. 

Заболяването се нарича още и синдром на висцералната ларва мигранс, 

за описание на продължителната миграция на паразитни ларви във 

вътрешните органи на неспецифични гостоприемници. При хората 

ларвите мигрират за период от около няколко седмици, след което се 

локализират в различни вътрешни органи, с развитие на патологични 

симптоми.  

Основно използваните методи за лабораторна диагностика на 

заболяването са серологичните, които обаче не дават възможност да се 

определи стадия на инвазията – остра или хронична, и въпреки 

тяхното усъвършенстване, все още се установяват кръстосани реакции 

на използваните антигени с такива на други нематоди. Ето защо е 

необходимо диагностичният процес да бъде разширен с включването 

на допълнителни потвърдителни тестове, които да позволят 

определяне на периода на заразяване и ефекта от проведеното лечение. 

Новите серологични методи ще разширят знанията за имунитета при 

тази паразитоза и могат да намерят приложение в диагностиката на 

заболяването.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Цел на настоящия дисертационен труд е разработване и 

оценка на потвърдителни серологични тестове за диагностика на 

токсокарозата, както и определяне на диагностичната стойност на 

общия имуноглобулин Е (IgE) и на специфичните IgA антитела за 

установяване на стадия на токсокарозата при хората. 

ЗАДАЧИ 

За изпълнение на тази цел си поставихме следните задачи: 

1. Разработване на ензимосвързан имуносорбентен тест 

(ELISA) за доказване на антитоксокарни субкласове антитела – IgG1, 

IgG2, IgG3 и IgG4 като потвърдителни тестове за диагностика на 

токсокарозата при хората. 

2. Определяне на диагностичните параметри на разработените 

тестове ELISA IgG1 – IgG4 и стандартизиране на реакциите. 

3. Определяне на ролята на специфичните IgA като маркери на 

скорошна инвазия чрез приложение на търговски ELISA тест за 

доказване на антитоксокарни антитела. 

4. Определяне на нивата на общия серумен IgE при лица с 

токсокароза и при здрави лица. 

5. Проследяване на динамиката на общия серумен IgE и 

отделните субкласове специфични IgG антитела в хода на 

заболяването и оценка на значението им за отдиференциране на остра 

от хронична токсокарна инвазия. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Материали 

1.1. Секреторно/екскреторен антиген от ларви на Toxocara canis, 

култивирани in vitro.  

1.2. Серумни проби: 

1.2.1. от пациенти с клинични и серологични данни за 

токсокароза (n=130) 

1.2.2. от пациенти с токсокароза (n=35), получени в различни 

периоди след диагностициране на заболяването  

1.2.3. от клинично здрави лица, донори на кръв (n=50). 

1.3. Хранителни среди, буфери и разтвори. 

 

2. Методи 

2.1. Имуноензимен метод (ELISA) за определяне на специфични 

антитоксокарни IgG и IgA антитела.  

2.2. Имуноензимен метод (ELISA) за определяне на 

концентрацията на тотален серумен IgE.  

2.3. Western blot за определяне на специфични антитоксокарни 

IgG антитела. 

2.4. Статистически методи. 

  



7 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Разработване и стандартизиране на ELISA тест за 

доказване на специфични IgG 1, 2, 3, 4 антитоксокарни антитела  

1.1. Определяне на оптималното разреждане на 

антигена  

От изходната концентрация на антигена – 0.5 mg/ml 

приготвихме разреждания в карбонатно-бикарбонатен буфер (pH 9.6) 

съответно 1:5 000 (0.25 μg/ml), 1:10 000 (0.05 μg/ml ) и 1:20 000 (0.025 

μg/ml) и тестирахме по 20 произволно избрани серумни проби от 

здрави лица и от пациенти с токсокароза (в разреждане 1:100).  

Най-добри резултати получихме при разреждане на антигена 

1:10 000 (0.05 μg/ml), поради което избрахме тази концентрация на 

токсокарния антиген за разработване на всяка отделна реакция ELISA 

за откриване на специфичните субкласове IgG (IgG1-4) антитела (табл. 

1).  

1.2. Определяне на оптималното разреждане и 

инкубация на изследваните серуми  

Най-добро съотношение между оптичните плътности на 

отрицателните и положителни серуми получихме при разреждане на 

серумните проби 1:100 и при четирите реакции за IgG субкласове и 

това разреждане използвахме при изследване на пациентите с 

токсокароза и на здравите лица (фиг. 1).  

Най-добри резултати получихме при инкубация на серумите 

за 60 минути при 37⁰С (табл. 2).  
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Табл. 1. Определяне на оптималното разреждане на използвания в 

ELISA IgG (1-4) антиген от T. canis 
 

Разреждане и 

концентрация на 

антигена 

 

1:5 000 (0.25 μg/ml ) 

 

ОП на 

отрицателни 

серуми 

разреждане 

1:100 

n=20 

ОП на 

положителни 

серуми 

разреждане 

1:100 

n=20 

Съотношение 

на ОП на 

положителни 

спрямо 

отрицателни 

серуми 

ELISA IgG1 

средна ОП 
0.535 2.110 3.90 

ELISA IgG2 

средна ОП 
0.587 1.743 2.97 

ELISA IgG3 

средна ОП 
0.490 2.302 4.70 

ELISA IgG4 

средна ОП 
0.297 2.370 7.90 

 
 

1:10 000 (0.05 μg/ml) 

ELISA IgG1 

средна ОП 
0.369 1.840 4.99 

ELISA IgG2 

средна ОП 
0.386 1.472 3.81 

ELISA IgG3 

средна ОП 
0.283 1.751 6.20 

ELISA IgG4 

средна ОП 
0.210 1.830 8.70 

 
 

1:20 000 (0.025 μg/ml ) 

ELISA IgG1 

средна ОП 
0.267 1.230 4.61 

ELISA IgG2 

средна ОП 
0.294 0.970 3.20 

ELISA IgG3 

средна ОП 
0.207 1.224 5.90 

ELISA IgG4 

средна ОП 
0.154 1.262 8.20 
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IgG1 IgG2 IgG3 IgG4

0.62 

2.20 

0.67 

2.04 

0.54 

2.13 

0.51 

2.58 

0.35 

1.80 

0.40 

1.57 

0.27 

1.90 

0.24 

1.92 

0.23 

1.12 

0.28 

1.06 

0.21 

1.24 

0.19 

1.43 

Средна ОП 

IgG субклас положителни или отрицателни серуми  

1:50

1:100

1:200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 2. Определяне на времето за инкубация на изследваните 

проби в ELISA за специфични субкласове IgG антитела 
 

 
30 мин/ 

37
0
С 

60 мин/ 

37
0
С 

90 мин/ 

37
0
С 

IgG1 

отрицателни (n=20) 

положителни (n=20) 

 

0.204 

0.944 

 

0.343 

1.872 

 

0.564 

2.445 

IgG2 

отрицателни (n=20) 

положителни (n=20) 

 

0.219 

0.728 

 

0.381 

1.483 

 

0.603 

1.906 

IgG3 

отрицателни (n=20) 

положителни (n=20) 

 

0.198 

0.980 

 

0.292 

1.844 

 

0.513 

2.233 

IgG4 

отрицателни (n=20) 

положителни (n=20) 

 

0.177 

1.040 

 

0.251 

1.882 

 

0.547 

2.340 

Фиг. 1. Средни стойности на оптичната плътност на 

положителните и отрицателните за специфични IgG субкласове 

серумни проби при различни разреждания 
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0.606 

2.503 

0.353 
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0.972 
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ОП 

         IgG1 отрицателни          IgG1 положителни 

1:2000 1:3000 1:4000

1.3. Определяне на оптималното разреждане и 

условия за инкубиране с пероксидазния конюгат  

В наши условия за анти-човешки IgG1 в ELISA за определяне 

на съответния субклас антитела най-добри резултати получихме при 

разреждане на специфичния конюгат 1:3000 (фиг. 2).  

 

Фиг. 2. Стойности на оптичните плътности на положителните и 

отрицателните за IgG1 субклас антитела серуми при различни 

разреждания на специфичния конюгат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установеното от нас оптималното разреждане за анти-

човешки IgG2 пероксидазен конюгат в ELISA беше 1:2000 (фиг. 3). 

За специфичните IgG3 и IgG4 пероксидазни конюгати при 

разреждане 1:3000 отчетохме твърде високи стойности на оптичната 

плътност за отрицателните серуми, а при разреждане 1:4000 тези 

стойности бяха твърде ниски, което наложи да приемем разреждане 

1:3500, при което се получиха и най-добрите резултати (фиг. 4).  
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IgG3 отрицателни IgG3 положителни 
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Фиг. 4. Стойности на оптичните плътности на 

положителните и отрицателните серуми за IgG3 и IgG4 при 

различни разреждания на специфичните конюгати 

 
Фиг. 3. Стойности между оптичните плътности на 

положителните и отрицателните за IgG2 субклас антитела 

серуми при различни разреждания на специфичния конюгат 



12 

 

Инкубацията от 60 мин беше оптимално време и за четирите 

пероксидазни конюгати за определяне на специфични IgG субкласове 

антитоксокарни антитела.  

 1.4. Оптимални условия и провеждане на 

лабораторните ELISA методи за определяне на специфични 

субкласове антитела – IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4  

Обобщените условия, които определихме при разработването 

на ELISA IgG1, ELISA IgG2, ELISA IgG3 и ELISA IgG4 за пациенти с 

токсокароза са представени на таблица 3.  

 

Табл. 3. Оптимални условия за провеждане на ELISA IgG1, IgG2, 

IgG3 и IgG4 при токсокарозата 
 

№ Параметри Стойност 

1. Концентрация на ТЕС антиген 0.05μg/ml (1:10 000) 

2. Разреждане на серумите 1:100 

3. Инкубация на серумите 1 час/37
0
С 

4. Разреждане на специфични 

конюгати 

- античов. IgG1 ПК 

- античов. IgG2 ПК 

- античов. IgG3 ПК 

- античов. IgG4 ПК 

 

 

1:3000 

1:2000 

1:3500 

1:3500 

5. Инкубация на конюгата  1 час/37
0
С 

6. Инкубация със субстрата 
20 мин при стайна 

температура на тъмно 
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2. Проучване на диагностичните параметри и оценка на 

ELISA за доказване на специфични антитоксокарни антитела от 

подкласовете IgG 1 - 4  

2.1. Определяне на диагностичния титър и 

специфичността на разработените реакции ELISA IgG (1-

4) при изследване на серуми от здрави лица  

2.1.1. ELISA IgG1 

Изследването на 50 здрави лица в лабораторната ELISA IgG1 

антитоксокарни антитела показа, че получените стойности на 

оптичната плътност се движат в интервала от 0.160 до 3.060 (средна 

ОП – 0.458; диапазон 2.90) (фиг. 5). Считаме, че средната стойност + 2 

пъти стандартното отклонение е достатъчно за ограничаване на 

отклоненията и за изключване на фалшиво положителните стойности, 

затова за диагностичен титър приехме средната стойност + 2SD на 

отрицателните серуми или 0.662.  

