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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах складної демографічної ситуації, що склалася в 

Україні впродовж останніх десятиріч, народження кожної здорової дитини та 

збереження репродуктивного здоров’я (РЗ) жінки є домінуючою концепцією 

державних програм ”Здоров’я – 2020: український вибір” і ”Репродуктивне та статеве 

здоров’я нації на період 2017 – 2021рр.” і залежить від різноманітних чинників 

впливу на порушення репродукції (Рожковська Н. М., 2015; Подольский В. В., 2015; 

Маляр В. А., 2016; Антипкін Ю. Г., Камінський В. В., Татарчук Т.Ф., 2017).  

Провідне місце серед чинників агресивного впливу на РЗ посідають хронічні 

запальні процеси репродуктивної системи (Камінський В. В., 2014; Запорожан В. М., 

2016). Актуальною є проблема збільшення частоти запальних захворювань статевих 

органів в 1,3 разу в останні роки, що призводить до зростання невиношування 

вагітності та безпліддя (Рожковська Н. М., 2016; Подольский В. В., 2017;  

Маляр В. А., 2017). Динаміка проблеми патологічних станів репродуктивного 

здоров’я останніх років свідчить про зростання кількості пацієнтів із тяжкими та 

хронічними формами, які не піддаються стандартним методам діагностики і терапії, 

і саме в цій групі хворих неефективність лікування зумовлена недіагностованими 

паразитарними інвазіями (Козярін І. П., 2016, Dezsényi B., 2018). У цьому аспекті 

паразитарні хвороби є останньою ланкою диференційної діагностики агресивного 

впливу на репродуктивну функцію жінок. 

Сьогодні у світі гельмінтами заражено понад 1,45 млрд людей, 819 млн із них 

інфіковані Ascaris lumbricoides (Berger S., 2017). При цьому точні статистичні дані 

про частоту паразитарного ураження (ПУ) залишаються недооціненими, оскільки 

аналізу підлягають переважно ускладнення персистенції гельмінтів (кишкова 

непрохідність, перитоніт, гострий панкреатит, гострий апендицит, холецистит, 

запалення жовчевих проток, гнійний плеврит, пневмонія, тощо) (Бодня К. І., 2016; 

Каптрулаєва Г. Л. Ж., 2017; Lynser D., 2016). 

Важливим є факт, що внаслідок ПУ у жінок розвиваються численні патологічні 

стани, які знижують якість життя і негативно впливають на їх РЗ (Saleem E., 2017). 

Відомо, що ПУ у жінок супроводжується розладами оваріально-менструального 

циклу, вульвітами, вагінітами, тубооваріальними пухлинами, піосальпінксами, 

проявами перед- і післяменструального синдрому, завмерлими вагітностями та 

самовільними викиднями, анемією під час вагітності, кровотечами в 

післяпологовому періоді, психоемоційними розладами (Dotters-Katz А., 2011;  

Vose L., 2012; Martha L., 2013; Blackwell A.D., 2016).   

В останні десятиліття, із масовою популяризацією сексу на телебаченні, в 

рекламі, вільним доступом до інтернету, туристичними поїздками до країн сходу, 

зростає інтерес пар до різних видів сексу. Відомо про фекально-генітальний шлях 

зараження ентеробіозом. Недооціненим при цьому є передавання яєць гостриків під 

час статевого акту, що є одним із факторів рецидиву інфікування.  

Водночас недостатньою мірою досліджені особливості клінічної діагностики, 

стан мікробіоценозу статевих шляхів, гормональний та імунологічний гомеостаз при 

ПУ, вплив ПУ на показники репродукції, перебіг гестаційного процесу. Очевидною 

є доцільність удосконалення лікувально-профілактичних заходів надання допомоги 
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жінкам при розладах РЗ на тлі ПУ, що є актуальним і дасть змогу знизити частоту 

ускладнень, як і з боку репродуктивного, так і з боку соматичного здоров’я 

(Mielczarek E., 2016; Shiadeh M., 2016; Amoah I., 2017). На актуальності вивчення 

перелічених питань наголошується у резолюції Ради експертів ВООЗ (Женева, 

2016). Викладене підтверджує актуальність та соціальну значимість обраної 

проблеми, а також необхідність більш глибокого її вивчення та висвітлення.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексних державних бюджетних тем Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького ”Удосконалення 

оцінки стану функціональної системи мати–плацента–плід при ускладненнях 

гестаційного процесу” (№ державної реєстрації 0112U000162), ”Розробка 

прогностичних і діагностичних критеріїв, створення експериментальних моделей, 

вдосконалення лікування порушень метаболічних процесів при деяких хворобах 

внутрішніх органів та шкіри” (№ державної реєстрації 0116 U004506) та гранту 

Президента України ”Оцінка ролі гельмінтів при неплідності у жінок: шляхи 

профілактики та лікування” (№ 349/2013-рп). Авторка є співвиконавцем тем. 

Тему дисертації та наукового консультанта затверджено на засіданні вченої 

ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

МОЗ України (протокол № 2 від 19.03.2014 р.) та на засіданні республіканської 

проблемної комісії ”Акушерство та гінекологія” МОЗ та НАМН України (протокол 

№ 1 від 27.02.2014 р.).  

Мета дослідження. З’ясувати та вдосконалити стан репродуктивного здоров’я 

жінок з паразитарним ураженням шляхом розробки і впровадження методів 

профілактики та лікування на підставі проведення епідеміологічних, клініко-

лабораторних, паразитарних, гормональних, імунологічних, ультразвукових 

досліджень і вивчення ендотеліальної дисфункції. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати поширеність, частоту і структуру паразитарного 

ураження у жінок із розладами репродуктивного здоров’я. 

2. Дослідити особливості екстрагенітальної патології (ЕГП) у жінок з 

патологією репродуктивного здоров’я і паразитарним ураженням. 

3. Проаналізувати стан мікробіоценозу статевих шляхів і кишківника за 

паразитарного ураження у жінок. 

4. З’ясувати особливості клінічних проявів у жінок з паразитарними 

ураженнями і патологією репродуктивного здоров’я. 

5. Вивчити особливості змін гормонального та імунного статусу, стан 

ендотеліальної дисфункції і системи пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у жінок 

із порушенням репродуктивного здоров’я на тлі паразитарного ураження. 

6. Визначити особливості сексуального здоров’я у жінок з паразитарним 

ураженням і з’ясувати зв'язок з порушеннями репродуктивного здоров’я.  

7. Розробити діагностично-терапевтичні заходи корекції при розладах 

репродуктивного здоров’я у жінок на тлі паразитарного ураження, оцінити їх 

ефективність. 

8. На основі отриманих даних впровадити у практику медичних установ 

методи профілактики і лікування жінок з паразитарним ураженням. 
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Об’єкт дослідження – стан репродуктивного здоров’я жінок із паразитарним 

ураженням. 

Предмет дослідження: епідеміологія порушень РЗ, стан екстрагенітальних 

органів і систем, стан мікробіоценозу статевих шляхів, гормональний та імунний 

статус, показники NО і ПОЛ у жінок із ПУ.  

Методи дослідження: клінічні, інструментальні, біохімічні, мікробіологічні, 

імунологічні, морфологічні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримано нові відомості про 

поширеність і вплив ПУ на стан РЗ. Визначено роль ПУ в генезі порушень 

репродуктивного здоров’я жінок, зокрема, у розвитку первинного безпліддя (ПБ), 

ускладнень гестаційного процесу, хронічних запальних процесів органів 

репродуктивної системи жінки. 

Уперше доведено участь системи NO-синтаза/аргіназа та оксидативних 

процесів у розвитку ендотеліальної дисфункції при ПУ у жінок.  

З’ясовано роль ЕГП у жінок із патологією РЗ. Виявлено прямий кореляційний 

зв'язок (p<0,01) між наявністю ПУ та частотою виникнення патології органів травної 

і сечовидільної систем, щитоподібної і молочних залоз. 

Суттєву наукову новизну мають дані про стан мікробіоценозу статевих 

шляхів, особливості гормонального та імунного статусу у жінок з ПУ. Вперше 

здійснено поглиблене дослідження впливу ПУ на формування системного 

запалення, вміст прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІФН-γ, ФНП-α). 

Визначено особливості клінічних проявів ПУ у жінок із патологією РЗ, 

зокрема, за наявності аскаридозу в значній кількості випадків (93%) діагностовано 

acne vulgsris, що дає змогу вважати ”аскаридне висипання” додатковим симптомом 

при формуванні клінічного діагнозу ПУ. 

На основі проведених досліджень розроблено науково обгрунтовану систему 

лікувально-профілактичних заходів та поетапної реабілітації репродуктивної 

системи жінки при ПУ. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

дозволили визначити роль ПУ у розладах репродуктивного здоров’я жінок у 

сучасних умовах, деталізувати структуру гінекологічної патології при ПУ, що дає 

змогу практичним лікарям акушерам-гінекологам у своїй роботі підвищити увагу до 

проблеми ПУ у жінок.  

Удосконалено клініко-лабораторну діагностику ПУ на основі виявлення 

”аскаридного висипання”, визначення рівнів IgG до паразитів у сироватці крові, 

аналізу результатів дослідження показників мікробіоценозу статевих органів, 

гормонального та імунного статусу, ендотеліальної дисфункції. 

Обґрунтовано доцільність обстеження жінок із запальними гінекологічними 

захворюваннями, ПБ, ускладненим акушерським анамнезом (УАА) на наявність ПУ.  

Розроблено й апробовано диференційований алгоритм діагностичних і 

лікувальних заходів, що включають вчасне виявлення та елімінацію ПУ, 

нормалізацію стану мікробіоценозу статевих шляхів і кишківника, корекцію 

гормонального та імунологічного статусу.  
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Клінічні дослідження показали, що впровадження запропонованих методів 

профілактики і лікування надання допомоги жінкам з ПУ забезпечує зростання 

частоти настання вагітності в 2,2 разу. 

Запропоновані способи діагностики аскаридозу при дисбактеріозі піхви у 

пацієнток фертильного віку з висипанням на шкірі обличчя (патент на корисну 

модель № 86138 від 10.12.2013 р., бюл. 23), діагностики жінок з первинним 

непліддям (патент на корисну модель № 115804 від 25.04.2017 р., бюл. 8), та 

профілактики і лікування рецидивуючого кандидозного кольпіту й бактеріального 

вагінозу (патент на корисну модель № 115408 від 10.04.2017 р., бюл. 7).  

Результати наукових досліджень покладено в основу монографії Маркіна Л. Б., 

Склярової В. О. ”Репродуктивне здоров’я жінок при паразитарному ураженні” 

(Львів, 2017). 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практику ДУ ”Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”; комунального закладу охорони 

здоров’я “Харківський міський перинатальний центр”; комунального закладу 

охорони здоров’я “Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6”; 

Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова; комунальної установи 

”Поліклініка № 29” (м. Одеса); комунального закладу ”Пологовий будинок № 4”  

(м. Запоріжжя); Львівської обласної клінічної лікарні; комунальної 3-ї міської 

клінічної лікарні м. Львова; міського комунального клінічного пологового будинку 

№ 1 (м. Львів); Львівського обласного комунального шкірно-венерологічного 

диспансеру; Дрогобицького міського пологового будинку; Новороздільської міської 

лікарні; Стрийського пологового будинку. 

Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі на кафедрах 

акушерства та гінекології, сімейної медицини, дерматології та венерології, терапії 

№1 та медичної діагностики ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького; кафедрах акушерства та гінекології і біохімії 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, кафедрі 

акушерства та гінекології вищого державного закладу освіти України ”Українська 

медична стоматологічна академія”, кафедрі дерматології та венерології Івано-

Франківського національного медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним завершеним 

науковим дослідженням. Внесок здобувачки є основним і полягає у виборі теми, 

плануванні та організації наукової роботи, проведенням патентно-інформаційного 

пошуку, визначенні мети, формуванні завдань, плануванні груп досліджень. 

Одноосібно виконано весь обсяг клініко-експериментальних обстежень, забір 

матеріалу та проведення імуноферментних і біохімічних досліджень, статистичне 

опрацювання матеріалу. Здобувачка провела аналіз і узагальнення результатів 

дослідження, запропонувала комплексний алгоритм діагностики та лікування жінок 

із порушеннями РЗ на тлі ПУ, розробила відповідні практичні рекомендації, 

забезпечила їх впровадження у практику медичних установ. 

Здобувачка підготувала до публікації наукові матеріали, особисто написала всі 

розділи дисертації. Аналіз паразитарного впливу, діагностичні й лікувальні питання 

були обговоренні з провідним позаштатним паразитологом України проф., д. м. н.  

К.І. Боднею, що відображено у спільних працях (Харківська медична академія 
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післядипломної освіти); аналіз параметрів ендотеліальної дисфункції проведено за 

участі к.б.н. Л. П. Білецької (Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького), що відображено у спільних працях; аналіз екстрагенітальної 

патології проведено з к.м.н. П.О. Скляровим та Р.А. Чайківським (ЛНМУ імені 

Данила Галицького), що відображено у спільних працях; оцінку та аналіз 

ультразвукової діагностики систем організму проведено з к.м.н. О.Ю. Боженко та 

Г.С. Дубець (комунальна 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова), що відображено у 

спільних працях; аналіз гінекологічної патології проведено разом з д.м.н.  

