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АНОТАЦІЯ 

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

Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» (222 «Медицина») –- Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького. Львів, 2019. 

За умов 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: укранський вибір” і ”Репродуктивне та статеве здоров’я 

нації на період 2017-2021р.р.”, що залежить від різноманітних чинників, які 

впливають на порушення репродукції [6, 39, 73, 98]. 

На сьогоднішній день значно зросла частота пацієнтів з тяжкими і хронічними 

формами порушень репродуктивного здоров’я, що не піддаються стандартним 

методам діагностики і терапії, і саме в цій групі хворих неефективність лікування 

зумовлена недіагностованими паразитарними інвазіями [17]. Наявність в організмі 

гельмінтів є важливою ланкою диференціальної діагностики їх агресивного впливу 

на репродуктивну функцію жінок з проявами тубооваріальних пухлин, 

піосальпінксів, перед- і післяменструальним синдромом, завмерлими вагітностями та 

самовільними викиднями, анемією під час вагітності, кровотечами в післяпологовому 

періоді, психоемоційними розладами [231, 266, 459]. 

У дисертації наведено нове вирішення наукової проблеми впливу паразитарного 

ураження на репродуктивне здоров'я жінок, що полягає у вивченні 

етіопатогенетичних механізмів персистенції гельмінтів на репродуктивну систему 

жінки (хронічні запальні процеси статевої системи, первинна безплідність, 

репродуктивні втрати), що сприяють виникненню різноманітної екстрагенітальної 

патології (кишково-шлункового тракту, сечовидільної системи, щитоподібної залози, 

молочних залоз, акне), та обґрунтуванні лікувально - профілактичних заходів та 

поетапної реабілітації репродуктивної системи жінки. 
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Мета роботи: 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. 

Вивчення паразитарного ураження (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). На першому етапі дослідження для вивчення впливу ПУ 

на стан репродуктивного здоров’я було 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, ІІ група (n=186) – жінки 

з первинною безплідністю, ІІІ група (n=370) – жінки із запальними захворюваннями 

репродуктивної системи.  

Визначено роль ПУ в генезі порушень репродуктивного здоров’я (РЗ) жінок, 

зокрема у розвитку первинного безпліддя (ПБ), ускладнень гестаційного процесу, 

хронічних запальних процесів органів репродуктивної системи жінки. Ураження 

гельмінтами у жінок із розладами репродуктивного здоров’я спостерігалось у 52,3% 

(χ²=34,9, р<0,01; 95% ДІ (довірчий інтервал) = 42,5-62,1) обстежених при 

ускладненому репродуктивному анамнезі, у 58,0% (ВШ (відношення шансів) = 8,9; 

95% ДІ=5,2–15,3) пацієнток – при первинній безплідності, у 48,4% випадків (ВШ=6,2; 

95% ДІ=3,7–10) – при хронічних запальних захворюваннях статевих органів. 

Досліджені особливості екстрагенітальних проявів у жінок із патологією 

репродуктивного здоров’я і паразитарним ураженням. Визначено прямий 

кореляційний зв'язок (р<0,01) між ПУ і частотою наявності у жінок екстрагенітальної 

патології. При ПУ зростала частота патологій молочних залоз – до 43,9% (p<0,01), 

шлунково-кишкового каналу – до 40,7% (p<0,01), сечовидільної системи – до 20,9% 

(p<0,01), щитоподібної залози – до 16,5% (p<0,01).  
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Визначено особливості клінічних проявів ПУ у жінок з патологією РЗ, зокрема 

за наявності аскаридозу у значній кількості випадків (93%) діагностовано acne 

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

формуванні клінічного діагнозу ПУ. Проведено фотофіксацію персистенції живих 

гостриків на зовнішніх статевих органах, на екзоцервіксі та в ендоцервіксі, прояви 

ентеробіозу констатували у вигляді мікро- і макротріщини слизових і шкіри 

зовнішніх статевих органів, виразкування, набряку, гіперемії.  

Отримані нові дані про зміни мікробіоценозу статевих шляхів і прямої кишки на 

тлі ПУ. Відзначено, що у жінок зі змінами РЗ і ПУ порушувався мікробіоценоз піхви 

з агресивним ростом умовно-патогенної флори та збільшенням показників 

бактеріального обсіменіння піхви: зростала кількість Gardnerella vaginalis утричі 

(ДІ=2,1–12,3, χ2=8,7, p<0,01, r=0,22), Esherichia coli з гемолітичними властивостями 

– в 2,7 разу (ДІ=1,4–1,7, χ2=5,5, p=0,02, r=0,18), 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).  

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.  

Уперше доведено участь системи NO-синтаза/аргіназа та оксидативних процесів 

у розвитку ендотеліальної дисфункції при ПУ у жінок. 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); у плазмі крові збільшився вміст ТБК-активних продуктів – на 40 % 

(р<0,05), активність СОД та каталази (р<0,05) та зниження концентрації L-аргініну – 

на 23% (р<0,05), що може бути чинником порушень репродуктивного здоров’я. 

Здійснено поглиблене дослідження впливу ПУ на формування системного запалення 

та вміст прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІФН-γ, ФНП-α). Аналіз змін цитокінового 

профілю виявив: зростання концентрації ІФН-γ на 69% (р<0,05), ФНП-α – на 60% 
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(р<0,05), ІЛ-1β - у 2,5 разу (р<0,05), ІЛ-4 - у 2,6 разу (р<0,05) в сироватці крові. Також 

виявлені зміни гормонального балансу - підвищився рівень кортизолу на 26% (р<0,05) 

та напрям до гіперестрогенії спостерігали у жінок із ПУ.  

При визначенні особливостей сексуального здоров’я у жінок із ПУ доведена 

можливість передавання глистяної інвазії при різних видах статевого життя. Частота 

виявлення ентеробіозу у статевих партнерів пацієнток, які одружені або спільно 

проживають зі статевим партнером становила 58%, виявлення ентеробіозу у статевих 

партнерів жінок, які не мають спільного проживання із чоловіками становила 69%. 

Лише у 21% спостережень персистенція паразитарної інвазії супроводжувалась 

клінічними проявами у чоловіків. Оцінюючи особливості статевого життя пацієнток 

обох підгруп, варто зазначити, що оральний секс був звичним у 68,5% пар, анальний 

секс – у 75% пар із виявленими паразитарними інвазіями, що слід брати до уваги, 

обираючи методи профілактики та лікування порушень репродуктивного здоров’я. 

На другому етапі дослідження за участю 298 жінок (відкрите контрольоване в 

паралельних групах) проведена оцінка ефективності розробленої системи 

запропонованого комплексу діагностично-терапевтичних заходів у порівнянні із 

пацієнтками з підтвердженим ПУ, які на етапі прегравідарної підготовки відмовились 

від запропонованої нами антигельмінтної терапії.  

Ефективність запропонованих профілактично-терапевтичних заходів у жінок 

основної групи (ІV група) 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. Протягом перших 3 місяців у жінок, які відмовились від запропонованої 

нами антигельмінтної терапії (група порівняння - V група) 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% та 9,9%, відповідно. 

Ефективність запропонованої диференційованої терапії з урахуванням і корекцією 
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ПУ щодо елімінації симптомів екскоріації зовнішніх статевих органів і періанальної 

ділянки склала в основній групі 100% при 65,8% в групі порівняння (p<0,001); щодо 

редукції акне –у 69,4% і 52,6% жінок (p<0,001), відповідно; елімінація клінічних ознак 

рецидивуючого кольпіту з оцінкою рецидивів протягом року відбулася – 89,2% 48,2% 

(p<0,001), відповідно. Ще більш показовою була ефективність редукції симптомів 

патології сечовидільної системи – з 14,8% до лікування до 2,8% після корекції в 

основній групі щодо 18,7% та 7,7% в групі порівняння відповідно (p<0,001); проявів 

патології молочних залоз в 2 рази в основній групі щодо 1,4 рази групи порівняння 

відповідно, патології шлунково-кишкового – 37% vs 12,5% основної групи щодо 

37,4% vs 19,7% (p<0,005) групи порівняння відповідно.  

Відновлення мікробіоценозу піхви у основній групі (IV група) констатували зі 

зменшенням кількості Esherichia coli з гемолітичними властивостями (p<0,05), 

елімінацією патогенного росту S. aureus, Кlebsiella pneum., Proteus mirabili та vulgaris, 

Streptococcus spp (p<0,05) та підвищення рівня Lactobacillus spp. (χ²=36,0, p<0,001). 

Поряд з цим було еліміновано Gardnerella vaginalis (χ²=18,0, p<0,001), Ureaplasma 

urealyticum та parvum (χ²=33,3, p<0,001), гриби роду Candida ( p<0,001).  

Після завершення лікування у жінок основної групи констатовано відновлення 

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

Lactobacillus spp. (χ²=36,0, p<0,001), відбулась елімінація E.coli з гемолітичними 

властивостями (χ²=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). Аналіз показників біоценозу кишківника у жінок групи порівняння 

після проведеного курсу терапії виявив наявність Esherichia coli з нормальною 

ферментативною активністю у кількості менше 105 КУО/г 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).  

Ефективність запропонованої диференційованої терапії з урахуванням і 

корекцією ПУ щодо стану ендотеліальної дисфункції констатувала в основній групі 
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нормалізацію вмісту нітрит-аніону та концентрації L-аргініну в плазмі крові (з 

61,2±5,2 до 82,6±6,2 мкг/мл), ІЛ-1β (з 3,8±0,2 до 1,7±0,3 пг/мл) та ІЛ-4 (73,9±5,4 до 

38,7±1,6 пг/мл) (р<0,05), зниження вмісту нітрит-аніону (з 26,8±0,55 до 20,6±1,2 

мкг/мл), що свідчить про зменшення запальної відповіді організму на відміну від 

показників групи порівняння. Показовою була ефективність відновлення рівня 

кортизолу та естрадіолу до показників норми (р<0,05) в основній групі, у 29,6% з 

підвищеним рівнем кортизолу пацієнток групи порівняння після комплексного 

медикаментозного лікування показники кортизолу дійшли до показників норми.  

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.  

На основі проведених досліджень розроблено науково обгрунтовану систему 

лікувально-профілактичних заходів та поетапної реабілітації репродуктивної системи 

жінки при ПУ. 

Для практичної охорони здоров’я запропоновано алгоритм діагностично-

лікувальних заходів для відновлення РЗ та покращання якості життя жінок з 

патологією репродуктивної системи і паразитарним ураженням. 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 визначення калу на яйця глистів, зскрібок на гострики, 

посів калу на дисбактеріоз; - при первинній безплідності і ускладненому 

репродуктивному анамнезі дослідження калу 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.  

При проявах аномальних маткових кровотеч (АМК) у вигляді гіперменореї 

рекомендовано обстеження на паразитарні інвазії, зокрема на аскаридоз. У комплексі 
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обстежень жінок із первинною безплідністю і ускладненим репродуктивним 

анамнезом доцільно додатково до протокольних обстежень провести ультразвукове 

обстеження молочних залоз, щитоподібної залози, нирок, печінки, жовчевого міхура, 

підшлункової залози, оскільки при паразитарному ураженні зростає частота 

патологій цих органів. При виявленні ПУ у жінок із порушеннями РЗ на етапі 

прегравідарної підготовки доцільно проводити загальний розгорнутий аналіз крові з 

визначенням рівня тромбоцитів.  

Під час лікування acne vulgaris пацієнткам у разі виявлення паразитарної інвазії 

доцільно розпочинати з елімінації глистяного агента. У разі виявлення паразитарної 

інвазії у жінок із рецидивуючими вульвітами і вульвовагінітами з виразкуванням 

лікування слід розпочинати з елімінації глистяного агента. Лікування жінок із ПУ і 

порушеннями РЗ доцільно починати з призначення сучасних антигельмінтних 

препаратів (альбендазол). Наступним етапом є коригування стану мікробіоценозу 

піхви та товстої кишки, завершальним - тактика планування вагітності.  

Обираючи методи профілактики і терапії паразитарного ураження потрібно 

враховувати особливості механізму передачі глистяної інвазії при різних видах 

статевого життя й рекомендувати обстеження та лікування статевих партнерів. 

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 . 

Впровадження діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів для 

покращення репродуктивного здоров’я у жінок з паразитарним ураженням сприяло 

підвищенню частоти настання бажаної вагітності, зменшенню частоти 

репродуктивних втрат і покращенню якості життя. 

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, паразитарне ураження. 
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Sklyarova V.O. Reproductive health of women in their parasite invasion. – 

Qualification work on the rights of the manuscript.   

Dissertation for the obtaining of the scientific degree of the doctor of medical sciences 

according to the specialty 14.01.01 “Obstetrics and Gynecology” (222 “Medicine”) – 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Lviv, 2019. 

Taking into account the complicated demographic situation, that has shaped in Ukraine 

during recent decades, the birth of every healthy child and preservation of female 

reproductive health is a dominating concept of state programs “Health-2020: Ukrainian 

choice” and ”Reproductive and sexual health of nation for the period 2017-2021”, 

depending on various factors, affecting reproduction disorders [6, 39, 73; 98]. 

Nowadays significantly increased the frequency of patients with severe and chronic 

forms of reproductive health disorders, that do not respond to standard methods of diagnosis 

and therapy, and this is the group of patients, where ineffectiveness of treatment is mediated 

by the nondiagnosed parasite invasions [17]. The presence of helminths in the organism is 

an important line of the differential diagnosis of their aggressive influence on reproductive 

function of females with the manifestations of tuboovarial tumors, piosalpinxes, pre- and 

postmenstrual syndrome, still pregnancies and spontaneous abortions, anemia during 

pregnancy, hemorrhages in postpartum period, psychoemotional disorders [231, 266, 459]. 

The dissertation presents the new solution for the scientific problem of the effect of 

parasite invasion on reproductive health of females, that is based on the determination of the 

ethiopathogenetic mechanisms of helminths persistence in reproductive system of women 

(chronic inflammatory processes of sexual system, primary infertility, reproductive losses), 

that favor the occurence of various extragenital pathologies (gastrointestinal tract, urinary 

system, thyroid gland, mammal glands, acne) and substantiation of preventive measures and 

step by step rehabilitation of the reproductive system of females. 

Purpose of work was to evaluate and improve the reproductive health of women with 

parasite invasion through the elaboration and introduction of the methods of prevention and 

treatment, based on the conducted epidemiological, clinical and laboratory, parasitic, 
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hormonal, immunological, ultrasonographic investigations and evaluation of the endothelial 

dysfunction. 

The study of the parasite invasion, gynecological, obstetric and perinatal 

complications, the use of methods of prevention and treatment of pinworm invasion was 

performed with the help of clinical and epidemiological investigations in population of 

1,000 female of reproductive age,  citizens of Lviv  (500 individuals) and Lviv region  (500 

individuals). On the first stage of investigations for the elucidation of the effect of parasite 

invasion on the status of reproductive health 730 females were examined, who addressed 

with the aim of examination and treatment at pregnancy planning. They were devided into 

groups: І group (n=174) – women with complicated obstetric anamnesis, ІІ group (n=186) 

– women with primary infertility, ІІІ group (n=370) – females with inflammatory disorders 

of the reproductive system.   

The role of parasite invasion in the genesis of reproductive health disorders was 

determined, in particular in the development of primary infertility, complications of 

gestational process, chronic inflammatory processes of the female reproductive organs.  

Parasite invasion in women with reproductive health disorders was noted in 52.3% (χ²=34.9, 

р<0.01; 95% CI=42.5-62.1) of examined patients with complicated reproductive anamnesis, 

in 58.0% (reliable ratio - OR=8.9; 95% CI=5.2–15.3) patients – with primary infertility, in 

48.4% cases (OR=6.2; 95% CI=3.7–10) – in chronic inflammatory disorders of sexual 

organs. 

The peculiarities of extragenital manifestations in women with reproductive health 

pathology and parasite invasion were examined. The direct correlation between parasite 

invasion (р<0.01) and frequency of extragenital pathology in women was noted. In parasite 

invasion the frequency of mammal glands pathology increased - up to 43.9% (p<0.01), 

gastroinetestinal tract up to 40.7% (p<0.01), urinary system –  up to 20.9% (p<0.01), thyroid 

gland – up to 16.5% (p<0.01).  

The peculiarities of clinical manifestations of parasite invasion in women with 

reproductive health disorders were determined, in particular under conditions of ascaridosis  

in significant amount of cases  (93%) acne vulgaris was diagnosed, that allows to 

consider ”ascaride rash” an additional symptom in the formation of clinical diagnosis of 
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parasite invasion. Photofixation of living pinworms persistence on the external sexual 

organs, exocervix and endocervix was performed, manifestations of enterobiasis were stated 

as micro- and macrodisruptions of mucus membranes and skin of the external sexual organs, 

ulceration, hyperemia. 

New data on the changes of microbiocenosis of sexual routes and colon on the 

background of pinworm invasion were obtained. It was noted that in women with the 

changes of reproductive health and parasite invasion vaginal microbiocenosis was altered 

with the aggressive growth of opportunistic flora and increase of the indices of bacterial 

insemination of the vagina: content of Gardnerella vaginalis increased 3 times (CI=2.1–

12.3, χ2=8.7, p<0.01, r=0.22), Esherichia coli with hemolytic properties – 2.7- fold 

(CI=1.4–1.7, χ2=5.5, p=0.02, r=0.18), Ureaplasma urealyticum and parvum – 1.7-fold 

(CI=11.6–27, χ2=5.2, p=0.02, r=0.18); content of the group of nonspecific inflammatory 

infectious agents: Proteus sp., Klebsiella sp., Staph. aureus, Staph. agalactiae – 2.9-fold, 

(CI=2.1–12.3, χ2=7.8, p<0.01, r=0.21).  

Clinical and laboratory diagnosis of parasite invasion was improved based on the 

evaluation of the ”ascaride rash”, determination of IgG levels to parasites in blood serum, 

analysis of results of investigation of sexual organs microbiocenosis indices, hormonal and 

immune status, endothelial dysfunction.   

For the first time the participation of NO-synthase/arginase system and oxidative 

processes in the development of endothelial dysfunction in parasite invasion in women was 

shown. Examination of the endothelial dysfunction in females with parasite invasion states 

about the significant activation of іNOS in lymphocytes lysate by 8 times (p<0.01), nitrite-

anion production – by 14 % (р<0.05); in blood plasma increased TBA-active products 

content by 40 % (р<0.05), SOD and catalase activity (р<0.05) and decrease of L-arginine 

concentration by 23% (р<0.05), that may be a factor of alteration of the reproductive health. 

Deep study of the influence of parasite invasion on the formation of systemic inflammation 

and content of proinflammatory cytokines was performed (IL-1β, IFN-γ, TNF-α). Analysis 

of changes of cytokine prophile revealed the increase of IFN-γ concentration by 69% 

(р<0.05), TNF-α – by 60% (р<0.05), IL-1β - 2.5-fold (р<0.05), IL-4 - 2.6-fold (р<0.05) in 

blood serum. Also the changes of hormonal balance were revealed - cortisol content 
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increased by 26% (р<0.05) and direction to hyperestrogenemia was noted in women with 

parasite invasion. 

Determinating the peculiarities of sexual health in women with parasite invasion the 

possibility of transmission of pinworm invasion at different forms of sexual intercourse was 

proved. The incidence of enterobiasis in sexual partners of patients, who were married or 

lived together with the sexual partner made 58%, the evaluation of enterobiasis in sexual 

partners of women, who did not live together, made 69%. Only in 21% observations the 

persistence of parasite invasion was accompanied by clinical signs in males. Evaluating the 

peculiarities of sexual life of both subgroups, it should be noted  that oral sex was usual in 

68.5% of couples, anal sex - in 75% of couples with revealed parasite invasion, that should 

be taken into attention, while choosing the methods of prevention and treatment of 

reproductive health disorders. 

On the second stage of studies with the participation of 298 women (open controlled 

study in paralel groups) the evaluation of the developed system of offered complex of 

diagnostic and theraputic measures effectiveness was conducted, compared to patients with 

confirmed parasite invasion, who on the stage of pregravidar preparation refused from the 

antihelminthic therapy, offered by us. 

The effectiveness of the offered preventive and therapeutic measures in women of the 

main group (ІV group) in the treatment of toxocarosis made 100 %, enterobiasis – 95.5%, 

ascaridosis – 94.7%. Repeated antihelminthic treatment was administered to 3 women with 

ascaridosis and 9 with enterobiasis with detected parasites even without significant clinical 

signs of pinworms invasion. The cases of reinfection were not noted. During the first 3 

months in women, who refused from the offered antihelminthic therapy (comparison group 

- V group) the selfsanation from enterobiasis was noted in 9 from 58 infected patients, what 

made 15.5%. In family and surrounding of the patients the sanitary-hygienic regimen 

improved. Ascaridosis and toxocarosis incidence, confirmed by coprological and/or 

serological results, blood eosinophylia did not change and made 26.4% and 9.9%, 

respectively. The effectiveness of the offered differentiated therapy with the implication and 

correction of parasite invasion towards the elimination of symptoms of excoriation of the 

external sexual organs and perianal area made  100% in main group at 65.8% in comparison 
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group (p<0.001); concerning acne reduction –in 69.4% and 52.6% women (p<0.001), 

respectively; elimination of clinical signs of recurrent colpitis with the evaluation of relapses 

during a year occured 89.2% and 48.2% (p<0.001), respectively. Even more representative 

was the effectiveness of reduction of urinary system symptoms – from 14.8% before 

treatment to 2.8% after correction in main group towards 18.7% and 7.7% in comparison 

group respectively (p<0.001); manifestations of mammal glands pathology 2-fold in main 

group towards 1.4-fold in comparison group respectively, gastrointestinal pathology – 37% 

vs 12.5% in main group towards 37.4% vs 19.7% (p<0.005) of the comparison group 

respectively. 

The renewal of the vaginal microbiocenosis in main group (IV group) was stated with 

the decrease of the number of Esherichia coli with hemolytic properties  (p<0.05), 

elimination of growth of S. aureus, Кlebsiella pneum., Proteus mirabili and vulgaris, 

Streptococcus spp (p<0.05) and increased level of Lactobacillus spp. (χ²=36,0, p<0.001). 

Along with this Gardnerella vaginalis (χ²=18.0, p<0.001), Ureaplasma urealyticum and 

parvum (χ²=33.3, p<0.001), flagella Candida ( p<0,001) were eliminated.  

After the completion of treatment in women of the main group the restoration of the 

rectum microecology was stated: Bifidobateria level increased (χ²=24.6, p<0.001), 

Lactobacillus spp. (χ²=36.0, p<0.001), elimination of E.coli with hemolytic properties 

occured (χ²=33,3, p<0,001), flagella of Candida (χ²=11.8, p=0.006), Кlebsiella pneum. 

(χ²=9.1, p=0.003) on the background of E.coli with normal properties (χ²=18.0, p<0.001). 

Analysis of the intestinal biocenosis indices in women of comparison group after the 

conducted therapy course revealed Esherichia coli with normal enzymatic activity in 

number less than 105 CFU/g in 17.6% cases (before treatment – in 9.9%), Esherichia coli 

with hemolytic properties – in 24.2% (before treatment – in 31.9%) Klebsiella pn., ox. – in 

10,9% (before treatment – in 19.8%), Candida albicans – in 14.2% (before treatment – in 

24.2%), what combined with the increased incidence of Lactobacillus spp. and 

Bifidobacterium spp. (р<0.05) detection in feces.  

The effectiveness of the offered differential therapy with the implication and correction 

of parasite invasion towards endothelial dysfunction status stated in the main group the 

normalisation of nitrite-anion content and L-arginine concentration in blood plasma (from 
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61.2±5.2 to 82.6±6,2 mcg/ml) ILβ (from 3.8±0.2 to 1.7±0.3 pg/ml) and IL-4 (73.9±5.4 to 

38.7±1.6 pg/ml) (р<0.05), decrease of nitrite-anion content (from 26.8±0.55 to 20.6±1.2 

mcg/ml), stating about the decrease of the inflammatory response of the organism differently 

from the indices of the comparison group. The effectiveness of the restoration of cortisol 

and estradiol level to normal ranges (р<0.05) in the main group was representative, in 29.6% 

patients with increased cortisol level of the comparison group after the complex 

medicamentous treatment cortisol indices reached normal indices. 

The realisation of the offered complex of diagnostic and theraputic measures, including 

modern approaches to the evaluation and treatment of parasite invasion in reproductive 

health disorders in women, correction of alterations of microbiocenosis of sexual routes and 

colon provides 2-fold increase of the incidence of desired pregnancy. 

Based on the conducted studies the scientifically substantiated system of therapeutic 

and preventive measures and step by step rehabilitation of reproductive health in women 

with parasite invasion was elaborated. 

An algorhythm of diagnostic and therapeutic measures of renewal of reproductive 

health and increase of life quality of women with reproductive system pathology and 

parasite invasion was offered for the practical health care. Women with reproductive health 

disorders: inflammatory disorders of sexual routes, primary infertility, complicated 

reproductive anamnesis require complex examination towards parasite invasion, which in 

addition to protocol examinations should include: - in chronic inflammatory processes of 

sexual routes feces analysis towards the presence of pinworms eggs, smear for pinworms, 

bacteriological test for dysbacteriosis; - in primary infertility and complicated reproductive 

anamnesis feces analysis for pinworms eggs, smear for pinworms, bacteriological test for 

dysbacteriosis, IgG to Ascaris and Toxocara - in acne vulgaris - feces for pinworms eggs, 

smear for pinworms, IgG to Ascaris. 

In the case of manifestations of abnormal uteral hemorhages in the form of 

hypermenorhea the examination towards parasite invasion, in particular ascaridosis, is 

recommended. In the complex of examination of women with primary infertility and 

complicated reproductive anamnesis it is reasonable to carry out ultrasound examination of 

mammal glands, thyroid gland, kidneys, liver, gallbladder, pancreas in addition to protocol 
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examinations, since the incidence of these organs pathologies increases in parasite invasion. 

If parasite invasion is revealed in women with reproductive health disorders on the stage of 

pregravidar preparation, it is reasonable to perform a comprehensive blood analysis with the 

determination of platelets content. 

It is reasonable  to begin the treatment of acne vulgaris in patients, who have parasite 

invasion, with the elimination of pinworm agent. In case of detection of parasite invasion in 

women with recurrent vulvites and vulvovaginites with ulceration the treatment should be 

started with the elimination of pinworm agent. It is reasonable to start the treatment of 

women with parasite invasion and disorders of reproductive health with the administration 

of the uptodate antihelminthic drugs  (albendasol). The next stage is the correction of vaginal 

microbiocenosis and colon, the last - tactics of pregnancy planning. 

Choosing the methods of prophylaxis and therapy of parasite invasion the mechanism 

of pinworm invasion transmission in different kinds of sexual intercourse should be 

considered and examination and treatment of sexual partners should be recommended. 

Prophylactic application of antihelminthic drugs does not allow full elimination of parasite 

invasion and requires control examinations, what family doctors, pediatricians, obstetricians 

and gynecologists should consider. 

Introduction of diagnostic, curative and preventive measures for the improvement of 

reproductive health in females favored the increase of the incidence of the desired 

pregnancy, decrease of reproductive losses frequency and improvement of life quality. 

Key-words: reproductive health, parasite invasion. 
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ІФН – Інтерферон 

ІФА до ВІЛ – Визначення вірусу набутого імунодефіциту 

КУО – Кількість умовних одиниць 

ЛГ – Лютеїнізуючий гормон 
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МЦ – Менструальний цикл 

ПБ – Первинне непліддя 

Пл – Пролактин 

ПЛР – Полімеразно-ланцюгова реакція 

ПОЛ – Пероксидне окиснення ліпідів 

ПП – Попередні пологи 

ПУ – Паразитарне ураження 

РВ – Репродуктивні втрати 

РЗ – Репродуктивне здоров’я 

Св – Самовільні викидні 

СЕП – Секреторно-екскреторні продукти 

СОД – Супероксиддисмутаза 

ФНП-α – Фактор некрозу пухлини-альфа 

ФСГ – Фолікулостимулюючий гормон 

ТБК-активні 

продукти 

– Продукти тіобарбітурової кислоти 

ТЗГ – Тироксинзв’язуючий глобулін 

ТТГ – Тиреотропний гормон 

СПКЯ – Синдром полікістозних яєчників 

Т – Тестостерон 

Т4 – Тироксин 

Т3 – Трийодтиронін 

УАА – Ускладений акушерський анамнез 

УЗД – Ультразвукове дослідження 

ФНП-α – Фактор некрозу пухлини-альфа 

ФСГ – Фолікулостимулюючий гормон 

ЦМВ – Цитоменаловірусна інфекція 

ШКТ – Шлунково-кишковий тракт 

ЩЗ – Щитоподібна залоза 

САТ-1 – Катіонний амінотранспортний транспортер 
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Ig – Імуноглобулін 

HLA – Лейкоцитарні антигени 

RW – Реакція Вассермана, обстеження на сифіліс 

NO – Нітрогену оксид 

cNOS – Конститутивна NO-синтаза 

iNOS – Індуцибельна NO-синтаза 

еNOS – Ендотеліальна NO-синтаза 

nNOS – Нейрональна NO-синтаза 

ТОRCH – Хвороби, що передаються вертикальним 

механізмом передачі  - токсоплазмоз, краснуха, 

хламідії, ЦМВ, герпес, інші. 

TGAbs – Антитіла до тіреоглобуліну 

TRAbs – Антитіла до рецепторів тиреоїдних гормонів 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дисертації. 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: укранський вибір” 

і ”Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період 2017 – 2021 рр.” і залежить від 

різноманітних чинників впливу на порушення репродукції [39, 71. 78, 98]. Чисельні 

суспільні, економічні, психологічні та медичні фактори призводять до зменшення 

народжуваності та невиношування вагітності жінками [87, 106, 114, 162]. Провідне 

місце серед чинників агресивного впливу на РЗ посідають хронічні запальні процеси 

репродуктивної системи [48, 72, 90]. Актуальною є проблема збільшення частоти 

запальних захворювань статевих органів в 1,3 разу в останні роки, що призводить до 

зростання невиношування вагітності та безпліддя [30, 72, 102, 115]. Проблема 

запальних уражень нижнього відділу генітального тракту жінок, незважаючи на 

застосування все новіших медикаментозних середників, далека від практичного 

вирішення [20, 23, 99, 198, 224, 237]. Враховуючи, що нелікована урогенітальна 

інфекція призводить до зростання материнської і перинатальної захворюваності, 

необхідні подальші дослідження для удосконалення та розробки оптимальних 

адекватних лікувально-діагностичних алгоритмів при різних формах генітального 

інфікування, що дозволить забезпечити не тільки вилікування, але й покращення 

якості репродуктивного здоров'я. 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 [17]. У цьому аспекті паразитарні 

хвороби є останньою ланкою диференційної діагностики агресивного впливу на 

репродуктивну функцію жінок [11, 18, 28, 37]. 

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

інфіковані Ascaris lumbricoides [183, 211, 259, 335]. При цьому точні статистичні дані 

про частоту паразитарного ураження (ПУ) залишаються недооціненими, оскільки 
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аналізу підлягають переважно ускладнення персистенції гельмінтів (кишкова 

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

запалення жовчевих проток, гнійний плеврит, пневмонія, тощо) [16, 211, 184, 214]. 

Ентеробіоз вважають найпоширенішою інфекцією у США та Західній Європі, 

причому рівень поширеності в деяких громадах становить 30-50% [260, 465].  

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

стани, які знижують якість життя і негативно впливають на їх РЗ [11, 400]. 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 [266, 466, 458]. Водночас, наказ МОЗ України від 

15.11.2007 № 417, регламентує обстеження на паразити при обмеженій кількості 

патологій нижніх відділів статевої системи жінки та виконується не повністю [85].  

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 

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.  
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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. 
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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. 

Об’єкт дослідження – стан репродуктивного здоров’я жінок із паразитарним 

ураженням. 

Предмет дослідження: епідеміологія порушень репродуктивного здоров’я, стан 

екстрагенітальних органів і систем, стан мікробіоценозу статевих шляхів, 

гормональний та імунний статус, показники NО і ПОЛ у жінок із паразитарним 

ураженням.  

Методи дослідження: клінічні, клініко-епідеміологічні, соціологічні, 

інструментальні, біохімічні, мікробіологічні, імунологічні, морфологічні, 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі дістало 

подальший розвиток обгрунтування впливу паразитарного ураження на 

репродуктивне здоров’я жінки. 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. 

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 в жінок з ПУ, визначена діагностична 

цінність зростанням рівня кортизолу і естрадіолу при даній патології. Вперше 
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здійснено поглиблене дослідження впливу ПУ на формування системного запалення, 

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

Уперше доведено участь системи NO-синтаза/аргіназа та оксидативних процесів 

у розвитку ендотеліальної дисфункції при ПУ у жінок.  

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.  

Уперше відзначено статевий шлях передачі гельмінтів у жінок репродуктивного 

віку, що пов’язано з можливістю їх трансмісії фекально-оральним шляхом при 

різновидах статевого життя. 

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; Новороздольської 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 
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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 

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 проводено 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 ( 2-га 

комунальна міська поліклініка 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 

http://likar.dokladno.com/clinic.php?clinicId=81
http://likar.dokladno.com/clinic.php?clinicId=81
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дослідження, висновки та підготовка матеріалів до друку). Аналіз і узагальнення 

результатів дослідження здійснено за участю наукового консультанта. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідались та обговорювались на: Российской научно-практической конференции 

«Патология шейки матки и генитальные инфекции от теории к практике ( Москва, 

2007 р.); Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України з міжнародною участю 

“ Репродуктивна ендокринологія: перинатальні, акушерські, гінекологічні аспекти” 

(Дніпропетровськ, 2008); XII конгресі Світової федерації українських лікарських 

товариств (Івано-Франківськ, 2008); XIX FIGO World Congress of Gynecology and 

Obstetrics (Cape Town, South Africa, 2009); Міжнародному конгресі «Репродуктивне 

здоров'я молоді — головний демографічний резерв нації» (Київ, 2009); Науково-

практичній конференції акушерів-гінекологів України «Запальні захворювання та 

порушення менструального циклу: новий погляд на стару проблему (Кам’янець-

Подільський, 2009); VII Науково-практичній конференції “Інтеграційні ініціативи в 

акушерстві та гінекології”; 11th Congress of the European Society of Contraception and 

Reproductive Health (The Hague, Netherlands, 2010); Международной конференции 

«Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии» (Судак, 2010 г); 

9th Congress of the European Society of Gynecology  ESC (Copenhagen, Denmark, 2011); 

ХІІІ з’їзді акушерів-гінекологів України «Охорона репродуктивного здоров’я. 

Профілактика материнської та перинатальної захворюваності та смертності» (Одеса, 

2011); The 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility 

(Paris, France, 2011); Международной  конференции «Актуальные вопросы 

гинекологии и перинатологии» (Судак, 2011); в роботі національного циклу 

семінарів ”Актуальні питання збереження репродуктивного здоров’я жінок в Україні” 

(Львів-Тернопіль, 2011); Международной  конференции «Актуальные вопросы 

акушерства, гинекологии и перинатологии» (Судак, 2012); семінарі “ Проблемні 

питання в перинатології та гінекології” (Донецьк, 2012); 10 Congress of the European 

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

Української Асоціації Репродуктивної Медицини «Теорія і практика репродукції 

людини» (Львів, 2013); Всеукраїнській науково-практичній конференції 
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інфекціоністів «Змішані інфекційні і паразитарні хвороби» (Івано-Франківськ, 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 conference of Experimental and Clinical Biochemistry (Lviv, 

2013); 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, Spain, 2016); XIV з’їзді акушерів-гінекологів України та Науково-

практичної 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, Austria, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2017); засіданнях асоціації акушерів-гінекологів та дермато-венерологів 

Львівської області (Львів, 2014, 2016, 2017). Відомості про апробацію дисертації 

наведені у додатку . 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 56 наукових праць. Із них 

26 – у виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 6 – у іноземних журналах, 20 з 

них самостійно, 1 монографія “Репродуктивне здоров’я жінок при паразитарному 

ураженні”, розділ у навчальному довіднику «Біохімічні показники в нормі та при 

патології» під ред. професора О. Я. Склярова; підрозділи в підручнику «Громадське 

здоров’я і громадське медсестринство (2-ге вид. перероб. і допов.) під ред. професора 

Є. Я. Склярова; 20 робіт у матеріалах вітчизняних і зарубіжних конгресів, 

конференцій і з’їздів. Отримано 3 патенти України на корисну модель. 

Перелік всіх публікацій з вказанням особистої участі наведений у додатку. 
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РОЗДІЛ 1 

 

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК І ПАРАЗИТАРНЕ УРАЖЕННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Враховуючи негативну демографічну ситуацію у державі протягом останніх 20 

років, народження кожної здорової дитини та збереження репродуктивного здоров’я 

жінки є важливою проблемою в Україні і фактором національної безпеки, що 

обумовило створення концепції державної програми "Репродуктивне здоров'я нації 

2006-2015, ”Здоров’я – 2020: укранський вибір” і ”Репродуктивне та статеве здоров’я 

нації на період 2017 – 2021 рр.” і залежить від різноманітних чинників (суспільних, 

економічних, психологічних, медичних) впливу на порушення репродукції [39, 73, 

98]. Репродуктивне здоров'я - стан повного фізичного, розумового та соціального 

благополуччя, напряму залежить від економічної і соціальної ситуації в державі, а не 

тільки медичного забезпечення. Протягом останніх років реформ зросла якість і 

медична допомога жіночому населенню, так згідно даних Державної служби 

статистики за 2017 рік по Україні оглянутих профілактично жінок 6338,4 на 100 000 

населення, по Львівській області 7541,9 на 100 000 населення), УЗД оглядуто 3 369 

714,00 осіб 1479,87 на 100 000 населення), по Львівській області 160 987,00 осіб 

1216,56 на 100 000 населення), питома вага (у % ) ультразвукових досліджень в 2017 

році жіночих статевих органів по Україні 13,5% у т.ч.під час вагітності 42,0%, по 

Львівській області - 9,6% у т.ч.під час вагітності - 42,%, молочної залози по Україні - 

2,1%, по Львівській обл - 1,1%, щитоподібної залози по Україні - 5,3% по Львівській 

обл - 4,9% [151]. На тлі АТО, внутрідержавної і трудової позадержавної міграції 

населення, на початок 2017 р. в Україні чисельність населення становила 42 584,5 тис. 