 

Фиг. 5. Стойности на ОП на здравите лица, получени след 

тестирането им в ELISA за доказване на антитоксокарни IgG1 

субклас антитела 
 

 

0

0,5
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1,5

2

2,5

3

3,5

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

ОП  

здрави 

лица 

Изследвани здрави лица - брой 
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Тестирането на серумите от здрави лица с отрицателен 

серологичен резултат в ELISA IgG (46) в ELISA IgG1 показа 

положителни резултати при 3 (6,5%) от тях – при две лица от мъжки 

пол (и двамата на възраст 37 г.) и 1 на лице от женски пол (на 46 

години). Специфичността на ELISA IgG1, която определихме при 

изследване на здравите лица, беше 93,5%.  

2.1.2. ELISA IgG2  

Стойностите на оптичната плътност при извършеното от нас 

тестиране на здрави лица в ELISA за определяне на специфични IgG2 

субклас антитела се движеха в интервала от 0.106 до 2.854 (средна ОП 

0.413; диапазон 2.748) (фиг. 6).  

 

Фиг. 6. Стойности на оптичната плътност, получени при 

тестиране на здрави лица в ELISA IgG2 
 

 

 
Както за ELISA IgG1, за диагностичен праг приехме 

определената средна стойност + 2SD = 0.687. 
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С положителен резултат в ELISA IgG2 бяха 2 (4,3%) от 

серумите на здрави лица - жена на 20 г. (0.727) и мъж на 37 г. (0.736). 

Специфичността на разработената от нас ELISA IgG2 за доказване на 

специфични антитела при токсокарозата определихме на 95,7%.  

2.1.3. ELISA IgG3  

Резултатите от изследването на серумите от здрави лица в 

ELISA за присъствие на антитоксокарни IgG3 антитела показаха, че те 

се характеризират със сравнително ниски стойности на ОП – в 

интервала от 0.064 до 1.083 (средна ОП 0.258; диапазон 1.019) (фиг. 7). 

За диагностичен титър приехме средната стойност + 2SD или 0.537. 

 

Фиг. 7. Стойности на оптичната плътност, получени при 

тестиране на здрави лица в ELISA IgG3 
 

 

 

 

 

 

   

 

При тестирането на 46-те серума от здрави лица установихме 

положителен резултат при 3 (6,5%) от тях - на жени на 57 г., на 55 г. и 

на 32 г. Получената от нас специфичност за реакция ELISA IgG3 при 

токсокарозата изчислихме на 93,5%.  
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2.1.4. ELISA IgG4 

Изследването на кръвните донори в ELISA IgG4 показа широк 

обхват на получените стойности на ОП – от 0.067 до 3.137 (средна 

стойност 0.285; диапазон 1.019) – фиг. 8. Диагностичният праг, който 

определихме за ELISA IgG4 беше 0.474. 

 

Фиг. 8. Стойности на оптичната плътност, получени при 

тестиране на здрави лица в ELISA IgG4 
 

 

С положителен резултат за специфични IgG4 антитела бяха 2 

(4,3%) от изследваните здрави лица – жени на 57 и 58 г. Изчислената 

специфичност на разработената реакция беше 95,7%.  

2.2. Изследване в ELISA на серуми от здрави лица 

за наличие на специфични IgG антитела (Ridascreen 

Toxocara IgG) 

Изследването на здравите лица за антитоксокарни IgG 

антитела в търговския кит ELISA показа положителен резултат (SI > 

1.1) при 4 от кръвните донори или 8% от общия брой изследвани. 

Другите 46 (92%) серуми от здрави лица бяха с отрицателен резултат 
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(табл. 4). Наличие на специфични антитоксокарни IgG антитела 

установихме при една жена на 65 г. и при трима мъже (на 32 г., на 45 г. 

и на 40 г.).  

Получените положителни резултати за наличие на 

антитоксокарни IgG антитела при четирима от кръвните донори 

наложи тяхното изключване при разработването на лабораторните 

методи ELISA IgG1-4. 

 

Табл. 4. Резултати от тестиране в ELISA на серуми от здрави лица 

за наличие на антитоксокарни IgG антитела  
 

Група 

Брой  

серуми 

(%) 

Средна 

стойност 

 

Диагностичен 

праг 

Положителни 

в ELISA 

Ridascreen 

4 (8%) 1.14 > 1.1 

Отрицателни 

в ELISA 

Ridascreen 

46 (92%) 0.35  

 

 3. Основни характеристики на пациентите с 

клиника за токсокароза и с положителен резултат в ELISA 

Ridascreen Toxocara IgG (RBiopharm) 

Пациентите с токсокароза (130), които включихме в 

проучването, са изследвани в Отдел „Паразитология и тропическа 

медицина“ по клинични показания и са показали ниво над 

референтното на специфични антитоксокарни IgG антитела при 

тестирането им в ELISA IgG. Получените титри бяха в интервала на SI 
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от 1.10 до 9.52 (диапазон 8.42) със средна стойност за цялата група - 

3.243 ± 1.928 (± SD).  

При мъжете (66) средната стойност на SI беше 3.241, а при 

жените (64) 3.244, като между тях не отчетохме статистически 

значими разлики (p=0,993) (табл. 5).  

Средният титър на децата от 0 до 19 г. (41) - 3.828 беше 

значително по-висок от този на лицата над 19 години (89) - 2.973, като 

различията между тях бяха статистически значими (p= 0,018) (табл. 5). 

Най-висок беше титърът на позитивност при децата от 0 до 4 години, 

следваха групите на лицата от 50 до 54 години и на 40 до 44 години 

(фиг. 9). 

 

Фиг. 9. Средна стойност на индекса на пробите (SI) в ELISA IgG на 

пациентите с токсокароза в отделните възрастови групи 
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Табл. 5. Титри на антитоксокарните IgG антитела (SI), установени 

в ELISA R-Biopharm на пациентите по възраст, пол и клинична 

форма 
 

Пациенти SI 

средна 

стойност 

SI 

1.1 – 3.0 

SI 

3.0 – 6.0 

SI 

6.0 – 9.5 

Общо 

 Жени 

 Мъже 

3.241 

3.244 

30 (47%) 

38 (58%) 

30 (47%) 

18 (27%) 

4 (6%) 

10 (15%) 

64 

66 

 Лица 

под 19 г. 

 Лица 

над 19 г. 

 

3.828 

 

2.973 

 

17 (42%) 

 

51 (57%) 

 

16 (39%) 

 

32 (36%) 

 

8 (20%) 

 

6 (7%) 

 

41 

 

89 

Форма на 

заболяването 

 ВЛМ 

 ОЛМ 

 

 

3.314 

2.384 

 

 

61 (51%) 

7 (70%) 

 

 

45 (38%) 

3 (30%) 

 

 

14 (12%) 

0 (0%) 

 

 

120 

10 

 

Според редица автори токсокарозата е главно заболяване в 

детството, което се дължи на тесния контакт на децата с животните, на 

игра в контаминирани площи и недостатъчна хигиена, като засяга по-

често момчетата (Wisniewska-Ligier et al., 2012). Заболяването се среща 

също и при възрастните (Matsumura and Endo, 1983), като някои автори 

съобщават по-голямо разпространение на токсокарозата при мъжете 

(Kanafani et al., 2006), обаче в различните проучвания няма 

статистически различия между мъже и жени с токсокароза (Coelho et 

al., 2004).  

При изследваните от нас пациенти с висцерално засягане 

средната стойност на получения SI беше значително по-висок от тази 

на пациентите с очна токсокароза, но различията между тях не бяха 

статистически значими (р=0,143) (табл. 5). При суспектните за 

висцерална форма най-висока средна стойност наблюдавахме при 
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35% 

IgG1 (-) 
65% 

IgG1 

(+) 

лицата с еозинофилия - 3.929. Наличието на голям брой пациенти с 

еозинофилия е в съгласие и с литературните данни, че това е една от 

най-характерните черти на токсокарната инвазия (Ishibashi et al., 1992), 

което се обяснява с природата на антигените, секретирани от 

токсокарните ларви, притежаващи еозинофил-стимулираща активност 

(Maizels and Robertson, 1990).  

 

4. Определяне на специфичните субкласове антитела – 

IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4 при пациенти с токсокароза  

4.1. Специфични IgG1 антитела  

Изследването на пациентите с токсокароза за наличие на 

специфични IgG1 субклас антитела показа положителен резултат при 

84 от пациентите – 64,6%. При 46 от тях (35,4%) не установихме 

специфични IgG1 субклас антитела (фиг. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ОП за IgG1 антитела при пациентите с токсокароза беше 1.224 

± 0.805 (най-ниска стойност 0.18, най-висока 2.99; диапазон 2.82) със 

Фиг. 10. Относителен дял на IgG1 положителните и 

отрицателни серуми на пациенти с токсокароза 
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средна стойност на ОП на положителните за IgG1 - 1.658, а на 

отрицателните - 0.431.  

Специфични IgG1 антитела установихме при 43 (51,2%) мъже 

и 41 (48,8%) жени. Между средните стойности на ОП при тях не 

наблюдавахме статистически значими различия (р=0,505) (фиг. 11, 12).  

От общо 84 пациенти със специфични IgG1 антитела 35 

(41,7%) бяха деца и 49 (58,3%) възрастни. По-голямата част от децата 

бяха положителни за IgG1 субклас – 35 от 41 (85,4%) (фиг. 11). 

Сравнението на средната стойност на ОП, получена за специфичен 

IgG1 при децата и при възрастните – съответно 1.752 и 0.981, показа 

наличие на статистически значими различия (p=0,000) (фиг. 12). 

 

Фиг. 11. Резултати в ELISA IgG1 след тестиране на пациентите по 

пол, възраст и клинична форма  
 

 

При изследване на зависимостта на продукцията на 

специфичните IgG1 антитела спрямо клиничната форма на 

заболяването установихме присъствие на този субклас при 78 от 120 
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(65%) пациенти с висцерална форма на заболяването (ВЛМ) и при 6 

(60%) от тези с очна форма (ОЛМ) (фиг. 11).  

