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АНОТАЦІЯ 

Процик А.Л. Клініко-патогенетичні зміни функціонального стану 

печінки, біоценозу кишечника та оптимізація лікування хворих на 

лямбліоз і аскаридоз. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби (14 – медичні науки). – Івано-

Франківський національний медичний університет, МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2019. 

Івано-Франківський національний медичний університет, МОЗ України, 

Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей перебігу лямбліозу, 

аскаридозу та поєднаної інвазії цими збудниками та дослідженню 

ефективності лікування хворих на лямбліоз із аскаридозом з урахуванням 

клінічних особливостей, функціонального стану печінки, окисної модифікації 

білків, антиоксидантної системи та мікрофлори кишечника. 

Вивчивши клінічні симптоми поєднаної інвазії лямбліями та 

аскаридами, та, порівнюючи із клінікою лямбліозу та аскаридозу нами були 

виявлені певні особливості поєднаного перебігу паразитозів. У хворих на 

лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною інвазією в клінічній картині були присутні 

такі клінічні синдроми: диспепсичний, алергічний, астено-невротичний та 

інтоксикаційний. Найхарактернішим був диспепсичний синдром, який в групі 

з поєднаною інвазією зустрічався в 1,3 рази частіше, ніж у пацієнтів з 

лямбліозом та в 1,4 рази частіше, ніж в пацієнтів з аскаридозом. Крім того, для 

усіх пацієнтів, обстежених нами, характерними також були алергічний та 

астено-вегетативний синдроми, які також більше виражені у групі із 

поєднаною інвазією, ніж у групах зі моноінвазіями. Найрідше зустрічався 

інтоксикаційний синдром, проте в групі з поєднаною інвазією він 

спостерігався частіше (48,83±5,4%), ніж в пацієнтів з лямбліозом (13,04±5,0%) 

та з аскаридозом (18,18±5,8%). 
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Зміни показників ЗАК найбільш вираженими були в пацієнтів із 

поєднаною інвазією. Найхарактернішою була еозинофілія з середнім 

показником 10,09±0,59% (p˂0,05). Також спостерігалося достовірне 

підвищення рівня ШОЕ (19,78±072 мм/год). Зниження рівня гемоглобіну 

(107,63±1,24 г/л) відмічалось у більш, ніж половини пацієнтів в групі з 

поєднаною інвазією (p˂0,05). в порівнянні з моноінвазіями та групою 

контролю. 

Аналізуючи біохімічні показники, що характеризують стан печінки, 

встановлено, що зміни у пацієнтів основної групи були найбільш 

характерними. У них достовірно, по відношенню до хворих з моноінвазіями та 

контрольної групи відмічалися підвищений рівень прямого білірубіну 

(10,34±0,94 мкм/л), активність АлАТ (62,32±5,6 МО/л) та показники тимолової 

проби (7,15±056 Од). В хворих з поєднаною інвазією спостерігалась 

гіпопротеїнемія (70,84±2,5 г/л), з ознаками диспротеїнемії: зниження 

альбумінів (32,12±1,9 г/л), підвищення рівнів β-глобулінів (11,34±0,38 г/л) та 

γ-глобулінів (21,23±1,2 г/л). 

У пацієнтів з поєднаною інвазією відбувалась активація прооксидантної 

системи організму, що проявлялось достовірним підвищенням рівня ОМБ 

(2,28±0,01 Од.опт.густ.) по відношенню до хворих всіх досліджуваних груп. 

На противагу цьому, порушувалась діяльність антиоксидантної системи, 

що характеризувалась зниженням рівня СОД (20,85±0,89 ум.од.) по 

відношенню до всіх груп та ЦП (14,52±0,53 ум.од.) по відношенню до 

контрольної групи. В результаті наростання ознак ендогенної інтоксикації 

були підвищені показники МСМ (0,32±0,01 ум.од.) і ЛІІ (3,61±0,16). 

Дисбіотичні зміни у хворих на лямбліоз із аскаридозом проявлялися 

зниженням вмісту автохтонної флори кишечника (лактобактерій, 

біфідобактерій, загальної кількості ешерихій та ентерококів), збільшенням 

кількості алохтонних мікроорганізмів (бактероїдів, ешерихій з 

слабоферментативними властивостями, УПЕ, грибів роду Candida) та появою 

гемолітичної кишкової палички (p˂0,05). У всіх пацієнтів з поєднаною 
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інвазією були виявлені ознаки дисбіозу різного ступеню. Дисбіоз І ст. 

встановлено у 10 хворих (11,62%), ІІ ст. – у 14 (16,28%), і ІІІ ст. — у 58 

(67,44%) осіб. На відміну від груп хворих з моноінвазією у 4-х пацієнтів 

(4,65%) був виявлений дисбіоз ІV ступеню. Класична методика не завжди дає 

об’єктивну оцінку ступеню дисбіозу. Тому нами був розрахований показник 

індексу дисбіозу, який характеризує співвідношення між автохтонною та 

алохтонною флорою. У здорових осіб індекс дисбіозу в середньому становив 

1,38±0,03. В групі хворих з лямбліозом індекс дисбіозу дорівнював 0,71±0,04, 

в хворих з аскаридозом — 0,62±0,02. Середнє значення було найнижче в групі 

з поєднаною інвазією – 0,47±0,03. 

Результати кореляційного аналізу, проведеного у хворих з поєднаною 

інвазією лямбліями та аскаридами, свідчать про зворотній зв'язок середнього 

ступеня між показниками ОМБ та ЦП і СОД (коефіцієнти Спірмена становили 

ρ=-0,62 і ρ=-0,51 відповідно). Також встановлено існування сильного прямого 

зв’язку між показниками ОМБ та МСМ (ρ=0,84). Кореляційний аналіз 

продемонстрував наявність прямого зв′язку між показниками ОМБ і ЛІІ 

(ρ=0,84). Аналогічні взаємозв’язки встановлено між ЛІІ і МСМ (коефіцієнт 

Спірмена становив ρ=0,91). При проведенні кореляційного аналізу між 

показниками ІД та ОМБ у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та 

аскаридами, виявлено прямий зв′язок середньої сили (ρ=0,55). Результати 

кореляційного аналізу між ІД та ЦП і СОД свідчать про зворотній зв'язок 

(коефіцієнти Спірмена становили ρ=-0,74 та ρ=-0,81 відповідно). Проведення 

кореляційного аналізу показало існування сильного прямого зв’язку 

показника ІД з МСМ і ЛІІ (коефіцієнти Спірмена становили ρ=0,79 і ρ=0,71 

відповідно). 

Враховуючи, що висока частота клінічних синдромів, зміни показників 

гемограми та функціонального стану печінки, системи антиоксидантного 

захисту та ендогенної інтоксикації, стану мікрофлори кишечника найбільш 

вираженими були в групі з поєднаною інвазією, наша лікувальна корекція була 

спрямована на даних пацієнтів. 
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Після проведеного лікування у всіх групах пацієнтів відмічалася 

позитивна динаміка клінічної картини та лабораторних показників. Найбільш 

суттєві зміни визначались в групі пацієнтів, які отримували в комплексному 

лікуванні силімарин та сахароміцети буларді. 

Встановлено у хворих з інвазіями лямбліозу та аскаридозу після 

проведеного лікування зменшувалась частота провідних клінічних синдромів. 

Використання силімарину та сахароміцетів буларді в комплексному лікуванні 

усувало прояви цих клінічних синдромів у більшості хворих з поєднаною 

інвазією лямбліями та аскаридами: диспепсичного (у 86,36%), алергічного (у 

95,45%), астено-невротичного (у 95,45%) та інтоксикаційного (у 100%). 

При включенні силімарину та сахароміцетів буларді в комплексне 

лікування відзначалися позитивні зміни показників ЗАК. Зменшувалась 

кількість еозинофілів з середнім показником 3,9±0,59%, порівнюючи з даними 

до початку лікування (p˂0,05). Також спостерігалося достовірне підвищення 

рівня гемоглобіну (121,5±1,24г/л) (p˂0,05). Зниження ШОЕ після проведеного 

лікування (10,55±072 мм/год) відмічалось у більшості пацієнтів (p˂0,05). 

Застосування силімарину, сахароміцетів буларді характеризувалося 

покращенням функціонального стану печінки та нормалізацією показників 

протеїнограми, проте найбільш ефективним було поєднання силімарину із 

сахароміцетами буларді. При комбінованому застосуванні препаратів 

відмічалось зниження рівня загального (14,74±0,74 мкм/л) та прямого 

білірубіну (6,34±0,74 мкм/л), активності АлАТ (32,32±5,1 МО/л) та тимолової 

проби (3,75±0,38 Од). За показниками протеїнограми, підвищувався рівень 

загального білка (75,84±1,2 г/л), рівень альбумінів (40,12±1,9 г/л), відмічалося 

зниження рівнів β-глобулінів (9,64±0,38 г/л) та γ-глобулінів (17,23±1,2 г/л). 

Використання силімарину із препаратом сахароміцетів буларді 

забезпечило зниження активності процесів ендогенної інтоксикації, 

вільнорадикального окислення, підвищення потенціалу антиоксидантної 

системи. 
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Рівень ОМБ знижувався та становив 1,26±0,05 од. опт. густ., в 

порівнянні з результатами до початку лікування (p˂0,05). В той час у 95,0% 

хворих відмічалась нормалізація рівня ЦП (23,98±0,76 ум.од) та СОД 

(44,32±1,05 ум.од) (p˂0,05). Рівень МСМ залишався підвищений лише у 2-х 

пацієнтів (9,45%). Середній показник становив 0,26±0,02 ум.од. ЛІІ становив 

1,89±0,05. Результати є достовірними щодо результатів до початку лікування 

(p˂0,05). 

Застосування препарату сахароміцетів буларді самостійно, та в 

поєднанні із силімарином призвело до нормалізації співвідношення 

бактерійної аутофлори у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та 

аскаридами, що характеризувалось зниженням ступеню дисбіозу кишечника. 

Так, при поєднаному лікуванні, дисбіоз І ст. був встановлений у 3-х хворих 

(16,69%), а дисбіоз ІІ, ІІІ та ІV ступеню у пацієнтів даної групи встановлено не 

було. Відповідно також знижувався показник ІД, порівнюючи з даними до 

лікування. Найвище значення зареєстровано у групі хворих, що отримували 

силімарин та сахароміцети буларді (1,28±0,03). 

При проведенні контрольного копроскопічного дослідження у одного 

пацієнта (4,54%) з групи де застосовували силімарин та сахароміцети буларді, 

було повторно виявлено лямблії, в одного пацієнта (4,54%) – виявлено 

аскариди і у жодного пацієнта не було виявлено обох збудників, що свідчить 

про ефективність застосованої схеми лікування. 

Ключові слова: лямбліоз, аскаридоз, поєднана інвазія, ендогенна 

інтоксикація, дисбіоз, лікувальна корекція.  
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ANOTATION 

Protsyk AL. Clinical-pathogenetic changes of functional liver status, 

biocenosis of intestine and optimization of treatment of patients with giardiasis 

and ascariasis. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of a candidate of medical 

sciences in specialty 14.01.13 – infectious diseases (14 – medical sciences). – Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2019. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of the course of 

giardiasis, ascariasis and the combined invasion by these pathogens and the study of 

the effectiveness of the treatment of patients with giardiasis with ascariasis, taking 

into account the clinical features, functional state of the liver, oxidative modification 

of proteins, antioxidant modification of the system. 

Having studied the clinical symptoms of the combined invasion of giardiasis 

with ascariasis, and comparing with the clinic of giardiasis and ascariasis, we have 

identified certain features of the combined course of parasitosis. In patients with 

giardiasis, ascariasis, and combined invasion, the following clinical syndromes were 

present in the clinical picture: dyspeptic, allergic, asthenic-neurotic, and 

intoxication. The most characteristic was dyspeptic syndrome, which in the group 

with combined invasion was 1.3 times more frequent than in patients with giardiasis 

and 1.4 times more frequent than in patients with ascariasis. In addition, all patients 

examined by us were also characterized by allergic and asthenic-vegetative 

syndromes, which are also more pronounced in the group with combined invasion 

than in groups with monoinvasions. Toxicity syndrome was the most common, but 

in the group with combined invasion it was more common (48.83 ± 5.4%) than in 

patients with giardiasis (13.04 ± 5.0%) and ascariasis (18.18 ± 5.8%). 

Changes in the CBC indices were most pronounced in patients with combined 

invasion. The most characteristic was eosinophilia with an average of 10.09 ± 0.59% 
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(p˂0.05). A significant increase in ESR was also observed (19.78 ± 072 mm / hour). 

A decrease in hemoglobin (107.63 ± 1.24 g / l) was observed in more than half of 

the patients in the combined invasion group (p˂0.05). compared to monoinvasions 

and control group. 

Analyzing the biochemical parameters characterizing the condition of the 

liver, it was found that the changes in the patients of the main group were the most 

characteristic. They showed significantly higher levels of direct bilirubin (10.34 ± 

0.94 µm / l), ALT activity (62.32 ± 5.6 IU / l) and thymol samples (compared to 

patients with monoinvasions and control group). 7.15 ± 056 U). In patients with 

combined invasion, hypoproteinemia (70.84 ± 2.5 g / l) was observed, with signs of 

dysproteinemia: decreased albumin (32.12 ± 1.9 g / l), increased levels of β-

globulins (11.34 ± 0, 38 g / l) and γ-globulins (21.23 ± 1.2 g / l). 

In patients with combined invasion, the activation of the body's prooxidant 

system occurred, which was shown by a significant increase in the level of OMB 

(2.28±0,07 U) relative to the patients of all study groups. 

In contrast, the activity of the antioxidant system was impaired, which was 

characterized by a decrease in the SOD level (20.85±0,89 ppm) relative to all groups 

and the CPU (14.52±0,53 ppm) relative to the control group. As a result of increasing 

signs of endogenous intoxication, MSM (0.32±0,01 ppm) and LII (3.61±0,16) were 

increased. 

Dysbiotic changes in patients with giardiasis with ascariasis were manifested 

by a decrease in the content of the autochthonous flora of the intestine (lactobacilli, 

bifidobacteria, the total number of Escherichiae and enterococci), an increase in the 

number of allochthonous microorganisms (bacterioids, Escherichia, 

erythherichiheric, p˂0.05). All patients with combined invasion showed signs of 

dysbiosis of varying degrees. Dysbiosis I degree was established in 10 patients 

(11.62%), II degree – in 14 (16.28%), and in the third degree – in 58 (67.44%) 

persons. In contrast to groups of patients with mono-invasion, grade 4 dysbiosis was 

detected in 4 patients (4.65%). The classical technique does not always give an 

objective assessment of the degree of dysbiosis. Therefore, we calculated the index 
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of the dysbiosis index, which characterizes the relationship between autochthonous 

and allochthonous flora. In healthy individuals, the index of dysbiosis averaged 

1.38±0,03. In the group of patients with giardiasis the index of dysbiosis was 

0.71±0,04, in patients with ascariasis – 0.62±0,02. The mean value was lowest in the 

group with combined invasion – 0.47±0,03. 

The results of the correlation analysis conducted in patients with combined 

invasion of giardiasis with ascariasis, indicate a feedback relationship of the average 

degree between indicators of AMB and CPU and SOD (Spearman coefficients were 

ρ = -0,62 and ρ = -0,51, respectively). There was also a strong direct relationship 

between OMB and MSM (ρ = 0.84). Correlation analysis showed a direct 

relationship between OMB and LII indicators (ρ = 0.84). A similar relationship was 

found between LII and MSM (Spearman's ratio was ρ = 0.91). In the correlation 

analysis between ID and OMB indices in patients with combined invasion of 

giardiasis with ascariasis, a direct relationship of mean strength was found (ρ = 0.55). 

The results of the correlation analysis between ID and CPU and SOD indicate 

feedback (Spearman's coefficients were ρ = -0.74 and ρ = -0.81, respectively). 

Correlation analysis revealed a strong direct relationship between ID and MSM and 

LII (Spearman coefficients were ρ = 0.79 and ρ = 0.71, respectively). 

Given that the high frequency of clinical syndromes, changes in hemograms 

and liver functional status, antioxidant protection and endogenous intoxication, 

bowel microflora status were most pronounced in the group with combined invasion, 

our treatment correction was aimed at these patients. 

After the treatment, positive dynamics of the clinical picture and laboratory 

parameters were noted in all groups of patients. The most significant changes were 

determined in the group of patients receiving complex treatment of silymarin and 

saccharomyces boulardii. 

Established in patients with invasions of giardiasis and ascariasis after 

treatment decreased the frequency of leading clinical syndromes. The use of 

silymarin and saccharomyces boulardii treatment in complex treatment eliminated 

the manifestations of these clinical syndromes in most patients with combined 
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invasion of giardiasis with ascariasis: dyspeptic (86.36%), allergic (95.45%), 

astheno-neurotic (95.4%) and intoxication (100%). 

With the inclusion of silymarin and saccharomyces boulardii complex 

treatment, positive changes in the CBC indicators were observed. The number of 

eosinophils decreased with an average of 3.9 ± 0.59%, compared with the data before 

treatment (p˂0.05). A significant increase in hemoglobin level (121.5 ± 1.24 g / l) 

(p˂0.05) was also observed. Reduction of ESR after treatment (10.55 ± 072 mm / 

hour) was observed in most patients (p˂0.05). 

The use of silymarin, saccharomyces boulardii was characterized by an 

improvement in the functional state of the liver and normalization of proteinograms, 

however, the combination of silymarin with saccharomyces boulardii was most 

effective. The combined use of drugs showed a decrease in the level of total (14.74 

± 0.74 µm / l) and direct bilirubin (6.34 ± 0.74 µm / l), ALT activity (32.32 ± 5.1 IU 

/ l). and thymol sample (3.75 ± 0.38). According to the proteinogram, the level of 

total protein increased (75.84 ± 1.2 g / l), the level of albumin (40.12 ± 1.9 g / l), 

there was a decrease in the levels of β-globulins (9.64 ± 0.38 g / l) and γ-globulins 

(17.23 ± 1.2 g / l). 

The use of silymarin with saccharomyces boulardii provided a reduction in 

the activity of endogenous intoxication processes, free radical oxidation, and 

enhancement of the antioxidant system's potential. 

The OMB level decreased and amounted to 1.26 ± 0.05 units. wholesale gust., 

compared with the results before treatment (p˂0,05). At the same time, 95.0% of 

patients showed normalization of the level of the CP (23.98 ± 0.76 ppm) and SOD 

(44.32 ± 1.05 ppm) (p˂0.05). MSM levels remained elevated only in 2 patients 

(9.45%). The average was 0.26 ± 0.02 ppm. LII was 1.89 ± 0.05. The results are 

reliable with respect to the results before treatment (p˂0.05). 

The use of the preparation of saccharomyces boulardii alone, and in 

combination with silymarin led to the normalization of the bacterial autoflora ratio 

in patients with combined invasion of giardiasis with ascariasis, which was 

characterized by a decrease in the degree of intestinal dysbiosis. Thus, when 
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combined treatment, dysbiosis I. was established in 3 patients (16.69%), and II, III 

and IV-degree dysbiosis was not established in patients of this group. Accordingly, 

the index of ID also decreased, compared with the data before treatment. The highest 

value was registered in the group of patients receiving silymarin and saccharomyces 

boulardii (1.28±0,03). 

In a control parasitoscopic study, one patient (4.54%) from the group where 

silymarin and saccharomyces boulardii were administered, giardiasis was recovered, 

ascaris were detected in one patient (4.54%), and no pathogens were detected, 

indicating the effectiveness of the treatment regimen applied. 

Key words: giardiasis, ascariasis, mixed-invasion, endogenous intoxication, 

dysbiosis, therapeutic correction. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Поширеність паразитарних захворювань в останні 

роки як в Україні, так і в світі зростає [187, 281]. Серед кишкових протозойних 

інфекцій найбільш поширений лямбліоз. За даними ВООЗ, на земній кулі 

щорічно реєструється близько 500 млн хворих на лямбліоз, у 500 тис. осіб 

захворювання перебігає в маніфестній формі [192, 242]. В Україні рівень 

захворюваності населення на лямбліоз залишається на високому рівні і в 

порівнянні з показниками у країнах Європи вищий в десятки разів [258]. 

Паразитарні інвазії гельмінтами теж відіграють особливу роль в структурі 

інфекційних захворювань [250, 263]. Серед них аскаридоз займає одне з 

провідних місць по захворюваності у дорослих, і досить часто зустрічається в 

Україні, особливо в її західних і північних областях [181]. В останні роки все 

частіше реєструються випадки поєднаної інвазії лямбліями та аскаридами, що 

створює труднощі у лікуванні [201]. 

Велике значення в патогенезі кишкових паразитарних захворювань 

займає синдром ендогенної інтоксикації [271]. Він спричинений як 

безпосередньо дією токсичних речовин паразитів на організм людини, так і є 

результатом накопичення їх кінцевих та проміжних продуктів метаболізму 

[262]. Паразити виступають тригерними факторами ендотоксикозу, а також 

можуть прискорювати його різні етапи [245]. Крім того, одну з ключових 

ролей в синдромі ендогенної інтоксикації відіграють вільнорадикальні окисні 

процеси, що спричинені активними формами кисню [5]. Не менш важливим 

при ендотоксикозі є стан мікрофлори людини, зокрема мікрофлора кишечника 

[6]. При кишкових паразитарних процесах ураження мікрофлори кишечника 

може мати комбіновані причини, що в подальшому ускладнює перебіг 

хвороби та одужання. Без урахування цих факторів лікування не може бути 

достатньо ефективним [16]. 

Наукові дослідження останнім часом спрямовані на пошук ефективних 

схем лікування хворих на паразитози [4, 233]. Менше наукових досліджень 
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приділяється удосконаленню патогенетичної терапії, тому важливим 

видається оптимізація схем лікування хворих із поєднаною інвазією. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Матеріали дисертації є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені проф. 

М.М. Бережницького Івано-Франківського національного медичного 

університету «Захворювання внутрішніх органів у сучасних умовах, за 

поєднаної патології та ураження органів мішеней: особливості перебігу, 

діагностики лікування» (державний реєстраційний № 0115U000995). 

Мета роботи: підвищити ефективність лікування хворих на лямбліоз із 

аскаридозом з урахуванням клінічних особливостей, функціонального стану 

печінки, окисної модифікації білків, антиоксидантної системи та мікрофлори 

кишечника. 

Основні завдання роботи: 

1. Проаналізувати особливості перебігу та з'ясувати основні клінічні синдроми 

у хворих на лямбліоз із аскаридозом в порівнянні з моноінвазіями. 

2. Вивчити показники функціонального стану печінки, білкового обміну, 

гематологічні показники у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною 

інвазією. 

3. З'ясувати стан окисної модифікації білків та антиоксидантної системи у 

хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною інвазією. 

4. Дослідити стан мікробіоценозу кишечника та ступінь його порушення у 

хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною інвазією.  

5. Оцінити клініко-лабораторну ефективність лікування хворих з поєднаною 

інвазією лямбліозу і аскаридозу із використанням силімарину та сахароміцетів 

буларді. 

Об’єкт дослідження. Лямбліоз, аскаридоз та поєднана інвазія 

лямбліозу з аскаридозом. 

Предмет дослідження. Клінічні особливості перебігу поєднаної інвазії 

лямбліями та аскаридами, показники ендогенної інтоксикації, окисної 
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модифікації білків, антиоксидантного захисту організму, стану мікрофлори 

кишечника та оцінка ефективності доповнення патогенетичного лікування. 

Наукова новизна. Вперше, на підставі отриманих нових наукових 

даних щодо клініко-патогенетичної ролі функціонального стану печінки, 

прооксидантно-антиоксидантної системи та мікрофлори кишечника, 

обґрунтовано доцільність удосконалення комплексного лікування хворих із 

поєднанням інвазій лямбліями та аскаридами. Доведена ефективність 

включення силімарину та сахароміцетів буларді до комплексної терапії хворих 

із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами, що підвищує частоту 

елімінації паразитів до 90,91% пацієнтів, порівняно із застосуванням тільки 

силімарину (66,66%), чи сахароміцетів буларді (80,95%) та з базисною 

терапією (54,55%). Показано, що запропонована схема лікування пришвидшує 

відновлення функціонального стану печінки, прооксидантно-антиоксидантної 

системи та мікрофлори кишечника та сприяє нормалізації показників 

гемограми у пацієнтів із поєднаною інвазією. 

Суттєво поглиблені уявлення про клініко-патогенетичні взаємозв’язки 

дисбіозу кишечника з порушенням прооксидантно-антиоксидантного статусу 

та розвитком ендогенної інтоксикації. Доведено, що дисбіоз кишечника 

виявлявся у хворих усіх досліджуваних груп, проте за наявності поєднаної 

інвазії лямбліями та аскаридами найчастіше дисбіоз був ІІІ-ІV ст. зі зниженням 

індексу дисбіозу, порівняно із моноінвазіями. Взаємозв’язки змін мікрофлори 

кишечника з порушенням прооксидантно-антиоксидантного статусу та 

розвитком ендогенної інтоксикації підтверджували кореляції між індексом 

дисбіозу та показниками лейкоцитарного індексу інтоксикації (+0,71), 

молекул середньої маси (+0,79), окисної модифікації білків (+0,54), 

церулоплазміну (-0,73), супероксиддисмутази (-0,80). 

Практичне значення результатів роботи. Обґрунтовано і 

впроваджено рекомендації з додаткового дослідження показників ендогенної 

інтоксикації, окисної модифікації білків, антиоксидантного захисту організму, 

стану мікрофлори кишечника у хворих із поєднаною інвазією лямбліями та 
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аскаридами. Розроблено та рекомендовано схему патогенетичної терапії 

хворих на лямбліоз із аскаридозом, яка додатково включала силімарин і 

сахароміцети буларді. 

Впровадження результатів роботи у практику. Результати роботи 

впроваджені в роботу Івано-Франківської обласної лікарні та комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медичної і консультативно-

діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» та в навчальний 

процес Івано-Франківського національного медичного університету, 

Буковинського державного медичного університету та Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійним 

дисертаційним дослідженням, виконаним під керівництвом доктора медичних 

наук, професора Пришляк О.Я. Здобувачем особисто проведено патентний 

пошук та проаналізовано дані літературних джерел стосовно даної 

проблематики, визначено основні напрямки роботи, окреслено окремі 

завдання дослідження. Дисертант проводив відбір пацієнтів для дослідження, 

брав участь у обстеженні та лікуванні хворих, інтерпретував результати 

лабораторних та інструментальних досліджень. Самостійно проводив 

статистичну обробку даних, аналіз та узагальнення отриманих результатів, 

написав всі розділи роботи. Спільно з науковим керівником, сформулював 

висновки та практичні рекомендації. 

Апробація роботи. Основні положення та результати роботи 

доповідались на 87-й науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (м. Івано-Франківськ, 

22-23 березня 2018 р.), науково-практичній конференції «Науковий потенціал 

молоді – прогрес медицини майбутнього» (м. Ужгород, 18-21 квітня 2018 р.), 

22-му міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (м. 

Тернопіль, 23-25 квітня 2018 р.), Всеукраїнській науково-практична 

конференція інфекціоністів «Сучасні діагностичні, лікувальні і практичні 

технології у практиці лікаря-інфекціоніста (м. Чернівці, 4-5 березня 2018 р.), 
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88-й науково-практичній конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 28-29 березня 

2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць: 

6 статей (2 статті у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК 

України, 4 – в іноземних журналах, які включені в міжнародні науково-

метричні бази), 8 тез в матеріалах науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена українською мовою на 

186 сторінках машинописного тексту, із них основного тексту – 135 сторінок. 

Дисертація ілюстрована 27 таблицями, 9 рисунками. Складається зі вступу, 

основної частини (огляду літератури, матеріалів і методів, двох розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження) 

висновків, практичних рекомендацій. Список використаної літератури 

складений в алфавітному порядку та містить 284 джерел (107 – кирилицею і 

177 – латиницею). 
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РОЗДІЛ 1. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Сучасний стан проблеми кишкових паразитарних захворювань 

Паразитарні захворювання є широко поширеними на Земній кулі. За 

даними ВООЗ, кожна людина за своє життя неодноразово стикається з ними. 

[189]. Переважна більшість жителів Землі, близько 5 млрд, заражені 

найпростішими та гельмінтами [20]. 

Паразитози мають велике медико-соціальне значення, яке іноді є 

недооціненим. Переважно ними хворіють діти та молоді особи працездатного 

віку. Захворювання знижують працездатність, що впливає на економічний 

добробут населення. Погіршення екологічної ситуації в світі, збільшення 

міграції населення, недотримання правил загальної та особисто гігієни сприяє 

зростанню рівня інвазії паразитами [183]. Згідно дослідження лікаря-

клініциста Hulda R.Clark продукти харчування, вода, засоби догляду містять 

полютанти (барвники, ароматизатори та ін.), які в допустимих граничних 

концентраціях виступають каталізаторами інвазії та розмноження паразитів 

[47]. 

Кишкові паразитози доволі часто перебігають субклінічно, тому рідко 

діагностуються [190]. Особливістю більшості паразитозів є їх хронічний 

перебіг, що не супроводжується яскравою клінічною симптоматикою. Через 

це пацієнти, інвазовані паразитами не завжди приділяють увагу наявним 

симптомам та не звертаються за медичною допомогою. Це призводить до того 

що, захворювання пізно діагностується, тільки тоді, коли наростає клінічна 

симптоматика [136]. У випадках, коли  людина є джерелом інфекції, існує 

вірогідність зараження інших осіб до верифікації діагнозу. При не зверненні 

цих хворих в заклади охорони здоров’я, випадок захворювання не 

реєструється, що занижує реальну статистику захворюваності [195]. 

Особливу роль серед паразитозів відіграють кишкові протозойні 

захворювання [106]. Найчастіше вони зустрічаються в країнах з низьким 

рівнем санітарної культури, проте останнім часом їх кількість зростає і у 
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високо розвинутих країнах [124]. Сприяючими факторами для них є: 

забруднення водойм, використання органічних добрив без попереднього 

компостування, підвищення резистентності збудників до дезінфікуючих 

засобів [97]. Утримання домашніх тварин без проведення дегельмінтизації, 

може сприяти поширенню протозоозів, оскільки вони можуть виступати 

проміжним або кінцевим хазяїном (токсокароз, ехінококоз, токсоплазмоз та 

ін.) [232]. Супутні захворювання ШКТ, такі як: гастрит (зі зниженою кислото 

утворюючою функцією), панкреатит, холецисто-холангіт, ЖКХ та ін., 

сприяють колонізації та виживанню збудника  в організмі людини [172]. 

Ще одним з факторів, який сприяє збільшенню кількості випадків є 

набута резистентність до етіотропних засобів. Це зумовлено 

неконтрольованим прийомом препаратів (незавершений курс лікування, 

неправильне дозування, використання препаратів з неякісної сировини) [96].  

Збудниками паразитарних захворювань можуть бути найпростіші та 

гельмінти [188]. 

Серед кишкових протозойних інфекцій найбільш поширений  лямбліоз. 

За даними ВООЗ, у світі на лямбліоз щорічно реєструється близько 500 млн 

хворих, у 500 тис. захворювання виявляється в маніфестній формі [12]. В 

Україні рівень захворюваності на лямбліоз залишається високим і в порівнянні 

з показниками у провідних країнах Європи є вищим в десятки разів. [168]. 

Лямблії зумовлюють високу частку діарей мандрівників (7-30% 

випадків) [24]. Певну роль відіграють також механічні переносники - мухи. 

Цисти лямблій можуть зберігатись до 3 міс. у водопровідній воді, і при її 

очищенні слід пам’ятати, що звичайні концентрації хлору не чинять на цисти 

згубного впливу [204]. 

Хвора людина здатна виділити до 900 млн. цист лямблій з 

випорожненнями на добу, тоді як інфікуюча доза  становить усього 10-25 цист 

[29]. 

Найбільш важлива з точки зору патогенезу є вегетативна форма. Лямблії 

в стадії трофозоїта дуже рухливі. Особливе значення має центральна пара 
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джгутиків. Ці органели є своєрідним насосом, відкачують для свого 

життєзабезпечення із проміжків мікроворсинок щіткової облямівки продукти 

мембранного травлення. Це свідчить про вузьку пристосованість лямблій до 

перебування на поверхні щіткової облямівки епітеліального шару кишечника 

[76]. 

Особливістю будови паразита є недостатній розвиток у трофозоїта 

гранульованого ендоплазматичного ретикулуму, а також відсутність у нього 

апарату Гольджі, що дає підставу припускати переважно ендогенне 

використання синтезованого білка. Це суперечить думці, що лямблії здатні 

виділяти в зовнішнє середовище високомолекулярні сполуки, зокрема токсини 

[273]. 

Крім апарату Гольджі, у цього мікроорганізму немає скорочувальних 

вакуолей і типових мітохондрій. Відсутність останніх дозволяє припускати, 

що енергетичний обмін лямблій здійснюється за анаеробним типом, тобто так 

само, як і в багатьох найпростіших кишечника. Перетворення трофозоїтів у 

цисти пов’язано зі зниженням інтенсивності контактного травлення, змінами 

осмотичного тиску й рН у дистальних відділах кишечника. При цьому 

інтенсивність виділення цист знаходиться в прямій залежності від масивності 

їх утворення. Останні не витримують висушування і стійкі до дезінфікуючих 

речовин, що містять хлор. Повний цикл інвазії завершується вивільненням з 

організму хазяїна цист, що в зовнішньому середовищі тривалий час 

залишаються життєздатними [22]. 