осіб, а чисельність жінок фертильного віку (15-49 років) станом на 1 січня 2018 р. – 

10 120 498 осіб, при цьому значна частина жінок репродуктивного віку страждає на 

захворювання сечостатевої системи (9265,7 на 100 000) [151].  

За оцінкою Державної служби статистики, за 2017 рік захворювання сечостатевої 

системи (N00-N99) по Україні виявляли у 2 782 043 осіб (14 584,6 на 100 000 
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населення), з них по Львівській області - 136 697 осіб 12 578,6 на 100 000 населення), 

сальпінгіт, оофорит (N70) - у 178 855 (937,6 на 100 000 населення) і 7 207 осіб (663,2 

на 100 000 населення) відповідно, запальні захворювання шийки матки діагностували 

- у 152 348 (798,7 на 100 000 населення) і 6 943 (638,9 на 100 000 населення) 

відповідно, незапальні хвороби шийки матки (N86-N88) були фіксовані по Україні у 

391 107 осіб (2 050 на 100 000 населення), по Львівській області - у17 563 (1 616,1 на 

100 000 населення), оперативні втручання на жіночих статевих органах по Україні у 

132,95на 10 000 населення, по Львівській області у 123,60 на 10 000 населення [151]. 

Поряд з цим за 2017 рік жіноча безплідність по Україні констатована у 38 168 осіб 

(397,8 на 100 000 населення), по Львівській області  - у 1 635 жінок (285,5  на 100 000 

населення), а вишкрібання матки, які пов’язані з вагітністю (крім штучного 

переривання вагітності) по Україні було проведно 41 292 особам ( 40,41 на 10 000 

населення), по Львівській області  - 4 146 жінкам (67,99 на 10 000 населення) [151]. 

Динаміка проблеми патологічних станів репродуктивного здоров’я останніх років 

показує зростання кількості пацієнтів з тяжкими і хронічними формами, які не 

піддаються стандартним методам діагностики і терапії, і саме в цій групі хворих 

неефективність лікування обумовлена недіагностованими паразитарними інвазіями 

[44, 117]. У цьому аспекті паразитарні хвороби є останньою ланкою диференціальної 

діагностики агресивного впливу на репродуктивну функцію жінок з проявами 

тубооваріальних пухлин, піосальпінксів, перед- і післяменструальним синдромом, 

завмерлими вагітностями та самовільними викиднями, анемією під час вагітності, 

кровотечами в післяпологовому періоді, психоемоційними розладами [78, 266, 446, 

459]. 

На сьогодняшній день у світі гельмінтами заражено понад 1,45 млрд людей, 819 

млн із них інфіковані Ascaris lumbricoides [335]. При цьому точні статистичні дані про 

частоту 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) [15, 184]. Згідно даних Державної служби статистики, 

гострий панкреатит: за 2017 рік виявлено по Україні у 6,51 на 10 000 населення, по 
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Львівській області - у 4,76 на 10 000 населення), гострий аппендицит 13,02 і 11,98 на 

10 000 населення) відповідно, гостра непрохідність кишок - 2,20 і 2,46 на 10 000 

населення, відповідно [151].  

 

1.1 Хронічні безсимптомні запальні процеси жіночої статевої системи і 

репродуктивне здоров’я жінок на тлі паразитарного ураження 

 

Запальні захворювань жіночих статевих органів складають 70% від всіх інфекції 

піхви. Хронічні запальні захворювання статевої системи, особливо сальпігніт, 

ендометрит, перитонеальні злуки складають питому частку в структурі безпліддя 

[102]. Етіологічними чинниками трубного або перитонеально-трубного безпліддя є 

хронічні запальні захворювання органів малого таза [66, 115]. Хронічне 

персистування інфекцій, здатних викликати сальпінгіт, пов'язано, переважно з 

наявнітю Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominisі Chlamydia trachomatis [23, 224, 

384]. Так, за даними Прилепської В.Н.та співав. [108] у жінок з бактеріальним 

вагінозом (БВ) Mycoplasma hominis зустрічалася у 20% випадків, а Ureaplasma 

urealyticum – у 28,6% випадків. У жінок з умовною нормою дані мікроорганізми, 

відповідно, зустрічалися з частотою 20 і 24,2% випадків. 

БВ – найбільш широко поширене захворювання піхви у жінок репродуктивного 

віку. За даними різних авторів, його частота складає від 10% до 35% серед 

гінекологічних хворих репродуктивного віку, до 60% серед запальних захворювань 

піхви. За даними Подольського В.В. [100] і Шурпяк С.О. [167].  БВ являє собою 

дисбаланс вагінальної флори, що характеризується відсутністю, зазвичай, 

домінуючих при нормальних умовах лактобактерій і підвищенням кількості різних 

видів мікроорганізмів з домінуванням грамнегативних бактерій і Actinobacteria, 

концентрація яких досягає 109-1011 КУО/мл, утворення патологічної біоплівки піхви 

[106, 265, 433]. БВ має складну, неоднорідну полімікробну природу (Mobiluncus sp., 

Gardnella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Bacteroides, 

Fusobacterium, Prevotella, Peptosteptococcus 1010-1011 КУО/мл3), яка може 

змінюватись з віком, протягом місяця та відрізняється у різних людей  [265, 337, 356, 
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432, 433, 455]. Додатковими критеріями діагностики баквагінозу є наявність 

гомогенних виділень з піхви, підвищення рН вагінального секрету, позитивний 

амінний тест [171, 249, 337]. До факторів, що підвищують ризик розвитку БВ, 

відносять: відсутність та різке зниження H2O2 продукуючих лактобацил в піхві;  

екологічні фактори, такі як паління, спринцювання, а також деякі сексуальні практики 

та нові сексуальні партнери [185, 227, 323, 341, 348, 362, 380]. 

Виявлення БВ у жінок з безпліддям коливається в межах 14-45%. Жінки з 

трубним фактором безпліддя мали втричі більшу частоту проявів БВ, ніж жінки з 

ендометріозом, чоловічим фактором безпліддя або безпліддям неясного ґенезу [221]. 

Ці дані підтвердили зв'язок між БВ, запальними захворюваннями органів малого таза 

і ураженням маткових труб, але не допомогли розрізнити причину і наслідків 

безпліддя [1, 23, 30, 192, 245, 250]. Найвища поширеність БВ відзначається серед 

хворих з СПКЯ (60,1%) і з безпліддям нез’ясованого генезу (37,4%), що дало ряду 

авторів мотивацію стверджувати  важливість БВ як одного із значних факторів 

перешкоджання вагітності, а також фактора, що може викликати ановуляцію [222, 

224, 258, 265].  

Часто БВ перебігає безсимптомно, однак клінічно спостерігають особливості, які 

характеризуються зростанням виділень рідини  піхви, підвищення рН>4,5, наявністю 

запаху, подібного до запаху риби, наявністю ключових клітин (clue cells) (епітеліальні 

клітини, покриті бактеріями). Окрім цього, про БВ свідчить висока активність 

піхвової сіалідази фермента, що розщеплює кінцеві залишки сіалової кислоти, 

складних гліканів, які у достатній кількості присутні на поверхні епітеліальних клітин 

та секретуються зі слизом. Активність сіалідази у піхві рідко виявляють у жінок з 

нормальною флорою; бактеріальні сіалідази є факторами вірулентності за умов 

бактеріальних інфекцій у різних слизових оболонках [338].  

Gardnerella vaginalis є одним з мікроорганізмів, що бере участь у розвитку БВ. 

Патогенетична роль сіалідази Gardnerella vaginalis пов’язана з деглікозилюванням та 

деградацією глікопротеїнів слизової піхви. Gardnerella vaginalis може бути 

відповідальною за формування ключових клітин (clue cell), оскільки вона була 
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виявлена на епітеліальних клітинах піхви частіше, ніж інші БВ-асоційовані анаероби 

(Mobiluncus, Bacteroides, Fusobacterium) [249, 297, 338].  

Доведено вплив Gardnerella vaginalisпри інфекційних захворюваннях матки та 

розвитку ендометриту. Порівняння епітеліальної адгезії, цитотоксичності та 

утворення біоплівки між БВ-асоційованими бактеріями свідчить про більш 

небезпечну роль Gardnerella vaginalis, ніж інших видів мікроорганізмів, що беруть 

участь у розвитку БВ [196]. Слід відзначити, що Gardnerella vaginalis може 

виділятись і у піхвовому вмісті здорових жінок [342]. 

БВ є фактором розвитку внутрішньоутробної інфекції та передчасних пологів, 

що призводить до зростання перинатальної захворюваності та дитячої смертності 

[192, 223, 297, 360, 381]. У жінок з БВ підвищується ризик виникнення запальних 

процесів органів малого таза; інфекційних ускладнень після операцій або рутинних 

гінекологічних процедур; зростає частота інфекцій, що передаються статевим 

шляхом [223, 297, 323, 420]. 

Надзвичайно загрозливою є безсимптомна або невиразна клінічна картина 

захворювань, наслідки яких негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я. 

Урогенітальна інфекція не тільки є причиною безплідності, але й призводить до 

збільшення частоти мимовільних викиднів, передчасних пологів, післяпологових 

запальних ускладнень, народження дітей із низькою масою тіла, зростання частоти 

перинатальної захворюваності та смертності [6, 111, 171, 173].     

Ureaplasma urealyticum і  Mycoplasma hominis є одним з потенційно патогенних 

видів, що відіграють етіологічну роль як в чоловічому, так і в жіночому безплідді [286, 

357]. Різними дослідниками протягом останніх років доведено, що U. urealyticum є 

одним з найчастіших причин чоловічого безпліддя і виявляється майже у 45% 

чоловіків з безпліддям. Ця група інфекцій негативно впливає на рухливість, щільність 

і морфологію сперматозоїдів, знижує оксиредуктивний потенціал еякуляції, що 

робить сперму більш чутливою до перекисного пошкодження, знижує якість і 

потенціал сперми [286]. 

За результатами різних авторів, U. urealyticum до 30% виявляється у пацієнток з 

хронічними запальними захворюваннями органів малого таза і призводить до 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3602284/#pone.0059539-Gardner1
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трубного ураження ≈ 20% пацієнток [23, 384]. M. genitalium виявляли у 16% жінок з 

безпліддям при мікробіологічному обстеженні; у 27% при біопсії ендометрію. 

Патологія маткових труб і порушення проліферації ендометрію були 

продемонстровані у 33% і 26,66% випадків, відповідно [217]. 

Відзначено, що взаємодія глистової інвазії з наявною уреоплазменною інфекцією 

та умовно патогенною флорою може викликати розвиток хронічних запальних 

процесів органів малого тазу [258, 464]. При хронічному імунодефіциті піхви 

потрапляння інфекційного чинника (трихомонад, гонококів, хламідій, мікоплазм) 

провокує розвиток безпліддя і наступних репродуктивних втрат, а папіломавірусна 

інфекція викликає дисплазії, кондиломи та рак шийки матки [316, 236]. 

Отже, порушення мікробіозу піхви є загрозливим фактором впливу  на стан 

репродуктивного здоров’я. Урогенітальна інфекція не тільки є причиною 

безплідності, але й призводить до збільшення частоти мимовільних викиднів, 

передчасних пологів, післяпологових запальних ускладнень, народження дітей із 

низькою масою тіла, зростання частоти перинатальної захворюваності та смертності.  

 

1.1.1 Епідеміологія паразитарного ураження серед невагітних і вагітних жінок, 

неспецифічні клінічні прояви   

 

Проведені дослідження свідчать, що з року в рік розповсюдженість глистових 

інвазій зростає як в Україні, так і за її межами [45, 57, 103, 146, 317]. Практично 98% 

усіх випадків паразитарних захворювань викликають три гельмінтози: ентеробіоз, 

аскаридоз та трихоцефальоз, з яких найчастіше зустрічається ентеробіоз (96,7%) [17]. 

Захворюваність на гельмінтози в теперішній час складає 1333 осіб на 100 тисяч 

населення, щороку від цього страждають 400-600 тис. мешканців України. Згідно 

статистичних даних, населення Полтавської, Сумської і Чернігівської областей більш, 

ніж на 60% уражено гельмінтами [17]. При цьому провідне місце займає ентеробіоз 

дітей і дорослих (у 2008 р. 331,82 випадків на 100 тисяч населення, в 2009 р. - 300,73). 

Оскільки на ентеробіоз хворіють переважно діти (до 90% від усіх випадків), то і 

показник захворюваності цим гельмінтозом у них значно більший (у 2008 р. - 2075,27 
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випадків на 100 тисяч дитячого населення, а в 2009 р. - 1863,53). У однаковій мірі 

ентеробіоз виявляють у США, країнах Євросоюзу та країнах Азії, Латинської 

Америки та Африки [260, 465]. Епідеміологічні дослідження свідчать про значну 

частоту паразитарного ураження у жінок - ентеробіоз виявляється у 60% обстежених, 

аскаридоз – у 20-23%. Подобівський С.С з колегами [96] в 2017 р. опублікували 

результати захворюваності на паразитарні інвазії у Західній Україні за 2014-2015 р.р., 

при цьому найбільш поширеними є аскаридоз, ентеробіоз і лямбліоз. Ентеробіоз 

фіксували від 500 до 1300 на 100 000 населення в залежності від району, аскаридоз 

200-300 випадків 100 000 населення [96].  

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 

[17]. Динаміка захворюваності на аскаридоз в Росії серед дорослого населення 

показала, що починаючи з 2003 року спостерігалось зростання захворюваності. 

Найвищі показники реєструвалися в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 роках і складали 

34,7; 97,4; 108,2; 161,7; 63,7 випадків на 100 тис. населення відповідно. Найчастіше 

гельмінтозами хворіють жінки - в 57,97% випадків [17]. 

Серед глистових уражень у жінок значне місце займають ентеробіоз  (60%) та 

аскаридоз (20-23%). Аскаридоз, збудником якого є більш важкий та активний 

паразит, порівняно з ентеробіозом, проявляється різнобарвною клінічною 

симптоматикою, яка може включати ураження печінки, жовчного міхура, 

підшлункової залози, легень [16, 211, 214].  

Роботи останніх років по вивченню паразитарного ураження під час вагітності 

показують інфікування 2-12% вагітних жінок [37, 231]. Так, Ascaris lumbricoides 

виявляли у 14% вагітних в Мексиці, у 15%  вагітних жінок в Ефіопії, у 23% у Нігерії 

[298]. У Мексиці за умов детального обстеження кала вагітних на яйця глист та тричі 

під час вагітності, розповсюдженість кишкових паразитарних захворювань складала 
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38,2%. У 84% жінок був виявлений один паразит. Найбільш часто виявляли лямблії 

(65,8%) і аскариди (13,9%). У більшості жінок уражених паразитами було відзначено  

низький санітарно-гігієнічний стан  помешкання, робота з землею та контакт з 

домашніми тваринами [298]. 

Enterobius vermicularis (людський гострик) - є етіологічним фактором 

ентеробіозу, представлений нематодою довжиною 2–13 мм, паразитує у товстому 

кишківнику. Резервуаром є інфіковані люди; поширення відбувається аліментарним 

шляхом при ковтанні яєць, через брудні руки або продукти харчування. У 

дванадцятипалій кишці з яєць вивільняється личинка, яка мігрує до товстого 

кишківника і там дозріває. Запліднені самки мігрують до ділянки анусу, там 

відкладають на шкіру яйця, що дозрівають протягом 6 год, часто розвивається 

аутоінвазія. Інкубаційний період від зараження до появи яєць у калі становить 2–8 

тиж.; хворий є джерелом інфекції для контактних осіб, впродовж усього періоду 

видалення яєць. Факторами ризику є погані санітарно-гігієнічні умови та робота у 

дитячих колективах [62, 64]. 

Етіологічним фактором аскаридозу є людська аскарида (Ascaris lumbricoides) - 

круглий черв'як (нематода) довжиною 15–35 см, паразитує у тонкому кишківнику 

людини. Резервуаром інфекції є інфіковані люди; інфекція поширюється 

аліментарним шляхом при вживанні продуктів харчування (овочів та фруктів, які 

контаміновані яйцями паразита, часто пов’язані з людськими фекаліями) або через 

брудні руки, на яких є яйця аскариди (забруднені ґрунтом). Зараження відбувається 

шляхом проковтування інвазивних яєць → у тонкому кишківнику з яйця 

вилуплюється личинка і проникає у кровоносне або лімфатичне русло → пройшовши 

через печінку (де початково дозріває) і серце, мігрує до легень (де двічі линяє в 

альвеолах) → мігрує по шляху бронхіального дерева в глотку і горло, звідки, після 

проковтування, потрапляє до тонкого кишківника, у якому досягає зрілості та живе 

протягом 1–2 років. Інкубаційний період та період заразливості: від зараження до 

появи легеневих симптомів - 4–16 днів, а до досягнення повної зрілості і появи яєць 

у калі - 2–3 міс. У вологому ґрунті яйця зберігають інвазивні властивості впродовж 

7–10 років (є стійкими до заморожування) і прямих сонячних променів [15, 395]. 
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Значне місце у розвитку репродуктивної функції жінок відіграє також токсокароз 

(лат. Toxocarosis, англ. Toxocariasis) - це зоонозна гельмінтна інвазія, що 

спричиняється зараженням нематодами Toxocara canis і, значно рідше Toxocara cati, 

які паразитують відповідно у собак і котів. Хвороба у людей супроводжується 

ураженням різних життєво важливих органів і тканин (легень, мозку, очей, печінки, 

нирок, серця тощо). Статевозрілі особини Toxocara canis безсимптомно живуть в 

кишці собак, досягаючи іноді й 18 см у довжину. З кишечника виділяються вже 

інвазійні яйця, які широко контамінують велику кількість об'єктів зовнішнього 

середовища. Інкубаційний період від 2 тиж. до кількох місяців або років; неліковані 

тварини є джерелом інфекції для контактних осіб, а також середовище забруднене 

відходами тварин. Зараженість людей коливається від 7% населення у розвинених 

країнах та до 40% у країнах, що розвиваються [34, 51]. 

Giardia intestinalis поширена у всьому світі паразитарна інвазія з персистенцією 

у дванадцятипалій кишці і порожній кишці і є етіологічним чинником лямбліозу. 

Ендемічними територіями є країни, що розвиваються; а також дитячі колективи. 

Резервуаром інвазії є люди (в основному) і багато видів домашніх (собаки, кішки), які 

виділяють цисти паразита з калом, інкубаційний період триває від кількох днів до 

кількох тижнів, поширення відбувається аліментарним шляхом, в основному, через 

забруднені руки або воду [17]. 

Особливу роль в епідеміології паразитарних уражень відіграють фактори ризику: 

поїздки до Таїланду, Шрі-Ланки, Мальдів, Індії, Домініканської республіки, країн 

Африки, а також до Туреччини та Єгипту [28]. Гроші як фактор передачі з рук в руки, 

комп’ютерна оргтехніка і недооцінка її у передачі гельмінтів, сприяють поширенню 

паразитів. Досить актуальним питанням поширення гельмінтозів є проживання 

домашніх тварин не тільки в квартирах, але й у дворі, оскільки яйця паразитів можуть 

передаватися повітряно-пиловим шляхом (шерсть, пил). Забрудненість фекаліями 

тварин прибудинкових територій без належного прибирання; частий контакт 

населення із землею, купівля-продаж малообстежених продуктів харчування на 

стихійних ринках є звичними явищами екокультури в Україні. Наявність паразитів у 

членів сім'ї, а також культура приготування продуктів із сирої риби і м'яса, суші, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0_%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%90%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0_%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%9d%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Toxocara_canis&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Toxocara_cati&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d1%96%d1%82
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в'яленої риби, робота в погано провітрюваних приміщеннях все це призводить до 

зараження різними видами гельмінтозів [9, 53, 247, 285, 298, 330].  

Питання паразитарних захворювань дорослих, проблем гігієни та достовірності 

статистичних даних залишаються актуальними і дискутабельними в Україні. Існує 

проблема офіційної статистики  результатів обстежень кала на яйця глиста у дорослих 

в Україні та реальні масштаби епідемії ураження паразитарними захворюваннями 

залишаються нез’ясованими. Недостовірні результати обстежень, нерозуміння 

пацієнтами загрози для здоров’я зі сторони глистової інвазії та навмисне 

замовчування виявлених паразитів є факторами неповного подання реальної 

статистики [159].  

Динаміка реєстрації випадків гельмінтозів в Україні не корелює з кількістю 

продажу протигельмінтних препаратів: зниження частоти виявлення гельмінтозів на 

рік (320 614 випадків в 2005 році і 243 164 у 2009 році) супроводжується щорічним 

збільшенням продажу протигельмінтних препаратів (від 4165500 упаковок в 2005 

році до 5895492 в 2009 році).  Така ситуація багато в чому пов'язана з тим, що в 

основному реєструються гельмінтози, які є причиною госпіталізації в стаціонар, тоді 

як гельмінтози, виявлені в приватних клініках та іншими “засобами”, залишаються 

поза увагою. Враховуючи те, що на один курс лікування пацієнту потрібно від однієї 

до трьох упаковок протигельмінтного препарату, реальна поширеність гельмінтозів в 

Україні щорічно становить понад 3 млн. випадків [147].  

 

1.1.2. Вплив паразитарного ураження як фактора рецидиву і хронізації запальних 

захворювань жіночої статевої системи, звичного невиношування та розвиток 

безпліддя. 

 

В літературних даних представлено обмаль публікацій щодо висвітлення впливу 

паразитарного ураження на репродуктивне здоров’я жінок, хронізацію запальних 

захворювань жіночої статевої системи та розвиток безпліддя, основні публікації 

стосуються критичним і загрозливим станам ускладнень ПУ для життя людини, 
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вагітних жінок, новонароджених, оскільки дані прояви ураження гельмінтами 

фіксуються [2, 148,149]. 

Групою дослідників проведені роботи по вивченню взаємозв’язку запальних 

захворювань репродуктивної системи і дисбактеріозу кишки у жінок, де одними з 

причин є глистяні та протозойні інвазії [11, 37, 116, 163]. 

Ентеробіоз у акушерсько-гінекологічній практиці в основному розглядається як 

зовнішній паразит, який може викликати запальні захворювання нижніх відділів 

сечостатевої системи [11, 18, 276]. Клінічні симптоми ентеробіозу в акушерсько-

гінекологічній практиці залежать від кількості паразитів; локалізації ураження: 

вульва, вагіна, екзоцервікс, ендоцервікс, порожнина матки, просвіт маткових труб; 

тривалості персистенції паразитів у організмі та місцевої імунної відповіді. 

Ентеробіоз у гінекологічній практиці може бути етіологічним фактором розвитку 

рецидивуючих цервіцитів, вагінітів та вульвітів [11, 277, 283, 308].   

Вивчаючи випадки складних форм ентеробіозу у світовій акушерсько- 

гінекологічній практиці, нами було прослідковано  різноманітність перебігу та 

клінічних форм прояву захворювання у виникненні патологій репродуктивної 

системи жінки [305, 308, 311, 326].  

Поява гостриків у сечостатевій системі жінок пов’язана з їх рухом з прямої 

кишки і подальшим розповсюдженням. Найбільш частими і описаними є випадки 

виявлення ентеробіозу як фактору хронічних запальних захворювань нижніх відділів 

жіночої статевої системи у дитячому віці, в тому числі з розвитком маткових 

ювенільних кровотеч [65, 177, 202, 256, 292, 429]. Описані випадки наявності 

гостриків у порожнині матки у жінок, що викликало нерегулярний менструальний 

цикл та аномальні маткові кровотечі, кровотечі у менопаузі [365, 376 Особливу увагу 

привертають численні випадки перитубарних пухлин, тубооваріальні абсцеси, 

хронічні сальпінгіти, піосальпінкс з підтвердженням наявності яєць гостриків у 

поопераційних препаратах [78, 229, 278, 282]. У всіх перечислених випадках був 

виставлений діагноз - ентеробіоз.  

Особливістю гістологічних препаратів тубооваріальних абсцесів, викликаних 

гостриками, є наявність некротичих епітеліоїдних гранульом, імітуючих пухлину, яку 
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можуть помилково прийняти за рак, пограничні серозні новоутворення з 

мікропапілярними розростаннями. Отже, Enterobius vermicularis як інфекція 

маткових труб, викликає гостре або хронічне запалення, трубну непрохідність та 

безпліддя як трубне, так і перитонеальне [180, 247, 281, 282]. Клубки гостриків 

можуть не тільки викликати синдром хронічного тазового болю у правій та лівій 

клубовій ділянці,  абсцеси до 10 см у правому ілеоцекальному куті, апендицит, 

кишкову непрохідність, але й дисемінувати організмом, у тому числі в очі та ніс [183, 

204, 205, 279]. 

Персистенція гостриків у сечовому міхурі та причетність Enterobius vermicularis 

до розвитку енурезу в дітей також описані у літературі [228, 247, 280, 370]. Найбільш 

серйозним ускладненням при наявності Е. vermicularis є описаний смертельний 

випадок внаслідок розвитку бактеріального перитоніту на тлі перфорації товстої 

кишки та виникнення септичного шоку. Під час паталогоанатомічного обстеження 

паразити були знайдені не тільки у товстій кишці, але й у паренхімі нирок та легень 

[402]. 

Паразитарне ураження жінок на етапі планування вагітності у жінок з 

репродуктивними втратами і безплідністю, а також у вагітних є маловивченою темою, 

що призводить як до змін екосистеми організму, так і до порушень репродуктивного 

здоров’я жінок. Влив продуктів обміну паразитів (гостриків, аскарид) може 

викликати як аутоімунні процеси, так і прямий вплив на синтез та виділення ряду 

гормонів, що може бути фактором безпліддя [365, 407, 438, 461].  

Особливе значення має питання статевого шляху передачі паразитів. 

Урізноманітнення статевих відносин створює можливості для передачі/обміну як 

яйцями глист, так і, можливо, глистами під час різних видів сексуальних стосунків, 

що створює можливість для передачі паразитів фекально-оральним шляхом. Дані 

літератури по цьому питанню є вкрай недостатніми [176]. 

Яйця паразитів, як і самі паразити, є чужорідними тілами і викликають ендогенну 

інтоксикацію, алергічні прояви, гіповітаміноз, пригнічують імунну відповідь [5]. 

Гельмінти поглинають значну кількість вітамінів (у першу чергу  В12, необхідного для 

нормального кровотворення, вітамінів А і С), мікроелементів (Сu) та глюкози [273]. 
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Гіповітаміноз групи В є одним із факторів клініко-неврологічних порушень за умов 

ентеробіозу, особливо під час вагітності. Зниження неспецифічної резистентності 

організму сприяє підвищенню захворюваності вірусними та бактеріальними 

інфекціями, що особливо небезпечно для вагітних жінок, враховуючи негативний 

вплив останніх на стан плода і перебіг вагітності. 

Ще однією проблемою низького виявлення паразитів у вагітних і невагітних 

жінок є недостатня поінформованість лікарів, акушерів-гінекологів про патологічні 

стани, які спричиняються глистяними інвазіями, що пов’язано з змінами зі сторони 

травної (кишковою непрохідністю, перфоративним перитонітом, гострим 

панкреатитом, гострим апендицитом, гострим холециститом і запаленням жовчевих 

проток) та дихальної систем (задуха, гнійний плеврит, пневмонія) [330, 347, 353, 456].  

Хронічна інтоксикація організму жінки на тлі наявності аскаридозу 

супроводжується психоемоційними розладами, гіпотонією, акне, альгоменореєю, 

проявами передменструального синдрому, завмерлими вагітностями та самовільними 

викиднями, кровотечами в післяпологовому періоді [216, 315, 446]. Хронічне 

персистування аскарид в організмі може провокувати розвиток алергічних та 

автоімунних захворювань (тироїдиту, оофориту, ендометриту, сальпінгіту), що у 

свою чергу є факторами, які викликають безпліддя [5, 8, 46, 201, 211]. 

До неспецифічних проявів аскаридозу, з якими найчастіше зустрічається 

акушери-гінекологи відносять рецидивуючі хронічні запальні захворювання органів 

малого таза, особливо антибіотикорезистентні інфекції та процеси викликані 

Esherichia coli, Enterococcus faecalis і умовно патогенною флорою; безпліддя, злукові 

процеси в ділянці додатків матки без попередніх оперативних втручань, акне, прояви 

передменструального синдрому, алопеція, гірсутизм, маткові кровотечі, рецидивуючі 

кісти яєчників. Описані запальні пухлинні утвори в лівій клубовій ділянці, з наявною 

всередині Ascaris lumbricoides, які здатні викликати аменорею, абдомінальний біль, 

геморагічні кісти в яєчниках. Виявлення аскарид в шийці матки описані при 

гонококовому сальпінгіті, що дає підставу стверджувати про анально-вагінальний 

пасаж. Анально-уретральний шлях персистенції аскаридозу описаний в літературі. У 
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літературі наведені випадки гострого живота у вагітних та у жінок у післяпологовому 

періоді, викликані аскаридами [213, 303, 312, 328, 331, 458, 468]. 

Найбільш частими проявами аскаридозу, які викликають патології у  вагітних 

жінок можна розділити на важкі – панкреатит, холецистит, апендицит, кишкова 

непрохідність та легкі – анемія, токсикоз вагітних у терміні після 12 тижнів, кольпіти, 

дисбактеріоз травного тракту, шкірна висипка [266, 285]. У разі їх чисельної інвазії, 

аскариди проникають у шлунок і можуть виходити з блювотними масами. Вони 

можуть заповзати в дихальні шляхи, проникати в жовчевий міхур і печінку, протоки 

підшлункової залози викликаючи обтурацію, перфорацію, запальні процеси аж до 

септичних станів [255, 367, 402]. При наявності аскаридозу у вагітних жінок описані 

випадки завмерлих вагітностей, самовільних викиднів, патологій у новонарождених 

дітей [232, 422]. Розвиток цих патологій пов’язаний з тим, що яйця аскарид можуть 

проходити трансплацентарно та викликати імунну відповідь плоду [16, 238]. 

Відзначено, що діти від уражених аскаридами матерів, народжуються з меншою 

масою плода [16, 231, 251, 262, 298, 314, 386, 401].  

Враховуючи, що мікроекологія вагіни тісно пов’язана з ендоекологією 

шлунково-кишкового тракту, глистяна інвазія є патогномонічним фактором 

конфлікту флори вказаних органів [170]. Особливо дисбіотичні зміни піхви є 

небезпечними під час вагітності з розвитком вульвіту, вульвовагініту, кольпіту, 

ендоцервіциту, екзоцервіциту, хоріоамніоніту, ендометриту. Дисбіоз у товстій кишці 

може призводити до порушення кількості лакто - і біфідобактерій у піхві. Взаємодія 

глистяної інвазії з наявною уреоплазменною інфекцією та умовно патогенною 

флорою може викликати розвиток хронічних запальних процесів органів малого таза, 

і при хронічному імунодефіциті піхви і потраплянні інфекційного чинника 

(трихомонад, гонококів, хламідій, мікоплазм) може бути чинником безпліддя і 

репродуктивних втрат, а папіломавірусна інфекція викликає дисплазії, кондиломи та 

рак шийки матки [33, 236, 239, 245, 286, 316, 318]. 

Наявність паразитарної інфекції у вагітних жінок сильно відрізняється за 

клінічними проявами – від безсимптомного перебігу до важкого інфекційного 
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процесу, що може призводити до недостатності харчування, анемії, відставання 

внутрішньоутробного розвитку плода та мимовільного аборту [298, 305, 311]. 

Зміни стану пацієнток при гельмінтозах під час вагітності описуються у 

літературі [37, 163, 266, 446]. У ранніх опублікованих роботах було показано, що в 

інвазованих гельмінтами вагітних частіше, ніж у неінвазованих, зустрічалися нудота 

(55,1% і 35,8%, відповідно), гіперсалівація (28,6 % і 9,9%); блювання (34,7% і 17,3 %); 

набряки (29,8 %); гіпотензія (48,9 % і 28,2 %); анемія в I триместрі (30,6% і 13,5%); 

частіше була наявна загроза переривання вагітності (в першому триместрі 42,9% і 

23,5%, у другому триместрі - 36,2% і 18,3%); загроза передчасних пологів (36,4% і 

16,1%) і передчасні пологи (26,7% і 6,7%). В інвазованих вагітних жінок частіше, ніж 

у неінвазованих спостерігалося багатоводдя (13,3% і 1,4%, відповідно); домішки 

(наявність) мезонію в навколородових ходах (36,7% і 10,3%, відповідно); частіше 

виявляли затримку внутрішньоутробного розвитку плода (19,2% і 5,6%,) і 

новонародженого (26,7% і 10,4%), внутрішньоутробний дистрес плода (26,7 % і 

3,5%); підвищувався ризик антенатального (11,1% і 4,2%) та інтранатального 

інфікування (38,9 % і 8,3 %); зустрічалась алергічна симптоматика (22,4% і 8,6%); 

сенсибілізація до харчових алергенів (20,8% і 13,6%); підвищена частота виявлення 

еозинофілів (89,9% і 61,7%) і підвищене утворення загального імуноглобуліну Е 

(274,8±5,5 МЕ/мл і 176 ± 4,6 МЕ/мл, р<0,001) [2]. 

Виявлені живі гострики у піхві неодноразово були зафіксовані авторами під час 

вагітності у пацієнток, що мешкають у різних країнах світу. Хронізація персистенції 

ентеробіозу в нижніх відділах сечостатевої системи в період вагітності призводить до 

хронічних рецидивуючих кольпітів вагітних з розвитком кандидозу або 

бактеріального вагінозу. Вказані патології є факторами ризику втрат вагітності на 

різних термінах. Так, описаний випадок виявлення яєць гостриків у тканині 

ендометрію після кюретажа порожнини матки при  завмерлій вагітності. 

Агресивність живих гостриків під час вагітності та стан відносного імунодефіциту під 

час вагітності може призводити до розвитку загрозливих для життя станів, таких як 

тубоперитонеальні абсцеси та перитоніт  [2, 305, 459]. 
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Вплив аскаридозу під час вагітності первинно або вторинно призводить до 

порушення в системі мати - плацента - плід. Розвиток цих патологій пов’язаний з тим, 

що яйця аскарид можуть проходити трансплацентарно та викликають імунну 

відповідь плоду [16]. Описані зростання у пуповинній крові новонароджених - від 

уражених аскаридами матерів прозапальних цитокінів IFN-γ і IL-4-expressing CD4+ T 

клітин - порівнюючи з неінфікованими аскаридозом жінками. Ці дані вказують на 

внутрішньоутробну сенсибілізацію  до A. lumbricoides, імунну відповідь плода [288, 

446]. Це зумовлено не тільки хронічною інтоксикацією та імунними порушеннями, 

але й розвитком анемії та порушенням згортання крові [424]. Було показано, що 

хімотрипсин і трипсин, речовини, присутні в стінці людської аскариди і їх личинок, 

інгібують утворення тромбіну, тромбопластину і фибрину крові людини. Це змінює 

гемостаз і підвищує ризик розвитку післяпологових кровотеч [328, 458]. 

Коагулопатичні властивості аскарид (збільшення згортання і зростання 

тромбопластинового часу) можуть відігравати певну роль у виникненні 

післяпологових кровотеч [468]. Наявність аскарид може викликати розвиток 

тромбозу глибоких вен ніг і легеневу тромбоемболію [220, 350, 377]. 

Оскільки під час вагітності трофобласт ініціює імплантацію ембріона через 

стінку матки, в нормі материнські імунні механізми обмежують агресивний вплив  

відторгнення децидуальної тканини, не порушуючи вагітності. Прості паразити, 

нематоди і цестоди можуть проходити трансхоріально і трансплацентарно та 

призводити до переривання вагітності [313].  

Начастіші прояви аскаридозу, які викликають патології у вагітних жінок, можна 

розділити на важкі – панкреатит, холецистит, апендицит, кишкова непрохідність та 

легкі – анемія, токсикоз вагітних у терміні після 12 тижнів, кольпіти, дисбіоз травного 

тракту, шкірна висипка [212, 211, 266].   

Симптомокомплекс гострого живота, панкреатит, холецистит, кишкова 

непрохідність, апендицит загрозливі по розвитку перитоніту, септичного стану, що 

особливо є небезпечними для життя вагітної жінки і подальшого розвитку плода. 

Передчасний розрив плодових оболонок і вилиття навколоплодових вод на тлі  

запального процесу найчастіше спричиняє перинатальну захворюваність або 
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смертність. Описані випадки завмерлих вагітностей, мимовільних викиднів, 

патологій новонароджених дітей спричинених аскаридами. Особливо важким є 

перебіг септичного стану, після переривання вагітності на фоні аскаридозу [266, 303, 

308, 405, 422, 446].  

Аскаридна інвазія може викликати гострий абдомінальний синдром у вагітних і 

в післяпологовому періоді [181, 183, 303]. У жінок з аскаридозом спостерігається 

прямий взаємозв’язок між інтенсивністю інвазії та крововтратою під час пологів [386, 

468]. Це зумовлено не тільки впливом гельмінтів на згортальну систему крові шляхом 

зміни ферментативної функції печінки, але і хронічним стресом для організму [328, 

458].  

У наказі Міністерства охорони здоров’я України від 15.07.2011 № 417 [85] 

наведені протокольні діагнози, за наявності яких лікарям гінекологам треба 

обстежувати пацієнток на наявність паразитів: гострий вагініт, підгострий та 

хронічний вагініт; гострий, підгострий та хронічний вуль віт; абсцес вульви. 

Фурункул вульви, виразка вагіни, виразка вульви, інші запальні процеси вагіни та 

вульви. Однак, безпліддя та звичне невиношування не входять в протоколи 

обстеження на паразитарні інвазії, тим самим втрачається ця ланка обстежень.  