Сравнението на средните стойности на ОП за IgG1 спрямо 

клиничната изява не показаха статистически значими различия 

(р=0,611) (фиг. 12). При пациентите с висцерална токсокароза най-

висок относителен дял за наличие на специфични IgG1 субклас 

антитела установихме при тези с водещ симптом еозинофилия - 41% 

от общия брой с положителен резултат (табл. 6).  

 

Фиг. 12. Средна оптична плътност за IgG1 субклас антитела при 

пациенти с токсокароза по пол, възраст и клинична форма 
 

 

  
Сравнението на получените стойности за IgG1 при пациентите 

с токсокароза и при здравите лица показа, че средната ОП при 

пациентите с токсокароза (1.224) е почти три пъти по-висока от 

средната стойност на ОП на здравите лица (0.458), като тези различия 

бяха статистически значими (p=0,000) (фиг. 13). 

 

1.177 
1.272 

1.752 

0.981 

1.234 
1.099 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

мъже жени деца възр. ВЛМ ОЛМ 

ОП Средна ОП IgG1 



23 

 

Табл. 6. Продукция и средна оптична плътност на специфични IgG 

субкласове (1-4) при пациенти с токсокароза според водещия 

клиничен симптом 
 

 

Клиничен статус 

 

IgG1 

(+) 

 

IgG1 

(-) 

 

IgG2 

(+) 

 

IgG2 

(-) 

 

IgG3 

(+) 

 

IgG3 

(-) 

 

IgG4 

(+) 

 

IgG4 

(-) 

Еозинофилия 

 

средна ОП 

34 9 21 22 15 28 25 18 

1.502 1.057 0.577 1.260 

Алергия 

 

средна ОП 

25 22 13 34 14 33 15 32 

0.911 0.636 0.469 0.570 

Фебрилитет 

 

средна ОП 

4 1 2 3 2 3 2 3 

1.536 0.645 0.737 1.035 

Гастроинтестинални 

симптоми 

средна ОП 

2 4 3 3 0 6 2 4 

0.698 0.819 0.236 0.968 

Белодробни 

симптоми 

средна ОП 

1 2 1 2 0 3 1 2 

0.795 0.544 0.183 0.702 

Бъбречни 

заболявания 

средна ОП 

1 0 1 0 0 1 1 0 

1.984 1.898 0.076 0.543 

Неврологични 

прояви 

средна ОП 

1 1 2 0 0 2 0 2 

0.641 0.958 0.089 0.247 

Кожни прояви 

 

средна ОП 

1 1 0 2 0 2 0 2 

1.338 0.303 0.146 0.277 

Анемия 

 

средна ОП 

9 1 8 2 7 3 6 4 

2.000 1.391 1.560 1.228 

Алопеция 

 

средна ОП 

0 1 0 1 0 1 0 1 

0.483 0.163 0.143 0.121 
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Фиг. 13. Средни стойности на оптичната плътност, получена за 

специфични IgG субкласове (1-4) при здрави лица и при пациенти 

с токсокароза 
 

 

 

4.2. Определяне на специфични антитоксокарни 

IgG2 антитела при пациенти с токсокароза 

След тестирането на 130 лица с токсокароза за наличие на 

специфични антитоксокарни IgG2 антитела в разработената от нас 

ELISA установихме антитела към този субклас при 56 от пациентите – 

43,1%. Останалите 74 (56,9%) пациенти с данни за тази паразитоза 

бяха негативни (фиг. 14). 

Резултатите показаха средна стойност на оптичната плътност 

за специфични IgG2 0.856 ± 0.736 (най-ниска 0.08 и най-висока 3.17; 

диапазон 3.09). При пациентите с положителен резултат средната 

стойност на ОП беше 1.495, а на отрицателните - 0.373.  

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

IgG1 IgG2 IgG3 IgG4

0.46 
0.41 

0.26 0.29 

1.22 

0.86 

0.57 

0.88 

ОП 

Специфичен IgG субклас здрави пациенти с токсокароза 



25 

 

Фиг. 14. Разпределение на IgG2 положителните и отрицателни 

серуми на пациенти с токсокароза (в %) 
 

 

 
Според пола на изследваните пациенти с токсокароза наличие 

на IgG2 субклас антитела наблюдавахме при 25 мъже (44,6%) и 31 

(55,4%) жени (фиг. 15). Различията за присъствието на този субклас по 

пол не бяха статистически значими (р=0,150).  

 

Фиг. 15. Резултати от изследването на пациентите с токсокароза в 

ELISA IgG2 по пол, възраст и клинична форма на заболяването 
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Сравняването на средните стойности на ОП, получени след 

тестиране на пациентите от двата пола в ELISA IgG2, също не 

показаха статистически значими различия (р=0,460) (фиг. 16).  

 

Фиг. 16. Средна оптична плътност в ELISA за специфични IgG2 

субклас антитела при пациенти с токсокароза по пол, възраст и 

клинична форма на заболяването 
 

 

 
Според възрастта на пациентите специфични IgG2 антитела 

наблюдавахме при 22 (39,3%) деца и 34 (60,7%) възрастни (фиг. 15). 

Не открихме статистически значима връзка между продукцията на 

антитоксокарни IgG2 антитела и възрастта на изследваните пациенти 

(р=0,072). В отделните възрастови групи най-висок относителен дял за 

този субклас наблюдавахме при децата от 0 до 4 години – 66,7%, и в 

групата 65-69 години – 71,4%. Сравнението на средната стойност на 

ОП за IgG2 показа, че тя е значително по-висока при децата, отколкото 

при възрастните, но статистически не отчетохме значими различия 

(р=0,076) (фиг. 16).  
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Според клиничната форма на заболяването антитела от този 

субклас присъстваха при 51 (42,5%) от пациентите с висцерална 

токсокароза и при 50% от лицата с очна форма (фиг. 15). Между 

клиничната форма на заболяването и наличието на този субклас 

антитела не установихме статистическа зависимост (р=0,444). 

Средната ОП за IgG2 при пациентите с висцерална форма на 

заболяването беше малко по-висока от тази на пациентите с очна 

токсокароза (фиг. 16), но различията отново не бяха статистически 

значими (р=0,715). Най-голям брой от положителните за IgG2 

пациенти бяха с водещ симптом еозинофилия (37,5%) (табл. 6).  

Сравнението на резултатите, получени при пациентите с 

токсокароза и при здравите лица показа, че средната стойност на ОП 

при тях (0.856) e 1,3 пъти по-висока отколкото тази при здравите лица 

(0.413), като различията в стойностите бяха статистически значими 

(p=0,000) (фиг. 13).  

4.3. Определяне наличието на специфични IgG3 

антитела при пациенти с токсокароза 

Продукция на антитоксокарни IgG3 антитела установихме 

само при 40 (30,8%) от изследваните 130 пациенти. При останалите 90 

(69,2%) резултатите за този субклас бяха негативни (фиг. 17). 

Средната стойност на оптичната плътност, която получихме за 

IgG3 беше 0.570 ± 0.684, с най-ниска установена стойност 0.04, а най-

висока 3.39 (диапазон 3.35). 

Броят на жените с положителен резултат - 22 (55%) беше по-

висок от този на мъжете – 18 (45%), но различията между тях не бяха 

статистически значими (p=0,246) (фиг. 18).  
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Фиг. 17. Разпределение на положителните и отрицателни серуми 

за наличие на специфични IgG3 антитела при пациенти с 

токсокароза (в %) 
 

 

В средните стойности на получената ОП за IgG3 между двата 

пола не отчетохме статистически значими различия (p=0,511) (фиг. 

19).  

 

Фиг. 18. Резултати след тестиране в ELISA IgG3 на пациенти с 

токсокароза по пол, възраст и клинична форма  
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Положителни за специфични IgG3 антитела бяха 20 деца 

(50%) и 20 възрастни (50%) (фиг. 18). При децата ОП беше 

статистически значимо по-висока от тази на лицата над 19 години 

(р=0,002) (фиг. 19). Резултатите при ELISA IgG3 по възрастови групи 

показаха, че продукция на този субклас специфични антитела имат 

най–много децата от 0 до 4 години – 13 (32,5% от общия брой 

положителни), следвани от групата от 5 до 9 години – 4 (10%).  

 

Фиг. 19. Средна оптична плътност в ELISA за специфични IgG3 

антитела при пациенти с токсокароза по пол, възраст и клинична 

форма на заболяването 
 

 

 
Основната част от пациентите с наличие на този субклас бяха 

с висцерална форма на заболяването - 38 (95%) и само двама (5%) с 

очна токсокароза (фиг. 18).  

Средните стойности на ОП за IgG3 спрямо клиничната форма 

не показаха статистически значими различия (р=0,838) (фиг. 19). С 
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най-висок относителен дял за IgG3 антитела бяха отново пациентите с 

еозинофилия (38%) (табл. 6). 

Сравнението на средната стойност на ОП, получена за IgG3 

при пациентите с токсокароза (0.570) спрямо здравите лица (0.258) 

показа, че тя е 2,2 пъти по-висока, като различията между тях бяха 

статистически значими (p=0,002) (фиг. 13). 

 

4.4. Определяне на специфични IgG4 субклас 

антитела при пациенти с токсокароза 

При изследването на пациентите с токсокароза за наличие на 

антитоксокарни IgG4 антитела положителен резултат установихме при 

54 от тях (41,5%). При останалите 76 (58%) не открихме продукция на 

специфични IgG4 антитела (фиг. 20). 

 

Фиг. 20. Разпределение на положително и отрицателно 

реагиралите пациенти в ELISA IgG4 за токсокароза 

(в %) 
 

 

Средната стойност на ОП в ELISA за антитела от субклас 

IgG4, която получихме при всички изследвани пациенти беше 0.877 ± 

0. 917 (най-ниска стойност 0.10, най-висока 3.29; диапазон 3.19).  
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Данни за наличие на специфични IgG4 антитела получихме 

при 28 (51,9%) мъже и 26 (48,1%) жени (фиг. 21).  