Серед вчених світу ведуться дискусії щодо найменування субклінічних 

форм лямбліозу, але в 1988 році ВООЗ опублікувала визначення терміну 

«лямбліоз», під яким мається на увазі будь-який випадок інвазії лямбліями, як 

клінічно явний, так і безсимптомний [224]. 

Лямбліоз, навіть у формі носійства можуть створювати вторинні 

імунодефіцитні стани, посилювати епідеміологічно несприятливу ситуацію з 

кишкових бактеріозів, знижувати ефективність вакцинопрофілактики [118]. 
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Клінічні прояви лямбліозу характеризуються рядом ознак, обумовлених 

впливом на організм людини як паразитів, так і продуктів їх метаболізму. При 

цьому значущість клінічних проявів і змін лабораторних показників 

безпосередньо корелює з інтенсивністю інвазії і станом організму хазяїна [50]. 

Частота виникнення лямбліозу може змінюватися при деяких патологічних 

станах шлунково-кишкового тракту, що сприяють уповільненню або, навпаки, 

прискоренню біохімічних процесів на мембранах щіткової кайми. У зв’язку з 

цим мають бути правильно оцінені клінічні дані поєднання лямбліозу з 

дисфункцією підшлункової залози та печінки [180]. Хворі з подібними 

порушеннями входять до групи ризику інфікування лямбліями. 

Лямблії не можуть існувати в жовчовивідних шляхах. Хоча жовч у 

низьких концентраціях може стимулювати розвиток та розмноження лямблій, 

концентрована жовч впливає на лямблії згубно. У зв'язку з цим вони не можуть 

бути причиною тяжких порушень печінки, холецистохолангітів [159]. 

Зумовлена ними рефлекторна дискінезія жовчовивідних шляхів сприяє лише 

нашаруванню вторинної бактерійної інфекції. Проте, зменшення кількості 

жовчі, яка потрапляє в тонку кишку, зміни її хімізму, зумовлюють 

маніфестацію лямбліозу. Згодом розвивається дуоденіт, ентерит або 

гастродуоденіт [138]. 

Виразність клінічних проявів лямбліозу залежить як від масивності 

інвазії, так і від стану організму [43]. Причина дуже широкого діапазону 

хвороби до цього часу не з’ясована та залежить від особливостей хазяїна й 

патогенності різних ізолятів і штамів Lamblia intestinalis різної вірулентності, 

що відрізняються стійкістю до трипсину та хемотрипсину. Поширена в 

літературі минулих років думка про можливість співіснування лямблій і 

людини за типом симбіозу (лямбліоносійство), що припускає адаптацію 

організму людини до паразита, в сучасних умовах неактуальна. Сьогодні 

загальноприйнятою вважається думка про необхідність ерадикації лямбліозної 

інфекції незалежно від наявності клінічних проявів захворювання [267]. 
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Клінічні ознаки маніфестного лямбліозу часто є неспецифічними і їх 

можна об'єднати в основні синдроми. В першу чергу для захворювання 

характерні ознаки диспепсичного синдрому. Найчастішими скаргами з боку 

шлунково-кишкового тракту є нестійкість випорожнень, метеоризм, болі в 

животі, нудота, блювота, зниження апетиту [278]. При обстеженні у хворих 

найчастіше виявляється: обкладений язик, метеоризм і бурчання в кишечнику, 

«шум плескоту» при дослідженні товстої кишки, болючість в 

пілородуоденальній зоні, мезо-, гіпогастрії [144]. Стеаторея в цим хворих 

виникає внаслідок порушення всмоктування ліпідів та є одним із небагатьох 

цілком вірогідних патологічних проявів лямбліозу. За відсутності лікування 

надійного самовиліковування не відзначається. Зміни мікроворсинок можуть 

варіювати у хворого дуже суттєво за наявності лімфоїдної гіперплазії та 

бактеріальної колонізації тонкого кишечника. Після лікування лямбліозу 

архітектура мікроворсинок відновлюється, мальабсорбція та лімфоїдна 

гіперплазія набувають оборотного розвитку [282]. 

Друга група симптомів зумовлена синдромом інтоксикації. Перш за все 

це є пригнічений, депресивний стан пацієнта. Можливі також дратівливість, 

плаксивість, головний біль, запаморочення, серцебиття, задишка, порушення 

сну [11, 256]. Інтоксикаційний синдром, а саме такі симптоми, як лихоманка, 

озноб, підвищення температури тіла, спостерігаються рідко, проте при 

тривалій та масивній інвазії визначається у значної частини пацієнтів. 

Лямблії мають особливу значущість у формуванні  алергічних 

дерматитів [123, 280]. При тривалій персистенції лямблій в організмі людини 

формуються стійкі зміни шкіри з інфільтрацією, пігментацією, фолікулярним 

кератозом. Лямблії виявляються у 69% осіб з алергічними дерматитами. Також  

характерні алергічні реакції на харчові антигени (молоко, рибу, яйця, 

цитрусові), що проявляються блідістю шкірних покривів, особливо шкіри 

обличчя. У більшості пацієнтів зустрічається нерівномірне забарвлення шкіри, 

її іктеричний відтінок. Зміна шкіри долонь і підошов – часто  реєстрований в 

останні роки симптом при цьому захворюванні. Досить частим симптомом при 
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лямбліозі у хворих є ураження червоної облямівки губ. Ступінь вираженості 

буває різною: від легкого лущення і сухості, до вираженого хейліту з 

тріщинами, заїдами, лущенням периоральної зони [252]. 

Багато авторів відзначають можливість розвитку бронхіальної астми на 

фоні інфікування лямбліями [248]. Вчені реєструють при лямбліозі в легенях 

еозинофільні інфільтрати, відзначався біль у суглобах в деяких пацієнтів. 

Характерно, що у більшості хворих після проведення протипаразитарної 

терапії дані ознаки зникали. 

В цілому, для клінічної картини лямбліозу характерний хвилеподібний 

перебіг з періодами наростання і стихання гастроентерологічної 

симптоматики, хоча порушення нутритивного статусу, інтоксикація і алергічні 

прояви можуть наростати [93]. В загальному аналізі крові часто виявляється 

еозинофілія, лімфоцитоз, а в міру прогресування захворювання нерідко 

спостерігається гіпохромна анемія. 

Враховуючи дані ознаки, можна виділити показаннями до дослідження 

на лямбліоз є захворювання  та стани травного тракту з тенденцією до їх 

хронічного перебігу з частими помірно вираженими загостреннями, такі як 

діарея невстановленого генезу, дисбіоз кишечника, алергії нез’ясованої 

етіології, дерматити, екземи, нейродерматити, обструктивні бронхіти, 

бронхіальна астма, імунодефіцитні стани, стійка еозинофілія крові, 

нейроциркуляторна дисфункція, особливо в поєднанні з шлунково-

кишковими порушеннями. 

Оскільки лямбліоз не супроводжується розвитком патогномонічних 

ознак, лікар на підставі клінічних даних може встановити лише попередній 

діагноз [112]. 

Лабораторна діагностика лямбліозу досить проблематична, хоча 

захворювання відоме уже протягом тривалого часу. Це пов'язано з тим, що 

діагноз лямбліозу може бути встановлений лише на підставі знаходження цист 

лямблій у фекаліях при копрологічному дослідженні [107, 251]. У сучасних 

лабораторіях розпізнавання найпростіших, у тому числі лямблій, проводять, 
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використовуючи нативний мазок, оброблений розчином Люголя, і метод ефір-

формалінового збагачення. 

Перевагами першого методу є простота виконання та можливість 

виявлення в цистах важливих морфологічних деталей. При дослідженні 

фекалій методом нативного мазка, забарвленого розчином Люголя, 

вегетативні стадії лямблій практично не виявляються, що ускладнює 

диференціацію їх від інших найпростіших (бластоцисти, гриби роду Candida, 

Ent.сoli) [137]. 

При застосуванні методу збагачення, що заснований на концентрації 

цист найпростіших у пробах калу й усуненні фекальних частинок, аналізу 

можуть піддаватися як свіжі фекалії, так і матеріал із консервантів. Перевагою 

методу є його доступність і досить висока інформативність. Він дозволяє 

виявляти інвазії з високою, середньою і низькою інтенсивністю, а також є 

ефективним при дослідженні фекалій із консервантів [162]. У консервуючій 

рідини Турдієва цисти найпростіших зберігають свою морфологічну 

структуру протягом 6 місяців. Це дозволяє досліджувати матеріал через 

тривалий час після отримання його від хворого і також дає можливість 

накопичувати фекалії протягом декількох днів. Недоліком є те, що при 

потраплянні в консервант трофозоїти гинуть. Крім того, дослідження є більш 

трудомістким і дорогим, ніж метод нативного мазка, забарвленого розчином 

Люголя. Досить висока ефективність дозволяє використовувати його в 

практичній охороні здоров’я, хоча за рядом обставин метод поки недостатньо 

поширений. 

Залишається дискусійним і питання про кратність проведення 

копроскопічного дослідження для верифікації лямбліозу. Проте, слід 

враховувати, що при проведенні цього обстеження результат часто буває 

псевдонегативний. Тому одноразове дослідження є недостатньо 

інформативне. Одні автори вважають цілком достатнім трикратне 

дослідження калу, інші — до семи разів [133, 219]. 
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Для покращення діагностики використовують імунологічні методи 

дослідження [53]. З цією метою використовують метод виявлення 

специфічних антигенів у фекаліях. Певний діагностичний потенціал мають 

методи виявлення лямблій у фекаліях і біотопах при використанні антитіл до 

цілісних трофозоїтів або моноспецифічних антитіл до антигенів лямблій із 

молекулярною масою 65 кД (GSA-65). Більш часто проводять дослідження 

специфічних антитіл у сироватці крові [154, 220]. Чутливість і специфічність 

таких методів варіює залежно від складу і якості використаних для їх 

конструювання антигенів лямблій або антитіл до них. 

Виявлення специфічних IgM та IgG до антигенів лямблій методом 

імуноферментного аналізу (ІФА) можливе з 12-14-го дня захворювання. Після 

санації IgM швидко зникають. Їх виявлення свідчить про захворювання на 

лямбліоз. IgG зберігаються до 12 місяців після санації [30, 226]. Проте їх 

визначення в крові не є достовірною ознакою паразитування лямблій зараз, а 

може свідчити про перенесену інвазію [100]. Існує проблема перехресних 

реакцій антигенів лямблій з іншими паразитарними і соматичними 

антигенами, що дають хибнопозитивні результати [82]. 

Відсутність специфічних імуноглобулінів у хворих з повторним 

виявленням цист лямблій є поганою прогностичною ознакою і вимагає від 

лікаря застосування індивідуальних схем лікування. Досить часто антитіла до 

лямблій не виявляються у пацієнтів з імунними розладами [91, 243]. 

Під час фіброгастродуоденоскопії (ФГДС) спостерігають виражені 

запальні та атрофічні зміни в цибулинній частині дванадцятипалої кишки, 

дуоденогастральний рефлюкс [249]. 

Дослідження дуоденального аспірату дозволяє виявляти вегетативні та 

цистні форми найпростіших. Як правило, використовуються дві методики: 

дослідження нативного мазка жовчі і жовчі з центрифугуванням. Вегетативні 

форми лямблій виявляють у секреті кишки (порціях А і В), отриманому під час 

зондування. При цьому мікроскопія дуоденального вмісту проводиться 

негайно для кожної порції. Деякі фахівці вважають за краще досліджувати не 
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кал, а дуоденальний уміст, бо в ньому лямблії знаходяться постійно, а з 

фекаліями виділяються з великими перервами (від декількох днів до двох 

тижнів). Однак мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту не дає 

особливих переваг порівняно з дослідженням фекалій і навіть поступається 

копропротозооскопічному в ефективності [152]. 

Багато авторів указують на те, що це дослідження малоінформативне, 

особливо в тих випадках, коли лямблії паразитують у середніх і дистальних 

відділах тонкої кишки, недоступних для зондування. Також важливо, що 

трофозоїти лямблій часто розміщуються не на апікальній частині ворсинок, а 

біля їх основи, в епітеліальних трубочках кишкових ворсинок. У зв’язку з цим 

доцільно проводити дослідження секрету дванадцятипалої кишки без домішок 

жовчі, шлункового і панкреатичного соку, що вимагає застосування 

вакуумного триканального зонда. До недоліків дослідження дуоденального 

аспірату слід зарахувати і те, що отриману таким чином жовч необхідно 

негайно досліджувати мікроскопічно, оскільки вже через 30 хвилин її склад 

значно зміниться. Крім того, не можна забувати про інвазивність методу, що 

дуже важливо, коли йдеться про дітей раннього віку [228]. 

Ще одним методом виявлення лямблій є дуоденальна біопсія, при якій 

вивчаються мазки-відбитки розчавлених біоптатів. Основним недоліком 

методу, як і при дуоденоскопії, є інвазивність [36]. 

Існує проблема в діагностиці лямбліозу. Незважаючи на велику кількість 

методів специфічної діагностики, жоден з них не є достатньо ефективним. 

Тому виникає потреба в застосуванні додаткових непрямих методів 

обстеження патологічних процесів, що виникають при лямбліозі [269]. 

Гельмінтози відіграють особливу роль в структурі інфекційних 

захворювань [279]. Ентеробіоз та аскаридоз – являються найбільш 

поширеними гельмінтозами у світі [283]. Аскаридоз займає другу сходинку по 

захворюваності серед гельмінтозів після ентеробіозу, але у віковій структурі 

захворюваності, порівняно з ентеробізом, частіше спостерігається у дорослих 

[142]. 
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За даними ВООЗ у світі нараховується понад 1 млрд 300 млн хворих на 

аскаридоз [277]. Особливо поширений аскаридоз у тропічних місцевостях із 

річними опадами 100 см і більше, в яких практично кожна дитина уражена з 

раннього дитинства, а захворюваність серед дорослого населення становить 

50% і вище. Досить часто захворювання зустрічається в Україні, особливо в її 

західних і північних областях [276]. Особливо часто аскаридозом заражаються 

діти і люди, діяльність яких пов’язана із сільським господарством. 

Перебіг аскаридозу характеризується двома фазами — міграційною і 

кишковою. Міграція личинок аскарид призводить до тяжких ускладнень, якщо 

у хворого спостерігається гіповітаміноз, особливо А-авітаміноз; а також може 

ускладнювати перебіг інфекційних хвороб [186]. 

У кишковій фазі аскаридозу, як і в міграційній, спостерігаються явища 

сенсибілізації організму продуктами розпаду і життєдіяльності, але вже 

дорослих аскарид. Однак рівень сенсибілізації значно нижчий, виникає вона 

не настільки закономірно, як у першій фазі, і має трохи інший характер, 

проявляючись еозинофілією, рідше — субфебрилітетом, профузним проносом 

і ще рідше — астматичними нападами. Це пояснюється тим, що 

сенсибілізуюча дія статевозрілих аскарид на організм хазяїна значно слабша, 

ніж їх личинкових стадій [185]. 

Клініка міграційної фази аскаридозу зумовлена міграцією личинок 

аскарид у кров’яному руслі та дихальних шляхах, а кишкової фази — 

пов’язана з паразитуванням аскарид у кишечнику [284]. Між клінічними 

проявами першої та другої стадій аскаридозу, як правило, спостерігається 

проміжна стадія тривалістю в декілька тижнів зовсім без клінічних проявів. 

Друга фаза аскаридозу також може перебігати з мінімальними клінічними 

проявами, в окремих випадках вони можуть бути цілком відсутні, хоча у 

першій фазі мав місце виражений симптомокомплекс. Усе це призводить до 

того, що яйця аскарид виявляються через кілька місяців після встановлення 

клінічних проявів першої фази. Необхідно також зазначити, що клінічна 

картина при аскаридозі тісно пов’язана з інтенсивністю інвазії. При 
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паразитуванні 1-2 аскарид мінімальні клінічні прояви можуть бути не помічені 

хворим, і діагноз «аскаридоз» часто встановлюють лише на підставі виявлення 

дорослих особин аскариди в калі [184]. 

Клінічна картина міграційної фази аскаридозу пов’язана з алергічною 

перебудовою організму. Вогнищева інфільтрація легень супроводжується 

еозинофілією крові. У цей період в легенях з’являються вогнища інфільтрації, 

які діагностуються лише при рентгенологічному дослідженні. Одночасно з 

появою в легенях інфільтратів або за 1–2 дні до того у крові з’являється 

еозинофілія. Хворі скаржаться на підвищену стомлюваність, пригніченість, 

зниження апетиту, падіння артеріального тиску, може з’являтися сухий, іноді 

вологий кашель. Часто пацієнти відзначають неприємне відчуття саднення у 

трахеї. Кашель часто має астматичний характер. Аускультативно 

прослуховується нормальне дихання, іноді з’являються сухі або крепітуючі 

хрипи, може визначатися шум тертя плеври [109]. 

На ранній стадії аскаридозу нерідко виникають різні шкірні ураження. У 

хворих може з’являтися поліморфний висип, що густо вкриває все тіло і 

супроводжується болісною сверблячкою. Часто у цей період захворювання 

спостерігається кропив’янка, яка утримується не більше тижня і може 

проходити самостійно, без лікування. Можлива також поява дрібних пухирців 

на кистях і стопах — найчастіше між пальцями, на долонях і підошвах. Ці 

пухирці незабаром лускаються, і шкіра в цих місцях злущується, що іноді дає 

привід для встановлення помилкового діагнозу скарлатини. Шкірні прояви є 

додатковою ознакою захворювання при ураженні дихальних шляхів. Однак 

іноді кропив’янка є головним симптомом, хоча і виникає на фоні кашлю, 

нежиті, підвищення температури тіла. У деяких випадках температура може 

залишатися нормальною. Нерідко при захворюванні такого характеру 

встановлюється діагноз “кропив’янка” [140]. 

Клінічна картина кишкової фази аскаридозу носить неспецифічний 

характер, і може проявлятися симптомами характерними для більшості 

кишкових паразитозів. Кишкова фаза аскаридозу часом може симулювати 
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цілий ряд захворювань, таких як хронічний ентероколіт, виразкова хвороба 

шлунка і дванадцятипалої кишки, гастродуоденіт, черевний тиф, апендицит, 

туберкульозний менінгіт, енцефаліт тощо [178]. Ця форма аскаридозу 

зумовлена паразитуванням статевозрілих аскарид у тонкому кишечнику. У 

хворих часто відзначається розлад апетиту. У дітей він знижений і має 

характер “примхливого апетиту”. У дорослих, навпаки, часто відмічається 

підвищення апетиту. Характерним симптомом при аскаридозі у цей період є 

нудота, що найчастіше спостерігається натще і проходить після прийому їжі, 

але може бути взагалі не пов’язана з прийомами їжі. Важливою ознакою є те, 

що нудота може поєднуватися з гарним, навіть підвищеним апетитом. У 

хворих можливе блювання після нудоти. Іноді подібні стани супроводжуються 

напівнепритомністю, рідше — непритомністю [272]. 

Нерідко у хворих з’являється рясна салівація, особливо вночі. Хворі 

скаржаться на біль у животі, особливо часто — у надчеревній ділянці, 

тягнучого, ниючого характеру, рідше — на біль у ділянці пупка і сліпої кишки. 

Біль, як правило, не залежить від прийомів їжі, але може бути пов’язаним із 

ними. У хворих з’являється здуття живота, розлад випорожнень у вигляді 

проносу або запору, а іноді їх чередування. При пальпації живота 

відзначається болючість в ілеоцекальній, епігастральній ділянках, в ділянці 

правого підребер’я, сигмоподібної кишки, по ходу товстої кишки. У дітей 

болючість має частіше розлитий характер, у дорослих — локальний [235]. 

Проведені дослідження цілого ряду авторів переконливо довели, що у 

хворих на аскаридоз змінюється шлункова секреція, відзначаються значні 

відхилення від норми, частіше — у бік зниження. Встановлено також, що ці 

зміни більш виражені в осіб молодого віку. Те, що зміни шлункової секреції 

пов’язані з паразитуванням аскарид, доводить, що через місяць після 

дегельмінтизації кислотність у хворих приходить до норми. Аскаридоз дуже 

часто симулює картину як гострого, так і підгострого апендициту, але у деяких 

випадках може стати дійсною причиною типового запалення червеподібного 

відростка [120]. 
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Крім змін з боку кишечника у хворих на аскаридоз спостерігаються 

зміни в інших органах і системах. З боку серцево-судинної системи багато 

авторів відзначають зниження артеріального і венозного тиску за рахунок 

розширення капілярної мережі, що було доведено багатьма 

експериментальними і патологоанатомічними дослідженнями. Частим 

симптомом є також брадикардія [90]. 

Майже всі випадки аскаридозу супроводжуються змінами з боку 

нервової системи, і часто ці симптоми є єдиними в клініці захворювання. Хворі 

скаржаться на дратівливість, швидку стомлюваність, падіння працездатності, 

порушення сну, важкість і біль у голові, іноді — апатію. У дітей, хворих на 

аскаридоз, відзначається нестійкість настрою, примхливість, неуважність, 

нічні страхи. Іноді має місце депресивний стан, різке зниження пам’яті, уваги, 

швидка стомлюваність, безсоння, зниження успішності у навчанні, рідше — 

істеричні напади [31]. 

При аскаридозі наявні зміни з боку крові. Дуже часто у хворих 

спостерігається гіпохромна анемія, що при легкому перебігу захворювання 

може бути єдиним симптомом. Відзначається також лейкопенія, можлива 

різка тромбоцитопенія. На наявність еозинофілії вказують багато авторів, 

однак, якщо у дітей вона реєструється у понад 50% випадків, то у дорослих 

пацієнтів зустрічається рідко [241]. При клінічно вираженому аскаридозі у 

хворих може спостерігатися прискорення ШОЕ. Може знижуватися 

тривалість кровотечі. Описані дуже рідкі випадки перніціозної анемії. 

Алергічні прояви, що майже завжди супроводжують першу фазу аскаридозу, 

в кишкову фазу, як правило, превалюють не часто. У літературі описані 

випадки астматичних нападів у хворих на аскаридоз, іноді спостерігається 

кашель. Можливо, до алергічних проявів можна віднести підвищення 

температури тіла, а також деякі форми ентероколіту, що не піддаються 

дієтичному і медикаментозному лікуванню [110]. 

При кишковій фазі аскаридозу може виникати цілий ряд ускладнень, 

непрохідність кишечника в результаті обтурації його клубком аскарид, 
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спастична непрохідність кишечника, обтурація аскаридами печінкових ходів 

і, у винятково рідких випадках, проток підшлункової залози, асфіксія в 

результаті проникнення аскарид у верхні дихальні шляхи, проникнення 

аскарид у лобові пазухи, деякі більш рідкісні ускладнення [179]. 

Є ряд свідчень про те, що інвазія надзвичайно небезпечна в після-

операційний період при операціях на кишечнику, тому що аскариди можуть 

проникати через операційні шви і бути причиною перитоніту. Частина таких 

випадків закінчується летально, в інших — вчасне оперативне втручання 

зумовлює сприятливий результат [177]. 

Діагностика аскаридозу досить складна і відрізняється у різних фазах 

захворювання — міграційній та кишковій. Складність діагностики ранніх 

стадій зумовлена цілим рядом чинників: відсутністю специфічних клінічних 

проявів, точних серологічних методів, стандартизованих антигенів. Проте 

безсумнівно, що наявність таких проявів захворювання, як еозинофільна 

реакція крові, бронхолегенева патологія, величезний відсоток еозинофілів, 

еритроцитів і кристалів Шарко–Лейдена, виявлення “летючих” інфільтратів 

при серійному рентгенологічному дослідженні у мокротинні, дані 

епідеміологічного анамнезу дають можливість запідозрити міграційну фазу 

аскаридозу [176]. 

І все ж діагноз аскаридозу в першій фазі встановлюють вкрай рідко, 

захворювання часто перебігає під маскою іншої патології [113]. 

Діагноз кишкової фази аскаридозу встановлюють після виявлення в калі 

яєць аскарид. Для діагностики використовують копроовоскопічні методи 

збагачення та метод товстого мазка за Като. Діагноз також встановлюють на 

підставі виділення аскарид [84]. 

Необхідно відзначити, що відсутність у калі яєць аскарид не виключає 

наявності глистів у кишечнику, адже яйця у фекаліях можуть бути відсутні при 

паразитуванні одних самців або молодих самок, у яких ще не почалися 

овуляції, а також старих самок, що завершили яйцекладку. Крім того, овуляція 
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може тимчасово припинятися під впливом деяких лікарських препаратів і 

харчових речовин [155]. 

У випадку, якщо у хворого відійшла аскарида, а при 

копроовоскопічному дослідженні яйця аскарид не знайдені, деякі вчені 

рекомендують застосувати діагностичну дегельмінтизацію [275]. 

Таким чином, проблема діагностики поєднаної інвазії лямбліями та 

аскаридами вимагає найпильнішої уваги лікарів. Складність клінічної 

діагностики полягає в тому, що це захворювання не має патогномонічних 

клінічних ознак і часто є пусковим механізмом або нашаровується на інші 

хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Лабораторне виявлення 

вегетативних і інцистованих форм лямблій чи яєць гельмінтів обмежено 

періодичністю їх виведення з калом і змінами морфології паразитів при 

дослідженні через кілька годин. 

 

1.2.Роль синдрому ендогенної інтоксикації та дисбіотичних змін 

кишечника в патогенезі кишкових паразитарних захворювань 

Синдром ендогенної інтоксикації (СЕІ) займає провідну роль в 

патогенезі кишкових паразитарних захворювань [268]. Він виникає внаслідок 

впливу зовнішні та внутрішніх факторів, наслідок накопичення як продуктів 

нормального метаболізму, так і при порушенні обміну речовин або клітинної 

відповіді. СЕІ можуть викликати звичайні продукти обміну при підвищеній їх 

концентрації або абсолютно нові речовини, токсини чи інші метаболіти. Він 

спричинений як безпосередньо дією токсичних речовин паразитів на організм 

людини, так і є результатом накопичення їх кінцевих та проміжних продуктів 

метаболізму. Паразити виступають тригерними факторами ендотоксикозу, а 

також можуть прискорювати його різні етапи [35]. 

Одну з ключових ролей в синдромі ендогенної інтоксикації відіграють 

вільнорадикальні окисні процеси, що спричинені активними формами кисню 

[182]. В нормі окиснення носить фізіологічний характер, проте при підвищеній 

активності спричиняє ураження всіх органічних молекул. При вивченні 
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процесів окислення і оцінки  впливу на організм людини активних форм кисню 

(АФК) більш авторів приділяли у вагу перекисному окисленню ліпідів (ПОЛ), 

його ролі при фізіологічних та патологічних процесах. Проте АФК можуть 

викликати не тільки окислювальну деструкціію не тільки ліпідів, але й білків. 

Більше того, вважається, що внаслідок атаки вільних радикалів, в першу чергу 

уражаються саме білки плазматичних мембран, що в призводить до їх 

деполімеризації і подальшої загибелі [104]. Розвивається процеси 

неконтрольованої модифікації білків, яка характеризується розділенням їх 

структури (фрагментація) та утворення первинних амінокислотних залишків, 

внаслідок денатурації білка. В результаті цього білкові молекули втрачається 

свою активність та відбувається порушення їх обмінних та синтетичних 

функцій [246]. Тому для оцінки вільнорадикальних процесів, що впливають на 

білкові структури, оцінюють інтенсивність окисної модифікації білків (ОМБ). 

На думку багатьох вчених, окисні процеси білків є раннім індикатором 

ураження на клітинному та тканинному рівні. Враховючи цю думку, пацієнтам 

з відповідними патологічними станами потрібно проводити постійний 

лабораторний моніторинг рівня ОМБ [210]. 

Внаслідок порушення білкового обміну можуть утворюватися 

високоактивні субстанції – молекули середньої маси (МСМ) [208]. Ці 

речовини є проміжними продуктами метаболізму, які можуть накопичуватись 

в біологічних рідинах організму і чинити патологічний вплив на тканини та 

органи (печінка, головний мозок, нирки). За своєю структурою МСМ – це 

сполуки з середньою молекулярною масою від 500 до 5000 Да [125]. 

Багато вчених поділяють думку, що підвищення рівня МСМ є однією з 

найчутливіших ознак вираженості СЕІ. Мембранотропна дія МСМ полягає у 

впливі на властивості мембран клітин, що призводить до підвищення 

сприйнятливості до патологічних привів, в т.ч. і до продуктів 

вільнорадикального окислення. Патологічний вплив МСМ може проявлятися 

пригніченням гемопоетичної функції, порушення дихальних процесів у 

мітохондріях, зниженням синтезу ДНК в клітинах печінки [102]. 
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Тому визначення активності ОМБ та МСМ може свідчити про 

активність патологічного впливу, спричиненого АФК [105]. 

Роль кишкових паразитозів в СЕІ є дещо недооцінена. Паразит, протягом 

свого життєвого циклу багаторазово прикріплюючись до стінки тонкого 

кишечника і відкріплюючись від неї, викликає не тільки механічне 

подразнення, але і може призвести до патологічних рефлекторних реакцій з 

боку органів травлення [116]. Найбільш виразно змінюється рухова функція 

кишечника: з'являється схильність до безперервних скорочень, спазмів, 

підвищення тонусу кишки, порушується секреторна функція. Порушення 

процесів всмоктування відбувається також внаслідок прямої токсичної дії 

паразитів. Пригнічення синтезу деяких ферментів сприяє порушенню 

гідролізу вуглеводів до моносахаридів. У зв'язку з цим розвивається діарея, яка 

має осмотичний характер. Знижується абсорбція вітаміну B12, порушується С-

вітамінний обмін. Це вказує на те, що речовини, які продукують лямблії, 

прямо або побічно ушкоджують структуру мікроворсинок тонкої кишки [127]. 

При поєднаній інвазії інтенсивність процесів вільнорадикального 

окислення посилюється, що характеризується більш тяжкими тканинними 

ураженнями [265]. 

На противагу окисним процесам, в організмі функціонує система 

антиоксидантного захисту (АОС). Ця система  функціонує завдяки 

антиоксидантним речовинам, в хімічній структурі яких є активний вільний 

атом водню. В результаті взаємодії з вільними радикалами, атом водню 

з’єднується з киснем і утворюються речовими, що не приймають участі в 

процесах патологічного окислення. Важливим є швидкість інактивації цих 

речовин ще до того, як вони встигнуть завдати альтеруючого впливу а клітини 

[274]. 

Одну з ключових ролей в цій системі відводять ферментативним 

антиоксидантам. Основним внутрішньоклітинним антиоксидантом є 

супероксиддисмутаза (СОД). А в плазмі крові основну антиоксидантну 

функцію виконує церулоплазмін (ЦП) [257]. 
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Зниження активності СОД внаслідок СЕІ часто спостерігається при 

захворювання печінки різної етіології, в т.ч. інфекційної. А даними багатьох 

авторів встановлено кореляційний зв’язок між зниженим рівнем СОД, та 

підвищенням активності показників вільнорадикального окислення [121]. 

Печінка є основним джерелом синтезу ЦП. Завдяки високій 

феррооксидазній активності ЦП запобігає неферментним процесам, які 

передують утворенню вільних радикалів. Цікаво відмітити, що ЦП також 

солодіє супероксиддисмутазною активністю, проте й нижчою ніж СОД [158]. 

За рівнем цих показників можна оцінювати здатність організму 

протидіяти вільнорадикальним процесам. 

Для оцінки рівня ендотоксикозу застосовують також методи 

дослідження функціонального стану клітин, що піддалися дії токсинів. 

Ефективним способом визначення рівня ендогенної інтоксикації залишається 

метод Кальф-Каліфа, що базується на визначенні формалізованих 

інтегративних показників формули крові [197]. 

Оскільки печінка відіграє визначальну роль в активності процесів ЕІ, 

тому деякі показники, що визначають її функціональний стан, можуть 

змінюватись під впливом паразитарних інвазій. В результаті ендотоксикозу 

підвищується активність внітрішньоклітинний ферментів, внаслідок чого 

виникає токсична ензимопатія. Підвищений рівень АЛТ, АСТ, ЛДГ свідчить 

про високий ступінь ушкодження клітин. Також при СЕІ може змінюватись 

рівень білірубіну. Навіть незначне його підвищення призводить до початкових 

етапів порушення проникності клітинних мембран, сповільненням 

вуглеводного обміну та незворотніх змін в структурі мітохондрій [236]. 

В патогенезі СЕІ на сьогоднішній день залишаються нез’ясовані 

моменти. Серед механізмів розвитку ендотоксикозу виділяють наступні: 

реперфузійний, резорбційний, продукційний та інфекційний [59, 101]. 

Реперфузійний механізм реалізується за умов надходження в 

кровоносне русло факторів ендотоксикозу, які знаходились певний час в 

первинно уражених тканинах. Резорбційний механізм виникає при резорбції 
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цих речовин з ішемізованих тканин. Продукційний механізм характеризується 

підвищеною продукцією токсинів [48]. 

Інфекційний механізм частково об’єднує всі вищевказані механізми. СЕІ 

при паразитозах супроводжується масивною інвазією паразитів, 

накопиченням проміжних продуктів метаболізму і розповсюдження з 

первинного вогнища інфекції в ШКТ [65, 157]. 