Представлені нові наукові дані потребують переосмислення ролі гельмінтів у 

розвитку патологій репродуктивної системи жінки. 

Отже, роль паразитів та їх симбіоз з іншими інфекційними чинниками потребує 

поглибленого вивчення, що визначає актуальність проведення досліджень щодо 

діагностики, лікування та прогнозу захворювань жіночої статевої системи з метою 

покращення їх репродуктивного здоров’я.  

 

1.2. Взаємозв’язок між мікробіоценозом  піхви та товстої кишки       

                          

Незважаючи на значні успіхи сучасних технологій в клінічній мікробіології та 

фармакології сучасних антибактеріальних препаратів, бактеріальні вагініти і вагінози 

продовжують займати провідне місце в структурі гінекологічних захворювань [1, 54]. 

У їх розвитку приймають участь фактори, що порушують мікробіоценоз піхви та 
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процеси, що змінюють мікробіоценоз товстої кишки. Провідними мікробіоценозами 

людини є мікрофлора кишечника, урогенітального тракту жінки, респіраторного 

тракту, шкіри. В ШКТ, особливо в товстій кишці, проживає до 60% усієї мікрофлори. 

В верхніх дихальних шляхах – 15-16%, на шкірних покровах – 15-20%, в піхві – 9-

10% [170]. 

Мікроекосистема  піхви включає в себе: особливості анатомічної будови органа 

з локальним кровообігом, лімфотоком та іннервацією; гістологічну структуру перш 

за все слизової оболонки піхви; біологічні та біохімічні властивості піхвової рідини 

та мікрофлору піхви. Таким чином, піхва, піхвова мікрофлора і піхвове середовище, 

яке контролює мікрофлору, утворюють гармонійну екосистему. Піхва – це динамічна 

екосистема, стерильна при народженні, яка починає колонізуватися впродовж 

декількох днів переважно грампозитивною мікрофлорою, яка складається з 

анаеробних бактерій, стрептококів, дифтероїдів. Фізіологічні виділення жінки 

складаються з води, епітеліальних злущених клітин, протеїну, карбогідратів і 

мікроорганізмів. У просвіті піхви за умов норми щодобово накопичується 0,5-2 мл 

рідини, що представляє собою секрет цервікальних залоз, ендометрію і 

ендосальпінкса, а також транссудат кровоносних і лімфатичних cудин. 

Компонентами фізіологічних виділень піхви є: слиз цервікального каналу,  секрет 

залоз піхвової частини матки та залоз піхви, суміш мікрофлори піхви, злущені 

клітини вагінального епітелію. За фізіологічних умов  вони на вигляд прозорі або 

молочного кольору, без запаху, однорідної консистенції. Об’єм секрету може сягати 

2 мл на добу, однак він може змінюватись залежно від фази менструального циклу 

[170, 176, 421]. Рівень рН піхви до початку менструацій близький до нейтрального – 

7,0,  у подальшому cтає слабокислим і становить 4,0-4,5, що залежить від кількості 

лактобактерій. 

При електрофоретичному розділенні піхвової рідини визначають альбумін, 

альфа-1-антитрипсин, альфа-2-гаптоглобін, альфа-2-макроглобулін, бета-

ліпопротеїди, орозомукоїд, церулоплазмін, а також імуноглобуліни груп А, G, М, 

лактоферин і трансферин. Два останні віднесено до групи сидерофілінів. Вони 

обмежують доступ заліза до бактерій і є складовою частиною системи природженого 
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імунітету. Особливо важливим є значення лактоферину для  піхвового вмісту, 

оскільки цей білок зберігає здатність утримувати  залізо у кислому діапазоні рН [82].  

У піхвовій рідині виявлені численні амінокислоти: аланін, аргінін, аспарагінову 

кислоту, гліцин, гістидин, лейцин, ізолейцин, пролін, серин, таурин, треонін, 

триптофан і валін. Кількісний вміст амінокислот наближається до значень у плазмі 

крові, однак рівні вмісту глутамінової кислоти та цистеїну мають тенденцію до 

збільшення [36]. У виділеннях піхви визначається значна активність ензимів - 

лактатдегідрогенази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази,  γ-

глютамілтранспептидази, креатинінкінази. Характерним для піхвових виділень є 

високий вміст електролітів – натрію (93,36 ммоль/л), калію (31,26 ммоль/л),  кальцію 

(9,35 ммоль/л),  фосфатів (6,22 ммоль/л), хлоридів (92,39 ммоль/л), а також глюкози 

(4,33 ммоль/л), і лактату (4,89 ммоль/л), мікроелементів – заліза (388,58 ммоль/л) і 

міді (25,63 ммоль/л),  рН  піхвових виділень в нормі становить 3,97 Од,  Осмолярністъ  

- 301,02 мосмоль/кг [82]. 

Важливим компонентом у екосистемі піхви є біфідум бактерії та пропіонокислі 

бактерії. Домінування цих трьох груп мікроорганізмів зумовлено високими 

адаптаційними механізмами їх розвитку у вагінальному середовищі і здатністю до 

адгезії на епітелії та утворення з епітелієм стійких симбіотичних зв’язків. Вони 

запобігають надмірному росту факультативної і транзиторної мікрофлори і 

забезпечують місцевий імунітет [170, 454]. Дослідження популяцій мікроорганізмів в 

екосистемі піхви виявили домінування лактобактерій, названих палички Doderlein, 

частка яких складає 97% вагінальної мікрофлори, при цьому кількість 

мікроорганізмів в 1 мл становить в нормі анаеробної мікрофлори: Lactobacillus 108-

109, Bifidobacterium 105-107, Propionibacterium 104-106, Peptostreptococcus 103-104, 

Eubacterium, Clostridium, Bacteroides, Peptococcus - не більше 103, аеробної і 

факультативно анаеробної мікрофлори: Staphylococcus 103-104, Streptococcus 104-105, 

Esherichia 103-104, Corynebacterium та  Кlebsiella - не більше 103 [170, 203, 139, 142]. 

Піхвова рідина в нормі містить 105-1010 КУО/мл, серед них факультативно-анаеробні 

бактерії складають 105-108 КУО/мл і облігатно-анаеробні бактерії – 108-109 КУО/мл.  
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Загальна кількість мікроорганізмів за фізіологічних умов не повинна 

перевищувати 100 мільйонів на 1 грам ваги піхвових виділень; складається з 

основних шести  видів бактерій: Prevotella biva 1,6×106 клітин/мл, Gardnerella 

vaginalis 8,5×105 клітин/мл, Fusobacterium nucleatum 5,7×106 клітин/мл, Lactobacillus 

crispatus  1,05×106 клітин/мл, Staphylococcus epidermidis 4,5×105 клітин/мл та 

Enterococcus faecalis 2,1×105 клітин/мл. Нормальна мікрофлора піхви забезпечує так 

звану колонізаційну резистентність генітального тракту [79, 160]. 

За рахунок властивості активно розмножуватись у вагінальному секреті, а також 

здатності до адгезії на поверхні епітеліоцитів, лактобактерії розщеплюють глікоген з 

наступним накопиченням органічних кислот, синтезують лізоцим, бактеріоцини, 

пероксид водню. Лактобактерії стимулюють фагоцитарну активність нейтрофілів і 

макрофагів, утворення інтерферонів і секреторних імуноглобулінів [464]. Ендогенна 

мікрофлора піхви є ключовим фактором у забезпеченні захисних локальних процесів, 

що реалізується за рахунок наступних механізмів [36]: блокування рецепторів адгезії 

для чужорідних мікроорганізмів; конкуренція між мікроорганізмами за поживні 

субстанції; стимуляція рухомості епітелію слизових і процесу його оновлення на 

поверхні ворсинок; продукція коротколанцюгових жирних кислот, перекисів, 

бактеріоцинів, лізоциму та інших антимікробних субстанцій; детоксикація 

ксенобіотиків (у тому числі мікробного походження) за рахунок їх адсорбції або 

біотрансформації; індукція імунної відповіді по відношенню до патогенних 

мікроорганізмів; продукція стимуляторів імуногенезу і активаторів фагоцитарної і 

ферментативної активності [79, 160, 170, 464]. 

У здорових жінок репродуктивного віку вагінальний мікробіоценоз на 85-98% 

складається з постійних мікроорганізмів (індигенна, автохромна мікрофлора) і до 

15% - з транзиторних (алохромна, випадкова мікрофлора) і може бути представлений 

понад 40 різноманітними видами мікроорганізмів. Домінуючими бактеріями 

вагінального середовища є Lactobacillus spp., названих паличками Doderlein, частка 

яких складає 97% вагінальної мікрофлори. Завдяки специфічній адгезії на 

епітеліальних клітинах утворюється біоплівка, що складається з мікроколоній 

лактобацил, оточених продуктами їх метаболізму [1, 32, 36, 198, 322].  
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Оцінюючи бактеріальний геном було визначено, що регіони V1-V3 з 16S rRNA 

послідовності генів з найбільш поширених вагінальних лактобацил (L. crispatus, L. 

iners, L. gasseri  та  L. Jensenii) чітко розрізняють ці види [421]. З вагіни виділені 

наступні види лактобактерій: L. plantarum, L. crispatus, L. gasseri, L. fermentum, L. 

jensenii, L. oris, L. reuteri, L. ruminis, L. salivarius, L. iners та L. Vaginalis. Дослідження 

лактобацил піхви показали, що наступні види лактобактерій - L. crispatus, L. jensenii, 

L. gasseri та L. vaginalis є найчастіше виділеними H2O2-продукуючими 

лактобактеріями, і їх відсутність у піхві підвищує ризик розвитку БВ [170, 199, 185, 

200, 289, 322, 323]. L. crispatus  найчастіше зустрічались у вагінальній флорі 

фертильних жінок [437]. Різні види лактобактерій відрізняються між собою 

властивостями впливу на ріст мікроорганізмів у піхві, що викликають бактеріальний 

вагіноз [341, 399]. Залежно від етнічної приналежності пацієнток (білі, чорні, іспанки, 

азіатки) пропорції кожної групи мікроорганізмів коливаються серед етнічних груп  

[455]. 

При проведенні бактеріологічних досліджень у здорових жінок серед 

транзиторних мікроорганізмів піхви частіше за інших виділяються коагулазовід'ємні 

стафілококи (в першу чергу Staphylococcus epidermidis), Corinebacterium spp., 

Bacteroides, Prevotella spp., Mycoplasma hominis, які присутні в помірній кількості (до 

104 КУО/мл). В меншій кількості виділяються Micrococcus spp., Propionibacterium 

spp., Veilonella spp., Eubacterium spp. Порівняно рідко (менш ніж у 10% обстежених) 

виявляються Clostridium spp., Bifidobacterium spp., Actinomyces spp., Fusobacterium 

spp., Ureaplasma urealyticum, Staphylococcus aureus, Neisseria spp., E. coli, Mycoplasma 

fermentans, Gardnerella vaginalis, Candida spp [79, 170]. Вагінальні біфідобактерії 

активно пригнічують ріст гарднерели, стафілококу, ешеріхії, клебсієли, грибів та 

інших умовно-патогенних організмів. У вагінальному біоценозі здорової жінки 

біфідобактерії складають до 107 КУО/мл, але під час вагітності, особливо у 

передпологовому періоді, їх кількість значно зростає. Це пояснюється еволюційно 

сформованою функцією флори матері, як найбільш сильного фактора захисту 

організму новонародженого від патогенної флори [455]. 
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Пропіоновокислі бактерії забезпечують процес бродіння глікогену з утворенням 

пропіонової та оцтової кислот, синтезують вітамін В12, проявляють антимутагенний, 

антиоксидантний, антиканцерогенний та імуностимулюючий ефекти. Токсичність 

пероксиду водню значно зростає у кислому середовищі, внаслідок чого відбувається 

пригнічення росту Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Candida albicans, 

Esherichia coli [170].  

Вагінальний епітелій і мікрофлора зазнають змін у залежності від гормонального 

фону, які відбуваються протягом усього життя жінки. Естрогензалежність є її 

відмінною рисою і пояснює динамічну мінливість не тільки у різні періоди життя 

жінки (дитинство, період статевого дозрівання, репродуктивний період, 

періменопауза, менопауза), але й впродовж менструального циклу [160, 170, 306].  

Ендоекологія піхви змінюється впродовж усього життя. До настання менархе 

ендоекологія піхви переважно стабільна: домінує кокова флора, лужний показник рН 

становить 7,0–8,0. Починаючи з віку 8-9 років, на тлі зростання рівня естрадіолу, 

збільшується товщина епітелію піхви, появляється глікоген, відбувається поступова 

заміна кокової флори на коково-бацилярну. Коли рівень естрадіолу досягає 100 

нмоль/л, у піхві значно переважає кількість лактобацил і рН стає слабокислим. Під 

час пубертатного періоду зростає кількість виділень, значно підвищується товщина 

епітелію піхви та піхвової частини шийки матки, змінюється показник рН, який 

становить 4–4,5 [60]. 

Гормональні зміни, характерні для менструального циклу, зумовлюють зміни 

виділень піхви. Якщо під час менструації рН становить 6,6, то на 28-й день циклу 

знижується до 4,3. У перші дні менструального циклу знижується редокс-потенціал 

тканин і збільшується рН вмісту піхви до 5,0-6,0, що зумовлено значною кількістю 

десквамованих клітин ендометрію та елементів крові, на тлі якого зменшується 

загальна кількість лактобацил і зростає кількість факультативних та облігатних 

анаеробних бактерій [170, 394]. 

Після закінчення менструальної кровотечі в нормі популяція лактобацил швидко 

відновлюється і досягає максимального рівня всередині секреторної фази (на піку 
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активності жовтого тіла), коли вміст глікогену в епітелії піхви є найбільшим, що 

супроводжується збільшенням вмісту молочної кислоти і зниженням рН до 3,8-4,5.  

Після припинення менструації піхвові виділення у нормі, зміни незначні, 

прозорої консистенції. У проліферативну фазу менструального циклу на тлі 

підвищення продукції естрогенів відбувається диференціювання багатошарового 

плоского епітелію слизової піхви, синтез глікогену в епітеліальних клітинах, 

продукція слизового секрету залозами ендоцервіксу [79, 160].  

Усередині циклу збільшується об’єм виділень, змінюється їх консистенція: вони 

стають більш в’язкими, схожими (за виглядом і властивостями) на яєчний білок. Під 

впливом естрогенів відбувається ріст і дозрівання багатошарового плоского епітелію, 

синтез глікогену і виділення слизового секрету. Багатошаровий плоский епітелій, 

насичений глікогеном, і слизовий корок цервікального каналу виконують бар’єрну 

функцію, запобігає проникненню інфекційних агентів і розвитку запальних процесів 

органів малого таза. При цьому спостерігається зменшення кількості лактобацил і 

зростання факультативно-анаеробної флори, що посилює уразливість організму 

жінки до дії інфекційних агентів і, як наслідок, до розвитку кольпітів. Естрогени, 

вміст яких зростає під час овуляції, зумовлюють збільшення числа ацидофільних 

клітин з невеликим темним ядром. Зміни стану ацидофільних клітин у піхвових 

виділеннях вказують на час овуляції, можливість гіпоестрогенних станів при 

аменореї, передклімактеричні зрушення [306]. 

Впродовж другої фази менструального циклу, під впливом прогестерону 

змінюється консистенція виділень – вони стають кремоподібними з білуватим 

відтінком і кислуватим запахом. Прогестерон гальмує дозрівання багатошарового 

плоского епітелію, відбувається цитоліз і десквамація  епітелію з виходом у просвіт 

піхви глікогену, з якого при участі клітинних ферментів утворюються  цукри мальтоза 

і декстроза. Останні є харчовими компонентами для лактобактерій, внаслідок 

життєдіяльності яких утворюється α-оксіпропіонова та молочна кислоти. Під час 

менструації загальне число і видовий склад мікрофлори зазнають змін. Кількість 

лактобацил зменшується, проте мікробна рівновага зберігається за рахунок росту 
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переважно сапрофітних стафілококів і коринебактерій. Після припинення менструації 

стан мікробіоценозу піхви нормалізується [160, 170]. 

На тлі прогресуючої гіпоестрогенії, характерної для клімактеричного періоду, 

сечостатева система жінки зазнає атрофічних змін. Дефіцит естрогенів призводить до 

проліферативних процесів піхвового епітелію, пригнічення мітотичної активності 

клітин, передусім базального і парабазального шарів, зміни активності рецепторного 

апарата. Ці зміни проявляються сухістю піхви, печією, свербежем, рецидивуючими 

інфекціями нижніх сечостатевих шляхів, вивертанням слизової оболонки уретри. 

Естрогени, зокрема естрадіол є найбільш впливовим фактором, що регулює флору 

піхви. Дефіцит естрогенів, який характерний для менопаузи, часто призводить до 

зниження кількості лактобацил, і, відповідно, до зменшення концентрації молочної 

кислоти, однак в деяких випадках цей зсув пов'язаний також з наявністю 

урогенітальних інфекцій. При цьому відбувається зростання рН до 5,5–6,8, зміни 

екосистеми піхви, що характеризуються збільшенням грамнегативних 

факультативно-анаеробних видів ентеробактерій, головним чином, кишкової палички 

і представників мікрофлори шкіри [160, 170, 306]. 

Зростання ризику захворювання на кандидозний кольпіт пов′язують із 

використанням малих доз оральних контрацептивів. Під впливом дії оральних 

контрацептивів у 35% пацієнток відбувається елімінація стафілококової флори [170, 

268, 336, 394]. При застосуванні вагінального контрацептивного кільця вміст Н2О2- 

продукуючих лактобацил зростає на 11%, знижується вміст факультативно-

анаеробної мікрофлори, вдвічі підвищується вміст протизапальних інтерлейкінів у 

піхві [41]. На тлі застосування прогестинових препаратів знижується рівень 

естрогенів у крові, при цьому відбувається потоншення епітеліального шару піхви та 

піхвової частини шийки матки, що може призвести до зростання  ураження організму 

жінки інфекційними чинниками. Вміст лактобактерій не змінюється, однак упродовж 

6 місяців концентрація Н2О2-продукуючих лактобацил зменшується практично вдвічі 

[257]. 

 Використання різних видів внутрішньоматкових спіралей підвищує ризик 

зростання порушень мікробіоценозу піхви із домінуванням анаеробної флори. 
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Найчастіше виявляються Staphylococcus coagulase negative, Eschericia coli, 

Gardnerela, Mobilincus і Enterococcus faecalis. Однак, таке порушення 

мікробіологічного балансу не призводило до зростання частоти запальних процесів 

органів малого таза [225, 267, 332]. 

Відносно наслідків застосування сперміцидів на основі nonoxynol-9, не існує 

одностайної думки дослідників. Одні вчені доводять, що вплив nonoxynol-9 на 

ендоекологію піхви призводить до елімінації передусім лакто- і біфідумбактерій, що 

може викликати руйнування мікробіологічного  бар’єра піхви проти інфекцій, що 

передаються статевим шляхом [269]. 

Стан вагінальної екосистеми залежить від багатьох факторів ендогенного і 

екзогенного походження. Зміни вагінального мікроценозу можуть бути наслідком 

застосування антибактеріальних препаратів системної дії, цитостатиків; 

гормонотерапії; ендокринопатій (цукровий діабет, гіпотиреоз); анемії; перенесених 

стресів; неупорядкованого статевого життя; перенесених інтеркурентних 

захворювань. Дезадаптація є фоном, на якому розвиваються дисбіотичні процеси, в 

тому числі вагінального мікроценозу. Саме порушення кількісних параметрів 

бактеріальних видів призводить до клінічних проявів запального процесу нижніх 

відділів генітального тракту (вагініту або вагінозу) [1, 336, 381, 394]. 

Між мікрофлорою піхви і товстого кишківника існує тісний зв’язок. Кілька видів 

бактерій колонізують як у шлунково-кишковому тракті, так і піхві, пряма кишка може 

відігравати важливу роль як джерело для організмів, які колонізують піхву [199, 322, 

439, 452].  За фізіологічних умов вміст бактерій у тонкій кишці коливається від 104/мл 

вмісту в тонкій кишці до 107/мл в клубовій, в товстій кишці їх кількість сягає 1012 

КУО. Мікрофлора кишки складається із двох взаємопов’язаних популяцій 

порожнинної і пристінкової (мукозної) мікрофлори. При цьому в дистальних відділах 

тонкої кишки виявляються переважно грамнегативні ентеробактерії й анаероби, а в 

проксимальних грампозитивні аеробні бактерії - просвітна мікрофлора, яку 

виявляють при бактеріологічному обстеженні калу. У кишковому мікробіоценозі 90% 

від всіх мікроорганізмів складає головна (автохтонна, індигенна, резидентна) 

мікрофлора, близько 10% - факультативна і 0,01% - транзиторна. Мукозна мікрофлора 



62 
 
колонізує пристінкову зону слизової оболонки, її колонії утворюють біоплівку, яка 

знаходиться у тісному взаємозв’язку із кишковою стінкою створюючи єдиний 

мікробно-тканинний комплекс [58, 145]. Муцин та екзополісахариди бактерій 

формують єдину захисну оболонку для колоній мікроорганізмів, створюючи захист 

від адгезії і інвазії патогенних мікроорганізмів, бактеріальних екзо- і ендотоксинів, 

панкреатичних ендопептидаз, кінцевих продуктів метаболізму [170].  

Головна мікрофлора товстої кишки включає анаеробні бактерії 95-97%, 

Bifidobacterium  109- 1012, Lactobacillus 107-1010, Propionibacterium 107-1010, 

Бактероїди 105-106, Peptostreptococcus 105-106,  Clostridium 102-105, Eubacterium 105-

107, Еsherichia coli 106-108, Enterococcus 105-107 Staphylococcus не більше 103. Аеробні 

бактерії (кишкові палички, лактобацили, ентерококи та ін.) становлять супутню 

мікрофлору, до залишкової мікрофлори відносять стафілококи, клостридії, протей, 

гриби [7, 79]. Крім того, в кишківнику людини в різній кількості присутні Actinomyces, 

Сitrobacter, Сorynebacterium, Veillonella, Аcidominococcus, Аnaerovibrio, Вutyrovibrio, 

Acetovibrio, Campylobacter, Disulfomonas, Eubacterium, Roseburia, Ruminococcus, 

Selenomonas, Spirochetes, Succinomonas, Wolinella. Крім зазначених груп 

мікроорганізмів можна виявити також представників інших анаеробних бактерій 

(Gemiger, Anaerobiospirillum, Metanobrevibacter, Megasphaera, Bilophila), різних 

представників непатогенних найпростіших (Chilomastix, Endolimax, Entamoeba, 

Enteromonas) і більше десяти кишкових вірусів. Таким чином, фактично весь 

метаболічний потенціал кишкової мікрофлори локалізований в товстій кишці  і саме 

він визначає її роль для організму хазяїна [79, 89, 170].  

Функції мікрофлори товстої кишки численні [7]: 1) метаболічні; 2) антитоксичні; 

3) захисні; 4) імунні; 5) антимутагенні; 6)  антиканцерогенні. 

Мікрофлора реалізує свої функції шляхом внутрішньоклітинних (фагоцитоз, 

ендоцитоз тощо), контактних і дистанційних взаємодій. При внутрішньоклітинних 

взаємодіях досягається ефект обміну клітинним матеріалом, в результаті чого 

мікробіота набуває рецепторів та інших антигенів властивих «хазяїну» і робить її 

«своєю» для імунної системи макроорганізму, а епітеліальні клітини в результаті 

такого обміну набувають бактеріальних антигенів [7]. 
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До найбільш значущих факторів, що призводять до порушення мікробіоценозу 

товстої кишки відносять [79, 170, 171]: 1) ятрогенний вплив (антибактеріальна 

терапія, гормонотерапія, оперативні втручання); 2) фактор харчування (дефіцит 

харчових волокон; споживання їжі, що містить антибактеріальні компоненти, 

консерванти, барвники та інші ксенобіотики; незбалансоване за складом компонентів 

харчування, нерегулярне харчування, різка зміна раціону і режиму харчування); 3) 

стреси різного ґенезу; 4) гострі інфекційні захворювання шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ); 5) зниження імунного статусу різного ґенезу; 6) поступлення ксенобіотиків 

різного походження; 7) порушення біоритмів, далекі поїздки; 8) захворювання 

внутрішніх органів, насамперед шлунково-кишкового тракту; 9) функціональні 

порушення моторики кишки. 

Дослідження по вивченню стану мікробіоценозу товстої кишки і піхви у вагітних 

і невагітних жінок, в залежності від патології репродуктивної системи, активно 

проводяться останні роки в Україні і у світі [38, 106, 423, 435]. В роботі Жук С.І. [49] 

показано, що у жінок на тлі порушень оваріо-менструального циклу мають місце 

зміни якісного та кількісного складу мікрофлори товстої кишки і піхви з подальшим 

виникненням умов для зростання та реалізації патогенних властивостей сапрофітної 

мікрофлори. Результати проведених робіт показали, що з одного боку - порушення 

балансу статевих стероїдів викликало зміни мікробного біотопу товстої кишки і 

піхви, з іншого корекція складу мікрофлори відновлювала гормональний обмін. При 

аналізі мікрофлори піхви та товстої кишки 132 вагітних жінок (35-37 тижнів 

вагітності) у цілому було виділено 63 види бактерій, серед яких 14% були присутні 

тільки у піхві, 41% - тільки у товстій кишці і 44% в обох досліджуваних відділах - 

піхві та прямій кишці. У загальній кількості 93% з 132 вагінальних зразків і 39% з 132 

ректальних проб виявилися позитивними на вміст лактобацил. У 54,5% вагітних 

жінок лактобактерії визначались тільки у піхві, у 2% - тільки у прямій кишці і у 37%  

жінок - в обох досліджуваних органах. Серед останніх найбільш часто з піхви 

виділяли L. crispatus (40%), L. jensenii – у 32%, L. gasseri 30% та  L. iners – в 11%. З 

прямої кишки найбільш часто виділяли L. gasseri 15%,  L. jensenii 12%, L. crispatus 

11% та  L. іners 2% [199, 264, 322]. Були виявлені значні показники кореляції між 
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вмістом лактобацил та Atopobium vaginae у піхві та прямій кишці, свідчать про значну 

подібність між мікрофлорою піхви і прямої кишки [171, 187, 423]. Значна колонізація 

H2O2-продукуючих лактобацил у піхві та прямій кишці зменшують поширеність 

бактеріального вагінозу і сприяють підтриманню екосистеми піхви [171, 188, 199]. 

Бактеріальний вагіноз завжди асоціюється дисбіозом товстої кишки. Показано, 

що представники роду Gardnella vaginalis та Mycoplasma hominis, які раніше 

вважались специфічним етіологічним фактором бактеріального вагінозу  часто 

виділяються з прямої кишки, що свідчить про тісний зв’язок мікрофлори піхви та 

товстої кишки [81, 171, 178]. 

За умов колонізації H2O2 продукуючих лактобацил у піхві та прямій кишці 

супроводжувалось меншою поширеністю бактеріального вагінозу, у порівнянні з 

тільки вагінальною колонізацією H2O2 продукуючих лактобацил, що дало підстави 

говорити про те, що колонізація H2O2 продукуючих лактобацил у прямій кишці може 

сприяти підтриманню екосистеми піхви [199]. Не було відзначено статистичних 

достовірних змін кількості бактерій прямої кишки між 7-м та 21-м днями 

менструального циклу, а також між фертильними пацієнтками та жінками у 

постменопаузі [306]. Дослідженнями останніх років показано, що власне Gardnella 

vaginalis, на відміну від інших видів Bifidobacteriaceae, які колонізують в кишковому 

вмісті товстої кишки, здатна викликати БВ [263, 293]. 

Отже, мікрофлора нижніх відділів репродуктивної системи жінки тісно пов'язана 

та напряму залежить від мікробіоценозу товстої кишки. Порушення мікробіозу 

товстої кишки та наявність паразитів у ній можуть викликати запальні процеси у 

органах малого тазу фертильних жінок та впливати на репродуктивні процеси. 

 

1.3. Вплив аутоімунного тироїдиту на репродуктивне здоров’я жінок 

 

Гігієнічна гіпотеза розвитку різноманітних аутоімунних процесів викликаних 

паразитарним ураженням з порушенням екосистеми організму людини, зокрема 

аутоімунного тироїдиту, обговорюється в наукових колах і представлена в даних 

літератури в останні роки [2, 165, 240, 299, 344, 450]. "Гіпотеза гігієни" вперше була 
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використана Strachan у 1989 році і протягом останніх 20 років обговорюється в 

етіопатогенезі розвитку алергічних і автоімунних процесів зумовлених поєднаним 

впливом паразитарних інвазій і спричинених ними порушеннями екосистеми 

організму, які в імунологічній відповіді призводять до змін Т-клітинної реактивності, 

зокрема натуральних кілерів та інтерлейкіну (ІЛ) -10 [310, 466]. 

Aутоімуний тиреоїдит (АІТ) є одним з факторів безпліддя, викликає загрозу 

переривання вагітності у ранні та пізні терміни, ранній токсикоз, пізній гестоз, 

внутрішньоутробну гіпоксію плода, порушення родової діяльності, 

мертвонароджуваність [22, 156, 334]. Адекватний рівень гормонів щитоподібної 

залози необхідний для нормальної репродуктивної функції яєчників. Рецептори до Т3 

ідентифіковані у ооцитах і Т3 посилює вплив фолікулостимулюючого та 

лютеінізуючого гормонів на процеси синтезу стероїдних гормонів. Окрім цього, 

тиреоідні гормони підвищують дію естрогенів [27, 80, 93, 291, 378].  

Виникнення АІТ є фактором ризику розвитку гіпотиреозу - приблизно 70-80% 

усіх випадків первинного гіпотиреозу. Розповсюджуваність аутоімуного тиреоїдиту 

складає 2-4 % у основній популяції населення та він визначається у 5-20% вагітних 

жінок [93, 334]. Гіпотироїдизм асоціюється з розвитком гіперхолестеринемії, 

серцево-судинних захворювань, депресією, вітіліго, ревматоідним артритом, 

перніциозною анемією, аутоімунним гепатитом та первинним біліарним цирозом, 

хворобою Адісона. Гіпотиреоз у жінок репродуктивного віку складає від 2 до 5 % 

популяції і є одним з основних факторів, який може призводити до безпліддя. 

Показано, що навіть субклінічний гіпотиреоз (підвищена концентрація ТТГ у крові за 

умов нормального рівня вільного Т4) може призвести до порушень менструального 

циклу та безпліддя [334, 379]. У жінок з субклінічним та маніфестним гіпотиреозом 

фертильність може зберігатись, однак у них відзначають овуляторну дисфункцію, 

високий ризик невиношування вагітності, порушення розвитку плода та акушерські 

ускладнення [390, 447]. Найчастіше маніфестний гіпотиреоз пов’язаний з 

овуляторною дисфункцією, тоді як при субклинічному гіпотиреозі овуляція та 

запліднення можуть бути не порушеними, однак зростає ризик невиношуння 

вагітності, особливо у жінок з наявністю антитироїдних антитіл [93, 156].  
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Механізм розвитку аутоімунних порушень пов’язаний з активацією Т-

лейкоцитів, їх інфільтрацією тканини щитоподібної залози та агресивною дією 

лейкоцитарних антигенів (HLA) на тироцити, що може викликати їх руйнування та 

порушення структури фолікулів [290]. Поряд з цим паразитарні інвазії впливають на 

індукцію багатьох регуляторних механізмів, включаючи різні регуляторні клітинні 

популяції, інгібіторні рецептори, блокуючі антитіла та два відомі цитокіни: IL-10 і 

TGF-β [344, 450]. До доведених причин, що викликають активацію лейкоцитів, 

відносять генетичні та фактори навколишнього середовища, включаючи стрес, 

паління, нестачу поступлення іоду, при цьому вплив паразитарних інвазій ще до сих 

пір активно вивчається [344, 466]. При АІТ розповсюдженими є порушення 

менструального циклу у вигляді: олігоменореї, гіперменореї, стійкої аменореї та 

ановуляції, що може бути причиною безпліддя [63, 321]. Порушення менструального 

циклу при первинному гіпотиреозі спостерігаються у три рази частіше, що складає 

від 24 до 70% від загальної популяції жінок репродуктивного віку [334]. Гіпофункція 

щитоподібної залози викликає зниження синтезу, транспорту, метаболізму та 

периферійних ефектів дії статевих гормонів у наслідок чого  понижується чутливість 

ячників до гонадотропних гормонів гіпофізу та порушується периферійний 

метаболізм естрогенів. При субклінічному гіпотиреозі порушення овуляції у жінок 

було значно більше (20,5%), ніж у нормальних пацієнток (8,3%) [379, 425]. Слід 

відзначити, що гіпотиреоз часто супроводжується розвитком вторинної 

гіперпролактинемії (синдром ван Вика - Росса - Геннеса). Розвиток 

гіперпролактинемії при гіпотиреозі обумовлений зростанням синтезу тироліберину, 

що викликає підвищену секрецію як ТТГ, так і пролактину [191, 408]. Безпліддя на 

тлі гіпотиреозу відзначається і при регулярному менструальному циклі, що пов’язано 

з недостатністю лютеінової фази менструального циклу внаслідок дефіциту синтезу 

яєчниками прогестерону, який підтримує процес імплантації та трофіку плідного 

яйця у порожнині матки [189, 194].  

Згідно останніх рекомендацій основними діагностичними критеріями для 

діагностики АІТ є: наявність первинного гіпотиреозу (маніфестний або стійкий 

субклінічний); вміст антитіл до тканини щитоподібної залози; при ультразвуковому 
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дослідженні - дифузне зниження ехогенності тканини щитоподібної залози та її 

збільшення [158].  

Найбільш інформативними гормональними маркерами є визначення у сироватці 

крові концентрації ТТГ та вільних Т4 і Т3 [241]. За умов норми при еутиреоїдному 

стані концентрація у крові ТТГ коливається від 0,4 до 4,0 мОд/л, однак згідно останніх 

досліджень пропонується приймати за нормативні показники концентрацію ТТГ у 

крові – від 0,5 до 2,5 мОд/л. Збільшення концентрації ТТГ до 2,5 мОд/л розглядається 

як один з факторів ризику гіпотироїдиту [88]. Для діагностики АІТ доцільно 

визначати тільки антитіла до тиреоїдної пероксидази. АТПО виявляються у 12-26 % 

еутиреоїдних суб’єктів і  не завжди має патологічне підгрунтя, однак у жінок у крові 

яких знаходяться АТПО у 30-50 % випадків розвивається післяпологовий тиреоідит. 

Відзначено, що ймовірність розвитку гіпотиреозу у жінок з підвищеним рівнем АТПО 

і жінок з нормальним рівнем ТТГ складає біля 2,1 % у рік, ймовірність розвитку 

вираженого гіпотиреозу у жінок з субклінічним гіпотиреозом (підвищений рівень 

ТТГ, Т4 - у нормі) та підвищеним рівнем АТПО складає 4,5 % у рік. У жінок, які є 

носіями АТПО без порушення її функції, при наступленні вагітності зростає ризик 

розвитку гіпотиреозу (на 15%) та відносної гестаційної гіпотироксинемії [69, 379]. У 

розвитку аутоімуного тиреоідиту важливе значення мають антитіла, що утворюються 

до тканини щитоподібної залози. За умов аутоімуної патології щитоподібної залози 

можуть утворюватись антитіла до рецепторів тиреоідних гормонів (TRAbs), антитіла 

до тиреоглобуліну (АТТГ) та антитіла до тиреоїдної пероксидази (мікросомальні 

антитіла, TMAbs, АТПО). АТПО утворюються як при аутоімунних захворюваннях 

щитоподібної залози, так і при гіпотироїдиті і гіпертиреозі. При хронічному 

аутоімунному тиреоїдиті зростання титру АТПО обумовлено генетичними 

факторами та впливом факторів навколишнього середовища. Антитіла продукуються 

лімфоцитами, що інфільтрують  щитоподібну залозу. Відзначений тісний 

кореляційний зв’язок між титром АТПО та концентрацією тиореотропіну в сироватці 

крові, зростання титру АТПО розглядається як маркер ризику гіпотиреозу [445, 463]. 

Серед здорових жінок репродуктивного віку частота носійства АТПО складає 10-20% 

[406]. 
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На сьогоднішній день рекомендовано оцінювати функцію щитоподібної залози 

усім жінкам, що звертаються з приводу порушень менструального циклу, безпліддя 

та невиношування вагітності, а також планують вагітніть, окрім цього, жінкам які 

мали порушення функції щитоподібної залози, з діабетом першого типу та іншими 

аутоімуними захворюваннями [349, 440, 443].   

Титр АТПО корелює з ступінню інфільтрації лімфоцитами щитоподібної залози 

за умов еутиреоідного стану. При нормальній концентрації тироксину  титр АТПО 

корелює з рівнем тиреотропного гормону [388, 443, 445]. Не лікований гіпотиреоз під 

час вагітності асоціюється з порушенням розвитку мозку та інтелектуальними 

порушеннями плода. При цьому спостерігають дефіцит росту та маси плода, 

невиношування вагітності, у вагітних може виникати гіпертензія, прееклампсія [321, 

355]. Адекватна концентрація Т4 у крові є необхідною для фетального розвитку плода 

[382]. 

Вагітність часто є провокуючим фактором, що викликає розвиток патологій 

щитоподібної залози і насамперед еутироїдного зобу. Це пов’язано з тим, що під час 

вагітності естрогени активують синтез тироксинзв’язуючого глобуліну (ТЗГ) у 

печінці, внаслідок чого зростає загальна концентрація тиреоїдних гормонів у крові, 

тоді як вміст вільних їх форм не змінюється; виникає відносна гормональна та йодна 

недостатність внаслідок посиленого зв’язування тиреоїдних гормонів білками, 

конверсії та інактивації Т4 у плаценті, переходом йоду у плід та виходом його з сечею, 

що у цілому викликає гіпотиреоз [194]. 