 

Фиг. 21. Резултати след тестиране на пациентите в ELISA за 

доказване на специфични IgG4 антитела по пол, възраст и 

клинична форма  
 

 

Между средните стойности на ОП при мъжете (0.871) и при 

жените (0.883) не установихме статистически значими различия 

(р=0,941) (фиг. 22). 
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субклас антитела са деца и 32 (59,3%) възрастни (фиг. 21). Между 

положително и отрицателно реагиралите деца и възрастни не открихме 

статистическа зависимост (р=0,057). Сред положителните за IgG4 

антитела деца отново повечето бяха в групата от 0 до 4 години – 66,7% 

от общият брой.  
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При сравняване на ОП, получена в ELISA IgG4 установихме, 

че нейната средна стойност е значително по-висока при децата спрямо 

тази за пациентите над 19 години, като различията бяха статистически 

значими (р=0,013) (фиг. 22).  

 

Фиг. 22. Средна оптична плътност в ELISA за IgG4 субклас 

антитела при пациенти с токсокароза по пол, възраст и клинична 

форма на заболяването 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимост от клиничната форма на заболяването 

специфични антитоксокарни IgG4 антитела установихме основно при 

пациентите с висцерална форма - 96,3% (52) и само при двама (3,7%) - 

с очна (фиг. 21). Сравняването на средните стойности на ОП според 

клиничната форма показа значително по-ниски стойности за IgG4 при 

пациентите с данни за очна токсокароза, спрямо пациентите с 

висцерално засягане, но различията между тях не бяха статистически 

значими (р=0,316) (фиг. 22).  
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Най–голям относителен дял от пациентите с данни за този 

субклас бяха с водещ симптом еозинофилия (46,3%) (табл. 6) и при 

тази група установихме и най-високи нива на ОП за специфичните 

IgG4 антитела – 1.26.  

Средната стойност на ОП в ELISA IgG4 при пациентите с 

токсокароза (0.877) беше 3,1 пъти по-висока от средната стойност, 

получена при здравите лица (0.285), като различията между тях бяха 

статистически значими (p=0,000) (фиг. 13). 

Обобщени данни от изследването на пациентите с токсокароза 

за специфични IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4 субкласове антитела по пол, 

възраст и клинична форма са представени на таблица 7. 

Извършените от нас проучвания показаха, че при най-голям 

относителен дял от пациентите с токсокароза се синтезират 

антитоксокарни IgG1 субклас антитела, следват специфичните IgG2, 

IgG4 и най-малко изобилният субклас при пациентите е IgG3 

(IgG1<IgG2<IgG4<IgG3). Изследвания на специфичните IgG1-4 

субкласове антитела, извършени от Obwaller et al. (1998) при пациенти 

с токсокароза показват, че предоминиращият субклас при всички е 

IgG1, следван от IgG2, IgG4 и IgG3. Watthanakulpanich et al. (2008) 

обаче съобщават превалиране на IgG2 субклас при пациентите с 

токсокароза (98%) и присъствие на антитоксокарни IgG1 субкласове 

антитела при 60%, на IgG3 78% и на IgG4 – при 64% от изследваните 

пациенти.  

Данни за специфичен синтез на IgG субкласове при 

токсокарозата според пола и възрастта на пациентите и според 

клиничната форма на заболяването в достъпната ни литература 
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липсваха и можем да кажем, че получените от нас резултати са 

пилотни. 

 

Табл. 7. Обобщени данни от изследването на пациенти с 

токсокароза за IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4 субкласове 

антитоксокарни антитела 
 

Пациенти с 

токсокароза 
IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 

Пациенти с 

положителен 

резултат (%) 

64,6 43,1 30,8 41,5 

Средна ОП 1.224 0.856 0.570 0.877 

Стойност на ОП по 

пол 

- мъже 

- жени 

р= 

 

 

1.177 

1.272 

0,505 

 

 

0.809 

0.905 

0,460 

 

 

0.531 

0.610 

0,511 

 

 

0.871 

0.883 

0,941 

Стойност на ОП по 

възраст 

- деца 

- възрастни 

р= 

 

 

1.752 

0.981 

0,000 

 

 

1.025 

0.779 

0,076 

 

 

0.836 

0.448 

0,002 

 

 

1.169 

0.743 

0,013 

Стойност на ОП 

спрямо клиничната 

форма 

- ВЛМ 

- ОЛМ 

p= 

 

 

1.234 

1.099 

0,611 

 

 

0.863 

0.774 

0,715 

 

 

0.574 

0.528 

0,838 

 

 

0.901 

0.597 

0,316 

 
Нашите проучвания показаха, че синтезът на 

антитоксокарните IgG субкласове не зависи от пола на пациентите. 

По-високи нива на IgG1, IgG3 и IgG4 субкласове антитела отчетохме 

при децата основно в групата от 0 до 4 години, което вероятно показва 

наличие на зависим от възрастта имунен отговор. Връзка между 

доказването на специфичен IgG субклас и клиничната форма на 
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заболяването наблюдавахме за IgG3 и IgG4, където сред 

положителните резултати преобладаваха пациентите с висцерална 

форма на заболяването.  

 

4.5. Взаимодействия между отделните специфични IgG 

субкласове при пациенти с токсокароза 

4.5.1. Съотношения между наличието на 

антитоксокарни IgG1 антитела и останалите IgG 

субкласове  

Получените резултати за продукцията на антитоксокарни IgG1 

и IgG2 антитела при пациентите с токсокароза показаха, че между 

присъствието на тези два субкласа съществува статистически значима 

връзка (р=0,024). Положителните за IgG1 бяха 84 (64,6%), за IgG2 - 56 

(43,1%), а за двата субкласа - 42 от пациентите с токсокароза - или 

32,3%. Нивата на специфичните IgG1 бяха значително по-високи при 

присъствие на IgG2 (фиг. 23).  

При 32 (38,1%) от 84 -те пациенти със специфични IgG1 

антитела установихме и IgG3, като този брой представлява 80% от 

пациентите, при които открихме този субклас. Между наличието на 

двата субкласа открихме статистическа зависимост – р=0,011. Тези 

резултати потвърдихме и от получените средни стойности на ОП за 

IgG3 спрямо присъствието или не на специфични IgG1 субклас 

антитела (фиг. 24), като различията в стойностите бяха статистически 

значими (р=0,001).  
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Фиг. 23. Връзки между IgG1 и IgG2, изразени чрез стойностите на 

оптичната плътност при положително и отрицателно реагиралите 

пациенти за IgG2 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 24. Средна ОП, получена за IgG3 субклас антитела спрямо 

наличието или отсъствието на специфични IgG1 субклас при 

пациенти с токсокароза 
 

 

От общо 54 лица с данни за токсокароза и наличие на 

специфични IgG4, положителните и за IgG1 бяха 50 (92,6%) от тях и 

само при 4 (7,4%) не отчетохме антитела от този субклас (фиг. 25). 
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Тези наши резултати показват, че наличието на специфични IgG4 е 

почти задължително свързано с присъствието и на IgG1 и тази връзка 

между двата субкласа е статистически значима (p=0,000). Различията в 

средната стойност на ОП, която получихме за IgG4 при IgG1 

позитивните (1.176) и негативните (0.331) бяха статистически значими 

(р=0,000) и на високи нива на IgG1 съответстваха и високи нива на 

IgG4 субклас антитела.  

 

Фиг. 25. Връзка между наличието на IgG1 и IgG4 субкласове 

антитела при пациенти с токсокароза 
 

 

 
Обобщени данни за връзката между антитоксокарните IgG1 

антитела и другите три субкласа, както и нивата на средната оптична 

плътност за IgG1 спрямо присъствието или не на останалите 

субкласове са представени на таблица 8. 
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Табл. 8. Зависимост между специфичните IgG1 антитела и нивата 

му спрямо наличието на останалите IgG субкласове (IgG2, IgG3, 

IgG4) 
 

 IgG1 (-) IgG1 (+) p= IgG1 средна 

ОП 

IgG2 (-) 32 (24,6%) 42 (32,3%) - 1.011 

IgG2 (+) 14 (10,8%) 42 (32,3%) 0,024 1.505 

p= - - - 0,000 

IgG3 (-) 38 (29,2%) 52 (40%)  0.308 

IgG3 (+) 8 (6,2%)   32 (26,4%) 0,011 0.713 

p=    0,001 

IgG4 (-) 42 (32,3%) 34 (26,2%)  0.889 

IgG4 (+) 4 (3,1%) 50 (38,5%) 0,000 1.694 

p=    0,000 

 
 

4.5.2. Връзка между антителата от субклас IgG2 и 

другите IgG специфични антитоксокарни антитела 

Данните за наличието на субкласовете IgG2 и IgG3 при 

пациентите с токсокароза показаха, че между установените стойности 

на тези два субкласа не съществува статистически значима зависимост 

(р=0,312). Те се откриваха едновременно само при 19 (14,6%) от 

всички пациенти с токсокароза (табл. 9).  

В присъствието на антитоксокарните IgG2 и IgG4 субклас 

антитела също не открихме статистическа зависимост (p=0,064) - само 

при 28 (21,5%) от 130-те пациенти установихме едновременното им 

наличие (табл. 9).  
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Табл. 9. Връзка между присъствието на специфичните IgG2, IgG3 и 

IgG4 субклас антитела при пациенти с токсокароза и средните им 

нива спрямо наличието на другите IgG субкласове 
 

Субклас IgG2 (-) IgG2 (+) p= 

IgG3 (-) 53 (40,8%) 37 (28,5%) - 

IgG3 (+) 21 (16,2%) 19 (14,6%)  

Средна ОП IgG3 0.477 0.693 0,074 

IgG4 (-) 48 (36,9%) 28 (21,5%)  

IgG4 (+) 26 (20%) 28 (21,5%)  

Средна ОП IgG4 0.763 1.029 0,101 

 IgG3 (-) IgG3 (+)  

IgG4 (-) 57 (43,8%) 19 (14,6%)  

IgG4 (+) 33 (25,4%) 21 (16,2%)  

Средна ОП IgG4 0.773 1.112 0,052 

 
4.5.3. Връзка между специфичните IgG3 и IgG4 

субкласове антитела 

Между присъствието на специфични IgG3 и IgG4 антитела и 

средните стойности на ОП в ELISA не установихме статистически 

значима зависимост (p=0,067) (p=0,052) (табл. 9).  

4.6. Характеристика на специфичния IgG субклас отговор 

при пациенти с токсокароза  

Данните по отношение на самостоятелния или едновременен 

синтез на антитоксокарните IgG субкласове антитела показаха 

самостоятелно наличие на определен субклас при 24,6% от пациентите 

(табл. 10), като най-многобройна беше групата, при която присъстваха 

само IgG1 – 14 (10,8%) от 130, следвани от тези със специфични IgG2 – 

10 (7,7%). Само IgG3 установихме при 5 от пациентите с токсокароза 
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(3,9%) и най-малко положителни резултати получихме за 

самостоятелно наличие на специфични IgG4 антитела – при трима 

(2,3%).  