К.Л. Шатилович, к.м.н. Т.Ю. Мартином, к.м.н. І.Т. Філіп’юком,  

В.Г. Козицькою (комунальна 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова), д.м.н.  

І.Є. Палигою та І.І. Корчинською (приватна клініка ”Альтернатива”, м. Львів),  

М.В. Третяковою (жіноча консультація 2-ї комунальної міської поліклініки  

м. Львова), що відображено у спільних працях. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок 

здобувачки становить переважну частину (планування дослідження, аналіз і обробка 

результатів дослідження, висновки та підготовка матеріалів до друку). Аналіз і 

узагальнення результатів дослідження здійснено за участю наукового консультанта. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Змішані 

інфекційні і паразитарні хвороби” (Івано-Франківськ, 2013), 10th Congress of the 

European Society of Gynecology (Brussels, Belgium, 2013), Міжнародному симпозіумі 

Української асоціації репродуктивної медицини ”Теорія і практика репродукції 

людини” (Львів, 2013), Першому національному конгресі ”Рідкісні хвороби та 

вроджені вади як важлива медична та соціальна проблема XXI століття: 

Діагностика, Лікування, Профілактика” (Харків, 2013), 7 Lviv-Lublin Сonference of 

Experimental and Clinical Biochemistry (Lviv, 2013), науково-практичній конференції 

”Нестероїдні протизапальні препарати в сучасній медицині та фармації: 

ефективність чи безпека” (Львів, 2013), конференції з міжнародною участю 

”Сучасні питання аномальних маткових кровотеч в амбулаторній практиці лікаря 

акушера-гінеколога” (Київ, 2014), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю ”Сучасні підходи до діагностики та корекції розладів сексуального здоров’я” 

(Львів, 2015), ESG 2015, 11th Congress of the European Society of Gynecology (Praha, 

2015), науково-практичній конференції з міжнародною участю “Статеві розлади: 

мультидисциплінарний підхід до діагностики та корекції” (Львів, 2016); 2nd SEUD 

Congress – ADENOMIOSIS: NEW VISION (Barselona, 2016); XIV з’їзді акушерів-

гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною участю 

”Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах” 

(Київ, 2016), пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній 

конференції з міжнародною участю ”Акушерство, гінекологія та репродуктологія: 

освіта, клініка, наука” (Одеса, 2017), 4th SEUD Congress ”Endometriosis: a polygenic & 

multifactorial syndrome” (Florence, 2018), семінарах AAF/OMI Medical Quality/Safety, 

Medical Education, OB/GYN Reproductive Medicine, Geniotourinary Cancers (Salzburg, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2017), засіданнях Львівської обласної громадської організації 

акушерів-гінекологів (Львів, 2014, 2016, 2017) та дерматовенерологів (Львів 2016, 

2017). 

http://likar.dokladno.com/clinic.php?clinicId=81
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Публікації. За результатами досліджень опубліковано 56 наукових праць. Із 

них 26 – у виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 6 – у іноземних 

журналах, 20 тез доповідей, 1 монографія. Отримано 3 патенти України на корисну 

модель.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів досліджень, двох розділів із викладенням 

отриманих результатів, розділу, присвяченого аналізу й узагальненню результатів 

дослідження, висновків, списку використаних джерел, що містить 468 найменувань, 

серед них кирилицею 174 та додатку. Матеріали дисертаційної роботи викладені на 

342 сторінках комп’ютерного тексту. Робота ілюстрована 57 таблицями та 14 

рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертаційної роботи сформульовано актуальність теми дослідження, 

мету й основні завдання, викладено наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів.  

У розділі огляду літератури представлені дані про поширеність ПУ і вплив на 

репродукцію жінки. 

Матеріали й методи дослідження. Вивчення ПУ, гінекологічних, 

акушерських і перинатальних ускладнень, використання методів профілактики та 

лікування глистяних інвазій проведено за допомогою клініко-епідеміологічних 

досліджень, у популяції 1000 жінок репродуктивного віку, мешканок м. Львова (500 

осіб) і Львівської області (500 осіб). Клініко-епідеміологічні дослідження були 

проспективні, когортні.  

Клінічні дослідження проводили на клінічній базі кафедри акушерства і 

гінекології ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, у пологовому та 

гінекологічних відділах комунальної 3-ї міської клінічної лікарні м. Львова та у 

Львівському міському центрі планування сім’ї. Частину лабораторних досліджень 

здійснювали на кафедрі біохімії ЛНМУ імені Данила Галицького. Усі жінки були 

обстежені згідно з протокольними рекомендаціями  та відповідно до принципів 

Гельсінкської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини і 

біомедицини відповідних законів України та біоетичного комітету.  

Для реалізації поставленої мети і завдань дослідження проведено в два етапи.  

На першому етапі дослідження для вивчення впливу паразитарного ураження 

на стан репродуктивного здоров’я обстежено 730 жінок, які звернулись з метою 

обстеження і лікування при плануванні вагітності. Їх поділено на групи: 

І група (n=174) – жінки з ускладненим репродуктивним анамнезом (МКХ 10 

О20 – Кровотеча в ранній термін вагітності, О02 – Загибле плодове яйце, O03 – 

Мимовільний аборт, O06 – Аборт неуточнений, О72 – Післяпологова кровотеча, О62 

– Порушення родової діяльності, N96 – звичний викидень); 

ІІ група (n=186) – жінки з ПБ, порушенням репродуктивної системи (МКХ 10 

N97 – Жіноча безплідність);  

ІІІ група (n=370) – жінки із запальними захворюваннями репродуктивної 

системи, в тому числі з рецидивуючим кольпітом  (МКХ 10 N70 – Сальпінгіт і 

оофорит, N72 – Запальні хвороби шийки матки, N77 – Виразка й запалення вульви й 
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піхви, N76 – Інші запальні хвороби піхви й вульви, А56 – Хламідійні інфекції 

нижніх відділів сечостатевого тракту, В95 – Стрептококи й стафілококи як збудники 

хвороб, В96 – Інші бактеріальні агенти як збудники хвороб: Mycoplasma pneumoniae, 

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus (mirabilis) (morganii) та інші уточнені 

бактеріальні агенти, B37.3+ – Кандидоз вульви й вагіни). 

Обстеження пацієнток здійснювали відповідно до наказу МОЗ України № 417 

від 15.07.2011 р. ”Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної 

допомоги в Україні”. Визначали наявність генітальної та екстрагенітальної 

патології, стану репродуктивної функції, мікробіоценозу піхви та кишківника. 

Проводили ультразвукове обстеження органів малого таза, молочних залоз, 

щитоподібної залози, органів черевної порожнини.  

Особливу увагу приділяли вивченню акушерсько-гінекологічного анамнезу. За 

наявності ЕГП пацієнток скеровували на консультацію до профільних спеціалістів. 

На етапі прегравідарного обстеження у пацієнток ІІІ групи, аналізуючи  дані 

анамнезу, додатково вивчали стан, клінічний перебіг попередніх вагітностей, 

пологів, післяпологового періоду і стану новонароджених; визначали частоту і 

структуру РВ. У пацієнток ІІ групи враховували тривалість безплідності, характер 

попередніх лікувально-діагностичних процедур, кількість застосованих допоміжних 

репродуктивних технологій у анамнезі.  

Лабораторні обстеження та біохімічні дослідження включали загально-

клінічний аналіз крові та сечі, визначення групи крові, резус-фактора, концентрації 

білірубіну, сечовини, загального білка, цукру, рівня активності АЛТ, АСТ, RW, ІФА 

до ВІЛ. 

Імуноферментні методи застосовували для визначення параметрів 

гормонального гомеостазу. У плазмі крові визначали рівні тиреотропного (ТТГ), 

лютеїнізуючого (ЛГ) і фолікулостимулюючого (ФСГ) гормонів, вільного й 

загального тестостерону, кортизолу, естрадіолу, інсуліну; наявність антитіл до 

тиреоїдної пероксидази (АТПО) та антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ) (DRG, США); 

титри імуноглобулінів IgG до аскарид, лямблій, токсокар, ТОRCH збудників 

(Vitrotest Anti, Рамінтек, Україна).  

Рівень показників ІЛ-1β, ІЛ-4, ІЛ-10, ІФН-γ, ФНП-α у плазмі крові оцінювали 

за допомогою реактивів фірми ”Діамеб” (Україна), активність аргінази (КФ 3.5.3.1) 

– за методом J. Geyer, D. Dabich (1971), вміст нітрит-аніона – за допомогою реактиву 

Гріса (Green L., 1982). Концентрацію L-аргініну визначали за методикою 

Алейнікова Т.Л. та Рубцова Г.В. (1988), вміст ТБК-активних продуктів – за 

методикою Тімірбулатова Р.А. та Селезньова Є.І. (1981), активність 

супероксиддисмутази (СОД, КФ 1.15.1.1) – за реакцією з нітросинім тетразолієм за 

методикою Чеварі С. (1991), активність каталази (КФ 1.11.1.6) – за реакцією 

перекису водню з молібдатом амонію за методикою Королюк М.А. (1988). У лізаті 

лімфоцитів визначали активність NO-синтази (КФ 1.14.13.39), аргінази, СОД, 

каталази; вміст нітрит-аніона, L-аргініну, ТБК-активних продуктів. Виділення 

периферичних лімфоцитів із крові проводили за методикою A. Boyum (1968).  

Мікробіологічні методи включали визначення мікрофлори піхви, калу та 

певних ділянок шкіри. Для оцінки мікробіоценозу піхви брали додатково мазки з 

цервікального каналу шийки матки. Біоценоз піхви досліджували з використанням 

http://mkb-10.com/index.php?pid=646
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селективних диференційно-діагностичних поживних середовищ за 

загальноприйнятими методиками. Бактеріальний вагіноз діагностували за системою 

Amsel, на основі даних бактеріоскопії і бакпосіву. Діагностику хламідіозу, 

трихомоніазу, герпесу і ЦМВ проводили методом ПЛР. Діагноз генітального 

мікоплазмозу, уреаплазмозу ставили при виявленні збудника у кількості 104 КУО/мл 

і більше. Генітальний кандидоз діагностували за наявності клінічних проявів та в 

разі виявлення колоній грибів у кількості 104 КУО/мл і більше.  

Вивчення мікробіоценозу товстої кишки включало визначення видового та 

кількісного складу його мікрофлори. Ступінь виявлених порушень оцінювали згідно 

з методичними рекомендаціями ”Диагностика и лечение дисбактериозов 

кишечника”.  

Паразитологічне обстеження включало копроскопію, визначення наявності яєць 

гостриків і аскарид та проведення посіву калу на дисбіоз. Кожний зразок калу 

обробляли методами К. Като, Ф. Фюлеборна та Е. С. Шульмана (Ю. А. Березанцев, 

1976). Обстеження на ентеробіоз проводили методом липкої стрічки та 

періанального зскрібка. Пацієнткам із висипаннями брали зіскрібок на demodex і 

бактеріологічний посів вмісту acne з визначенням чутливості до антибіотиків. 

Проводили фотофіксацію висипань на обличчі для оцінки акне. 

Інструментальні методи досліджень включали розширену кольпоскопію (сканер 

МК-200 з цифровою відеосистемою і спеціалізованим програмним забезпеченням 

(MEDVisor EVA, Україна), УЗД органів малого таза, молочних залоз, печінки, 

підшлункової залози, жовчного міхура і жовчовивідних проток, щитоподібної 

залози, нирок (LOGiC a200, США).  

Морфологічні методи застосовували для оцінки цитологічних мазків із 

цервікального каналу та поверхні шийки матки із зони трансформації, виконаних за 

допомогою спеціальної щіточки Cervіx-Brush; оцінку диспластичних процесів у 

шийці матки проводили згідно з рекомендаціями класифікації Bethesda system 

(2001). При виконанні гістологічного дослідження матеріал обробляли в парафіновій 

заливці, зрізи фарбували гематоксилін-еозином та пікрофуксином за Ван Гізон. 

Виконували фотофіксацію наявності паразитів у різних ділянках статевої сфери 

пацієнток. 

З урахуванням етіопатогенезу розладів мікробіоценозу піхви та кишківника 

розроблено сучасні підходи до їх корекції, які включали:  

- застосування таблетованого альбендазолу перорально: при ентеробіозі – 

одноразово 400 мг із повторним уживанням через 3 тижні, при аскаридозі – 400 мг 

альбендазолу на добу (курс лікування – 3 дні), при токсокарозі – двічі на добу 

(вранці та ввечері) в добовій дозі 10 мг/кг протягом 10 днів. 