Відзначено, що зміни функціонування щитоподібної залози під час вагітності у 

частини жінок у післяродовий період не завжди повертаються до стану до вагітності, 

а у частини жінок (5-9 %) з наявністю антитіл до тиреоїдної пероксидази (АТПО) 

виникає післяродовий тиреоїдит [38, 156]. У зв’язку з тим, що навіть при 

субклинічному гіпотиреозі під час вагітності може спостерігатись значна частота 

порушень розвитку плода та виникають акушерські ускладнення, було 

рекомендовано скринінгове дослідження рівня ТТГ та антитіл до пероксидази у всіх 

вагітних [390].  
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Ризик мимовільного переривання вагітності на ранніх термінах у жінок з АТПО 

до щитоподібної жалози підвищується у 2–4 рази у порівнянні з жінками без АТПО. 

Жінки які є носіями АТПО складають группу ризику ранніх репродуктивных втрат і 

потребують спеціального нагляду ще на етапі планування вагітності. Найбільш 

великий ризик мимовільного переривання вагітності у першому триместрі, у 

подальшому в жінок, які мають в анамнезі звичне невиношування (2 мимовільних 

викидня та більше), цей ризик збільшується із зростанням терміну вагітності [114, 

333]. 

Під час вагітності наявність АТПО є одним з факторів ризику розвитку 

гіпотиреозу та відносної недостатності гормонів щитоподібної залози у плода. Це 

обумовлює проведення скринінгу на наявність АТПО у жінок з клінічними ознаками 

гіпотиреозу на етапі планування вагітності, підчас вагітності, у жінок з спадковими 

захворюваннями щитоподібної залози та при наявності інших імуних захворювань. 

При виявленні підвищеного рівня АТПО без інших признаків аутоімуного тиреоїдиту 

необхідна динамічна оцінка стану щитоподібної залози під час вагітності у кожному 

триместрі [442]. Також відзначено, що порушення репродуктивної функції при 

аутоімуному тиреоїдиті може бути обумовлено антифосфоліпідними антитілами, які 

можуть включатися у механізм спонтанного аборту [243].  

У пацієнтів з високим рівнем АТПО відзначалась підвищена подразливість, 

істеричність, рак грудей, передчасні пологи [271].  

Слід враховувати ситуації, при яких виникає спряженість аутоімунних процесів 

у щитоподібній залозі та яєчниках, що дає підстави для обґрунтування аутоімунної 

природи безпліддя у жінок з наявністю АТПО. Встановлено, що у 27% жінок з 

яєчниковою недостатністю відзначалась аутоімунна патологія щитоподібної залози. 

З іншої сторони високий рівень АТПО був визначений у 29 % жінок з безпліддям та 

ендометріозом [442]. У 44% жінок з аутоімунним тиреоідитом також був 

діагностований ендометріоз. Відзначений зв’язок між аутоімуним тиреоїдитом та 

поліциклічним синдромом яєчників, як фактора, що викликає безпліддя; при цьому 

зростало співвідношення естрогени/прогестерон [378]. У ряді досліджень не було 

показано зв’язку між аутоімунним тироідитом та ендометріозом [334, 441]. 
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Важливим діагностичним заходом є проведення скринінгу пацієнток з 

порушеннями менструального циклу, неясною причиною безпліддя, галактореєю, 

невиношуваням вагітності, наявністю аутоімунних захворювань на вміст ТТГ, 

вільного Т4 та антитіл до АТПО у крові.  

Отже, аутоімунна патологія щитоподібної залози має вплив на репродуктивну 

систему, що може бути чинником втрат вагітності та безпліддя.  

 

1.4. Роль системи NО – синтаза/ аргіназа та процесів ліпопероксидації у плазмі 

крові та лімфоцитах у жінок з наявністю паразитів та безпліддям  

 

Адекватне забезпечення репродуктвних процесів реалізується за участю системи 

L-аргінін/NO-синтази/аргіназа. Амінокислота L-аргінін відіграє значну роль у різних 

метаболічних процесах клітин, серед яких основна роль належить підтримці 

відповідного кровопостачання тканин за рахунок утворення нітрогену оксиду, 

процесам регенерації, а також ембріонального росту та виживання ембріонів при 

застосуванні сучасних репродуктивних технологій. Амінокислоту L-аргінін відносять 

до незамінимих амінокислот необхідних для сперматогенезу, ембріонального та 

фетального розвитку, росту та розвитку плода, а також підтримання судинного тонусу 

та гемодинаміки [208].  

Поліаміни, що утворюються з L-аргініну аргіназою, та нітрогену оксид, щo 

синтезується NO-синтазою, відіграють значну роль для росту плаценти та 

ангіогенезу, а також збільшення матки та регуляції плаценарно-фетального 

кровообігу під час вагітності [208]. У експериментах  було показано, що при 

застосуванні щурам дієти без вмісту L-аргініну викликало затримку розвитку плодів 

та їх зворотній розвиток, збільшення перинатальної смертності та зниження кількості 

живих плодів [270]. Додавання L-аргініну пацієнткам з порушеною фертильністю 

покращує відповідь яєчників, ендометрія і частоту настання вагітності [185], а 

тироідні гормони здатні стимулювати транспорт  L-аргініну [444].  

Обмін L-аргініну в клітинах забезпечують наступні ферменти: аргіназа, три 

ізоформи NO-синтаз, аргінін-гліцин амідинотрансфераза та аргінін декарбоксилаза. 
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Аргіназний шлях розщеплення L-аргініну є найбільш потужний. Розрізняють два 

вида аргінази: аргіназа-1 переважно локалізується у гепатоцитах і значно менше її 

активність представлена у інших клітинах – ентероцитах, епітеліоцитах, еритроцитах, 

макрофагах [182, 207, 393]. Аргіназа-2 експресується на низькому рівні у мітохондріх 

значної кількості клітин (нейронах, нирках, ендотеліоцитах судин, м'язових клітинах, 

макрофагах) і відіграє важливу роль у регуляції синтезу NO, проліну і поліамінів, 

окрім цього активність аргінази визначається у плазмі крові, кишковому вмісті, рідині 

ран [208, 393]. 

Концентрація L-аргініну в плазмі крові здорових людей коливається від 80 до 

120 ммоль/л і залежить від поступлення його з їжею (1-2 г на день) та ендогенним 

синтезом у прокимальних канальцях нирок з L-цитруліну [179]. Концентрація L-

аргініну у плазмі крові значно знижується при попаданні інфекції та запаленні, 

недостатності поступлення білка з їжею, голодуванні, травмі, опіках, сепсісі [226]. У 

вагітних з депресією вміст L-аргініну в плазмі крові був нижчим у порвінянні з 

відповідним контролем цитруліну [391]. 

У клітини з крові L-аргінін поступає за участі мембранної Na+ незалежної 

транспортної системи, у еритроцити та мононуклеарні клітини крові поступлення L-

аргініну забезпечують катіонні амінотранспортні системи (САТ-1 – катіонний 

амінотранспортний транспорте) [179, 248]. 

У клітинах обмін L-аргініну відбувається окисним шляхом за участю NO-синтаз, 

внаслідок чого синтезуються NO та L-цитрулін та неокисним – за допомогою 

аргінази, що забезпечує утворення орнітину та сечовини. За участю системи L-

аргінін/NO-синтаза/аргіназа у клітинах відбувається продукція біологічно активних 

речовин - NO, агмантин, креатин, поліамінів, проліну, які грають роль у чисельних 

метаболічних процесах [179, 208, 393]. Вважається, що нітрогену оксид (NO) може 

приймати участь у дозріванні фолікулів та овуляції, а також у регуляції тонусу судин 

ячників та ендометрію [208].  

У зв’язку з тим, що аргіназа та іNOS конкурують за L-аргінін, модулювання 

експресії та активності аргінази має важливу роль у механізмі продукції NO 

лейкоцитами [339]. На сьогоднішній день ідентифіковано три ізоформи NO-синтаз, 
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дві з яких є кальцій-залежними конститутивними - ендотеліальна та нейрональна 

(еNOS та nNOS), а одна – індуцибельна кальцій-незалежна (іNOS), активація якої 

відбувається за участю прозапальних цитокінів та мікробних ліпополісахаридів [190]. 

Між NO-синтазою та аргіназою існує конкуренція за L-аргінін, зростання активності 

iNOS, що визначається за умов запалення призводить до зниження активності 

аргінази [208].  

Лімфоцити крові підтримують імунологічний статус організму, що обумовлено 

як фагоцитарною їх активністю, синтезом про- та антизапальних цитокінів та 

виділенням NO [55, 66]. В-лімфоцити є унікальними за своєю здатністю виробляти і 

виділяти специфічні антитіла при підтримці гуморального імунітету [233, 253]. У 

свою чергу Т-лімфоцити забезпечують клітинно-опосередкований імунітет, який 

включає продукцію цитокінів та інших цитотоксичніих білків [234, 242, 462]. Було 

відзначено, що активність NO-синтаз та аргінази у лімфоцитах периферичної крові 

змінюється за умов аутоімунних захворювань у людей, у томц числі на тлі 

паразитарного ураження [3, 13, 104, 193, 215, 242]. 

Оксиду азоту відіграє важливу роль в регуляції мікрофлори піхви, в якій зазвичай 

переважають види Lactobacillus, сприяє підтримці екосистеми репродуктивних 

органів жінки, запобігання виникненню бактеріостатичного вагінозу та / або 

захворювань, що передаються статевим шляхом [467]. 

Оксид азоту є частиною неспецифічного захисту організму і його використання 

збільшується під час запальних процесів. Згідно результатів Alvendal C. та співав. 

[272], рівень NO значно підвищувався (в 20 разів) під час гострого кандидозного 

кольпіту і загострення рецидивуючого вульвовагінального кандидозу, в порівнянні з 

контролем, p <0,001. Рівні NO знижувались після протигрибкового лікування. 

Спостерігалась також підвищена експресія iNOS азоту спостерігалася в 

епітеліальному базальному шарі у пацієнтів до і після лікування порівняно з 

контролем. Результати даних досліджень, ілюструють виражену запальну реакцію зі 

зростанням рівня NO при рецидивуванні кандидозного вульвовагініту, що корелює з 

симптомами болю і дискомфорту [304]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvendal%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28052314
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eNOS має різноманітну роль у жіночій репродуктивній системі, включаючи роль 

у імплантації бластоцисти. Аберантна експресія eNOS є значущою в патогенезі 

порушень імплантації, оскільки eNOS є імунолокалізованою до всіх шарів 

ендометрію і судинного ендотелію. Згідно результатів Najafi T. з колегами, eNOS був 

вищим у залозистому епітелії і епітелії просвіту судин у жінок з рецидивуючим 

невиношуванням і безпліддям неявного генезу. Підвищена експресія eNOS в 

залозистому і просвітному епітелії ендометрію у жінок зі звичним невиношуванням і 

безпліддям неясного генезу свідчить про шкідливий вплив надлишку оксиду азоту в 

рецептивності ендометрію і імплантації [195]. 

В результатах досліджень по вивченню ідіопатичного безпліддя та 

поліморфізмів антиоксидантного гена, досліджено, що присутність щонайменше 

одної алелі антиоксидантного фермента супероксиддисмутази марганцю Ala-MnSOD 

(rs4880)  і 2 алелі G-eNOS (rs1799983),  значно підвищувало ризик безпліддя, що дало 

можливість авторам висунути гіпотезу, що генетична сприйнятливість може 

модулювати окислювальний стрес [206]. 

Продукція NO мононуклеарними клітинами дискутується, при цьому у ряді 

досліджень показано, що у людських моноцитах/макрофагах у стані спокою та 

стимуляції їх відзначається експресія eNOS та iNOS. Адекватний баланс між L-

аргініном-NO сигнальною системою та тромбоцитами, лейкоцитами та 

ендотеліоцитами підтримує необхідний судинний гемостаз [428]. 

При дослідженні ефективності впливу донорів оксиду азоту (ізосорбід 

мононітрат 10 мг у вигляді вагінальних таблеток) на настання вагітності та кровоплин 

у маткових судинах у пацієнток безпліддям неяяного генезу констатували вищі 

коефіцієнти настання вагітності та показники кровотоку в судинах ендометрію (р 

<0,05) [366]. 

Дослідженнями останніх років показано, що синтез нітрогену оксиду  іNOS 

макрофагів та нейтрофілів є найважливішим механізмом проти впливу вірусів, 

бактерій, грибів, злоякіснх клітин і паразитів, що відіграє важливу роль в обох видах 

імунітету - вродженого та набутого [207, 233]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Najafi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22877939
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У дослідженнях Подольського Вл.В. відзначено зростання оксидативного стресу 

на тлі порушень репродуктивного здоров’я [101]. Персистенція аскаридів також 

здатна призводити до зміни ТБК-активних продуктів та зростання оксидативних 

процесів [404]. Дисбаланс про- та антиоксидантних процесів є вираженим під час не 

виношування вагітності [150]. 

При вивченні показників окисного стресу - NO і  малондіальдегіду (МДА), а 

також рівня глутатіону (GSH), який є антиоксидантною молекулою у пацієнтів з 

Enterobius vermicularis, середній рівень GSH у групі пацієнтів був статистично 

достовірно нижчим (p <0,05), ніж контроль, тоді як середні рівні МДА і NO були 

статистично достовірно вищими (p<0,05). Результати даного дослідження показали, 

що споживання GSH було збільшено внаслідок вираженості окисного стресу у 

пацієнтів, інфікованих E. vermicularis. Детальні експериментальні та клінічні 

дослідження є необхідними для висвітлення патогенезу персистенції E. vermicularis і 

доцільності використання антиоксидантних середників [346]. 

Вивчення зміни активності системи у плазмі крові та лімфоцитах L-аргінін/NO-

синтази/аргіназа за умов дисбіозу піхви та паразитарних уражень  дасть можливість 

глибше розуміти патогенетичні механізми впливу бактеріологічних змін на 

репродуктивні процеси. 

Висновок 

Наведені дані літератури свідчать, що репродуктивне здоров’я жінок тісно 

пов’язане зі змінами не тільки мікробіозу піхви, але і товстої кишки, станом системи 

NО–синтаза / аргіназа та процесів ліпопероксидації, аутоімунною патологією 

щитоподібної залози, паразитарними ураженнями, що потребує нових та покращення 

існуючих методів діагностики та лікування жінок з порушенням репродуктивного 

здоров’я на тлі паразитарного ураження. 

Результати власних досліджень розділу викладені у статтях [119, 121, 128, 134]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дисертація виконувалась впродовж 2008 – 2018 рр. в рамках НДР кафедр 

акушерства та гінекології сімейної медицини, поліклінічної справи, дерматології, 

венерології та біохімії 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).  

Клінічні, клініко-параклінічні, ультразвукові та інструментальні обстеження 

хворих проводились на клінічних базах кафедри акушерства та гінекології ЛНМУ 

імені Данила Галицького (Львівський міський центр планування сім’ї та репродукції 

людини і гінекологічний відділ № 1 і 2 третьої комунальної міської лікарні м. Львова). 

Лабораторні дослідження проводились на базі кафедри біохімії ЛНМУ імені Данила 

Галицького, у лабораторному центрі «Синево», медичній лабораторії «Ескулаб», 

підрозділах лабораторії З-ї міської клінічної лікарні. Дані дослідження були схвалені 

етичною комісією з біомедичних досліджень з участю людини при Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького, (протокол № 1 від 

20.01.14). Всі жінки були проінформовані про мету дослідження і підписали 

інформовану згоду. 

 

2.1 Методологія та етапність дослідження  

Вивчення ПУ у жінок з патологією РЗ було проведено за допомогою клініко-

епідеміологічних досліджень в поєднанні із обстеженням на паразитарні інвазії 

шляхом визначення яйця паразитів в калі і обстеженням титрів антитіл до аскариди, 

токсокари і лямблій. Проведенню клініко-епідеміологічних досліджень передував 
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підготовчий етап, протягом якого була створена анкета дослідження (власна розробка 

автора дослідження) обсягом 1 сторінка, включала більше 8 параметрів, які включали: 

місце проживання – м. Львів і Львівська область, ціль звернення до гінеколога – 

профілактичний, контрацепція, з гінекологічними скаргами, вік, інформацію про 

обстеження на паразитарні інвазії, стан репродуктивної функції, прояви запальних 

процесів жіночих статевих органів, використання протипаразитарних середників. 

Розповсюдження анкет проводили серед жінок, які звертались за гінекологічною 

допомогою у Львівський міський центр планування сім’ї та репродукції людини і 

гінекологічний відділ № 1 і 2 третьої комунальної міської лікарні м. Львова. 

Дослідження проведені за допомогою типологічної вибірки, в було обстежено 1000 

жінок, з них 500 були мешканками м. Львова і 500 Львівської області. Клініко-

епідеміологічні дослідження були проспективні, когортні. Анкети оброблено в 

комп'ютерну базу даних. Методи дослідження: проспективне спостереження, 

соціологічне документоване опитування, статистична обробка. Для аналізу пацієнтки 

були розподілені на дві групи в залежності від місця проживання: мешканки м. 

Львова і Львівської області.  

На першому етапі дослідження для досягнення мети і поставлених завдань 

обстежено 730 жінок, які звернулись з метою обстеження і лікування при плануванні 

вагітності після підписання інформованої згоди. Їх поділено на групи: І група (n=174) 

– жінки з ускладненим репродуктивним анамнезом, ІІ група (n=186) – жінки з 

первинною безплідністю, ІІІ група (n=370) – жінки із запальними захворюваннями 

репродуктивної системи. До контрольної групи було включено 160 жінок у віці від 18 

до 40 років з однією або двома дітьми без репродуктивних втрат, які звернутись з 

ціллю профілактичного огляду, не обтяженим акушерсько-гінекологічним і 

соматичним анамнезом (МКХ 10 Z01.4, Z12.3, Z12.4, Z30).  

Обстежені пацієнтки були розділені на групи у залежності від завдань 

досліджень:  

 І група (n=174), пацієнтки, що звернулись з ціллю обстеження при 

плануванні вагітності після репродуктивних втрат в анамнезі (МКХ 10 N96, O00, O02, 

O03, O04; O06); 
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 ІІ група (n=186), пацієнтки з первинним непліддям протягом 1-20 років 

(МКХ 10 Z31,6, N97, виключено N 97.4);   

 ІІІ група (n=370) – пацієнтки, що були обстежені з приводу рецидивуючого 

кольпіту (МКХ 10 N77, N76, А56, В95, В96, B37.3);   

Обстеження жінок, інструментальні та лабораторні дослідження проводились 

відповідно наказу МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. «Про організацію 

амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» [85]. Невиношування 

вагітності визначали за критеріями, зазначеними в наказі № 624 від 03.11.2008 

«Клінічний протокол з акушерської допомоги «Нормальні пологи» [84]. Комплексне 

обстеження включало вивчення морфо-функціональних особливостей жіночої 

репродуктивної системи на тлі паразитарного ураження, стану екстрагенітальної 

патології, гормонального та імунного статусу, особливостей клінічних проявів, 

ендотеліальної дисфункції, системи пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), 

мікробіоценозу піхви і прямої кишки. На обстежених жінок усіх груп були складені 

статистичні карти, що включали комплекс анамнестичних, клінічних, параклінічних 

і лабораторних досліджень. Дані анамнезу були отримані шляхом особистої 

співбесіди з пацієнтками, а також виписки необхідних відомостей із амбулаторних, 

диспансерних і стаціонарних карт жінок і вагітних.  

На основі отриманих даних проводились оцінка ризиків розвитку поєднаних 

патологій репродуктивного здоров’я, паразитарного ураження, проявів 

екстрагенітальної патології. 

На другому етапі дослідження за участю 298 жінок (відкрите контрольоване в 

паралельних групах) проведена оцінка ефективності розробленої системи 

запропонованого комплексу діагностично-терапевтичних заходів у порівнянні із 

пацієнтками з підтвердженим ПУ, які на етапі прегравідарної підготовки відмовились 

від запропонованої нами антигельмінтної терапії.  

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.  
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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. На основі отриманих 

даних проводились оцінка ефективності традиційних методів лікування патології 

репродуктивної системи, частоти рецидивування клінічних проявів та вплив на 

відновлення фертильності. Поряд з цим було проведено анкетування обстежених 

пацієнток із виявленим паразитарним ураженням Enterobius vermicularis (n=70) віком 

від 16 до 45 років. Анкета дослідження (власна розробка автора дослідження) 

включала запитання щодо: частоти обстеження на паразитарні інвазії, використання 

протипаразитарних середників, сумісного чи роздільного проживання зі статевим 

партнером, утримання домашніх тварин, частоти статевих контактів на тиждень, 

застосування видів статевого життя (вагінальний, оральний, анальний), 

гінекологічних скарг. Проведенню оцінку клініко-епідеміологічних результатів, 

поряд з цим було рекомендовано статевим партнерам здати кал на яйця глистів і 

зскрібок на гострики. Пацієнтів позділено на дві підгрупи, враховуючи сумісне 

проживання статевих партнерів. Підгрупу U склали 46 пацієнток, які одружені або 

спільно проживають зі статевим партнером. До підгрупи Z 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.  

Обґрунтування і розробка діагностично-терапевтичні заходів корекції при 

розладах репродуктивного здоров’я у жінок на тлі паразитарного ураження 

базувались на даних, отриманих на попередніх етапах дослідження, які засвідчили 

недоліки в організації діагностично-лікувальних алгоритмів, при порушеннях 
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репродуктивного здоров’я у жінок із паразитарним ураженням, встановили 

недостатню увагу до діагностики глистяних інвазій. 

При розробці діагностично-терапевтичних заходів корекції і профілактики 

рецидивів при розладах репродуктивного здоров’я у жінок на тлі паразитарного 

ураження ми базувалась на наступних принципах:  

1. Повне клініко-лабораторне обстеження.  

2. Оцінка сімейного стану ( кількість мешканців, дітей, утримання домашніх 

тварин, використання протипаразитарних середників) .  

3. Ранній початок етіологічної і патогенетично обґрунтованої терапевтично-

лікувальної тактики.  

4. Застосування принципів санітарно-просвітницької роботи щодо можливостей 

шляхів передачі гельмінтів. 

5. Використання в харчуванні продуктів з протипаразитарними властивостями 

6. Індивідуальний підхід до пацієнтки. 

Тривалість діагностично-лікувальних заходів складала від 4 до 8 місяців і 

включала протипаразитарну, антибактеріальну, гормональну, і вітамінотерапію, 

корекцію харчування. Кінцевими точками ефективності розроблених діагностично-

терапевтичних заходів корекції і профілактики у порівнянні із загальноприйнятими 

методами були: 1 - відсутність рецидивів проявів запальних процесів жіночої 

репродуктивної системи, 2 – настання вагітності. Спостереження за пацієнтками 

здійснювалось протягом 2 років по завершенню лікування. Всього дослідження 

залучено 1890 жінок репродуктивного віку. Під час проведення клінічних досліджень 

дотримувались передбачених заходів безпеки для здоров’я пацієнток, захисту їх прав, 

людської гідності та морально-етичних норм відповідно до принципів Гельсінської 

декларації прав людини, Конвенції ради Європи про права людини і біомедицини, 

відповідних законів України, заключення комісії з біоетики ЛНМУ імені Данила 

Галицького протокол № 1 від 20 січня 2014 року. 

 

2.2. Клінічне обстеження хворих  

Клінічне обстеження жінок проводили з використанням загальноприйнятих 
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методів. При зверненні у пацієнток збирали анамнез, проводили клінічні, біохімічні 

та функціональні обстеження. Результати досліджень реєстрували в амбулаторних 

картах, враховуючи паспортні та анамнестичні дані (гінекологічний, алергологічний, 

генетичний анамнез), акушерський анамнез (результати попередніх вагітностей, 

пологів та післяпологового періоду, інтервал між вагітностями, перенесені 

гінекологічні захворювання і оперативні втручання, перебіг і ускладнення під час 

попередніх вагітностей). У жінок ІІ групи враховувалась тривалість непліддя, 

попередні лікувально-діагностичні процедури, кількість ДРТ в анамнезі.  

Соматичний статус обстежених жінок включав результати досліджень серцево-

судинної, дихальної, травної, сечовидільної, ендокринної систем. При наявності 

клінічних симптомів захворювань патології шлунково-кишкового тракту, 

щитовидної залози, шкіри, сечової системи жінки були обстежені фахівцями 

відповідного профілю й одержували необхідне додаткове лікування. Під час 

обстеження жінок проводили гормональні, біохімічні, імунологічні, мікробіологічні, 

ультразвукові, імуноферментні, паразитарні дослідження у пацієнток, з урахуванням 

специфіки кожної групи. На підставі отриманих результатів проводилася корекція 

виявлених порушень у жінок усіх груп, з ціллю настання вагітності у пацієнток І, ІІ і 

ІІІ груп, профілактичною метою та зниження частоти ускладнень вагітностей.  

Збір анамнезу пацієнток включав скарги, інформацію про перенесені 

захворювання в дитячому та зрілому віці, сімейний і спадковий анамнез, інформацію 

про попередні оперативні втручання, алергічний статус і гемотрансфузії, особливості 

роботи, шкідливі звички, умови проживання. 

Особлива увага наділялася даним про перенесені оперативні втручання, їхній 

доступ – лапаротомний, лапароскоповий, ускладнення післяопераційного періоду, вік 

жінки і присутність статевого життя на момент проведеної операції (виписки і 

протоколи перенесених операцій, результати гістологічних досліджень), результатам 

обстежень і лікування в післяопераційному періоді. 

Детально вивчалася менструальна функція (вік менархе, період становлення, 

регулярність і тривалість менструації, кількість виділень, болючість, 

міжменструальні кровомазання, передменструальний синдром).  
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Статеве життя оцінювалося за часом настання, регулярності, кількості статевих 

партнерів, шлюбів, у жінок І, ІІ і ІІІ груп враховувалась кількість вагітностей у 

попередніх шлюбах. Репродуктивна функція вивчалась на основі тривалості непліддя, 

кількості і результатів попередніх вагітностей, перенесених ускладнень, стан здоров'я 

дітей на момент народження й на час обстеження.  

При обстеженні жінок застосовували стандартні методи (згідно вимог 417 наказу 

МОЗ): загальний огляд, бімануальне і піхвове дослідження, кольпоскопове 

обстеження шийки матки і слизових нижніх статевих шляхів. Відзначали 

кольпоскопові зміни шийки матки  по класифікації Ріо-де-Жанейро, 2011, IFCPC з 

оцінкою нормальної кольпоскопової картини - багатошаровий плоский епітелій 

(зрілий, атрофічний), циліндричний епітелій (ектопія), метапластичний епітелій 

(наботові кисты, відкриті залози), децидуоз (при вагітності); аномальної 

кольпоскопової картини – ураження І і ІІ ступені дисплазії, неспецифічні признаки 

(лейкоплакія, ерозія); підозра на інвазію; інші кольпоскопові картини (кондиломи, 

поліпи, вроджена заона трансформації, наслідки раніш проведеного лікування, 

ендометріоз, запалення). 

Обов'язковим був огляд молочних залоз, наявність або відсутність виділень, їх 

кількість і колір. 

Під час загального огляду особлива увага приділялася статурі, стану шкіри, 

волосся, нігтів, характеру й ступеню оволосіння, розвитку жирової тканини й 

особливостям її відкладення, наявності післяопераційних рубців.  

При наявності екстрагенітальної патології проводили консультації дерматолога, 

гастроентеролога, ендокринолога, нефролога, мамолога і спільно з фахівцями 

вироблявся план наступного лікування. 

Клінічну характеристику жінок, які завагітніли після лікування первинного 

непліддя або репродуктивних втрат в анамнезі проводили з врахуванням клінічного 

аналізу перебігу вагітності, частоти виникнення ускладнень перебігу вагітності та 

післяпологового періоду. Спостереження за вагітними розпочинали з моменту їх 

першого звернення з підтвердженням вагітності і  поряд з лікарем жіночої 

консультації продовжували протягом вагітності. Обстеження вагітних, 
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інструментальні та лабораторні дослідження проводились відповідно наказу МОЗ 

України № 417 від 15.07.2011р. «Про організацію амбулаторної акушерсько-

гінекологічної допомоги в Україні» [85]. 

 

2.3 Обґрунтування комплексної патогенетичної поетапної медикаментозної 

корекції у жінок з патологією репродуктивного здоров’я шляхом проведення 

санітарно-просвітницької роботи, елімінації паразитарного агента та інфекцій нижніх 

статевих шляхів, відновлення стану мікробіоценозу піхви і кишки, корекції 

гормонального фону.  

 

Доведена висока ефективність санітарно-просвітньої роботи у профілактиці 

паразитарних інвазій, у попередженні ускладнень викликаних персистенцією 

глистяних інвазій, а також використання фітопрепаратів у їх профілактиці та 

лікуванні [17]. Найпростішими і реалізованими рекомендаціями були: обмеження 

покупок продуктів на стихійних ринках, споживання митих і оброблених термічно 

продуктів, дотримання чистоти рук; при проживанні з тваринами рекомендоване 

використання за призначенням ветеринарного лікаря спеціальних препаратів для 

профілактики та лікування паразитів у тварин; дієтотерапія – використання продуктів 

багаті на клітковину – буряк, морква, чорна редька, насіння льону, насіння та олія 

гарбуза, грецькі горіхи, часник, цибуля, ожина, гранат, сира і квашена капуста, 

адекватне наводнення організму до 1,5-2,5 літрів на добу забезпечує детоксикаційний 

ефект, вживання молочнокислих біойогуртів та біокефіру, Обмеження дієти при 

паразитарних інвазіях вимагає виключення алкоголю, рафінаду – цукру та олій, 

жирної та смаженої їжі, жирних сортів м'яса і риби. З фітотерапії гельмінтозів було 

рекомендовано настій шкірок зеленого горіха і перетинок горіха  по 15 крапель на 

день протягом одного місяця, який має добрий притиглистяний та 

імуностимулюючий ефект, не втратив свого значення протягом останніх століть, і є 

економічно ощадливим. 

Запропонована нами поетапна медикаментозна корекція у жінок з патологією 

репродуктивного здоров’я ґрунтується на першочерговій елімінації агресивних 
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паразитарних агентів, які є, на нашу думку, першочерговим етапом патогенетичного 

ланцюга наступних змін мікробіоценозу кишківника і піхви з розвитком 

метаболічних, гормональних та імунологічних порушень і ставить за мету усувати 

або здійснювати позитивний вплив на кожний патогенетичний механізм: паразит, 

порушення мікробіоценозу кишківника, дисбіоз піхви або хронічний запальний 

процес органів репродуктивної системи, дисгормональні зміни та ендотеліальна 

дисфункція, репродуктивні втрати або первинне непліддя. Ці всі багатокомпонентні 

зміни здатний корегувати первинний етап елімінації паразитарного агента. Для 

лікування паразитарних інфекцій призначали альбендазол за відповідною схемою: 

при ентеробіозі - однократно 400 мг альбендазолу з повторним прийомом через 3 

тижні, при аскаридозі -  400 мг альбендазолу на добу (курс лікування – 3 дні), при 

токсокарозі  2 рази на добу (вранці і ввечері) в добовій дозі 10 мг/кг протягом 10 днів; 

лікування лямбліозу проводилось у гастроентеролога. При лікуванні аскаридозу і 

токсокарозу поряд з антигельмінтними препаратами призначали гепатопротектори і 

сорбенти, була рекомендована дієта та фітотерапія. Ефективність лікування 

паразитарної інфекції визначали через 2 тижні після прийому другої дози препарату.  

При лікуванні мікст-інфекцій нижнього і верхнього відділу генітального тракту 

у жінок репродуктивного віку застосовували  комбінований препарат, що містить 200 

мг офлоксацину і 500 мг орнідазолу і комбіновані вагінальні свічки на ніч (орнідазол, 

неоміцин, ністатин, преднізолон). Пацієнткам із бактеріальним вагінозом, враховучи 

схильність захворювання до рецидивування, призначався прийом 3 таблеток 

одномоментно per os після вживання їжі на 7 добу менструального циклу двічі у двох 

менструальних циклах. Після отримання результатів бактеріального посіву та 

антибіотикограм проводили корекцію терапії. При наявності уреоплазмозу, 

хламідіозу, мікоплазмозу – доксbциклін перорально по 100 мг двічі на добу протягом 

10 днів. При наявності кандидозу піхви включали антимікотики, відповідно даним 

антимікотикограм, а також пробіотичні препарати – молочно кислі біопродукти. 

Клінічний моніторинг ефективності лікування проводили протягом 3 місяців, 

контрольні мікробіологічні обстеження  – через 14 днів після завершення лікування і 

після двох менструальних циклів. Оцінку мікробіологічної ефективності лікування 
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проводили за наступними критеріями: етіологічне лікування (відсутність збудника, 

нормалізація мікробіоценозу піхви), персистенція, відсутність ефекту.   

При плануванні вагітності і первинному неплідді рекомендували фолієву 

кислоту у дозі 400 мкг/добу, калію йодид 200 мкг на добу і вітамін Д 2000 од за 3 

місяці до планування вагітності і вагітним до 14 тижнів вагітності. Жінкам з 

попередніми репродуктивними втратами в анамнезі, а також після настання вагітності 

у цієї групи згідно протокольних рекомендацій призначали фолієву кислоту у дозі 4 

мг/добу поряд із з застосуванням калію йодиду 200 мкг/добу і вітамін Д 2000 [49, 97, 

167]. 

При лікуванні пацієнток з непліддям і жінок з репродуктивними втратами для 

підтримання лютеїнової фази використовували мікронізований прогестерон у дозі 

200-400 мг/добу [39, 144, 56], для стимуляції овуляції кломіфен цитрат у дозах 

рекомендованих згідно інструкції, при гіперпролактинемії каберголін згідно рівня 

пролактину і інструкції. Ефективність лікування оцінювали по настанню вагітностей 

у пар з непліддям, народженню доношених і здорових дітей, ускладненнях перебігу 

вагітності і післяпологового періоду. 

Ефективність комплексної патогенетичної поетапної медикаментозної корекції у 

жінок з патологією репродуктивного здоров’я оцінювали на підставі загально 

клінічного, гінекологічного обстеження та біохімічних показників метаболізму, 

гормонального та імунологічного станів, настанню та доношуванні вагітності у жінок 

з первинним непліддям та репродуктивними втратами в анамнезі після проведеної 

корекції. 

 

2.4. Методи дослідження  

 

В процесі виконання роботи використовували клініко-епідеміологічні, 

соціологічні, загальноклінічні, біохімічні, імуноферментні, ультразвукові, 

ендоскопічні, морфологічні, статистичні. 

Епідеміологічні дослідження проводились згідно вибору жінок репродуктивного 

віку соціологічного опитування обстежених, дослідження були проспективні, 
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когортні. Дослідження проведені за допомогою типологічної вибірки соціологічним 

методом, в було опитано 1000 жінок репродуктивного віку (від 18 до 45 років) (за 

наявності згоди) у період 2013 – 2014 років, з них 500 були мешканками м. Львова і 

500 Львівської області. Анкетування жінок в амбулаторних і стаціонарних умовах 

проводили серед жінок, які звертались за гінекологічною допомогою у Львівський 

міський центр планування сім’ї та репродукції людини і гінекологічний відділ № 1 і 

2 третьої комунальної міської лікарні м. Львова методом випадкової вибірки. Питання 

анкети дослідження (власна розробка автора дослідження) включали: місце 

проживання – м. Львів і Львівська область, ціль звернення до гінеколога – 

профілактичний, контрацепція, з гінекологічними скаргами, вік, інформацію про 

обстеження на паразитарні інвазії, стан репродуктивної функції, прояви запальних 

процесів жіночих статевих органів, використання протипаразитарних середників.  

Соціологічне опитування пацієнток із виявленим паразитарним ураженням 

Enterobius vermicularis (n=70) віком від 16 до 45 років проводилось шляхом 

анкетування із включенням запитань щодо: частоти обстеження на паразитарні 

інвазії, використання протипаразитарних середників, сумісного чи роздільного 

проживання зі статевим партнером, утримання домашніх тварин, частоти статевих 

контактів на тиждень, застосування видів статевого життя( вагінальний, оральний, 

анальний), гінекологічних скарг.  

Лабораторні обстеження включали:  

- аналізи крові: клінічний, біохімічний (визначення концентрації білірубіну, 

сечовини, загального білка, цукру, концентрації АЛТ, АСТ), на інфекції (RW, ІФА до 

ВІЛ, гепатити В та С), коагулограму, визначення групи крові й резус-фактора;  

- загальний аналіз сечі;  

- мікроскопічне дослідження мазків з піхви, бактеріологічне дослідження мазка 

з уретри, піхви й цервікального каналу (для ідентифікації урогенітальних - збудників 

застосовували полімеразну ланцюгову реакцію - ПЛР);  

- аналіз калу на яйця глист; 

- для чоловіків – аналіз спермограми, консультація в уролога-андролога; 

- імуноферментний аналіз (ІФА) включали визначення у плазмі крові гормонів, 
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антитіл до тиреопероксидази, антитіл до тиреоглобуліну, імуноглобулінів IgG 

аскарид, лямблій, токсокар, ТОRCH збудників, ІЛ-1β, ІЛ-4, ІЛ-10, ІФН-γ, ФНП-α; 

- ПЛР застосовувалась при визначенні Ureaplasma urealyticum, parvum, 

Mycoplasma hominis та genitalium, Chlamydia trachomatis.  

2.4.1  Біохімічні та імунологічні методи дослідження 

Дослідження проводились на базі Львівського міського центру планування сім’ї 

та репродукції людини, гінекологічного відділу № 2 третьої комунальної міської 

лікарні м. Львова, кафедр акушерства і гінекології, сімейної медицини, поліклінічної 

справи, дерматології, венерології, біохімії, мікробіології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького,  біохімічної лабораторії 3-ї міської 

клінічної лікарні, м. Львів. 

Біохімічні методи досліджень включали визначення відповідних до завдань 

показників у плазмі крові та лізаті лімфоцитів. Кров для біохімічних та лабораторних 

досліджень забирали із серединної вени ліктя методом венепункції натщесерце в 

об'ємі 20 мл у період з 9°° до 10°° год у пробірки після чого вони скеровувались до 

лабораторії. 