Едновременно присъствие на два от субкласовете 

наблюдавахме при 23% от изследваните, като преобладаваше 

взаимосвързаността на специфичния IgG1 субклас с другите 

субкласове (19,9%) (в 9 проби - 6,9% установихме синтез на 

IgG1/IgG2, в 5 (3,8%) на IgG1/IgG3 и най-много – 12 или 9,2% бяха с 

IgG1/IgG4) (табл. 10).  

 

Табл. 10. Присъствие на специфични IgG субкласове – 

едновременно или самостоятелно при изследваните пациенти с 

токсокароза 
 

Субкласове 
Брой 

пациенти 

% от общия 

брой 

 

Отрицателни 24 18,5 

IgG1 14 10,8 

IgG2 10 7,7 

IgG3 5 3,8 

IgG4 3 2,3 

IgG1/IgG2 9 6,9 

IgG1/IgG3 5 3,8 

IgG1/IgG4 12 9,2 

IgG2/IgG3 3 2,3 

IgG2/IgG4 1 0,8 

IgG1/IgG2/IgG3 6 4,6 

IgG1/IgG2/IgG4 17 13,1 

IgG1/IgG3/IgG4 11 8,5 

IgG1/IgG2/IgG3/IgG4 10 7,7 

Общо 130 100% 
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Присъствие на специфичния IgG2 субклас и други субкласове 

отчетохме при 3,1% от пациентите, като при 3 (2,3%) наблюдавахме 

едновременно IgG2/IgG3 и при един (0,8%) IgG2/IgG4.  

Наличие на три субкласа едновременно наблюдавахме при 

26,2% от пациентите, като винаги отчитахме присъствие на 

специфични IgG1 антитела – 6 (4,6%) са с IgG1/IgG2/IgG3, 17 (13,1%) - 

с IgG1/IgG2/IgG4 и 11 (8,5%) с IgG1/IgG3/IgG4.  

При 10 (7,7%) от изследваните пациенти с токсокароза 

реакция ELISA се позитивира и за четирите субкласа IgG антитела – 

IgG1/IgG2/IgG3/IgG4 (табл. 10). 

Резултатите, получени от нас, показват важната роля на 

антителата от субклас IgG1 при токсокарозата и тяхното значение за 

присъствието на останалите субкласове. И при двете клинични форми 

на заболяването (висцерална и очна) с най-висок относителен дял бяха 

пациентите с експресия на IgG1/IgG2/IgG4.  

 
5. Проследяване на промяната в нивото на 

антитоксокарните IgG и IgG (1-4) субкласове антитела в различни 

периоди след първичното изследване 

При 35 от пациентите проследихме нивото на специфичните 

IgG антитоксокарни антитела с контролни изследвания за период от 

една година (табл. 11). При нито един от тях не отчетохме 

негативиране на положителния резултат в ELISA за доказване на 

специфични IgG антитела.  

Анализът на динамиката на антитоксокарните IgG1 антитела в 

различни периоди след откриване на инвазията показа, че IgG1 

субклас антитела се установяват през всички изследвани периоди на 

контролното проследяване от една година. Най-високи бяха техните 
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нива в периода 9 – 12 месец от първичното изследване. Средната 

стойност на ОП за IgG1 субклас не показа статистически значими 

различия между нивата в различните периоди (р=0,290) - табл. 11, фиг. 

26. 

 

Табл. 11. Средни стойности на ОП на антитоксокарните IgG1-4 

антитела и средни нива на специфичните IgG антитела (изразени 

със SI), получени при изследване на пациентите с токсокароза в 

различни периоди след поставяне на диагнозата 
 

Период 

(месеци) 

IgG1 

ср. ОП 

IgG2 

ср. ОП 

IgG3 

ср. ОП 

IgG4 

ср. ОП 

IgG 

ср. SI 

първично 

изследване 

 

1.405 

 

1.141 

 

0.615 

 

1.059 

 

3.757 

до 3  1.498 0.899 0.749 1.011 3.410 

3 – 6  1.640 0.980 0.447 1.438 2.853 

6 – 9  1.252 1.258 0.526 0.279 3.670 

9 – 12  1.737 0.553 0.809 1.212 2.870 

 

Първичните изследвания на 35 серумни проби на пациенти с 

токсокароза показаха присъствие на специфични IgG2 субклас 

антитела при 22 (62,9%) от тях. Този субклас установихме при всички 

в периода до 3 месец на проследяването. При пациентите, изследвани 

между 3 – 6 месец с положителен резултат в ELISA IgG2 бяха 7 от 

15 (46,7%), а в периода 6 - 9 месец - 6 от общо 8 (75%). След този 

период положителните резултати за наличие на IgG2 рязко намаляваха 

и от 9 до 12 месец установихме само един пациент с данни за IgG2 

антитела. Най-високите им нива установихме през 6 – 9 месец, но след 
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9 месец средната стойност за IgG2 беше под граничният праг на 

реакцията - 0.553 (табл. 11, фиг. 26). 

През всички проследявани периоди антитоксокарните IgG3 

антитела персистираха и между нивото на този субклас и изследвания 

период не открихме статистически значима зависимост (p=0,524) 

(табл. 11, фиг. 26).  

При първичното изследване 45,7% от изследваните пациенти 

(16 от 35) имаха антитоксокарни IgG4 антитела. Най-висока ОП за 

този субклас отчетохме през периода 3 – 6 месец – 1.438 (табл. 11, фиг. 

26). В края на проследявания период наблюдавахме високи нива за 

този субклас антитела – 1.212. 

Обобщени данни за динамиката на стойностите на ОП, 

получени за специфичните IgG субкласове антитела са представени на 

фигура 26.  

 

Фиг. 26. Динамика на стойностите на оптичната плътност, 

получени за антитоксокарните IgG субкласове антитела при 

контролни изследвания на пациенти с токсокароза 
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В литературата липсват данни за промяна на специфичния IgG 

субклас отговор при пациенти с токсокароза в хода на заболяването и 

получените от нас резултати са първоначални. При извършването на 

контролни изследвания на пациентите ние установихме присъствие на 

специфични IgG1, IgG2 и IgG4 субклас антитела при първичното 

изследване, което показва тяхната експресия към използвания от нас 

антиген от T. canis. Резултатите от нашите проучвания установиха 

наличие на високи нива на антитоксокарните IgG1 и IgG3 антитела и 

на специфичните IgG4 в края на изследвания период (една година след 

диагностициране на заболяването) при проследените пациенти с 

токсокароза. Това показва тяхното задържане в хода на заболяването и 

вероятно присъствието им е отговорно за дългото персистиране на 

специфичните IgG антитела, характерно за токсокарозата.  

В края на този период средната стойност на IgG2 антителата 

беше под установения праг на реакцията, което показва тяхното 

изчерпване в серума на пациентите в хода на заболяването. Ранното 

изчерпване на IgG2 към 9-ия месец след първичното изследване ни 

дават основание да считаме, че този субклас може да служи като 

допълнителен потвърдителен маркер за давността на инвазията. 

 
6. Оценка на диагностичните параметри на ELISA 

методите за доказване на специфични антитоксокарни IgG 

субклас антитела – IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4 и сравнението им с 

ELISA за определяне на антитоксокарни IgG антитела 

Изследването на пациентите с токсокароза за наличие на 

специфични IgG субкласове антитела в разработените реакции ELISA 

IgG 1-4 показа най-висока чувствителност на ELISA за определяне на 

антитоксокарни IgG1 антитела - 65%, следвана от ELISA IgG2 - 43% и 
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ELISA IgG4 - 42%. Най-ниска чувствителност определихме за ELISA 

IgG3 - 31% (табл. 12).  

Специфичността на лабораторните реакции за определяне на 

специфични IgG субкласове при токсокарозата, която определихме 

при тестирането на здравите лица, беше по-висока - 95,7% за ELISA 

IgG2 и ELISA IgG4, и 93,5% за ELISA IgG1 и ELISA IgG3, от тази, 

получена за ELISA IgG (92%) (табл. 12). Най-добро съотношение 

чувствителност/специфичност при изследваните от нас групи 

получихме за реакция ELISA за определяне на антитоксокарни IgG1 

субклас антитела.  

 

Табл. 12. Характеристики на разработените реакции ELISA за 

определяне на специфични IgG субклас антитела и сравнението 

им с ELISA за определяне на антитоксокарни IgG антитела 

(търговски набор) 
 

 

ELISA 

IgG 

 

ELISA 

IgG1 

 

ELISA 

IgG2 

 

ELISA 

IgG3 

 

ELISA 

IgG4 

Здрави лица 

Специфичност 

(%) 

средна ОП 

92 

 

0.420 

93,5 

 

0.458 

95,7 

 

0.413 

93,5 

 

0.258 

95,7 

 

0.285 

  

Пациенти с токсокароза 

 

Чувствителност 

(%) 

средна ОП 

100 

 

1.568 

64,6 

 

1.224 

43,1 

 

0.856 

30,8 

 

0.570 

41,5 

 

0.877 

 

Интензивни проучвания по отношение на специфичния 

субклас отговор при токсокарозата са извършени от Watthanakulpanich 

et al. (2008), според които ELISA IgG2 е с най-висока чувствителност – 
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98% (ELISA IgG1 – 60%, ELISA IgG3 - 78%, ELISA IgG4 - 64%). 

Според тях IgG2 субклас разпознава карбохидратни епитопи в TES 

антигените и определянето на тези антитела може значително да 

подобри серодиагностиката на токсокарозата.  

Проучвания на Cuellar et al. (2001) при мишки, заразени с T. 

canis показват предоминиращ синтез на IgG1 субклас и много ниски 

нива на IgG3, което според тях доказва, че соматичните продукти, 

отделяни от мъртвите ларви, са отговорни за IgG1 продукцията. 

Авторите също считат, че присъствието на специфични IgG1, е белег, 

че двата типа T-хелперни (Th1 и Th2) клетки са активни, въпреки че 

при токсокарозата е установен Th2 - доминантният имунен отговор. 

Съществуващите различия по отношение на антитоксокарните IgG 

субкласове в литературата могат да бъдат обяснени с различия в 

използвания антиген от T. canis и условията на разработените методи 

за тяхното определяне.  

Нашите резултати показаха синтез на антитоксокарни IgG1 

субклас антитела при най-голям брой от пациентите, включени в 

проучването. Наличието на корелация между присъствието на IgG1 и 

останалите три субкласове антитела – IgG2, IgG3 и IgG4 показва 

тяхната важна роля в имунния отговор при токсокарозата. 