Залежно від мікробіологічного інфікування, були призначені протимікробні, 

противірусні, протизапальні середники. У разі виявлення мікст-інфекцій нижнього й 

верхнього відділів генітального тракту у жінок репродуктивного віку застосовували 

комбінований лікарський засіб, що містить 200 мг офлоксацину і 500 мг орнідазолу, 

та комбіновані вагінальні свічки на ніч (орнідазол 500 мг, неоміцину сульфат 100 мг, 

міконазолу нітрат 100 мг, преднізолону 3 мг); 

- пацієнткам із бактеріальним вагінозом, враховуючи схильність захворювання 

до рецидивування, призначали 3 таблетки описаного вище медичного засобу 
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одномоментно per os на 7-му добу менструального циклу протягом двох 

менструальних циклів;  

- за наявності уреаплазмозу, хламідіозу, мікоплазмозу призначали доксациклін 

перорально по 0,5 двічі на добу протягом 10–14 днів;  

- Усі пацієнтки при плануванні вагітності отримували прегравідарну підготовку 

фолієвою кислотою 1000 мкг/добу ,і враховуючи ендемічну зону по йододефіциту, 

препаратами калію йодид 200 мкг /добу. 

На другому етапі з метою оцінки ефективності запропонованого 

діагностично-лікувального алгоритму ведення пацієнток із ПУ були створені ще дві 

групи дослідження.  

IV група (n=207) – пацієнтки з діагностованим на першому етапі дослідження 

ПУ, ведення яких включало корекцію мікробіоценозу піхви та кишківника з 

обов’язковою антигельмінтною терапією за запропонованою вище схемою.  

V група (n=91) – пацієнтки з діагностованим на першому етапі дослідження 

ПУ, які з різних причин відмовились від протипаразитарної терапії.  

За основними анамнестичними даними, частотою генітальної та 

екстрагенітальної патології ці групи були порівнювані. 

Мікробіологічну ефективність лікування оцінювали за такими критеріями: 

етіологічне вилікування, відсутність збудника, нормалізація мікробіоценозу піхви та 

кишківника. 

Оцінюючи клінічну ефективність терапевтичних заходів, брали до уваги стан 

шкірних покривів, елімінацію клінічних ознак рецидивуючих кольпітів, частоту їх 

рецидивів протягом року. В обох групах визначали відсоток настання вагітності. 

До контрольної групи включено 160 жінок здорових віком від 18 до 40 років з 

одним або двома дітьми. 

Статистичну обробку результатів здійснювали з використанням програм SPSS 

7.0 та Microsoft Excel 2000. Первинна обробка результатів включала використання 

критеріїв Шапіро-Вілка. Кількісні показники опрацювували згідно з 

параметричними критеріями і наводили у вигляді середнього значення 

досліджуваного показника (М), стандартної похибки середнього арифметичного (m), 

середнього квадратичного відхилення (Δ). Для оцінки якісних ознак обчислювали 

частоту прояву (%) та її стандартну похибку (m%). З метою порівняння якісних 

ознак застосовували критерій узгодженості Пірсона (χ2) і коефіцієнт кореляції (r); 

ступінь впливу факторних ознак оцінювали за показником відношення шансів (ВШ); 

діапазон зміни показника визначали за довірчим інтервалом (ДІ) із рівнем довіри  

95 % (CI 95 %). Вірогідність між групами оцінювали за допомогою критерію 

Стьюдента. Відмінність між середніми арифметичними величинами вважали 

вірогідною за рівня значущості р<0,05.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Щорічний показник захворюваності на гельмінтози в Україні становить 1333 

випадки на кожних 100 тис. населення. У 2015 р. ентеробіоз виявляли у 58984 

випадків, аскаридоз – у 38555 (Крамарьов С. О., 2015). Аскаридоз посідає друге 

місце за поширеністю, при цьому частка містян згідно з нашими дослідженнями і 

загальноукраїнськими складає до 70 %. Отримані дані клініко-епідеміологічних 
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досліджень у популяції жінок репродуктивного віку мешканок м. Львова і 

Львівської області щодо виявлення ПУ, використання методів профілактики і 

лікування глистяних інвазій показали, що порівняно з даними офіційної статистики 

частота дещо вища, ніж результати проведених досліджень (табл. 1).  

Таблиця 1  

Частота і структура паразитарного ураження у жінок репродуктивного віку, за 

результатами клініко-епідеміологічних досліджень 

 

Параметр, що характеризує 

паразитарне ураження у жінок 

репродуктивного віку 

Значення параметрів 

(на 1000 обстежених), абс. ч, (%) 

м. Львів 

(n=500) 

Львівська обл. 

(n=500) 

Ентеробіоз  69,0 (6,9) 38,0 (3,8) 

Аскаридоз по калу 71,0 (7,1) 31,0 (3,1) 

IgG до лямблій 28,0 (2,8) 20,0 (2,0) 

IgG до токсокар 10,0 (1,0) 19,0 (1,9) 

IgG до аскарид 28 (2,8) 11,0 (1,1) 

 

Традиційно ентеробіоз і аскаридоз реєструються як масові захворювання 

населення в Україні, відповідно 458,5 і 138,01 випадків на 100 тис. осіб, хоча 

відсутність позитивних ознак (яєць гельмінтів і цист найпростіших) у пробах 

обстежених осіб свідчить не так про виключення ПУ, як про незадовільну якість 

відбору проб, транспортування матеріалу, незабезпеченість бінокулярними 

мікроскопами лабораторій, низьку кваліфікацію фахівців, що виконують 

дослідження (Козярін І.П., 2016).  

Поширеність ПУ серед жінок репродуктивного віку у Львові та Львівській 

області загалом досить висока, що потребує вивчення патогенетичних механізмів 

впливу на розвиток патологічних станів репродуктивної функції у жінок. Отримані 

результати клініко-епідеміологічних досліджень показали, що на 1000 жінок 

фертильного віку (ЖФВ) серед мешканок Львова безплідність трапляється у 3,2 %, 

звичне невиношування вагітності – у 2,6 %, хронічні запальні процеси нижніх 

відділів статевої системи – у 9,6 %, хронічні запальні процеси органів малого тазу – 

у 4,6 %; серед мешканок Львівської області безплідність зафіксовано у 1,2 %, звичне 

невиношування вагітності – у 2,1 %, хронічні запальні процеси нижніх відділів 

статевої системи – у 5,6 %, хронічні запальні процеси органів малого тазу –у 3,6 %. 

На основі зібраного анамнезу щодо вживання протигельмінтних середників з 

лікувальною чи профілактичною метою досліджено, що протягом року 10 % 

мешканок села і 12,2 % містянок використовували антигельмінтні препарати з 

лікувальною метою, водночас 13,6 % мешканок Львівської області і 36 % містянок 

вживали медикаментозні середники з профілактичною метою, при цьому медичні 

препарати застосовували головним чином за рекомендацією сімейного лікаря, 

педіатра, дерматолога, гінеколога або ветеринара, якщо в сім’ї проживала тварина. 

Використання антигельмінтних фітопрепаратів препаратів із профілактичною метою 

підтвердили 7,8 % мешканок села і 17,8 % жінок м. Львова.  
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Перший етап дослідження. З метою визначення поширеності і структури 

паразитарної інфекції на стан репродуктивного здоров’я обстежено 730 жінок із 

розладами репродуктивного здоров’я, які звернулись до медичного закладу для 

планування вагітності.   

ПУ було діагностоване у 52,3 % випадків (χ²=34,9, р<0,01, 95% ДІ=42,5–62,1) 

при ускладненому репродуктивному анамнезі (І група), у 58 % випадків (ВШ=8,9; 

95% ДІ=5,2–15,3) – при ПБ (ІІ група), у 48,4 % випадків (ВШ=6,2; 95 % ДІ=3,7–10) – 

при хронічних запальних захворюваннях статевих органів (ІІІ група). 

Наявність паразитарної інвазії у жінок із ускладненим репродуктивним 

анамнезом. Критеріями включення жінок до І групи спостереження (n=174) були 

репродуктивні втрати і ускладнений перебіг попередніх вагітностей, пологів і 

післяпологового періоду.  

При обстеженні паразитарні інвазії виявлено у 52,3 % (χ2=34,9, р<0,01) (95% 

ДІ=42,5–62,1) (у 91 жінки зі 174) обстежених. Ентеробіоз виявлено у 34 жінок, що 

становило 19,5 % (χ2=16,3, р=0,07), яйця аскарид – у 29,3 % (χ2=20, p<0,05) (при 

цьому позитивні титри IgG до аскарид – у 11,5 % (χ2=6,21, р=0,012), IgG до токсокар  

– у 3,5 % (χ2=1,05, р=0,3) обстежених цієї групи. У пацієнток контрольної групи 

паразитарні інвазії були виявлені лише у 13,1 %. 

Порівняльний аналіз паразитарного ураження залежно від типу гельмінта у 

жінок І клінічної групи вказував на домінування аскаридної інвазії у пацієнток зі 

звичним невиношуванням та передчасними пологами в анамнезі, що свідчить про 

потребу цілеспрямованого обстеження на аскаридоз жінок із ускладненим 

репродуктивним анамнезом. 

У 51 пацієнтки із виявленим аскаридозом відзначали характерний біль під час 

пальпації живота у біляпупковій та правій клубовій  ділянках; хронічний 

субфебрилітет (37–37,4°С) фіксували у 21,6 % випадки при цій нозології. У 

результатах загального розгорнутого аналізу крові у пацієнток із аскаридозом 

констатували: еозинофілію – у 13,7 % жінок, підвищений рівень тромбоцитів 350–

480 на 109/л – у 19,6 %, що не виявлено у жодної пацієнтки з токсокарозом, 

ентеробіозом та у жінок без глистяної інвазії. Лімфоцитоз (40–55 %) у крові був 

характерним симптомом у 29 пацієнток із токсокарозом і аскаридозом.  

У пацієнток І клінічної групи, на відміну від контрольної групи, частіше 

виявляли: рецидивуючі запальні захворювання нижніх відділів статевої системи (у 

3,5 разу) ВШ=3,6 (95% ДІ 1,2–10,9), тубоваріальні утвори інфекційно-запального 

ґенезу (у 3,1 разу) ВШ=3,8 (95% ДІ 1,1–9,8), доброякісні утвори яйників у анамнезі 

(в 1,5 разу) ВШ=3,4 (95% ДІ 0,9–12,3), ендометріоз шийки матки та аденоміоз  

(на 20 %). 

Оцінка порушень мікробіоценозу піхви і товстої кишки  жінок І групи 

спостереження показала поєднання дисбіозу піхви і кишки у 37,4 % випадків без ПУ 

та у 84,5 % випадків із наявною глистяною інвазією. Це виявлялося зменшенням 

концентрації біфідобактерій менше 107 КУО/г у 22,4 %, вмісту лактобактерій менше 

107 КУО/г – у 26,4 % та E.coli з нормальними властивостями менше 106 КУО/г – у 

23,6 % жінок. При цьому у 27,1 % жінок виявлено високий ріст E.coli з 

гемолітичними властивостями, у 14,4 % – Кlebsiella pn., ox. у титрі більше  



12 
 

104 КУО/г, у 8,6 % - S. aureus у титрі більше 104 КУО/г, у 12,6 % – вміст грибів роду 

Candida у титрі більше 104 КУО/г. 

Оцінюючи дані виявлення поєднання паразитарних інвазій і стану 

мікробіоценозу піхви, варто наголосити на значній частоті виявлення наступних 

збудників у пацієнток з ПУ порівняно з пацієнтками без ПУ: Gardnerella  vaginalis – 

утричі більше (ДІ=2,1–12,3, χ2=8,7, p<0,01, r=0,22); патогенного росту Esherichia coli 

– в 2,7 разу (ДІ=1,4–1,7, χ2=5,5, p=0,02, r=0,18); Ureaplasma urealyticum і parvum – в 

1,7 разу (ДІ=11,6–27, χ2=5,2, p=0,02, r=0,18); групи неспецифічних запальних 

інфекційних агентів: Proteus sp, Klebsiella sp, S. aureus, S. Agalactiae – у 2,9 разу 

(ДІ=2,1–12,3, χ2=7,8, p<0,01, r=0,21) на тлі дисбіотичних змін у кишківнику: росту в 

1,9 разу Esherichia coli з гемолітичними властивостями (ДІ=10,5–25,2, χ2=6,8, p<0,01, 

r=0,2), розмноження грибів роду Candida в 3,4 разу (ДІ=0,7–9,3, χ2=7,4, p<0,01, 

r=0,21) і дефіциту присутності в 1,7 разу адекватного рівня лактобактерій (ДІ=10,5–

25,5, χ2=5, p=0,026, r=0,17). 

Аналіз анамнезу та клінічних проявів у пацієнток І клінічної групи з ПУ виявив 

наявність патології молочних залоз у 43,9 % випадків (χ2=20,2; p<0,01; ДІ=34,3–53,7, 

r=0,28), шлунково-кишкового тракту – у 40,7 % (χ2=36, p<0,01; ДІ=31,1–50,3, r=0,38), 

акне – у 14,3 % (χ2=7,7, p<0,01; ДІ=7,4–21,2, r=0,18), патології сечовидільної системи 

– у 20,9 % (χ2=13,7, p<0,01; ДІ=12,9–28,9, r=0,23), щитовидної залози – у 16,5 % 

випадків (χ2=6,9, p<0,01; ДІ=9,2–23,8, r=0,17), що обґрунтовує доцільність 

обстеження на гельмінти жінок із цими захворюваннями (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура екстрагенітальної патології у жінок із репродуктивними втратами 

в анамнезі на тлі та без паразитарного ураження. 

Примітка * – різниця вірогідна між пацієнтками з ПУ та без ПУ, р<0,01. 