Важливе місце при ендотоксикозі займає стан мікрофлори людини, 

зокрема мікрофлора кишечника [270]. У нормі в кишечнику людини всі 

мікроорганізми знаходяться з симбіозі один з одним. У кишечнику людини 

живе близько 500 видів різних мікроорганізмів, Як корисних (автохтонних) 

бактерій, які допомагають перетравлювати їжу і дають людині вітаміни і 

повноцінний білок, так і шкідливих бактерій, що харчуються продуктами 

бродіння і виробляють продукти гниття [222]. 

Основними представниками обов'язкової мікрофлори товстої кишки 

людини є біфідобактерії, лактобактерії, кишкова паличка і ентерококи, що є 

автохтонною флорою і становить 99% всіх мікробів, тільки 1% загального 

числа мікроорганізмів належить до умовно-патогенних бактерій (стафілококи, 

протей, клостридії, синьогнійна паличка та інші.) Патогенної мікрофлори при 

нормальному стані кишечника не повинно бути, нормальна мікрофлора 

кишечника у людини починає розвиватися вже у час проходження плода по 

родових шляхах. Повністю її формування завершується до 7-13 років [141]. 

Захисна функція нормальної мікрофлори полягає в тому, що  

біфідобактерії виділяють органічні кислоти, які гальмують зростання і 

розмноження патогенних і гнильних бактерій. Лактобактерії здатні 

утворювати молочну кислоту, лізоцим і інші антибіотичні речовини. Ешерихії 

антагоністично діють на патогенну флору через імунні механізми. Крім того, 

на поверхні клітин кишкового епітелію мікроорганізми беруть участь в 

процесах знешкодження токсинів, що надходять з їжею [101, 158]. 

Участь в обміні речовин макроорганізму мікрофлори переоцінити 

важко. Бактерії синтезують амінокислоти, білки, вітаміни, беруть участь в 
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обміні холестерину. Лактобактерії синтезують ферменти, розщеплюють білки 

молока, а також фермент гістаміназу, виконуючи тим самим десенсибілізуючу 

функцію в організмі. Корисна мікрофлора товстої кишки сприяє 

всмоктуванню кальцію, заліза, вітаміну D, запобігаючи розвиток 

онкологічного процесу [139]. 

При порушенні якісного і кількісного складу мікрофлори і переміщення 

її в інші, не властиві мікроорганізмам, частини тіла виникає дисбіоз. 

Найчастіше це відбувається через неправильне харчування, через прийом 

різних антибіотиків. Проте однією з вагомих причин часто є  присутність 

патогенних організмів, в тому числі гельмінтів та найпростіших [264]. 

Симптоми дисбактеріозу супроводжуються порушенням роботи 

кишечника (діарея, закрепи, бурчання, підвищений метеоризм), загальним 

нездужанням, що супроводжується болями в ділянці живота та постійною 

втомою, депресивністю [73, 161]. 

Внаслідок паразитування гельмінтів, розвитку дисбактеріозу сприяє 

середовище (занадто кисле або занадто лужне), яке пошкоджує обмін речовин 

і клітинні мембрани автохтонних мікроооранізмів. Також в результаті 

вторинного ураження травних залоз  виділяється недостатня кількість 

ферментів, внаслідок чого неперетравлені залишки їжі піддаються бродінню і 

служать субстратом для зростання алохтонних мікроорганізмів. Зниження 

тонусу або спазм гладких м'язів кишечника на тлі психічного або фізичного 

стресу, вегетосудинна дистонія, перенесені хірургічні операції на шлунку і 

кишечнику можуть бути також сприяючим фактором [71]. 

Дисбіоз виникає, якщо в раціоні недостатньо речовин, що є субстратом 

для росту корисних мікробів або присутні речовини, що сприяють їх загибелі. 

Це може бути викликано синдромом мальабсорбції. Недостатність в раціоні 

людини кисломолочних продуктів і рослинної клітковини позбавляє корисну 

флору живильного середовища. Як відомо, у пацієнтів з гельмінтозами можуть 

змінюватися харчові вподбання. Переважання в їжі м'ясного, мучного, 
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гострого, жирного, простих вуглеводів, крохмалю, дріжджів; консервантів – 

вбиває  нормальну флору [80, 156]. 

Присутність в кишечнику паразитів (глисти, найпростіші) або 

патогенних мікроорганізмів характеризується виділенням токсинів, що 

вбивають автохтону флору (шигельоз, сальмонельоз, ентеровірусні 

захворювання, лямбліоз, гельмінтози) [79, 91]. 

Безконтрольний прийом антибіотиків та антипаразитарних препаратів 

призводить до знищення не тільки патогенних організмів, з якими покликані 

боротися, але й нормальної мікрофлори кишечника (антибіотик-асоційований 

дисбіоз кишечника). 

Інші фактори такі як гормональні та імунні порушення; хронічний стрес, 

застосування цитостатиків, глюкокортикоїдів, антихелікобактерна терапія, 

лікарські засоби, що знижують шлункову секрецію (блокатори протонного 

насоса або блокатори Н2-гістамінових рецепторів), надмірне вживання 

алкоголю, часті респіраторні захворювання також здатні знизити 

резистентність кишкової аутофлори [18, 86]. 

Постійні стреси, неправильне харчування, несприятлива екологія, 

безконтрольний прийом антибіотиків – ось причини, за якими найчастіше 

розвивається дисбіоз. Дисбіоз не розвивається у здорових людей, це сигнал 

про виникнення патологічного стану в організмі [81, 163]. 

Отже, при кишкових паразитарних процесах ураження мікрофлори може 

мати комбіновані причини, що в подальшому може ускладнити лікування. 

 

1.3. Принципи лікування хворих на кишкові паразитози. 

Проблема лікування та профілактики кишкових паразитозів залишається 

актуальною, оскільки вони дуже поширені в зовнішньому середовищі й 

людській популяції [266]. 

Лікування хворого на лямбліоз складається з кількох етапів [89, 151].  

Перший етап являється підготовчим. Його метою є зменшення проявів 

патологічного процесу, викликаного паразитами, та створення сприятливих 
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умов для застосування етіотропних засобів на наступному етапі [39]. Він 

передбачає ретельне дотримання особистої гігієни, встановлення дієти і 

режиму харчування, спрямованих на створення умов, що погіршують 

розмноження лямблій (обмеження вуглеводів і виключення молочних 

продуктів); введення продуктів, що є нутритивними сорбентами (каші, 

висівки, печені яблука, груші, сухофрукти, рослинна олія), очищення біліарної 

системи, жовчного міхура і кишечника один раз в 6-7 днів: прийом натщесерце 

25% розчину сірчанокислої магнезії (залежно від віку) або 30-50% розчину 

сорбіту (ксиліту), призначення спазмолітичних препаратів терміном на 1 

тиждень; усунення дисфункціональних розладів шлунково-кишкового тракту; 

усунення В-вітамінної недостатності та підвищення стійкості нервової 

системи; підвищення ефективності етіотропної терапії шляхом застосування її 

на тлі прийому вітаміну С; застосування антигістамінних засобів для 

зменшення алергічних проявів. 

Важливе значення має дієта, зменшення вживання простих вуглеводів 

[240]. На фоні запального процесу в кишечнику, особливо у дітей, 

розвивається синдром вторинної недостатності та целіакії від стертих до 

виражених форм. Результатом цього може бути утворення значної кількості 

проміжних вуглеводів у кишечнику хворого, які створюють поживне 

середовище для найпростіших та умовно-патогенної флори, що бурхливо 

проліферує й підсилює запальний процес. Розірвати це порочне коло 

неможливо без призначення безлактозної та аглютенової дієти як мінімум на 

3–4 місяці. При цьому з раціону виключається молоко, або його заміняють 

соєвими, низьколактозними сумішами, гідролізатами коров’ячого молока. 

Різко скорочують або виключають продукти з умістом глютену (хлібобулочні 

та макаронні вироби, всі крупи, окрім рису, гречки та кукурудзи). Замість хліба 

можливе вживання випічки на основі рису, гречки, кукурудзи або хліба на 

основі висівок. Замість продуктів із борошна, до яких належать печиво, здоба, 

можна використовувати в їжу кукурудзяні пластівці (попкорн), рисові кульки, 

рисове або кукурудзяне печиво. Рекомендується кисле питво (журавлиний 
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морс, знежирений кефір, компот із сухофруктів). Можна вживати нежирне 

відварене м’ясо, овочеві гарніри, а також салати, вінегрет із вареної моркви й 

буряка, заправлені соняшниковою олією [70, 199]. 

Наступним є застосовання етіотропних засобів [217]. Вони, як правило, 

поєднуються з лікуванням, розпочатим на попередньому етапі. Вибір 

етіотропного препарату буде залежати від етіології збудника. При поєднаній 

інвазії гельмінтами та найпростішими в деяких дослідженнях було 

рекомендовано застосування універсальних протипаразитаних засобів, що 

впливають на різні типи збудників. Проте, згідно останніх даних, на сьогодні, 

при поєднаній інвазії доцільним є застосування і протигельмінтних, і 

антипротозойних засобів [40, 88]. 

Для етіотропної терапії призначають препарати, ефективні щодо 

патогенних і умовно-патогенних найпростіших [194]. Проте в сучасних 

умовах при проведенні протипаразитарного лікування слід враховувати, що 

ефективність протипаразитарних лікарських засобів (як і антибіотикотерапії) 

з часом знижується. Це обумовлено такими факторами: різким зниженням 

імунного захисту; відсутністю достатнього набору простицидних препаратів 

із вираженою протилямбліозною дією і без побічних шкідливих ефектів; 

високим рівнем реінфікування (повторного зараження), особливо в дитячих 

колективах і сім’ї; появою стійких форм паразитів, зниженням їх чутливості 

до препаратів, що використовувались багато років (трихопол, фуразолідон) 

[247]. Ефективність фуразолідону досягає 80 %, проте він має відносно високу 

частоту побічних явищ: приблизно 10 % пацієнтів повідомляють про 

шлунково- кишкові симптоми у вигляді нудоти, блювоти, шкірної сверблячки, 

а в окремих випадках — гемолітичної або мегалобластної анемії й 

агранулоцитозу, що змушує з обережністю підходити до його застосування і 

регулярно контролювати стан крові. Останніми роками у хворих на лямбліоз 

найчастіше використовують три препарати, що є похідними нітроімідазолу — 

метронідазол, тинідазол і орнідазол [164, 198]. 
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Зазначені лікарські засоби близькі один до одного за структурою і 

механізмом дії. Проте в ряді випадків у пацієнтів спостерігаються побічні 

явища: диспептичний і астеноневротичний синдроми, алергічні прояви. 

Ефективність метронідазолу, однак, не перевищує 70 % при частоті побічних 

ефектів у 15–30 % випадків, основними з яких є нудота, блювота, біль у животі, 

металевий присмак у роті, рідше — головний біль, запаморочення, а в окремих 

пацієнтів — периферичні нейропатії і навіть судомний синдром. При розгляді 

випадків стійкості лямблій до метронідазолу в багатьох дослідженнях було 

показано, що це обумовлено його токсичним, мутагенним ефектом, 

пов’язаним з утворенням вільних радикалів. Ефективність орнідазолу в дозі 40 

мг/кг на добу при масі тіла менше 35 кг та 1500 мг на добу — при масі тіла 

понад 35 кг, за даними Л.В. Бабуріна, становить 91,2 % [87, 227]. 

Орнідазол показав високу ефективність при лікуванні лямбліозу у 

хворих на хронічні дерматози — майже у 85 % хворих була досягнута санація 

від збудника. У процесі пошуку нових препаратів антипротозойної дії був 

застосований альбендазол [92], що, за даними В.P. Meloni і співавт., показав 

більш виражений ефект щодо лямблій порівняно з метронідазолом і 

тинідазолом. Ефективність альбендазолу при лікуванні лямбліозу, за даними 

Е.А. Кочергіна, становить 86 %. Серед відносно нових протипаразитарних 

препаратів для етіотропного лікування лямбліозу є ніфуратель, який  має 

високу активність при невеликому числі побічних ефектів, проте не завжди є 

економічно вигідним [41, 160]. 

Відносно етіотропної терапії необхідно відзначити, що останнім часом 

все частіше з'являються публікації про розвиток резистентності лямблій до 

таких раніше широко застосовуваних препаратів, як метронідазол і тинідазол 

[128, 135]. До того ж такі протипоказання при призначенні цих препаратів, як 

вагітність, а при призначенні тинідазола – ще й захворювання крові, розлади 

центральної нервової системи, наявність побічних реакцій у вигляді 

транзиторної лейкопенії, тромбофлебіту, запаморочення, локомоторної 

атаксії, роблять їх використання обмеженим [46, 117]. 
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Після закінчення курсу лікування необхідне проведення контрольного 

паразитологічного обстеження для визначення ефективності лікування. Для 

того, щоб об’єктивно визначити ефект лікування і виключити реінвазію, 

паразитологічне обстеження потрібно проводити не пізніше ніж через 3 тижні 

після закінчення лікування. 

Таким чином, лямбліоз є поширеним паразитарним захворюванням із 

серйозними клінічними проявами. Лямбліоз слід мати на увазі під час 

диференціальної діагностики багатьох захворювань, у тому числі при 

синдромі мальабсорбції, алергічних станах і болю в животі неясного 

походження. Лікування лямбліозу становить певні складнощі у зв’язку зі 

стійкістю лямблій, що обумовлює необхідність проведення комплексної 

терапії з застосуванням на тлі етіотропного лікування вдосконалених схем 

патогенетичної терапії [129, 165]. 

Етіотропне лікування аскаридозу в кишковій фазі проводять 

альбендазолом (медизолом або вормілом), декарісом, пірантелом, 

мебендазолом (вермоксом, ворміном), піперазином. Воно має бути 

спрямоване на ліквідацію джерела інвазії, а також на проміжні та кінцеві 

чинники передачі, тобто мати з одного боку санітарний, а з іншого — 

лікувальний характер [115, 122]. 

При поєднаній інвазії лямбліями та аскаридами найбільш доцільним є 

застосування альбендазолу, оскільки він має найбільш широкий спектр 

протипаразитарної дії і може виступати як протигельмінтний засіб з 

антипротозойним ефектом [134, 153]. 

Останні дослідження направлені, в основному, на пошук ефективних 

етіотропних протипаразитарних засобів та удосконалення схем їх 

застосування. Проте менша увага приділяється питанню патогенетичної 

терапії кишкових паразитозів. Обмежуючись лише впливом на збудника і не 

усуваючи патологічні процеси створені ним, знижується ефективність 

лікування та виникають сприятливі умови для повторного інфікування [255]. 
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Оскільки ураження печінки відіграє одну з ключових ролей в патогенезі 

кишкових паразитозів, патогенетичне лікування, в тому числі, повинно бути 

направлене на покращення її функцій. А сьогоднішній день, існує велике 

різноманіття препаратів рослинного походження, які впливають на 

гепатобіліарну систему. 

Препарати плодів розторопші плямистої Silybum marianum мають 

здатність знижувати перекисне окислення ліпідів в тканинах печінки і 

підвищувати активність таких антиоксидантних ферментів, як 

супероксиддисмутаза, каталаза [56, 167]. Унікальна гепатопротекторна 

активність препаратів на основі плодів розторопші плямистої обумовлена 

наявністю флаволігнанів, серед яких найбільш важливими є силідіанін, 

силікристин і силібін [55, 130]. 

До теперішнього часу як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі 

підкреслювалася перш за все значимість трьох основних компонентів плодів 

розторопші плямистої - силібіну, силидианина і силикристина. Саме це стало 

підставою для розробки цілої серії очищених препаратів (карсил, легалон, 

сілібор і ін.) На основі суми перерахованих вище флаволігнанів, що отримала 

назву «Силімарин» [209]. З огляду на ту обставину, що в екстракті розторопші 

рідкому в помітних кількостях міститься 2,3-дегідросілібін , вперше виділений 

і ідентифікований нами в ході справжніх досліджень з сировини розторопші 

плямистої, яка культивується в країнах СНД, представляло інтерес вивчення 

біологічної активності даного з'єднання, тим більше що раніше 2,3-

дегідросілібін було виділено лише індійськими і японськими вченими і 

синтезований німецькими дослідниками з силібіну [170, 196]. 

Оскільки в патогенезі захворювання важливу роль відіграє порушення 

мікрофлори кишечника, в схему лікування доречно включати препарати, що 

впливать на дану ланку. Першочергове значення в патогенетичному лікуванні 

дисбіозу кишечника відіграють пробіотики [132, 225]. Особливу увагу в цій 

групі варто приділити препаратам, що містять у своєму складі Saccharomyses 
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boulardii. Особливістю препарату є антагоністична активність по відношенню 

до багатьох кишкових збудників, серед яких є і лямблії [17,150]. 

Ще однією з особливостей є висока стійкість до етіотропних препаратів, 

що може дозволити їх застосовувати одночасно [44, 171]. 

 

Резюме 

Проблема комбінованих паразитарних захворювань залишається 

актуальною. За статистикою, останнім часом найчастіше спостерігається 

поєднана інвазія лямбліями та аскаридами. Результати попередніх досліджень 

дають нам певну картину щодо клініки, діагностики та лікування окремих 

інвазій. Проте клінічна картина, дані лабораторних та інструментальних 

методів при поєднаному перебігу захворювання досліджені недостатньо. 

Ключовим патогенетичним механізмом при кишкових паразитарних 

інвазіях є синдром ендогенної інтоксикації. Багато наукових праць описують 

його прояви при неінфекційних патологіях. Невелика кількість робіт 

стосується ролі ендотоксикозу при гельмінтозах, проте не описана при 

поєднаній патології лямбліозу з аскаридозом. Аналізуючи стан прооксидатно-

антиоксидантної системи організму, в тому числі і при кишкових паразитозах, 

левова частка досліджень стосується перекисного окислення ліпідів. 

Натомість частина вчених вважає окисну модифікацію білків більш важливим 

індикатором вільнорадикальних процесів. Стан окисної модифікації білків при 

лямбліозі, аскаридозі та їх поєднаній інвазії раніше досліджено не було. 

Оскільки в патогенезі кишкових паразитозів ураження печінки є 

провідним фактором, то й лікування повинне бути направлене на переривання 

патогенетичних процесів, що відбувається при її дисфункції. Багатьма 

вченими визначено високу ефективність гепатопротекторних препаратів що 

містять у своєму складі силімарин. Досвід застосування цих препаратів при 

поєднаній інвазії описаний недостатньо. 

При тривалому паразитуванні гельмінтів та найпростіших у кишечнику, 

відбуваються зміни в його мікрофлорі. В літературних джерелах описаний 
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вплив окремих збудників на розвиток дисбіозу кишечника. При поєднаній 

інвазії, таких досліджень було проведено в невеликій кількості для 

встановлення певних закономірностей. Відповідно і ефективність лікування 

дисбіозу кишечника у таких хворих вивчити не вдалось. 

Проаналізувавши літературні джерела, що стосуються лікування, 

виявлено, що більшість праць направлено на пошук ефективних етіотропних 

засобів. Проте, враховуючи розвиток резистентності до протипаразитарних 

препаратів, наявність великої кількості побічних ефектів при їх застосуванні, 

та недостатня ефективність при монотерапії, виникає потреба удосконалення 

патогенетичної терапії. 

При поєднаній інвазії лямбліями та аскаридами не проводилось 

дослідження ефективності препаратів силімарину, сахароміцетів буларді та їх 

комплексне застосування у поєднанні з протипаразитарними етіотропними 

засобами. У зв'язку з цим в даний час продовжується пошук і розробка схем 

покращеної терапії хворих з поєднаною інвазією. 
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РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Загальна характеристика хворих на лямбліоз, аскаридоз та з 

поєднаною інвазією 

Дослідження проводилось на базі структурного підрозділу «Міська 

поліклініка №2» та «Міська поліклініка №3» комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги Івано-Франківської міської ради» (директор – О.В. Савчук), що є 

однією з клінічних баз кафедри інфекційних хвороб та епідеміології (зав. 

кафедри професор, д.мед.н., заслужений лікар України О.Я. Пришляк) Івано-

Франківського національного медичного університету (ректор – професор, 

д.мед.н. Рожко М.М.). 

Усі дослідження проводились за згодою пацієнтів. Їхня методика 

відповідала Гельсінській декларації 1975 року (та її перегляду 1983 р.). 

Проведення дослідження було схвалене комісією  з питань біоетики (протокол 

№83/15 від  03.06.15 р.).  

В процесі дослідження було обстежено 176 пацієнтів, які лікувались з 

2015 по 2018 роки. Основну групу складали 86 хворих з поєднаною інвазією 

лямбліями та аскаридами. В групах порівняння з моноінвазіями було 46 

хворих на лямбліоз, 44 хворих на аскаридоз. Також було обстежено 20 

практично здорових осіб контрольної групи. Контрольну групу складали 

практично здорові особи. 

Середній вік хворих становив 27,8±0,8 років. Чоловіків було 92 (53,3%), 

жінок – 84 (46,7%).Під спостереженням було 46 хворих на лямбліоз, віком від 

18 до 63 років. Жінок було 22, чоловіків – 24. Хворих на аскаридоз було 44, 

віком 19 до 59 років. Жінок та чоловіків було по 22 осіб. Пацієнтів з поєднаною 

інвазією лямбліями та аскаридами було 86, віком 18 до 68 років. Жінок було 

41, чоловіків – 45 осіб (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Вікова структура обстежених хворих 

Стать Кількість хворих (абс.) 

Вікові групи 

Разом 18-25 26-35 36-45 46-55 55-65 Більше 

65 

Чоловіки 92 41 21 19 7 3 1 

Жінки 84 39 24 15 5 1 - 

Разом 176 80 45 34 12 4 1 

 

Діагноз лямбліозу та аскаридозу також був встановлений згідно з 

Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду та підтверджений 

методом копрооскопії шляхом виявлення яєць аскарид у випорожненнях. 

Пацієнти з іншими паразитарними інвазіями до дослідження не ввійшли. 

У всіх пацієнтів спостерігався хронічний перебіг захворювання. 

Критерії включення пацієнтів до основної групи: 

1.Наявність у хворого інвазії лямбліями, аскаридами та поєднаної інвазії. 

2. Вік понад 18 років. 

3. Наявність підписаної інформованої згоди. 

Критерії виключення 

1. Наявність у пацієнтів іншого паразитарного захворювання. 

2. Індивідуальна непереносимість досліджуваних препаратів або їх 

окремих компонентів. 

3. Наявність протипоказів у пацієнтів для застосування даних 

препаратів. 

4. Наявність у пацієнтів психічних захворювань, перебіг яких може 

впливати на перебіг дослідження, погіршувати комплаєнс  між 

дослідником та пацієнтом.  
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5. Систематичне вживання  пацієнтом алкоголю та наркотичних 

засобів. 

6. Відсутність згоди пацієнта на проведення даного дослідження 

Пацієнти були розділені на групи в залежності від нозологій. Основна 

група була розділена на підгрупи, в залежності від методів лікування хворих. 

І група – пацієнти, хворі на лямбліоз (46 осіб); 

ІІ група – пацієнти, хворі на аскаридоз (44 осіб); 

ІІІ група – пацієнти, хворі з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами 

(86 осіб): 

ІІІa група (22 осіб) – пацієнти, що отримували базисне лікування; 

ІІІb група (21 осіб) – пацієнти, що отримували базисне лікування і 

силімарин; 

ІІІc група (21 осіб) – пацієнти, що отримували базисну терапію і 

сахароміцетибуларді; 

ІІІd група (22 осіб)  – пацієнти, що отримували базисну терапію і 

силімарин та сахароміцети буларді. 

Контрольна група: 20 практично здорових осіб. 

 

2.2. Методи дослідження 

Всім пацієнтам проводилось повне клініко-лабораторне обстеження, яке 

включало загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, інструментальні 

дослідження (ультразвукова діагностика органів черевної порожнини). 

Специфічні обстеження визначення стану окисної модифікації білків та 

антиоксидантного захисту проводили для оцінки активності 

вільнорадикальних процесів при поєднаній інвазії, порівнюючи з групами з 

моноінвазіями (групи порівняння). 

Було проведено бактеріологічне дослідження випорожнень для аналізу 

стану мікрофлори кишечника при поєднаній інвазії, визначення наявності 

дисбіозу кишечника та розрахунок індексу дисбіозу для оцінки ступеня 

патологічного впливу паразитів на мікрофлору кишечника. 
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Для оцінки ефективності лікування хворих на лямбліоз із аскаридозом 

всі лабораторні та інструментальні дослідження проводили до початку 

лікування та після призначення відповідної схеми терапії. 

Всі загальноклінічні лабораторні методи проводились на базі клініко-

діагностичної лабораторії структурного підрозділу «Міська поліклініка №2» 

та «Міська поліклініка №3» комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-

Франківської міської ради». 

Загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові проводились згідно 

стандартних методик. УЗД ОЧП проводилось на апарат SonoAce 128BWв 

кабінеті УЗД-діагностики. 

В загальному аналізі крові визначали рівень еритроцитів, гемоглобіну, 

лейкоцитів (в т.ч. лейкоцитарну формулу), швидкість осідання еритроцитів. 

В біохімічному аналізі крові визначали рівень показників, що свідчать 

про функціональний стан печінки: вміст загального білірубіну, прямого 

білірубіну, тимолової проби, холестерину, активність АлАТ, АсАТ, вміст 

загального білка, альбумінів, глобулінів, α1-глобулінів, α2-глобулінів, β-

глобулінів, γ-глобулінів. 

 

Копроскопічне дослідження 

Метод копроскопії є одним з основних для підтвердження діагнозу 

лямбліозу. Дослідження проводилося відповідно до стандартів діагностики 

«Паразитологічні методи лабораторної діагностики гельмінтозів і 

протозоозів»[6]. Матеріал для дослідження забирали з 6-8 місць останньої 

порції фекалій. Досліджуваний матеріал доставляли в лабораторію в термін не 

пізніше 15-20 хвилин після дефекації для негайного дослідження, тому що 

вегетативні форми за 0,5-1 годину гинуть, або застосовували консерванти 

(Турдиєва, Сафаралієва, Барроу та ін.), ретельно перемішуючи кал з 

консервантом у співвідношенні 1 частина калу на 3 частини консерванту. 
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Проте, слід враховувати, що при проведенні цього обстеження результат часто 

буває псевдонегативний [1, 8]. 

Метод овоскопії при діагностиці аскаридозу має деякі особливості, 

порівнюючи з аналогічним для діагностики лямбліозу. Враховуючи, що яйця 

аскарид є більш стійкими, ніж лямблії, на підготовчому етапі не було 

доцільним застосування спеціального консерванту [8]. 

 

Методи визначення окисної модифікації білків, стану системи 

антиоксидантного захисту та ступеня ендогенної інтоксикації 

Дослідження, що стосуються стану прооксидантно-антиоксидантної 

системи проводилися на фотоелектричному колориметрі типу КФК-2МП зав. 

№8903873 «Центру біоелементології» кафедри біологічної та медичної хімії 

ІФНМУ імені академіка Г.О. Бабенка (зав.кафедрою – д.біол.н. професор 

Ерстенюк Г.М.). Проводилось визначення рівня ОМБ, МСМ, а також з боку 

антиоксидантного захисту рівень ЦП та СОД. Визначення інтенсивності ОМБ 

в сироватці крові проводили за допомогою реакції взаємодії окислених 

амінокислотних залишків білків з 2,4 динітрофенілгідразином (2,4-ДФГ). 

Оптичну щільність динітрофенілгідразинів реєстрували на спектрофотометрі 

СФ-16 [230]. В результаті реакції окислення білків утворювалися альдегідні і 

кетонові групи амінокислотних залишків, які взаємодіяли з 2,4-ДФГ. ЦП 

визначали методом спектрофотметрії а вираховували його рівень за 

коефіцієнтом молярної екстинції. Активність СОД визначали методом 

відновлення нітротетразоліясуперокисними радикалами, які утворюються при 

реакції між феназинметасульфатом і відновленою формою 

нікотинаміддинуклеотид (NAD · H).  

Визначення рівня МСМ здійснювали за допомогою методу прямої 

спектрофотометрії за методикою Габріелян-Ліпатової [6].  

Також для оцінки ступеня ендогенної інтоксикації розраховували 

лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) за методикою Я. Я. Кальф-Каліфа[6]: 
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ЛІІ = (4 х Мі + 3 х Ю + 2 х П + С) х (Пл + 1) / (Лі + Мо) х (Е +1), де  

Мі - мієлоцити, Ю - юні нейтрофіли, П - паличкоядерні, С - сегментоядерні, 

Пл - плазмоцити, Мо– моноцити, Лі - лімфоцити, Е- еозинофіли. 

 

Бактеріологічне дослідження мікрофлори кишечника 

Стан мікрофлори кишечника визначали на базі централізованої 

бактеріологічної лабораторії Івано-Франківської центральної міської клінічної 

лікарні за допомогою класичного мікробіологічного дослідження 

випорожнень із визначенням популяційного рівня мікрофлори за В.А. 

Знаменським [221]. Кількість мікроорганізмів на одиницю маси в деяких 

випадках досягав десятків мільйонів, тому для більш зручнго розрахунку 

застосовували десятковий логарифм даного числа (lg КУО/г). 

Ступінь дисбіозу традиційно визначали за класифікацією І.Б. Куваєвої 

та К.С. Ладодо [213]. 1 ступінь характеризується зниженням на 1–2 рівні 

кількості біфідо- та лактобактерій. 2 ступінь характеризується зниженням на 

3–4 рівні кількості біфідо- та лактобактерій та підвищенням кількості УПФ – 

стафілококів, протея; умовно-патогенна флора може мати гемолітичні 

властивості. 3 ступінь характеризується значним зниженням кількості 

анаеробів (біфідо- та лактобактерій) та поступовим підвищенням кількості 

аеробів; УПФ набуває агресивних властивостей. 4 ступінь характеризується 

значними змінами співвідношень облігатних та факультативних 

мікроорганізмів, різким зниженням функції кишкової флори, активацією 

УПФ. 

Проте, дана класифікація не завжди дозволяє віднести отримані дані до 

певного ступеню дисбіозу, так як окремі значення інколи не відповідають 

вищевказаним характеристикам. Тому для більш точного визначення ступеню 

дисбіозу кишечника у хворих визначали показник індекс дисбіозу (ІД) [45]. ІД 

визначався за формулою, як співвідношення між автохтонними та 

алохтонними мікроорганізмами кишкового вмісту:  
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ІД =
(біф.+лакт.+заг.киш.пал.+ент−к)

(бактер.+пепт.+СФП+ГП+УПЕ+стаф.+стреп.+Канд.)
𝑙𝑔 КУО/г, де 

 

 біф. - біфідобактерії, лакт. - лактобактерії, заг. киш. пал. - загальна 

кількість кишкової палички, ент-к. - ентерококи, бактер. - бактероїди, пепт. - 

пептококи, СФП - слабоферментативні кишкові палички, ГП - гемолітичні 

кишкові палички, УПЕ - умовно-патогенні ентеробактерії, стаф. - стафілококи, 

стреп. – стрептококи, Кан. - гриби роду Candida. 

Кількість мікроорганізмів визначалась показниках в lg КУО/г) [207]. 

 

Статистичний аналіз 

Оцінка результатів дослідження здійснювалась за допомогою методів 

описової статистики. Отримані дані перевіряли на тип розподілу за допомогою 

W-тесту Шапіро-Уілка, а тому для представлення нормальної тенденції 

(типових значень) було обрано середню арифметичну величину та її похибку. 

Відповідно оцінку достовірності різниці даних в групах порівняння проводили 

за допомогою параметричного t-тесту Стюдента. При значенні коефіцієнта 

достовірності р<0,05результати вважали достовірними [206]. 

Для дослідження сили взаємного зв’язку між величинами 

застосовувався коефіцієнт кореляції Спірмена. Направленість зв’язку 

визначалась за знаком коефіцієнта кореляції. Прямий (позитивний) зв'язок 

визначався, коли збільшення одного параметра зумовлювало збільшення 

іншого. При зворотному (від’ємному або негативному) зв’язку, навпаки, 

збільшення одного показника обумовлювало зменшення іншого. Сила зв’язку 

визначалась за значенням коефіцієнта кореляції. При значенні 0,01-0,29 зв'язок 

вважався слабким, 0,30-0,69 – середнім, і при значенні 070-0,99 – сильним. 

Статистичну обробку проводили за допомогою комп’ютерної програми 

Statistica 7.0 MicrosoftExel. 
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2.3. Методи лікування 

Лікування хворих основної групи було комплексне. 

Пацієнти отримували базисну терапію, яка включала етіотропне, 

патогенетичне та симптоматичне лікування. Лікування хворих складалося з 

кількох етапів. На підготовчому етапі пацієнти отримували ферментні 

препарати, десенсибілізуючі та ентеросорбенти. Метою даного етапу було 

покращення суб’єктивних ознак у пацієнтів та створення сприятливих умов 

для подальшого застосування етіотропних засобів. Після 3-х днів лікування 

припиняли застосування ентеросорбентів, щоб не зменшувати концентрацію 

протипаразитарних препаратів в подальшому. 

На другому етапі на фоні підготовчої терапії до лікування додавали 

антипротозойний препарат орнідазол. Його застосовували по 1 таблетці 

(500мг) 2 рази на добу впродовж 5 днів. Через одну добу після закінчення 

застосування орнідазолу призначали протигельмінтний препарат альбендазол. 

Пацієнти приймали його по 1 таблетці (400мг) 1 раз на добу впродовж 3 днів. 