Публикувани подобни резултати не открихме в литературата. 
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7. Проучване на диагностичната стойност на 

специфичните IgA антитела при пациенти с токсокароза 

7.1. Изследване на пациенти, положителни за 

токсокароза в ELISA IgG за наличие на специфични 

антитоксокарни IgA антитела  

Резултатите показаха, че от общия брой лица с токсокароза 

(130), 34 (26,2%) са положителни и за антитоксокарни IgA антитела, 

при 6 (4,6%) резултатът беше граничен, а при останалите 90 (69,2%) 

отчетохме отрицателен за специфични IgA антитела резултат (табл. 

13).  

 

Табл. 13. Резултати от изследването на пациенти с токсокароза в 

ELISA за определяне на специфични IgA антитела 
 

IgA 

 

 

Брой % IP средна 

стойност 

Диапазон 

(IP) 

IgA (+) 34 26,2 2.063 1.12-5.90 

IgA (+/-) 6 4,6 0.992 0.91-1.10 

IgA (-) 90 69,2 0.461 0.10-0.90 

Общо 130 100 0.905 0.10-5.90 

 

Положителен резултат получихме при 18 мъже (52,9%) и 16 

жени (47,1%), като между тях не установихме статистически значима 

разлика (p=0,671).  

Антитоксокарни IgA антитела отчетохме при 8 деца (23,5%) и 

26 (76,5%) възрастни. Въпреки че при положителните за специфичен 

IgA преобладаваха лицата над 19 години, между възрастта и 

позитивността за IgA не установихме статистическа зависимост 
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(р=0,317) (табл. 14). Пациентите с установени антитоксокарни IgA 

антитела бяха основно с висцерално засягане – 32 (94,1%) от общо 34 

спрямо пациентите с очна форма – 2 (5,9%) (табл. 14).  

 

Табл. 14. Обобщени данни за наличието на специфични IgA 

антитела при пациенти с токсокароза спрямо техния пол, възраст 

и клинична форма 
 

Пациенти с 
токсокароза 

Положителен резултат 
в ELISA 

Toxocara IgA 

Средна 
стойност на 

IP 

Пол 
 мъже 
 жени 

 
18 (52,9%) 
16 (47,1% 

 
0.873 
0.937 

Възраст 
 деца 
 възрастни 

 
8 (23,5%) 

26 (76,5%) 

 
0.709 
0.995 

Клинична форма 
 висцерална 
 очна 

 
32 (94,1%) 

2 (5,9%) 

 
0.929 
0.614 

 

7.2. Проследяване на динамиката на специфичните 

антитоксокарни IgA антитела в различни периоди след 

първичното изследване  

От проследените за период от една година 35 пациенти, 

положителни за специфични IgG антитела, при 14 са открити и 

специфични IgA (40%). До 3-ия месец след началното изследване 

установихме този изотип при пет от 16 (31,2%) лица. В периода между 

3 и 6 месец специфични IgA антитела открихме при 4 (26,7%) от 15, а 

между 6 - 9-ия месец тяхното присъствие наблюдавахме при 4 от 8 

изследвани. След този период при нито един от тестираните 5 

пациенти не отчетохме специфични антитоксокарни IgA антитела 

(табл. 15).  
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Табл. 15. Проследяване присъствието и нивата на 

антитоксокарните IgA антитела в различните периоди след 

първичното изследване 
 

Период 

(месеци) 
Брой 

IgA (+) 

брой 

 (%) 

IgA (+/-) 

брой 

 (%) 

IgA (-) 

брой  

(%) 

IP (средна 

стойност) 

първично 

изследване 
35 

14 

 (40%) 

2 

 (5,7%) 

19 

 (54%) 
1.193 

< 3  16 
5 

(32,2%) 

1 

 (6,2%) 

10 

 (63%) 
1.019 

3 - 6  15 
4  

(26,7%) 

1 

 (6,7%) 

10  

(67%) 
1.063 

6 - 9  8 
4 

 (50%) 

0 

 (0%) 

4  

(50%) 
1.136 

9 - 12  5 
0 

 (0%) 

0 

 (0%) 

5 

 (100%) 
0.440 

 

Нивото на специфичният IgA (изразено със средни стойности 

на индекса на пробите - IP) беше най-високо при първичното 

изследване (1.193), но след 9-ия месец средната стойност на индекса 

при изследваните пациенти беше негативна (0.440) (табл. 15).  

Данните за присъствието и ролята на IgA антителата при 

токсокарозата в достъпната ни литература са ограничени. 

Специфичните IgA и IgM антитела се използват като маркер за ранен 

стадий на заболяването при други паразитози (токсоплазмоза) (Stepick-

Biek et al., 1990). Отчетените от нас най-високи стойности на 

антитоксокарните IgA антитела при първичното изследване и 

изчерпването им в периода 9 - 12 месец, когато все още присъстват IgG 

показват, че са свързани с ранния стадий на заболяването.  
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7.3. Проучване на взаимодействията между 

специфичните IgG и IgA антитела при пациенти с 

токсокароза 

Получените данни категорично показаха, че между 

присъствието на двата изотипа антитела съществува статистическа 

зависимост (p=0,022), и при пациенти, положителни за специфичен 

IgA, нивото на антитоксокарните IgG антитела е много по-високо 

(3.962) в сравнение с тези от тях, при които специфични IgA антитела 

не се откриват (2.940) (табл. 16).  

 

Табл. 16. Присъствие на антитоксокарни IgA антитела и 

съответните нива на специфични IgG антитела при пациенти с 

токсокароза 
 

 

IgG SI 

Брой пациенти с: 

IgA (+) IgA (+/-) IgA (-) 

1.1-3.0 13 (38,2%) 3 (50%) 52 (57,8%) 

3.0-6.0 15 (44,1%) 2 (33,3%) 31 (34,4%) 

6.0-9.5 6 (17,6%) 1 (16,7%) 7 (7,8%) 

средна 

стойност 
3.961 3.705 2.940 

 

7.4. Корелация между специфичните IgA антитела и 

субкласовете на IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) при пациенти с 

токсокароза 

При основната част от положителните за IgA пациенти с 

токсокароза отчетохме и присъствие на антитоксокарни IgG1 субклас – 

при 27 от 34 изследвани (79,4%) и тази връзка беше статистически 



51 

 

значима (p=0,049) (табл. 17). В случаите, когато не откривахме IgG1, 

нивото на специфичните IgA беше почти два пъти по-ниско (0.633) 

отколкото при тези пациенти, при които тези антитела персистираха 

(1.053) и различията в стойностите бяха статистически значими – 

р=0,013 (фиг. 27).  

Между присъствието на антитоксокарните IgA и 

специфичните IgG2, IgG3 и IgG4 не установихме статистическа 

зависимост (табл. 17).  

 

Фиг. 27. Средни нива на специфични IgA антитела при пациенти с 

токсокароза спрямо присъствието или липсата на специфични 

IgG1 субклас антитела 
 

 

 
Анализът на получените резултати показа, че най-голям брой 

от изследваните с положителен резултат за IgA са едновременно и с 

IgG1/IgG2/IgG4 (6 от 34 - 17,6%) или и четирите субкласа 

IgG1/IgG2/IgG3/IgG4 - 5 (14,7%). Средните стойности на нивата на 

антитоксокарните IgA антитела бяха най-високи при пациентите с 

установени IgG1/IgG2/IgG4 - 1.335 и при IgG1/IgG4 - 1.189. 

0.633 

1.053 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

IgG1 (-) IgG1 (+)

Средни 

нива на 

IgA (IP) 
IgA  

р=0,013 
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Табл. 17. Брой и относителен дял на пациенти с токсокароза с 

присъствие на определен специфичен IgG субклас и 

антитоксокарни IgA антитела 
 

Показатели Брой/% пациенти с: p= 

IgA (-) IgA (+)  

IgG1 

 отрицателни 

 положителни 

 

38 (42,2%) 

52 (57,8%) 

 

7 (20,6%) 

27 (79,4%) 

0,049 

IgG2 

 отрицателни 

 положителни 

 

56 (62,2%) 

34 (37,8%) 

 

15 (44,1%) 

19 (55,9%) 

0,181 

IgG3 

 отрицателни 

 положителни 

 

66 (73,3%) 

24 (26,7%) 

 

21 (61,8%) 

13 (38,2%) 

0,267 

IgG4 

 отрицателни 

 положителни 

 

56 (62,2%) 

34 (37,8%) 

 

16 (47,1%) 

18 (52,9%) 

0,285 

 

8. Определяне на нивото на общия серумен IgE при 

пациенти с токсокароза и здрави лица  

8.1. Концентрация на общия серумен IgE при 

здрави лица 

От извършените проучвания по отношение на концентрацията 

на общия серумен IgE при здрави лица (46) установихме, че средната 

стойност на този имуноглобулин е 67.98 IU/ml ± 57.23 IU/ml (област 
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228 IU/ml), която определихме като референтна мярка. Най-ниската 

стойност на концентрацията на серумен IgE при групата здрави лица 

беше 2 IU/ml, а най-висока - 230 IU/ml.  

С концентрация на тотален IgE над 100 IU/ml бяха 8 от 

здравите лица (18%) - 3 мъже (7%) и 5 (11%) жени. Най-високо ниво на 

общ IgE отчетохме във възрастовите групи 65-69 г. и 25-29 години 

(фиг. 28).  

 

Фиг. 28. Концентрация на общ серумен IgE (IU/ml) при здрави 

лица в отделните възрастови групи 
 

 

 

Определянето на референтните нива на общият серумен IgE е 

важно условие поради съществуващите различия в изследваните 

популации, дължащи се на етнически особености, географски условия 

и различия в методи на измерване, което дава отражение върху 

получените резултати.  
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8.2. Изследване на концентрацията на общия 

серумен IgE при пациенти с токсокароза 

Данните от изследването на концентрацията на общия 

серумен IgE при пациентите с токсокароза (130) показаха значителни 

различия в нивото на този имуноглобулин от 4 IU/ml до 957.95 IU/ml, 

със средна стойност 291.52 IU/ml ± 270.8 IU/ml.  

Средната стойност на IgE при пациентите с токсокароза 

(291.52 IU/ml) беше 4 пъти по-висока от получената при здравите лица 

(68 IU/ml). Със стойности на тоталния IgE до 100 IU/ml бяха 50 

(38,5%) от общия брой изследвани пациенти, от 100 до 500 IU/ml - 48 

(36,9%) и от 500 до 1000 IU/ml – 32 (24,6%) (фиг. 29).  