У плазмі крові визначали: концентрацію гормонів (тиреотропного (ТТГ), 

лютеїнізивного (ЛГ), фолікулостимулюючого (ФСГ), вільного і загального 

тестостерону, кортизолу, естрадіолу, інсуліну); наявність антитіл до тиропероксидази 

(АТПО) та антитіл до тироглобуліну (АТТГ); імуноглобулінів IgG аскарид, лямблій, 

токсокар, ТОRCH збудників, ІЛ-1β, ІЛ-4, ІЛ-10, ІФН-γ, ФНП-α; активності аргінази, 

СОД, каталази; вміст нітрит-аніону, L-аргініну,  ТБК-активних продуктів.  

У лізаті лімфоцитів було визначено: активності NO-синтази, аргінази, СОД, 

каталази; вміст: нітрит-аніону, L-аргініну, ТБК-активних продуктів. 

2.4.1.1 Виділення периферичних лімфоцитів виділяли за методикою Boyum 

A.A., 1968 [235]. Для цього гепаринізовану кров розводили розчином Хенкса в 

об’ємному співвідношенні 1:1. Під час виділення лімфоцитів застосовували градієнт 

густини фіколу (“Pharmacia Fine Chemicals”) і верографіну (“Spofa”). У пробірки 

вносили по 2 мл суміші цих реагентів з питомою густиною 1,077 г/см3, яку готовили 

за допомогою ареометрів. Розведену кров в кількості 5 мл нашаровували на розчин 
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філол-тріубрасту і центрифугували при 3 000 g впродовж 30 хв із застосуванням 

горизонтального ротора. На межі між плазмою і шаром з питомою густиною 1,077 

г/см3 утворювався завис лімфоцитів у вигляді білуватого кільця. Лімфоцити 

відбирали дозатором, їх цілісність і життєздатність контролювали мікроскопічно і за 

допомогою реакції з 1% розчином трипанового синього. 

 

2.4.1.2 Методика визначення гормонів у плазмі крові 

Оцінку гормонального стану проводили шляхом визначення у плазмі крові рівнів 

гормонів - ТТГ, ЛГ, ФСГ, АТПО, АТТГ, пролактину, вільного і загального 

тестостерону, кортизолу, естрадіолу, інсуліну у І фазі менструального циклу (набори 

фірми “Хема-Медіка”, Росія). 

 

2.4.2  Методики визначення обміну NO 

2.4.2.1  Методика визначення активності NO-синтаз 

Визначення активності NO-синтаз у лізаті лімфоцитів проводили за методикою 

Сумбаєва В. В. [152]. Активність NOS визначали в реакційній суміші, що містила 2,5 

мл 0,1М трис-НСІ буфера, рН 7,4, в склад якого входив також СаСІ2 (10 мМ), 0,3 мл 

водного розчину L-аргініну (субстрат для NO-синтаз) в концентраціях 40, 80, 160 і 

320 мкМ і 0,1 мл 1 мМ водного розчину НAДФH2. Реакцію запускали внесенням 0,1 

мл плазми крові. Приготування контрольних проб здійснювали аналогічно до 

дослідних з тією різницею, що замість 0,1 мл 1 мМ розчину НAДФH2
 вносили 0,1 мл 

бідистильованої води. Крім цього, досліджували безсубстратне окиснення 

NADPH+H- в реакційній суміші, що містила 0,3 мл бідистильованої води замість 0,3 

мл водного розчину L-аргініну. Дослідні проби спектрофотометрували проти 

контрольних при 340 нм (максимум поглинання НAДФH2), інкубували 20 хвилин при 

+40°С, реакцію зупиняли внесенням до проби 0,02 мл 0,2 % водного розчину натрію 

азиду і реєстрували зниження екстинції при 340 нм. Активність NO-синтаз виражали 

в нмоль НAДФH2, що окиснюється протягом 1 хв на 1 мг білка. 

Активність іNOS визначали в реакційній суміші, що містила 2,5 мл 0,1 М трис-

НСІ буфера, рН 7,4, 0,3 мл водного розчину аргініну і 0,1 мл 1мМ водного розчину 



88 
 
NADPH+H-, але в склад якої не входив СаСІ2. Реакцію запускали внесенням 0,1 мл 

плазми крові. Активність сNOS визначали як різницю між рівнем активності 

загальної NOS та іNOS. Отримані результати представляли у нмоль/ хв·мг білка. 

2.4.2.2 Дослідження активності аргінази (КФ 3.5.3.1) проводили за методом Geyer 

J.W., Dabich D. [296]. Ензимну активність визначали за кількістю утвореної в реакції 

сечовини. Дослідження проводили в два етапи. На першому етапі 0,1 мл 

досліджуваної плазми крові або лізату лімфоцитів доводили фізіологічним розчином 

до 0,5 мл, після чого додавали 0,1 мл буферу, що містить 0,1 M гліцину/NaOH, pH 9,5, 

0,1 мл 10 мM MnСl2, 0,1 мл 0,25M аргініну, потім інкубували при 37º C впродовж 

30 хв. Реакцію зупиняли додаючи 0,1 мл 10% H2SO4. На другому етапі проводили 

колориметричне визначення продукту реакції. Об’єм досліджуваної проби доводили 

дистильованою водою до 2 мл. Додавали 0,1 мл 4% ізонітрозопропіофенолу (на 95% 

етанолі). Кип’ятили 60 хв. Після чого проби охолоджували при кімнатній 

температурі, і через 15-20 хвилин вимірювали величину оптичної густини при λ=540 

нм. Активність ензиму виражали в мкмоль сечовини/хв·мг білка. 

2.4.2.3 Методика визначення вмісту нітрит-аніону 

Концентрацію стабільного метаболіту NO-
2, як активного NO, визначали за 

допомогою реактиву Гриса [302] у плазмі крові та лізаті лімфоцитів (розведення 1: 

10). Визначення проводили наступним чином: 0,2 мл дослідної проби вносили в 

центрифужну пробірку, додавали 0,2 мл  4 % розчину їдкого натрію. Інкубували, 

перемішуючи, на бані з льодом протягом 10 хв. Після цього додавали 0,4 мл 

дистильованої води та 1,2 мл 4 % розчину сірчанокислого цинку. Витримували на 

водяній бані з льодом протягом 10 хв. Центрифугували протягом 20 хв при 

температурі + 4о С зі швидкістю 15000 об/хв. До 1,4 мл відібраного супернатанту 

додавали 1,4 мл суміші (1:1) 0,1 % N – нафтилетилендиаміну гідрохлориду та 1% 

сульфанілової кислоти, приготовленій на 5% ортофосфорній кислоті. Пробу з 

доданим реактивом поміщали на 15 хв в затемнене місце для розвитку забарвлення, 

вимірювали екстинцію за допомогою спектрофотометра при довжині хвилі λ = 550 

нм проти контролю. Перерахунок здійснювали за калібрувальним графіком, 

одержаним стандартними розчинами із концентрацією NaNO2 від 1 до 250 мкмоль/г. 
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Отримані результати представляли у мкмоль/л. 

2.4.2.4 Методика визначення концентрації L-аргініну  

Дослідження вмісту L-аргініну у плазмі крові та лізаті лімфоцитів проводили за 

методом Алейнікової Т. Л. [4]. До 0,5 мл сироватки додавали 0,5 мл 5 % ТХО і 

центрифугували 10-15 хв при 3000 об/хв. Відбирали 0,5 мл надосадової рідини, 

додавали 1 мл 5 % розчину NaOH, 0,05 мл 0,02 % спиртового розчину α - нафтолу, 

0,05 мл гіпобромідного реактиву, 0,2 мл 10 % розчину сечовини і доводили 

дистильованою водою до 4 мл. Через 20 хв спектрофотометрували при довжині хвилі 

λ=500 нм. Проби і контроль спектрофотометрували проти води. Контроль містив ті ж 

реактиви, що й дослід, крім сироватки. В якості стандарту, для побудови 

калібрувального графіку для визначення концентрації L-аргініну брали хлорид 

аргініну. П’ять мг солянокислого аргініну (С6Н15O2N4Сl) розчиняли в 100 мл води – 

5000 мкг. Готували розведення, що містило від 5 до 40 мкг L-аргініну. Проводили 

визначення аналогічно досліду. Результати представляли у мкг/мл. 

2.4.3 Імунологічні методи дослідження  

Матеріалом для імунологічного дослідження слугувала кров з ліктьової вени у 

жінок натще. Досліджувані показнки були визначені у плазмі крові. При визначенні 

антитіл до паразитів (Toxocara canis, Giardia Lamblia  та  Ascaris lumbricoides) були 

використані набори фірми Vitrotest Anti (Рамінтек, Україна). Вміст антитіл до 

тиропероксидази (АТПО - анти-TPO) та антитіл до тироглобуліну (АТТГ - Anti-TG 

ELISA) проводили імуноферментним методом з використання стандартних тест 

систем (фірми DRG, США). Визначення IgG и IgM до токсоплазмозу, герпесу I-II 

типів, цитомегаловірусу, краснухи, хламідіям проведені з використанням наборів 

фірми  Vitrotest Anti (Рамінтек, Україна)  імуноферментним методом. Визначення 

рівня інтерлейкінів (ІЛ-1β, ІЛ-4, ІЛ-10), ІФН-γ, ФНП-α проводии з використанням 

наборів фірми “Діамеб” (Україна)  імуноферментним методом. 

 

2.4.4 Методики визначення процесів ліпопероксидації та ензимів 

антиоксидантного захисту 

2.4.4.1   Методика визначення вмісту ТБК-активних продуктів 
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Вміст ТБК продуктів у плазмі крові та лізаті лімфоцитів визначали за методом 

Тімірбулатова Р. А. та Селєзньова Є. І. [157]. До 0,1 мл плазми крові або лізату 

лімфоцитів додавали 10 мМ фосфатний буфер у 125 мМ КСІ і доводили об’єм до 8 

мл. Потім додавали 0,5 мл 1 мМ розчину КМnO4 (кінцева концентрація 0,06 мМ). 

Після 10 хв інкубації вводили 0,5 мл 10 мМ розчину FeSO4 і через 5 хв дослід 

припиняли. Температурний режим підтримувався у межах 24º С. Визначення 

продуктів тіобарбітурової кислоти проводили за наступною схемою: з інкубаційної 

суміші перед кожним внесенням КМnO4 і FeSO4, а також в кінці досліду забирали 

проби об’ємом 0,5 мл. Для зупинки реакції ПОЛ у пробірки додавали 1 мл 20 % 

розчину трихлороцтової кислоти і проводили реакцію з тіобарбітуровою кислотою – 

у пробу послідовно додавали 0,5 мл 1 н НСІ, 1 мл 0,7 % розчину тіобарбітурової 

кислоти, отриману суміш витримували у водяній бані при 95º С впродовж 20 хв. Після 

охолодження суміш центрифугували 10 хв при 3000 об/хв. Оптичну щільність 

зафарбованої у червоний колір надосадової рідини визначали при довжині хвилі 535 

нм на спектрофотометрі СФ-46 (Росія) проти контрольної проби, що не містила 

біологічного матеріалу. Отримані результати ТБК-активних представляли у 

мкмоль/л. 

2.4.4.2  Методика визначення активності супероксиддисмутази 

Активність СОД у плазмі крові та лізаті лімфоцитів визначали за методою Чеварі 

С. [169]. До 0,1 мл плазми крові або лізату лімфоцитів, що були розведені 1:10 

фізіологічним розчином, по черзі додавали 0,5 мл 96 % абсолютного етилового 

спирту та 300 мг KH2PO4, інтенсивно струшували впродовж 10 хв. Після цього 

проводили центрифугування при 5000 об/хв на протязі 30 хв. Після центрифугування 

відбирали 0,1 мл супернатанту (дослідна проба). В контрольну та дослідну проби 

вносили по 1,5 мл інкубаційної суміші (37 мг ЕДТА-Na, 330 мг нітротетразолію 

синього, 55 мг феназинметасульфату, розчинених у 300 мл 0,15 М фосфатного буферу 

(4,48г Na2HPO4, 0,25 г KH2PO4, рН=7,8), і дистильовану воду – в контрольну пробу. 

До дослідної і контрольної проб для ініціювання реакції додавали 0,05 мл розчину 

NADH. Проводили інкубацію у темряві протягом 10 хв. Екстинкцію вимірювали на 
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спектрофотометрі при довжині хвилі 540 нм проти контролю. Під час вимірювання 

проти контролю отримували величину екстинції Ек-Ед. 

Активність ферменту визначали за відсотком блокування утворення 

нітрофармазану. Активність СОД вираховують за формулою  СОД (%) = Ек-Ед / Ек 

•100%, де Ек. та Ед - екстинкція контрольної та дослідної проб, відповідно. Активність 

СОД представляли у мкмоль НСТ/хв· л. 

2.4.4.3 Методика визначення активності каталази 

Активність каталази у плазмі крові та лізаті лімфоцитів визначали за методом 

Королюка М. А [76]. Визначення проводили наступним чином: до 0,1 мл плазми крові 

(100 мг тканини на 1 мл трис-НСІ - буфера, 0,05 М, рН 7,8) додавали 2 мл 0,03 % 

розчину перекису водню. У контрольну пробу замість гомогенату вносили 0,1 мл 

дистильованої води. Реакцію зупиняли через 10 хв додаванням 1 мл 4 % молібдату 

амонію. Інтенсивність зафарбовування вимірювали на спектрофотометрі при довжині 

хвилі 410 нм проти контролю, у яку замість перекису водню додавали 2 мл води. 

Активність каталази у розраховували за формулою:  

𝐸 =
Акон − Адосл

К × 𝑡 × 𝑉
 

де Е - активність каталази (мкат/л), 

Акон  – Адосл – екстинкція контрольної і дослідної проб, 

К - коефіцієнт мілімолярної екстинкції перекису водню (22,2 103 мМ-1 см -1); t – 

час інкубації (600 сек); V – об’єм проби (0,1 мл). Результати представляли у мкмоль 

Н2О2/хв•мг. 

 

2.5.Мікробіологічні методи 

Мікробіологічні методи включали визначення мікрофлори піхви, калу та певних 

ділянок шкіри. Для визначення якісного та кількісного складу мікробної флори, виду 

та вираженості вагінального дисбіозу проводилась бактеріоскопія вагінальних мазків, 

забарвлених по Граму; бактеріологічні дослідження вмісту виділень із піхви з 

використанням селективних диференційно-діагностичних поживних середовищ за 

загальноприйнятими методиками з визначенням чутливості до антибіотиків та 

антимікотиків; молекулярно-генетичне дослідження зіскрібка епітеліальних клітин 
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шийки матки та церікального каналу з використанням якісної ПЛР та комплексної 

кількісної ПЛР. 

Кількісну оцінку рівня Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, parvum, 

Мycoplasma genitalium, Мycoplasma hominis, а також грибів роду Candida проводили 

тільки за абсолютними показниками, із застоскванням ПЛР  та при позитивно 

виявленому результаті проводили визначення чутливості мікрофлори до 

антибіотиків. Вірусологічне обстеження проводилося з метою виявлення 

специфічного герпетичного антигену в мазках і зіскрібках із цервікального каналу 

(приватні лабораторії Сінево, Ескулаб, Унілаб). За діагностично значимий показник 

Ureaplasma (urealiticum + parvum) і Mycoplasma hominis вважали > 104. Діагноз 

генітального кандидозу встановлювався за наявності клінічних проявів та виявленні 

колоній грибів Candida > 103 КУО/мл. Трихомоніаз верифікували за мікроскопією 

нативних та забарвлених метиленовим синім мазків зі вмісту заднього склепіння 

піхви та молекулярно-біологічним методом, а також ПЛР. Діагностику герпесу і ЦМВ 

проводили методом ПЛР.  

Бактеріальний вагіноз діагностували за системою Amsel, бактеріоскопією 

(позитивний аміно-тест, “ключові” клітини в мазку з піхви, рН піхви >4,5) та 

проводячи бакпосів. Оцінку аеробної та анаеробної умовно-патогенної флори 

проводили як в абсолютних, так і у відносних показниках. Оцінку стану біоценозу 

піхви проводили з врахуванням варіантів: нормоценоз, помірний дисбіоз, виражений 

дисбіоз. 

Лабораторна діагностика на виявлення кліщів D. folliculorum і D. brevis 

здійснювалася шляхом мікроскопічного дослідження патологічного матеріалу, 

взятого у хворих із вогнищ acne vulgaris на шкірі обличчя.  

Паразитологічне обстеження включало в себе копроовоскопію та обстеження на 

ентеробіоз. Кожен зразок калу розроблявся методами Като, Фюлеборна та Шульмана 

[14, 47]. Кал на гельмінти по КАТО, методом «товстого мазка», біоматеріал, 

просвітлений гліцерином і підфарбований зеленкою, товстим шаром наноситься на 

предметне скло і проглядається під мікроскопом. Це дозволяє виявити конкретний 

вид паразитів, локалізованих в кишечнику. Метод збагачення Фюлеборна проводили 
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розведенням 5 грамм фекальних мас в 100 грамах фізрозчину, із зняттям крупинок з 

поверхні папером і фіксацією склом. Через 90 хвилин проводиться мікроскопове 

дослідження. Метод збагачення по Шульману виконували шляхом розмішування 3 

грамів фекалій і 15 мл води протягом 2 хвилин круговими рухами. Після 

розмішування трубочку із каплею зав’язі фіксують на предметне шкло і проводять 

мікроскопове дослідження.  

Обстеження на ентеробіоз проводилось методом липкої стрічки [47] та методом 

періанального зішкрібку [14]. Обстеження на ентеробіоз проводили шляхом 

мікроскопуванням зішкрібка з перианальних складок по Торгушину (матеріал 

зібраний дерев'яним шпателем, змоченим в 50 % розчині гліцерину, зіскоблюють на 

наочне скло в краплю 50 % гліцерину і мікроскопують при малому збільшенні) [14].  

Вивчення мікробіоценозу товстої кишки включало визначення видового та 

кількісного складу мікрофлори. Ступінь порушень оцінювали згідно з методичними 

рекомендаціями «Диагностика и лечение дисбактериозов кишечника» [7].  

Оцінку мікробіологічної ефективності лікування проводили за наступними 

критеріями: етіологічне вилікування (відсутність збудника, нормалізація 

мікробіоценозу піхви), персистенція, відсутність ефекту.  

 

2.6. Інструментальні методи досліджень 

 

Інструментальні методи досліджень включали, у залежності від поставлених 

завдань, обстеження пацієнток з використанням кольпоскопового огляду і УЗД  - 

обстеження. 

Кольпоскопічне обстеження і оцінювання результатів обстеження проводили з 

використанням кольпоскопу сканер МК-200 із збільшенням з цифровою 

відеосистемою і спеціалізованим програмним забезпеченням «MEDVisor EVA» 

основі кольпоскопічної класифікації, прийнятої в 2011 році в Ріо-де-Жанейро. 

Комплексне ультразвукове обстеження органів малого тазу (трансвагінально та 

трансабдомінально), наднирників, щитовидної залози і молочних залоз проводили за 

стандартною методикою в режимі реального часу на ультразвуковому апараті LOGiC 



94 
 
a200  відповідно на 5–7-й дні МЦ.  

Лапароскопові і гістероскопові втручання виконувались у першу фазу МЦ з 

використанням відеолапароскопічного обладнання та інструментарію фірм Stryker 

“(USA) та «Karl Storz» (Німеччина) за загальноприйнятими методиками. 

При підвищеному рівні пролактину в крові проводили магнітно-ядерний 

резонанс з контрастуванням ділянки гіпофізу, для виключення мікро- і 

макропролактином в приватних клініках м. Львова.  

 

2.7. Морфологічні (макроскопічні та мікроскопічні) методи досліджень 

 

Фотографування наявності гостриків у різних ділянках статевої сфери пацієнток 

проводили з використанням кольпоскопу «Сканер МК-200» із збільшенням з 

цифровою відеосистемою і спеціалізованим програмним забезпеченням «MEDVisor 

EVA». 

Оцінку шкіри обличчя на наявність акне проводили враховуючи консультацію 

дерматологів кафедри сімейної медицини, поліклінічної справи, дерматології, 

венерології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького.  

2.8. Оцінка ролі статевого  шляху  передачі паразитів 

 

Для оцінки статевого шляху передачі паразитів проводили анкетування 

пацієнток згідно розробленої анкети, яка включала запитання щодо спільного 

проживання зі статевим партнером, попередні обстеження на гельмінти, 

профілактичне застосування антигельмінтних препаратів, використання різних видів 

статевого життя, наявність частих дискомфортних проявів запальних захворювань 

зовнішніх статевих органів.  

 

2.9 Статистичні методи обробки результатів 
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Статистичну обробку результатів дослідження проводили використовуючи  

програму SPSS 7.0 та Microsoft Excel 2007 відповідно до існуючих рекомендацій [77]. 

Первинна обробка результатів включала визначення відповідності розподілу 

отриманих даних згідно нормального розподілу, використовуючи критерій Шапіро-

Вілка. Клініко-функціональні результати обробляли з використанням методів 

описового статистичного аналізу, непараметричних методів виявлення зв’язків і 

перевірки гіпотез. Кількісні показники, що підлягали нормальному розподілу 

обробляли згідно параметричних критеріїв та наводили у вигляді середнього 

значення (M±m), похибки середнього (m), середнього квадратичного відхилення (Δ). 

З метою порівняння якісних ознак застосовували критерій узгодженості Пірсона (χ2) 

і коофіцієнт кореляції (r). Асоціацію ознак з ризиком розвитку певної патології 

оцінювали за допомогою розрахунку коефіцієнта відношення шансів (OR, odds ratio) 

(ВШ) з 95% довірчим інтервалом (ДI – довірчий інтервал) із рівнем довіри 95 % (CI 

95 %). Ступінь впливу факторних ознак оцінювали за показником відношення шансів 

(ВШ) - ймовірність виникнення ознаки (стану) в експериментальній групі по 

відношенню до контрольної. Величину ВШ розраховували за стандартною 

методикою за формулою: ВШ = (A/B)/(C/D), де: А – кількість осіб основної групи, які 

є носіями певної ознаки; В – кількість осіб основної групи, які не є носіями даної 

ознаки; С – кількість осіб контрольної групи, які є носіями певної ознаки; D – 

кількість осіб контрольної групи, які не є носіями даної ознаки. Вірогідність між 

групами оцінювали за допомогою критерію Стьюдента. Відмінність між середніми 

арифметичними величинами вважали вірогідною за рівня значущості р<0,05.
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАЗИТАРНОГО 

УРАЖЕННЯ В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ 

 

3.1 Клініко-епідеміологічна характеристика обстежених жінок фертильного віку 

з змінами репродуктивного здоров’я 

 

Вивчення ПУ у жінок з патологією РЗ було проведено за допомогою клініко-

епідеміологічних досліджень в поєднанні із обстеженням на паразитарні інвазії 

шляхом визначення яйця паразитів в калі і обстеженням титрів антитіл до аскариди, 

токсокари і лямблій. На підготовчому етапі було проведення обстеження на 

паразитарні інвазії в поєднанні з опитуванням, яке включало більше: місце 

проживання – м. Львів і Львівська область, ціль звернення до гінеколога – 

профілактичний, контрацепція, з гінекологічними скаргами, вік, інформацію про 

обстеження на паразитарні інвазії, стан репродуктивної функції, прояви запальних 

процесів жіночих статевих органів, використання протипаразитарних середників.  

Завданням даного етапу була оцінка частоти і структури паразитарної інвазії та 

стан репродуктивної функції у жінок репродуктивного віку. 

Розповсюдження анкет проводили серед жінок, які звертались за гінекологічною 

допомогою у Львівський міський центр планування сім’ї та репродукції людини і 

гінекологічний відділ № 1 і 2 третьої комунальної міської лікарні м. Львова. 

Дослідження проведені за допомогою типологічної вибірки, в було обстежено 1000 

жінок, з них 500 були мешканками м. Львова і 500 Львівської області.  

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 [62]. Отримані дані клініко-епідеміологічних 

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. 3.1).  
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Таблиця 3.1 - 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), 1абс. 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)  

 

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. 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 [17].  

Аналіз звернення пацієнток до гінекологічної установи, засвідчив що серед 

мешканок Львова з ціллю профілактичного огляду звернулось 79 (15,8 %) осіб, з 

метою контрацепції – 44 (8,8 %) жінки, з різними скаргами гінекологічної патології – 

377 (75,5 %) пацієнток; серед мешканок Львівської області: 65 (13 %), 51 (10,2%)  і 

384 (76,8 %)  жінки відповідно. Основними скаргами пацієнток при зверненні з 

приводу гінекологічної патології у Львівський міський центр планування сім’ї та 

репродукції людини і гінекологічний відділ № 1 і 2 третьої комунальної міської 
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лікарні м. Львова були запальні захворювання органів статевої системи, порушення 

менструального циклу, загроза переривання вагітності, планування на оперативне 

лікування з приводу різноманітної гінекологічної патології, безпліддя, 

невиношування вагітності, патологія молочних залоз. 

Вік обстежених жінок коливався у середньому від 16 до 45 років, за чисельністю 

найпредставленіший був віковий діапазон від 18 до 34 років (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 - Вікова структура обстежених жінок 

 

При оцінці обстеження на паразитарні інвазії лише 88 (17,6 %) мешканок м.  

 

Львова проходили обстеження на паразитарні інвазії і  54 (10,8 %) жінок з 

Львівської області, в основному по рекомендації педіатрів і дерматологів.  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. Серед медикаментозних середників 

           

      Групи 
Вік обстежених жінок 

< 18 року 18-25 

років 

26-34 

років 

35-45 

років n % n % n % n % 
м.Львів (n=500) 25 5 219 43,8 198 39,6 58 11,6 

Львівська обл.                     

       (n=500) 

14 2,8 242 48,4 206 41,2 38 7,6 
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основними медичними середниками були препарати різних фірм із діючою 

речовиною альбендазол. 

Отримані результати клініко-епідеміологічних досліджень показали, що на 1000 

жінок фертильного віку (ЖФВ) серед мешканок м. 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% 

(табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 - Репродуктивний анамнез і результати попередніх вагітностей 

у обстежених жінок 

 

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: 

 

Дані попередніх вагітностей 

Групи 

м.Львів 

(n=500) 

Львівська 

обл. 

(n=500) 

n n 
Безплідність                                                              32 12 

Втрата однієї вагітності 34 26 

Втрата 2х і більше вагітностей 26 21 

Запальні проблеми піхви 1 раз на рік 148 104 

Запальні проблеми піхви більше 3 разів на рік 96 56 

Хронічні запальні процеси органів малого тазу 46 36 
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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 

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). 

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

одним або двома дітьми. Вік обстежених жінок коливався у середньому від 18 до 38 

років. У всіх групах за чисельністю найпредставленіший був віковий діапазон від 21 

до 35 років (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 - Розподіл обстежених жінок за віком всіх груп 

http://mkb-10.com/index.php?pid=646
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Щодо соціальної структури обстежених жінок, то пацієнтки були приблизно 

однаковими у всіх групах, переважна більшість пацієнток мала вищу й середню 

фахову освіту (таблиця 3.5).  

 

Таблиця 3.5 - Рівень освіти у обстежених жінок 

Групи 
Середня 

Середня 

спеціальна 

Неповна 

вища 
Вища 

n % n % n % n % 
Контрольна 

група 

10 6,2 66 41,3 4 2,5 80 50 

І група 25 14,4 76 43,6 17 9,8 56 32,2 

ІІ група 20 10,7 83 44,6 7 3,8 76 40,9 
ІІІ група 43 11,6 140 37,8 23 6,2 164 44,4 

 

Майже половина (56 %) обстежених жінок мали постійне місце роботи. Від 35% 

до 42% жінок були службовцями, домогосподарки склали від 14% до 23%, 17%-31% 

склали робітники, до групи «інші» увійшли тимчасово непрацюючі пацієнтки та 

жінки, які  тимчасово працюють за кордоном 4%-11% (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 - Соціальна структура обстежених жінок 

           
      Групи 

Вік обстежених жінок 

< 21 року 21-25 років 26-30 років 31-35 років > 35 років 

n % n % n % n % n % 

Контрольна 

група 

15 9,3 46 28,7 47 29,4 34 21,3 18 11,3 

    І група   10 5,7 42 24,1 57 32,8 38 21,9 27 15,5 

    ІІ група 10 5,4 48 25,8 54 29 46 24,7 28 15,1 

    ІІІ група 54 14,6 87 23,5 83 22,4 84 22,7 62 16,8 
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      Групи 
Студенти Робітники Службовці Домогосподарки 

 

 

дарки 

Інші 

n % n % n % n % n % 
Контрольна 

група 

5 15,6 36 22,5 60 37,5 32 20 7 4,4 

 І група   20 11,5 54 31 66 37,9 25 14,4 9 5,2 

 ІІ група 7 3,8 47 25,3 79 42,5 33 17,7 20 10,7 

ІІІ група 25 12,1 36 17,5 73 35,4 48 23,3 24 11,7 

 

Основна кількість пацієнток мешкали у м. Львові та пригородах міста, однак, від 

38% до 55% жінок звертались за допомогою з районів Львівської області, до 20% - 

пацієнтки з інших областей України (таблиця 3.7).  

 

Таблиця 3.7 - Місце проживання жінок 

      Групи м.Львів і 

пригороди міста 
Львівська область 

Інші області 

України 
n % n % n % 

Контрольна 

група 

79 49,4 62 38,7 19 11,9 

    І група   72 41,4 77 44,2 25 14,4 

    ІІ група 53 28,5 96 51,6 37 19,9 

    ІІІ група 147 39,7 176 47,6 47 12,7 

 

Звертають на себе увагу дані щодо проживання та виду патології репродуктивної 

системи жінок, які звернулись за допомогою. Так, з непліддям звернулись 51% жінок, 

що проживають у Львівській області і лише 28% з м. Львова. Це може бути пояснено 

більшою доступністю спеціалізованої медичної допомоги мешканкам міста. 

Оцінюючи структуру звернення жінок з акне також варто відмітити, що до 55% 

обстежених пацієнток були з районів Львівської області. У групі жінок з 

репродуктивними втратами в анамнезі звернення за допомогою мешканок області і 
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міста були практично одинаковими і складали 41-44%.  

      Регулярне гінекологічне обстеження і лікування серед жінок І групи 

проходили 138 (79,3 %) жінок, серед ІІ і ІІІ груп - 122 (59,2 %) і 206 (55,7 %) 

відповідно. При цьому не було виявлено суттєвої різниці між звертанням за медичною 

допомогою мешканок міста чи села. Більш активні в звертанні за медичною 

допомогою студенти і службовці (до 50 %), зважаючи на активне використання 

інтернету, дані групи пацієнтів активні у вивченні патології захворювання, можливих 

методів лікування, свідомі у виконанні призначень. 

Оцінку менструальної функції проводили за такими параметрами, як скарги, вік 

настання менархе, тривалість менструацій, тривалість циклу, наявність перед, після і 

між менструальних кровомазань, кількість утраченої крові, болючість. Дані 

отриманих результатів приведені в таблицях 3.8 - 3.10.  

У пацієнток вік початку менархе коливався від 9 до 17 років. Вік настання 

менархе в середньому в контрольній групі становив 12,3±0,2, в основній групі – 

13,5±0,3 (табл. 3.8).  

 

Таблиця 3.8 - Вік настання менархе в обстежених жінок всіх груп 

      Групи 
До 10 років 10-12 років 12-14 років 15 років і > 

n % n % n % n % 
Контрольна 

група 
8 5 114 71.2 28 17,5 10 6,3 

    І група   14 8 103 59,2 37 21,2 20 11,6 
    ІІ група 14 7,5 110 59,1 44 23,7 18 9,7 
    ІІІ група 17 4,6 268 72,4 62 16,8 23 6,2 

 

В переважної кількості пацієнток відзначали регулярний  менструальний цикл. 

Так, менструальний цикл із менархе протягом року встановився в 92% жінок у 

контрольній групі. У пацієнток І основної групи менструальний цикл встановився  

протягом року у 87,9%, у пацієнток ІІ групи у 87,6% жінок. 

Болючі і рясні менструації відмічали у 19 (10,9%) - пацієнток І групи, 15 (8 %) – 
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пацієнток ІІ групи, 13 (6,3 %) –  пацієнток ІІІ групи. Більшість пацієнток усіх груп 

мали 28-денний менструальний цикл; у середньому він становив (від 25 до 30 днів) – 

73,6-86% у всіх групах. Тривалість менструальних виділень коливалась від 4 до 8 

днів, в І і ІІ групах до 20% жінок констатували коричнуваті виділення до або після 

менструацій.  

Зміни характеру менструальної функції відзначали до 11% пацієнток групи з 

репродуктивними втратами, при ціьому у групі з первинним непліддям порушення 

менструального циклу відзначали в 17,2% жінок, в порівнянні з 3,8% у контрольній 

групі (табл. 3.9).  

 

Таблиця 3.9 - Характеристика менструального циклу в обстежених 

пацієнток 

           

      Групи 
Тривалість менструального циклу 

< 21-24 днів 25-30 днів 31-35 днів > 36 днів 

n % n % n % n % 
Контрольна 

група 

3 1,9 133 83,1 21 13,1 3 1,9 

    І група   4 2,3 146 83,9 14 8 10 5,8 
    ІІ група 7 3,8 137 73,7 17 9,1 25 13,4 
    ІІІ група 9 2,4 290 78,4 29 7,8 42 11,4 

 

Проводячи аналіз репродуктивного анамнезу попередніх вагітностей пацієнток І 

групи, варто відмітити, що всі жінки звернулись за допомогою після низки 

репродуктивних втрат (табл. 3.10). При цьому поєднання в анамнезі позаматкової 

вагітності і мимовільного викидня, або вагітності що нерозвивалась становила 5,7%, 

а мимовільного викидня і вагітності що нерозвивалась  складала 14,9%. Пацієнтки ІІ 

групи були виключені з опису за відсутністю вагітностей в анамнезі. 

 

Таблиця 3.10 - Репродуктивний анамнез і результати попередніх 

вагітностей у обстежених жінок 
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Дані попередніх 

вагітностей 

Групи 
Контроль 

(n=160) 

І група  

(n=174) 

ІІІ група 

(n=370) 

n % n % n % 
1 2 3 4 5 6 7 
Термінові пологи 160 100 109 62,6 68 18,4 

Передчасні пологи 0  18 10,3* 3 0,8 

Артифіціальний аборт 0  67 38,5* 115 31,1* 

Продовження табл 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Мимовільний викидень  

до 12 тижнів1 раз 

      2 рази і більше 

0   

56   

38 

 

32,2*     

21,8* 

24 6,5 

Мимовільний викидень 

після 

12 тижнів   1 раз 

2 рази і більше 

0   

 

25     

8 

 

 

14,4*      

4,6 

 

 

4 

 

 

1,1 

Позаматкова вагітність 0  14 8 5 1,35 

Вагітність, що не 

розвивається 

0  36 20,7* 8 2,16 

Вади розвитку плода, 

переривання по 

мед.пок. 

0  6 3,5 0  

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) порівняно з групою контролю 

 

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 
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20 %)(χ²=5,2, р=0,02; ВШ=2.4; 95% ДІ=1.0–5,6),  АМК (ДІ=8,3-22,4; χ2=13,2; p<0,01; 

r=0,23), рецидивуючих запальних захворювань нижніх відділів статевої системи 

(ВШ= 3,6; 95% ДІ 1,2-10,9) (табл. 3.11). В пацієнток ІІ групи рецидивуючі запальні 

захворювання нижніх відділів статевої системи були наявні у 4 рази частіше 

(21,0±4,1)% в порівнянні з контролем (5,6±2,3)% (р<0,05; ВШ=4,4; 95% ДІ 2,1–9,5), 

хронічні запальні процеси органів малого тазу в 1,8 рази частіше (14±3,8)% в 

порівнянні з жінками контрольної групи (8,1±2,7)% (р<0,05; ВШ=2,4; 95% ДІ 0,9–3,7). 

 

Таблиця 3.11 - Структура гінекологічних захворювань у обстежених жінок 
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Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) порівняно з групою контролю  

           
Гінекологічні 

патології 

Групи 

Контроль 

(n=160) 
    І група  

(n=174) 
ІІ група (n=186) ІІІ група 

(n=370) 

n % n % n % n % 

Хронічні запальні 

захворювання органів 

малого тазу  

13 8,1±2,73 
 

24 13,8±3,45 
 

26 14±3,47 
 

45 12,2±3,27 
 

Ектопія 

призматичного 

епітелію  

31 19,4±3,95 
 

34 19,5±3,97 
 

34 18,3±3,86 
 

76 20,5±4,04 
 

Ектропіон шийки 

матки 

(післяпологовий) 

41 25±4,37 
 

24 13,8±3,45 
 

0 0 77 20,8±4,06 
 

Дисплазія шийки 

матки 
6 3,7±1,90 

 
9 5,2±2,21* 

 
7 3,8±1,90 

 
27 7,3±2,60* 

 
Кандидоз 12 7,5±2,63 

 
12 6,9±2,53 

 
22 11,8±3,23 

 
74 20±4,00 

 
Бактеріальний вагіноз  9 5,6±2,30 

 
47 27±4,4* 

 
49 26,3±4,40* 

 
92 24,9±4,32* 

 
Рецидивуючі запальні 

захворювання нижніх 

відділів статевої 

системи 

9 5,6±2,30 
 

38 21,8±4,1* 
 

39 20,9±4,1* 
 

370 100±0,0* 
 

Міома матки 6 3,7±1,90 
 

11 6,3±2,43* 
 

6 3,2±1,77 
 

19 5,1±2,21* 
 

Ендометріоз шийки 

матки, Аденоміоз 
18 11,2±3,2 

 
35 20,1±4,0* 

 
46 24,7±4,3* 

 
87 23,5±4,24* 

 

Доброякісні утвори 

яйників 
7 4,4±2,05 

 
14 8±2,72* 

 
41 22±4,15* 

 
44 11,9±3,24* 

 

Перенесені операції 

на яйниках 
6 3,7±1,90 

 
6 3,4±1,82 

 
14 7,5±2,64* 

 
15 4±1,97 

 

Перенесені операції 

на матці 
2 1,2±1,11 

 
3 1,7±1,30 

 
0 0 4 1±1,03 
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У жінок ІІІ групи в 2 рази частіше виявляли ендометріоз шийки матки, аденоміоз 

(χ²=5,3; р=0,02; 95% ДІ 15,2–31,8) та доброякісні утвори яйників (χ²=5,3; р=0,05; 95% 

ДІ 5,6–18,3) (табл. 3.11).  