У пацієнтів ІІІb групи з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами на 

тлі вищевказаної базисної терапії використовували гепатопротекторний 

препарат «Дарсіл», виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця», 

Україна (Номер реєстраційного посвідчення №UA/2473/01/01з 29.12.2014 по 

29.12.2019р.). Склад: діюча речовина: silymarin. Одна таблетка містить 

силімарину22,5 мг, визначеного за силібініном (у перерахуванні на 100 % суху 

речовину. 

Препарат призначали разом з початком етіотропного лікування в 

добовій дозі 2 таблетки 3 рази на добу впродовж 1 місяця. 

Пацієнтам ІІІс групи на фоні базисної терапії застосовувався препарат 

Ентерол 250, виробництва Біокодекс, Франція (Номер реєстраційного 

посвідчення: UA/6295/02/01 від 12.06.2017р.). Склад: діюча речовина:1 

капсула містить сахароміцети буларді CNCM I-745 (ліофілізовані клітини) 250 

мг. Препарат призначали разом з початком етіотропного лікування всередину 

по 1 капсулі 2 рази на добу впродовж 14 днів. 
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Пацієнти ІІІd групи разом з базисною терапією отримували дарсил та 

сахароміцети буларді разом за вищевказаними схемами. 

Контроль ефективності лікування здійснювали через 28 днів після 

закінчення етіотропного лікування. 
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РОЗДІЛ 3. 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЯМБЛІОЗУ, 

АСКАРИДОЗУ ТА ПОЄДНАНОЇ ІНВАЗІЇ 

3.1. Клінічні ознаки перебігу лямбліозу, аскаридозу та поєднаної 

інвазії 

Під  спостереженням було 46 хворих на лямбліоз, віком від 18 до 63 років 

(середній вік – 27,8±0,8 років). Жінок було 22, чоловіків – 24. Хворих на 

аскаридоз було 44, віком 19 до 59 років (середній вік – 32,23±1,1), жінок та 

чоловіків було по 22 осіб. Пацієнтів з поєднаною інвазією було 86, віком 18 до 

68 років (середній вік – 30,20±1,2), із них жінок – 41, чоловіків – 45 осіб. 

Хворі, інвазовані лямбліями та аскаридами зверталися за медичною 

допомогою з різноманітними скаргами. Клінічна картина хворих на лямбліоз 

із аскаридозом характеризувалась поліморфізмом симптомів з ураженням 

різних систем органів  

Аналізуючи клінічну картину перебігу лямбліозу з аскаридозом, ми 

виділили типові синдроми хвороби. Характерними були прояви 

диспепсичного, алергічного, астено-невротичного, інтоксикаційного 

синдромів (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Основні клінічні синдроми у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з 

поєднаною інвазією 

Синдром І група 

(n=46) 

ІІ група 

(n=44) 

ІІІ група 

(n=86) 

абс. %±m абс. %±m абс. %±m 

Диспепсичний 33 71,74±6,6 28 63,63±7,3 79 91,86±2,9#^ 

Алергічний 19 41,30±7,3 21 47,72±,7,5 62 72,09±4,8#^ 

Астено-невротичний 16 34,78±7,0 13 29,54±6,9 59 68,60±5,0#^ 

Інтоксикаційний 6 13,04±5,0 8 18,18±5,8 42 48,83±5,4#^ 

Примітки. # р<0,05  – достовірність різниці показників з даними І групи. 

^ р<0,05  – достовірність різниці показників з даними ІІ групи 
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Найчастіше ми спостерігали ознаки диспепсичного синдрому, який 

спостерігався у 79 хворих (91,86±2,9%). На нудоту скаржились 73 пацієнтів 

(84,88%), блювоту – 30 (34,88%), відрижка у – 24 (27,91%) та печію – 18 

(20,93%) (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2  

Клінічні симптоми у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною 

інвазією  

Симптоми Кількість хворих 

І група 

 (n=46) 

ІІ група 

 (n=44) 

ІІІ група 

(n=86) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Нудота  25 54,35% 23 52,27% 73 84,88% 

Блювота  12 26,09% 10 22,73% 30 34,88% 

Відрижка 11 23,91% 9 20,45% 24 27,91% 

Печія  8 17,39% 6 13,64% 18 20,93% 

Зниження апетиту 17 36,96% 15 34,10% 36 41,86% 

Підвищення апетиту  7 15,22% 7 15,91% 18 20,91% 

Збільшення частоти 

випорожнень  

11 23,91% 12 27,27% 61 70,93% 

Закрепи  9 19,57% 10 22,73% 48 55,81% 

Стеаторея 6 13,26% 5 11,36% 18 20,93% 

Обкладений налетом 

язик  

23 50,0% 21 45,65% 73 84,88% 

Помірне здуття 

живота  

27 58,70% 25 56,82% 60 69,76% 

Болючість в мезо-

гастральній ділянці  

32 69,56% 28 63,63% 73 84,88% 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Біль в правій та лівій 

здухвинній ділянках  

22 47,83% 22 50,0% 44 51,16% 

Тяжкість в правій 

підреберній ділянці  

20 43,48% 21 47,72% 41 47,67% 

Відчуття гіркоти в 

роті  

13 28,26% 10 22,73% 30 34,88% 

Позитивні жовчево-

міхурові симптоми  

14 30,43% 13 29,55% 29 33,72% 

Поліморфний висип 15 32,61% 16 36,36% 44 51,16 

Свербіж шкіри 12 26,09% 18 40,91% 40 46,51% 

Еритема шкіри 6 13,26% 10 22,73% 21 24,42% 

Риніт 5 10,87% 10 22,73% 19 22,02% 

Кропив’янка 2 4,35% 7 15,91% 15 17,44% 

Кон’юнктивіт 4 8,70% 7 15,91% 14 16,28% 

Блефарит 0 0 0 0 6 6,98% 

Атопічний дерматит 0 0 0 0 10 11,63% 

Ураження червоної 

облямівки губ 

4 8,70% 6 13,64% 13 21,66% 

Зміна стану волосся 4 8,70% 6 13,64% 18 20,93% 

Фолікулярний 

краплинний 

гіперкератоз 

0 0% 2 4,55% 17 19,76% 

Нерівномірне 

забарвлення шкіри  

1 2,17% 2 4,55% 9 10,46% 

Хвиляста пігментація 

шкіри  

2 4,35% 2 4,55% 11 12,79% 

Блідість шкіри 6 13,26% 6 13,64% 14 16,27% 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Блідість шкіри 6 13,26% 6 13,64% 14 16,27% 

Дратівливість  11 23,91% 11 25,0% 55 63,95% 

Загальна слабкість  14 30,43% 13 29,55% 58 67,44% 

Підвищена 

втомлюваність  

12 29,09% 12 27,27% 56 65,11% 

Головний біль  0 0 0 0 27 31,39% 

Запаморочення  0 0 0 0 23 26,74% 

Біль у ділянці серця  0 0 0 0 18 20,93% 

Погіршення настрою  12 29,09% 10 22,73% 22 25,58% 

Порушення сну  7 15,22% 6 13,64% 24 27,90% 

Порушення пам’яті 

та уваги 

5 10,87% 4 9,09% 13 15,11% 

Підвищення 

температури тіла 

6 13,04% 8 18,18% 42 48,83% 

 

Частими були зміни апетиту: так у 36 пацієнтів (41,86%) він був 

знижений, проте у 18 хворих відмічалося підвищення апетиту (20,91%). Також 

відмічались зміни характеру випорожнень, що супроводжувались 

збільшенням частоти до 5 разів на добу у 61 хворого (70,93%), що змінювалися 

закрепами у 48 пацієнтів (55,81%), у 18 відмічалась стеаторея (20,93%). При 

об’єктивному обстеженні хворих частіше виявлялись такі зміни, як 

обкладений налетом язик у 73 пацієнтів (84,88%), помірне здуття живота 

(71,66%). Окрім болючості в мезогастральній ділянці, яка була у 84,88% 

хворих при поєднаній інвазії, спостерігали біль в правій та лівій здухвинній 

ділянках у 51,16% хворих. Схожу картину спостерігали при моноінваіях. 

У більшості хворих на лямбліоз (І група) також зустрічався 

диспепсичний синдром (71,74±6,6%). Але, все ж таки, скарги з боку ШКТ 
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реєструвалися у 1,3 разів рідше, ніж в пацієнтів із поєднаною інвазією (р<0,05). 

Пацієнти скаржились на тяжкість у мезогастральній ділянці (69,56%), 

періодичну нудоту (54,35%), зниження апетиту (36,96%), помірне здуття 

живота (58,70%), збільшення частоти випорожнень (23,91%), що змінювались 

закрепами (19,57%). Об’єктивно визначали болючість в навколопупковій 

ділянці (69,56%). 

В клінічній картині хворих на аскаридоз також були присутні 

диспепсичні прояви, проте зустрічались дещо рідше, ніж у хворих на лямбліоз 

та у 1,4 разів рідше, у порівнянні з пацієнтами основної групи з поєднаною 

інвазією (63,63±7,3%; р<0,05). Найчастіше пацієнти скаржились на зниження 

апетиту (34,10%), нудоту (52,27%), блювання (22,73%). Характерним був і 

больовий синдром (63,63%), пацієнти скаржились на біль в епігастральній 

ділянці, навколо пупка, в ділянці правого підребер’я. Частина пацієнтів не 

могла чітко локалізувати біль (13,64%). На порушення випорожнень 

скаржились 25 пацієнтів (56,82%). Так у 12 хворих (27,27%) були скарги на 

закрепи, а 10 хворих (22,72%) мали діарею. Троє хворих (6,82%) відмічали 

проноси, що змінювалися закрепами. 

У пацієнтів основної групи зміни гепатобіліарної системи 

характеризувались ураженням печінки (55 хворих – 63,95%). 51,16% хворих 

скаржились на тяжкість в правій підреберній ділянці. На гіркоту в роті 

скаржились 34,88% пацієнтів. Позитивні жовчево-міхурові симптоми 

спостерігались у близько третини пацієнтів (35,7%). 

В частини хворих на лямбліоз виявляли ознаки гепатобіліарної 

патології. У 13 пацієнтів (28,26%) позитивні жовчево-міхурові симптоми. 

Серед хворих на аскаридоз також були наявні скарги з боку 

гепатобіліарної системи (25 осіб – 41,66%). Так, важкість у правому підребер’ї 

була у 34,10%, гіркота в роті (27,27%) та позитивні жовчево-міхурові 

симптоми у 10 пацієнтів (22,73%). 

Другим найбільш частим синдромом у хворих на лямбліоз із 

аскаридозом був алергічний (72,09±4,8%). Найчастіше хворі скаржились на 
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свербіж шкіри у 46,51%. Крім того, еритема шкірних покривів була у 21 

хворого (24,42%), риніт у 19 хворих (22,02%), кропив’янки у 15 хворих 

(17,44%), кон’юнктивіт – у 14 хворих (16,28%) та блефариту 6 хворих (6,98%). 

У 10 пацієнтів (11,63%) відзначався атопічний дерматит. Частим симптомом 

було ураження червоної облямівки губ (13 хворих – 21,66%). У 18 хворих 

(20,93%) відзначалися зміни стану волосся (алопеція). Крім того, у 72,1% 

пацієнтів було полісимптомне ураження шкіри. Зокрема, такий симптом у 

хворих як фолікулярний краплинний гіперкератоз – клінічно представлений 

фолікулярними папулами й «гусячою шкірою», відмітили у 19,76% хворих. В 

окремих випадках (10,46%) спостерігали нерівномірне забарвлення шкіри 

(«різнобарвна шкіра»). Проявлялися деякі інші зміни на шкірі, такі як хвиляста 

пігментація шкіри шиї (11 пацієнтів – 12,79%), блідість (14 хворих – 16,27%). 

Ознаки алергічного синдрому в хворих на лямбліоз виявлялися у 1,7 

разів рідше (19 хворих – 41,30±7,3 %), ніж в пацієнтів основної групи з 

поєднаною інвазією (р<0,05). Серед алергічних проявів найхарактернішою 

була поява поліморфного висипу на шкірі (15 хворих – 32,61%), у 2-х пацієнтів 

(4,35%) спостерігалися ознаки гострої кропив’янки. 

Ознаки алергічного синдрому в 2-ої групи хворих на аскаридоз 

реєструвались у 1,4 рази рідше, в порівнянні з пацієнтами основної групи 

(р<0,05), проте були більш виражені, ніж у групі пацієнтів із лямбліозом (21 

хворий – 47,72±,7,5 %). Найбільш часто спостерігалась наявність постійного 

шкірного свербожу (40,91%), еритеми шкірних покривів (22,73%), риніту 

(22,73%), кропив’янки (15,91%), кон’юнктивіту (15,91%). Також при 

аскаридозі було ураження червоної облямівки губ (6 хворих – 13,64%). У 6 

хворих відзначалися зміни стану волосся (13,64%). 

Паразитування лямблій та аскарид супроводжувалося також проявами 

астено-невротичного синдрому, який спостерігались у 59 пацієнтів основної 

групи (68,60±5,0%). Такі ознаки, як дратівливість (55 пацієнтів – 63,95%), 

загальна слабкість (57 хворих – 67,44%) та підвищена втомлюваність (56 

пацієнтів – 65,11%), реєструвались як при поєднаній, так і при моноінвазії. 
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Лише у пацієнтів основної групи відмічались головний біль (27 осіб - 31,39%), 

запаморочення (23 особи – 26,74%), біль у ділянці серця (18 осіб – 20,93%), 

погіршення настрою (22 особи – 25,58%), часте порушення сну (24 особи – 

27,90%). В 13 пацієнтів (15,11%) спостерігалось порушення пам’яті та уваги. 

В пацієнтів з моноінвазією лямбліями прояви астено-невротичного 

синдрому були наявними в 16 пацієнта (34,78±7,0%), що було у 1,8 разів рідше, 

ніж у пацієнтів основної групи (р<0,05). Найчастіше хворих турбували 

слабкість (30,43%), швидка втомлюваність (26,09%), дратівливість (23,91%). 

Пригнічений і депресивний стан  зустрічався у 12 пацієнтів (29,09%). Не 

випадково професор Д.Ф. Лямбль назвав відкритий ним мікроорганізм 

«паразитом суму та печалі» [193]. У 8 хворих (17,39%) зміни з боку нервової 

системи були єдиними клінічними проявами захворювання. 

У 13 пацієнтів з моноінвазією аскаридами також були ознаки астено-

невротичного синдрому (29,54±6,9%), що у 2,3 разів рідше, у порівнянні з 

пацієнтами основної групи (р<0,05). Найчастіше це були загальна слабість 

(29,55%), підвищена втомлюваність (27,27%), дратівливість (25,0%). Також у 

6 пацієнтів (13,64%) були відмічені порушення сну (безсоння). 

Інтоксикаційний синдром мав місце в клінічній картині майже половини 

пацієнтів основної групи (48,83±5,4%). У хворих було відмічено підвищення 

температури тіла на субфебрильному рівні. Ознаки інтоксикаційного 

синдрому проявлялися у 3,5 разів частіше, у порівнянні з групою пацієнтів з 

лямбліозом та в 2,3 рази (р<0,05) в порівнянні з пацієнтами з аскаридозом 

(р<0,05). 

У 6 пацієнтів з лямбліозом відмічалися скарги на підвищення 

температури тіла до субфебрильного рівня (13,04±5,0%). 

В пацієнтів з аскаридозом субфебрильне підвищення температури тіла 

спостерігались у 8 хворих (18,18±5,8%). 

3.2. Показники загального аналізу крові у хворих на лямбліоз, 

аскаридоз та з поєднаною інвазією 

В усіх пацієнтів, обстежених нами були виявлені зміни в ЗАК. (табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3  

Зміни деяких показників загального аналізу крові у хворих на лямбліоз, 

аскаридоз та з поєднаною інвазією (M±m) 

Показники 

І група 

(n=46) 

ІІ група 

(n=44) 

ІІІ група 

(n=86) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Еритроцити, 

1012/л 
3,82±0,05 3,79±0,06 3,65±0,08 3,88±0,06 

Гемоглобін, г/л 114,72±1,29* 115,55±1,76* 107,63±1,24*#^ 131,75±2,64 

Лейкоцити, 

х109 од./л 
7,85±0,42 7,81±0,41 8,56±0,31* 6,51±0,28 

Еозинофіли, % 6,39±0,36* 7,34±0,36* 10,09±0,59*#^ 2,25±0,27 

Базофіли, % 0,37±0,7 0,36±0,7 0,40±0,5 0,30±0,11 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 
6,15±0,37 6,28±0,41 6,88±0,49 5,10±0,62 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 
48,45±3,04 46,78±3,21 43,23±4,98 59,23±3,64 

Лімфоцити, % 28,78±0,80 28,82±0,91 29,83±0,54 27,75±1,09 

Моноцити, % 4,85±0,26 4,91±0,17 5,23±0,32 4,20±0,37 

ШОЕ, мм/год 13,93±0,94* 14,16±0,66* 19,78±0,72*#^ 9,25±0,59 

Примітки: * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними контрольної 

групи. 

# р<0,05  – достовірність різниці показників з даними І групи. 

^ р<0,05  – достовірність різниці показників з даними ІІ групи 

 

Найчастіше у хворих виявляли знижений рівень гемоглобіну в крові, 

появу еозинофілії та підвищений рівень швидкості осідання еритроцитів, 

рідше спостерігали підвищений рівень лейкоцитів. Для кращого розуміння 
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змін ЗАК в обстежених пацієнтів ми досліджували паралельно показники у 

здорових людей (n=20).  

В основній групі хворих в ЗАК спостерігали наступні зміни. Виявляли 

достовірне зниження рівня гемоглобіну по відношенню до всіх груп 

обстежуваних у 37 пацієнтів (43,03%), середнє значення становило 

107,43±1,24 г/л (р<0,05). Зниження гемоглобіну до 90 г/л спостерігався у 

36,05% хворого, до 70 г/л – у 6,98% хворих. Також відзначалося недостовірне 

зменшення кількості еритроцитів. 

Лейкоцитоз відмічався у 30 хворих (34,88%), і в середньому рівень 

лейкоцитів дорівнював 8,56±0,31х109/л, що достовірно більше, ніж в групі 

контролю (р<0,05), тоді як в групі 1 і 2 показники лейкоцитів достовірно не 

змінювався у порівнянні зі здоровими. В лейкоцитарній формулі 

найхарактернішою ознакою була еозинофілія у більшості пацієнтів 78 хворих 

(90,70%), з середнім рівнем еозинофілів 10,09±0,59% (р<0,05). Кількість 

паличкоядерних нейтрофілів та сегментоядерних нейтрофілів у всіх групах 

обстежуваних хворих достовірно не відрізнялось від групи контролю. 

Кількість лімфоцитів не була достовірно знижена, середнє значення 

дорівнювало 29,83±0,54%. Моноцити в середньому становили 5,23±0,32% і 

достовірно не відрізнялись від групи контролю. 

Підвищений рівень ШОЕ був у 47 хворих (54,65%), середнє значення 

становило 19,78±0,72 мм/год, що достовірно перевищувало аналогічний 

показник групи контролю (р<0,05). 

В групі хворих на лямбліоз у ЗАК середнє значення рівня гемоглобіну 

дорівнювало 114,72±1,29 г/л, а його знижений рівень виявляли в 21 пацієнтів 

(45,65%). Також відзначалося незначне зменшення кількості еритроцитів 

3,82±0,05х1012/л. 

Лейкоцитоз спостерігався у 13 хворих (28,26%), і в середньому 

лейкоцити становили 7,85±0,32х109/л. В лейкоцитарній формулі середнє 

значення еозинофілів було 6,39±0,36% і еозинофілію було зафіксовано у 34 

хворих (74,91%). 
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Спостерігалось незначне підвищення паличкоядерних нейтрофілів та 

невелике зниження сегментоядерних нейтрофілів. Кількість лімфоцитів та 

моноцитів у хворих була недостовірно знижена. 

У 24 хворих (52,17%) був підвищений рівень ШОЕ з середнім рівнем 

13,93±0,94 мм/год. 

У хворих на аскаридоз (2-га група) в загальному аналізі крові 14 

пацієнтів (31,82%) виявляли зниження рівня гемоглобіну (середнє значення 

115,55±1,76 г/л). Також відзначалося недостовірне зменшення кількості 

еритроцитів 3,79±0,06х1012/л. 

Лейкоцитоз відмічався у 6 хворих (13,64%), і середньому рівень 

лейкоцитів дорівнював 7,81±0,16х109/л. У 27 хворих (63,64%) спостерігали 

еозинофілію, в середньому еозинофілів було 7,34±0,36%. Середній рівень 

ШОЕ становив 14,16±0,66 мм/год і був підвищений в 12 хворих (27,27%). 

Показники ЗАК пацієнтів 1-ої та 2-ї групи між собою достовірно не 

відрізнялися. 

3.3. Лабораторні показники функціонального стану печінки та 

результати УЗД органів черевної порожнини у хворих на лямбліоз, 

аскаридоз та з поєднаною інвазією 

Для інвазії лямбліями та аскаридами характерним було ураження 

гепатобіліарної системи. У хворих досліджуваних груп ці зміни було 

діагностовано за результатами біохімічного аналізу крові. 

При дослідженні лабораторних показників, пов’язаних з 

функціональним станом печінки та жовчовивідних шляхів, найбільш часто 

відмічали зміни тимолової проби та АлАТ (табл. 3.4). В біохімічному аналізі 

крові хворих з поєднаною інвазією відзначались зміни рівня білірубіну. 

Спостерігався незначно підвищений рівень загального білірубіну (17,23±1,2 

мкм/л), в порівнянні з групою контролю (12,82±1,2 мкм/л, р<0,05). Прямий 

білірубін становив 10,34±0,94 мкм/л, що достовірно більше, ніж в контрольній 

групі (5,79±0,43 мкм/л) та в 1-ій (6,89±0,38 мкм/л) і 2-ій (6,02±0,43 г/л) групах 

пацієнтів (р<0,05). 
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Таблиця 3.4 

Показники біохімічного аналізу крові у хворих на лямбліоз, аскаридоз та 

поєднаною інвазією (M±m) 

Показники 

І група 

(n=46) 

ІІ група 

(n=44) 

ІІІ група 

(n=86) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Білірубін 

загальний, мкм/л 

15,74±1,2* 15,05±1,3 17,23±1,2* 12,82±1,2 

Білірубін прямий, 

мкм/л 

6,89±0,38 6,02±0,43 10,34±0,94*#^ 5,79±0,43 

Тимолова проба,  5,06±0,36* 4,24±0,48* 7,15±0,38*#^ 2,61±0,36 

АлАТ, МО/л 42,02±0,85* 45,30±0,98* 62,22±0,61*#^ 28,65±0,75 

АсАТ, МО/л 28,64±2,5 30,81±2,2 35,90±2,4* 25,42±1,4 

Білок загальний,  76,34±1,4 75,97±1,3* 70,84±1,5*#^ 77,31±1,03 

Альбумін, г/л 38,67±1,7 37,06±1,6 32,12±1,9* 42,38±1,3 

Глобуліни, г/л 36,21±1,4 36,34±1,5 38,96±2,1 35,05±0,42 

α1-глобуліни, г/л 3,68±0,48 3,23±0,56 2,88±0,77 4,78±0,58 

α2-глобуліни, г/л 5,17±0,36 5,22±0,31 4,93±0,82 5,34±0,31 

β-глобуліни, г/л 9,81±0,46 10,11±0,43 11,34±0,38* 9,24±0,36 

γ-глобуліни, г/л 16,24±1,2 17,03±1,6* 21,23±1,2*# 16,72±1,6 

Холестерин, 

ммоль/л 

3,95±0,48 4,14±0,42 4,78±0,36 3,92±0,48 

Примітки. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними контрольної 

групи. 

# р<0,05  – достовірність різниці показників з даними І групи. 

^ р<0,05  – достовірність різниці показників з даними ІІ групи 

 

У пацієнтів даної групи було зафіксовано незначне підвищення 

активності АсАТ (35,90±2,4 МО/л) в порівнянні з контролем. Активність 
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АлАТ підвищувалась у 58,14% пацієнтів, і в середньому становила 62,22±0,61 

МО/л, що є достовірним по відношенню до всіх інших досліджуваних групи 

(р<0,05). 

Стосовно показників протеїнограми, то близько у половини хворих (44 

хворих – 51,16%) спостерігалося достовірне підвищення рівня тимолової 

проби (середнє значення 7,15±0,38 Од) як по відношенню до групи контролю, 

так і до обох груп з моноінвазіями (р<0,05). Рівень загального білка був 

знижений (70,84±1,5 г/л) по відношенню до контрольної, 1-ої та 2-ої групи 

пацієнтів (р<0,05). Відзначались зміни в протеїнограмі. Кількість альбумінів 

достовірно зменшувалась (32,12±1,9 г/л), тоді як кількість глобулінів 

достовірно не змінювалась (38,96±2,1 г/л). Нами було відмічено достовірне 

підвищення, в порівнянні зі здоровими особами (р<0,05), рівня β-глобулінів 

(11,34±0,38 г/л) та γ-глобулінів (21,23±1,2 г/л). Останні також були достовірно 

вищі, ніж у пацієнтів 1-ої групи (р<0,05). 

В пацієнтів 1-ої групи (хворі на лямбліоз) в біохімічному аналізі крові 

зміну вмісту білірубіну були менш вираженими. Спостерігалося підвищення 

рівня загального білірубіну (15,74±1,2 мкм/л), у порівнянні з групою контролю 

(р<0,05). Прямий білірубін та рівень холестерину практично не відрізнялися 

від таких у групі контролю. 

Цитолітичний синдром характеризувався незначним підвищенням 

активності АсАТ (28,64±2,5 МО/л). Активність АлАТ підвищувалася у 36,96% 

пацієнтів, і в середньому дорівнювала 42,02±0,85 МО/л, що є достовірним по 

відношенню до групи контролю (р<0,05). 

За показниками протеїнограми встановлено, що у 16 хворих (34,78%) 

спостерігалося підвищення рівня тимолової проби (5,06±0,36 Од), в порівнянні 

з групою контролю (77,31±1,03, р<0,05). Рівень загального білка був дещо 

зменшений (76,34±1,4 г/л). Зміни в протеїнограмі були мало виражені. 

Кількість альбумінів становила 38,67±1,4 г/л, а кількість глобулінів практично 

не змінювалась (36,21±1,4 г/л). Серед глобулінів незначно зменшувались 

кількість α1-глобулінів (3,68±0,48 г/л) та α2-глобулінів (5,17±0,36 г/л), а 
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кількість β-глобулінів (9,81±0,46 г/л) та γ-глобулінів (16,24±1,2 г/л) незначно 

збільшувалась. 

В 2-ій групі пацієнтів (хворі з аскаридозом) в біохімічному аналізі крові 

хворих відзначались незначне підвищення рівня загального білірубіну 

(15,05±1,3 мкм/л). Прямий білірубін становив 6,02±0,43 мкм/л, що 

недостовірно більше, ніж в контрольній групі. Рівень холестерину був також 

дещо підвищений (4,14±0,42), проте зміни також були несуттєві.  

Цитолітичний синдром характеризувався незначним підвищенням 

активності АсАТ (30,81±2,2 МО/л). Активність АлАТ підвищувалася у 34,1% 

пацієнтів, і в середньому дорівнювала 45,30±0,98 МО/л, що є достовірним по 

відношенню до групи контролю (р<0,05). 

Зміни протеїнограми були дещо більш виражені, ніж у пацієнтів 1-ої 

групи. У 20 хворих (45,45%) спостерігалося достовірне підвищення рівня 

тимолової проби (4,24±0,48 Од) по відношенню до групи контролю (р<0,05). 

Рівень загального білка був знижений (75,97±1,3 г/л), порівнюючи з даними 

контрольної групи (р<0,05). Відзначались зміни в протеїнограмі. Кількість 

альбумінів дещо зменшувалась (37,06±1,6 г/л), а кількість глобулінів дещо 

збільшувалась (36,34±1,5 г/л). Серед глобулінів недостовірно зменшувались 

кількість α1-глобулінів (3,23±0,56 г/л) та α2-глобулінів (5,22±0,31 г/л), та 

збільшувалась кількість β-глобулінів (10,11±0,43 г/л) Натомість, 

спостерігалось достовірне підвищення, γ-глобулінів (17,03±1,6 г/л) в 

порівнянні зі здоровими особами (16,72±1,6 г/л, р<0,05). 

У великої частини пацієнтів виявляли зміни при проведенні УЗД ОЧП. 

У всіх із них були різної інтенсивності прояви диспепсичного синдрому. 

Найхарактернішою ознакою була дискінезія жовчовивідних шляхів (ДЖВШ). 

Частіше вона проявлялась за гіпокінетичним типом, хоча були і хворі з ДЖВШ 

за гіперкінетичним типом, збільшення розмірів та зміна структури 

підшлункової залози.  

В основній групі пацієнтів ДЖВШ відзначалась у 73 пацієнтів (84,88% 

пацієнтів), з них у 45 за гіпокінетичним типом (52,32%), у 28 – за 
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гіперкінетичним типом (32,56%).Ознаки панкреатиту спостерігались у 35 

хворих (40,70%). Збільшення розмірів печінки було виявлено у 19 (22,09%) 

пацієнтів. 

За результатами УЗД ОЧП у 17 пацієнтів 1-ої групи (хворі з лямбліозом) 

діагностовано ознаки реактивного або хронічного панкреатиту (36,96%), 

ДЖВШ за гіпокінетичним типом – у 16 хворих (34,78%), за гіперкінетичним 

типом – 7 хворих (15,22%), збільшення розмірів печінки – у 13 хворих 

(28,26%).  

В пацієнтів 2-ої контрольної групи (хворі з аскаридозом) дискінезія 

жовчовивідних шляхів реєструвалась у 19 пацієнтів (43,18%), за 

гіпокінетичним типом – у 12 хворих (27,27%), за гіперкінетичним типом – 7 

хворих (15,91%), у 13 хворих (29,55%) ознаки збільшення розмірів печінки, у 

10 хворих – ознаки реактивного або хронічного панкреатиту (22,73%). 

У хворих 1-ої та 2-ої груп структурних змін печінки виявлено не було.  

 

3.4. Стан системи проксидантно-антиоксидантного захисту та 

ендогенної інтоксикації у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною 

інвазією 

У групі хворих з поєднаною інвазією лямбліозу та аскаридозу при 

визначенні рівня окисної модифікації білків у крові встановлено, що він був 

підвищений у 82 (95,35%) хворих і в середньому становив 2,28±1,2 од. опт. 

густ., що є достовірним удвічі більшим по відношенню до групи контролю 

(1,16±0,05, p˂0,05), так і до пацієнтів з лямбліозом (1,56±0,05, p˂0,05) та 

аскаридозом (1,72±0,06, p˂0,05) (табл. 3.5).  

Вивчаючи стан прооксидантної системи і оцінюючи рівень ОМБ у 

хворих на лямбліоз, встановлено, що рівень ОМБ був підвищений у 35 

(76,09%) хворих, а у 11 хворих (23,91%) він залишався в межах норми. В 

середньому становив 1,56±0,05 од. опт. густ., що є достовірно вище (p˂0,05), 

ніж у пацієнтів контрольної групи – 1,16±0,05 од. опт. густ.  
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Таблиця 3.5 

Характеристика показників системи проксидантно-антиоксидантного 

захисту та ендогенної інтоксикації у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з 

поєднаною інвазією, M±m 

Показники 
І група 

(n=46) 

ІІ група 

(n=44) 

ІІІ група 

(n=86) 

Контрольна 

група  

(n=20) 

ОМБ, од.опт.густ. 1,56±0,05* 1,72±0,06* 2,28±0,07*#^ 1,16±0,05 

ЦП, ум.од 17,21±0,91* 16,86±0,74* 14,52±0,53* 26,54±0,76 

СОД, ум.од 33,95±0,95* 31,15±1,00* 20,85±0,89*#^ 50,80±1,05 

МСМ, ум.од 0,27±0,01 0,28±0,01 0,32±0,01*#^ 0,25±0,02 

ЛІІ, од 2,99±0,18* 3,05±0,15* 3,61±0,16* 1,66±0,05 

Примітки. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними контрольної 

групи. 

# р<0,05  – достовірність різниці показників з даними І групи. 

^ р<0,05  – достовірність різниці показників з даними ІІ групи 

 

У хворих на аскаридоз при визначенні рівня окисної модифікації білків 

у крові встановлено, що він був підвищений у 40 (90,91%) хворих і в 

середньому становив 1,72±0,9 од. опт. густ. В 6 хворих (13,64%) він залишався 

в межах норми. Зміни були достовірними в порівнянні з контрольною групою 

(p˂0,05). 

При дослідженні системи АОС визначено, що у 80 хворих (93,02%) 

відмічався знижений рівень церулоплазміну у крові. Середнє значення було 

нижче, ніж у хворих з моноінвазією і складало 14,52±0,05 ум.од., що було 

достовірним у порівнянні з групою контролю (p˂0,05), групою пацієнтів з 

лямбліозом (p˂0,05) та аскаридозом (p˂0,05). При дослідженні системи АОС 

у хворих з лямбліозом визначено, що у 39 хворого (88,64%) відмічався 

знижений рівень церулоплазміну в крові, у 5 хворих (11,36%) він залишався в 
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межах норми. Середнє значення було 17,21±0,91 ум.од., і в порівнянні із 

хворими контрольної групи (26,54±0,76 ум.од.) це свідчить про достовірність 

результатів (p˂0,05). При визначенні рівня церулоплазміну у хворих з 

аскаридозом, встановлено, що у 41 хворих (93,18%) він був знижений, і лише 

в 3-х хворого (6,19%) залишався в межах норми. Середнє значення його 

становило 16,86±0,74 ум.од. 