С повишени нива в сравнение с референтните стойности на 

общия серумен IgE бяха преобладаващата част от пациентите с 

токсокароза – общо 80 (75,4%) от изследваните 130.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 29. Относителен дял на пациентите с токсокароза 

спрямо определените концентрации на общият серумен IgE 
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Данните за стойностите на тоталния IgE при пациентите с 

токсокароза според пола не показаха наличие на статистически 

значими различия (р=0,976). Средната стойност на получената 

концентрация на общия серумен IgE за всички деца - 382.62 IU/ml 

беше значително по-висока от тази на възрастните (249.56 IU/ml), със 

статистически значими различия между тях (р=0,009).  

Обработката на получените резултати по възрастови групи, 

препоръчани от производителите на диагностичния тест за определяне 

на общ IgE показа, че получената стойност на IgE е статистически 

значимо по-висока от референтната в групите на децата от 1 до 5 

години, на децата от 6 до 9 години и във възрастовата група над 16 г. 

При децата във възрастова група 10-15 г. референтната мярка е 199 

IU/ml и при тях не установихме статистически значими различия по 

отношение на концентрацията на общия IgE – 374 IU/ml (p=0,813) 

(табл. 18).  

 

Табл. 18. Ниво на общия IgE при пациенти с токсокароза по 

възрастови групи, разпределени според указанията на 

диагностичния тест (ELISA total IgE) 
 

 
 

Възрастова група (години) 

 

 

 

1-5 

 

6-9 

 

10-15 

 

>16 

Брой лица 25 8 5 92 

Средна стойност 

на общ IgE (IU/ml) 
420.0 382.3 374.1 244.2 

Референтна 

стойност (IU/ml) 
60 155 199 100 

p= < 0,0001 0,039 0,812 0,0004 
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При проучване на връзката между общия серумен IgE и 

клиничната форма на заболяването установихме повишение при 74 от 

пациентите с висцерална форма – 42 (35%), а при пациентите с очни 

прояви на заболяването 6 (60%) от 10 имаха от 100 до 500 единици и 4 

(40%) - до 100 единици. Основната част от пациентите с над 500 

единици бяха с водещ симптом еозинофилия (53%). 

Alonso et al. (2000) съобщават много високи нива на тотален 

IgE и еозинофилия при деца с позитивен резултат за токсокароза и 

според тях това се наблюдава често при пациенти с висцерална 

токсокароза. 

Според съществуващи съобщения в литературата ниво на общ 

серумен IgE над 500 IU/ml при пациентите с токсокароза е показателно 

за свежа инфекция (Magnaval et al., 2001). При изследваната от нас 

група с такива данни бяха 24,6% от лицата (16 мъже и 16 жени; 14 деца 

и 18 възрастни), всички с висцерална форма на заболяването.  

8.3. Проследяване динамиката на общия серумен 

IgE при последователни контролни изследвания на 

пациенти с токсокароза  

Резултатите за концентрацията на общия серумен IgE в 

различни периоди след първичното изследване показаха, че 

установената средна стойност от 349.6 IU/ml от първоначалното 

изследване остава почти непроменена до третият месец (334.5 IU/ml). 

Неговите нива бяха най-високи в периода 3 - 6 месец, но между 6-ия и 

9-ия месец концентрацията на този имуноглобулин намаляваше 

значително и средната му стойност достига нормалното разпределение 

в популацията – 81.8 IU/ml (табл. 19).  

 



57 

 

Табл. 19. Проследяване нивата на общ серумен IgE в различни 

периоди на контролни изследвания на пациенти с токсокароза 
 

Период 

(месеци) 

Брой/% пациенти с ниво на общия 

серумен IgE: 
IgE IU/ml 

(средна 

стойност) 
IgE<100 

IU/ml 

IgE>100 

IU/ml 
Общо 

първично 10 (28,6%) 25 (71,4%) 35 (100%) 349.6 

до 3  5 (31,2%) 11 (68,8%) 16 (100%) 334.5 

3 - 6  3 (20%) 12 (80%) 15 (100%) 449.1 

6 - 9  7 (87,5%) 1 (12,5%) 8 (100%) 81.8 

9 - 12  1 (20%) 4 (80%) 5 (100%) 293.7 

  

Според Niedworok et al. (2008), нивата на IgE се понижават 

значително след лечението и затова е подходящ маркер, заедно с 

еозинофилния катионен протеин (ECP), за мониториране на терапията. 

Установеното от нас значително понижение на нивото на общия 

серумен IgE (под 100 IU/ml) в периода 6 – 9 месец при извършените 

контролни изследвания показва, че измерването на неговата 

концентрация може да бъде полезен маркер за еволюция на 

заболяването и за оценка на ефекта от проведеното лечение.  

Повторното повишение на стойностите на общия серумен IgE 

след този период, което наблюдавахме при двама от пациентите, 

вероятно е индикатор за повторно заразяване или неуспех при 

лечението на пациента и все още активно заболяване (Hagel et al., 

1993; Durmaz et al., 1998). 
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8.4. Корелация между общия серумен IgE и 

специфичните IgG субкласове (IgG1 - IgG4) при пациенти с 

токсокароза  

Данните за присъствието на антитоксокарни IgG1 антитела и 

нивото на общия серумен IgE показаха, че при основната част от 

пациентите с ниво на IgE над 500 IU/ml – 27 (84,4%) от 32 лица се 

установяват и специфични IgG1 субклас антитела, като при 

статистическия анализ установихме връзка между двете променливи 

(p=0,003). Средната концентрация на общия серумен IgE при 

пациентите, които имаха специфични IgG1 антитела, беше значително 

по-висока (348.71 IU/ml) в сравнение с тези, при които този субклас 

липсваше (187.1 IU/ml), като тези различия имаха статистическа 

значимост – р=0,001 (фиг. 30). 

 

Фиг. 30. Средни стойности на получените оптични плътности на 

антитоксокарните IgG субклас антитела и статистическите 

различия между тях спрямо нивото на общия серумен IgE 
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При проучване на връзката между антитоксокарните IgG2 

антитела и общия IgE установихме, че пациентите с наличие на IgG2 

субклас антитела се характеризират с по-високо ниво на общия 

серумен IgE от това на тези, при които те липсваха, но различията в 

тези стойности не бяха статистически значими (p=0,503) (фиг. 30). 

Между едновременното присъствие на антитоксокарни IgG3 

антитела и общия IgE при пациентите с токсокароза не установихме 

статистическа зависимост (р=0,232) (фиг. 30).  

При проучването на корелацията между положителните за 

IgG4 и общия IgE наблюдавахме високи нива над 500 IU/ml при 42,6% 

от тях. Между присъствието на тези два вида антитела установихме 

статистическа зависимост - p=0,000. Както при IgG1, отрицателните за 

IgG4 се характеризираха със значително по-ниски нива на общия 

серумен IgE - 211.5 IU/ml спрямо тези с наличие на специфични IgG4 - 

404.15 IU/ml, като тези различия имаха статистическа значимимост 

(p=0,000) (фиг. 30).  

Средната концентрация на общия IgE беше най-висока при 

пациентите с установени четири субкласа – 466.9 IU/ml, както и при 

тези с присъствие на IgG1/IgG3/IgG4 (465.8 IU/ml) или IgG1/IgG2/IgG4 

(412.7 IU/ml), което показва, че нивото на серумния IgE е най-високо, 

когато присъстват едновременно IgG1 и IgG4. Това вероятно се дължи 

на потенциращия ефект на IgG4 при образуването на IgE, или за общи 

антигени с T. canis, които водят до синтезирането на общ IgE и 

специфични IgG1 и IgG4 антитела. Това говори за тяхното 

предполагаемо участие в развитието на алергичните реакции, свързани 

с токсокарозата. 
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Резултатите от извършените от нас проучвания ни дават 

основание да заключим, че когато при изследване на пациенти с 

токсокароза бъдат определени високи нива на антитоксокарни IgG 

антитела (основно от присъствието на специфични IgG1, IgG2 и IgG4), 

на антитоксокарни IgA антитела и повишени нива на общия серумен 

IgE, можем да предположим, че се касае за активно заболяване, което 

се нуждае от лечение.  

При успешно проведено лечение концентрацията на общия 

серумен IgE намалява под референтния лимит (100 IU/ml) и 

специфичните IgA се негативират. Единственият субклас, който вече 

не присъства в края на проследявания период е специфичният IgG2, 

поради което считаме, че може да го предложим като вероятен маркер 

за благоприятен изход на заболяването и успех на проведената 

терапия.  
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V. ИЗВОДИ   

1. Постигнато е стандартизиране на разработените 

лабораторни ELISA тестове за определяне на антитоксокарни IgG1, 

IgG2, IgG3 и IgG4 в човешки серум посредством определяне на 

оптималните параметри на теста: концентрация на 

секреторно/екскреторния антиген от култивирани in vitro ларви на T. 

canis – 0.05 μg/ml; разреждане на серумите – 1:100; инкубация на 

серумите – 1 час при 37
0
С и разреждания на конюгатите – 1:3000 за 

анти-човешки IgG1, 1:2000 за IgG2, 1:3500 за IgG3 и 1:3500 за IgG4, 

при инкубация 1 час/37
0
С.  

2. Лабораторните ELISA тестове са с висока специфичност – 

95,7% на ELISA IgG2 и IgG4 и 93,5% на ELISA IgG1 и IgG3. Най-

висока чувствителност е отчетена на ELISA IgG1– 65%. 

3. Сред пациентите с клинични прояви на токсокароза и 

доказани тотални антитоксокарни IgG антитела в серума най-често се 

установява продукция на IgG1 - при 65% от тях, следвана от IgG2 - 

43%, IgG4 - 42% и IgG3 - 31%. 

4. Едновременното наличие на всички субкласове се среща 

сравнително рядко - при 7,7% от изследваните пациенти. Открита е 

статистически значима корелация между продукцията на 

антитоксокарни IgG1 антитела с всеки един от останалите IgG 

субкласове – IgG2, IgG3 и IgG4. Комбинациите IgG3/IgG4 и 

IgG2/IgG3/IgG4 без специфични IgG1 антитела не се наблюдават. 

5. Антитоксокарни серумни IgA антитела са открити в част 

(26,2%) от пациентите с токсокароза. Отчетените най-високи 

стойности при първичното изследване и изчерпването им в периода 9 - 
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12 месец, когато все още присъстват специфичните IgG показват, че са 

свързани с ранния стадий на заболяването.  