* 

* 

* 

* 

* 
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У 12 з 51 (23,5 %) пацієнток із аскаридозом були відзначені ультразвукові та 

гормональні ознаки автоімунного тиреоїдиту, що в 4 рази перевищувало частоту 

виявлення цієї патології в контрольній групі і втричі у жінок без паразитарних 

інвазій (p<0,05). Оскільки західний регіон України є ендемічною йододефіцитною 

зоною з ураження щитоподібної залози, персистенція аскаридного ураження дає 

змогу констатувати можливість агресивного патологічного впливу на функцію 

щитоподібної залози з наступними негативними наслідками для репродуктивної 

функції жінки. 

Варто зазначити, що скарги на рецидивуючий цистит та перенесений 

пієлонефрит у анамнезі відмічали 26,4 % жінок І клінічної групи з виявленими 

яйцями паразитів у калі, порівняно з жінками без наявності гельмінтів (6,02 %). У 

23,6 % пацієнток із гельмінтозами яйця гостриків і аскарид виявляли в загальному 

аналізі сечі, у 34,7 % жінок при цих патологіях були виявлені запальні зміни сечі 

та/або бактеріурія.  

Аналіз оцінки імунної відповіді в організмі жінки  на тлі персистенції паразитів 

показав зростання у 2,1 разу вмісту прозапальних цитокінів – ІЛ-1β у жінок з ПУ 

(р<0,05); при цьому протизапальні ІЛ-4 зростали у 2,7 разу (р<0,05), вміст ІФН-γ 

підвищився на 61,0 % (р<0,05). 

Дослідження, проведені у І групі спостереження, вказують на значне 

поширення глистяної інвазії серед жінок репродуктивного віку, що призводить до 

порушень мікробіоценозу піхви, запальних процесів органів малого таза, порушень 

перебігу вагітності, а також виникнення різноманітної екстрагенітальної патології.  

Зміни в різних органах і системах організму у жінок із первинним 

безпліддям на тлі паразитарного ураження. Клінічним матеріалом дослідження 

були 186 жінок ІІ клінічної групи з ПБ та іншими порушеннями РЗ. У 108 жінок 

(58,1 %) зі 186 обстежених із ПБ були виявлені ураження гельмінтами. Зауважимо, 

що поєднане виявлення паразитів шляхом визначення титрів IgG у сироватці крові й 

наявності яєць у калі спостерігалось у 54 пацієнток (29,0 %).  

Отримані результати свідчать, що підвищений рівень IgG до токсокари 

визначено у 33 жінок (17,4 %), що в 17 разів перевищувало отримані результати в 

групі контролю – 2 зі 160 жінок (1,3 %) (χ2=15,8, p<0,05). Ентеробіоз у калі на яйця 

глистів і зскрібку на гострики був виявлений у 35 з 186 жінок (18,8 %), що 

перевищувало показники групи контролю (5 %) у 3,8 разу. Виявлення аскаридозу 

поєднаними методами: обстеженням калу на яйця глистів та визначення IgG до 

аскариди показало позитивний результат у 89 жінок зі 186 обстежених (47,9 %): 

запліднені й незапліднені форми яєць аскарид у калі були визначені у 26 зі 186 

жінок (14,0 %) (χ2=4,69, р=0,03) – утричі вище порівняно з групою контролю, 

позитивний рівень IgG до аскарид спостерігався у 75 зі 186 жінок (40,3 %) (χ2=42,5, 

p<0,05) – в 26 разів вище, ніж у групі контролю. Викладене вище дає підстави 

розцінювати аскаридоз, токсокароз та ентеробіоз як фактори агресії ризику розвитку 

патологічних станів РЗ, що може призводити до ПБ.  

Частота патології молочних залоз у пацієнток ІІ клінічної групи була вдвічі 

більша порівняно з контролем (36 %) (ВШ=2,8; 95% ДІ=1,7–4,8). Зміни молочних 

залоз були виявлені у 38,9 % (χ2=4,02; р<0,01; ВШ=3,6; 95% ДІ=2,0–6,4) жінок з ПУ 

порівняно з пацієнтками без ПУ (25,6 %) (ВШ=2; 95% ДІ =1–3,8) і групою контролю 
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(15,0 %). Гіперпролактинемія спостерігалась у 10,2 % пацієнток з ПУ та у 9,0 % 

пацієнток без ПУ.  

Дослідження, проведені серед жінок ІІ групи, показали, що при ПБ на тлі ПУ у 

23,1 % випадків наставала недостатність лютеїнової фази при відносній 

гіперестрогенії та клінічних ознаках аномальних маткових кровотеч (р<0,01, 

ВШ=9,9; 95% ДІ=2,2–45,1). Вміст естрадіолу у крові жінок з ПБ та ПУ досягав 

128,3±4,4 пг/мл. На тлі паразитарної інвазії акне виявляли у 15 зі 108 жінок (13,9 %) 

(χ²=4,46; р<0,01; ВШ=2,7; 95% ДІ=1–7,7) порівняно з контролем (3,1 %) і 

пацієнтками без ПУ (5,1 %) (ВШ=3; 95% ДІ=1–9,4). Відсоток жінок із 

гормональними критеріями полікистозних яйників і гіпертестостеронемії не залежав 

від наявності паразитів. При аскаридозі у жінок із ПБ підвищений рівень кортизолу 

спостерігався у 26,8 % обстежених жінок і в середньому становив 397,1±15,8 

нмоль/л, що було на 16 % більше (р<0,05; Δ=20±6,1%, р<0,001, 95% ДІ=14,1–47,7), 

ніж у контролі. Патологічні зміни щитоподібної залози при комплексному 

ультразвуковому і гормональному обстеженні виявляли у 16,7 % пацієнток із ПУ, 

що в 3 рази частіше порівняно з контролем (χ²=3,76; р<0,01; ВШ=3,8; 95% ДІ 1,6–

9,1), і в 1,4 разу порівняно з пацієнтками без ПУ (р<0,05). Рівень гормонів 

щитоподібної залози був практично однаковим у жінок з і без глистяної інвазії: 

концентрація ТТГ становила 1,75±0,2 мМО/л і 1,63±0,16 мМО/л відповідно. У 

кожній підгрупі виявлено по одній пацієнтці з гіпотиреозом. Високий рівень АТПО і 

АТТГ фіксували у 15,7 % пацієнток із ПУ і у 10,3 % неінфікованих жінок, на відміну 

від показників контрольної групи (4,0 %). Отримані дані не дають змоги 

стверджувати, що аскаридоз викликає аутоімунний процес щитоподібної залози у 

пацієнток із ПБ, оскільки Львівська область є ендемічним йододефіцитним регіном, 

однак потребує продовження досліджень у цьому напрямі.  

У жінок із безплідністю та ПУ відзначено зростання вмісту ТБК-активних 

продуктів у плазмі крові на 40 % (р<0,05), при цьому знижувалась активність СОД 

на 16 % (р<0,05) та зростала активність каталази на 45 % (р<0,05). У лізаті 

лімфоцитів також спостерігалось підвищення вмісту ТБК-активних продуктів на  

19 % (р<0,05), тенденція до зниження активності СОД та підвищення рівня 

активності каталази удвічі (р<0,05). 

При вивченні стану системи NО-синтаза/аргіназа та процесів ліпопероксидації у 

плазмі та лімфоцитах крові у жінок контрольної групи спостереження концентрація 

нітрогену оксиду становила 21,2±1,4 мкмоль/л, загальний вміст нітрит- і нітрат- 

аніонів – 23,2±1,9 мкмоль/л, активність аргінази була в межах норми. Концентрація 

L-аргініну – прекурсора для NO-синтаз та аргінази у плазмі крові жінок контрольної 

групи була значно вищою (у 3,4 разу, р<0,01), ніж у лізаті лімфоцитів. 

Співвідношення між концентрацією L-аргініну в плазмі крові та лізатом лімфоцитів 

у плазмі крові жінок контрольної групи становило 3,37. Різкий градієнт між 

концентрацією L-аргініну у плазмі та лізатом свідчить про високий рівень 

використання амінокислоти та її необхідність для метаболізму лімфоцитів.  

У жінок із ПБ та ПУ у плазмі крові відзначено зростання вмісту нітрит-аніона 

до 26,8±0,55 мкмоль/л (р<0,05) та зниження концентрації L-аргініну до 61,2±5,2 

мкг/мл (р<0,05) на тлі достовірного зростання вмісту нітрит-аніона й активності 
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іNOS (р<0,05) та зменшення активності еNOS (р<0,05) і вмісту L-аргініну в лізаті 

лімфоцитів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Зміни активності NO-синтаз, аргінази, вмісту нітрит-аніона  

та концентрації L-аргініну в лізаті лімфоцитів у жінок  

із первинною безплідністю (M±m) 

 

Показники 
Здорові жінки 

(n=160) 

Жінки без ПУ 

(n=78) 

Жінки з ПУ 

(n=108) 

NOS, нмоль/хв·мл 0,76±0,17 1,22±0,3* 1,21±0,17* 

iNOS, нмоль/хв·мл 0,08±0,01 0,08±0,02 0,68±0,07*+ 

eNOS, нмоль/хв·мл 0,67 ±0,18 1,13±0,18 0,53±0,13+ 

Аргіназа, 

мкмоль/хв•мг білка 

0,28±0,05 0,27±0,8 0,22±0,05 

L –аргінін, мкг/мл 25,1±6 24,1±3,6 20,7±2,9 

Нітрит-аніон, 

мкмоль/л 

14,8±0,9 15,4±1,3 21,2±0,7*+ 

Примітки: * – різниця вірогідна порівняно з контролем, р<0,05; + – різниця вірогідна порівняно з 

жінками без паразитарного ураження, р<0,05. 

 

Оцінка імунної відповіді організму на тлі ПУ показала зростання у 2,5 разу 

вмісту прозапальних цитокінів – ІL-4 і ІL-1β (р<0,05). Уміст ІФН-γ підвищувався на 

68 % (р<0,05) (табл. 3). 

Таблиця 3.  

Вміст інтерлейкінів у жінок із первинним безпліддям  

на тлі паразитарного ураження, пг/мл (M±m)  

 

Тип інтерлейкіну 

(пг/мл) 

Здорові жінки 

(n=160) 

Жінки з ПН і ПУ 

(n=108) 

ІЛ-1β  1,48  ± 0,3 3,8 ± 0,21* 

ФНП-α  6,43 ± 1,42 8,3 ± 2,31 

ІФН-γ  3,52 ± 0,29 5,94 ± 0,17* 

ІЛ-4  28,24 ± 2,04 73,92 ± 5,39 * 

ІЛ-10  2,24 ± 0,18 2,03 ± 0,24 

    Примітка: * – різниця вірогідна порівняно з контролем, р<0,05.  

 

Слід зазначити, що у більшості пацієнток із порушенням процесів метаболізму 

лімфоцитів при імунологічних та копрологічних дослідженнях була виявлена 

переважно аскаридна інфекція, що підкреслює агресивність і здатність цього типу 

паразитів викликати прозапальну системну реакцію організму.      
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Проведені дослідження продемонстрували активізацію процесів ПОЛ як у 

плазмі крові, так і у лізаті лімфоцитів, що вказувало на ендотеліально-лімфоцитарну 

дисфункцію та розвиток системного запалення у жінок із ПБ на тлі паразитарного 

ураження.  

При дослідженні стану мікробіоценозу піхви у пацієнток із безплідністю у  

44,4 % обстежених діагностовано некомпенсований дисбіоз піхви, що виявлялося 

різким зменшенням (до повної відсутності) вмісту штамів Lactobacillus spp. та 

збільшенням кількості виділених умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів 

до 106 – 1011 КУО/мл при зростанні кількості мікроорганізмів у мікробних асоціаціях 

(від 2 до 4 умовно-патогенних і патогенних збудників) у 25,0 % жінок. У жінок із ПБ 

фіксували значну частоту виявлення вмісту Ureaplasma urealyticum, parvum: у групі 

з ПУ – у 51,8 % випадків, у групі без наявності паразитів – у 42,3 % випадків, її вміст 

не мав достовірної залежності від персистенції гельмінтів. Рівень Mycoplasma 

hominis, genitalium у жінок із ПУ достовірно перевищував показники виявлення в 

підгрупі без ПУ та групі контролю (р<0,05). Бактеріальний вагіноз був виявлений у 

31,5 % пацієнток із ПУ (ВШ=7,7; 95% ДІ 3,5–16,9), що в 5,5 разу перевищувало 

показники групи контролю (5,6 %) (р<0,01). Ознаки вираженого дисбіозу піхви 

спостерігали у 54,6 % обстежених жінок з ПУ і у 26,9 % пацієнток без ПУ (р<0,05), 

що дає можливість констатувати агресивний вплив паразитарної інвазії на 

мікробіоценоз піхви.  