Зниження рівня супероксиддисмутази спостерігалося у 73 хворих 

(84,88%), у 13 хворих (15,12%) воно залишалося в межах норми. Середнє 

значення становило 20,85±0,89 ум.од. і було достовірним щодо групи 

контролю (p˂0,05), групи пацієнтів з лямбліозом (p˂0,05) та аскаридозом 

(p˂0,05). Рівень супероксиддисмутази у хворих на лямбліоз був знижений і 

становив 33,95±0,95 ум.од. (p ˂0,05). Рівень супероксиддисмутази у хворих з 

аскаридозом був зниженим у 39 хворих (88,64%) і становив 31,15±1,00 ум.од 

(p˂0,05). 

Отримавши такі показники стану ОМБ, ЦП та СОД, ми проаналізували 

кореляційні зв’язки між даними показниками. Результати кореляційного 

аналізу, проведеного у хворих із поєднаною інвазією лямбліями та 

аскаридами, свідчать про негативну кореляцію зв'язок середнього ступеня між 

показниками ОМБ та ЦП і СОД (коефіцієнти Спірмена становили ρ=-0,62 і ρ=-

0,51 відповідно). Даний факт переконливо вказує на те, що при підвищенні 

показників ОМБ, знижується рівень ЦП і СОД. 

Одним з індикаторів ступеня ендогенної інтоксикації є рівень МСМ. 

Рівень молекул середньої маси в сироватці крові в третій групі був підвищений  

у половини пацієнтів (43 хворих – 50,00%). Середній показник становив 

0,32±0,01 ум.од. Результати є достовірними щодо всіх груп пацієнтів (p˂0,05). 

Рівень молекул середньої маси в сироватці крові в пацієнтів першої групи був 

підвищений в 16 хворих (34,78%), і, в середньому він становив 0,27±0,01 

ум.од, що достовірно не відрізнялось від показників контрольної групи. 

Визначивши рівень МСМ у хворих на аскаридоз (0,28±0,01 ум.од), нами було 
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встановлено, що показник практично не відрізнявся від такого у здорових 

людей. 

Нами було встановлено, що у всіх хворих з поєднаною інвазією 

лямбліями та аскаридами лейкоцитарний індекс інтоксикації був підвищений 

і становив 3,61±0,16. Так у 65,12% хворих ЛІІІ не перевищував 3 од., 34,88% 

пацієнтів мали ЛІІ в межах від 3 до 5 од., вище 5 од – не зафіксовано в жодного 

з пацієнтів (дані достовірні по відношенню до групи здорових та обох груп 

порівняння). 

За даними загального аналізу крові встановлено, що у хворих з 

лямбліозом ЛІІ був вищий, ніж у здорових людей і становив 2,99±0,18 од, 

(p˂0,05). У 5 хворих (10,87%) цей показник залишався в нормі. У 34 хворих 

він був підвищений, проте його значення було до 3 од, і 7 хворих мали ЛІІ в 

межах від 3 до 5 од. 

У хворих з аскаридозом ЛІІ становив 3,05±0,15 од (p˂0,05). У 18,18% він 

залишався в нормі. У 63,64% хворих він був підвищений, проте його значення 

було до 3 од, 18,18% хворих мали ЛІІ в межах від 3 до 5 од. В порівнянні з 

групою порівняння результати є достовірними (p˂0,05). 

3.5. Стан мікрофлори кишечника у хворих на лямбліоз, аскаридоз та 

з поєднаною інвазією 

За даними мікробіологічного дослідження випорожнень у всіх групах 

обстежуваних пацієнтів були виявлені зміни видового складу мікрофлори 

кишечника. 

В основній групі пацієнтів із поєднаною інвазією зміни в складі 

мікрофлори кишечника були найбільш суттєві. Вміст біфідобактерій 

(4,67±0,20 lg КУО/г) був знижений як у порівнянні з групою здорових осіб, так 

і з обома групами хворих з моноінвазією (p˂0,05). Кількість лактобактерій  

була зменшена та становила 4,63±0,18 lg КУО/г (p˂0,05). Крім цього, 

відмічалась поява великої кількості пептококів (8,03±0,29 lg КУО/г) та 

бактероїдів (9,67±0,22 lg КУО/г) в порівнянні з іншими групами пацієнтів 

(p˂0,05) (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Кількісний склад мікрофлори кишечника у хворих на лямбліоз, 

аскаридоз та з поєднаною інвазією, M±m 

Групи мікроорганізмів Кількість мікроорганізмів, lg КУО/г 

І група 

(n=46) 

ІІ група 

(n=44) 

ІІІ група 

(n=86) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Біфідобактерії 6,89±0,10* 6,30±0,10* 4,67±0,20*#^ 8,05±0,11 

Лактобактерії 6,41±0,13* 6,07±0,12* 4,63±0,18*#^ 8,10±0,18 

Пептококи 6,24±0,12 6,77±0,10 8,03±0,29*#^ 5,65±0,15 

Бактероїди 7,61±0,14* 8,09±0,17 9,67±0,22*# 6,85±0,20 

E. coli (заг к-сть) 6,87±0,10 6,36±0,09 5,10±0,15* 7,50±0,17 

Слабоферментативна 

E.coli 

0,83±0,09* 0,95±0,09 1,33±0,15*^ 0,45±0,11 

Гемолітична E.coli 0,61±0,10* 0,86±0,11* 2,23±0,23*#^ 0 

Ентерококи 7,09±0,13* 6,98±0,12 5,77±0,20*^ 7,95±0,14 

УПЕ 5,17±0,20* 5,45±0,11* 7,03±0,35*#^ 4,05±0,27 

Гриби роду Candida 2,26±0,15* 2,52±0,14 5,33±0,31*#^ 1,25±0,18 

Стафілокок 2,41±0,18 2,70±0,19 4,10±0,22*#^ 1,80±0,19 

Примітки. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними контрольної 

групи. 

# р<0,05  – достовірність різниці показників з даними І групи. 

^ р<0,05  – достовірність різниці показників з даними ІІ групи 

 

Варто зауважити, що змінювався вміст E.coli. Їх загальний рівень 

(5,10±0,15 lg КУО/г) був менший, ніж у пацієнтів перших двох та контрольної 

групи (p˂0,05). Одночасно з цим спостерігалось збільшення вмісту кишкової 

палички із слабоферментативними властивостями (1,33±0,15 lg КУО/г) 

(p˂0,05). Характерною була і поява гемолітичної кишкової палички (2,23±0,23 
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lg КУО/г), яка не виявлялась в контрольній групі, а в групах з моноінвазіями 

була присутня, проте в меншій кількості (p˂0,05). 

Ентерококи в пацієнтів даної групи були представлені в кількості 

5,77±0,20 lg КУО/г, і це був найнижчий показник серед усіх груп (p˂0,05). 

На фоні зниженого рівня нормальної мікрофлори кишечника, 

спричиненого двома різними мікроорганізмами, окрім зниженого рівня 

нормальної мікрофлори, було виявлено збільшення УПЕ та  наявність 

представників грибкової флори. Вміст УПЕ в хворих на поєднану інвазію 

перевищував аналогічний у контрольній групі і становив 7,03±0,35 lg КУО/г 

(p˂0,05). В структурі УПЕ були присутні протеї, гафнії, ентербактери, 

клебсієли, а також цитробактери. Серед грибкової флори були наявні 

дріжджеподібні гриби роду Candida (5,33±0,31 lg КУО/г) (p˂0,05). Кількість 

стафілококів (4,10±0,22 lg КУО/г) була значно вища, ніж в групі контролю, та 

переважала аналогічні показники в групах пацієнтів з моноінвазією (p˂0,05). 

У групі пацієнтів з лямбліозом спостерігалися зміни аеробного та 

анаеробного спектрів мікрофлори кишечника. Вміст біфідобактерій був дещо 

знижений у порівнянні з групою здорових осіб (8,05±0,11 lg КУО/г) та 

становив 6,89±0,10 lg КУО/г (p˂0,05). Кількісний склад лактобактерій 

становив 6,41±0,13 lg КУО/г, в той час як в осіб контрольної групи він 

дорівнював 8,10±0,18 lg КУО/г (p˂0,05). Також відмічалась поява незначної 

кількості пептококів (6,24±0,12 lg КУО/г) та бактероїдів (7,61±0,14 lg КУО/г) 

порівняно з групою контролю (5,65±0,21 lg КУО/г і 6,85±0,20 lg КУО/г 

відповідно) (p˂0,05). В пацієнтів зменшилась загальна кількість кишкової 

палички (6,87±0,10 lg КУО/г), порівнюючи з групою здорових осіб (7,50±0,17 

lg КУО/г) (p˂0,05). Було зафіксовано підвищений вміст кишкової палички із 

слабоферментативними властивостями, який становив 0,83±0,09 lg КУО/г 

(контрольна група 0,45±0,11 lg КУО/г) (p˂0,05). Відмічалась поява 

гемолітичної кишкової палички (0,61±0,10 lg КУО/г), яка в нормі не 

реєструється в здорових осіб (p˂0,05). 
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В пацієнтів із лямбліозом спостерігалась також присутність невеликої 

кількості ентерококів (7,09±0,13 lg КУО/г) в порівнянні з групою контролю 

(7,95±0,14 lg КУО/г) (p˂0,05). 

Встановлено, що в результаті патогенного впливу збудника на 

мікрофлору кишечника, було виявлено УПЕ та грибкову флору. Вміст УПЕ 

(5,17±0,20 lg КУО/г) в хворих на лямбліоз був вищий, ніж у контрольній групі 

(4,05±0,27 lg КУО/г) (p˂0,05). В структурі УПЕ переважали протеї. Серед 

грибкової флори були наявні дріжджеподібні гриби роду Candida в кількості 

2,26±0,15 lg КУО/г (контрольна група 1,25±0,18 lg КУО/г) (p˂0,05). 

Відмічалась поява незначної кількості стафілококів 2,41±0,18 lg КУО/г 

(контрольна група 1,80±0,19 lg КУО/г) (p˂0,05). 

В групі хворих на аскаридоз (2-а група) також спостерігалися ознаки 

дисбіозу кишечника. Вміст біфідобактерій був знижений у порівнянні з 

групою здорових осіб і становив 6,30±0,10 lg КУО/г (p˂0,05). Кількісний склад 

лактобактерій становив 6,07±0,12 lg КУО/г (p˂0,05). Серед інших 

представників анаеробної флори кишечника відмічалась поява відносно 

великої кількості пептококів (6,77 ±0,10 lg КУО/г) та бактероїдів (8,09±0,17 lg 

КУО/г) порівняно з контрольною групою (p˂0,05). В даній групі пацієнтів 

також змінювалася кількість кишкової палички. В той час, коли загальний 

вміст ешерихій (6,36±0,09 lg КУО/г) був зменшений, в порівнянні з контролем 

(7,50±0,17, p˂0,05), спостерігалось підвищення вмісту кишкової палички зі 

слабоферментативними властивостями (0,95±0,09 lg КУО/г) в порівнянні з 

групою здорових осіб  (0,45±0,11, p˂0,05). Крім того, відмічалась поява 

гемолітичної кишкової палички (0,86±0,11 lg КУО/г), яка не була виявлена в 

контрольній групі (p˂0,05). 

При аналізі інших представників анаеробного спектру мікрофлори 

кишечника, спостерігалась присутність ентерококів. Їх вміст становив 

6,98±0,12 lg КУО/г і достовірно відрізнявся від даних у групі здорових осіб 

(p˂0,05). 
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Також встановлено, що на фоні зниженого рівня нормальної мікрофлори 

кишечника, було виявлено збільшений вміст УПЕ та присутність грибкової 

флори. Вміст УПЕ в хворих на аскаридоз перевищував аналогічний у 

контрольній групі і дорівнював 5,45±0,11 lg КУО/г (p˂0,05). Серед 

представників УПЕ були присутні протеї, гафнії, ентеробактери та клебсієли. 

Із грибкової флори були наявні гриби роду Candida (2,52±0,14 lg КУО/г) 

(p˂0,05). Також спостерігався підвищений вміст стафілококів (2,70±0,19 lg 

КУО/г) в порівнянні з контролем (p˂0,05).  

З метою більш глибокого дослідження стану мікрофлори кишечника 

визначали ступінь дисбіозу. 

У групі хворих із поєднаною інвазією були виявлені ознаки дисбіозу 

кишечника у 100% хворих. Дисбіоз І ст. встановлено у 10 хворих (11,62%), ІІ 

ст. дисбіозу – у 14 (16,28%), і дисбіоз ІІІ ст. — у 58 (67,44%) осіб. На відміну 

від груп хворих з моноінвазіями у 4-х пацієнтів (4,65%) був виявлений дисбіоз 

ІV ступеню (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Ступені дисбіозу у хворих з поєднаною інвазією лямбліозу з 

аскаридозом 

 

У групі хворих на лямбліоз (1-ша група) ознаки дисбіозу кишечника 

виявлялися у більшості пацієнтів (43 хворих – 93,48%). Дисбіоз І ст. 
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встановлено у 22 хворих (47,82%), ІІ ст. дисбіозу – у 15 (32,61%) та дисбіоз ІІІ 

ст. — у 6 (13,04%) осіб. Хворих з дисбіозом ІV ступеню не було виявлено (рис. 

3.2). 

 

Рис. 3.2. Ступені дисбіозу у хворих на лямбліоз 

 

У всіх хворих на аскаридоз (2-га група) були виявлені ознаки дисбіозу 

кишечника. Дисбіоз І ст. встановлено у 23 хворих (52,27%), ІІ ст. дисбіозу – у 

13 (29,55%), і дисбіоз ІІІ ст. — у 8 (18,18%) осіб. Дисбіозу ІV ступеню виявлено 

не було (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Ступені дисбіозу у хворих на аскаридоз 
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Також проводили розрахунок індексу дисбіозу згідно формули що 

визначає співвідношення між представниками автохтонної та алохтонної 

флори [115]. При значенні ІД вище 1од ознаки дисбіозу не виявлялись У 

здорових середнє значення показника ІД становило 1,38±0,03 од та не було 

нижчим за 1 од. Дисбіоз І ступеня відповідав значенням ІД від 1 до 0,75 од і 

середнє значення становило 0,78±0,03, 2 ступеня – від 0,75 до 0,5 од з середнім 

значенням 0,57±0,01, 3 ступеня – від 0,5 до 0,3 од., середнє значення 0,41±0,02. 

Значення нижчі 0,3 інтерпретувались як дисбіоз ІV ступеня, і середній 

показник становив 0,28±0,01. 

В групі хворих з лямбліозом індекс дисбіозу дорівнював 0,71±0,04, в 

хворих з аскаридозом — 0,62±0,02. Середнє значення було найнижче в групі з 

при поєднаною інвазією – 0,47±0,03 (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Індекс дисбіозу у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною 

інвазією 
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Отримавши показники ІД у групі пацієнтів з поєднаною інвазією, було 

визначено кореляційні зв’язки із даними по ОМБ, ЦП, СОД та МСМ, оскільки 

на нашу думку, прослідковуються певні залежності між цими показниками. 

При проведенні кореляційного аналізу у хворих з поєднаною інвазією 

лямбліями та аскаридами, встановлено існування сильного прямого зв’язку 

між показниками ОМБ та МСМ (ρ=0,84).  

Провівши кореляційний аналіз у хворих з поєднаною інвазією, ми 

виявили сильний прямий зв′язок між показниками ОМБ і ЛІІ (ρ=0,84).Також 

прямий взаємозв’язок встановлено між ЛІІ і МСМ (коефіцієнт Спірмена 

становив ρ=0,91).  

При проведенні кореляційного аналізу між показниками ІД та ОМБ у 

хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами, виявлено прямий 

зв′язок середньої сили (ρ=0,55). Результати кореляційного аналізу між ІД та 

ЦП і СОД свідчать про зворотний зв'язок (коефіцієнти Спірмена становили ρ=-

0,74 та ρ=-0,81 відповідно). Проведення кореляційного аналізу показало 

існування сильного прямого зв’язку показника ІД з МСМ і ЛІІ (коефіцієнти 

Спірмена становили ρ=0,79 і ρ=0,71 відповідно). 

 

Резюме 

Вивчивши клінічні симптоми поєднаній інвазії лямбліями та 

аскаридами, та , порівнюючи із клінікою лямбліозу та аскаридозу нами були 

виявлені певні особливості поєднаного перебігу паразитозів. У хворих на 

лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною інвазією в клінічній картині були присутні 

такі клінічні синдроми: диспепсичний, алергічний, астено-невротичний та 

інтоксикаційний. Найхарактернішим був диспепсичний синдром, який в групі 

з поєднаною інвазією мав місце у 91,86±2,9 % пацієнтів, що  в 1,3 рази частіше, 

ніж у пацієнтів з лямбліозом та в 1,4 рази частіше, ніж в пацієнтів з 

аскаридозом. Для усіх пацієнтів характерними були алергічний та астено-

вегетативний синдроми, які також більше виражені в групі з поєднаною 

інвазією, ніж в групах з моноінвазіями. Найрідше зустрічався інтоксикаційний 
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синдром, проте в групі з поєднаною інвазією він спостерігався частіше 

(48,83±5,4 %) ніж в пацієнтів з лямбліозом (13,04±5,0 %) та пацієнтів з 

аскаридозом (18,18±5,8 %). 

Зміни показників ЗАК найбільш вираженими були в пацієнтів з 

поєднаною інвазією. Найхарактернішою була еозинофілія з середнім 

показником 10,09±0,59%. Також спостерігалося достовірне зниження рівня 

гемоглобіну (107,63±1,24 г/л) в порівнянні з групою контролю (p˂0,05). 

Підвищення ШОЕ в групі з поєднаною інвазією (19,78±072 мм/год) 

відмічалось у більш, ніж половини пацієнтів (p˂0,05). 

Аналізуючи біохімічні показники, що характеризують стан печінки, 

встановлено, підвищений рівень прямого білірубіну (10,34±0,94 мкм/л), 

активності АлАТ (62,32±5,6 МО/л) та тимолової проби (7,15±056 Од). 

Спостерігалась гіпопротеїнемія (70,84±1,5 г/л), з ознаками диспротеїнемії: 

зниження альбумінів (32,12±1,9 г/л), підвищення рівнів β-глобулінів 

(11,34±0,38 г/л) та γ-глобулінів (21,23±1,2 г/л). 

У пацієнтів з поєднаною інвазією активація прооксидантної системи 

організму була найбільш вираженою, що проявлялось підвищенням рівня 

ОМБ (2,28 Од). На противагу цьому, порушувалась діяльність 

антиоксидантної системи, що характеризувалась зниженням рівня СОД (20,85 

ум.од.) і ЦП (14,52 ум.од.). В результаті наростання ознак ендогенної 

інтоксикації були підвищені показники МСМ (0,32 ум.од.) і ЛІІ (3,61). 

Результати кореляційного аналізу, проведеного у хворих з поєднаною інвазією 

лямбліями та аскаридами, свідчать про зворотний зв'язок середнього ступеня 

між показниками ОМБ та ЦП і СОД (коефіцієнти Спірмена становили ρ=-0,62 

і ρ=-0,51 відповідно).  

При проведенні кореляційного аналізу у хворих з поєднаною інвазією 

лямбліями та аскаридами, встановлено існування сильного прямого зв’язку 

між показниками ОМБ та МСМ (ρ=0,84). Кореляційний аналіз 

продемонстрував наявність прямого зв′язку між показниками ОМБ і ЛІІ 
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(ρ=0,84). Аналогічні взаємозв’язки встановлено між ЛІІ і МСМ (коефіцієнт 

Спірмена становив ρ=0,91). 

Дисбіотичні зміни в хворих на лямбліоз із аскаридозом проявлялися 

зниженням вмісту автохтонної флори кишечника (лактобактерій, 

біфідобактерій, загальної кількості ешерихій та ентерококів), збільшенням 

кількості алохтонних мікроорганізмів (бактероїдів, ешерихій з 

слабоферментативними властивостями, УПЕ та грибів роду Candida) та 

появою гемолітичної кишкової палички(p˂0,05). За показниками ІД, 

встановили, що у всіх пацієнтів були виявлені ознаки дисбіозу різних ступенів. 

Дисбіоз І ст. встановлено у 10 хворих (11,62%), ІІ ст. дисбіозу – у 14 (16,28%), 

і дисбіоз ІІІ ст. — у 58 (67,44%) осіб. На відміну від груп хворих з моноінвазією 

у 4-х пацієнтів (4,65%) був виявлений дисбіоз ІV ступеню. Класична методика 

не завжди дає об’єктивну оцінку ступеню дисбіозу. Тому нами був 

розрахований показник індексу дисбіозу, який показує співвідношення між 

автохтонною та алохтонною флорою. Середнє значення найнижче в групі з 

лямбліозом становило 0,71, з аскаридозом – 0,62, а при поєднаній інвазії – 0,47. 

При проведенні кореляційного аналізу між показниками ІД та ОМБ у хворих 

з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами, виявлено прямий зв′язок 

середньої сили (ρ=0,55).  

Результати кореляційного аналізу між ІД та ЦП і СОД свідчать про 

зворотний зв'язок (коефіцієнти Спірмена становили ρ=-0,74 та ρ=-0,81 

відповідно). Проведення кореляційного аналізу показало існування сильного 

прямого зв’язку показника ІД з МСМ і ЛІІ (коефіцієнти Спірмена становили 

ρ=0,79 і ρ=0,71 відповідно). 
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РОЗДІЛ 4. 

ЛІКУВАЛЬНА КОРЕКЦІЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН У 

ХВОРИХ НА ЛЯМБЛІОЗ ІЗ АСКАРИДОЗОМ 

4.1. Ефективність застосування базисної терапії у хворих на 

лямбліоз із аскаридозом 

Базисна терапія хворих на лямбліоз із аскаридозом включала 

призначення таких препаратів як ферментні препарати, десенсибілізуючі та 

ентеросорбенти впродовж днів 3-х днів та етіотропне лікування.  

Після проведеного лікування майже у половини хворих залишалися 

прояви диспепсичного синдрому (45,45±10,6%), тоді як до лікування 

становило (90,91±6,1%) (табл. 4.1). Частину пацієнтів продовжували 

турбували нудота (36,62%), відрижка (27,27 %) та печія (13,64%). У 5 пацієнтів 

(22,98%) був знижений апетит. Також відмічались нормалізація частоти 

випорожнень, і лише у 4 хворих було виявлено збільшенням частоти до 5 разів 

на добу (18,22%). Закрепи спостерігались у 9,11% пацієнтів. При об’єктивному 

обстеженні 36,62% хворих все ще турбували обкладений налетом язик, здуття 

та дискомфорт в животі були у 27,27%. У 18,22% пацієнтів утримувалося 

відчуття важкості в епі- та мезогастральній ділянці.  

Зміни з боку гепатобіліарної системи відмічали у більшості пацієнтів 

36,36%. В 18,22% пацієнтів продовжували відмічати ознаки холециститу, 

збільшенням печінки. Клінічна картина супроводжувалась наявністю важкості 

та болю в правій підреберній ділянці (13,64%), відчуттям гіркоти в роті 

(13,64%). Позитивні жовчево-міхурові симптоми спостерігались у 9,11% 

пацієнтів. 

В частини пацієнтів продовжували реєструватися ознаки алергічного 

чого синдрому (8 хворих – 36,36±10,3%), які спостерігались у 72,73±9,5% 

хворих до лікування (р<0,05). У пацієнтів виявлялася полісимптоматика 

уражень шкіри. Поліморфний висип на шкірі відмітили у 21,66%хворих. В 

окремих пацієнтів спостерігали нерівномірне забарвлення шкіри (9,11%). У 5 

хворих (21,66%) колір залишався свербіж шкіри. Утримувалися деякі інші 
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зміни на шкірі, такі як хвиляста пігментація шкіри шиї, блідість і 

субіктеричний відтінок шкіри та носо-губного трикутника, фолікулярний 

краплинний гіперкератоз (9,11%). 

 

Таблиця 4.1 

Динаміка основних клінічних синдромів у хворих з поєднаною інвазією 

лямбліями та аскаридами під впливом базисного лікування, P±mp 

Синдром До початку лікування 

(n=22) 

Базисне лікування 

(n=22) 

абс. %±mp абс. %±mp 

Диспептичний 20 90,91±6,1 10 45,45±10,6* 

Алергічний 16 72,73±9,5 8 36,36±,10,3* 

Астено-невротичний 15 68,18±9,9 6 27,27±9,5* 

Інтоксикаційний 11 50,0±10,7 3 13,64±7,3* 

Примітки. *р<0,05– достовірність різниці частоти симптомів до і після 

лікування. 

 

Після проведеного лікування прояви астено-невротичного синдрому 

спостерігались у 27,27±9,5% пацієнтів, в порівнянні 68,18±9,9 о лікування. У 

пацієнтів утримувались такі ознаки, як дратівливість (63,33%), загальна 

слабкість (68,33%) та підвищена втомлюваність (65,00%). Прояви 

інтоксикаційного синдрому, які до лікування мали місце в клінічній картині 

майже половини пацієнтів, залишалися у13,64±7,3%, тоді як до лікування 

реєструвались у половини хворих. Єдиним симптомом було підвищення 

температури тіла на субфебрильному рівні. 

Для пацієнтів з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами після 

проведеного лікування відмічалися певні позитивні зміни показників в ЗАК. В 

5 пацієнтів (22,73%) виявляли зниження рівня гемоглобіну, середнє значення 

становило 112,11±1,83 г/л (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

Динаміка  показників загального аналізу крові у хворих з поєднаною 

інвазією лямбліями та аскаридами під впливом базисного лікування, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=22) 

Базисне  

лікування 

(n=22) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Еритроцити,1012/л 3,65±0,08 3,80±0,06 3,88±0,06 

Гемоглобін, г/л 107,63±1,24 112,11±1,83 131,75±2,64 

Лейкоцити, х109 од./л 8,56±0,31 7,89±0,31 6,51±0,28 

Еозинофіли, % 10,09±0,59 7,55±0,69* 2,25±0,27 

Базофіли, % 0,40±0,5 0,36±0,1 0,30±0,11 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 
6,88±0,49 7,05±0,47 5,10±0,62 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 
43,23±4,98 46,56±3,21 59,23±3,64 

Лімфоцити, % 29,83±0,54 29,05±0,99 27,75±1,09 

Моноцити, % 5,23±0,32 4,82±0,29 4,20±0,37 

Швидкість осідання 

еритроцитів, мм/год 
19,78±0,72 16,68±1,36 9,25±0,59 

Примітка. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

Лейкоцитоз відмічався у 18,18% хворих (4 пацієнти), і в середньому 

рівень лейкоцитів дорівнював 7,89±0,31х109/л. Підвищений рівень ШОЕ 

зустрічався також у 3 хворих (13,64%), середнє значення становило 16,68±1,36 

мм/год. Незважаючи на позитивну динаміку, достовірних результатів 

покращення отримати не вдалось (р>0,05). Єдиними достовірними змінами в 

лейкоцитарній формулі було зменшення еозинофілії та присутності її у 3 

хворих (13,64%), з середнім рівнем еозинофілів 7,55±0,69% (р<0,05). 
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Для інвазії лямбліями та аскаридами після проведеного базисного 

лікування характерним було утримання змін окремих показників за 

результатами біохімічного аналізу крові (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Динаміка показників функціонального стану печінки у хворих з 

поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом базисного 

лікування, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=22) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Білірубін загальний, 

мкм/л 

17,23±1,2 16,13±1,3 12,82±1,2 

Білірубін прямий, мкм/л 10,34±0,94 8,34±0,81 5,79±0,43 

Тимолова проба, од 7,15±0,38 4,75±0,32* 2,61±0,36 

АлАТ, МО/л 62,22±5,6 42,32±2,3* 28,65±5,6 

АсАТ, МО/л 35,90±2,4 30,10±2,1 25,42±1,4 

Білок загальний, г/л 70,84±1,5 72,84±2,1 77,31±1,03 

Альбумін, г/л 32,12±1,9 36,12±1,2 42,38±1,3 

Глобуліни, г/л 38,96±2,1 36,96±1,4 35,05±0,42 

α1-глобуліни, г/л 2,88±0,77 3,58±0,69 4,78±0,58 

α2-глобуліни, г/л 4,93±0,82 4,53±0,81 5,34±0,31 

β глобуліни, г/л 11,34±0,38 10,64±0,32 9,24±0,36 

γ-глобуліни, г/л 21,23±1,2 19,63±1,2 16,72±1,6 

Холестерин, ммоль/л 4,78±0,36 4,58±0,48 3,92±0,48 

Примітка. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

 

Відмічалось незначне зниження рівня загального (16,13±1,3 мкм/л) та 

прямого білірубіну (8,34±0,81 мкм/л). Також дещо зростала кількість 
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загального білка, альбумінів та глобулінів. В структурі глобулінів утримувався 

підвищений рівень β- глобулінів та γ-глобулінів. Проте вищевказані зміни не 

були достовірними. Після проведеного лікування підвищена активність АлАТ 

утримувалася у 22,73% пацієнтів, проте достовірно знижувалася, порівнюючи 

з даними до лікування, і в середньому становила 42,32±2,3 МО/л. Аналогічно 

у 18,18% хворих залишався підвищений рівень тимолової проби, проте 

достовірно знижувався, порівнюючи з даними до лікування, і в середньому 

становив 4,75±0,32 Од.  

У 36,36% пацієнтів виявляли зміни при проведенні УЗД ОЧП. За 

результатами ультразвукової діагностики були виявлені збільшення розмірів 

та зміна структури печінки та підшлункової залози. Найчастіше пацієнти з 

ознаками ураження печінки скаржились на тяжкість у правому підребер’ї. 

Хворі з ознаками панкреатиту відмічали болі в проекції підшлункової залози, 

збільшення частоти випорожнень на добу. 

В пацієнтів ДЖВШ відзначалась у 36,36% пацієнтів, з них за 

гіпокінетичним типом у 22,73%, та у за гіперкінетичним типом у 13,64%. 

Збільшення розмірів печінки утримувалось у 22,73% пацієнтів. Ознаки 

панкреатиту зберігалось у 9,09% хворих. 

Після проведеного лікування в хворих з поєднаною інвазією лямбліями 

та аскаридами при визначенні стану прооксидантно-антиоксидантної системи, 

встановлено певні позитивні зрушення. При оцінці рівня окисної модифікації 

білків у крові встановлено, що він підвищувався у 40,91% хворих, і становив 

2,05±0,09 од. опт. густ. (табл. 4.4). 

При дослідженні системи АОС визначено, що в 9 хворих (40,91%) 

відмічався знижений рівень церулоплазміну у крові. Середнє значення 

дорівнювало 16,11±0,74 ум.од. Відмічалась позитивна тенденція до 

підвищення, проте достовірність даних в порівнянні з даними до початку 

лікування не спостерігалась. 
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Таблиця 4.4 

Динаміка показників системи проксидантно-антиоксидантного захисту 

та ендогенної інтоксикації у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та 

аскаридами під впливом базисного лікування, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=22) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

ОМБ, од.опт.густ. 2,28±0,07 2,05±0,09 1,16±0,05 

ЦП, ум.од 14,52±0,53 16,11±0,74 26,54±0,76 

СОД, ум.од 20,85±0,89 34,95±0,86* 50,80±1,05 

МСМ, ум.од 0,32±0,01 0,31±0,01 0,25±0,02 

ЛІІ 3,61±0,16 3,07±0,22 1,66±0,05 

Примітка. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

 

Рівень супероксиддисмутази залишався зниженим 35,95±0,86 ум.од., 

проте по відношенню до результатів до лікування, рівень він був достовірно 

вищим (p˂0,05). 

Рівень молекул середньої маси в сироватці крові після проведеного 

лікування залишався підвищений у 27,27% пацієнтів. Середній показник 

становив 0,31±0,01 ум.од. і суттєво не відрізнялися від показника до початку 

лікування. 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації у пацієнтів даної групи становив 

3,07±0,22, проте достовірно не відрізнявся від результатів до початку 

лікування. В 14 пацієнтів (63,64%) він був у нормі. У 6 хворих (27,27%) він був 

підвищений, проте його значення було до 3 од, 2 хворих (9,09%) мали ЛІІ в 

межах від 3 до 5. В жодного хворого він не був вище 5. 