Аналіз екстрагенітальних захворювань показав високу частоту в обстежених 

групах (таблиця 3.12). 

 

Таблиця 3.12 - Структура екстрагенітальної патології у обстежених жінок 

Патології Групи 

Контроль 

(n=160) 

    І група  

(n=174) 

ІІ група 

(n=186) 

ІІІ група 

(n=370) n % n % n % n % 
Патологія 

шлунково-
кишкового 

тракту 

8 5±2,18 

 

50 28,7±4,53* 

 

59 31,7±4,65* 

 

63 17±3,76 

 

Акне 5 3,2±1,74 19 10,9±3,12* 27 14,5±3,52* 41 11±3,14* 
Патологія 

сечовидільної 

системи 

6 3,7±1,90 21 12±3,26* 

 

21 11,2±3,16* 

 

56 15,1±3,58* 

 

Алергічні 

прояви 
3 1,8±1,36 6 3,4±1,82 6 3,2±1,77 15 4±1,97 

Патологія 

щитоподібної 

залози 

8 5±2,18 

 

22 12,6±3,32* 

 

29 15,6±3,63* 

 

39 10,5±3,07 

Патологія 

молочних 

залоз 

24 15±3,57 

 

62 35,6±4,79* 

 

53 28,5±4,51* 

 

76 20,5±4,04 

Надмірна 

вага 
2 1,2±1,11 8 4,6±2,09* 18 9,6±2,96* 6 1,6±1,26 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами порівняно з групою контролю 

 

Результати обстежень екстрагенітальної патології у жінок І клінічної групи, 

виявили високий відсоток виявлення патології шлунково-кишкового тракту 

(28,7±4,5) % (χ²=20,1, р<0,01) (95% ДІ=19,9–37,6), акне  (10,9±3,12) % (χ²=4,7, р=0,03) 

(95% ДІ=4,8–17),  патології сечовидільної системи (12±3,3) % (χ²=4,8, р=0,03) (95% 

ДІ=5,68–18,5), патології щитоподібної залози (12,6±3,3) % (χ²=3,63, р=0,05) (95% 
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ДІ=6,13–19,2;), патології молочних залоз (35,6±4,8) %  (χ²=11,3, р=0,01) (95% ДІ=26,3–

45,0). Шанси появи патології молочних залоз у пацієнток ІІ клінічної групи були в 2 

рази більші в порівнянні з контролем (36±4,5) % (ВШ=2,8; 95% ДІ=1,7–4,8).  

Проводячи оцінку наведених даних можна стверджувати, що найбільш частим 

проявом екстрагенітальної патології є патологія органів травної та  сечовидільної 

систем і молочних залоз. У І, ІІ, IІІ групах, порівняно з контрольною групою, був 

установлений достовірно більш високий рівень захворюваності за всіма 

нозологічними формами. Щодо алергологічного анамнезу слід зазначити, що значних 

відмінностей між досліджуваними групами жінок не спостерігалось. 
 

3.2 Присутність паразитарної інвазії, клінічна характеристика жінок, оцінка 

перебігу вагітності, пологів і акушерських ускладнень у жінок з репродуктивними 

втратами в анамнезі 

 

З метою встановлення частоти та виявлення впливу глистяної інвазії на організм 

жінки та її репродуктивну функцію було обстежено 174 жінки з репродуктивними 

втратами (РВ) в анамнезі. Контрольну група склали 160 пацієнток з нормальною 

вагітністю і пологами.  

У жінок з РВ в анамнезі паразитарні інвазії виявлені у (52,3±5,0) % (у 91 жінки 

зі 174) обстежених (ВШ=8, 95% ДІ =4,6-13,7), при цьому поєднане виявлення 

паразитів у калі і шляхом визначення титрів IgG до аскариди, токсокари і лямблій у 

крові обстежених спостерігалось у (11,5±3,2) % жінок з репродуктивними втратами.  

Ентеробіоз був виявлений у 21 жінки, що становило (12,0±3,3) % ( χ²=3,2, р=0,07), 

яйця аскарид у (29,3±4,6) % ( χ²=20, p<0,05), позитивні титри IgG до аскарид у 

(11,5±3,2) % ( χ²=6,21, р=0,012), IgG до лямблій у (7,5±2,6) % ( χ²=3,52, р=0,06),  IgG до 

токсокар (3,5±1,8) % ( χ²=1,05, р=0,3) обстежених даної групи. У пацієнток 

контрольної групи паразитарні інвазії були виявлені лише у (13,1±3,4) %, поєднане 

виявлення паразитів у калі і шляхом визначення титрів IgG до аскариди, токсокари і 

лямблій у крові обстежених спостерігалось у (5,0±2,2) % обстежених групи контролю. 
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У жінок з РВ частота наявності ентеробіоза у 2,6 рази більша, аскаридоза у 7,9 

разів; імуноглобулін IgG до лямблій ззустрічається у 4,2 рази, IgG до аскарид - у 5 

разів (р<0,05) 

Дані, щодо поєднаного виявлення паразитів у калі і шляхом визначення титрів 

IgG до аскариди, токсокари і лямблій у крові обстежених жінок наведені у таблиці 

3.14. 

 

Таблиця 3.14 - Стан паразитарного ураження у жінок з репродуктивними 

втратами 

     Групи 
Ентеробіоз Аскаридоз IgG до лямблій 

IgG до 

токсокар 
IgG до 

аскарид 
n % n % n % n %  n % 

Контрольна 

група  
(n=160) 

8 5±2,2 8 5±2,2 3 1,9±1,4 2 1,3±1,1  4  2,5±1,6 

Жінки з 

репродуктивним

и втратами 

(n=174) 

2
1 

12±3,3 
 

5
1 

29,3±4,6
* 
 

1
3 

7,5±2,6 
 

6 3,5±1,8 
 

 2
0 

 11,5±3,2
* 

Достовірність 

вибірки, x2, р, 

ВШ,  95% ДІ  
 

 x2 =3,2 
p=0,07 
ВШ=2,6 
(95%ДІ)=1,12

-6,1 

 x2 =20 
p<0,05 
ВШ=7,8

8 
(95%ДI)

= 3,6-17 

 x2 =3,52 
p=0,06 
ВШ=4,2 
(95%ДI)=1,18

-15,1 

 x2=1,05 
p=0,3 
ВШ=2,8 
(95%CI)=0,56
-14 

 x2 =6,21 
p=0,012 
ВШ=5,06 
(95%ДI)= 

1,69-15,2 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами порівняно з групою контролю 

 

Порівняльний аналіз ПУ 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. 

Як свідчать анамнестичні дані, ПУ являється основним чинником ускладнень 

гестаційного процесу і РВ (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 - Репродуктивний анамнез у жінок із втратами попередніх 

вагітностей (абс.ч, %) 

 

Дані попередніх вагітностей 

Жінки з 

репродуктивними 

втратами  (n=174) 

Термінові пологи 43 (24,7%) 
Передчасні пологи 18 (10,3%) 
Артифіціальний аборт 67 (38,5%) 

Мимовільний викидень до 12 тижнів          1 раз 
2 рази і більше 

56 (32,2%)           
38 (21,8%) 

Мимовільний викидень після 12 тижнів       
1 раз 
2 рази і більше 

           
25 (14,4%) 
8 (4,6%) 

Позаматкова вагітність 14 (8,1%) 
Вагітність, що нерозвивається 36 (20,7%) 

 

Як видно з даних таблиці 3.15. найбільш частими ускладненнями у жінок з 

втратами попередніх вагітностей в анамнезі були мимовільні викидні до 12 тижнів 

гестації (21,8±4,1) %, вагітність що не розвивається (20,7±4,0) % та передчасні пологи 

(10,3±3,0) %. 

Для поглибленого аналізу впливу паразитарної інвазії на репродуктивне здоров’я 

жінки, пацієнтки основної групи в залежності від результату попередніх вагітностей, 

обтяженого репродуктивного анамнезу,  наявності чи відсутності попередніх пологів 

були виділені у наступні підгрупи: А (без попередніх пологів (ПП), перенесеними 

артифіційними абортами (АА)  – 30 жінок (17,2%); В (без ПП, звичне 

невиношуванням вагітності (ЗН - втрата двох і більше вагітностей в анамнезі) – 47 

пацієнток ( 27%); С (без ПП, втрата  однієї вагітності в анамнезі)  – 36 обстежених 

(20,7%); E (з ПП і ЗВ ) – 30 пацієнток (17,2%); F ( з ПП і АА) –  31 жінка (17,8%).  

Оцінюючи результати обстеження на ПУ (табл. 3.16) у жінок з перенесеними 

попередніми артифіційними перериваннями вагітності, варто відмітити, що у жінок 

підгрупи А гострики були виявлені у 5 (16,7±3,7) % з 30 обстежених, аскариди в калі 
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– у 5 (16,7±3,7) %,  IgG до лямблій - у 2 (6,7±2,5) %, IgG до аскарид  - у 2 (6,7±2,5) %, 

IgG до токсокар виявляли у 1 пацієнтки (3,3±1,8) %; поєднане виявлення глистяних 

інвазій, шляхом обстеження калу на яйця глист і визначення титрів IgG до аскариди, 

токсокари і лямблій у крові обстежених, спостерігалось у 4 (13,3±3,4) % жінок, і в 

загальному паразитарну інвазію виявляли у 11 з 30 жінок (36,7±4,8) % (ВШ=3,8   95% 

ДІ=1,6-9,2).   

 

Таблиця 3.16 - Стан паразитарного ураження у жінок з репродуктивними 

втратами, в залежності від анамнезу попередніх вагітностей (абс.ч, %) 

     Групи 
Виявлені паразити в калі IgG до 

лямблій в 

крові 

IgG до 

токсокар в 

крові 

IgG до 

аскарид в 

крові Ентеробіоз 
 Аскаридоз 

абс.ч, % абс.ч, % абс.ч, % абс.ч, % абс.ч, % 

Підгрупа А 

(n=30) 
5 (16,7±3,7) * 5 (16,7±3,7) * 2 (6,7±2,5)  1 (3,3±1,8) 2 (6,7±2,5) 

Підгрупа В 
(n=47) 

6 (12,8±3,3) * 21 (44,7±5,0) # 3 (6,4±2,4) 2 (4,2±2,0) * 6 (12,8±3,3) # 

Підгрупа С 

(n=36) 
5 (13,8±3,5) * 10 (27,8±4,5) # 2 (5,6±2,3) 1 (2,7±1,6) 4 (11,1±3,1) # 

Підгрупа Е 

(n=30) 
3(10±3,0) * 10(33,3±4,7) # 3 (10±3,0) * 1 (3,3±1,8) 5 (16,7±3,7) # 

Підгрупа F 

(n=31) 
2 (6,5±2,5) 5 (16,1±3,7) * 3 (9,7±3,0) * 1 (3,2±1,8) 3 (9,7±3,0) * 

Контрольна 

група (n=160) 
(n=160) 

8 (5,0±2,2) 8(5,0 ±2,2) 3 (1,9±1,4) 2 (1,3±1,1) 4 (2,5±1,6) 

Примітка 1. * - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами та групою контролю.  

Примітка 2. # - достовірна різниця (р<0,01) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами та групою контролю. 

 

У жінок підгрупи F яйця аскариди в калі були виявлені у 5 з 31 жінки 

(16,1±3,7) %, гострики - у 2 (6,5±2,5) %, IgG до лямблій у 3 (9,7±3,0) %, IgG до аскарид 
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– у 3 обстежених (9,7±3,0) %, IgG до токсокар виявляли у 1 пацієнтки (3,2±1,8) %, 

поєднане виявлення було у 3 (9,7±3,0) %. У загальному у (35,5±4,8) % обстежених 

жінок з попередніми пологами і абортами в анамнезі були присутні глистяні інвазії 

(ВШ=3,6 95% ДІ =1,5-8,7) 

У жінок підгрупи С у 22 з них 36 (61,1±4,9) % була наявна глистяна інвазія. У 4 

(11,1±3,1) % обстежених спостерігались асоціації гострики-аскариди, гострики-

лямблії, аскарида-токсокара (ВШ=10,4  95% ДІ= 4,6-23,4).  

У жінок підгрупи В яйця аскариди в калі були виявлені у 21 пацієнтки з 47 

обстежених (44,7±5,0) %, гострики – у 6 (12,8±3,3) %, IgG до лямблій – у 3 (6,4±2,4) %, 

IgG до аскарид – у 6 з 47 обстежених (12,8±3,3) %, IgG до токсокар у 2 пацієнток 

(4,2±2,0) %; поєднане виявлення паразитів, шляхом обстеження калу і визначення 

титрів IgG спостерігалось у 6 (12,8±3,3) % жінок. Таким чином, у (68,0±4,7) % 

обстежених жінок без попередніх пологів в анамнезі зі звичним невиношуванням 

вагітності (ВШ=14  95% ДІ= 6,5-30) були наявні різні види паразитів.  

У обстежених підгрупи Е гострики були виявлені в калі у 3 (10,0±3,0) % з 30 

обстежених, аскариди у 10 (33,3±4,7) % жінок, IgG до лямблій у (10,0±3,0) %, IgG до 

аскарид – у 5 обстежених (16,7±3,7) %, IgG до токсокар у 1 пацієнтки (3,3±1,8) %; 

поєднане виявлення паразитів визначали у 3 (10,0±3,0) % жінок. Дані результати 

дають основу стверджувати що у (63,3±4,8) % жінок зі звичним невиношуванням 

вагітності і попередніми пологами в анамнезі присутнє інфікування гельмінтами 

(ВШ=11,4 95% ДІ=4,8-27,4).  

Оцінюючи результати обстеження на ПУ у жінок підгрупи А у (36,7±4,8)% 

(ВШ=3,8; 95% ДІ=1,6-9,2) жінок були присутні глистяні інвазії, у підгрупі F – y 

(35,5±4,8)% (ВШ=3,6; 95% ДІ =1,5-8,7) обстежених. У (63,3±4,8)% (ВШ=11,4; 95% 

ДІ=4,8-27,4) жінок підгрупи Е було присутнє інфікування гельмінтами, у (68,0±4,7)% 

(ВШ=14; 95% ДІ= 6,5-30) обстежених підгрупи В були наявні різні види паразитів. У 

жінок підгрупи А частота наявності ентеробіоза і аскаридозу була в 3 рази більша 

ВШ=3,8 (95 % ДІ 1,15–12,6; p<0,01), у пацієнток підгрупи В частота наявності яєць 

аскаридоз була в 15 разів більша ВШ=15,3 (95 % ДІ 6,1–38; p<0,001), присутність IgG 

до аскарид в крові була в 5 разів більша ВШ=5,7 (95 % ДІ 1,5–21; p<0,01). У жінок 
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підгрупи С ураження гельмінтами становило (61,1±4,9)% (ВШ=10,4; 95% ДІ= 4,6-23), 

при цьому виявлення аскаридозу в калі було в 7 разів більша ВШ=7,3 (95 % ДІ 2,6–

20; p<0,01), присутність IgG до аскарид в крові була в 4 рази вища ВШ=4,9 (95 % ДІ 

1,2–20; p<0,01). У жінок підгрупи Е виявлення аскаридозу в калі було в 9 разів 

більшим ВШ=9,5 (95 % ДІ 3,4–26,9; p<0,01), присутність IgG до аскарид в крові була 

в 7 разів вища ВШ=7,8 (95 % ДІ 2–31; p<0,01), IgG до лямблій в крові у 5 разів вище 

ВШ=5,8 (95 % ДІ 1,1–30; p<0,01). У жінок підгрупи F виявлення аскаридозу в калі 

було в 3 рази більшим ВШ=3,6 (95 % ДІ 1,1–12; p<0,01), IgG до лямблій в крові у 5 

разів вище ВШ=5,6 (95 % ДІ 1,1–29; p<0,01). Це дає аргументацію стверджувати, що 

ПУ може були фактором РВ і ускладнень гестаційного процесу. 

Підсумовуючи отримані дані варто відмітити, що у жінок зі звичним 

невиношуванням в анамнезі кількість жінок інфікованих ПУ доходить до 68±4,7%, 

що значно перевищує результати обстежень контрольної групи 13,1±3,4%. 

Порівняльний аналіз ПУ у хворих в залежності від виявлення типу гельмінта у жінок 

І клінічної групи вказує на домінування присутності аскаридної інвазії у 24 пацієнтів 

з 47 (51,0±5) % у 1-В підгрупі, у 13 жінок з 30 (43,3±5,0) % у 1-Е підгрупі, у 11 

обстежених з 36 (30,5±4,6) % у 1-С підгрупі,  що свідчить про потребу 

цілеспрямованого обстеження на аскаридну інвазію у жінок з самовільними втратами 

вагітності, особливо зі звичним невиношуванням вагітності. Статистична обробка 

клінічних проявів вказує на наявну достовірну різницю між показниками в групах (від 

p<0,01 до p<0,05). 

При оцінці репродуктивного здоров’я жінок з втратами вагітності в анамнезі, 

варто відмітити особливості виявлених патологій. Так, хронічні запальні 

захворювання органів малого тазу в жінок підгруп В, С і Е відмічались практично в 2 

рази більше, в порівнянні з контрольною групою і жінками підгруп А і F (таб.3.17.)
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Таблиця 3.17 - Структура гінекологічних захворювань у  жінок з репродуктивними втратами 

Гінекологічні 

патології/групи Контроль (n=160) підгрупа А 

(n=30) 

підгрупа В 

(n=47) 
підгрупа С 

(n=36) 
підгрупа Е 

(n=30) 
підгрупа F     

(n=31) 

n % n % n % n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Хронічні запальні 

захворювання органів 

малого тазу (95 % ДІ) 

13 8,1±2,73 
ДІ=2,7-13,5 

3 10±3 
ДІ=4,2-15,9 

7 14,9±3,6* 
ДІ=7,9-21,9 

6 16,7±3,7* 
ДІ=9,4-24 

5 16,7±3,7* 
ДІ=9,4-24 

3 9,7±3,0 
ДІ=3,9-15,5 

Ектопія призматичного 

епітелію (95 % ДІ) 
31 19,4±3,95 

ДІ=11,6-27,1 
6 20±4 

ДІ=12,2-27,8 
9 19,1±3,9 

ДІ=11,4-26,9 
8 22,2±4,2 

ДІ=14,1-30,4 
7 23,3±4,2 

ДІ=15-31,6 
4 12,9±3,4 

ДІ=6,3-19,5 

Ектропіон шийки матки 

(післяпологовий)  
(95 % ДІ) 

41 25±4,37 
ДІ=17,1-34,2 

5 15±3,7 
ДІ=9,4-24 

7 14,9±3,6 
ДІ=7,8-21,9 

5 13,9±3,5 
ДІ=7,1-20,7 

4 13,3±3,4 
ДІ=6,7-20 

3 9,7±3 
ДІ=3,9-15,5 

Дисплазія шийки матки 

(95 % ДІ) 
6 3,7±1,9 

ДІ=0,03-7,5 
2 6,7±2,5 

ДІ=1,8-11,6 
3 6,4±2,4 

ДІ=1,6-11,2 
2 5,5±2,3 

ДІ=1,1-10,1 
1 3,3±1,8 

ДІ=-0,2-6,9 
1 2,8±1,8 

ДІ=-0,2-6,7 

Кандидоз нижніх 

відділів статевої 

системи (95 % ДІ) 

12 7,5±2,63 
ДІ=2,34-12,7 

2 6,7±2,5 
ДІ=1,8-11,6 
 

4 8,5±2,8 
ДІ=3,0-14 
 

3 8,3±2,8 
ДІ=2,9-13,8 
 

2 6,7±2,5 
ДІ=1,8-11,6 
 

1 2,8±1,8 
ДІ=-0,2-6,7 
 

Бактеріальний вагіноз 

(95 % ДІ) 
9 5,6±2,3 

ДІ=1,1-10,1 
5 15±3,7 

ДІ=9,4-24  
16 34±4,7# 

ДІ=24,8-43,3 
11 30,5±4,6# 

ДІ=21,5-39,6 
9 30±4,6# 

ДІ=21-38 
6 19,3±4* 

ДІ=11,6-27,1 



116 
 

Примітка 1. * - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними втратами та групою контролю.  

Примітка 2. # - достовірна різниця (р<0,01) між показниками жінок з репродуктивними втратами та групою контролю.  
 

Продовження табл. 3.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Рецидивуючі запальні 

захворювання нижніх 

відділів статевої 

системи (за 

виключенням кандидозу 

і баквагінозу) (95 % ДІ) 

9 5,6±2,3 
ДІ=1,1-10,1 

4 13,3±3,4* 
ДІ=6,7-20 
 

13 27,6±4,5# 
ДІ=18,9-36,3 
 

8 22,2±4,2# 
ДІ=14,1-30,4 
 

8 26,7±4,4# 
ДІ=18-35,3 
 

5 16,1±3,7* 
ДІ=8,8-23,3 
 

Міома матки (95 % ДІ) 6 3,7±1,9 
ДІ=0,03-7,5 

1 3,3±1,8 
ДІ=-0,2-6,9 

3 6,4±2,4 
ДІ=1,6-11,2 

2 5,5±2,3 
ДІ=1,1-10,1 

3 10±3 
ДІ=4,1-15,9 

2 6,4±2,5 
ДІ=1,6-23,3 

Ендометріоз шийки 

матки, аденоміоз (95 % 

ДІ) 

18 11,2±3,16 
ДІ=5,1-17,4 

5 15±3,7 
ДІ=9,4-24 

11 23,4±4,2* 
ДІ=15,1-31,7 

4 11,1±3,1 
ДІ=5-17,3  

9 30±4,6* 
ДІ=21-39  

6 19,3±4* 
ДІ=11,6-27,1  

Доброякісні утвори 

яйників (95 % ДІ) 
7 4,4±2,05 

ДІ=0,4-8,4 
4 13,3±3,4 

ДІ=6,7-20  
 

4 8,5±2,8* 
ДІ=3,0-14  

2 5,5±2,3 
ДІ=1,1-10,1 

2 6,7±2,5 
ДІ=1,8-11,6  

2 6,4±2,5 
ДІ=1,6-11,3  

Перенесені операції на 

яйниках (95 % ДІ) 
6 3,7±1,9 

ДІ=0,03-7,5 
1 3,4±1,8 

ДІ=-0,2-6,9 
 

2 7,5±2,0 
ДІ=0,3-8,2 
 

1 2,4±1,6- 
ДІ=-0,4-6,0 
 

1 4±1,8 
ДІ=-0,2-6,9 
 

1 2,8±1,8 
ДІ=-0,2-6,7 
 

Перенесені операції на 

матці (95 % ДІ) 
2 1,2±1,1 

ДІ=-0,9-3,4 
0 0 1 2,1±1,4 

ДІ=-0,7-5 
1 2,4±1,6 

ДІ=-0.4-6,0 
 

1 3,3±1,8 
ДІ=-0,2-6,9 
 

0 0 
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Рецидивуючі запальні захворювання нижніх відділів статевої системи у 

пацієнток зі звичним невиношуванням і самовільними втратами вагітності 

відмічались практично в 4-5 разів більше в порівнянні з контролем, і в 2 рази більше 

в порівнянні з  жінками підгруп  А і F.  

Звертає не себе увагу висока частота виявлення бактеріального вагінозу - у жінок 

підгруп В, С і Е відмічались практично в 4-5 разів більше в порівнянні з контролем, у 

жінок підгруп  А і F у 2–2,5 рази більше в порівнянні з контролем. Ендометріоз шийки 

матки і аденоміоз виявляли в 2-2,5 рази більше у жінок у жінок підгруп В, Е і F  в 

порівнянні з контролем. Доброякісні утвори яйників найбільше відмічали у пацієнток 

підгрупи А, що може бути результатом перенесених артифіційних переривань 

вагітності.  

Рецидивуючі запальні захворювання нижніх відділів статевої системи були 

найбільш часто присутньою патологією в усіх підгрупах. Так в підгрупі А виявляли у 

13,3±3,4 % (χ2=3,5, ВШ=2,6, p=0,06), в В підгрупі – у 27,6±4,5 % (χ2=17,5, ВШ=6,4, 

ДІ=2,5-16,2, p<0,01), в С підгрупі – у 22,2±4,2 % (χ2=11,5, ВШ=4,8, ДІ=1,7-13,5, 

p<0,01), в Е підгрупі – у 26,7±4,4% (χ2=16,4, ВШ=6,1, ДІ=2,1-17,5, p<0,01), у F 

підгрупі – у 16,1±3,7% (χ2=5,7, ВШ=3,2, ДІ=1,0-10,4 p=0,02). Кандидоз нижніх 

відділів статевої системи  був присутній у підгрупах на А, В, С, Е, F практично в 

однакових межах виявлення відповідно (χ2=0,05, p=0,81, ВШ=0,5), (χ2=0,07, p=0,8, 

ВШ=1,1), (χ2=0,04, p=0,83, ВШ=1,1), (χ2=0,05, p=0,81, ВШ=0,9), (χ2=1,7, p=0,18, 

ВШ=0,4). Бактеріальний вагіноз виявляли достовірно частіше у жінок усіх підгруп. У 

пацієнток підгрупи В виявляли у 34±4,7 % жінок (χ2=25,4, ВШ=8,6 ДІ=3,5-21,4, 

p<0,01), в підгрупі С - у 30,5±4,6 % (χ2=21, ВШ=7,4, ДІ=2,8-19,6 p<0,01), в підгрупи 

А - у 15±3,7 % жінок (χ2=6,1, ВШ=3,4 ДІ=1.0-10,8, p<0,01), в підгрупі Е – у 30±4,6 % 

(χ2=20,3, ВШ=7,1, ДІ=2,8-20,1 p<0,01), в підгрупі F 19,3 ±4% (χ2=8,6, ВШ=4,0, ДІ=1,3-

12,3, p=0,03). 

Доброякісні утвори яйників діагностували частіше у жінок підгрупи А (χ2=5,0, 

ВШ=3,4 ДІ=1,0-12,3 p=0,03). У підгрупі В виявляли у 8,5±2,8 % (χ2=1,4 

ВШ=2,0,p=0,23), підгрупі С виявляли у 5,5±2,3 % (χ2=0,5, ВШ=1,6 p=0,47), підгрупі 

Е виявляли у 6,7±2,5% (χ2=0,5, ВШ=1,6, p=0,47), підгрупі F виявляли у 6,4±2,5 % 
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(χ2=0,4, ВШ=1,5, p=0,51). Хронічні запальні захворювання органів малого тазу 

виявляли у 10±3 % жінок підгрупи А (χ2=0,2, ВШ=1,25,p=0,6), 14,9±3,6 % - підгрупи 

В (χ2=2,3, ВШ=2,0, p=0,13), однаково у підгрупах С і Е на рівні 16,7±3,7 % - (χ2=3,4 

ВШ=2,3, p=0,07), 9,7±3,0% - підгрупи F (χ2=0,14, ВШ=1,2, p=0,7). Ектропіон виявляли 

достовірно частіше у жінок підгруп В (χ2=3,6, p=0,05), підгруп В (χ2=3,6, p=0,05, 

ВШ=0,5), підгруп С (χ2=4,3, p=0,04, ВШ=0,5), підгруп Е (χ2=4,8, p=0,03, ВШ=0,4), 

підгруп F (χ2=8,7, p=0,03, ВШ=0,3). 

При оцінці екстрагенітальної патології у жінок І клінічної групи, відмічений 

високий відсоток виявлення патології шлунково-кишкового тракту (28,7±4,5) % 

(χ²=20,1, р<0,01) (95% ДІ=19,9–37,6), акне (10,9±3,12) % (χ²=4,7, р=0,03) (95% ДІ=4,8–

17),  патології сечовидільної системи (12±3,3) % (χ²=4,8, р=0,03) (95% ДІ=5,68–18,5), 

патології щитоподібної залози (12,6±3,3) % (χ²=3,63, р=0,05) (95% ДІ=6,13–19,2;), 

патології молочних залоз (35,6±4,8) %  (χ²=11,3, р=0,01) (95% ДІ=26,3–45,0). При 

вивченні скарг екстрагенітальної патології по підгрупам у жінок було відмічено 

особливості. У обстежених підгрупи В патологія шлунково кишкового тракту 

виявлялась у (31,9±4,7) % (χ²=24,1, р<0,01) (95% ДІ=22,8–41,1), що значно перевищує 

(р=0,05) виявлення даної патології у пацієнток підгрупи А (20,0±4,0) % (χ²=10,3, 

р<0,01) (95% ДІ=12,2–27,7). У жінок підгрупи С дану патологію відмічали у 

(30,5±4,6) % (χ²=22,3, р<0,01) (95% ДІ=21,5–39,6), у підгрупах Е і F (36,6±4,8) % 

(χ²=30,4, р<0,01) (95% ДІ=27,2–46,1) і (22,6±4,2) % (χ²=13, р<0,01) (95% ДІ=14,4–30,8) 

відповідно.  

Порушення функціонування органів шлунково кишкового тракту може бути 

зумовлене присутністю гельмінітів, що не входить в обов’язкові обстеження надання 

допомоги пацієнткам амбулаторної служби з репродуктивними втратами. Слід 

відзначити, що у пацієнток з гельмінтозами патологія шлунково-кишкового тракту у 

вигляді хронічних гастритів, холециститів, дискінезій жовчовивідних шляхів, 

панкреатитів, ентероколітів у структурі екстрагенітальної патології  зайняла передову 

позицію (28,7±4,5) %; р < 0,01.  

Особливості структури екстрагенітальної патології у обстежених жінок з РВ в 

анамнезі представлено у таблиці 3.18
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Таблиця 3.18 - Структура екстрагенітальної патології у обстежених жінок з репродуктивними втратами в анамнезі, з 

врахуванням статистичних даних (М±m, χ2, р, ДІ) 

Патології/ 
групи 

Контроль 

(n=160) 
    І група  

(n=174) 
підгрупа А 

(n=30) 
підгрупа В 

(n=47) 
підгрупа С 

(n=36) 
підгрупа Е 

(n=30) 
підгрупа F 

(n=31) 

%/n %/n %/n %/n %/n %/n %/n 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Патологія 

шлунково-
кишкового 

тракту  

5±2,18/ 
 
(n=8) 
 
ДІ =0,73-9,27 
 

28,7±4,53/ 
 
(n=50) 
χ2=20,1  
p<0,01    
ДІ= 19,9-37,6 
 

20± 4,0/ 
 
 (n=6) 
χ2=10,3 
p<0,01     
 
ДІ= 12,2-27,8 
 

31,9±4,7 / 
 
(n=15) 
χ2=24,1 p<0,01  
ДІ=22,8-41,1       
p(A-B) =0,05 

30,5±4,61 
 
(n=11)  
χ2=22,3 p<0,01   
ДІ= 21,5-39,6 

36,6±4,82/ 
 
(n=11) 
 χ2=30,4 p<0,01      
ДІ= 27,2-46,1 
 

22,6±4,18/ 
 
(n=7)  
χ2=13 p<0,01     
ДІ= 14,4-30,8         
p(E-F) =0,03 

Акне 3,2±1,74/ 
 
(n=5) 
ДІ = - 0,29-6,54 
 

10,9±3,12/ 
 
(n=19) 
χ2=4,7 
p=0,03  ДІ= 
4,8-17 
 

10± 3,0/ 
 
(n=3) 
χ2=3,85 
p<0,05     ДІ= 
4,12-15,9 
 

12,8±3,34 / 
 
(n=6) 
χ2=6,35 p<0,01    
ДІ= 6,23-19,3            
p (A-B) = 0,53 

8,3±2,76/ 
 
(n=11)  
χ2=2,51 р=0,11    
ДІ= 2,9-13,8 
 

13,3±3,4 / 
 
(n=4) 
 
χ2=6,9 p<0,01     
ДІ= 6,67-20,0 

9,7±2,96 / 
 
(n=3) 
χ2=3,6 p=0,05      
ДІ= 3,9-15,5 p(E-
F) =0,42 

Патологія 

сечовидільної 

системи 

3,7±1,9/ 
 
(n=6) 
ДІ =0,03-7,47 

12±3,26/ 
 
(n=21) 

6,7±2,49 / 
 
(n=2) 

19,1±3,4 / 
 
(n=9) 
χ2=11,7 p<0,01    
ДІ= 11,4-26,9 

5,5±2,29 / 
 
(n=2) 
χ2=0,37 р=0,54  
ДІ=1,1-10,1 

20±4,0 / 
 
(n=6) 
χ2=12,6 p<0,01      
ДІ= 12,2-27,8 

6,4±2,46 / 
 
(n=2) 
χ2=0,75 p=0,38     
ДІ= 1,64-11,3 
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χ2=4,8 
p=0,03   ДІ= 
5,68-18,5 

χ2=0,86 
р=0,35     ДІ= 
1,78-11,6 

Продовження таблиці 3.18 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

Алергічні прояви 1,8±1,36/ 
 
(n=3) 
ДІ = -0,78-
4,53 

3,4± 1,82/ 
 
(n=6) 
χ2=0,48 
p=0,49  ДІ= - 
0,13-7,0 
 

3,3±1,8 / 
 
(n=1) 
χ2=0,42 
p=0,52    ДІ= -
0,18-6,85 
 

4,2±2,0 / 
 
(n=2) 
χ2=0,95 p=0,32    
ДІ= 0,3-8,21       
p(A-B) =0,73 

2,8±1,64 / 
 
(n=1) 
χ2=0,18 p=0,67    
ДІ= - 0,44-6,0 
 

3,3±1,8 / 
 
(n=1) 
χ2=0,42 р=0,51     
ДІ= -0,18-6,85 
 

3,2±1,77/ 
 
(n=1)  
χ2=0,37 р=0,54     
ДІ= -0,24-6, p(E-
F) =0,96 

Патологія 

щитоподібної 

залози 

5±2,18/ 
(n=8) 
ДІ = 0,73-
9,27 

12,6±3,32/ 
 
(n=22)  
χ2=3,63 
р=0,05  ДІ= 
6,13-19,2 
 

6,7± 2,49/ 
 
(n=2) 
χ2=0,62 
p=0,43    ДІ= 
1,78-11,6 
 

19,1±3,9/ 
 
(n=9)  
χ2=9,4 p<0,01    
ДІ= 11,4-26,9       
p(A-B) <0,01 

8,3±2,76 / 
 
(n=3) 
χ2=0,89 р=0,34    
ДІ= 2,92-13,8 

16,7±3,73/ 
 
(n=5) 
χ2=7,0 p<0,01     
ДІ= 9,4-24,0 

9,7±2,96/ 
 
(n=3) 
χ2=1,6  p=0,2       
ДІ= 3,9-15,5 
p(E-F) <0,01 

Патологія 

молочних залоз 
15±3,6/ 
(n=24) 
ДІ = 8-22 

35,6±4,79/ 
 
(n=62) 
χ2=11,3 
p=0,01   ДІ= 
26,3-45,0 

26,7± 4,42/ 
 
(n=8) 
χ2=4,12 
p=0,04    ДІ= 
18-35,3 

42,5±4,9 / 
 
(n=20) 
χ2=18,5 p<0,01 
ДІ=32,9-52,2      
p(A-B) <0,02 

30,5±4,61/ 
 
(n=11)  
χ2=6,88 p<0,01    
ДІ= 21,5-39,6 

43,3±4,96 / 
 
(n=13) 
χ2=19,4 p<0,01      
ДІ= 33,6-53,1 

32,2±4,67/ 
 
(n=10) 
χ2=8,3 p<0,01     
ДІ= 23,1-41,4        
p(E-F)=0,1 
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Слід відзначити, що у пацієнток з гельмінтозами патологія шлунково-

кишкового тракту у вигляді хронічних гастритів, холециститів, дискінезій 

жовчовивідних шляхів, панкреатитів, ентероколітів у структурі 

екстрагенітальної патології  зайняла передову позицію (28,7±4,5) %; р<0,01.  

Диспептичні порушення у групі були представлені закрепами, нестійким 

стільцем та метеоризмом. У пацієнток з виявленим аскаридозом відзначались 

характерні болі при пальпації живота у біляпупковій та правій клубовій  

ділянках; субфебрилітет (37-37,4°С) був у 20% обстежених при цих патологіях 

(табл. 3.18.).  

Патологію сечовидільної системи достовірно частіше виявляли у 

обстежених підгрупи В (19,1±3,4) % (χ²=11,7, р<0,01) (95% ДІ=11,4–26,9) та 

підгрупи Е (20±4,0) % (χ²=12,6, р<0,01) (95% ДІ=12,2–26,8), на відміну з 

підгрупами А і F та групою контролю (р<0,01).  

Присутність акне у обстежених жінок підгрупи В складала (12,8±3,3) % 

(χ²=6,35, р<0,01) (95% ДІ=6,23–19,3) та у підгрупі Е (13,3±3,4) % (χ²=6,9, р<0,01) 

(95% ДІ=6,67–20).  

Заслуговують увагу зміни зі сторони молочних залоз, так після 

репродуктивних втрат у підгрупах В, С і Е було достовірно частіше виявлено 

патологічні зміни зі сторони молочних залоз: підгрупа В (42,5±4,9) % (χ²=18,5, 

р<0,01) (95% ДІ=32,9–52,2), С (30,5±4,6) % (χ²=6,88, р<0,01) (95% ДІ=21,5–39,6) 

та Е (43,3±5) % (χ²=19,4, р<0,01) (95% ДІ=33,6–53,1). При цьому у жінок підгрупі 

В у порівнянні з обстеженими підгрупи А достовірно частіше відмічали дані 

зміни (р<0,02).  