У пацієнток із ПБ рецидивуючі запальні захворювання нижніх відділів 

статевої системи виявляли у 4 рази частіше (21,0 % жінок) порівняно з контролем 

(5,6 % жінок) (р<0,05; ВШ=4,4; 95% ДІ 2,1–9,5), хронічні запальні процеси органів 

малого таза в 1,8 разу частіше (14%) порівняно з контролем (8,1 %) (р<0,05; 

ВШ=2,4; 95% ДІ 0,9–3,7). На тлі паразитарного ураження діагностовано збільшення 

частоти хронічних запальних захворювань органів малого таза (до 17,6 % випадків), 

порівняно з жінками без ПУ (9,0 % випадків) (р<0,05; ВШ=2,4; 95% ДІ 1,1–5,1). При 

бімануальному дослідженні жінок із ПБ особливу увагу приділяли наявності 

злукових процесів, тяжистості в перитубарних просторах, обмеженої рухомості і 

фіксації матки та додатків у пацієнток без попередніх оперативних втручань на 

органах малого таза і кишки.  

Якісний аналіз показників біоценозу товстої кишки у жінок із ПБ та наявністю 

паразитів свідчить про зростання частоти висівання з випорожнень патологічно 

низької концентрації Lactobacillus менше 103 КУО/г (при нормі 106 КУО/г), у той 

самий час зростала частота виявлення Esherichia coli з гемолітичними 

властивостями – у 31,9 % випадків (р<0,05), Klebsiella sp. – у 19,4 % випадків 

(р<0,05), Candida albicans – у 13,8 % випадків (ВШ=2,2; 95% ДІ 1,0–4,9), що 

свідчить про порушення мікробіоценозу товстої кишки за умов наявності у ній 

паразитів (рис. 2). Враховуючи, що в структурі паразитарного ураження у жінок із 

безплідністю аскаридна інвазія становила 47,8 %, поєднаний характер порушення 

мікробіоценозу піхви і товстої кишки на тлі персистенції паразитів, можна 

підсумувати, що саме аскариди є найбільш агресивними паразитами, здатними 

викликати зміни репродуктивного здоров'я жінки.  
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Рис. 2. Мікробіоценоз кишківника у жінок із первиною безплідністю і паразитарним 

ураженням. 
1 – Lactobacillus менше 103 КУО/г; 

2 – E.coli з нормальними властивостями менше 103 КУО/г; 

3 – Proteus mirabilis,vulgaris більше 106 КУО/г; 

4 – E.coli з гемолітичними властивостями більше 106 КУО/г 

5 – S. aureus більше 106 КУО/г; 

6 – Гриби роду Candida більше 104 КУО/г; 

7 – Кlebsiella pneumonie, oxytoca більше 104 КУО/г.  

Примітки: * - різниця вірогідна порівняно з контролем, р<0,05. 

 

Результати проведених досліджень у жінок із первинною безплідністю 

представили частоту і структуру паразитарного ураження, довели роль паразитарної 

інфекції у виникненні важкого дисбіозу піхви та кишківника та, як наслідок, 

розмноження умовно-патогенної флори зі збільшенням частоти запальних процесів 

репродуктивної системи, порушень гормонального гомеостазу, ендотеліально-

лімфоцитарної дисфункції, що є основними етіопатогенетичними факторами ризику 

розвитку різних форм первинної жіночої безплідності.  

Роль глистяних інвазій у розвитку рецидивуючого кандидозного кольпіту. 

До ІІІ клінічної групи спостереження увійшли 370 пацієнток із симптомами 

кольпіту, з них: 250 (67,6 %) жінок – з рецидивуючим кандидозним кольпітом (прояви 

кольпіту частіше, ніж тричі на рік), 60 пацієнток (16,2 %) – звернулись вперше зі 

* 

* 

* 

* * 

* 

* 
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скаргами, характерними для кандидозного кольпіту, і 60 пацієнток (16,2 %) – із 

алергічним кольпітом, при якому скарги були ідентичні до кандидозного. При оцінці 

стану ПУ у 179 жінок (48,4 %) було виявлено персистування гельмінтів різних видів. 

Поєднане виявлення паразитів у калі та через визначення титрів IgG до аскарид і 

токсокари у крові обстежених спостерігалось у 44 (11,9 %) обстежених.  

У жінок із рецидивуючим кандидозним кольпітом частота ентеробіозу була в 7 

разів, аскаридозу – в 4 рази, токсокарозу – в 1,6 разу вищою, ніж у пацієнток групи 

контролю (p<0,01). Первинний кольпіт у пацієнток супроводжувався в 5 разів 

частіше наявністю ентеробіозу і вдвічі присутністю яєць аскарид у калі порівняно з 

контролем (p<0,01). При алергічному вагініті ентеробіоз був виявлений у 2 рази 

частіше, яйця аскарид в калі – у 4 рази, позитивний титр IgG до аскарид – удвічі 

частіше ніж у здорових жінок (p<0,01). 

При дослідженні стану мікробіоценозу нижніх статевих шляхів спостерігали 

ознаки вираженого дисбіозу піхви, що виявлялись різким зменшенням вмісту (до 

повної відсутності) штамів Lactobacillus spp. та збільшенням - кількості виділених 

умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів до 106 – 1011 КУО/мл при зростанні 

кількості мікроорганізмів у мікробних асоціаціях. При бакпосіві піхвового вмісту 

вміст Enterococcus faecalis, Esherichia coli, Proteus sp., Klebsiella pn., ox., S. aureus, 

аgalactiae, в титрі більше 106 КУО/мл були висіяні у 25,9% випадків (р<0,01). У 

значній кількості були виявлені Ureaplasma urealyticum та Ureaplasma parvum –  

у 31,6 % випадків (р<0,01), Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium – у 5,9 % 

випадків, Esherichia coli з гемолітичними властивостями в титрі більше 104 КУО/г – у 

8,4 % (р<0,01), Candida albicans у титрі більше 105 КУО/г – у 64,0 % (р<0,01), 

Gardnerella vaginalis у титрі 104-106 КУО/г – у 14,3 % випадків  (р<0,01) (рис.3).  

При ПУ на тлі дисбіотичних змін у кишківнику зростала частота виявлення 

вмісту Esherichia coli з гемолітичними властивостями (ДІ=10,5–25,2, χ2=6,8, p<0,01, 

r=0,2) та грибів роду Candida (ДІ=0,7–9,3, χ2=7,4, p<0,01, r=0,21) на тлі зниження 

концентрації Lactobacillus spp. (ДІ=10,5–25,5, χ2=5, p=0,026, r=0,17). Найбільш 

виражені порушення мікробіоценозу товстої кишки визначались у пацієнток із 

алергічним кольпітом. Зафіксовано високу частоту виявлення рівня Gardnerella 

vaginalis (ДІ=14,2–30,6, χ2=6,3, p=0,012), грибів роду Candida (ДІ=56,7–75,3, χ2=83, 

p<0,01), патогенного росту Esherichia coli (ДІ=4,6–16,6, χ2=6,4, p=0,01); Ureaplasma 

urealyticum та parvum (ДІ=31,9–51, χ2=39,1, p<0,01, r=0,38); групи неспецифічних 

запальних інфекційних агентів: Proteus sp, Klebsiella sp, S. aureus, S. Agalactiae 

(ДІ=7,8–21,6, χ2=10,1, p<0,01), що доводить негативний вплив персистенції 

гельмінтів на ендоекологію піхви і провокує агресивний розвиток умовно 

патогенної флори. 

За наявності ПУ найбільш часті прояви екстрагенітальної патології фіксували у 

жінок із рецидивуючим кольпітом: патологію органів травної системи – у 20,8 % та 

сечовидільної системи – у 20 % жінок, що перевищувало аналогічні показники у 

жінок із первинним ураженням піхви – 10 % і 5 % випадків відповідно. При 

ультразвуковому обстеженні органів малого таза пацієнток із хронічним кандидозом 

виявлено злукові процеси в лівій клубовій ділянці у 26 % випадків, що значно 

перевищує частоту знайдених змін у пацієнток із первинним (6,7 %) і алергічним  

(5 %) кольпітами (p<0,01). 
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Рис. 3. Стан мікробіоценозу піхви у жінок із запальними захворюваннями піхви.  
1 – Ureaplasma urealyticum, parvum; 

2 – Кlebsiella pneumonie, oxytoca, Proteus sp., S. aureus, S. agalactiae; 

3 – Gardnerella vaginalis; 

4 – Esherichia coli; 

5 – онкогенні штами папіломавірусу людини; 

6 – Mycoplasma hominis, genitalium; 

7 – Chlamydia trachomatis; 

8– Candida albicans  

Примітка. * – різниця вірогідна порівняно з контрольною групою, р<0,01. 

 

Слід зазначити наявність у всіх цих пацієнток хронічного коліту з явищами 

закрепів. Помірну еозинофілію фіксували у 18,6 % жінок ІІІ групи спостереження. 

Підвищений рівень тромбоцитів відзначено у 19,7 %, лімфоцитів – у 12,2 % 

випадків. 

Результати проведених досліджень у жінок із рецидивуючим кандидозним 

кольпітом показали частоту і структуру паразитарного ураження, агресивний ефект 

ентеробіозу у виникненні гострого та рецидивуючого кандидозу, аскаридозу, як 

фактора алергічного кольпіту, на тлі дисбіозу піхви та кишківника.  

Особливості клінічних проявів у жінок із патологією репродуктивного 

здоров’я і паразитарним ураженням. Вважається, що різноманітні висипання на 

шкірі свідчать про розлади функціонального стану різних органів, у тому числі 

репродуктивної системи жіночого організму. За наявності висипання на шкірі з 

локалізацією на підборідді і в ділянці щік (acne vulgaris) у жінок у 93 % (ВШ= 238; 
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95% ДІ=54–104) випадків виявляли ПУ. При цьому у 60 % випадків спостерігалось 

легке акне (комедони <20, папули/пустули <10), у 25 % – середньої важкості 

(комедони <20, папули/пустули 10–20) і у 15 % – тяжке (комедони >20, 

папули/пустули >20). У жінок із acne vulgaris відсоток виявлення аскаридної інвазії 

спостерігався у 76,2 % спостережень (р<0,01). Останнє дозволяє вважати аскаридне 

висипання вагомою ознакою ПУ (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Клінічні прояви аскаридозу у жінок - висипання на шкірі обличчя. 

 

Під час гінекологічного огляду жінок із висипаннями найбільш часто виявляли 

ендо- та екзоцервіцит (34 % випадків), ектопію призматичного епітелію шийки 

матки (28 %), хронічний двобічний сальпінгоофорит (26 %). При цьому мікроскопія 

мазків переважно виявляла кандидозний кольпіт (22 %), бактеріальний вагіноз  

(20 %) та змішану кокову флору в патогенній кількості (34 % ).  

У результаті досліджень зафіксовано документально, що в нижніх статевих 

шляхах жінки можуть персистувати не тільки яйця аскарид, але й статевозрілі 

особини (рис.5). 

 

                                                                
                      А                                                                    В 

Рис. 5. Статево зріла аскарида в піхві (А) і на гінекологічному дзеркалі (В). 
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Серед клінічних проявів ентеробіозу важливе місце посідають зміни на шкірі та 

слизовій зовнішніх статевих органів. У 60 % пацієнток виявляли яйця паразитів у 

зскрібку шкіри або в калі. При зовнішньому гінекологічному огляді у пацієнток 

спостерігали Enterobius vermicularis на поверхні шкіри періанальної ділянки (рис. 6). 

 

    
                                   А                                                              В 

Рис. 6. Enterobius vermicularis у ендоцервіксі (А) та в періанальній ділянці (В)  

 

Подразнення шкіри за наявності Enterobius vermicularis зумовлено насамперед 

алергічною реакцією клітин шкіри на виділення паразитом продуктів його 

метаболізму. Потрапляння і рух по слизовій оболонці гостриків викликає її 

подразнення, алергічні реакції та виникнення місцевого запалення. При хронічному 

процесі приєднується умовно-патогенна флора, унаслідок чого розвивається 

запальний процес як періанальної ділянки, так і слизової зовнішніх статевих органів. 

Під час гінекологічного огляді жінок із паразитарною інвазією привертали увагу 

дефекти шкіри, які утворились у результаті механічної травматизації через свербіж. 

Це мікро- і макротріщини слизових і шкіри, виразкування, набряк, гіперемія (рис. 7). 

 

  

Рис.7. Реактивні зміни на поверхні шкіри періанальної ділянки, викликані 

травматизацією через свербіж і приєднанням супутньої інфекції. 
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При цьому у 35 % жінок із подразненням зовнішніх статевих органів виявлено 

цервіцит, у 45 % – ознаки хронічних запальних змін.  

Дослідження особливостей клінічних проявів у жінок із патологією 

репродуктивного здоров’я і паразитарним ураженням довели роль глистяної інвазії у 

розвитку висипань на обличчі та хронічних рецидивуючих запальних процесів із 

виразкуванням нижніх відділів статевих шляхів, що є важливим чинником впливу 

на стан репродуктивного здоров'я жінки загалом.  

Особливості сексуального здоров’я у жінок визначали анкетуванням 

обстежених пацієнток (n=70) віком від 16 до 45 років із виявленим паразитарним 

ураженням Enterobius vermicularis. Поряд з цим було рекомендовано статевим 

партнерам здати кал на яйця глистів і зсккрібок на гострики. 