За даними мікробіологічного дослідження випорожнень, були все ще 

присутні зміни видового складу мікрофлори кишечника (табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5 

Динаміка показників кількісного складу мікрофлори кишечника у 

хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом базисного 

лікування, M±m 

Групи мікроорганізмів Кількість мікроорганізмів, lg КУО/г 

До лікування 

(n=22) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Контрольна 

група (n=20) 

Біфідобактерії 4,67±0,20 6,18±0,14 8,05±0,11 

Лактобактерії 4,63±0,18 6,50±0,18 8,10±0,18 

Пептококи 8,03±0,29 6,23±0,15 5,65±0,15 

Бактероїди 9,67±0,22 7,95±0,18 6,85±0,20 

E. coli (заг. к-сть) 5,10±0,15 6,41±0,21 7,50±0,17 

Слабоферментативна E. coli 1,33±0,15 1,14±0,15 0,45±0,11 

Гемолітична E. coli 2,23±0,23 0,64±0,16* 0 

Ентерококи 5,77±0,20 6,86±0,22 7,95±0,14 

УПЕ 7,03±0,35 5,59±0,24 4,05±0,27 

Гриби роду Candida 5,33±0,31 3,05±0,17* 1,25±0,18 

Стафілокок 4,10±0,22 2,95±0,25* 1,80±0,19 

Примітка. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

 

У пацієнтів із поєднаною інвазією зміни в складі мікрофлори кишечника 

вміст біфідобактерій (6,18±0,14 lg КУО/г) залишався знижений у порівнянні з 

групою здорових осіб. Кількість лактобактерій була дещо зменшена та 

становила 6,50±0,18 lg КУО/г. Крім цього, відмічалась присутність невеликої 

кількості пептококів (6,23±0,15 lg КУО/г) та бактероїдів (7,95±0,18 lg КУО/г). 

Також був змінений вміст E.coli. Їх загальний рівень (6,41±0,21 lg КУО/г) був 

дещо менший, ніж у пацієнтів контрольної групи (p˂0,05). Одночасно з цим 
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утримувалось незначне підвищення вмісту кишкової палички із 

слабоферментативними властивостями (1,14±0,15 lg КУО/г). Але ми відмітили 

достовірне зменшення вмісту гемолітичної кишкової палички (0,64±0,16 lg 

КУО/г), який був значно підвищений до початку лікування (p˂0,05). 

Ентерококи в пацієнтів даної групи були представлені в кількості 6,86±0,22 lg 

КУО/г, що суттєво не відрізнялось від показника до лікування. Попри 

позитивні зміни в структурі нормальної мікрофлори кишечника було виявлено 

незначне збільшення УПЕ та присутність представників грибкової флори. 

Вміст УПЕ в хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами був 

недостовірно менший, порівнюючи з даними до лікування, і становив 

5,59±0,24 lg КУО/г. В структурі УПЕ найчастіше визначали протеї, гафнії, 

ентербактери та клебсієли. Серед грибкової флори були виявлені в незначній 

кількості дріжджеподібні гриби роду Candida (3,05±0,17 lg КУО/г) (p˂0,05). 

Кількість стафілококів (2,95±0,25 lg КУО/г) зменшувалась, порівнюючи з 

показником на початку захворювання(p˂0,05). 

Навіть після проведеного лікування ознаки дисбіозу кишечника 

виявлялися у більшості пацієнтів (13 хворих – 59,09%) (рис. 4.1) 

 

Рис. 4.1. Динаміка ступеня дисбіозу у хворих на лямбліоз із аскаридозом під 

впливом базисного лікування 
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Середнє значення індексу дисбіозу становило 0,87±0,03. Дисбіоз І ст. 

встановлено у 6 хворих (27,27%), ІІ ст. дисбіозу – у 4 (18,18%) та дисбіоз ІІІ 

ст. — у 3 (13,63%) осіб. Хворих з дисбіозом ІV ступеню не було виявлено. 

При проведенні контрольного копроскопічного дослідження у 4-х 

пацієнтів (18,18%) було повторно виявлено лямблії, у 3-х пацієнтів (13,63%) – 

виявлено аскариди і у 3-х пацієнтів (13,63%) наявність обох збудників. 

4.2. Ефективність застосування силімарину на тлі базисної терапії у 

хворих на лямбліоз із аскаридозом. 

У клінічній картині хворих на лямбліоз із аскаридозом після 

застосування силімарину на тлі базисної терапії диспепсичний синдром був у 

– 28,57±9,9% хворих, тоді як при лікуванні базисної терапії зустрічався у 

45,45±10,6% хворих. Частину пацієнтів продовжували турбували нудота 

(23,81%) та відрижка (19,05%). В 4 пацієнтів (19,05%) був знижений апетит. 

Також відмічались зменшення у пацієнтів скарг на підвищення частоти 

випорожнень (18,22%). Закрепи (9,52%) спостерігались у 2-х пацієнтів. При 

об’єктивному обстеженні хворих все ще турбували обкладений налетом язик 

(23,81%), здуття та дискомфорт в животі (19,05%). Утримувалося відчуття 

важкості в епі- та мезогастральній ділянці у 2 пацієнтів (9,52%).  

Зміни стану гепатобіліарної системи відмічали у більшості пацієнтів. В 

4 пацієнтів продовжували відмічати ознаки холециститу, ураженням печінки 

(19,05%). Клінічна картина супроводжувалась наявністю важкості та болю в 

правій підреберній ділянці (13,64%), відчуттям гіркоти в роті (9,52%). 

Позитивні жовчево-міхурові симптоми спостерігались у 2-х пацієнтів (9,52%) 

(табл. 4.6). 

В частини пацієнтів продовжували реєструватися ознаки алергічного 

синдрому (5 хворих – (23,81±,9,3%)), тоді як до лікування - 71,43±9,9%. 

(р<0,05) В частини пацієнтів спостерігали поліморфний висип (9,52%). У 3 

хворих (14,29%) утримувався свербіж шкіри. Залишалися деякі інші зміни на 

шкірі, такі як хвиляста пігментація шкіри шиї, нерівномірне забарвлення 

шкіри («різнобарвна шкіра»),блідість носо-губного трикутника (9,52%). 



97 
 

Таблиця 4.6 

Динаміка основних клінічних синдромів у хворих з поєднаною інвазією 

лямбліями та аскаридами під впливом лікування із силімарином, P±mp 

Синдром До початку 

лікування 

(n=21) 

Базисне  

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

 (n=21) 

абс. %±mp абс. %±m абс. %±mp 

Диспептичний 20 95,24±4,6 10 45,45±10,6* 6 28,57±9,9* 

Алергічний 15 71,43±9,9 8 36,36±,10,3* 5 23,81±,9,3*# 

Астено-

невротичний 

15 71,43±9,9 6 27,27±9,5* 4 19,05±8,6*# 

Інтоксикаційний 10 47,62±10,9 3 13,64±7,3* 1 4,76±4,6*#^ 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

 

Після проведеного лікування прояви астено-невротичного синдрому 

спостерігались у 4 пацієнтів (19,05±8,6%), в порівнянні з 71,43±9,9% до 

лікування (р<0,05) . У пацієнтів утримувались такі ознаки, як дратівливість 

(14,29%), загальна слабкість (9,52%) та підвищена втомлюваність (9,52%). 

Інтоксикаційний синдром, який до лікування мав місце в клінічній 

картині майже половини пацієнтів (47,62±10,9%) відмічався лише у 1 хворого 

(4,76±4,6%) (р<0,05) . Єдиним симптомом було підвищення температури тіла 

на субфебрильному рівні. 

Для пацієнтів з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами після 

проведеного лікування були характерні зміни в ЗАК (табл. 4.7). Відмічалося 

достовірне зростання рівня гемоглобіну, порівнюючи з аналогічними даними 

до лікування. Його середнє значення дорівнювало 115,10±2,07 г/л, а його 

знижений рівень продовжували виявляли лише в 3 пацієнтів (14,29%). 
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників загального аналізу крові у хворих з поєднаною 

інвазією лямбліями та аскаридами під впливом лікування із силімарином, 

M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=21) 

Базисне  

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Еритроцити,1012/л 3,65±0,08 3,80±0,06 3,82±0,06 3,88±0,06 

Гемоглобін, г/л 107,63±1,24 112,11±1,83 115,10±2,07* 131,75±2,64 

Лейкоцити, х109 од./л 8,56±0,31 7,89±0,31 7,52±0,42 6,51±0,28 

Еозинофіли, % 10,09±0,59 7,55±0,69* 6,10±0,44* 2,25±0,27 

Базофіли, % 0,40±0,5 0,36±0,1 0,33±0,11 0,30±0,11 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 
6,88±0,49 7,05±0,47 6,12±0,38 5,10±0,62 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 
43,23±4,98 46,56±3,21 46,56±3,01 59,23±3,64 

Лімфоцити, % 29,83±0,54 29,05±0,99 29,14±1,01 27,75±1,09 

Моноцити, % 5,23±0,32 4,82±0,29 4,67±0,33 4,20±0,37 

Швидкість осідання 

еритроцитів, мм/год 
19,78±0,72 16,68±1,36 14,61±0,74* 9,25±0,59 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

 

Лейкоцитоз спостерігався у 2 хворих (9,52%), в середньому лейкоцити 

становили 7,52±0,42х109/л, достовірних змін виявити не вдалось. Еозинофілію 

було зафіксовано лише у 2 хворих (9,52%). Середнє значення еозинофілів було 

6,10±0,44% і це достовірно менше показників до лікування (р<0,05). У 3 

хворих (14,29%) залишався підвищений рівень ШОЕ, проте середній рівень 
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14,61±0,74 мм/год достовірно зменшувався, порівнюючи з даними до 

лікування (р<0,05). 

Після проведеного лікування з силімарином було характерним наявність 

позитивних змін окремих показників біохімічного аналізу крові (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8 

Динаміка показників функціонального стану печінки у хворих під 

впливом лікування із силімарином, M±m 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=21) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Білірубін загальний 17,23±1,2 16,13±1,3 14,93±1,1* 12,82±1,2 

Білірубін прямий 10,34±0,94 8,34±0,81 6,54±0,64* 5,79±0,43 

Тимолова проба, од 7,15±0,38 4,75±0,32* 3,95±0,39* 2,61±0,36 

АлАТ, МО/л 62,22±5,6 42,32±2,3* 33,12±2,6* 28,65±0,75 

АсАТ, МО/л 35,90±2,4 30,10±2,1 28,20±2,5 25,42±1,4 

Білок загальний, г/л 70,84±1,5 72,84±2,1 75,24±2,4* 77,31±1,03 

Альбумін, г/л 32,12±1,9 36,12±1,2 39,62±1,3* 42,38±1,3 

Глобуліни, г/л 38,96±2,1 36,96±1,4 38,96±2,2 35,05±0,42 

α1-глобуліни, г/л 2,88±0,77 3,58±0,69 4,18±0,78 4,78±0,58 

α2-глобуліни, г/л 4,93±0,82 4,53±0,81 4,93±0,88 5,34±0,31 

β глобуліни, г/л 11,34±0,38 10,64±0,32 9,94±0,38*# 9,24±0,36 

γ-глобуліни, г/л 21,23±1,2 19,63±1,2 17,93±1,3*# 16,72±1,6 

Холестерин 4,78±0,36 4,58±0,48 4,19±0,38 3,92±0,48 
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Відмічалось достовірне зниження рівня загального (14,93±1,1 мкм/л) та 

прямого білірубіну (6,54±0,64 мкм/л), порівнюючи з результатами до 

лікування. Також достовірно нормалізувалась кількість загального білка 

74,84±2,4 г/л та альбумінів 37,12±1,3 г/л, при недостовірному збільшенню 

глобулінів крові. У структурі глобулінів в частини пацієнтів утримувався 

підвищений рівень β глобулінів та γ-глобулінів, проте відмічалась 

достовірність по відношенню до показників до лікування та базисного 

лікування. 

Після проведеного лікування достовірно знижувалась активність АлАТ 

33,12±2,6 МО/л у більшості хворих, а підвищена активність утримувався лише 

у 2-х пацієнтів (9,52%). Також достовірно знижувався рівень тимолової проби 

3,95±0,39 Од, його підвищення реєструвалась у 2-х хворих (9,52%). 

Стосовно даних УЗД ОЧП у хворих після лікування із силімарином були 

виявлені значні позитивні дані. ознакою була дискінезія жовчовивідних 

шляхів, яка зустрічалась у 4 пацієнтів(19,04%), з них у 3 за гіпокінетичним 

типом (14,29%), у 1 – за гіперкінетичним типом (4,76%). Ознаки панкреатиту 

спостерігались у одного хворого (4,76%). Збільшення розмірів печінки було 

виявлено також у одного (4,76%) пацієнта. 

При визначенні рівня окисної модифікації білків у крові встановлено, що 

він був підвищений у 4 (19,04%) хворих і в середньому становив 1,59±0,06 од. 

опт. густ., що є достовірним результатом як по відношенню до групи до 

лікування, так і до базисної терапії (p˂0,05). 

При дослідженні системи АОС визначено, що в 5 хворих (23,80%) 

відмічався знижений рівень церулоплазміну у крові. Середнє значення було 

нижче, ніж до лікування та дорівнювало 20,11±0,41 ум.од. Відмічалась 

достовірність даних в порівнянні всіма попередніми групами (p˂0,05) (табл. 

4.9). Зниження рівня супероксиддисмутази спостерігалося у 3 хворих 

(14,29%), в решти він залишався в межах норми. Середнє значення становило 

39,62±0,95 ум.од. Достовірність спостерігалась щодо всіх попередніх груп 

пацієнтів(p˂0,05). 
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Таблиця 4.9 

Динаміка показників системи проксидантно-антиоксидантного захисту 

та ендогенної інтоксикації у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та 

аскаридами під впливом лікування із силімарином, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=21) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

ОМБ, од.опт.густ. 2,28±0,07 2,05±0,09 1,59±0,06*# 1,16±0,05 

ЦП, ум.од 14,52±0,53 16,11±0,74 20,11±0,41*# 26,54±0,76 

СОД, ум.од 20,85±0,89 34,95±0,86* 39,62±0,95*# 50,80±1,05 

МСМ, ум.од 0,32±0,01 0,31±0,01 0,28±0,02 0,25±0,02 

ЛІІ 3,61±0,16 3,07±0,22 2,43±0,24* 1,66±0,05 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

 

Рівень молекул середньої маси в сироватці крові в даній групі був 

підвищений у 3 пацієнтів (14,29%). Середній показник становив 0,28±0,05 

ум.од. Результати є недостовірним до групи до початку лікування.  

Лейкоцитарний індекс інтоксикації у пацієнтів даної групи становив 

2,43±0,24. У 4 хворих (19,04%) він був підвищений, проте його значення було 

до 3 од. По відношенню до початку лікування результати є не є достовірними. 

За даними мікробіологічного дослідження випорожнень після 

проведеного лікування були виявлені незначні позитивні зміни видового 

складу мікрофлори кишечника у досліджуваній групі пацієнтів (табл. 4.10). В 

пацієнтів спостерігалися зміни аеробного та анаеробного спектрів мікрофлори 

кишечника. Вміст біфідобактерій підвищувався, проте був знижений у 

порівнянні з групою здорових осіб (8,05±0,11 lg КУО/г) та становив 6,24±0,26 

lg КУО/г. 



102 
 

Таблиця 4.10 

Динаміка показників кількісного складу мікрофлори кишечника у 

хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом лікування 

із силімарином, M±m 

Групи 

мікроорганізмів 

Кількість мікроорганізмів, lg КУО/г 

До 

лікування 

(n=21) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Біфідобактерії 4,67±0,20 6,18±0,14 6,24±0,26 8,05±0,11 

Лактобактерії 4,63±0,18 6,50±0,18 6,71±0,22 8,10±0,18 

Пептококи 8,03±0,29 6,23±0,15 6,19±0,16 5,65±0,15 

Бактероїди 9,67±0,22 7,95±0,18 7,90±0,27 6,85±0,20 

E. coli (заг. к-сть) 5,10±0,15 6,41±0,21 6,57±0,16 7,50±0,17 

Слабоферментативна 

E. coli 

1,33±0,15 1,14±0,15 1,10±0,14 0,45±0,11 

Гемолітична E. coli 2,23±0,23 0,64±0,16* 0,57±0,13* 0 

Ентерококи 5,77±0,20 6,86±0,22 6,95±0,16 7,95±0,14 

УПЕ 7,03±0,35 5,59±0,24 5,24±0,27 4,05±0,27 

Гриби роду Candida 5,33±0,31 3,05±0,17* 2,86±0,17* 1,25±0,18 

Стафілокок 4,10±0,22 2,95±0,25* 2,71±0,24* 1,80±0,19 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до 

початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

 

Кількісний склад лактобактерій становив 6,71±0,22 lg КУО/г, в той час 

як в осіб контрольної групи він дорівнював 8,10±0,18 lg КУО/г.. Також 

відмічалось незначне зменшення кількості пептококів (6,19±0,16 lg КУО/г) та 

бактероїдів (7,90±0,27 lg КУО/г) порівнюючи з даними до початку лікування 

(5,65±0,15 lg КУО/г і 6,85±0,20 lg КУО/г відповідно). В пацієнтів утримувалась 
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зменшена кількість загальної кількості кишкової палички (6,57±0,16 lg 

КУО/г), порівнюючи з групою здорових осіб (7,50±0,17 lg КУО/г). Було 

зафіксовано підвищений вміст кишкової палички із слабоферментативними 

властивостями, який становив 1,10±0,14 lg КУО/г (контрольна група 0,45±0,11 

lg КУО/г). Відмічалась незначна присутність гемолітичної кишкової палички 

(0,57±0,13 lg КУО/г), яка була підвищена до початку лікування (p˂0,05). В 

пацієнтів даної групи спостерігалась невелике зниження кількості ентерококів 

(6,95±0,16 lg КУО/г) в порівнянні з групою контролю (7,95±0,14 lg КУО/г). 

Встановлено, що в результаті проведеного лікування, було виявлено 

незначне покращення складу УПЕ та грибкової флори. Вміст УПЕ (5,24±0,27 

lg КУО/г) в хворих був вищий, ніж у контрольній групі, проте знижувався, 

порівнюючи з даними контролю (4,05±0,27 lg КУО/г). В структурі УПЕ 

переважали протеї. Серед грибкової флори продовжували виявлятись 

дріжджеподібні гриби роду Candida в кількості 2,86±0,17 lg КУО/г. 

Відмічалась присутність незначної кількості стафілококів 2,71±0,24 lg КУО/г. 

У даній групі хворих після проведеного лікування ознаки дисбіозу 

кишечника виявлялися у більшості пацієнтів (11 хворих – 52,38%). (рис. 4.2) 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка ступеня дисбіозу у хворих на лямбліоз із аскаридозом під 

впливом лікування із силімарином 
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Середнє значення індексу дисбіозу становило 0,98±0,02. Дисбіоз І ст. 

встановлено у 5 хворих (23,81%), ІІ ст. дисбіозу – у 5 (23,81%) та дисбіоз ІІІ 

ст. — у 1 (4,76%) осіб. Хворих з дисбіозом ІV ступеню не було виявлено. 

При проведенні контрольного копроскопічного дослідження у 3-х 

пацієнтів (14,29%) було повторно виявлено лямблії, у 2-х пацієнтів (9,52%) – 

виявлено аскариди і у 2-х пацієнтів (9,52%) наявність обох збудників. 

 

4.3. Ефективність застосування сахароміцетів буларді на тлі 

базисної терапії у хворих на лямбліоз із аскаридозом 

Пацієнтам ІІІс групи в схему патогенетичної терапії на фоні базисного 

лікування додавали препарат силімарин. 

В клінічній картині хворих на лямбліоз із аскаридозом після 

застосування силімарину на тлі базисної терапії домінуючим синдромом 

залишався диспепсичний (6 хворих – 28,57±9,9%), тоді як до початку становив 

90,48±6,4%. 

Частину пацієнтів продовжували турбували нудота (23,81%) та відрижка 

(19,05%). В 4 пацієнтів (19,05%) був знижений апетит. Також відмічались 

зменшення у пацієнтів скарг на підвищення частоти випорожнень (18,22%). 

Закрепи (9,52%) спостерігались у 2-х пацієнтів. При об’єктивному обстеженні 

хворих все ще турбували обкладений налетом язик (23,81%), здуття та 

дискомфорт в животі (19,05%). Утримувалося відчуття важкості в епі- та 

мезогастральній ділянці у 2 пацієнтів (9,52%) (табл. 4.11). 
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Таблиця 4.11 

Динаміка основних клінічних синдромів у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом 

лікування із сахароміцетами буларді, P±mp 

Синдром До початку 

лікування 

(n=21) 

Базисне  

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

 (n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді 

 (n=21) 

абс. %±mp абс. %±mp абс. %±mp абс. %±mp 

Диспептичний 19 90,48±6,4 10 45,45±10,6* 10 45,45±10,6* 6 28,57±9,9* 

Алергічний 15 71,43±9,9 8 36,36±,10,3* 8 36,36±,10,3* 5 23,81±,7,5*# 

Астено-невротичний 14 66,67±10,3 6 27,27±9,5* 6 27,27±9,5* 3 14,29±7,6*# 

Інтоксикаційний 10 47,62±10,9 3 13,64±7,3* 3 13,64±7,3* 2 9,52±6,4* 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи



 

Зміни стану гепатобіліарної системи відмічали у 28,57% пацієнтів. В 4 

пацієнтів продовжували відмічати ознаки холециститу та ураженням печінки 

(19,05%). Клінічна картина супроводжувалась наявністю важкості та болю в 

правій підреберній ділянці (13,64%), відчуттям гіркоти в роті (9,52%). 

Позитивні жовчево-міхурові симптоми спостерігались у 2-х пацієнтів (9,52%)  

В частини пацієнтів продовжували реєструватися ознаки алергічного (5 

хворих – 23,81±,7,5%), порівнюючи з 71,43±9,9% до лікування. В пацієнтів 

залишалося спостерігали нерівномірне забарвлення шкіри («різнобарвна 

шкіра») (9,52%). У 3 хворих (9,52%) колір шкіри був блідий, утримувалась 

сухість. Залишалися деякі інші зміни на шкірі, такі як хвиляста пігментація 

шкіри шиї, блідість носо-губного трикутника (9,52%). 

Після проведеного лікування прояви астено-невротичного синдрому 

спостерігались у 3 пацієнтів (14,29±7,6%), який мав місце у 66,67±10,3% 

хворих до лікування. У пацієнтів утримувались такі ознаки, як дратівливість 

(14,29%), загальна слабкість (9,52%) та підвищена втомлюваність (9,52%). 

Інтоксикаційний синдром, який до лікування мав місце в клінічній 

картині майже половини пацієнтів відмічався лише у 2-х хворих (9,52±6,4%). 

Єдиним симптомом було підвищення температури тіла на субфебрильному 

рівні. 

Для пацієнтів з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами після 

проведеного лікування були характерні зміни в ЗАК. 

У ЗАК відмічалося достовірне зростання рівня гемоглобіну, порівнюючи 

з аналогічними даними до лікування. Його середнє значення дорівнювало 

114,10±2,16 г/л, а його знижений рівень продовжували виявляли лише в 3 

пацієнтів (13,64%) (див. табл. 4.12). 
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Таблиця 4.12 

Динаміка показників загального аналізу крові у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом 

лікування із сахароміцетами буларді, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=21) 

Базисне  

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді (n=21) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Еритроцити,1012/л 3,65±0,08 3,80±0,06 3,82±0,06 3,72±0,05 3,88±0,06 

Гемоглобін, г/л 107,63±1,24 112,11±1,83 115,10±2,07* 114,10±2,16* 131,75±2,64 

Лейкоцити, х109 од./л 8,56±0,31 7,89±0,31 7,52±0,42 7,62±0,35 6,51±0,28 

Еозинофіли, % 10,09±0,59 7,55±0,69* 6,10±0,44* 7,11±0,44* 2,25±0,27 

Базофіли, % 0,40±0,5 0,36±0,1 0,33±0,11 0,33±0,11 0,30±0,11 

Паличкоядерні нейтрофіли, % 6,88±0,49 7,05±0,47 6,12±0,38 6,19±0,38 5,10±0,62 

Сегментоядерні нейтрофіли, % 43,23±4,98 46,56±3,21 46,56±3,01 47,35±2,92 59,23±3,64 

Лімфоцити, % 29,83±0,54 29,05±0,99 29,14±1,01 29,14±1,01 27,75±1,09 

Моноцити, % 5,23±0,32 4,82±0,29 4,67±0,33 4,67±0,33 4,20±0,37 

Швидкість осідання еритроцитів, мм/год 19,78±0,72 16,68±1,36 14,61±0,74* 13,79±0,45* 9,25±0,59 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 
# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  



108 
 

Лейкоцитоз спостерігався у 2 хворих (9,09%), в середньому лейкоцити 

становили 7,62±0,35х109/л, достовірних змін виявити не вдалось. Еозинофілію 

було зафіксовано лише у 2 хворих (9,09%). Середнє значення еозинофілів було 

7,11±0,44 і це достовірно менше показників до лікування. У 3 хворих (13,64%) 

залишався підвищений рівень ШОЕ, проте середній рівень 13,79±0,45 мм/год 

достовірно зменшувався, порівнюючи з даними до лікування. 

Для інвазії лямбліями та аскаридами після проведеного лікування з 

додаванням сахароміцетів буларді характерним було утримання змін окремих 

показників за результатами біохімічного аналізу крові (табл. 4.13). 

Відмічалась тенденція до зниження рівня загального (15,23±1,3 мкм/л) 

та прямого білірубіну (7,34±0,92 мкм/л), проте достовірних змін, порівнюючи 

з результатами до лікування, отримати не вдалося. Достовірно зростала 

кількість загального білка 74,84±1,9 та альбумінів 37,12±1,1, порівнюючи з 

даними до лікування. Кількість глобулінів достовірно не змінювалась, в їх 

структурі рівень β глобулінів та γ-глобулінів залишався підвищеним. Після 

проведеного лікування активність АлАТ достовірно знижувалась 38,32±2,1 

МО/л, і залишалася підвищеною у 4 пацієнтів (19,04%).У хворих відмічалось  

також достовірне зниження рівня тимолової проби, порівнюючи з даними до 

лікування. Середній показник становив 4,15±0,35 Од і у 3 хворих – 14,29%  

залишався підвищеним. Достовірних змін серед показників функціонального 

стану печінки по відношенню до результатів базисного лікування встановлено 

не було. 

У великої частини пацієнтів виявляли зміни при проведенні УЗД ОЧП. 

У всіх з них були різної інтенсивності прояви диспепсичного синдрому. 

Найхарактернішою ознакою була дискінезія жовчовивідних шляхів. Частіше 

вона проявлялась за гіпокінетичним типом, хоча були і хворі з ДЖВШ за 

гіперкінетичним типом. Пацієнти скаржились на дискомфорт та біль в ділянці 

проекції жовчовивідних шляхів. 
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Таблиця 4.13 

Динаміка показників функціонального стану печінки у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під 

впливом лікування із сахароміцетами буларді, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=21) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді (n=21) 

Контрольна група 

(n=20) 

Білірубін загальний 17,23±1,2 16,13±1,3 14,93±1,1* 15,23±1,3 12,82±1,2 

Білірубін прямий 10,34±0,94 8,34±0,81 6,54±0,64* 7,34±0,92 5,79±0,43 

Тимолова проба, од 7,15±0,38 4,75±0,32* 3,95±0,39* 4,15±0,35* 2,61±0,36 

АлАТ, МО/л 62,22±5,6 42,32±2,3* 33,12±2,6* 38,32±2,1* 28,65±0,75 

АсАТ, МО/л 35,90±2,4 30,10±2,1 28,20±2,5 29,90±2,0 25,42±1,4 

Білок загальний, г/л 70,84±1,5 72,84±2,1 75,24±2,4* 74,84±1,9* 77,31±1,03 

Альбумін, г/л 32,12±1,9 36,12±1,2 39,62±1,3* 37,12±1,1* 42,38±1,3 

Глобуліни, г/л 38,96±2,1 36,96±1,4 38,96±2,2 37,96±1,2 35,05±0,42 

α1-глобуліни, г/л 2,88±0,77 3,58±0,69 4,18±0,78 3,78±0,99 4,78±0,58 

α2-глобуліни, г/л 4,93±0,82 4,53±0,81 4,93±0,88 4,73±0,72 5,34±0,31 

β глобуліни, г/л 11,34±0,38 10,64±0,32 9,94±0,38*# 10,34±0,35 9,24±0,36 

γ-глобуліни, г/л 21,23±1,2 19,63±1,2 17,93±1,3*# 18,23±1,0 16,72±1,6 

Холестерин 4,78±0,36 4,58±0,48 4,19±0,38 4,38±0,32 3,92±0,48 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 
# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  
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В результаті лікування при ультразвуковій діагностиці також були 

виявлені певні зміни з боку гепатобіліарної системи у 6 пацієнтів (28,57%). 

ДЖВШ відзначалась у 6 пацієнтів (28,57%), з них у 4 за гіпокінетичним типом 

(19,04%), у 2 – за гіперкінетичним типом (9,52%).Збільшення розмірів печінки 

було виявлено у 2 пацієнтів (9,52%).Ознаки панкреатиту спостерігались у 1 

хворого (4,76%).  

Після проведеного лікування в хворих з поєднаною інвазією лямбліями 

та аскаридами, стан прооксидантно-антиоксидантної системи мав позитивні 

зрушення (табл. 4.14). При оцінці рівня окисної модифікації білків у крові 

встановлено, що він був підвищений у 5 (23,80%) хворих, хоча середній 

показник становив 1,82±0,07 од. опт. густ., що є достовірно нижчим ніж до 

початку лікування. 

При дослідженні системи АОС визначено, що в 6 хворих (28,57%) 

відмічався знижений рівень церулоплазміну у крові. Середнє значення 

дорівнювало 16,5±0,83 ум.од. Достовірність даних в порівнянні з групою 

контролю не відмічалась. 

Зниження рівня супероксиддисмутази утримувалося у 4 хворих 

(19,04%), а в решти він залишався в межах норми. Середнє значення становило 

36,35±1,00 ум.од. Достовірність спостерігалась щодо даних до початку 

лікування (p˂0,05). 

Рівень молекул середньої маси в сироватці крові після проведеного 

лікування залишався підвищений у 4 пацієнтів(19,04%). Середній показник 

становив 0,29±0,01ум.од. Результати не є достовірними щодо даних до 

початку лікування. 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації у пацієнтів даної групи становив 

3,01±0,19. В 17 пацієнтів (80,95%) він був у нормі. У 3 пацієнтів(14,29%) він 

був підвищений, проте його значення було до 3 од, в одного хворого (4,76%) 

ЛІІ був в межах від 3 до 5 од. В жодного хворого він не був вище 5 од. По 

відношенню до групи до початку лікування результати не є достовірними.  
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Таблиця 4.14 

Динаміка показників системи проксидантно-антиоксидантного захисту та ендогенної інтоксикації у хворих з 

поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом лікування із сахароміцетами буларді, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=22) 

Базисне лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді (n=21) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

ОМБ, од.опт.густ. 2,28±0,07 2,05±0,09 1,59±0,06*# 1,82±0,07* 1,16±0,05 

ЦП, ум.од 14,52±0,53 16,11±0,74 20,11±0,41*# 16,5±0,83 26,54±0,76 

СОД, ум.од 20,85±0,89 34,95±0,86* 39,62±0,95*# 36,35±1,00* 50,80±1,05 

МСМ, ум.од 0,32±0,01 0,31±0,01 0,28±0,02 0,29±0,01 0,25±0,02 

ЛІІ 3,61±0,16 3,07±0,22 2,43±0,24* 3,01±0,19* 1,66±0,05 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  
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Після проведеного лікування у  даній групі хворих спостерігалися більш 

значні ознаки покращення стану мікрофлори кишечника (табл. 4.15). Вміст 

біфідобактерій становив 7,84±0,22 lg КУО/г (p˂0,05). Кількісний склад 

лактобактерій дорівнював 7,38±0,23 lg КУО/г (p˂0,05). Достовірність даних 

відзначалась по відношенню цих показників всіх попередніх груп. Серед 

інших представників анаеробної флори кишечника відмічалось зниження 

кількості пептококів (5,66±0,18 lg КУО/г) та бактероїдів (7,01±0,22 lg КУО/г), 

порівнюючи з даними до лікування(p˂0,05). 

В даній групі пацієнтів також змінювалася кількість кишкової палички. 

В той час, коли загальний вміст ешерихій (7,05±0,21 lg КУО/г) підвищувався 

(p˂0,05), спостерігалось зниження вмісту кишкової палички із 

слабоферментативними властивостями (0,78±0,14 lg КУО/г) по відношенню 

до початку лікування (p˂0,05). Крім того, було виявлено невелику кількість 

гемолітичної кишкової палички (0,19±0,10 lg КУО/г) (p˂0,05). 

При аналізі інших представників анаеробного спектру мікрофлори 

кишечника, спостерігалась нормалізація рівня ентерококів, що становило 

7,39±0,23 lg КУО/г, порівнюючи з даними до лікування (p˂0,05). 

Також встановлено, що на фоні проведеного лікування із застосуванням 

сахароміцетів буларді, було виявлено зниження вмісту УПЕ, який дорівнював 

4,41±0,21 lg КУО/г (p˂0,05). Із грибкової флори рівень грибів роду Candida був 

мінімальним (1,56±0,20 lg КУО/г) (p˂0,05). Достовірність даних відзначалась 

по відношенню цих показників всіх попередніх груп. Також спостерігалась 

значне зниження вмісту стафілококів (2,06±0,20 lg КУО/г),порівнюючи з 

даними до лікування (p˂0,05). 