При обстежені пацієнток з РВ відповідно до наказу №417 обстежувалась 

щитоподібна залоза, яка входить до основного переліку обстежень, оскільки 

патології щитовидної залози – гіпо і гіпертироз можуть бути фактором звичного 

невиношування, поряд з іншими причинами. Враховуючи ендемічнічність 

Прикарпатського регіону щодо йододефіциту,  патології щитоподібної залози 

було приділена значна увага. Ультразвукові зміни, гормональні зміни або 

збільшення титрів АТПО чи АТТГ достовірно частіше виявляли у пацієнток 

підгрупи В (19,1±3,9) % (χ²=9,4, р<0,01) (95% ДІ=11,4–26,9) та Е (16,7±3,7) % 
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(χ²=7, р<0,01) (95% ДІ=9,4–24) в порівнянні з групою контролю і жінками 

підгрупи А (р<0,01).  

Варто відмітити високу частоту виявлення патології молочних залоз: у 

жінок підгруп В і Е відмічались практично в 2,7-2,8 разів більше в порівнянні з 

контролем, у жінок підгруп А, С і F в 1,7–2,1 рази більше в порівнянні з 

контролем (р<0,01). 

При обстеженні TORCH інфекцій жінк І групи не було виявлено 

достовірних змін по підгрупах. Протективний імунітет IgG до токсоплазми у 

жінок підгрупи А становив 43,3±5,0%, підгрупи В - 46,8±5,0%, підгрупи С- 

52,8±5,0%, підгрупи Е - 56,7±5,0%, підгрупи F - 51,6±5,0%, поряд з показниками 

контролю - 55,6±5,0%. IgG до герпесу І-ІІ типів виявляли у 56,7±5,0% жінок 

підгрупи А, 48,9±5,0% - у жінок підгрупи В, 61,1±4,9% - у обстежених підгрупи 

С, 50±5,0% - у пацієнток підгрупи Е, 48,4±5,0% - у жінок підгрупи F, на тлі 

показників контрольної групи - 59,4±4,9%. Позитивні титри IgG до 

цитомегаловірусу були наявні у 43,3±5,0% пацієнток підгрупи А, 59,6±4,9% - 

підгрупи В, 63,9±4,8% - підгрупи С, 60±4,9% - підгрупи Е, 61,3±4,9% - підгрупи 

F і 51,9±5,0% у групі контролю.  

У жінок І клінічної групи шанси виявити позитивний титр IgG до хламідій 

були в 3 рази вищими ВШ=3,9 (95 % ДІ 1,1–13; p<0,01) в порівнянні з контролем. 

Збільшення титру IgG та IgМ до хламідій відмічали у (10,6±3,1) % (ВШ=6,2; 95% 

ДІ 1,4–27) жінок підгрупи В та у (13,3±4,4) % (ВШ=8,1; 95% ДІ 1,7–38) пацієнток 

підгрупи Е, у порівнянні з контрольною групою (1,9±1,36) % (р<0,01). 

Відношення шансів IgМ до підгрупи Е щодо контрольної групи досить високе —

11,3, відмінності статистично значущі (95 % ДІ 1–129). Дані результати можуть 

свідчити про перенесений хламідіоз без агресивного негативного впливу на 

репродуктивне здоров’я жінок з виявленим хламідіозом або про інфікування чи 

латентну інфекцію вже після реалізації репродуктивних планів.  

Структура інфекційних агентів піхви у обстежених жінок з 

репродуктивними втратами в анамнезі представлена на таблиці 3.19.
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Таблиця 3.19 - Структура інфекційних агентів піхви у обстежених жінок з репродуктивними втратами в анамнезі з 

врахуванням статистичних даних (М±m, χ2, р, ДІ) 

Інфекційні 

агенти (ПЦР і 

бакпосів) 

Групи 

Контроль 

(n=160) 
    І група  

(n=174) 
підгрупа А 

(n=30) 

підгрупа В 

(n=47) 
підгрупа С 

(n=36) 
підгрупа Е 

(n=30) 
підгрупа F (n=31) 

n % n % n % n % n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ureaplasma 
urealyticum, 
parvum  

7 4,4±2,1 
ДІ = 
0,37-8,38 
 

47 27±4,4   
χ2=19,4 
p<0,01 
ДІ=18,3-
35,7 

3 10±3,0  
χ2=2,4 
p=0,12 
ДІ= 4,12-
15,9 

22 46,8±4,9 
χ2=47,3 
p<0,01 
ДІ= 37,0-
56,6  р (A-
B) <0,01 

10 27,7±4,5 
χ2=20,3 
p<0,01    
ДІ= 19,0-
36,6 

10 33,3±4,7 
χ2=27,4 
p<0,05 
ДІ=24,1-
42,6 

2 6,4±2,46 
χ2=0,42 p=0,51 
ДІ=1,64-11,3     
p(E-F)<0,01 

Mycoplasma 
hominis, 
genitalium  

1 0,6±0,8 
ДІ= -
0,92-2,17 

9 5,2±2,2 
χ2=3,7 
p=0,05    
ДІ= 0,83- 
9,51 

1 3,3±1,8 
χ2=1,89 
p=0,17 
ДІ= 0,18-
6,85 

4 8,5±2,8 
χ2=7,1 
p<0,01 
ДІ=3,0-14,0  
p(A-B) 
=0,12 

2 5,5±2,3 
χ2=4,1 
p=0,04 
ДІ=1,1-
10,1 

1 3,3±1,8 
χ2=1,89 
p=0,17    
ДІ= 0,18-
6,9 

1 3,2±1,77 
χ2=1,79 p=0,18 
ДІ=-0,24-6,69     
p(E-F) =0,96 

Chlamydia 
trachomatis 

1 0,6±0,8  
ДІ= -
0,92-2,17 

5 2,9±1,7   
χ2=1,5 
р=0,22    
ДІ= 0,4-
6,15 

0 0 2 4,2±2,0 
χ2=2,77 
p=0,09 
ДІ=0,3-8,2 
p(A-B) 
=0,04 

2 5,5±2,3 
χ2= 4,1 
p=0,04 
ДІ=1,1-
10,1 

1 3,3±1,8 
χ2=1,89 
p=0,16 
ДІ= -0,18-
6,85 

0 0 
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Продовження табл. 3.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Candida 
albicans 

7 4,4±2,1 
ДІ= 
0,37=8,4 

16 9,2±2,9   
χ2=1,83 
p=0,17 
ДІ= 3,53-
14,86 

1 3,3±1,8 
χ2=0,14 
p=0,7      
ДІ= 0,18-
6,85 

5 10,6±3,1 
χ2=2,82 
p=0,09 
ДІ=4,6-16,7 
p(A-
B)=0,04 

3 8,3±2,8 
χ2=1,32 

p=0,25 
ДІ=2,92-
13,8 

4 13,3±3,4 
χ2=5,0 
p=0,03 
ДІ=6,7-20 

3 9,7±2,96 
χ2=2,15 p=0,14 
ДІ=3,9-15,5    
p(E-F)= 0,41 

Esherichia coli 3 1,9±1,4 
ДІ= -
0,78-4,5 

20 11,5±3,2 
χ2=7,4 
p<0,01    
ДІ= 5,24-
17,8 

1 3,3±1,8 
χ2=0,41 
p=0,52 
ДІ= 0,18-
6,85 

8 17±3,8 
χ2=13,4 
p<0,01 
ДІ=9,7-24,4 
p(A-
B)<0,01 

7 19,4±4,0 
χ2= 16,2 
p<0,01  
ДІ=11,7-
27,2 

2 6,6±2,5 
χ2=2,8 
p=0,09 
ДІ=1,8-
11,6 

2 6,4±2,5 
χ2= 2,62 p=0,11 
ДІ=1,64-11,3        
p(E-F)=0,95 

Enterococcus 
faecalis 

1 0,6±0,8 
ДІ= - 
9,92-2,17 

10 5,7±2,3 
χ2=4,3 
p=0,04 
ДІ= 1,19-
10,3 

0 0 4 8,5±2,8 
χ2=7,13 
p<0,01 
ДІ=3,0-14,0 
p(A-
B)<0,01 

3 8,3±2,8 
χ2=6,9 
p<0,01 
ДІ=2,92-
13,8 

2 6,6±2,5 
χ2=5,2 
p=0,02 
ДІ=1,8-
11,6 

1 3,2±1,8 
χ2=1,79 p=0,18 
ДІ= 0,24-6,7 

Gardnerella    
vaginalis 

15 9,4±2,9  
ДІ= -
3,66-15,1 

26 14,9±3,6  
χ2=1,5 
p=0,22 
ДІ= 7,95-
21,9 

2 6,7±2,5 
χ2=0,49 
p=0,48 
ДІ= 1,78-
11,6 

9 19,1±3,9 
χ2=3,9 
p=0,05 
ДІ=11,4-
26,9      
p(A-
B)<0,01 

6 16,7±3,7 
χ2= 2,3 
p=0,12    
ДІ= 9,4-
24,0 

7 23,3±4,2 
χ2= 7,1 
p<0,01 
ДІ=15,0-
31,6 

2 6,4±2,46 
χ2=0,59 p=0,44  
ДІ=1,64-11,3        
p(E-F)<0,01 

Proteus sp , 
Klebsiella sp , 
S. aureus , S. 
agalactiae 

3 1,9±1,4 
ДІ= 0,78-
4,53 

25 14,4±3,5 
χ2=10,5 
p<0,01    
ДІ= 7,5-
21,2 

3 10±3,0 
χ2=5,9 
p=0,01  
ДІ= 4,1-
15,9 

9 19,1±3,9 
χ2=15,8 
p<0,01 
ДІ=11,4-
26,9 p(A-
B)=0,06 

7 19,4±4,0 
χ2=16,2 
p<0,01 
ДІ=11,7-
27,2 

4 13,3±3,4 
χ2=9,34 
p<0,01 
ДІ=6,7-20 

2 6,4±2,5 
χ2=2,62     
p=0,1     ДІ=1,6-
11,3 p(E-F)=0,1 
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Оцінюючи дані виявлення ПУ і стану мікробіоценозу піхви у жінок з УАА, 

варто відмітити значну частоту виявлення: Gardnerella  vaginalis (в 3 рази, 

ДІ=2,1-12,3, χ2=8,7, p<0,01, r=0,22); патогенного росту Esherichia coli (в 2,7 рази, 

ДІ=1,4-1,7, χ2=5,5, p=0,02, r=0,18); Ureaplasma urealyticum та parvum (в 1,7 рази, 

ДІ=11,6-27, χ2=5,2, p=0,02, r=0,18), групи неспецифічних запальних інфекційних 

агентів у 2,9 рази: Proteus sp, Klebsiella sp, S. aureus, S. Agalactiae (ДІ=2,1-12,3, 

χ2=7,8, p<0,01, r=0,21).  

При дослідженні інфекційних агентів нижніх відділів сечостатевої системи  

пацієнток з І клінічної групи, уреоплазменна їнфекція виявлялась у жінок в 

залежності від підгрупи: у 22 з 47 (46,8±5,0) % підгрупи В, 10 з 36 (27,8±4,5) % 

підгрупи С, 10 з 30 (33,3±4,7) % підгрупи Е, що значно перевищує показники 

контролю (4,4±2,0) %, та підгруп А- (10,0±3,1) % і F- (6,4±2,5) %; Chlamydia 

trachomatis шляхом ПЦР у жінок підгруп В, С, Е виявлялась у (4,2±2,0) %, 

(5,5±2,3) % і (3,3±1,8) % відповідно. Mycoplasma hominis та genitalium в підгрупі 

В шляхом посіву і ПЦР була присутня у (8,5±2,8) %, що перевищує відсоток 

виявлення в усіх інших підгрупах (p<0,05), Gardnerella vaginalis в бакпосіві і 

шляхом ПЦР діагностики у пацієнток підгруп В, С, Е була виявлена у 

(19,1±3,9) %, (16,7±3,7) % і (23,3±4,2) % відповідно, що значно перевищує 

виявлення даного мікроорганізму у жінок контрольної групи (9,4±2,9) %, та у 

пацієнток підгруп А і F – (6,7±2,5) % та (6,4±2,5) % відповідно. 

Група інфекцій Enterococcus faecalis, Esherichia coli, Proteus sp, Klebsiella sp, 

S. aureus, аgalactiae, які в процесі обстеження були висіяні більше 106 у 

(25,6±4,43) % жінок І групи, що достовірно перевищує виявлення даних інфекцій 

жінок групи контролю (3,1±1,4) % (р<0,05); при оцінці підгруп, дані інфекції  в 

підгрупі А і F – (13,3±3,4) % і (16,1±3,7) % відповідно, у порівнянні з жінками 

підгруп В, С, Е – (44,7±5,0) %, (47,2±5,0) % і (26,7±4,4) %.  

При оцінці порушень мікробіоценозу піхви та товстої кишки  жінок з РВ, 

було відмічено поєднання дисбіозу піхви і кишки у (37,4±4,8) % випадків, у той 

час як у пацієнток із дисбактеріозом кишки в (84,5±3,6) % випадків виявляли 

зміни у складі мікрофлори піхви. Це проявлялось зменшенням біфідобактерій 

менше 107 КУО/г у (22,4±4,2) %, лактобактерій  менше 107 КУО/г у (26,4±4,4) % 
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та E.coli з нормальними властивостями менше 106 КУО/г у (23,6±4,2) % у жінок 

з РВ. При цьому у (27,1±4,4) % жінок було виявлено високий ріст E.coli з 

гемолітичними властивостями, у (14,4±3,5) % - Кlebsiella pn., ox. більше 104 

КУО/г, у (8,6±2,8) % - S. aureus  більше 104 КУО/г, у (12,6±3,3) %  - гриби роду 

Candida більше 104 КУО/г, особливо у підгрупах В, С, Е.  У жінок І групи 

констатовано дисбіотичні зміни в кишківнику: ріст в 1,9 рази Esherichia coli з 

гемолітичними властивостями (ДІ=10,5-25,2, χ2=6,8, p<0,01, r=0,2), 

розмноженню грибів роду Candida в 3.4 рази (ДІ=0,7-9,3, χ2=7,4, p<0,01, r=0,21) 

і дефіциту присутності в 1,7 рази адекватного рівня лактобактерій (ДІ=10,5-25,5, 

χ2=5, p=0,026, r=0,17). 

За виявленням паразитарного ураження у пацієнтів І-ї клінічної групи 

умовно виділили дві підгрупи: K (присутність гельмінтів) – 91жінка ( 52,3%), з 

них 32 без ПП і 59 з ПП та L (відсутність) – 83 (47,7%), з них 15 без ПП.  

У пацієнток усіх груп, незалежно від гінекологічного і загального стану, а 

також наявності паразитів не було виявлено змін коагулограми, вмісту АЛТ, 

АСТ, білірубіну, сечовини, цукру надщесерце, тимолової проби у плазмі крові. 

У результатах загального розгорнутого аналізу крові у пацієнток з аскаридозом 

спостерігались особливості отриманих результатів: помірна еозинофілія 

відзначалась у 9,8% жінок, підвищений рівень тромбоцитів 350-480 на 109/л 

відзначався у 14 з 72 жінок (19,4%), що не було виявлено ні в однієї пацієнтки з 

лямбліозом, ентеробіозом та в жінок без глистяної інвазії. Лімфоцитоз 40-55% 

відзначали у 29 пацієнток з 84 (34,5%) з лямбліозом та аскаридозом. Під час 

проведення досліджень на ВІЛ СНІД, RW, гепатитів В і С позитивних показників 

не було виявлено у жодної пацієнтки. 

У жінок з УАА та паразитарним ураженням (підгрупа К), згідно 

акушерського анамнезу, відмічено зростання частоти мимовільного викидня в 

1,75 рази (ДІ=31,1-50,3, χ2=4,7, p<0,05), передчасних пологів (в 1,8 рази, ДІ=6,57-

19,8, χ2=5,8, p<0,05); вагітність, що нерозвивалась мала місце (25,2±4,3)% 

(ДІ=16,7-33,7, χ2=6,2; p<0,05) випадків, порівняно з пацієнтками без гельмінтів, 

що дає можливість констатувати агресивний вплив паразитарних інвазій на 
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перебіг вагітності. При цьому відсоток термінових пологів і артифіційних 

переривань вагітності практично не відрізнявся (рис 3.1).  

 

Рисунок 3.1 - Дані акушерського анамнезу у жінок з репродуктивними 

втратами в анамнезі з врахуванням паразитарного ураження

 
Примітка * - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами та групою контролю.  
 

Провівши аналіз ускладнень перебігу попередніх вагітностей і 

післяпологового періоду у жінок з УАА на тлі паразитарних інвазій було 

відмічено зростання загрози переривання вагітності у (31,9±4,7)% (ДІ=22,8-41,0; 

χ2=11,7, p<0,01) обстежених, при цьому наявність глистів прямо корелювало із 

загрозою переривання вагітності ( r=0,22, p<0,05); токсикоз І половини вагітності 
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під час попередніх вагітностей, який вимагав медикаментозного лікування, 

відмічали у (23,0±4,2)% (ДІ=14,8-31,3; χ2=6,1; p=0,01, r=0,16), патологію 

сечовидільної системи під час попередніх вагітностей у (23±4,1)% спостережень 

(ДІ=14,8-31,3, χ2=8,5,  r=0,18, p<0,01). 

Запальні процеси органів малого тазу в післяпологовому періоді 

відзначались значно частіше в анамнезі жінок підгрупи К (16,5±3,7)% (ДІ=9,2-

23,8; χ2=6,9; p<0,01; r=0,17), порівняно з показниками жінок підгрупи L 

(8,4±2,8)% (ДІ=3-3,8; χ2=0,9; p=0,34), що перевищувало показники групи 

контролю (5±2,2)% (рис 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 - Структура анамнестичних даних щодо ускладнень під час і 

після попередніх вагітностей у обстежених жінок з репродуктивними втратами 

на тлі паразитарних інвазій 
Примітка * - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами та групою контролю.  

У жінок з УАА і ПУ гіперменорея відзначалась у (15,4±3,6) % (ДІ=8,3-22,4; 
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χ2=13,2; p<0,01; r=0,23) обстежених, що в 12 разів перевищувало показники 

групи контролю; відшарування нормально розташованої плаценти і кровотечі в 

післяпологовому періоді – у (14,3±3,5)% (ДІ=7,4-21,2, χ2=10,3, p<0,01, r=0,2), що 

в 7,5 рази перевищувало дані групи контролю (1,9±1,4)% і в 2,4 рази дані групи 

жінок підгрупи L (6,0±2,4%)(ДІ=1,4-10,7; χ2=2,2, p=0,13, р<0,05); плацентарної 

дисфункції. Оскільки відшарування нормально розташованої плаценти та 

кровотеча є станами загрозливими для життя плоду і дитини і вимагають 

ургентного медичного втручання, то отримані результати дають можливість 

констатувати агресивний вплив паразитарного ураження на збереження 

вагітності, життя жінки і плоду. 

Наявність паразитарних інвазій у жінок з УАА, порівняно з пацієнтками з 

УАА без паразитів, призводило до достовірного (p<0,05-0,01), 

односпрямованого підвищення розвитку гіперменореї (p=0,03, χ2=4,6, r=0,16), 

частоти загрози переривання вагітності (p<0,01, χ2=11,6), токсикозу першої 

половини вагітності (p=0,04, χ2=4,1); відшарування плаценти у попередніх 

пологах (p =0,05; χ2=3,8). 

Особливістю відзначався токсикоз І половини вагітності підгрупи К під час 

попередніх вагітностей, який вимагав медикаментозного лікування пацієнтки, 

відповідав малою ефективністю на стандартну медикаментозну терапію і тривав 

симптомами до 14-18 тижнів вагітності. При оцінці явищ загрози переривання 

вагітності в анамнезі пацієнток з репродуктивними втратами до 30% було 

відмічено присутність ретрохоріальних або ретроплацентарних гематом з чи без 

присутніх кров’яних виділень. Серед основних проявів патології сечовидільної 

системи в анамнезі пацієнток з репродуктивними втратами на тлі паразитарного 

ураження було відмічено часті рецидиви  хронічного циститу і пієлонефриту 

більше 2 разів протягом вагітності і безсимптомна бактеріурія 2 разів протягом 

вагітності (p<0,01).  

Особливості структури екстрагенітальної патології у жінок з 

репродуктивними втратами на тлі паразитарного ураження представлено на 

рис.3.3.  
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Рисунок 3.3 - Структура екстрагенітальної патології у жінок з 

репродуктивними втратами в анамнезі на тлі паразитарного ураження 
Примітка * - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами та групою контролю.  

 

Порівняльний аналіз клінічних проявів у пацієнток І клінічної групи в 

залежності від присутності гельмінтів в організмі, визначив у підгрупі К 

домінування патології молочних залоз у 40 пацієнтів з 91 (43,9±5,0)% (χ2=20,2; 

p<0,01; ДІ=34,3-53,7, r=0,28), шлунково-кишкового тракту у (40,7±4,9)% (χ2=36, 

p<0,01; ДІ=31,1-50,3, r=0,38), акне у (14,3±3,5)% (χ2=7,7, p<0,01; ДІ=7,4-21,2, 

r=0,18), патології сечовидільної системи у (20,9±4,1)% (χ2=13,7, p<0,01; ДІ=12,9-

28,9, r=0,23), щитовидної залози у (16,5±3,7)% (χ2=6,9, p<0,01; ДІ=9,2-23,8, 

r=0,17), при цьому відзначений прямий кореляційний зв’язок (p<0,01) між 

наявністю гельмінтів та частотою виникнення вказаних патологій, що 

обґрунтовує рекомендувати обстеження на гельмінти у жінок з присутніми 

патологіями. 
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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). Згідно даних літератури зростання титру АТПО 

розглядається як маркер ризику гіпотиреозу [194, 445]. Оскільки на тлі 

автоімунної патології щитоподібної залози констатують високий ризик 

невиношування вагітності, порушення розвитку плода та акушерських 

ускладнень [390, 447], вплив паразитарних інвазій при цьому активно вивчається 

[344, 466]. Виявлені зміни щитоподібної залози дають змогу констатувати про 

можливість агресивного патологічного впливу паразитарного ураження на стан 

даної ендокринної залози з вторинними негативними наслідками як для 

репродуктивної функції жінки, так і для загального здоров’я. Хоча по даних 

літератури частота носійства АТПО серед здорових жінок репродуктивного віку 

складає 10-20% [306], що не вимагає медикаментозного втручання. Оскільки 

західний регіон України є ендемічною йоддефіцитною 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 і потребує продовження роботи в даному напрямку.  

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 %) 

(p<0,01). 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.  

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 досліджуваних групах жінок з репродуктивними втратами на тлі 

паразитарного ураження рівень гемоглобіну достовірно не був понижений, лише 
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при поєднанні хронічних запальних процесів нирок та сечового міхура у 

пацієнток з ентеробіозом та аскаридозом була присутня анемія. 

Отримані нами результати спрямували нас на проведення оцінки 

мікробіоценозу нижніх відділів статевої системи у жінок з репродуктивними 

втратами і залежності від наявності (підгрупа K, n=91) чи відсутності 

паразитарного ураження (підгрупа L, n=83) (рис 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 - Стан мікрофлори піхви у жінок з репродуктивними втратами 

в анамнезі на тлі паразитарного ураження 
Примітка * - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами та групою контролю.  

 

Оцінюючи дані виявлення паразитарних інвазій і стану мікробіоценозу 

піхви у жінок з репродуктивними втратами, варто відмітити значну частоту 

виявлення Ureaplasma urealyticum та parvum, а також неспецифічних запальних 

агентів піхви: Enterococcus faecalis, Esherichia coli, Proteus sp , Klebsiella sp , S. 
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aureus , S. Agalactiae  у жінок з РВ та ПУ в порівнянні з групою контролю та 

пацієнтками з репродуктивними втратами без глистяної інвазії. 

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 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. 

В групі жінок з РВ і ПУ Ureaplasma urealyticum та parvum виявляли у кожної 

третьої пацієнтки, Gardnerella vaginalis у кожної п’ятої жінки, Proteus sp, 

Klebsiella sp, S. aureus, S. Agalactiae у кожної п’ятої з обстежених, Esherichia coli 

у кожної 6 пацієнтки p<0,05. 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). 

Виходячи з уявлень про взаємодію багатьох факторів у розвитку 

репродуктивних втрат, ми припустили, що вплив паразитарної інвазії, який  у 

жінок зі звичним невиношуванням доходить до 63,7%, може бути провокуючим 

фактором агресивного росту і патологічної активності в органах репродуктивної 

системи Ureaplasma urealyticum та parvum, Gardnerella vaginalis та групи умовно 
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патогенних інфекцій Enterococcus faecalis, Esherichia coli, Proteus sp, Klebsiella 

sp, S. aureus, S. Agalactiae (рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Стан паразитарного ураження, мікробіоценозу піхви і товстої 

кишки у жінок з репродуктивними втратами в анамнезі 

 

При оцінці порушень мікробіоценозу піхви та товстої кишки у жінок з 

репродуктивними втратами, звертають на себе увагу поєднання дисбіозу піхви і  

кишки у 37,4% випадків, у той час як у пацієнток із дисбактеріозом кишечника в 

84,3% випадків виявляли зміни у складі мікрофлори піхви. 

Це проявляється зменшенням біфідобактерій менше 107 КУО/г у 22,2% (в 

нормі 107 - 1010 КУО/г), лактобактерій менше 107 КУО/г у 26,2% (в нормі 107-109 

КУО/г) та E.coli з нормальними властивостями  менше 106 КУО/г у 23% (в нормі 

106 - 109 КУО/г) у жінок з репродуктивними втратами. При цьому у 27,8% жінок 

було виявлено високий ріст E.coli з гемолітичними властивостями (в нормі <106  
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КУО/г - до 10-15%), у 14,3% - Кlebsiella pneumonie, oxytoca  більше 104 КУО/г  (в 

нормі - до 104 КУО/г), у 8,7% - S. aureus  більше 104 КУО/г (в нормі <104  КУО/г), 

у 12,7%  - гриби роду Candida більше 104 КУО/г (в нормі - до 104 КУО/г). 

Еубіотичний стан мікробіоценозу піхви і товстої кишки було відмічено у 24,7% 

жінок. Досліджуючи мікробіоценоз піхви і товстої кишки у жінок з РВ на тлі ПУ, 

варто відмітити поєднання дисбіотичних порушень. Так, на тлі зменшення рівня 

E.coli з нормальними властивостями в кишці менше 106 КУО/г у 25% (в нормі 

106-109 КУО/г) у жінок з РВ, було відмічено високий ріст E.coli з гемолітичними 

властивостями до 34,2%, що супроводжувалось ростом  E.coli більше 106 КУО/г 

в піхві у 16,5% жінок (рис. 3.6). Також звертає увагу значне виявлення до 21% 

росту неспецифічних запальних агентів в мікробіоценозі піхви вище допустимих 

показників: Proteus sp, Klebsiella sp, S.  S. aureus, S. Agalactiae на тлі їхньої 

активності у мікробіоценозі кишки: Кlebsiella pneumonie, oxytoca  більше 104 

КУО/г до 17,1%, S. aureus  більше 104 КУО/г - у 10,5%, грибів роду Candida 

більше 104 КУО/г  у 17,1%. Поряд з цим у 25% обстежених виявляли нижче 

норми вміст біфідумбактерій і у 26,2% низький рівень лактобактерій в товстій 

кишці.  

Отримані результати підтверджують агресивність паразитарної інвазії на 

стан репродуктивної системи жінки, зокрема викликаючи бактеріальний вагіноз, 

активувати ріст уреоплазменної інфекції і неспецифічних запальних процесів 

нижніх відділів статевої системи і тим самим призводити до репродуктивних 

втрат.  

Варто відзначити, що результати наших досліджень поряд з роботами інших 

авторів доводять, щo стан екосистеми піхви безпосередньо залежить від стану 

екосистеми в товстій кишці [171, 199, 423]. При обстеженні TORCH інфекцій, 

протективний імунітет у жінок з репродуктивними втратами не показав 

достовірних змін в залежності від присутності чи наявності паразитарних інвазій. 

Дані результати дають підґрунтя стверджувати, що паразитарні інвазії у 

жінок зі звичним невиношуванням сприяють активізації та росту в нижніх 

відділах статевої системи умовнопатогенної флори, викликаючи баквагіноз і 

неспецифічні запальні процеси нижніх відділів статевої системи. 
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В Україні ряд авторів активно вивчав особливості імунної відповіді у жінок 

з РВ [27, 87, 90, 172, 173]. Однак, робіт щодо паразитарного ураженнями в 

поєднанні з репродуктивними втратами і дослідженням кількісного вмісту 

прозапальних (ІL-1β, ФНП-α) та протизапальних (ІL-4, ІL-10, ІФН-γ) цитокінів у 

сироватці крові відсутні. Нами було проведено визначення прозапальних та 

протизапальних інтерлейкінів у жінок з РВ на тлі ПУ (табл. 3.20). 

 

Таблиця  3.20 - Вміст інтерлейкінів у жінок з репродуктивними втратами та 

наявністю паразитів ( M±m) 

Тип 

інтерлейкіну 

Контрольна група 

(n=26) 

Підгрупа K (n=47) Підгрупа L 

(n=35) 

ІL-1β (пг/мл) 1,48  ±  0,3 3,1 ± 0,24* 1,7 ± 0,32 

ФНП-α (пг/мл) 6,43± 1,42 7,8 ± 1,83 7,17 ± 1,46 

ІФН-γ (пг/мл) 3,52 ± 0,29 5,68±0,13* 4,07 ± 0,41 

ІL-4 (пг/мл) 28,24 ± 2,04 76,58 ± 5,36 * 36,38±3,38 

ІL-10 (пг/мл) 2,24 ± 0,18 2,19 ± 0,09 2,32 ± 0,14 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з репродуктивними 

втратами порівняно з групою контролю. 

Результати отриманих даних показали, що у жінок з РВ в анамнезі на тлі 

персистенції паразитів вміст прозапальних цитокінів - ІL-1β зростав у 2,1 рази 

(р<0,05); при цьому протизапальні ІL-4 зростав у 2,7 рази (р<0,05), вміст ІФН-γ 

підвищився на 61±0,17% (р<0,05). Отримані нами дані корелюють з даними 

інших авторів [15, 407]. 

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.  

 

3.2.1. Клінічний випадок невиношування вагітності на тлі аскаридозу  
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Пацієнтка М., 1972 р.н., що звернулась вперше із скаргами на звичне 

невиношування вагітності, втрату 11 вагітностей. Пацієнтка при первинному 

візиті в 2007 році представила наступні дані гінекологічного анамнезу: 

Перша вагітність у лютому 2000 року закінчилась викиднем в 10-11 тижнів, 

було проведено вишкрібання порожнини матки. Друга вагітність в жовтні 2000, 

третя і четверта вагітності в 2001 році закінчились самовільними викиднями в 

терміні 3-4 тижні без втручання в матку. П’ята вагітність в 2002 р., яка настала 

на фоні прийому Клостільбегід і Дуфастону, закінчилась самовільним викиднем 

в терміні 7-8 тижнів. Шоста вагітність в листопаді 2002 р. закінчилась 

самовільним викиднем в терміні 3-4 тижні, сьома вагітність в 2003 р., яка настала 

на фоні прийому Клостилбегіт і Дуфастону – самовільним викиднем в терміні 7-

8 тижнів, з вишкрібанням порожнини матки.  

У березні 2004 року було проведено оперативне втручання в об’ємі 

лапароскопічної деструкції капсул обох яєчників, в серпні цього ж року 

оперована з приводу порушеної лівобічної трубної вагітності з видаленням лівої 

маткової труби (VІІІ вагітність). 

Дев’ята, десята та одинадцята вагітності в 2005, 2006 і 2007 роках – 

закінчились самовільними викиднями в терміні 2-3 тижні, після запліднення 

шляхом ЕКЗ, із використанням всіх протокольних схем зберігаючої терапії. 

Дванадцята вагітність в 2008 р. після самостійного планування вагітності 

закінчилась самовільним викиднем в терміні 5-6 тижнів, без втручання в матку. 

Пацієнтка представила наступні результати обстежень: в мазках з піхви 

лейкоцити до 25-45 в полі зору, ключові клітини, бактерії роду Mobiluncus. 

Результати гормонального обстеження пацієнтки М. на 3 день менструального 

циклу були наступними: ФСГ - 3,98 (норма: 3-12 МО/мл), ЛГ – 11,8 (норма: 0,5-

18 МО/мл), Пролактин - 135 (норма: 61-430 мМО/мл), ТТГ - 3,04 (норма: 0,3-3,2 

мМО/л), Т4 - 110 (норма: 50-110 нг/мл), Т3 - 1,02 (норма: 0,8-1,8 нг/мл), Естрадіол 

695 (норма: 90-500 пмоль/л), Прогестерон 3,6 (норма: 0,1-3,1 нмоль/л), Кортизол 

- 131 (норма: 137-630 нмоль/л), Тестостерон загальний - 1,37 (норма: 0,5-3,4 

нмоль/л). Отримані дані вмісту гормонів у крові виявили концентрацію 

естрадіолу та пролактину вище нормативних величин.  



138 
 

Медико-генетичне обстеження пари і обстеження на HLA комплекс 

гістосумісності не виявило патологічних змін. УЗД щитоподібної залози без 

патологічних змін, нирок – ознаки сечосольового діатезу, обстеження жовчного 

міхура, печінки, підшлункової – ознаки дискінезії жовчовивідних шляхів. 

Результати обстеження на TORCH інфекції пацієнтки зі звичним 

невиношуванням вагітності на третій день менструального циклу були 

наступними: IgM до токсоплазми - 0,33 ( норма <0.66 ОГ/мл),  IgG до 

токсоплазми- 1,76 (норма 6-80 МО/мл), IgM до цитомегаловірусу - 0,16 (норма 

<0,39 ОГ/мл), IgG до цитомегаловірусу - 1,28 (норма 1,0-5,0 МО/мл), IgG до 

гепресу людини 2 типу - 0,45 (норма 0,3-0,68 ОГ/мл), IgG до гепресу людини 1 

типу - 0,78 (норма 0,3-0,8 ОГ/мл), IgM до краснухи - 0,16 (норма <0,17 ОГ/мл),  

IgМ до Chlamydia tr. - 0,19 (норма <0,42 ОГ/мл),  IgG до Chlamydia tr. - 0,71 

(норма <0,37 ОГ/мл). При обстеження перинатальних інфекцій визначено 

високий титр антитіл Anti-Chlamydia до IgG. 

В 2007 році в стандартних мазках виділень на фоні лейкоцитів на все поле 

зору виявлено гарднерельоз і кандидоз, при бакпосіві виділень виявлено: в уретрі 

половина поля зору - лейкоцити, в цервікальному каналі і піхві - лейкоцити все 

поле зору, бактеріальний вагіноз. Mycoplasma hominis та Ureoplasma urealiticus 

не висіяні. ПЛР діагностика не виявили Chlamydia trachomatis та онкогенних 

штамів папіломавірусів. Гриби роду Candida  та трихомонада не виявлені. 

Висіяні грамваріабельні кокобактерії з чутливістю до цефалоспоринів. 

Результати досліджень на ВІЛ СНІД, RW, гепатитів В і С позитивних показників 

не були від’ємні. 

Кольпоскопічна картина пацієнтки під час огляду характеризувалась 

клінічними ознаками ендоцервіциту.  

Титр антиспермальних та антифосфоліпідних антитіл, гомоцистеїн, 

вовчаковий коагулянт був в нормі. Загально-клінічні обстеження: розгорнутий 

загальний аналіз крові з тромбоцитами, коагулограма, печінкові проби, 

біохімічні показники, цукор крові, загальний аналіз сечі в нормі. Показники 

спермограми статевого партнера - в нормі. Чоловік був проконсультований 

урологом – патології не виявлено. При гінекологічному огляді було виявлено 
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помірно побільшені яєчники,  характерний для баквагінозу запах виділень, 

ознаки гірсутизму, галакторею з обох молочних залоз. Гормональні обстеження 

на 3 день менструального циклу було повторено, співвідношення ЛГ до ФСГ 

перевищувало 2 і становило 11,4/5. Рівень пролактину і ТТГ був у нормі. 

Виставлено попередній діагноз: Звичне невиношування 10 СВ, терміном 3-

11 тижнів. УГА – позаматкова вагітність зліва (труба видалена). Ендоцервіцит, 

екзоцервіцит. Бактеріальний вагіноз. Полікістоз яйників. Галакторея з обох 

сторін.  

В 2007 році пацієнтка М. отримала лікування бактеріального вагінозу: 

секнідазол 2 г/день два дні, гепатопротектори та препарати для відновлення 

флори протягом 10 днів. Пацієнтка більше на контрольний прийом не зверталась. 

Наступне звернення у 2008 році після самовільного викидня терміном 5-6 тижнів 

(12 вагітність). Після курсу консультацій в психолога, пацієнтка з чоловіком 

вирішили звернутись до юриста по допомогу  при всиновленні дитини. Після 

викидня в 2008 році було призначено препарат Логест на 6 місяців. В 2009 році 

пацієнтка звернулась на профогляд з болями в правій клубовій ділянці, ознаками 

ендоцервіциту і баквагінозу. Було призначено препарат Дуфастон в другу фазу 

циклу, з наступним прийомом Ярини на 3 місяці, і вперше було рекомендовано 

здати кал на яйця глист і пройти лікування, від якого пацієнтка відмовилась і не 

зверталась протягом року. 

Пацієнтка успішно всиновила дитину, займалась вихованням і жила 

відкритим статевим життям з плануванням наступних вагітностей. З квітня 2009 

року до липня 2010 року при регулярних статевих стосунках вагітність не 

наступала, але враховуючи всиновлену дитину, пацієнтка була виснажена 

фінансово і морально після 3 невдалих спроб ЕКЗ, 12 репродуктивних втрат, не 

створювала проблеми з відсутності вагітності протягом  року. 