Пацієнток поділено на дві підгрупи, враховуючи сумісне проживання статевих 

партнерів. Підгрупу А склали 46 пацієнток, які одружені або спільно проживають зі 

статевим партнером. До підгрупи Б увійшли 24 молоді жінки, які не мають спільного 

проживання зі статевим партнером. Це зроблено для виключення побутового шляху 

передавання глистяних інвазій і порівняння отриманих результатів.  

У пацієнток обох груп рецидивуючі запальні захворювання органів жіночої 

статевої системи спостерігались практично з однаковою частотою (36 і 42 % 

відповідно підгруп А і Б). Частота виявлення ентеробіозу у статевих партнерів обох 

груп була відповідно 58 і 69 % і лише у 20 % спостережень він супроводжувався 

клінічними проявами у чоловіків. Оцінюючи особливості статевого життя пацієнток 

обох підгруп, варто зазначити, що анальний секс був звичним у 72 і 84 % пар із 

виявленими ПУ. Отримані результати вивчення особливостей сексуального здоров’я 

у жінок із паразитарним ураженням доводять можливість передавання паразитарної 

інвазії статевим шляхом. 

Другий етап дослідження. На другому етапі дослідження з метою оцінки 

ефективності запропонованої схеми терапевтичних заходів проведене обстеження та 

лікування 298 пацієнток із встановленим ПУ з подальшою оцінкою ефективності. 

Дослідження, проведені в IV групі (n=207), показали, що ефективність 

запропонованих профілактично-терапевтичних заходів при лікуванні токсокарозу 

становила 100 %, ентеробіозу – 95,5 %, аскаридозу – 94,7 %. Повторне 

протигельмінтне лікування призначили 3 жінкам із аскаридозом і 9 – ентеробіозом, 

із виявленими паразитами навіть без виражених клінічних ознак глистяного 

ураження. Випадків реінфікування не зафіксовано.  

Порівняння стану мікрофлори піхви до і після проведеної корекції у жінок IV 

групи доводить, що запропонована нами медикаментозна корекція ефективно 

відновлює стан мікрофлори кишки і поряд з цим стан мікробіоценозу піхви. Так, 

наявність Esherichia coli з гемолітичними властивостями зменшилась у нижніх 

відділах статевої системи з 25,1 % випадків до лікування до 3,9 % (χ2=18,0, p<0,001). 

Вміст S. aureus більше 104 КУО/г після санації був знижений з 10,5 % до 1,4 % 

(χ2=7,6, p=0,006). Під впливом комплексної корекції достовірно зменшилась 

концентрація Gardnerella vaginalis і повторно виявлялась у 3,9 % обстежених 

(χ²=18,0, p<0,001). Вміст Ureaplasma urealyticum і parvum зменшився в 12,2 разу і 

виявлявся повторно у 2,4 % обстежених (χ2=33,3, p<0,001). Повністю еліміновані з 

піхви були вміст грибів роду Candida, Кlebsiella pneum., Proteus mirabili і vulgaris, 
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Streptococcus spp. Унаслідок лікування поліпшились відновлювальні процеси 

мікробіоценозу, що підтвердилось зменшенням кількості жінок, які мали до 

лікування рівень Lactobacillus spp. менше 107 КУО/мл в піхві з 36,2±4,8 % до  

2,4±1,6 % після лікування (χ2=36,0, p<0,001).  

На тлі корегувальної терапії у IV групі пацієнток у кишці рівень біфідобактерій 

менше норми виявляли лише у 1,3 % обстежених порівняно з результатами до 

лікування (25,0 %) (χ2=24,6, p<0,001). Про відновлення мікробіоценозу свідчило і 

зростання Lactobacillus spp. більше 107 КУО/г у 97 % жінок, низький вміст 

Lactobacillus spp. менше 107 КУО/г мав місце у 2,6 % (χ2=36,0, p<0,001) жінок 

порівняно з 36,1 % до корекції. Вміст E.coli з нормальними властивостями більше 

106 КУО/г в кишківнику після лікування діагностували лише у 96,1 % спостережень 

(χ2=18,0, p<0,001), на відміну від 25,0 % до корекції, при цьому вміст значного рівня 

E.coli з гемолітичними властивостями знизився з 34,2 до 2,6 % випадків (χ2=33,3, 

p<0,001) після отриманого лікування. Наявність грибів роду Candida більше 104 

КУО/г після корекції знизилась з 17,1 до 2,6 % випадків (χ2=11,8, p=0,006), а 

концентрація Кlebsiella pneum. в патогенній кількості зменшилась із 14,5 до 2,6 % 

пацієнток (χ2=9,1, p=0,003) (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Стан мікробіоценозу кишківника і піхви у жінок IV групи до і після лікування.  

1 – E.coli з нормальними властивостями більше 106 КУО/г в кишківнику;  

2 – Lactobacillus більше 107 КУО/г в кишківнику; 

3 – E.coli з гемолітичними властивостями більше 106 КУО/г в кишківнику; 

4 – Gardnerella vaginalis у піхві; 

5 – Enterococcus faecalis більше 104 КУО/г у піхві; 

6 – Кlebsiella pneumonie, oxytoca, Proteus sp, Staph. aureus, Staph. аgalactiae більше 104 КУО/г 

у піхві. 

Примітка:* – різниця вірогідна порівняно з жінками до лікування, р<0,05; # – р<0,001. 
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Отже, лікування мікст-інфекцій нижнього й верхнього відділів генітального 

тракту зі застосуванням антибактеріальних і антипаразитарних середників сприяє 

елімінації паразитарних агентів, відновленню мікробіоценозу шлунково-кишкового 

каналу і піхви. 

Після медикаментозної комплексної корекції у жінок з УАА в анамнезі й ПБ 

вміст нітрит-аніона та концентрація L-аргініну, ІЛ-1β і ІЛ-4 нормалізувались, що 

свідчить про зниження активності індуцибельної NO-синтази, зменшення запальної 

відповіді організму. У пацієнток із підвищеним рівнем кортизолу та естрадіолу 

після комплексного медикаментозного лікування показники цих гормонів досягли 

норми. Отримані дані підтверджують токсичний агресивний вплив паразитарних 

інвазій на репродуктивну систему жіночого організму.   

У всіх жінок IV групи спостереження в результаті проведення запропонованих 

лікувальних заходів спостерігали зникнення симптомів екскоріації зовнішніх 

статевих органів і періанальної ділянки. Повна елімінація клінічних ознак 

рецидивуючого кандидозного кольпіту з оцінкою рецидивів протягом року 

відбулася у 89,2 % пацієнток. Клінічні ознаки акне зменшились у 59,7 % жінок з 

вихідним аскаридним висипанням, при повторному курсі лікування через 3 місяці – 

у 69,4 % жінок. 

Під час лікування і спостереження планована вагітність настала у 98 (47,3 %) 

із 207 пацієнток IV групи спостереження. Після повторних курсів консервативної 

терапії, застосування лапароскопічних і гістероскопічних втручань із лікувально-

діагностичною метою вагітність настала ще у 50 (24,1 %) пацієнток. Таким чином, 

застосування запропонованого нами алгоритму лікувально-профілактичних заходів 

забезпечило настання вагітності у 71,5 % жінок. 

Комплексну медикаментозну корекцію стану мікробіоценозу шлунково-

кишкового каналу, санацію нижніх статевих шляхів проведено у 91 жінки з 

підтвердженим ПУ, які на етапі прегравідарної підготовки відмовились від 

запропонованої нами антигельмінтної терапії. Ці пацієнтки склали V групу 

спостереження. 

Протягом перших 3 місяців спостереження самовиліковування від ентеробіозу 

фіксували у 9 із 58 інфікованих пацієнток, що склало 15,5 %. У родині та оточенні 

цих пацієнток санітарно-гігієнічний режим поліпшився. Частота аскаридозу та 

токсокарозу, підтверджена копрологічними та/або серологічними результатами, 

еозинофілією крові, залишалась незміненою і становила 26,4 % (n=24) та 9,9 % (n=9) 

відповідно. Останнє ще раз підтвердило необхідність застосування медикаментозної 

терапії при ураженні такими паразитами. 

При дослідженні стану мікробіоценозу нижніх статевих шляхів у пацієнток V 

групи спостереження вміст неспецифічних запальних інфекційних агентів 

Enterococcus faecalis, Proteus sp., Klebsiella pn., ox., S. aureus, аgalactiae в титрі 

більше 104 КУО/мл був висіяний у 6,6 % випадків (до лікування – у 25,3 %, p<0,05). 

Вміст значного рівня E.coli з гемолітичними властивостями знизився з 31,9 до  

12,1 % (p<0,05) після лікування. Повторне виявлення патогенного росту Ureaplasma 

urealyticum, parvum, Gardnerella vaginalis, Candida albicans було відзначено у 19,2, 

8,8, 16,2 % випадків відповідно. Незважаючи на корегувальну терапію, рівень 

біфідобактерій менше норми був зафіксований у 18,7 % (до лікування – у 42,8 %) 
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випадків (p<0,05), низький вміст лактобактерій менше 107 КУО/мл мав місце у  

27,5 % жінок в порівнянні з 43,9 % до корекції (р<0,05) (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Стан мікробіоценозу кишківника і піхви у жінок V групи до і після 

лікування.  
1  – Bifidobacterium spp у кишківнику більше 107 КУО/г;  

2  – Lactobacillus більше 107 КУО/г у кишківнику; 

3  – E.coli з гемолітичними властивостями більше 106 КУО/г у кишківнику; 

4 – гриби роду Candida в кишківнику; 

5 – Enterococcus faecalis, Proteus sp., Klebsiella pn., ox., S. aureus, аgalactiae  

 більше 104 КУО/г у кишківнику; 

6  – Ureaplasma urealyticum, parvum більше 104 КУО/г у піхві; 

7 – Gardnerella vaginalis у піхві; 

8 – Candida albicans більше 104 КУО/г у піхві; 

9 – E.coli з гемолітичними властивостями більше 104 КУО/г у піхві; 

10  – Enterococcus faecalis, Proteus sp., Klebsiella pn., ox., S. aureus, аgalactiae  

 більше 104 КУО/г у піхві. 

Примітка:* – різниця вірогідна порівняно з жінками до лікування, р<0,05. 

 

Аналіз показників біоценозу кишківника після проведеного курсу терапії 

виявив наявність Esherichia coli з нормальною ферментативною активністю у 

концентрації менше 105 КУО/г лише у 17,6 % випадків (до лікування – у 9,9 %), 

Esherichia coli з гемолітичними властивостями – у 24,2 % (до лікування – у 31,9 %) 

Klebsiella pn., ox. – у 10,9 % (до лікування – у 19,8 %), Candida albicans – у 14,2 % 

(до лікування – у 24,2 %), що поєднувалось зі зростанням частоти висівання з 

випорожнень Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. (р<0,05). Ці дані свідчать про 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V група  до корекції (n=91) V група  після корекції (n=91)

* 

* 

* 

* 

* 



26 
 

збереження порушень мікробіоценозу піхви та товстої кишки за умов нелікованої 

глистяної інфекції. 

При оцінці вмісту цитокінів у жінок V групи спостереження констатовано 

зниження ІЛ-1β та ІЛ-4 р<0,05, що є показником зменшення запальної відповіді 

організму. Однак спостерігалось недостовірне зростання L-аргініну та зниження 

нітрит-аніона у плазмі крові та лізаті лімфоцитів. Останнє вказувало на збереження 

ендотеліально-лімфоцитарної дисфункції на тлі ПУ (табл. 4). 

Таблиця 4  

Вміст інтерлейкінів, нітрит-аніона та L-аргініну у жінок V групи 

спостереження до і після лікування 

 

Показник Контрольна група 

(n=160) 

До лікування 

(n=91) 

Після лікування 

(n=91) 

ІЛ-1β, пг/мл 1,48 ± 0,30 3,8 ± 0,21* 2,7 ± 0,28*^ 

ІЛ-4, пг/мл 28,24 ± 2,04 73,92 ± 5,39 * 48,73 ± 1,64*^ 

Нітрит-аніон у плазмі 

крові, мкмоль/л 
20,6 ± 1,2 26,8 ± 0,55* 24,6 ± 0,32* 

Нітрит-аніон у лізаті 

лімфоцитів, мкмоль/л 
14,2 ± 1,1 21,2 ± 0,7* 19,4 ± 0,5* 

L-аргінін у плазмі 

крові, мкг/мл  
82,6 ± 6,2 63,7 ± 5,8* 70,1 ± 5,4* 

L-аргінін у лізаті 

лімфоцитів, мкг/мл 
26,1 ± 1,6 21,4 ± 3,1* 22,6 ± 1,7* 

Примітки. * – різниця вірогідна порівняно з контролем, р<0,05;  

^ – різниця вірогідна порівняно з результатами до лікування, р<0,01. 

 

Про наявність ПУ свідчили і результати розгорнутого загального аналізу крові: 

у 71,4 % пацієнток мали місце лімфоцитоз, еозинофілія, анемія; у 59,3 % зберігалась 

підвищена кількість тромбоцитів (320–380 на 109/л). Лише у 8 (29,6 %) із 27 

пацієнток V групи з підвищеним рівнем кортизолу після комплексного 

медикаментозного лікування показники кортизолу дійшли до показників норми. У 

74,1 % жінок із ПБ та РВ в анамнезі показники естрадіолу залишались підвищеними 

(р<0,05). 