Після проведеного лікування в пацієнтів досліджуваної групи 

відмічались значні зміни ступеню дисбіозу кишечника. У 15 осіб ознаки 

дисбіозу не виявлялись, ІД становив вище 1од. Середнє значення індексу 

дисбіозу становило 1,19±0,04. 
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Таблиця 4.15 

Динаміка показників кількісного складу мікрофлори кишечника у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та 

аскаридами під впливом лікування із сахароміцетами буларді, M±m 

Групи 

мікроорганізмів 

Кількість мікроорганізмів, lg КУО/г 

До лікування 

(n=21) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді (n=21) 

Контрольна група 

(n=20) 

Біфідобактерії 4,67±0,20 6,18±0,14 6,24±0,26 7,84±0,22*#^ 8,05±0,11 

Лактобактерії 4,63±0,18 6,50±0,18 6,71±0,22 7,38±0,23*#^ 8,10±0,18 

Пептококи 8,03±0,29 6,23±0,15 6,19±0,16 5,66±0,18* 5,65±0,15 

Бактероїди 9,67±0,22 7,95±0,18 7,90±0,27 7,01±0,22*# 6,85±0,20 

E. coli (заг. к-сть) 5,10±0,15 6,41±0,21 6,57±0,16 7,05±0,21* 7,50±0,17 

Слабоферментативна 

E. coli 

1,33±0,15 1,14±0,15 1,10±0,14 0,78±0,14* 0,45±0,11 

Гемолітична E. coli 2,23±0,23 0,64±0,16* 0,57±0,13* 0,19±0,10*#^ 0 

Ентерококи 5,77±0,20 6,86±0,22 6,95±0,16 7,39±0,23* 7,95±0,14 

УПЕ 7,03±0,35 5,59±0,24 5,24±0,27 4,41±0,21*#^ 4,05±0,27 

Гриби роду Candida 5,33±0,31 3,05±0,17 2,86±0,17* 1,56±0,20*#^ 1,25±0,18 

Стафілокок 4,10±0,22 2,95±0,25 2,71±0,24* 2,06±0,20* 1,80±0,19 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 
# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  
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Дисбіоз І ст. було виявлено у 5 хворих (23,81%), а ІІ ст. дисбіозу 

спостерігався лише у 1 (4,76%) пацієнта. Хворих з дисбіозом ІІІ та ІV ступеню 

не було виявлено (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Динаміка ступеня дисбіозу у хворих на лямбліоз із аскаридозом під 

впливом лікування із сахароміцетами буларді 

 

При проведенні контрольного копроскопічного дослідження у 1-го 

пацієнта (4,76%) було повторно виявлено лямблії, у 2-х пацієнтів (9,52%) – 

виявлено аскариди і у одного пацієнта (4,76%) наявність обох збудників. 

 

4.4. Ефективність застосування силімарину та сахароміцетів буларді 

на тлі базисної терапії у хворих на лямбліоз із аскаридозом. 

В групі хворих на лямбліоз із аскаридозом після застосування 

силімарину та сахароміцетів буларді на тлі базисної терапії відмічались 

суттєві позитивні зміни в клінічній картині (табл. 4.16). Диспепсичний 

синдром був представлений лише у 3-х пацієнтів (13,64±7,3%), тоді як до 

лікування мав місце у більшості хворих (90,91±6,1%). Основною скаргою 

пацієнтів залишався дещо знижений апетит. Відмічалась нормалізація частоти 

випорожнень у пацієнтів, не відмічались ні проноси, ні закрепи.  
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Таблиця 4.16 

Динаміка основних клінічних синдромів у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом 

лікування із силімарином і сахароміцетами буларді, P±mp 

Синдром До початку 

лікування 

(n=22) 

Базисне  

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

 (n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді 

 (n=21) 

Лікування із 

силімарином і 

сахароміцетами 

буларді (n=22) 

абс. %±mp абс. %±m абс. %±mp абс. %±mp абс. %±mp 

Диспептичний 20 90,91±6,1 10 45,45±10,6* 6 28,57±9,9* 6 28,57±9,9* 3 13,64±7,3*#^
 
@ 

Алергічний 16 72,73±9,5 8 36,36±,10,3* 5 23,81±,9,3*# 5 23,81±,7,5*# 1 4,55±4,4*#^
 
@ 

Астено-

невротичний 

15 68,18±9,9 6 27,27±9,5* 4 19,05±8,6*# 3 14,29±7,6*# 1 4,55±4,4*#^
 
@ 

Інтоксикаційний 11 50,0±10,7 3 13,64±7,3* 1 4,76±4,6*#^ 2 9,52±6,4* 0 0*#^
 
@ 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  

@ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ с групи
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При об’єктивному обстеженні хворих виявляли незначне здуття живота 

(4,55±2,3%) та дискомфорт мезогастральній ділянці (4,55±2,3%). Ознаки 

больового синдрому з ураженням ШКТ у пацієнтів не реєструвались.  

В 13,64% пацієнтів на фоні покращеної патогенетичної терапії також 

відмічались зміни гепатобіліарної системи. Єдиною скаргою у хворих 

залишалось відчуття важкості у правому підребер’ї. Позитивні жовчево-

міхурові симптоми у даній групі хворих не спостерігались. 

На тлі проведеного лікування у пацієнтів відмічалося значне зменшення 

проявів алергічного синдрому, порівнюючи з 72,73±9,5% до лікування. В 

одного пацієнта зберігалися поліморфні висипання на шкірі, відмічалась 

сухість шкіри (4,55±4,4%).  

Проявами астено-невротичного синдрому спостерігались також лише у 

1-го пацієнта (4,55±4,4%), тоді як до лікування становив 68,18±9,9%. Хворий 

скаржився на загальну слабкість та підвищену втомлюваність. 

Інтоксикаційний синдром, який мав місце в клінічній картині половини 

пацієнтів до початку лікування (48,33%), після проведеного лікування в даній 

групі пацієнтів не проявлявся. Достовірність результатів щодо клінічних 

синдромів спостерігалася по відношенню до всіх інших груп (p˂0,05). 

Для пацієнтів з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами до початку 

лікування були характерні зміни в ЗАК. У частини хворих виявляли знижений 

рівень гемоглобіну в крові (табл. 4.17). Після проведення лікування із 

застосуванням базової терапії з силімарином та сахароміцетів буларді 

відмічалась нормалізація рівня показників ЗАК. В пацієнтів даної групи в ЗАК 

у 2-х пацієнтів (9,09%) виявляли зниження рівня гемоглобіну, середнє 

значення становило 121,50±1,24 г/л, що достовірно вище, порівнюючи з усіма 

іншими схемами лікування. Лейкоцитоз, що відмічався у 34,88% хворих, після 

проведеного лікування не реєструвався (і в середньому рівень лейкоцитів 

дорівнював 7,4±0,40 х109/л), відмічалась достовірність, порівнюючи з даними 

до лікування, чого не спостерігалось у попередніх групах. В лейкоцитарній 

формулі відзначалась еозинофілія лиш в одного пацієнта (4,55%).
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Таблиця 4.17 

Динаміка показників загального аналізу крові у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом 

лікування із силімарином і сахароміцетами буларді, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=22) 

Базисне  

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді 

 (n=21) 

Лікування із 

силімарином і 

сахароміцетами 

буларді (n=22) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Еритроцити,1012/л 3,65±0,08 3,80±0,06 3,82±0,06 3,72±0,05 3,85±0,07 3,88±0,06 

Гемоглобін, г/л 107,63±1,24 112,11±1,83 115,10±2,07* 114,10±2,16* 121,50±1,24*#^@ 131,75±2,64 

Лейкоцити, х109 од./л 8,56±0,31 7,89±0,31 7,52±0,42 7,62±0,35 7,4±0,40* 6,51±0,28 

Еозинофіли, % 10,09±0,59 7,55±0,69* 6,10±0,44* 7,11±0,44* 3,9±0,59*#^@ 2,25±0,27 

Базофіли, % 0,40±0,5 0,36±0,1 0,33±0,11 0,33±0,11 0,32±0,1 0,30±0,11 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 
6,88±0,49 7,05±0,47 6,12±0,38 6,19±0,38 5,72±0,27 5,10±0,62 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 
43,23±4,98 46,56±3,21 46,56±3,01 47,35±2,92 49,35±2,73 59,23±3,64 

Лімфоцити, % 29,83±0,54 29,05±0,99 29,14±1,01 29,14±1,01 27,95±1,06 27,75±1,09 

Моноцити, % 5,23±0,32 4,82±0,29 4,67±0,33 4,67±0,33 4,32±0,41 4,20±0,37 

ШОЕ, мм/год 19,78±0,72 16,68±1,36 14,61±0,74* 13,79±0,45* 10,55±0,72*#^@ 9,25±0,59 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 
# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  
@ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ с групи
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Середній рівень еозинофілів становив 3,9±0,59%, що є достовірно 

нижчим, ніж в групах до лікування, після лікування та лікування із 

застосуванням окремо силімарину, сахароміцетів буларді. Рівень ШОЕ 

достовірно знижувався, порівнюючи з усіма іншими схемами лікування, та 

зустрічався лиш у 2-х хворих (9,09%), середнє значення становило 10,55±0,72 

мм/год. 

При дослідженні лабораторних показників функціонального печінки 

після проведеного лікування з додаванням силімарину та сахароміцетів 

буларді відмічались значні позитивні зміни (табл. 4.18). Відмічалось 

достовірне зниження рівня загального білірубіну (14,38±0,74 мкм/л), 

порівнюючи з результатами до лікування і з базисним лікуванням, та прямого 

білірубіну (6,34±0,94 мкм/л) – також і з лікуванням із застосуванням 

сахароміцетів буларді. Достовірно зростала кількість рівня загального білка 

крові 75,84±2,5 г/л, альбумінів 40,12±1,9 г/л та глобулінів 34,06±2,1 г/л, 

порівнюючи з результатами до лікування та з базисним лікуванням. В 

структурі глобулінів знижувались рівнів β-глобулінів 9,64±0,38 г/л та γ-

глобулінів 9,64±0,38 г/л, порівнюючи з результатами до лікування, базисним 

лікуванням і з лікуванням із застосуванням сахароміцетів буларді. Після 

проведеного лікування активність АлАТ достовірно знижувалася 32,32±3,6 

МО/л, по відношенню доданих до лікування, базисним лікуванням і з 

лікуванням із застосуванням сахароміцетів буларді. Лише в одного хворого він 

був підвищений. У 2-х хворих залишався підвищений рівень тимолової проби. 

Середній показник становив 3,75±0,38 Од, що достовірно нижче, ніж до 

лікування та від показника після базисного лікування. Достовірних змін в 

даній групі хворих, в порівнянні з групою хворих, які отримували силімарин, 

нами не встановлено. 

Також відмічалась позитивна динаміка за результатами УЗД ОЧП. 

Єдиною ознакою була дискінезія жовчовивідних шляхів (ДЖВШ) у 3-х 

пацієнтів (13,64%). В 2-х хворих (9,09%) вона проявлялась за гіпокінетичним 

типом, а в одного хворого (4,55%) - ДЖВШ за гіперкінетичним типом. 
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Таблиця 4.18 

Динаміка показників функціонального стану печінки у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під 

впливом лікування із силімарином і сахароміцетами буларді, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=22) 

 Базисне 

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді (n=21) 

Лікування із 

силімарином і 

сахароміцетами 

буларді (n=22) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Білірубін загальний,  17,23±1,2 16,13±1,3 14,93±1,1* 15,23±1,3 14,38±0,74*# 12,82±1,2 

Білірубін прямий 10,34±0,94 8,34±0,81 6,54±0,64* 7,34±0,92 6,34±0,94*#@ 5,79±0,43 

Тимолова проба, од 7,15±0,38 4,75±0,32* 3,95±0,39* 4,15±0,35* 3,75±0,38*# 2,61±0,36 

АлАТ, МО/л 62,22±5,6 42,32±2,3* 33,12±2,6* 38,32±2,1* 32,32±3,6*#@ 28,65±0,75 

АсАТ, МО/л 35,90±2,4 30,10±2,1 28,20±2,5 29,90±2,0 27,90±2,4 25,42±1,4 

Білок загальний, г/л 70,84±1,5 72,84±2,1 75,24±2,4* 74,84±1,9* 75,84±2,5*# 77,31±1,03 

Альбумін, г/л 32,12±1,9 36,12±1,2 39,62±1,3* 37,12±1,1* 40,12±1,9*# 42,38±1,3 

Глобуліни, г/л 38,96±2,1 36,96±1,4 38,96±2,2 37,96±1,2 34,06±2,1*# 35,05±0,42 

α1-глобуліни, г/л 2,88±0,77 3,58±0,69 4,18±0,78 3,78±0,99 4,38±0,77 4,78±0,58 

α2-глобуліни, г/л 4,93±0,82 4,53±0,81 4,93±0,88 4,73±0,72 5,03±0,82 5,34±0,31 

β глобуліни, г/л 11,34±0,38 10,64±0,32 9,94±0,38*# 10,34±0,35 9,64±0,38*#@ 9,24±0,36 

γ-глобуліни, г/л 21,23±1,2 19,63±1,2 17,93±1,3*# 18,23±1,0 17,23±1,2*#@ 16,72±1,6 

Холестерин, ммоль/л 4,78±0,36 4,58±0,48 4,19±0,38 4,38±0,32 4,08±0,36 3,92±0,48 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 
# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  
@ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ с групи 
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За результатами показників прооксидантно-антиоксидантної системи 

встановлено виражені позитивні зміни (табл. 4.19). У хворих з поєднаною 

інвазією лямбліями та аскаридами при визначенні рівня окисної модифікації 

білків у крові встановлено, що він був підвищений у 9,09% хворих. В 

середньому становив 1,26±0,05 од. опт. густ, що є достовірним результатом по 

відношенню до всіх груп пацієнтів (p˂0,05). 

При дослідженні системи АОС визначено, що в 20 хворих (90,91%) 

відмічалась нормалізація рівня церулоплазміну. Середнє значення 

дорівнювало 23,98±0,76 ум.од. Відмічалась достовірність даних в порівнянні з 

всіма іншими групами хворих (p˂0,05). 

Зниження рівня супероксиддисмутази спостерігалося у 1-го хворого 

(4,55%), а в 99-х хворих (15,0%) воно залишалося в межах норми. Середнє 

значення становило 44,32±1,05 ум.од. Достовірність спостерігалась щодо всіх 

груп хворих (p˂0,05). 

Рівень молекул середньої маси в сироватці крові в даній групі був 

підвищений у 2-х пацієнтів (9,09%). Середній показник становив 0,26±0,02 

ум.од. Результати є достовірними щодо результатів до початку лікування та 

базисного лікування (p˂0,05). 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації у пацієнтів становив 1,89±0,05 . В 20 

пацієнтів (90,91%) він був у нормі. У 2-х хворих(9,09%) він був підвищений, 

проте його значення не перевищувало 3 од. По відношенню до всіх груп, крім 

лікування із силімарином  результати є достовірними (p˂0,05) 

За даними мікробіологічного дослідження випорожнень були виявлені 

позитивні зміни видового складу мікрофлори кишечника у групі пацієнтів 

після застосування силімарину та сахароміцетів буларді на тлі базисної терапії 

(табл. 4.20). В даній групі пацієнтів зміни в складі мікрофлори кишечника були 

найменш значні. Вміст біфідобактерій (7,95±0,17 lg КУО/г) підвищувався, так 

як і кількість лактобактерій (7,64±0,21 lg КУО/г), порівнюючи з даними всіх 

груп, де не застосовувались сахароміцети буларді (p˂0,05).  
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Таблиця 4.19 

Динаміка  показників системи прооксидантно-антиоксидантного захисту та ендогенної інтоксикації у хворих з 

поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами під впливом лікування із силімарином і сахароміцетами буларді, M±m 

Показники 

До початку 

лікування 

(n=22) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді 

(n=21) 

Лікування із 

силімарином і 

сахароміцетами 

буларді (n=22) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

ОМБ, од.опт.густ. 2,28±0,07 2,05±0,09 1,59±0,06*# 1,82±0,07* 1,26±0,05*#@^ 1,16±0,05 

ЦП, ум.од 14,52±0,53 16,11±0,74 20,11±0,41*#@ 16,5±0,83 23,98±0,76*#@^ 26,54±0,76 

СОД, ум.од 20,85±0,89 34,95±0,86* 39,62±0,95*#@ 36,35±1,00* 44,32±1,05*#@^ 50,80±1,05 

МСМ, ум.од 0,32±0,01 0,31±0,01 0,28±0,02 0,29±0,01 0,26±0,02*# 0,25±0,02 

ЛІІ 3,61±0,16 3,07±0,22 2,43±0,24* 3,01±0,19* 1,89±0,05*#@ 1,66±0,05 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 

# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  

@ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ с групи
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Крім цього, відмічалась нормалізація кількості пептококів (5,86±0,17 lg 

КУО/г) та бактероїдів (7,05±0,17 lg КУО/г) в порівнянні з групою до лікування 

(p˂0,05). 

Варто відмітити позитивні зміни в кількісному та якісному складі E.coli. 

Їх загальний рівень (7,23±0,16 lg КУО/г) підвищувався, в порівнянні з групою 

до лікування(p˂0,05). Одночасно з цим спостерігалось зменшення вмісту 

кишкової палички із слабоферментативними властивостями (0,55±0,11 lg 

КУО/г), та  різке зменшення гемолітичної кишкової палички (0,14±0,07 lg 

КУО/г), яка виявлялась лише в одного пацієнта по відношенню до всіх груп 

хворих, де не застосовувались сахароміцети буларді (p˂0,05). 

Ентерококи в пацієнтів даної групи були представлені в кількості 

7,64±0,12 lg КУО/г, і цей показник був знижений, в порівнянні з групою до 

лікування (p˂0,05). 

Враховуючи збільшення вмісту нормальної мікрофлори, відбувалося 

витіснення представників УПЕ та представників грибкової флори. Вміст УПЕ 

в хворих після проведеного лікування значно знижувався (4,23±0,21 lg КУО/г) 

по відношенню до всіх груп хворих, де не застосовувались сахароміцети 

буларді (p˂0,05). Відмічалося значне зниження грибкової флори, і вміст 

дріжджеподібні гриби роду Candida був мінімальним (1,36±0,15 lg КУО/г) по 

відношенню до всіх груп хворих, де не застосовувались сахароміцети булард 

(p˂0,05). Кількість стафілококів (1,95±0,21 lg КУО/г) була значно знижена по 

відношенню до лікування і базисного лікування (p˂0,05). 

Після проведеного лікування у пацієнтів відповідно відмічались ознаки 

зниження ступеню дисбіозу кишечника. У 86,36% хворих ознаки дисбіозу не 

реєструвались. Середнє значення індексу дисбіозу становило 1,28±0,03. 

Дисбіоз І ст. встановлено у 3-х хворих (13,63%), Дисбіоз ІІ, ІІІ та ІV ступеню 

у пацієнтів даної групи встановлено не було (рис. 4.4). 
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Таблиця 4.20 

Динаміка показників кількісного складу мікрофлори кишечника у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та 

аскаридами під впливом лікування із силімарином і сахароміцетами буларді, M±m 

Групи мікроорганізмів Кількість мікроорганізмів, lg КУО/г 

До 

лікування 

(n=22) 

Базисне 

лікування 

(n=22) 

Лікування із 

силімарином 

(n=21) 

Лікування із 

сахароміцетами 

буларді 

(n=21) 

Лікування із 

силімарином і 

сахароміцетами 

буларді (n=22) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

Біфідобактерії 4,67±0,20 6,18±0,14 6,24±0,26 7,84±0,22*#^ 7,95±0,17*#^ 8,05±0,11 

Лактобактерії 4,63±0,18 6,50±0,18 6,71±0,22 7,38±0,23*#^ 7,64±0,21*#^ 8,10±0,18 

Пептококи 8,03±0,29 6,23±0,15 6,19±0,16 5,66±0,18* 5,86±0,17* 5,65±0,15 

Бактероїди 9,67±0,22 7,95±0,18 7,90±0,27 7,01±0,22*# 7,05±0,17*# 6,85±0,20 

E. coli (заг. к-сть) 5,10±0,15 6,41±0,21 6,57±0,16 7,05±0,21* 7,23±0,16* 7,50±0,17 

Слабоферментативна E. coli 1,33±0,15 1,14±0,15 1,10±0,14 0,78±0,14* 0,55±0,11*# 0,45±0,11 

Гемолітична E. coli 2,23±0,23 0,64±0,16* 0,57±0,13* 0,19±0,10*#^ 0,14±0,07*#^ 0 

Ентерококи 5,77±0,20 6,86±0,22 6,95±0,16 7,39±0,23* 7,64±0,12* 7,95±0,14 

УПЕ 7,03±0,35 5,59±0,24 5,24±0,27 4,41±0,21*#^ 4,23±0,21*#^ 4,05±0,27 

Гриби роду Candida 5,33±0,31 3,05±0,17 2,86±0,17* 1,56±0,20*#^ 1,36±0,15*#^ 1,25±0,18 

Стафілокок 4,10±0,22 2,95±0,25 2,71±0,24* 2,06±0,20* 1,95±0,21*# 1,80±0,19 

Примітки. * - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними групи до початку лікування 
# - р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи 

^ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи  
@ - р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ с групи 
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Рис.4.4. Динаміка ступеня дисбіозу у хворих на лямбліоз із аскаридозом під 

впливом лікування із силімарином і сахароміцетами буларді 

 

При проведенні контрольного копроскопічного дослідження у одного 

пацієнта (4,54%) було повторно виявлено лямблії, в одного пацієнта (4,54%) – 

виявлено аскариди і у жодного пацієнта не було виявлено обох збудників (рис. 

4.5) 

 

 Рис. 4.5. Повторне виявлення збудників під впливом лікування. 
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Резюме 

Після проведеного лікування у всіх групах пацієнтів відмічалася позитивна 

динаміка клінічної картини та лабораторних показників. Найбільш суттєві зміни 

визначались в групі пацієнтів, які отримували в комплексному лікуванні 

силімарин та сахароміцети буларді. 

Встановлено, що у хворих з інвазіями лямбліозу та аскаридозу після 

проведеного лікування зменшувалась частота провідних клінічних синдромів. 

Використання силімарину та сахароміцетів буларді в комплексному лікуванні 

усувало прояви цих клінічних синдромів у більшості хворих з поєднаною 

інвазією лямбліями та аскаридами: диспепсичного (у 86,36%), алергічного (у 

95,45%), астено-невротичного (у 95,45%) та інтоксикаційного (у 100%). 

При включенні силімарину та сахароміцетів буларді в комплексне 

лікування відзначалися позитивні зміни показників ЗАК. Зменшувалась кількість 

еозинофілів з середнім показником 3,9±0,59%, порівнюючи з даними до початку 

лікування (p˂0,05). Також спостерігалося достовірне підвищення рівня 

гемоглобіну (121,5±1,24 г/л) (p˂0,05). Зниження ШОЕ після проведеного 

лікування (10,55±0,72 мм/год) відмічалось у більшості пацієнтів (p˂0,05). 

Застосування силімарину, сахароміцетів буларді характеризувалося 

покращенням функціонального стану печінки та нормалізацією показників 

протеїнограми, проте найбільш ефективним було поєднання силімарину із 

сахароміцетами буларді. При одночасному застосуванні препаратів відмічалось 

зниження рівня загального (14,38±0,74 мкм/л) та прямого білірубіну (6,34±0,74 

мкм/л), активності АлАТ (32,32±5,1 МО/л) та тимолової проби (3,75±0,38). За 

показниками протеїнограми, підвищувався рівень загального білка (76,84±1,2 

г/л), рівень альбумінів (40,12±1,9 г/л), відмічалося зниження рівнів β-глобулінів 

(9,64±0,38 г/л) та γ-глобулінів (17,23±1,2 г/л). 

Використання силімарину із препаратом сахароміцетів буларді 

забезпечило зниження активності процесів ендогенної інтоксикації, 

вільнорадикального окислення, підвищення потенціалу антиоксидантної 
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системи. Рівень ОМБ знижувався та становив 1,26±0,05 од. опт. густ., в 

порівнянні з результатами до початку лікування (p˂0,05). В той час у 9більшості 

хворих відмічалась нормалізація рівня ЦП (23,98±0,76 ум.од) та СОД (44,32±1,05 

ум.од) (p˂0,05). Рівень МСМ залишався підвищений лише у 2-х пацієнтів 

(9,09%). Середній показник становив 0,26±0,02 ум.од. ЛІІ становив 1,89±0,05. 

(Результати є достовірними щодо результатів до початку лікування (p˂0,05). 

Застосування препарату сахароміцетів буларді самостійно, та в поєднанні 

із силімарином призвело до нормалізації співвідношення бактерійної аутофлори 

у хворих з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами, що характеризувалось 

зниженням ступеню дисбіозу кишечника. Так, при поєднаному лікуванні, 

дисбіоз І ст. був встановлений у 3-х хворих (16,69%), а дисбіоз ІІ, ІІІ та ІV 

ступеню у пацієнтів даної групи встановлено не було. 

При проведенні контрольного копроскопічного дослідження у одного 

пацієнта (4,54%) з групи де застосовували силімарин та сахароміцети буларді, 

було повторно виявлено лямблії, в одного пацієнта (4,54%) – виявлено аскариди 

і у жодного пацієнта не було виявлено обох збудників, що свідчить про 

ефективність застосованої схеми лікування. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Паразитарні захворювання займають вагому роль в структурі інфекційних 

захворювань. Паразитози мають велике медико-соціальне значення, яке іноді є 

недооціненим. Погіршення екологічної ситуації в світі, збільшення міграції 

населення, недотримання правил загальної та особисто гігієни сприяє зростанню 

рівня інвазії паразитами [216].  

За статистикою, останнім часом найчастіше спостерігається поєднана 

інвазія лямбліями та аскаридами. Кишкові паразитози доволі часто перебігають 

субклінічно, тому рідко діагностуються [213, 223]. Особливістю більшості 

паразитозів є їх хронічний перебіг, що не супроводжується яскравою клінічною 

симптоматикою. Через це пацієнти, інвазовані паразитами не завжди приділяють 

увагу наявним симптомам та не звертаються за медичною допомогою. Це 

призводить до того що, захворювання пізно діагностується, тільки тоді, коли 

наростає клінічна симптоматика [218]. 

Результати попередніх досліджень дають нам певну картину щодо клініки, 

діагностики та лікування окремих інвазій. Проте дані лабораторних та 

інструментальних методів при поєднаному перебігу захворювання досліджені 

недостатньо. 

Ключовим патогенетичним механізмом при кишкових паразитарних 

інвазіях є синдром ендогенної інтоксикації. Багато наукових праць описують 

його прояви при неінфекційних патологіях. Невелика кількість робіт стосується 

ролі ендотоксикозу при гельмінтозах, проте не описана при поєднаній патології 

лямбліозу з аскаридозом. Аналізуючи стан прооксидантно-антиоксидантної 

системи організму, в тому числі і при кишкових паразитозах, левова частка 

досліджень стосується перекисного окислення ліпідів. Натомість частина вчених 

вважає окисну модифікацію білків більш важливим індикатором 

вільнорадикальних процесів. Стан окисної модифікації білків при лямбліозі, 

аскаридозі та їх поєднаній інвазії раніше досліджено не було. 

Оскільки в патогенезі кишкових паразитозів ураження печінки є провідним 

фактором, то й лікування повинне бути направлене на переривання 
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патогенетичних процесів, що відбувається при її дисфункції. Багатьма вченими 

визначено високу ефективність гепатопротекторних препаратів що містять у 

своєму складі силімарин. Досвід застосування цих препаратів при поєднаній 

інвазії описаний недостатньо. 

При тривалому паразитуванні гельмінтів та найпростіших у кишечнику, 

відбуваються зміни в його мікрофлорі. В літературних джерелах описаний вплив 

окремих збудників на розвиток дисбіозу кишечника. При поєднаній інвазії, таких 

досліджень було проведено в невеликій кількості для встановлення певних 

закономірностей. Відповідно і ефективність лікування дисбіозу кишечника у 

таких хворих вивчити не вдалось. 

Проаналізувавши літературні джерела, що стосуються лікування, 

виявлено, що більшість праць направлено на пошук ефективних етіотропних 

засобів. Проте, враховуючи розвиток резистентності до протипаразитарних 

препаратів, наявність великої кількості побічних ефектів при їх застосуванні, та 

недостатня ефективність при монотерапії, виникає потреба удосконалення 

патогенетичної терапії. 

При поєднаній інвазії лямбліями та аскаридами не проводилось 

дослідження ефективності препаратів силімарину, сахароміцетів буларді та їх 

комплексне застосування у поєднанні з протипаразикарними етіотропними 

засобами. У зв'язку з цим в даний час продовжується пошук і розробка схем 

покращеної терапії хворих з поєднаною інвазією [229, 239]. 

Тому метою нашої роботи було підвищити ефективність лікування хворих 

на лямбліоз із аскаридозом в залежності від клініко-лабораторних особливостей 

перебігу з урахуванням стану мікрофлори кишечника, окисної модифікації білків 

та антиоксидантної системи. 

В процесі дослідження було обстежено 176 пацієнтів, які лікувались з 2014 

по 2018 роки. Основну групу складали 86 хворих з поєднаною інвазією 

лямбліями та аскаридами. В групах порівняння з моноінвазіями було 46 хворих 

на лямбліоз, 44 хворих на аскаридоз. Також було обстежено 20 практично 

здорових осіб контрольної групи.  
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Середній вік хворих становив 27,8±0,8 років.. Найбільш часто уражалася 

група 18-25 років осіб молодого працездатного віку, що співпадає з 

дослідженням інших авторів [211]. В гендерній структурі 53,3% складали 

чоловіки (92 осіб), 46,7% жінки (84 осіб), тобто суттєвої різниці між статями не 

було відмічено. 

Діагноз лямбліозу та аскаридозу був встановлений згідно з Міжнародною 

класифікацією хвороб 10-го перегляду та підтверджений методом копроскопії 

шляхом виявлення цист лямблій у випорожненнях. 

Всім пацієнтам проводилось повне клініко-лабораторне обстеження, яке 

включало загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, інструментальні 

дослідження (ультразвукова діагностика органів черевної порожнини). 

Специфічні обстеження визначення стану окисної модифікації білків та 

антиоксидантного захисту проводили для оцінки активності вільнорадикальних 

процесів при поєднаній інвазії, порівнюючи з групами з моноінвазіями (групи 

порівняння). 

Було проведено бактеріологічне дослідження випорожнень для аналізу 

стану мікрофлори кишечника при поєднаній інвазії, визначення наявності 

дисбіозу кишечника та розрахунок індексу дисбіозу для оцінки ступеня 

патологічного впливу паразитів. 

В ході дослідження були отримано наступні результати. У хворих на 

лямбліоз із аскаридозом в клінічній картині найхарактернішим був 

диспепсичний синдром, який зустрічався в 1,3 (1-ша група) та в 1,4 (2-га група) 

рази частіше, ніж в групах порівняння. При кишкових паразитарних 

захворюваннях цей синдром також описувався, як провідний великою групою 

авторів [181, 191, 215]. Дещо рідше спостерігалися алергічний та астено-

вегетативний синдроми, які також більше виражені, ніж в групах з 

моноінвазіями. Найрідше зустрічався інтоксикаційний синдром, проте він 

спостерігався аж у 3,5 (хворі з лямбліозом) та 2,3 рази (хворі з аскаридозом) 

частіше, ніж в пацієнтів інших груп. 
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Що стосувалося лабораторної діагностики, то в ЗАК найбільш вираженими 

були зміни в пацієнтів з поєднаною інвазією. Найхарактернішою була 

еозинофілія з середнім показником 10,09±0,59, що є характерним для великої 

кількості кишкових паразитозів і описано провідними спеціалістами в даній 

галузі [147]. Також спостерігалося достовірне зниження рівня гемоглобіну в 

порівнянні з групою контролю (107,63±1,24), що також є характерним для 

тривало персистуючих паразитозів [15, 94]. Підвищення ШОЕ в групі з 

поєднаною інвазією відмічалось у більш, ніж половини пацієнтів (19,78±072). 

Хоч дані про підвищення цього показника можна зустріти в літературі, проте 

підвищення рівня ШОЕ у такої великої частини пацієнтів, раніше не описувалось 

[98]. 

Аналізуючи біохімічні показники, що характеризують стан печінки, 

встановлено, що у пацієнтів основної досліджуваної групи найбільш 

характерною ознакою була підвищена активність АЛАТ. Ураження печінки 

різного ступеню спостерігаються при різних паразитарних захворюваннях, таких 

як лямбліоз, гіменолепідоз, аскаридоз та інших [34, 77, 126]. Проте підвищений 

рівень внутрішньопечінкових ферментів, не завжди виявлявся при даних інвазіях 

Також відмічався підвищений рівень тимолової проби. Є дані про підвищення 

тимолової проби при моноінвазії лямбліозом, проте значення цього показника 

знаходились на нижчому рівні [212]. Спостерігалась незначна гіпопротеїнемія, 

при відсутності достовірних ознак диспротеїнемії. 

Аналізуючи показники прооксидантної системи організму, встановлено, 

що у пацієнтів, внаслідок комбінованого впливу на організм лямблій та аскарид, 

відбувалась активізація процесів ОМБ та підвищення кількості МСМ [231]. 

Дослідження вільнорадикальних процесів при паразитарних інвазіях 

стосувалися , в основному, визначення активності ПОЛ, і свідчили про активацію 

окисних реакцій [202]. Що стосується ОМБ, то їх було вперше визначено при 

поєднаній інвазії лямбліями та аскаридами. Відповідно до цього, порушувалась 

діяльність антиоксидантної системи, що проявлялась зниженням рівня СОД і 

ЦП. Дослідження антиоксидантної системи підтверджують отримані нами 
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результати пригнічення її активності [119, 200, 213] В результаті прогресування 

ендогенної інтоксикації був підвищений показник ЛІІ. 