6. При значителна част (75%) от изследваните пациенти с 

токсокароза е установено повишено ниво на общия серумен IgE със 

средна концентрация превишаваща четири пъти референтните 

стойности при здрави лица. При изследваните деца с токсокароза 

стойностите на общия серумен IgE са по-високи от тези на 

възрастните.   

7. Значителният спад (под референтния лимит) на нивото на 

тоталния серумен IgE в периода от 6-ия до 9-ия месец след първичното 

изследване предоставя възможност за приложение на този маркер за 

определяне на активността на заболяването и индиректни данни за 

ефективността на проведеното лечение. 

8. Статистически достоверната корелация между продукцията 

на общ серумен IgE и на антитоксокарните IgG1 и IgG4 субкласове 

показва, че те играят ключова роля в развитието на алергичен имунен 

отговор, насочен срещу секреторно/екскреторните антигени на T. 

canis.  

9. Специфичните IgG1 субклас антитела са свързани с 

присъствието на другите три субкласа, с антитоксокарните IgA 

антитела и с общия серумен IgE, което показва, че те имат важна роля 

в имунния отговор при токсокарозата. 

10. Изчерпването на специфичните IgA и IgG2 в периода от 9-

ия до 12-ия месец след установяване на заболяването може да се 

използва при отграничаването на остра от хронична токсокароза.  
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VI. ПРИНОСИ  

 
С оригинален характер: 

1. За първи път в България са разработени стандартизирани 

лабораторни ELISA тестове на базата на секреторно/ексреторен 

антиген от култивирани in vitro ларви на T. canis за определяне на 

специфични IgG субкласове - IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4, определени са 

оптималните параметри на реакциите и e извършена оценка на 

диагностичните им възможности при пациенти с токсокароза.  

2. При пациентите с данни за токсокароза са установени 

различия в специфичния IgG субклас отговор по пол, възраст и 

клинична форма. Различията по отношение на нивата на IgG1, IgG3 и 

IgG4 субклас антителата при възрастните и децата с токсокароза са 

статистически значими.  

3. Оригинални са данните за установената корелация между 

отделните IgG субкласове. Доказана е важната роля на субклас IgG1 

в имунния отговор при токсокарозата и изчерпване на IgG2 до една 

година след първоначалната диагноза.  

4. За първи път в България е изследвана диагностичната 

стойност на специфичните IgA антитела при токсокарозата и е 

установена възможността този изотип да се прилага за определяне на 

ранния стадий на заболяването поради по-бързото му негативиране.  

5. Оригинални са получените данни за връзката между 

продукцията на специфичните IgG субкласове, специфичните IgA и 

тоталните IgE антитела, които дават важна информация за 

хуморалния имунен отговор при токсокарозата.  

6. Данните за изчерпването на специфичните IgA антитела и 

антитоксокарните IgG2 субклас антитела до една година след 
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първоначалната диагноза на заболяването при изследваните 

пациенти, които позволяват разграничаване на остра от хронична 

токсокароза са първи по рода си.  

  
С научно-приложен характер: 

1. Данните за диагностичното значение на повишените 

стойности на тоталния серумен IgE при пациенти с токсокароза са 

първи по рода си у нас. 

2. За първи път е определено значението на проследяването на 

комбинацията от проучваните имунологични маркери, чрез което 

може с голяма вероятност да се определи стадия на заболяването и да 

се съди за ефекта от проведеното лечение.  

 
С приложен характер: 

1. Внедряването на разработените тестове за определяне на 

специфичните IgG субкласове в практиката, както и включването в 

комбинацията от имунологични маркери на специфични IgA и 

тотални IgE ще подобри диагностиката на токсокарозата при хората 

и ще помогне за формулиране на адекватен терапевтичен подход. 
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РЕЗЮМЕ  

Токсокарозата е паразитно заболяване, дължащо се на 

миграцията и локализацията на паразитни нематодни ларви (основно 

на T. canis и T. cati) в човешкия организъм. Липсата на яйца и 

невъзможността за идентификация на ларвите в организма затрудняват 

диагностиката на заболяването, която понастоящем е базирана основно 

на серологични методи – ELISA и Western blot.  

Наличието на кръстосани реакции при изследването на 

пациенти с други хелминтни заболявания и дългото персистиране на 

антитоксокарните IgG антитела налага търсенето на допълнителни 

методи за диагностика. Ето защо се насочихме към проучването на 

други изотипове антитела – общ IgE и специфични IgA антитела, и на 

антитоксокарните IgG субкласове антитела (IgG1-4), с цел 

определянето на тяхната роля в диагностиката на токсокарозата. 

Допълнително при 35 от пациентите проследихме тяхната промяна до 

1 година след диагностициране на заболяването.  

В наши условия, с използването на секреторно/екскреторен 

антиген от in vitro култивирани ларви на T. canis разработихме 

серологични методи за определяне на специфични IgG (IgG1-4) 

субкласове антитела и определихме техните оптимални параметри. 

След тестирането на здрави лица определихме диагностичният титър и 

специфичността на разработените методи, която за всички реакции за 

определяне на субкласове IgG1-4 беше по-висока от определената на 

ELISA IgG при изследване на същата група.  

Присъствие на специфични IgG1 субклас антитела 

установихме при 65% от изследваните 130 пациенти с токсокароза, на 

IgG2 - при 43%, на IgG3 - 31% и на IgG4 - при 42%. Присъствие и на 

четирите субкласа определихме едновременно при 7,7% от тях. 

Направихме характеристика на IgG1-4 субклас отговора по пол, 

възраст и клинична форма на заболяването, като наблюдавахме 

възраст-зависим имунитет, който беше най-силно подчертан при 

децата от 0 до 4 години. Промяната в присъствието и нивата на 

специфичните IgG субкласове при контролни изследвания на 

пациентите с токсокароза до 1 година след откриване на заболяването 

показа задържане на антителата от субкласовете IgG1, IgG3 и IgG4 и 
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негативиране на резултатите за IgG2, което насочва към неговото 

използване за определяне стадия на инвазията – остра или хронична. 

Проучването на значението на антитоксокарните серумни IgA 

антитела показа присъствието им при 26,2% от пациентите с 

токсокароза, с най-високи стойности при първичното изследване. 

Тяхното изчерпването в периода 9-12 месец, когато все още 

присъстват специфичните IgG показва, че те са свързани с ранния 

стадий на заболяването.  

Повишени нива на общ серумен IgE отчетохме при 75% от 

изследваните лица с токсокароза, като средната концентрация при тях 

беше 4 пъти по-висока от определената за здрави лица. Наличието и 

нивата на тоталния IgE корелираха с присъствието на специфични 

IgG1 и IgG4 субкласове антитела, което показва развитието на 

алергичен тип имунен отговор срещу токсокарните 

секреторно/екскреторни антигени. Установеното от нас намаление в 

нивата му под референтния лимит през периода между 6 и 9 месец 

показва, че може да се използва като маркер за определяне активността 

на заболяването и индиректно, за ефективността на проведеното 

лечение. 

Проучените и разработените нови серологични методи могат 

да бъдат използвани като допълнителни потвърдителни тестове в 

диагностиката на токсокарозата, както и да намерят приложение за 

определяне на стадия и активността на заболяването при проследяване 

на пациенти с тази паразитоза. 
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SUMMARY 

Toxocariasis is а helminthic zoonosis, caused by the migration and 

localization of animal nematode larvae in human tissue – mostly Toxocara 

canis in dogs and Toxocara cati in cats. The lack of parasite’s eggs and 

impossibility to identify the larvae in the organism, make the diagnosis 

difficult, which nowadays is based mainly on serological methods – ELISA 

and Western blot.  

The presence of cross reactions with other helminth diseases and 

long persistence of anti-Toxocara IgG antibodies imposes searching of 

additional diagnostic methods. That is why we investigate the other isotypes 

of antibodies – total IgE and specific IgA and anti-Toxocara IgG subclass 

antibodies (IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4) to determine their role in Toxocara 

diagnosis. In addition, we follow up their change in 35 patients in a period 

of one year after the diagnosis.  

In our laboratory conditions, with the application of 

excretory/secretory antigens from in vitro cultivated T. canis larvae, we 

developed serological methods for determination of specific IgG (IgG1-4) 

subtype antibodies and defined their optimal parameters. After testing 

healthy people, we determined the diagnostic titer and the specificity of 

developed methods, which was higher for all reactions of defining IgG1-4 

subclasses (95,7% for ELISA IgG2 and IgG4 and 93,5% for ELISA IgG1 

and IgG3) from specificity, determined by ELISA IgG (92%) in the same 

group. 

The presence of specific IgG1 subclass antibodies we have 

established in 65% of 130 patients with Toxocariasis, IgG2 in 43%, IgG3 in 

31% and IgG4 in 42%. The simultaneously presence of the fourth 

subslasses was found in 7,7% from them. We characterized IgG1-4 subtype 

antibodies by sex, age and clinical form of the disease. We observed age-

related immunity, which was most pronounced in children between 0 to 4 

years. The alteration in the presence and the levels of specific IgG subclass 

antibodies in control examination of Toxocara patients up to 1 year after 

diagnosis of the disease revealed retention of specific IgG1, IgG3 and IgG4 

antibodies and negative results for IgG2, which could be used in 

determination of stage invasion – acute or chronic. 

The investigation role of serum anti-Toxocara IgA antibodies 

shown their existence in 26,2% in Toxocara patients with highest values in 
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the primary testing. Their depletion in the period between 9 and 12 months, 

when the specific IgG antibodies still appear, revealed that they are 

correlated with the early stage of the disease. 

Increased levels of total serum IgE antibodies we found in 75% of 

investigated patients with toxocariasis, such as average concentration was 4 

times higher by determined for healthy people. Children with toxocariasis 

have had significantly higher IgE concentration than the adults. The 

presence and levels of total IgE antibodies correlated to the presence of 

specific IgG1 and IgG4 subclass antibodies, which showed development of 

allergic type immune response against Toxocara  excretory/secretory 

antigens. The reduction of total IgE level below the reference limit, which 

we have established 6 to 9 months after the primary testing, shows that this 

could be used as a marker for determination disease’s activity and could 

give indirectly information about the efficiency of the treatment. 

This new serological methods could be used as additional 

confirmative tests in Toxocara diagnosis. They could find application in 

determination of disease’s stage and activity and could be useful in the 

follow-up period in patients with this parasitosis.  

 