Зміна характеру вугрового висипання – зменшення кількості вузлів і пустул, 

числа і площі ділянок локалізації папульозного висипання, періодичності її 

виникнення виявлено у 3 (15,8 %) з 19 пацієнток з acne vulgaris, у 7 (36,8 %) жінок 

погіршився клінічний перебіг акне. Характерно, що останнє мало місце у жінок із 

реінфекцією аскаридозу. 

Оздоровлення шкіри та слизових оболонок періанальної зони та вульви 

спостерігали у 65,8 % пацієнток із подразненнями в ділянці зовнішніх статевих 

органів, що пов’язано з поліетіологічністю цієї проблеми та ефективністю 

запропонованої медикаментозної санації статевих шляхів. Водночас, незважаючи на 

проведену терапію, у 48,2 % жінок (n=54) з рецидивуючими кольпітами протягом 
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року сталися 3-4 рецидиви кандидозу, у 37,0 % жінок вони супроводжувались 

поверненням шкірних симптомів. Подібна динаміка ще раз підтверджує 

етіопатогенетичну участь глистяних інвазій у розвитку рецидивування і хронізації 

кольпітів. 

Проведення розроблених діагностично-терапевтичних заходів при розладах 

репродуктивного здоров’я у жінок на тлі паразитарного ураження забезпечило 

настання вагітності у 23,1 % випадків. Не відзначено ефективності цієї терапії в 

поліпшенні лікування злукових процесів малого таза, що зумовило необхідність 

хірургічного втручання, після якого вагітність була діагностована ще у 9,4 % 

пацієнток. Таким чином, від початку спостереження і лікування вагітність настала у 

32,5 % пацієнток V групи спостереження, що в 2,2 разу нижче, ніж у IV групі. 

Дослідження, проведені у V групі спостереження, підтверджують роль 

глистяної інфекції у виникненні дисбіозу піхви та кишківника, порушень 

гормонального та імунологічного гомеостазу, хронізації запальних процесів 

статевих шляхів, розвитку злукової хвороби, що є патогенетичною основою 

безплідності, та необхідність включення протипаразитарних препаратів у схеми 

діагностично-терапевтичних заходів при розладах репродуктивного здоров’я у 

жінок на тлі паразитарного ураження на прегравідарному етапі.  

Результати вивчення ПУ у жінок репродуктивного віку дозволили створити 

схему етіопатогенетичного зв’язку між наявністю глистяних інвазій, механізмами 

розвитку порушень мікробіоценозу кишківника і піхви, патологічним ростом 

умовно-патогенної флори в статевих шляхах із наступною персистенцією хронічних 

запальних процесів репродуктивної системи жінки і, як наслідок, змінами 

гормонального та імунологічного статусів із розвитком ендотеліальної дисфункції. 

Такі зміни призводять до порушень репродуктивного здоров’я жінки з розвитком 

репродуктивних втрат і безплідності (рис. 10). 

У дисертації вирішена актуальна наукова проблема сучасного акушерства і 

гінекології – оптимізація стану репродуктивного здоров’я жінок із паразитарним 

ураженням шляхом розробки і впровадження методів профілактики та лікування на 

підставі проведення клініко-лабораторних, паразитарних, гормональних, 

статистичних, імунологічних, ультразвукових досліджень і вивчення стану 

ендотеліальної дисфункції. 

Проведені дослідження довели ефективність застосування у жінок із 

порушеннями стану РЗ на етапі планування вагітності модифікованого способу 

обстеження та лікування із додаванням до терапії мікст-інфекцій антигельмінтних 

препаратів з метою відновлення репродуктивного здоров’я жінок, запобігання 

хронізації інфекції, утворення злукових процесів, що забезпечило зростання частоти 

бажаної вагітності в 2,2 разу.  
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ВИСНОВКИ  

1. Згідно з офіційними даними щороку кількість населення України 

зменшується на 200 тис. осіб, спостерігається збільшення кількості жінок із 

безплідністю та репродуктивними втратами, незважаючи на допоміжні 

репродуктивні технології. Проблема збереження репродуктивного здоров’я останніх 

років показує зростання кількості пацієнтів із хронічними формами запальних 

захворювань статевої системи, які не піддаються стандартним методам діагностики і 

терапії. У цьому аспекті паразитарні хвороби є останньою ланкою диференціальної 

діагностики агресивного впливу на репродуктивну функцію жінок. За даними ВООЗ 

на сьогодні у світі на гельмінтози страждає понад 1450 млрд людей. В Україні 

щорічний показник захворюваності на гельмінтози становить 1333 випадки на 

кожних 100 тис. населення, ентеробіоз виявляли у 58984 випадків, аскаридоз – у 

38555. Не підлягає сумніву факт, що паразитарна інфекція у жінок репродуктивного 

віку викликає ускладнення як з боку соматичного, так і з боку репродуктивного 

здоров’я, в тому числі фертильності, що обумовлює актуальність цієї проблеми.  

2. Клініко-епідеміологічні дослідження поширеності й структури паразитарного 

ураження у жінок репродуктивного віку виявляються ентеробіозом (107 на 1000 

обстежених) і аскаридозом (102 на 1000 обстежених), останній переважає у містян. 

Протиглистяні середники з лікувальною і профілактичною метою застосовують 

майже 42,2 % мешканок м. Львова і 23,6 % мешканок Львівської області. Ураження 

гельмінтами у жінок із розладами репродуктивного здоров’я спостерігається у  

52,3 % (χ²=34,9, р<0,01; 95% ДІ=42,5-62,1) при ускладненому репродуктивному 

анамнезі, у 58,0 % (ВШ=8,9; 95% ДІ=5,2–15,3) – при первинній безплідності, у  

48,4 % випадків (ВШ=6,2; 95% ДІ=3,7–10) – при хронічних запальних 

захворюваннях статевих органів.  

3. Досліджені особливості екстрагенітальних проявів у жінок із патологією 

репродуктивного здоров’я і паразитарним ураженням. Визначено прямий 

кореляційний зв'язок (р<0,01) між паразитарним ураженням і частотою наявності у 

жінок екстрагенітальної патології. При паразитарному ураженні зростає частота 

патологій молочних залоз – до 43,9 % (χ2=20,2; p<0,01; ДІ=34,3–53,7, r=0,28), 

шлунково-кишкового каналу – до 40,7 % (χ2=36, p<0,01; ДІ=31,1–50,3, r=0,38), 

сечовидільної системи – до 20,9 % (χ2=13,7, p<0,01; ДІ=12,9–28,9, r=0,23), 

щитоподібної залози – до 16,5 % (χ2=6,9, p<0,01; ДІ=9,2–23,8, r=0,17). 

4. Результати дослідження мікробіоценозу статевих органів у жінок зі змінами 

репродуктивного здоров’я і паразитарним ураженням показали порушення 

мікробіоценозу піхви з агресивним ростом умовно-патогенної флори та збільшенням 

показників бактеріального обсіменіння піхви. На тлі паразитарного ураження в піхві 

зростає кількість Gardnerella  vaginalis утричі (ДІ=2,1–12,3, χ2=8,7, p<0,01, r=0,22), 

концентрація Esherichia coli з гемолітичними властивостями – в 2,7 разу (ДІ=1,4–1,7, 

χ2=5,5, p=0,02, r=0,18), патогенний ріст Ureaplasma urealyticum і parvum – у 1,7 разу 

(ДІ=11,6–27, χ2=5,2, p=0,02, r=0,18), вміст групи неспецифічних запальних 

інфекційних агентів: Proteus sp., Klebsiella sp., Staph. aureus, Staph. agalactiae – в 2,9 

разу, (ДІ=2,1–12,3, χ2=7,8, p<0,01, r=0,21). Порушення мікроекології статевих шляхів 

свідчить, що у жінок із паразитарним ураженням існує ризик розвитку запальних 

захворювань, тому доцільно проводити своєчасний бактеріологічний контроль. 
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5. Клінічні прояви паразитарного ураження у жінок із патологією 

репродуктивного здоров’я констатували у 93 % (ВШ=238; 95% ДІ 54–104) у вигляді 

acne vulgaris, при цьому аскаридна інвазія зафіксована у 76,2 % спостережень 

(р<0,01). Останнє дає змогу оцінювати ”аскаридне висипання” на шкірі як досить 

вагомий діагностичний симптом наявності ураження гельмінтами. Під час 

гінекологічного огляду жінок виявляли мікро- і макротріщини слизових і шкіри 

зовнішніх статевих органів, виразкування, набряк, гіперемію, особливо при 

ентеробіозі. 

6. Паразитарне ураження у жінок зі змінами репродуктивного здоров’я 

зумовлює суттєві зміни гормонального та імунного статусу.  

Аналіз змін цитокінового профілю показав порушення у вигляді зростання 

концентрації ІФН-γ на 69 % (р<0,05, Δ=40±5,2 %, ДІ=30,6–50,8), ФНП-α – на 60 % 

(р<0,05; Δ=20±6,1 %, р<0,001; 95% ДІ=30–50), у 2,5 разу рівень ІЛ-1β (р<0,05), у 2,6 

рази рівень ІЛ-4 (р<0,05) в сироватці крові.  

Підвищення рівня кортизолу на 26 % (р<0,05; Δ=20±6,1 %, р<0,001, 95% 

ДІ=14,1–47,7) і тенденцію до гіперестрогенії спостерігали у жінок із паразитарним 

ураженням. 

Дослідження стану ендотеліальної дисфункції у жінок із паразитарним 

ураженням свідчить про значну активацію іNOS у лізаті лімфоцитів (у 8 разів, 

(p<0,01), продукції нітрит-аніона – на 14 % (р<0,05; Δ=11,9±5,5 %, р=0,015; 95% 

ДІ=1,1–22,8), вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові – на 40 % (р<0,05; Δ 

=28±5,9 %, р=0,04; 95% ДІ=17–40), активності каталази – на 45 % (р<0,05; Δ = 

31±8,6 %, р=0,001), зростання удвічі активності СОД у плазмі крові (р<0,05) та 

зниження концентрації L-аргініну – на 23 % (р<0,05; Δ=29±14 %, р=0,018), що може 

бути чинником порушень репродуктивного здоров’я. 

7. При визначенні особливостей сексуального здоров’я у жінок із паразитарним 

ураженням доведена можливість передавання глистяної інвазії при різних видах 

статевого життя.  

Частота виявлення ентеробіозу у статевих партнерів становить 50–60 % і тільки 

у 21 % супроводжується клінічними проявами у чоловіків. Оральний секс є звичним 

у 68,5 % пар, анальний секс – у 20,5 % пар із виявленими паразитарними інвазіями, 

що слід брати до уваги, обираючи методи профілактики та лікування порушень 

репродуктивного здоров’я. 

8. Проведені лікувальні заходи у жінок із паразитарним ураженням і 

порушеннями репродуктивного здоров’я показали свою високу ефективність: 

- лікування паразитарних уражень (токсокарозу, ентеробіозу, аскаридозу) у  

100 % пацієнток; 

- нормалізація порушень мікрофлори генітального тракту: зменшилась кількість 

Esherichia coli з гемолітичними властивостями з 25,1 % випадків до лікування до  

3,9 % (χ²=18,0, p<0,001), відбулась елімінація патогенного росту S. aureus (χ²=7,6, 

p=0,006), Gardnerella vaginalis (χ²=18,0, p<0,001), Ureaplasma urealyticum та parvum 

(χ²=33,3, p<0,001), Candida, Кlebsiella pneum., Proteus mirabili та vulgaris, 

Streptococcus spp., відновився нормальний рівень Lactobacillus spp. (χ²=36,0, 

p<0,001); 
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- відновлення мікроекології прямої кишки: зріс рівень біфідобактерій (χ²=24,6, 

p<0,001), вміст Lactobacillus spp. (x2=36,0, p<0,001), відбулась елімінація E.coli з 

гемолітичними властивостями (x2=33,3, p<0,001), грибів роду Candida (χ²=11,8, 

p=0,006), Кlebsiella pneum. (χ²=9,1, p=0,003) на тлі зростання E.coli з нормальними 

властивостями (χ²=18,0, p<0,001); 

- елімінація клінічних ознак рецидивуючого кандидозного кольпіту – у 89,2 % 

пацієнток, корекція симптомів екскоріації зовнішніх статевих органів і періанальної 

ділянки – 100 %; 

- клінічні ознаки акне зменшились у 59,7 % жінок з вихідним аскаридозним 

висипанням, при повторному курсі лікування через 3 місяці – у 69,4 % жінок; 

- нормалізація вмісту нітрит-аніону та концентрація L-аргініну в плазмі крові (з 

61,2±5,2 до 82,6±6,2), ІЛ-1β (з 3,8±0,2 до 1,7±0,3), ІФН-γ (5,9±0,2 до 3,7±0,3) та ІЛ-4 

(73,9±5,4 до 38,7±1,6) (р<0,05), зниження активності індуцибельної NO-синтази у 

лізаті лімфоцитів (з 20,6±0,4 до 14,2±1,1), що свідчить про зменшення запальної 

відповіді організму; 

- відновлення рівня кортизолу та естрадіолу до показників норми (р<0,05).  