Дисбіотичні зміни в хворих на лямбліоз із аскаридозом проявлялися 

зниженням вмісту автохтонної флори кишечника (лактобактерій, біфідобактерій, 

загальної кількості ешерихій та ентерококів), збільшенням кількості алохтонних 

мікроорганізмів (бактероїдів, ешерихій з слабоферментативними властивостями, 

УПЕ та грибів роду Candida) та появою гемолітичної кишкової палички. Зміни 

стану мікрофлори кишечника спостерігалися при окремих гельмінтозах, проте 

не були детально обстежені при поєднаній інвазії лямбліями та аскаридами [64].  

У всіх пацієнтів з поєднаною інвазією були виявлені ознаки дисбіозу 

різних ступенів згідно за класифікацією І.Б. Куваєвої та К.С. Ладодо [213]. 

Проте, дана класифікація не завжди дозволяє віднести отримані дані до певного 

ступеню дисбіозу, так як окремі значення інколи не відповідають вищевказаним 

характеристикам. Тому для більш точного визначення ступеню дисбіозу 

кишечника у хворих визначали показник індекс дисбіозу [245]. ІД був вперше 

застосований саме при аналізі стану мікрофлори у хворих на гіменолепідоз [13], 

у яких також спостерігалося порушення співвідношення між автохтонною та 

алохтонною флорою. 

Лікування хворих основної групи було комплексне. Пацієнти основної 

групи з поєднаною інвазією отримували базисну терапію, яка включала з 

етіотропне, патогенетичне та симптоматичне лікування. Лікування хворих 

складалося з кількох етапів. На підготовчому етапі пацієнти отримували 

ферментні препарати, десенсибілізуючі та ентеросорбенти. Метою даного етапу 

було покращення суб’єктивних ознак у пацієнтів та створення сприятливих умов 

для подальшого застосування етіотропних засобів. Після 3-х днів лікування 

припиняли застосування ентеросорбентів, щоб не зменшувати концентрацію 

протипаразитарних препаратів в подальшому [14, 234]. 

На другому етапі на фоні підготовчої терапії до лікування додавали 

антипротозойний препарат орнідазол. Його застосовували по 1 таблетці (500мг) 

2 рази на добу впродовж 5 днів. Через одну добу після закінчення застосування 
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орнідазолу призначали протигельмінтний препарат альбендазол. Пацієнти 

приймали його по 1 таблетці (400мг) 1 раз на добу впродовж 3 днів. 

Пацієнти основної групи були  розділені на підгрупи в залежності від 

отримуваного лікування. ІІІa група (22 осіб) складали пацієнти, що отримували 

базисне лікування, ІІІb група (21 осіб) – пацієнти, що отримували базисне 

лікування і силімарин, ІІІc група (21 осіб) – пацієнти, що отримували базисну 

терапію і сахароміцети буларді, і ІІІd група (22 осіб) – пацієнти, що отримували 

базисну терапію і силімарин та сахароміцети буларді. 

За результатами лікування відмічалась позитивна динаміка в перебігу 

поєднаною інвазії. 

У хворих на лямбліоз із аскаридозом в клінічній картині після проведення 

базисної терапії основним залишався диспепсичний синдром, проте він 

зустрічався в 1,3 рази рідше, ніж в групі хворих до лікування. Дещо рідше 

спостерігалися алергічний та астено-вегетативний синдроми, які були менш 

виражені, ніж до лікування. Найрідше зустрічався інтоксикаційний синдром, і 

він спостерігався в 2,3 рази рідше, ніж в пацієнтів до лікування. Більшість 

літературних даних також вказують а покращення стану хворих після 

проведеного лікування, вказуючи, що у частини хворих клінічні ознаки 

захворювання залишаються [19, 205]. 

В ЗАК рівень еозинофілії зменшувався до 7,55±0,69, проте все ще 

залишався підвищеним. Також спостерігалося підвищення рівня гемоглобіну в 

порівнянні з групою до лікування (112,91±1,83). Підвищення ШОЕ зустрічався в 

меншої частини пацієнтів  і становив 14,68±1,35. Незважаючи на незначне 

покращення показників гемограми, не вдалося отримати достовірної 

ефективності базисного лікування, яка часто виявлялась при моноінвазіях 

[111,138]. 

Аналізуючи біохімічні показники, що характеризують стан печінки, 

встановлено, що при зменшенні середнього показника (42,32±5,6) у в частини 

пацієнтів залишалася підвищена активність АЛАТ. Підвищений рівень 

тимолової проби утримувався у великої частини хворих і достовірно не 
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відрізнявся від даних до лікування (4,75±0,38). Дані протеїнограми вказували на 

позитивну тенденцію до нормалізації лабораторних показників, проте отримати 

математичну достовірність без застосування відповідного патогенетичного 

лікування не вдалось [49, 83]. 

Аналізуючи показники прооксидантної системи організму, встановлено, 

що у пацієнтів, дещо зменшувався рівень ОМБ, проте залишався достовірно 

вищим, ніж в контрольній групі. Це можна пояснити усуненням пускового 

механізмів у більшості хворих, проте наступні ланки патогенезу залишалися 

активними [42, 58]. Відмічалось достовірне підвищення рівня СОД, а от 

знижений рівень ЦП визначався у частини хворих, незважаючи на лікування. 

Дослідження антиоксидантної системи підтверджують отримані нами 

результати впливу збудників на її активність [21, 121]. 

Незважаючи на зниження, порівнюючи з даними до лікування, залишався 

підвищений показник ЛІІ, порівнюючи з групою здорових осіб. Аналогічну 

тенденцію ми спостерігали при визначенні рівня МСМ. Дані результати можна 

трактувати як зниження ендотоксикозу внаслідок зменшення продукції токсинів 

збудниками, проте присутності інших факторів, що впливають на ендогенну 

інтоксикацію [33, 78]. 

Попри незначне покращення, зміни мікрофлори проявлялися зниженням 

вмісту автохтонної флори кишечника (лактобактерій, біфідобактерій, загальної 

кількості ешерихій та ентерококів), збільшенням кількості алохтонних 

мікроорганізмів (бактероїдів, ешерихій з слабоферментативними властивостями, 

УПЕ та грибів роду Candida) та присутністю гемолітичної кишкової палички. 

Вплив на етіологічний чинник при кишкових паразитозах має позитивний вплив 

на стан мікрофлори кишечника, проте для повної нормалізації базисної терапії 

виявилось недостатньо, і для лікування дисбіотичних змін рекомендують 

застосовувати препарати з групи пробіотиків [25, 244].  

За показниками ІД, встановили, що у пацієнтів після базисного лікування 

були виявлені ознаки дисбіозу різних ступенів, проте у жодного хворого не було 

виявлено дисбіозу ІV ступеня. В роботах різних авторів ступені дисбіозу 



135 
 

оцінювали за традиційною методикою. А що стосується ІД, то для даної 

поєднаною інвазії, то цей показника був використаний вперше [28, 253]. 

При проведенні контрольного копроскопічного дослідження після 

застосування базисного лікування у 4-х пацієнтів (18,18%) було повторно 

виявлено лямблії, у 3-х пацієнтів (13,63%) – виявлено аскариди і у 3-х пацієнтів 

(13,63%) наявність обох збудників. Протипаразитарна ефективність базисного 

лікування зумовлена дією на самого збудника, проте вона є недостатньою, через 

присутність сприяючих факторів для їх виживання [27, 123]. 

При моноінвазіях було досліджено, що незважаючи на покращення 

загального стану хворого, нормалізації частини показників загальноклінічних 

аналізів, стан системи антиоксидантного захисту при базисному лікуванні, 

залишався пригніченим, що потребувало пошуку ефективніших схем лікування 

[85, 171]. 

Враховуючи ураження печінки, повільну динаміку нормалізації показників 

біохімічного аналізу крові та наявні ознаки ендогенної інтоксикації, до базисної 

терапії пацієнтам основної групи з поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами 

на тлі вищевказаної базисної терапії використовували гепатопротекторний 

препарат силімарин. В ході даного дослідження препарат призначали на 

наступний день після завершення етапу етіотропного лікування в добовій дозі (2 

капсули 3 рази на добу) впродовж 1 місяця. 

У хворих на лямбліоз із аскаридозом в клінічній картині після проведення 

терапії основним залишався диспепсичний синдром, проте він зустрічався в 1,7 

рази рідше, ніж в групі хворих до лікування, проте достовірно не відрізнявся від 

показника після застосування базисної терапії. Дещо рідше спостерігалися 

алергічний та астено-вегетативний синдроми, які були менш виражені, ніж до 

лікування. Найрідше зустрічався інтоксикаційний синдром, і він спостерігався в 

3,1 рази рідше, ніж в пацієнтів до лікування. Порівнюючи дані з результатами 

базисної терапії, можна сказати про тенденцію до покращення, так як частота 

проявів синдромів достовірно відрізнялася (p˂0,05) [23, 238]. 
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В ЗАК рівень еозинофілії зменшувався до 6,10±0,44, проте все ще 

залишався підвищеним. Також спостерігалося зростання рівня гемоглобіну в 

порівнянні з групою до лікування (115,10±2,77 г/л). Підвищення ШОЕ 

зустрічався лише в невеликої частини пацієнтів, становив 13,10±1,45 мм/год і 

достовірно відрізнявся як від показників до лікування (p˂0,05) [258]. 

Незважаючи на покращення показників гемограми, порівнюючи з даними до 

лікування, не вдалося отримати достовірної ефективності лікування, по 

відношенню до базисної терапії, яка часто виявлялась при моноінвазіях 

[111,143]. 

Аналізуючи біохімічні показники, що характеризують стан печінки, 

встановлено, що достовірно знижувалась активність АЛАТ (33,12±5,6), яка 

утримувалась при застосуванні базисної терапії. Підвищений рівень тимолової 

проби знижувався, хоч і утримувався у частини хворих та дорівнював в 

середньому 3,95±0,38(p˂0,05). Серед інших показників, варто відмітити 

зростання загального білка та альбумінів, при відсутності достовірної різниці 

інших білкових фракцій. Вплив силімарину на показники біохімічного аналізу 

крові корелює з результатами попередніх досліджень, проте результати 

застосування гепатопротекторних засобів при моноінвазії вказують на більшу 

ефективність, ніж отриману нами при поєднаній інвазії [108, 238]. 

Аналізуючи показники прооксидантно-антиоксидантної системи 

організму, встановлено, що у пацієнтів, внаслідок прийому силімарину 

відбувалися достовірні зміни [261]. Значно зменшувався рівень ОМБ, і 

наближався до показників в контрольній групі. Підвищувався рівень СОД і ЦП 

у більшості хворих. Дослідження антиоксидантної системи підтверджують 

отримані нами результати підвищення її активності при застосування 

гепатопротекторних засобів [26, 131] 

Що стосується показників ендогенної інтоксикації, незважаючи на 

позитивну динаміку, не вдалося отримати достовірної різниці даних, в 

порівнянні до початку лікування. Залишався підвищений показник ЛІІ, 

порівнюючи з групою здорових осіб. Аналогічну тенденцію ми спостерігали при 
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визначенні рівня МСМ. Результати свідчать про зниження ендотоксикозу 

внаслідок покращення функції печінки, проте присутності інших факторів, що 

впливають на ендогенну інтоксикацію [27, 68]. 

Незважаючи на незначне покращення, зміни мікрофлори проявлялися 

зниженням вмісту автохтонної флори кишечника (лактобактерій, біфідобактерій, 

загальної кількості ешерихій та ентерококів), збільшенням кількості алохтонних 

мікроорганізмів (бактероїдів, ешерихій з слабоферментативними властивостями, 

УПЕ та грибів роду Candida) та присутністю гемолітичної кишкової палички. 

Опосередкований вплив на мікрофлору шляхом додавання силімарину сприяє 

покращенню стану мікрофлори кишечника, проте для повної нормалізації є 

недостатнім [14]. 

За показниками ІД, встановили, що у пацієнтів після лікування були 

виявлені ознаки дисбіозу різних ступенів, проте у жодного хворого не було 

виявлено дисбіозу ІV ступеня. 

Після застосування базисного лікування з додаванням силімарину у 3-х 

пацієнтів (14,29%) було повторно виявлено лямблії, у 2-х пацієнтів (9,52%) – 

виявлено аскариди і 2-х пацієнтів (9,52%) наявність обох збудників. Отримані 

нами дані можна пояснити за рахунок нормалізації функції печінки, покращення 

відтоку жовчі, моторики кишечника на фоні прямого впливу на збудника [32, 

175]. 

Отже, можна відмітити позитивний вплив лікування із застосуванням 

силімарину. Відмічалось зменшення частоти клінічних синдромів, окремих 

показників загальноклінічних обстежень. Суттєве покращення стосувалося 

показників стану печінки та прооксидантно-антиоксидантної системи організму. 

Ознаки ендогенної інтоксикації за показниками МСМ і ЛІІ також зменшувались, 

проте дані є недостовірними. Також не вдалося отримати ефективності лікування 

щодо стану мікрофлори кишечника. 

Тому для покращення стану мікрофлори кишечника та з метою 

опосередкованого впливу на інші патологічні процеси, нами був застосований 
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препарат сахароміцетів буларді. Його застосовували, по 1 капсулі 2 рази на добу 

впродовж 14 днів. 

У хворих на лямбліоз із аскаридозом в клінічній картині після проведення 

базисної терапії основним залишався диспепсичний синдром, проте він 

зустрічався в 1,5 рази рідше, ніж в групі хворих до лікування. Дещо рідше 

спостерігалися алергічний та астено-вегетативний синдроми, які були менш 

виражені, ніж до лікування. Найрідше зустрічався інтоксикаційний синдром, і 

він спостерігався в 2,7 рази рідше, ніж в пацієнтів до лікування.  

В ЗАК рівень еозинофілії зменшувався до 6,10±0,44, проте все ще 

залишався підвищеним. Також спостерігалося підвищення рівня гемоглобіну в 

порівнянні з групою до лікування (112,91±1,83). Підвищення ШОЕ зустрічався в 

меншої частини пацієнтів  і становив 14,68±1,35. Незважаючи на незначне 

покращення показників гемограми, не вдалося отримати достовірної 

ефективності лікування, яка часто виявлялась при моноінвазіях [37, 114].  

Аналізуючи біохімічні показники, що характеризують стан печінки, 

встановлено, що при зменшенні середнього показника (42,32±5,6 МО/л) у в 

частини пацієнтів залишалася підвищена активність АЛАТ. Підвищений рівень 

тимолової проби утримувався у частини хворих і достовірно не відрізнявся від 

даних до лікування (4,75±0,38). Серед інших показників, варто відмітити 

достовірне зростання загального білка та альбумінів, при відсутності достовірної 

різниці інших білкових фракцій. Покращення окремих показників 

функціонального стану печінки при застосуванні пробіотика можна пояснити 

зменшенням інтоксикації та покращенням процесів травлення [61, 169]. 

Аналізуючи показники прооксидантної системи організму, встановлено, 

що у пацієнтів достовірно зменшувався рівень ОМБ, хоч і залишався дещо 

вищим, ніж в контрольній групі. Незважаючи на лікування, знижений рівень  ЦП 

визначався у частини хворих. Проте рівень СОД мав достовірне підвищення, в 

порівнянні з результатами до початку лікування. Результати лікування 

достовірно не відрізнялися від аналогічних при застосуванні базисної терапії [62, 

174]. 
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Що стосується показників ендогенної інтоксикації, незважаючи на 

позитивну динаміку, не вдалося отримати достовірної різниці даних, в 

порівнянні до початку лікування. Залишався підвищений показник ЛІІ, 

порівнюючи з групою здорових осіб. Аналогічну тенденцію ми спостерігали при 

визначенні рівня МСМ. Результати свідчать про зниження ендотоксикозу 

внаслідок покращення роботи кишечника, проте присутності інших факторів, що 

впливають на ендогенну інтоксикацію [38, 57, 173]. 

Найсуттєвіші зміни стосувалися стану мікрофлори  кишечника, яке 

проявлялося збільшенням вмісту автохтонної флори кишечника (лактобактерій, 

біфідобактерій, загальної кількості ешерихій та ентерококів), зниженням 

кількості алохтонних мікроорганізмів (бактероїдів, ешерихій з 

слабоферментативними властивостями, УПЕ та грибів роду Candida) та 

гемолітичної кишкової палички. Застосування пробіотиків, що містять у своєму 

складі сахароміцети буларді, має підтверджену ефективність при різних станах, 

що супроводжуються дисбіозом кишечника [51, 75, 221]. 

За показниками ІД, встановили, що у пацієнтів після базисного лікування 

з додаванням сахароміцетів буларді були виявлені ознаки дисбіозу І ступеню у 

більшості хворих, невеликої частини дисбіозу ІІ ступеня, що є найкращим 

результатом, в порівнянні з попередніми видами лікування. 

Після застосування базисного лікування з додаванням сахароміцетів 

буларді у 1-го пацієнта (4,76%) було повторно виявлено лямблії, у 2-х пацієнтів 

(9,52%) – виявлено аскариди і у одного пацієнта (4,76%) наявність обох 

збудників. Зменшення виявлення паразитів, в першу чергу лямблій пояснюється 

антагоністичною активністю сахароміцетів буларді по відношенню до цих 

збудників [52, 64, 145]. 

В результаті лікування із застосуванням сахароміцетів буларді також 

відмічалось зменшення частоти клінічних синдромів, окремих показників 

загальноклінічних обстежень. Не було відмічено покращення стану печінки, яке 

спостерігалось в попередній групі Покращення стану прооксидантно-

антиоксидантної системи організму мало місце порівнюючи з даними до 
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лікування та застосування базисної терапії, проте було дещо менше, ніж при 

лікуванні силімарином. Ознаки ендогенної інтоксикації за показниками МСМ і 

ЛІІ також зменшувались, проте дані є недостовірними. Натомість вдалося 

отримати високу ефективність лікування щодо стану мікрофлори кишечника, що 

проявилося нормалізацією вмісту мікрофлори та зниженню ступеня дисбіозу 

кишечника. 

Враховуючи позитивні результати застосування силімарину та 

сахароміцетів буларді , вплив на різні ланки патогенезу, для ефективнішої 

нормалізації клінічних та лабораторних показників, було призначено покращену 

схему патогенетичної терапії з включенням цих препаратів разом. 

У хворих на лямбліоз із аскаридозом в клінічній картині після проведення 

терапії диспепсичний синдром залишався лише в кількох пацієнтів, проте він 

зустрічався в 3,5 рази рідше, ніж в групі хворих до лікування. Дещо рідше 

спостерігалися алергічний та астено-вегетативний синдроми, які були менш 

виражені, ніж до лікування. Інтоксикаційний синдром не був виявлений в 

жодного пацієнта. Достовірність результатів спостерігалася по відношенню до 

всіх інших груп. 

В ЗАК рівень еозинофілії зменшувався до 3,9±0,31, що достовірно нижче, 

ніж до лікування. Також спостерігалося достовірне підвищення рівня 

гемоглобіну в порівнянні з групою до лікування (121,50±2,20). Підвищення ШОЕ 

зустрічався лише в окремих пацієнтів і становив 10,55±0,77,. Ці дані були 

достовірні по відношенню до попередніх груп та не були достовірні з групою 

контролю, що свідчить про нормалізацію показників [54, 146, 254].  

Аналізуючи біохімічні показники, що характеризують стан печінки, 

встановлено, що значно знижувалась активність АЛАТ (32,32±5,6 МО/л). 

Підвищений рівень тимолової проби знижувався, хоч і утримувався у окремих 

хворих та дорівнював в середньому 3,75±0,38. По відношенню до початку 

лікування відбувалося зростання рівня загального білка, альбумінів, глобулінів 

та їх фракцій. Поєднаний вплив силімарину, який призвів до покращення функції 

печінки та сахароміцетів буларді, які привели до зменшення інтоксикації та 
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покращенням процесів травлення, характеризувався істотним покращенням 

показників функціонального стану печінки, що не було описано в попередніх 

дослідженнях. 

Аналізуючи показники прооксидантної системи організму, встановлено, 

що у пацієнтів, дещо значно зменшувався рівень ОМБ, і наближався до 

показників в контрольній групі. Підвищувався рівень СОД і ЦП у більшості 

хворих. Дослідження антиоксидантної системи підтверджують отримані нами 

результати підвищення її активності при застосування гепатопротекторних 

засобів в поєднанні з пробіотиком [60, 74, 121]. 

Що стосується показників ендогенної інтоксикації, в даній групі 

спостерігалась найбільш позитивна динаміка, як в порівнянні до початку 

лікування, так і з іншими видами лікування. Показник ЛІІ зменшувався у 

більшості хворих, порівнюючи з групою до лікування. Аналогічну тенденцію ми 

спостерігали при визначенні рівня МСМ. Результати свідчать про зниження 

ендотоксикозу внаслідок покращення функції печінки та інших факторів, що 

впливають на ендогенну інтоксикацію, зокрема покращенню кишкового 

травлення [63, 166]. 

Спостерігалося покращення стану мікрофлори  кишечника, яке 

проявлялося збільшенням вмісту автохтонної флори кишечника (лактобактерій, 

біфідобактерій, загальної кількості ешерихій та ентерококів), зниженням 

кількості алохтонних мікроорганізмів (бактероїдів, ешерихій з 

слабоферментативними властивостями, УПЕ та грибів роду Candida) та 

гемолітичної кишкової палички. Застосування пробіотиків, що містять у своєму 

складі сахароміцети буларді, має підтверджену ефективність при різних станах, 

що супроводжуються дисбіозом кишечника, а в поєднанні з опосередкованим 

впливом силімарину її рівень зростає [67, 203].  

За показниками ІД, встановили, що у пацієнтів після базисного лікування 

з додаванням сахароміцетів буларді та силімарину ознак дисбіозу не було 

виявлено у половини хворих, дисбіозу І ступеню у решти хворих, і лише в одного 

хворого – дисбіозу ІІ ступеня. 
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При проведенні контрольного копроскопічного дослідження з додаванням 

силімарину у одного пацієнта (4,54%) з групи де застосовували силімарин та 

сахароміцети буларді, було повторно виявлено лямблії, в одного пацієнта 

(4,54%) – виявлено аскариди і у жодного пацієнта не було виявлено обох 

збудників, що свідчить про ефективність застосованої схеми лікування. 

Зменшення виявлення паразитів, в першу чергу лямблій пояснюється 

антагоністичною активністю сахароміцетів буларді по відношенню до цих 

збудників а також за рахунок нормалізації функції печінки, покращення відтоку 

жовчі, моторики кишечника на фоні прямого впливу на збудника [69, 237]. 

Перша частина проведеного дослідження було присвячене дослідженню 

клініко-патогенетичних особливостей перебігу поєднаної інвазії лямбліями та 

аскаридами в порівнянні з моноінвазією цими збудниками. Встановлено, що 

поєднана інвазія характеризується більш тяжким перебігом та значними змінами 

лабораторних показників. В другій частині роботи було проведено аналіз різних 

схем патогенетичної терапії. Запропонована схема покращеної патогенетичної 

терапії із застосуванням силімарину та сахароміцетів буларді показала високу 

клініко-лабораторну ефективність при поєднаній інвазії лямбліями та 

аскаридами та може бути рекомендована для широкого застосування в медичній 

практиці. 

  



143 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає в з’ясуванні клініко-лабораторних 

особливостей перебігу поєднаної інвазії лямбліями та аскаридами, 

патогенетичної ролі стану мікрофлори кишечника, ендогенної інтоксикації та 

стану антиоксидантної системи, що дозволило вирішити завдання про 

підвищення ефективності лікування хворих шляхом включення в схему 

патогенетичної терапії препаратів силімарину та сахароміцетів буларді. 

1. У хворих із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами, на відміну від 

моноінвазій лямбліозу та аскаридозу, встановлено найбільшу частоту 

провідних клінічних синдромів: диспепсичного (91,86±2,9% проти 71,74±6,6% 

та 63,63±7,3%), алергічного (72,09±4,8% проти 41,30±7,3% та 47,72±,7,5%), 

астено-невротичного (68,60±5,0% проти 34,78±7,0% та 29,54±6,9%) та 

інтоксикаційного (48,83±5,4% проти 13,04±5,0% та 18,18±5,8%, відповідно). 

2. Виявлено порушення функціонального стану печінки у хворих на лямбліоз та 

з поєднаною інвазією лямблій та аскаридами, а саме: підвищення активності 

АлАТ (42,32±5,1 МО/л та 62,32±5,6 МО/л, відповідно) та тимолової проби 

(4,55±0,38 Од та 7,15±056 Од, відповідно). Диспротеїнемія мала місце у хворих 

із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами: зниження альбумінів 

(32,12±1,9 г/л), підвищення рівнів β-глобулінів (11,34±0,38 г/л) та γ-глобулінів 

(21,23±1,2 г/л) (p˂0,05). 

3. З’ясовано, що у пацієнтів із моноінвазіями лямбліями чи аскаридами процеси 

ендогенної інтоксикації та окисного окислення білків посилені на тлі 

зниження факторів антиоксидантної системи. Найбільш виражені зміни 

показників, порівняно з групою контролю, мали місце у хворих із поєднаною 

інвазією – вищі показники молекул середньої маси в 1,3 разу (0,32±0,01 ум. 

од.), лейкоцитарний індекс інтоксикації – в 2 рази (3,61±0,16), окисна 

модифікація білків – удвічі (2,28 од.опт.густ.), натомість, низькі рівні 

супероксиддисмутази у 2,4 разу (20,85±0,89 ум.од.) та церулоплазміну – в 1,8 

разу (14,52±0,53 ум.од.) (p˂0,05). 
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4. Виявлено, що у пацієнтів із поєднаною інвазією ступінь дисбіозу кишечника 

був найбільш вираженим: так пацієнтів із ІІІ ст.  дисбіозу було 67,44%, з ІV ст. 

– 4,65%, із значенням індексу дисбіозу 0,47±0,03, тоді як при лямбліозі ІІІ ст. 

дисбіозу зустрічався у 13,04%, із значенням індексу дисбіозу 0,71±0,02, а у 

пацієнтів із аскаридозом ІІІ ст. був у 18,18%, із значенням індексу дисбіозу 

0,62±0,02. 

5. У хворих із поєднаним лямбліозом і аскаридозом додаткове застосування 

силімарину призводить до покращення функціонального стану печінки: 

зниження показників АлАТ, тимолової проби, зменшення показника молекул 

середньої маси та окисної модифікації білків, та  підвищення  церулоплазміну 

та супероксиддисмутази. Застосування сахароміцетів буларді призвело до 

достовірної нормалізації показників мікрофлори кишечника та 

супроводжувалося зниженням рівня молекул середньої маси. 

6. Поєднане застосування силімарину та сахароміцетів буларді в комплексному 

лікуванні достовірно зменшувало прояви клінічних синдромів захворювання і 

характеризувалося покращенням функціонального стану печінки та 

нормалізацією показників гемоглобіну, еозинофілів, ШОЕ, протеїнограми, 

ендогенної інтоксикації, окисної модифікації білків, активності 

антиоксидантний ферментів (церулоплазміну і супероксиддисмутази) та 

автохтонної мікрофлори кишечника. 

7. Встановлено, що використання силімарину та сахароміцетів буларді в 

комплексній терапії хворих із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами, 

підвищило частоту елімінації паразитів, що мало місце в 90,91% пацієнтів, 

порівняно зі застосуванням тільки силімарину (66,66%), тільки сахароміцетів 

буларді (80,95%) та з базисною терапією (54,55%). При комбінованій схемі 

лікування не було випадків повторного виявлення обидвох збудників 

одночасно. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Рекомендовано пацієнтам із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами до 

початку лікування проводити біохімічне обстеження функціонального стану 

печінки та визначення ступеня дисбіозу кишечника. 

2. Рекомендовано пацієнтам із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами 

доповнити антипаразитарну терапію препаратами силімарину в добовій дозі 

135 мг на добу (45 мг 3 рази на добу) впродовж 1 місяця та пробіотик, що 

містить сахароміцети буларді 500 мг на добу (250 мг 2 рази на добу) впродовж 

14 днів. 
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Процик А.Л., Пришляк О.Я., Вірстюк Н.Г., Кондрин О.Є., Бойчук О.П. 

(2017) Лямбліоз у дорослих хворих: клініко-лабораторні особливості та 

корекція лікування. Галицький лікарський вісник 1 (24): 36-38. 

(Дисертантом проведено підбір, аналіз і узагальнення сучасних даних за 

темою статті, підготовка до друку). 

2. Пришляк А.Я., Процик А.Л., Кондрын О.Е., Бойчук А.П. (2018) Изменения 

гематологических, биохимических и ультразвуковых показателей у 

пациентов с лямблиозом и аскаридозом. Клиническая инфектология и 

паразитология 1 (7): 14-20. (Дисертантом проведено аналіз і узагальнення 

сучасних даних за темою статті, підготовка до друку). 

3. Protsyk A. (2018) Clinical peculiarities of the mixed invasion of giardiasis and 

ascariasis. Galician medical journal 4 (25): 36-39 

4. Процик А.Л. (2018) Состояние микрофлоры кишечника у больных 

лямблиозом и аскаридозом. Клиническая инфектология и паразитология 4 

(7): 405-412. 

5. Protsyk A. (2019) Usage of probiotics in therapy of patients with combined 

invasions of Giardia and Ascaris. The Pharma Innovation 8 (4): 793-796. 

6. Процик А.Л. (2019) Состояние прооксидантно-антиоксидантной системы 

и степень эндогенной интоксикации у больных лямблиозом и аскаридозом. 

Клиническая инфектология и паразитология 2 (8): 160-167. 

 

Праці, які засвідчують апробацію результатів дисертації 

7. Пришляк О.Я., Процик А.Л., Кондрин О.Є., Бойчук О.П. (2016) 

Патогенетична корекція клінічних особливостей у хворих на лямбліоз. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інфекційні 

хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти» (15-16.06.2016 р.), 
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м. Суми, – С. 146-148. (Дисертантом проведено аналіз і узагальнення 

сучасних даних за темою статті, підготовка до друку). 

8. Пришляк О.Я., Процик А.Л., Кондрин О.Є., Бойчук О.П. (2017) Аналіз 

клініко-лабораторних особливостей перебігу комбінованих паразитозів. 

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 

інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» 

«Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних 

хвороб у сучасних умовах (м. Житомир, 5-6 жовтня 2017 р.) 130-132. 

(Дисертантом проведено підбір, аналіз і узагальнення сучасних даних за 

темою статті, підготовка до друку). 

9. Давиденко О.В., Процик А.Л. (2018) Особливості клінічної картини та 

деяких лабораторних показників у хворих на лямбліоз та аскаридоз. 

Матеріали 87-ї науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 

22-23 березня 2018 р.) 38-39. (Дисертантом проведено дослідження, 

узагальнено результати, сформульовано висновки). 

10. Давиденко О.В., Процик А.Л. (2018) Сучасний стан проблеми 

комбінованих паразитарних захворювань: лямбліозу та аскаридозу. 

Матеріали 16-ої науково-практичної конференції «Науковий потенціал 

молоді – прогрес медицини майбутнього». (Ужгород, 18-21 квітня 2018 р.) 

214. (Дисертантом проведено клінічні спостереження за тематичними 

хворим, аналіз і узагальнення отриманих даних). 

11. Давиденко О.В., Процик А.Л. (2018) Комбіновані паразитози: особливості 

клініки та діагностики у хворих на лямбліоз та аскаридоз. 22-ий 

міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 

23-25 квітня 2018 р.) 165. (Дисертантом проведено дослідження, 

узагальнено результати, сформульовано висновки). 

12. Процик А.Л. (2018) Стан системи антиоксидантного захисту та ступінь 

ендогенної інтоксикації у хворих на лямбліоз та аскаридоз. Матеріали  

Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів «Сучасні 
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діагностичні, лікувальні і практичні технології у практиці лікаря-

інфекціоніста, (4-5 березня 2018 р.), м. Чернівці, С.86-87. 

13. Процик А.Л., Процик І.В. (2019) Ефективність застосування пробіотиків в 

хворих з комбінованою інвазією лямбліями та аскаридами. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби в 

практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти» (29-30.05.2019 р.), м. Суми, – 

С. 109-111. (Дисертантом проведено клінічні спостереження за 

тематичними хворим, аналіз і узагальнення отриманих даних). 

14. Щудлюк У.Б., Процик А.Л., Юркевич М.Є. (2019) Стан мікрофлори 

кишечника у хворих на аскаридоз і лямбліоз. Матеріали 88-ї науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною 

участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 28-29 березня 2019 р.) 

38-39. (Дисертантом проведено дослідження, узагальнено результати, 

сформульовано висновки).  
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ДОДАТОК Б 

Апробація результатів дисертації. 

1. 87-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині», м. Івано-Франківськ, 22-23 березня 

2018р., подання тез. 

2.16-а науково-практична конференція «Науковий потенціал молоді – прогрес 

медицини майбутнього»., м. Ужгород, 18-21 квітня 2018р., подання тез. 

3.22-ий міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (м. 

Тернопіль, 23-25 квітня 2018р., подання тез. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів «Сучасні 

діагностичні, лікувальні і практичні технології у практиці лікаря-інфекціоніста, 

м. Чернівці, 4-5 березня 2018р., подання тез та виступ. 

5. 88-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині», Івано-Франківськ, 28-29 березня 

2019р., подання тез.  
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