9. Здійснення запропонованого комплексу діагностично-терапевтичних заходів, 

що включає сучасні підходи до виявлення і лікування паразитарного ураження при 

розладах репродуктивного здоров’я у жінок, корекцію порушень мікробіоценозу 

статевих шляхів і товстої кишки забезпечує зростання частоти настання бажаної 

вагітності  в 2,2 разу. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Жінки з порушеннями репродуктивного здоров’я: запальними 

захворюваннями статевих шляхів, первинною безплідністю, ускладненим 

репродуктивним анамнезом потребують комплексного обстеження на наявність 

паразитарного ураження, яке додатково до протокольних обстежень має включати: 

- при хронічних запальних процесах статевих шляхів: кал на яйця глистів, 

зскрібок на гострики, посів калу на дисбактеріоз; 

- при первинній безплідності і ускладненому репродуктивному анамнезі: кал на 

яйця глистів, зскрібок на гострики, посів калу на дисбактеріоз, IgG до аскариди і 

токсокари,  

- при acne vulgaris: кал на яйця глистів, зскрібок на гострики, IgG до аскариди; 

2. При проявах аномальних маткових кровотеч у вигляді гіперменореї слід 

рекомендувати обстеження на паразитарні інвазії, зокрема на аскаридоз.  

3. У комплексі обстежень жінок із первинною безплідністю і ускладненим 

репродуктивним анамнезом доцільно рекомендувати додатково до протокольних 

обстежень ультразвукове обстеження молочних залоз, щитоподібної залози, нирок, 

печінки, жовчевого міхура, підшлункової залози, оскільки при паразитарному 

ураженні зростає частота патологій цих органів. 

4. При виявленні паразитарного ураження у жінок із порушеннями 

репродуктивного здоров’я на етапі прегравідарної підготовки доцільно проводити 

загальний розгорнутий аналіз крові з визначенням рівня тромбоцитів. 

5. Під час лікування acne vulgaris пацієнткам у разі виявлення паразитарної 

інвазії доцільно розпочинати з елімінації глистяного агента. 
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6. У разі виявлення паразитарної інвазії у жінок із рецидивуючими вульвітами і 

вульвовагінітами з виразкуванням лікування доцільно розпочинати з елімінації 

глистяного агента.  

7. Під час лікуванні жінок із паразитарним ураженням і порушеннями 

репродуктивного здоров’я доцільно починати лікування з призначення сучасних 

антигельмінтних препаратів (альбендазол). Наступним етапом є коригування стану 

мікробіоценозу піхви та товстої кишки і завершальною тактикою планування 

вагітності (фолієва кислота, препарати йоду і вітаміну Д3). 

8. Обираючи методи профілактики і терапії паразитарного ураження потрібно 

враховувати особливості механізму глистяної інвазії при різних видах статевого 

життя й рекомендувати обстеження та лікування статевих партнерів. 

9. Профілактичне застосування антигельмінтних препаратів не дає змоги 

повноцінно елімінувати паразитарне ураження і потребує контрольних обстежень, 

на що мають звертати увагу сімейні лікарі, педіатри, акушери-гінекологи . 
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АНОТАЦІЯ 

Склярова В. О. Репродуктивне здоров'я жінок при їх паразитарному 

ураженні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, повторно Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена забезпеченню та поліпшенню 

репродуктивного здоров’я жінок при їх паразитарному ураженні (ПУ). 

Визначено, що ПУ наявні у 48,4% випадків при хронічних запальних 

захворюваннях жіночих статевих органів, у 58,0 % – при первинній безплідності, у 

52,3 % – при ускладненому репродуктивному анамнезі.  

Обґрунтовано доцільність обстеження жінок із запальними гінекологічними 

захворюваннями, обтяженим репродуктивним анамнезом на наявність ПУ. Доведено 

прямий кореляційний зв'язок (р<0,01) між ПУ та частотою виникнення патології 

органів травної і сечовидільної систем, щитоподібної і молочних залоз.  

Встановлено, що у 93% пацієнток з ПУ наявне acne vulgaris. При ПУ 

спостерігаються порушення мікробіоценозу піхви. Визначено, що гельмінти можуть 

передаватись статевим шляхом. Визначено, що глистяна інвазія зумовлює суттєві 

зміни гормонального та імунного статусу, що супроводжується ендотеліальною 

дисфункцією.  

Розроблено й апробовано алгоритм діагностичних і лікувальних заходів, що 

включають вчасне виявлення та елемінацію ПУ, нормалізацію стану мікробіоценозу 

статевих шляхів і кишківника, корекцію гормонального та імунологічного статусу.  

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, паразитарне ураження. 

 

АННОТАЦИЯ 

Склярова В. А. Репродуктивное здоровье женщин при их паразитарном 

поражении. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МОЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертационная работа посвящена вопросам обеспечения и улучшения 

репродуктивного здоровья женщин при поражении их гельминтами. 

Показано, что паразиты были выявлены в 48,4% при хронических 

воспалительных заболеваниях женских половых органов, в 58,0 % – при первичном 

бесплодии, в 52,3% – при осложненном репродуктивном анамнезе.  

Обоснована целесообразность обследования женщин с воспалительными 

гинекологическими заболеваниями, отягощенным репродуктивным анамнезом на 

наличие паразитарных инвазий. Доказана прямая корреляционная связь (р<0,01) 

между присутствием паразитов и частотой развития патологии органов 

пищеварительной и мочевыделительной систем, щитовидной и молочных желез.  

Установлено наличие acne vulgaris при паразитарной инвазии у 93% 

обследованных. Показано, что при поражении гельминтами нарушается 

микробиоценоз влагалища. Определено, что гельминты могут передаваться 

половым путем. 
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Установлено, что глистная инвазия приводит к существенным изменениям 

гормонального и иммунного статусов, что сопровождается эндотелиальной 

дисфункцией.  

Разработан и апробирован алгоритм диагностических и лечебных мероприятий, 

включающих своевременное выявление и элиминацию паразитарного поражения, 

нормализацию состояния микробиоценоза половых путей, коррекцию 

гормонального и иммунологического статуса. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, паразитарное поражение. 

 

SUMMARY 

Sklyarova V.O. Reproductive health of women in parasite invasion. – 

Manuscript.  

The thesis for the degree of the Doctor of Medical Sciences in specialty 14.01.01 –

obstetrics and gynecology. – Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, 

2019.  

The dissertation presents theoretical substantiation and new solution for the scientific 

and practical problem of the improvement of the help technology to women with parasite 

invasion aimed at preservation of their reproductive health.  

        The purpose of this work was to improve the reproductive health of women in 

parasite invasion. Based on the clinical and epidemiological investigations, it was shown 

that parasite invasion occurs in 48.4 % examined women (HS = 6,2; 95% CІ=3,7–10) with 

chronic inflammatory diseases of female genital organs, 58.0 % (HS=8,9; 95% CІ=5,2–

15,3) with primary infertility, 52.2 % (χ²=34,9, р<0,01, 95% CІ=42,5–62,1) with 

complicated reproductive anamnesis. In patients with chronic inflammatory diseases of the 

female genital organs the presence of Ascaris eggs in feces was observed (χ² = 4.3, p = 

0,04; HS = 3.0; 95% CI=1,4–6,4); enterobiasis (χ²=21,6, p<0,01; HS=8,1, 95% CI=2,5–

16,2), positive titre of IgG to ascarides in blood (HS=6,5, 95% CI = 1,5–27,5). The 

external gynecological examination detected Enterobius vermicularis on the skin surface 

of the vulva, perianal area of the skin, in endocervix and exocervix. In women with 

primary infertility fecal examination for worm eggs and determination of IgG to ascaride 

showed a positive result in 48 % cases (χ²=42,5, p<0,05). The presence of Enterobius 

(95% CI=1,2–6.4; χ² =3.83; p<0.01); Ascaris eggs in feces (95% CI=1,4–7; p<0.01), IgG 

to Ascaris in blood (95% CI 9,4–74; p<0,001), IgG to Toxocara in blood (95% CI=4–72; p 

<0,001) was detected. 

It is noteworthy that, in most cases, Ascaris Lumbricoides is detected (95% CI=6,1-

38; p<0.01). As a result, the expediency of examination of women with inflammatory 

gynecological diseases, primary infertility, and complicated reproductive anamnesis for 

the presence of helminthes was substantiated. Direct correlation (p<0.01) between parasite 

invasion and frequency of pathology of digestive organs (χ2 = 2,2, p = 0,14, 95% CI=12,8-

28,8) and urinary systems (HS =6,4; χ2 = 12,6, p<0.01, 95% CI=12,2–27,8), thyroid and 

mammary glands was detected. It was determined that in most cases presence of 

helminthes (93 %) are manifested as acne vulgaris. The latter makes it possible to use 

"ascaride rash" as an additional symptom when establishing a clinical diagnosis of parasite 

invasion. Parasite agents can be transmitted sexual, the frequency of detection of 

helminthes in sexual partners is 50 %. 
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In women with parasite invasion there was a high frequency of detection of 

Gardnerella vaginalis (χ2 = 6,3, p=0,012, 95% CI=14,2–30,6,), Candida species (χ2=83, 

p<0,01, 95% CI= 56,7-75,3) and pathogenic growth of Esherichia coli (χ2=6,4, p= 0.01, 

95% CI=4,6–16,6). Also Ureaplasma urealyticum and parvum (χ2=39.1, p<0.01, r = 0,38 

95% CI=31.9–51) and groups of non-specific inflammatory infectious agents were 

detected: Proteus sp., Klebsiella sp., S. aureus, S. agalactiae (χ2=10,1, p<0,01, 95% 

CI=7,8–21,6). Parasite infestation can cause dysbiotic changes in the intestine, growth of 

Esherichia coli with hemolytic properties (χ2 = 6,8, p <0,01, r = 0,2, 95% CI =10,5-25,2) 

and Candida species (95% CI= 0,7–9,3, χ2 =7,4, p<0,01, r = 0,21) against low level of 

Lactobacillus spp. (95% CI=10,5–25,5, χ2=5, p= 0,026, r =0,17). 

We established that parasite invasion may cause the violations of microbiocenosis of 

the vagina with aggressive growth of conditionally pathogenic flora and sexually 

transmitted infections. Parasite invasion causes significant changes in the hormonal and 

immune status of women. Level of cortisol in blood serum was observed increased in  

26.8 % of the patients (р<0,05; Δ=20±6,1 %, р<0,001, 95% CI=14,1–47,7). Concentration 

of IFN-γ elevated on the 69 % (р<0,05, Δ=40±5,2%, CI=30,6-50,8), TNF-α – by 60 % 

(р<0,05; Δ=20±6,1 %, р<0,001; 95% CI=30–50), in 2,5-fold increase of IL-4 (p<0,05), in 

2,6-fold increase of IL-1β. 

Parasite invasion caused marked changes in the parameters of endothelial 

dysfunction. This is due to the increase in the production of nitrite-anion by 14 % (р<0,05; 

Δ=11,9±5,5 %, р=0,015; 95% HS=1,1–22,8), the content of TBA-active products for 40 % 

(р<0,05; Δ=28±5,9%, р=0,04; 95% HS=17-40), catalase activity by 45 % (р<0,05; 

Δ=31±8,6 %, р=0,001) and  decrease of L-arginine concentration by 23 % (р<0,05;  

Δ= 29±14 %, р=0,018) in blood plasma. 

Based on the results of the conducted research the algorithm of diagnostic and 

therapeutic measures, including timely detection and elementation of parasite invasion, 

normalization of the state of microbiocenosis of the genital tract and intestine, correction 

of hormonal and immunological status was developed and tested.  

Clinical studies have shown that introduction of examination for helminthes to 

practical medicine for women provides a 2.2-fold increase in the frequency of pregnancy.  

Key-words: reproductive health, parasite invasion.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АІТ  – аутоімунний тиреоїдит  

АЛТ – аланінамінотрансфераза 

АСТ – аспартатамінотрансфераза 

АТПО – антитіла до тиреоїдної пероксидази 

АТТГ – антитіла до тиреоглобуліну 

ВШ – відношення шансів  

ДІ  – довірчий інтервал 

ЕГП  – екстрагенітальна патологія 

ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом  

ІЛ  – інтерлейкін 

ІФА до ВІЛ – визначення вірусу набутого імунодефіциту 

ІФН  – інтерферон 

КУО – кількість умовних одиниць 

ЛГ – лютеїнізуючий гормон 

ПЛР – полімеразно-ланцюгова реакція 

ПБ – первинна безплідність 

ПОЛ – пероксидне окиснення ліпідів 

ПУ – паразитарне ураження 

РВ – репродуктивні втрати 

РЗ – репродуктивне здоров’я 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБК-активні продукти – продукти тіобарбітурової кислоти 

ТТГ – тиреотропний гормон  

УАА – ускладнений акушерський анамнез 

УЗД – ультразвукове дослідження 

ФНП-α  – фактор некрозу пухлини-альфа 

ФСГ – фолікулостимулюючий гормон  

RW – реакція Вассермана, обстеження на сифіліс 

NO – нітрогену оксид 

еNOS  – ендотеліальна NO-синтаза 

cNOS – конститутивна NO-синтаза 

iNOS – індуцибельна NO-синтаза 
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