27.07.2010 року пацієнтка М. звернулась з вираженими болями в правій 

клубовій ділянці, жовтуватими виділеннями з піхви. Особливістю огляду була 

болючість в правій клубовій ділянці при глибокій пальпації кишечника і в 

біляпупковій ділянці в поєднанні з ознаками загострення хронічного 

правобічного аднекситу і ендоцервіциту. В той же день було проведено 
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ультразвукове обстеження органів малого таза та нирок (розгорнутий загальний 

аналіз крові (гемоглобін - 148 г/л, лейкоцити - 6,3х109, ШОЕ - 7 мм/год, Е2, П1, 

С53, Л35, М9), коагулограму (протромбінів час - 22, протромбіновий індекс - 

69%, загальний фібриноген - 2,6 г/л, час рекальцифікації – 1,4), обстеження групи 

і резусу (ОІ, Rh+), біохімічні визначення (білірубін – 8,4 мкмоль/л, тимолова 

проба – 2,0 од., загальний білок — 66 г/л, глюкоза - 4,6 ммоль/л, сечовина -  3,7), 

RW від’ємна; загальний аналіз сечі (кількість 100 мл, колір - світложовта, питома 

вага 1002, білок, цукор не виявлено, епітелій  плоский 5-6 в п/з, лейкоцити - 2-3 

в п/з; еритроцити відсутні,  слиз - у невеликій кількості, солі сечової кислоти - 

невелика кількість), обстеження калу на яйця глиста (яйця аскарид), 

бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви та цервікального каналу (мазок 

виділень, лейкоцити - густо на все поле зору, епітелій - 5-10 в полі зору, флора  

кокова у великій кількості, трихомонада і гонорея - не виявлено), цитологічне 

обстеження клітин шийки матки (ІІа тип), розгорнуту кольпоскопію 

(ендоцервіцит, кольпіт).  

Виставлено діагноз: загострення хронічного правобічного аднекситу. 

Ендоцервіцит. Кольпіт. Аскаридоз, УАА (Звичне невиношування - 12 СВ, 3 ЕКЗ, 

лівобічна тубектомія). Полікістоз яйників. Галакторея з обох сторін.  

Було призначено комбінований антибактеріальний препарат (Офлоксацин 

200 мг і Орнідазол 500 мг двічі на добу) на 5 днів, протипаразитарний препарат 

(Альбендазол) на 3 дні з перервою 14 днів і повтором 3 дні, гепатопротектор на 

10 днів, диклофенак 100 мг ректально на ніч, і комбіновані вагінальні свічки на 

ніч (орнідазол, неоміцин, ністатин, преднізолон).  На даному курсі лікування болі 

повністю зникли через 7 днів, контрольний огляд проведено 09.09.2010.  

На тлі затримки чергової менструації 11.10.2010 і позитивному тесті на 

вагітність проведено УЗД обстеження органів малого таза з підтвердженням 

маткової вагітності 3 тижнів.  

Виставлено діагноз: 13-та вагітність малого терміну. Звичне невиношування 

12 СВ 3-11 тж, УАА (3 ЕКЗ, лівобічна тубектомія).   

Призначено на 3 місяці фолієву кислоту 4 мг на добу (враховуючи звичне 

невиношування) і калію йодид 200 мкг на добу. З метою підтримки вагітності та 
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враховуючи звичне невиношування – 11 самовільних  викиднів і оперовану 

позаматкову вагітність зліва призначено мікронізований прогестерон 200 мг на 

добу. Вагітність до 12 тижнів перебігала з ознаками загрози переривання 

вагітності: коричневими виділеннями з піхви, болями низом живота, ознаками 

ретрохоріальної гематоми при УЗД. Під час кровомазання і болів було додатково 

рекомендовано спазмолітик, кровоспинні та седативні препарати. Після 

проведеної терапії перебіг вагітності проходив без патології і явищ загрози 

переривання вагітності. До 36 тижнів вагітності пацієнтка приймала 

мікронізований прогестерон 200 мг на добу, в 38-39 тижнів по бажанню жінки 

було проведено плановий кесарів розтин з народженням доношеної дівчинки 

масою 3400, довжиною 52 см, 7-8 балів по шкалі АПГАР. Післяпологовий період 

перебігав без ускладнень. Пацієнтка успішно закінчила лактацію в 1 рік і 7 

місяців, підготувалась до вагітності, самостійно завагітніла протягом 6 місяців і 

виносила вагітність тільки з використанням фолієвої кислоти 4 мг на добу, калію 

йодиду 200 мкг на добу та мікронізованого прогестерону 200 мг на добу. 14-та 

вагітність закінчилась терміновим кесаревим розтином в 38 тижнів з 

народженням хлопчика масою 3600, довжиною 54 см. 

Даний випадок представив клінічну ситуацію з представленням 

паразитарного впливу на репродуктивну функцію жінки. Індивідуальний підхід, 

оцінка екстрагенітальний проявів аскаридної інвазії, логічне охоплення стану 

мікробіоценозу статевих шляхів з врахуванням гормонального фону, дали 

можливість зреалізувати успішне  виконанням репродуктивних планів і 

народженням здорових дітей, після 12 попередніх втрат вагітності.  

Отримані результати дали можливість зробити наступні висновки: 

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

(95% ДІ=42,5–62,1) обстежених. Ентеробіоз виявлено у 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.  

2. У пацієнток І клінічної групи, частіше виявляли: рецидивуючі запальні 

захворювання нижніх відділів статевої системи (у 3,5 разу) ВШ=3,6 (95% ДІ 1,2–
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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 %).  

3. У жінок з РВ на тлі ПУ було відмічено в кожної третьої в анамнезі загрозу 

переривання вагітності, в кожної четвертої токсикоз І половини вагітності. В 

16,5% жінок з РВі ПУ в післяпологовому періоді в анамнезі відмічали запальні 

процеси органів малого тазу, у 15,4% - гіперменорею. 

4. У пацієнток з ПУ порівняно з пацієнтками без ПУ виявляли: 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). 

5. У жінок з РВ і ПУ виявлено 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.  

6. У жінок з репродуктивними втратами в анамнезі на тлі персистенції 

паразитів вміст прозапальних цитокінів - ІЛ-1β зростав у 2,1 рази (р<0,05); при 

цьому протизапальні ІЛ-4 зростав у 2,7 рази (р<0,05), вміст ІФН-γ підвищився на 

61% (р<0,05). 

 

3.3. Присутність паразитарної інвазії, клінічна характеристика жінок, оцінка  

гінекологічної патології у жінок з первинною безплідністю 
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Наявність глистяних інвазій в організмі жінки як фактору розвитку 

первинного непліддя при хронічних адгезивних запальних захворюваннях 

нижніх відділів сечостатевої системи складає до 30% [11], а  у вагітних від 2 до 

12% [2, 30; 37, 352, 459].  З огляду на те, що діагноз перитонеального безліддя 

досить складно верифікувати у жінок без попередніх оперативних втручань, 

доцільність вивчення даного питання при паразитарному ураженні є очевидним, 

що підтверджують і дані літератури [214, 266, 218]. 

Для вирішення поставленої мети і завдань було обстежено 186 жінок з 

первинною безплідністю (1-20 років). Чоловічий фактор був виключений 

шляхом оцінки спермограми і заключенням уролога.   

Частота паразитарного ураження у жінок з первинною безплідністю 

предмтавлено в таблиці 3.21. 

 

Таблиця 3.21. Частота паразитарного ураження у жінок з первинною 

безплідністю (M±m, x2). 

     Групи 
Ентеробіоз Аскаридоз 

IgG до 

лямблій 

IgG до 

токсокар 

IgG до аскарид 

n % n % n % n % n % 
Контрольна  

група  

(n=160) 

8 5±2,2 8 5±2,2 3 1,9±1,4 2 1,3±1,2 4 2,5±1,6 

Пацієнтки    

ІІ групи 

(n=186) 

24 12,9±3,4* 

x2 = 3,83 

26 14±3,5* 

x2 = 4,69 

11 5,9±2,4 

x2 =2,18 

33 17,7±3,8* 

x2 =15,8 

75 40,3±4,9* 

x2 =42,5 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,01) між показниками жінок з первинною 

безплідністю порівняно з групою контролю. 

 

У жінок з ПБ  яйця аскарид у калі було виявлено у 26 з 186 жінок (14±3,5) % 

(χ²=4,69, р=0,03), ентеробіоз в калі на яйця глист і зіскрібку на гострики був 

виявлений у 24 з 186 жінок (12,9±3,3) %, що перевищує показники групи 



144 
 
контролю (5±2,2) % (χ²=3,83, р=0,05). Звертає увагу позитивний рівень IgG до 

аскарид спостерігався у 75 зі 186 жінок (40,3±4,9) % (χ²=42,5, p<0,05). 

Виявлення аскаридозу у жінок з ПБ поєднаними методами -  обстеженням 

калу на яйця глист і визначення Ig G до аскариди показало позитивний результат 

у 89 жінок з 186 обстежених, що становило (47,9±5) % Це дає підстави 

розцінювати аскаридоз, як фактор агресії впливу на репродуктивне здоров’я 

жінки.  

Підвищений рівень IgG до токсокари було визначено у 33 зі 186 жінок 

(17,4±3,8) %, що значно перевищує отримані результати в групі контролю - 2 зі 

160 жінок (1,25±1,11) % (χ²=15,8, p<0,05). При визначенні ПУ позитивний рівень 

IgG до лямблій визначали  в 11 зі 186 жінок (5,9±2,4) %, що незначно перевищує 

результати обстеження у жінок групи контролю (1,9±1,4) % (χ²=2,18, р=0,14). 

Враховуючи результати обстеження на паразити шляхом дослідження калу на 

яйця глист і зішкріб на гострики, отримання позитивних титрів антитіл хоча б до 

одного з обстежених паразитів: лямблія, токсокара, аскарида, у 108 жінок зі 186 

обстежених з ПБ були виявлені паразити (58,0±4,9) % 108-(58,0±4,9) (ВШ=8,9 

95% ДІ=5,2-15).  

Варто відмітити, що поєднане виявлення паразитів шляхом їх визначення у 

сироватці крові і калі спостерігалось у 54 пацієнток (29,0±4,5) %. В основному 

це складали асоціації гострики – аскариди (9,7±3,0) %, токсокара – аскарида 

(16,1±3,7) %, лямблія – аскарида – гострик (3,2±1,8) %. Слід зазначити, що у 

пацієнток контрольної групи паразитарні інвазії були виявлено у (13,1±3,4) % 

пацієнток, при цьому поєднане виявлення паразитів у калі і крові спостерігалось 

у (13,1±3,4) % обстежених. Результати обстеження ПУ у жінок з ПБ дають змогу 

стверджувати, що паразити можуть бути фактором розвитку безплідності. 

У жінок ІІ клінічної групи наявність ентеробіозу була в 2 рази більше 

ВШ=2,8 (95 % ДІ 1,2–6,4; χ²=3,83, p<0,01), присутність яєць аскарид в калі було 

в 3 разів більшим ВШ=3,1 (95 % ДІ 1,4–7; p<0,01), присутність IgG до аскарид в 

крові була в 26 разів вища ВШ=26,3 (95 % ДІ 9,4–74; p<0,001), IgG до токсокари 

в крові у 17 разів вище ВШ=17 (95 % ДІ 4–72; p<0,001). Це дає підстави 
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розцінювати аскаридоз і токсокароз, як фактори агресії впливу на репродуктивне 

здоров’я жінки, зокрема у жінок з ПБ.  

За діагностичним виявленням паразитарного ураження пацієнтів ІІ-ї 

клінічної групи умовно виділили дві підгрупи: О (присутність гельмінтів) – 108 

( 58%) та Р (відсутність виявленого ПУ) – 78 (42%).  

Дані про структуру глистяних інвазій у жінок у групі з ПБ на тлі ПУ 

представлено в таблиці 3.22.  

Таблиця 3.22 Структура паразитарного ураження у жінок з первинною 

безплідністю (M±m, x2 ). 

Групи 
Ентеробіоз Аскаридоз 

IgG до 

лямблій  

IgG до 

токсокар 

IgG до аскарид 

n % n % n % n % n % 
ІІ група 

(n=186) 

24 12,9±3,4 26 14±3,5 11 5,9±2,3 33 17,7±3,8 75 40,3±4,9 

Підгрупа 

О (n=108) 

24 22,2±4,2 

x2 =3,0 

26 24±4,3 

x2 =3,31 

11 10,2±3,0 

x2 =1,23 

33 30,6±4,6* 

x2 =4,48 

75 69,4±4,6* 

x2 =17,1 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,01) між показниками жінок групи ІІ і підгрупи О 

(з виявленими гельмінтами). 

 

У структурі виявлених паразитарних агентів підгрупи О, аскаридне 

ураження склало значну частоту: у 26 жінок зі 108 (24,1±4,3) % (χ²=3,31, р=0,07), 

пацієнток виявляли яйця аскарид, позитивний титр IgG до аскарид був у 75 жінок 

зі 108 (69,4±4,6) % (χ²=17,1, p<0,05).  

Підвищений рівень IgG до токсокари був позитивний у (30,6±4,6) % 

(χ²=4,48, p=0,03) жінок групи з ПУ. Асоціація два і більше паразити була 

відмічена у половини обстежених. В основному це складали комбінації гострики 

– аскариди (16,7±3,7) %, аскарида-токсокара - (27,8±4,5) %, лямблія-аскарида-

гострики – (5,6±2,3) %. Варто відмітити, що при позитивних титрах  IgG до 

токсокар поєднане виявлення IgG до аскарид або визначення яєць аскарид в калі 

спостерігалось у (72,7±4,4) %. 



146 
 

Тому, за присутності аскаридозу у жінок з ПБ, поєднання з токсокарозом 

було присутнє у однієї пацієнтки з трьох, а при токсокарозі у 3-х з 4 пацієнток 

була аскаридна асоціація.  

При вивченні менструальної функції у жінок ІІ групи, вік настання менархе 

в середньому в ІІ групі становив – 13,5±0,3 роки, в контрольній -12,3±0,2 роки.  

Менструальний цикл з менархе протягом року встановився в (91,9±2,7) % 

жінок у контрольній групі,  у пацієнток ІІ групи у (87,6±3,3) % жінок, підгрупи 

О у (86,1±3,5) % обстежених, підгрупи Р – (89,7±3,0) %. Менструальний цикл у 

пацієнток з ПБ був регулярним у 69,9±4,6% жінок і не залежав від наявності чи 

відсутності паразитів. При оцінці менструальної функції не було виявлено 

достовірної різниці у частоті вторинної аменореї (5,6±2,3) % у підгрупі О та 

(6,4±2,3) % в підгрупі Р, однак гіперменорея була визначена у 12 жінок зі 108 

(11,1±3,1) % підгрупи О, що значно перевищує показники контрольної групи 

(1,2±1,1) % (2 пацієнтки зі 160) і підгрупи Р (3,8±1,9) % (3 пацієнтки зі 78). 

Дисменорея була наявна у кожної четвертої пацієнтки з безплідністю і не 

змінювалась від наявності чи відсутності паразитарної інвазії.У 27,8% жінок 

підгрупи О вік настання менархе був 12-14 років, що перевищує аналогічні 

показники у контрольній групі та підгрупи Р (табл. 3.23). 

 

Таблиця 3.23 - Вік настання менархе в обстежених жінок з первинною 

безплідністю (абс.ч, %) 

 

Групи До 10 років 10-12 років 12-14 років 15 років і > 

абс.ч, % абс.ч, % абс.ч, % абс.ч, % 

ІІ група (n=186) 14 (7,5±2,6) 110 (59,1±2,6) 44 (23,7±2,7) 18 (9,7±2,2) 

Підгрупа  О 

(n=108) 
8 (7,4±4,9) 54 (50,0±5,0) 30 (27,8±4,5) 16 (14,8±4,5) 

Підгрупа  Р (n=78) 6 (7,7±4,2) 56 (71,8±4,5) 14 (18,0±3,8) 2 (2,6±3,8) 

Контрольна 

група(n=160) 
8 (5,0±3,0) 114 (71,3±3,5) 28 (17,5±1,6 

1,58) 
10 (6,3±2,4) 
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При оцінці гінекологічного огляду, комплексного обстежених жінок з ПБ на 

тлі ПУ було діагностовано збільшення частоти рецидивуючих запальних 

захворювань нижніх відділів статевої системи у (21,3±4,1) %, хронічних 

запальних захворювань органів малого тазу до (17,6±3,8) %, в порівнянні з 

жінками підгрупи Р (9,0±2,9) % і контрольною групою (8,1±2,7) % (табл. 3.24). 
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Таблиця 3.24 - Структура гінекологічних захворювань у жінок з первинним непліддям (абс.ч, %, ВШ, ДІ). 

Гінекологічні патології Групи 

Контроль 

(n=160) 
ІІ група (n=186)   Підгрупа  

 О (n=108) 
Підгрупа   
Р (n=78) 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Хронічні запальні захворювання 

органів малого тазу 
13 8,1±2,7 

 
26 14±3,8 

ВШ=1,8 

ДІ.=0,9-3,7 

19 17,6±3,8* 
ВШ =2,4 

ДІ.=1,1-5,1 

7 9,0±2,7 
ВШ =1,1   

ДІ.=1,1-5,1 

Дисплазія шийки матки 6 3,7±1,9 7 3,8±1,9 
ВШ =1,0 

5 4,6±2,1 
ВШ =1,2 

2 2,6±1,6 
ВШ =0,7 

Кандидоз 12 7,5±2,6 22 11,8±3,2 
ВШ =4,0 

ДІ=1,9-8,4 

15 13,9±3,5 
ВШ =2,2 

ДІ.=1,0-4,9 

7 9,0±2,7 
ВШ =1,3 

Бактеріальний вагіноз 9 5,6±2,3 49 26,3±4,4 
ВШ =6,0 

ДІ=2,8-12,7 

34 31,5±4,6* 
ВШ =7,7 

ДІ=3,5-16,9 

19 24,4±4,3* 
ВШ =5,4   

ДІ=2,3-12,6 
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 Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи О (з виявленими гельмінтами) та підгрупи Р (без паразитарного 

ураження) порівняно з групою контролю. 

Продовження табл.3.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ендометріоз шийки матки, 

Аденоміоз 
18 11,3±3,1 46 24,7±4,3 

ВШ =2,6 

ДІ=1,4-4,7 

29 26,9±4,4* 
ВШ =2,9 

ДІ=1,5-5,5 

17 21,8±4,1* 
ВШ =2,1  

ДІ=1,1-4,6 

Доброякісні утвори яйників 7 4,4±2,0 41 24,7±4,3 
ВШ =6,1 

ДІ=2,7-14,2 

25 24,7±4,3 
ВШ =6,6 

ДІ=2,7-15,9 

16 24,7±4,3 
ВШ =5,4  

ДІ=2,2-14,4 

Рецидивуючі запальні 

захворювання нижніх відділів 

статевої системи 

9 5,6±2,3 39 21,0±4,1 
ВШ =4,4 

ДІ=2,1-9,5 

23 21,3±4,1* 
ВШ =4,5 

ДІ=2,0-10 

16 20,5±4,0* 
ВШ =4,3  
ДІ=1,8-10,3 

Перенесені операції на яйниках 6 3,7±4,0 14 24,7±4,3 
ВШ =2,1 
 

10 24,7±4,3 
ВШ =2,6 

ДІ=1,0-7,4 

4 24,7±4,3 
ВШ =1,4 
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В пацієнток з ПБ рецидивуючі запальні захворювання нижніх відділів 

статевої системи були наявні у 4 рази частіше (21,0±4,1)% в порівнянні з 

контролем (5,6±2,3)% (р<0,05; ВШ=4,4; 95% ДІ 2,1–9,5), хронічні запальні 

процеси органів малого тазу в 1,8 рази частіше (14±3,8)% відповідно до 

контролю (8,1±2,7)% (р<0,05; ВШ=2,4; 95% ДІ 0,9–3,7).  

На тлі ПУ було діагностовано збільшення частоти хронічних запальних 

захворювань органів малого тазу (до 17,6±3,8%), в порівнянні з жінками 

підгрупи Р (9,0±2,9)% (р<0,05; ВШ=2,4; 95% ДІ 1,1–5,1), ендометріоз шийки 

матки і аденоміоз у жінок з ПБ і ПУ виявляли у 26,9±4,4%, на відміну від жінок 

з ПБ без ПУ -  21,8±4,1 і даними жінок контролю 11,3±3,1% (р<0,05; ВШ =2,9 

95% ДІ=1,5-5,5)  

У пацієнток усіх груп, незалежно від наявності паразитів, гінекологічної і 

супутньої екстрагенітальної патології не було виявлено змін коагулограми, 

вмісту АЛТ, АСТ, білірубіну, сечовини, цукру надщесерце, тимолової проби 

позитивних результатів ВІЛ СНІД, RW, гепатитів В і С  у плазмі крові. Однак у 

групі жінок з непліддям і паразитарним ураженням, варто відмітити  виявлення 

еозинофілії у (5,6±2,3) % обстежених, помірний тромбоцитоз до 350-480 на 

109/мл у (9,3±2,9) % жінок, лімфоцитоз до 40-55% відзначали у (25,9±4,4) % 

пацієнток. Анемія була виявлена у (3,8±1,9) % жінок з непліддям без наявності 

паразитів і (6,5±2,5) % з глистяною інвазією.  

Варто відмітити особливості екстрагенітальної патології у жінок з ПБ в 

залежності від виявлення паразитарних інвазій. При аналізі скарг, результатів 

клініко-лабораторних і ультразвукових обстежень у пацієнток з ПБ на тлі ПУ 

звертало увагу значне виявлення патології шлунково-кишкового тракту - у 

(37,0±4,8)% (χ²=15,7, р<0,001) обстежених (40 зі 108 жінок) на відміну від 

результатів обстеження підгрупи Р - (12,8±3,3)% (10 із 78 жінок) і групи 

контролю - (5,0±2,2)% (у 8 зі 160 пацієнтів) (р<0,05). Шанси появи патології 

шлунково-кишкового тракту у жінок з ПБ і паразитарним ураженням у 11 разів 

вищі (ВШ=11.2; 95% ДІ 5–25) порівняно з контролем, і в 4 рази вищі з жінками 

з ПБ без ПУ (ВШ=4; 95 % ДІ 1,8-8,6) (табл. 3.25).  
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Таблиця 3.25 - Структура екстрагенітальної патології у жінок з 

первинною безплідністю (абс.ч, %, x2) 

 
Патології 

Групи 

Контроль 
(n=160) 

ІІ група  
(n=186) 

Підгрупа О  
(n=108) 

Підгрупа  Р 
(n=78) 

n % n % n % n % 
Патологія органів 

травної системи 
8 5±2,2 50 26,9±4,4 40 37±4,8* 

x2 =15,7 
10 12,8±3,3 

 
Акне 5 3,1±1,7 19 10,2±3,0 15 13,9±3,5* 

x2 =4,46 
 
 
 

4 5,1±2,2 
 

Патологія 

сечовидільної 

системи 

6 3,8±1,9 21 11,3±3,2 16 14,8±3,5* 
x2 =3,72 

5 6,4±2,5  
 

Алергічні прояви 3 1,9±1,4 6 3,4±1,8 5 4,6±2,1  
x2 =1,95 

1 1,3±1,1 
 

Патологія 

щитоподібної 

залози 

8 5±2,2 22 12,6±3,2 18 16,7±3,7* 
x2 =3,76 

6 7,7±2,7 
 

Патологія легеневої 

системи 
1 0,6±0,8 2 1,1±1,0 2 1,9±1,4 

x2 =1,87 
0 0 

Патологія серцево-
судинної системи 

2 1,3±1,1 2 1,1±1,0 1 0,9±0,9 
x2 =0,06 

1 1,3±1,1 
 

Патологія 

молочних  
залоз 

24 15±3,6 62 33,3±4,7 42 38,9±4,9* 
x2 =4,02 

20 25,6±4,4 
 

Надмірна вага 2 1,3±1,1 8 4,3±2,0 5 4,6±2,1 
x2 =0,08 
 
 

3 3,9±1,9 
 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи О (з 

виявленими гельмінтами) та підгрупи Р (без паразитарного ураження). 

 

Шанси появи патології молочних залоз у пацієнток ІІ клінічної групи були 

в 2 рази більші в порівнянні з контролем (36±4,5) % (ВШ=2,8; 95% ДІ=1,7–4,8). 

При клінічному огляді молочних залоз в однієї з трьої жінок відмічали одно або 

двобічну галакторею І-ІІ ступеню, інтенсивність якої не залежала від рівня 

пролактину; у половини пацієнток з підвищеним рівнем пролактину 

відзначалась галакторея. Зміни молочних залоз були виявлені у (38,9±4,9) % 
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(χ²=4,02; р<0,01; ВШ=3,6; 95% ДІ=2,0–6,4) жінок підгрупи О у порівнянні з 

групою контролю (15,0±3,6) %. В підгрупі Р патологія молочних залоз мала місце 

у (25,6±4,4)% ( ВШ=2; 95% ДІ =1–3,8). Гіперпролактинемія була виявлена у 

(10,2±3,0) % пацієнток підгрупи О (28,1±2,5 нг/мл) та у (9,0±2,7)% пацієнток 

підгрупи Р.  

Статистично значущу відмінність проявів патології сечовидільної системи 

виявлено при аналізі підгрупи О (14,8±3,5)% (χ²=3,72; р<0,01; ВШ=4,5; 95% ДІ 

1,7–11) в порівнянні з групи контролю (3,8±2,2)% і з підгрупою Р (6,4±2,4)% 

(ВШ=2,6; 95% ДІ 1–7,4)  

Прояви алергії відмічали (4,6±2,1)% (χ²=1,95; р<0,05; ВШ=2,5; 95% ДІ 0,6–

11) жінок підгрупи О в порівнянні з підгрупою Р (1,3±1,1)% і групою контролю 

(1,9±1,4) %.  

На тлі паразитарної інвазії акне виявляли у 15 зі 108 жінок (13,9±3,5)% 

(χ²=4,46; р<0,01; ВШ=2,7; 95% ДІ 1–7,7) в порівнянні з контролем (3,1±1,7)%.  І 

підгрупою Р (5,1±2,2)% (ВШ=3; 95% ДІ=1–9,4). Відсоток жінок в обох підгрупах 

з гормональними критеріями полікистозних яйників і гіпертестостеронемії 

суттєво не відрізнявся і не залежав від присутності паразитів. При виявленому 

аскаридозі у жінок з ПБ підвищений рівень кортизолу спостерігався у 

(26,8±4,4)% обстежених жінок і у середньому становив 397,1 ± 15,8 нмоль/л, що 

було на більше 16% (р<0,01), ніж у контролі При обстеженні жінок з виявленими 

токсокарозом і аскаридозом у (20,8±4,0) % (5 з 24) жінок обстежених відмічали 

зростання рівня кортизолу. 

Отримані дані вказують, що паразитарне ураження маже мати токсичний 

вплив, провокуючи розвиток синдрому хронічного стресу.  

Концентрації ЛГ, ФСГ, пролактину, вільного та загального тестостерону в 

обох групах достовірно не відрізнялись; у пацієнток з ПБ та ПУ недостатність 

лютеїнової фази спостерігалась частіше, у порівнянні з пацієнтками підгрупи Р 

(23,1±4,2)% і (10,3±3,0)% відповідно. В процесі обстеження було виявлено 5 

жінок з високими рівнями ФСГ (більше 35 мМО/мл) і низьким АМГ, які не були 

включені в подальший опис (3 жінки з підгрупи О і 2 з підгрупи Р) (табл. 3.26). 
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Таблиця 3.26 - Гормональний статус жінок з первинною безплідністю та 

наявністю паразитів у першу фазу менструального циклу ( M±m) 

Досліджувані 
гормони 

Контрольна  
група (n=60) 

 Підгрупа О 

(n=74) 
Підгрупа Р 

(n=50) 

ЛГ (МО/л) 5,27  ±  0,29 6,78 ± 0,39 5,76 ±  0,56 
ФСГ (МО/л) 5,35 ±  0,22 5,85 ± 0,21 5,31 ± 0,44 
Пролактин (нг/мл) 13,8 ± 2,3 16,2±3,7 14,21±3,2 

ТТГ (мМО/л) 1,54 ±  0,14 1,75±0,2 1,63±0,16 
Тестостерон вільний (пг/мл) 1,92 ± 0,16 2,78 ± 0,37 2,47 ± 0,32 
Тестостерон загальний 

(нг/мл) 
2,1 ± 0,18 2,52 ±  0,38 2,74 ±  0,57 

Кортизол (нмоль/л) 340,7 ± 23,1 397,1 ± 15,8* 379,8 ± 19,8 

Естрадіол (пг/мл) 88,9 ±13,2 128,3± 4,4 * 81,25±3,6 
Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з первинною 

безплідністю порівняно з групою контролю. 

 

Виявлена відносна гіперестрогенія, при цьому вміст естрадіолу в крові 

жінок з паразитарним ураженням становив 128,3± 4,4 пг/мл, а в жінок підгрупи 

Р був 81,25 ± 3,6 пг/мл. Гіпоестрогенія була виявлена у 10% жінок першої групи, 

і у 7% другої. При оцінці менструальної функції не було виявлено достовірної 

різниці у частоті  дисменореї і вторинної аменореї в підгрупах О і Р, однак 

гіперменорея була визначена у 12 жінок зі 108 (11,1±3,1)% (р<0,01, ВШ=9,9; 95% 

ДІ=2,2-45,1) підгрупи О, що значно перевищує показники контрольної групи 

(1,2±1,1)% (2 з 160) і підгрупи Р (3,85±1,9) % (3 з 78). У пацієнток з ПБ та ПУ 

недостатність лютеїнової фази спостерігалась на 12% частіше, у порівнянні з 

пацієнтками підгрупи Р (23,1±4,2) % vs (10,3±3,0) %. Ендометріоз шийки матки 

та аденоміоз виявляли в 2 рази частіше у жінок з ПБ (ВШ=2,6; 95% ДІ 1,4–4,7), 

при цьому його присутність не відрізнялась в залежності від наявності глистяної 

інвазії; кисти яйників були присутні або відмічались в анамнезі в 6 разів частіше 

у жінок з ПБ (22,0±4,1)% (ВШ=6,6; 95% ДІ 3,5–16,9) і не залежали від наявності 

чи відсутності паразитарного ураження. 
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Патологічні зміни щитоподібної залози при комплексному ультразвуковому 

і гормональному обстеженні виявляли у (16,7±3,7)% обстежених підгрупи О, що 

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

9,1), і в рази порівняно з підгрупою Р (р<0,05). Рівень гормонів щитоподібної 

залози в обидвох підгрупах був практично однаковим: концентрація  ТТГ 

становила  1,75±0,2 мМО/л та 1,63±0,16 мМО/л відповідно. В кожній підгрупі 

було виявлено по одній пацієнтці з гіпотиреозом. Високий рівень АТПО і АТТГ 

було виявлено в (15,7±3,6) % пацієнток підгрупи О і у (10,3±3,0)% жінок 

підгрупи Р, на відміну від показників контрольної групи (4,0±1,9)%. Заслуговує 

увагу виявлення у 17 з 89 (19,1±3,9) % жінок з аскаридозом зростання титру 

АТПО і АТТГ поряд з нормальний рівнем ТТГ.  

Отримані дані не дають змоги стверджувати, що аскаридоз викликає 

автоімунний процес щитоподібної залози у пацієнток з ПБ, однак потребує 

продовження досліджень в даному напрямку.  

При оцінці показників титру імуноглобулінів до TORCH-інфекцій у жінок з 

ПБ нами було відзначено: у 50,5±4,9% спостерігався протективний імунітет до 

токсоплазми; у (71,0±4,5) % була перенесена герпетична інфекція, у (68,8±4,5) % 

було визначено позитивний титр IgG до ЦМВ, позитивний титр до краснухи 

мали (69,4±4,6) % пацієнток (табл. 3.27).  

 

Таблиця 3.27. Результати виявлення позитивних титрів обстеження IgG 

до TORCH інфекцій у обстежених жінок з первинною безплідністю (абс.ч, %) 

Групи        

обстежених 
IgG 
токсоплазмоз 

IgG                 
герпес I-II 

IgG 
цитомегаловірус 

IgG 
краснуха 

Контрольна 

група (n - 160) 
89 
(55,6±5,0%) 

95 
(59,4±5,0%) 

83 (51,9±5,0%) 106 
(66,3±5,0%) 

ІІ група (n=186) 94 
(50,5±4,9%) 

132 
(71±4,5%) 

128       
(68,8±4,5%) 

129 
(69,4±4,6%) 

підгрупа О 

(n=108) 
52 
(48,1±5,0%) 

78 
(72,2±4,63%) 

77 (71,3±4,52%) 77 
(71,3±4,8%) 

підгрупа Р 

(n=78) 
42 
(53,8±4,7%) 

54 
(69,2±4,6%) 

51 (65,4±4,5%) 52 
(66,7±4,7%) 
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Наявність позитивних титрів до TORCH інфекцій у обстежених жінок з 

первинним непліддям на тлі глистяних інвазій не відрізнялась від показників 

контрольної групи. Позитивний титр IgМ до токсоплазми було відмічено у 2 

пацієнток (1,1±1,0) %, позитивний IgМ до цитомегаловірусу був наявний у 

(2,1±1,4) % жінок, IgМ до герпесу І-ІІ типу спостерігався у (1,1±1,0) % 

обстежених групи з первинним непліддям і дані результати не залежали від 

присутності паразитарного ураження. В контрольній групі позитивних титрів 

IgМ до токсоплазми, цитомегаловірусу і герпесу І-ІІ типу не було виявлено. 

Отже, оцінюючи отримані результати титрів антитіл до TORCH- інфекцій в 

обстежених пацієнток з ПБ, протективний імунітет, забезпечений IgG до герпесу 

І-ІІ типів, цитомегаловірусу, токсоплазми не мав суттєвої різниці серед всіх груп 

обстежених.  

При обстеженні IgG та IgM до хламідій варто відмітити виявлення 

позитивних титрів антитіл IgG у (21,0±4,1) % (39 зі 186 пацієнток)  ІІ клінічної 

групи та у 3 пацієнток контрольної групи (1,9±1,4) %, при оцінці підгруп був 

практично на однаковому рівні і не залежав від присутності глистяних інвазій 

(табл. 3.28). 

 

Таблиця 3.28 -Титри IgG та IgM до хламідій у обстежених жінок 

з первинною безплідністю (абс.ч, %) 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з первинною 

безплідністю порівняно з групою контролю. 

 

 

Титри антитіл 

Групи 

Контроль 

(n=160) 

ІІ група 

(n=186) 

підгрупа О 

(n=108) 

підгрупа Р 

(n=78) 
абс % абс % абс % абс % 

IgG до хламідій 3 1,9±1,4 39 21,0±4,1* 21 19,4±4,0 18 23,0±4,2 

IgM до хламідій 1 0,6±0,8 6 3,2±1,8 4 3,7±1,9 2 2,6±1,6 
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Оскільки позитивний титр IgG хламідій виступає підтвердженням 

перенесеного запального процесу з можливим наслідком ураженням маткових 

труб,  такий високий відсоток виявлення IgG хламідій у групі з ПБ дає підґрунтя 

після медикаментозного лікування і контрольних обстежень радити пацієнткам 

проведення визначення прохідності маткових труб і лапароскопічні діагностичні 

втручання для виключення перитонеального і трубно-перитонеального 

безпліддя. 

При дослідженні стану мікробіоценозу піхви у пацієнток з ПБ у (44,4±5,0)% 

обстежених було діагностовано некомпенсований дисбіоз піхви(рис.3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 - Стан мікрофлори піхви у жінок з первинною безплідністю на 

тлі паразитарного ураження. 
Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з первинною 

безплідністю порівняно з групою контролю. 

 

Це проявлялось різким зменшенням (до повної відсутності) штамів 

Lactobacillus spp. та збільшенням кількості виділених умовно-патогенних і 

патогенних мікроорганізмів до 106 - 1011 КУО/мл при зростанні кількості 
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мікроорганізмів у мікробних асоціаціях (від 2 до 4 умовно-патогенних та 

патогенних збудники) у (25,0±4,3)% жінок. У жінок з ПН була визначена значна 

частота виявлення Ureaplasma urealyticum, parvum: у групі з паразитарним 

ураженням у (51,8±5,0) % випадків, у групі без присутності паразитів – у 

(42,3±3,0)% випадків, її вміст не мав достовірної залежності від персистенції 

гельмінтів  

Рівень Mycoplasma hominis, genitalium в жінок підгрупи О достовірно 

перевищував показники виявлення в підгрупі без паразитарного ураження і групі 

контролю (р<0,05). Бактеріальний вагіноз був виявлений у (31,5±4,6)% (ВШ=7,7; 

95% ДІ 3,5–16,9), що в 5,5 рази перевищувало показники групи контролю 

(5,6±2,3)% (р<0,01). Ознаки вираженого дисбіозу піхви спостерігали у 

(54,6±5,0)% обстежених жінок підгрупи О і у (26,9±4,4) % пацієнток підгрупи Р 

(р<0,05), що дає можливість констатувати агресивний вплив паразитарної інвазії 

на мікробіоценоз піхви (рис. 3.7). 

 

 
Рисунок 3.7 - Мікробіоценоз кишківника у жінок із первиною безплідністю 

і паразитарним ураженням. 
Примітка: * – достовірна різниця (р<0,01) між показниками жінок первинною 

безплідністю порівняно з групою контролю. 
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Поряд з цим якісний аналіз показників біоценозу кишки у жінок з ПБ та 

наявністю паразитів свідчить про зниження частоти висівання з випорожнень 

Lactobacillus та Bifidobacterium, зменшення E.coli з нормальними властивостями 

у (18,5±3,9) % обстежених, у той самий час зростала частота виявлення кишкової 

палички з гемолітичними властивостями – (31,9±4,7) %, клебсієли – (19,4±3,9) %, 

Candida albicans - (13,8±3,4)% (ВШ=2,2; 95% ДІ 1,0–4,9), що свідчить про 

порушення мікробіоценозу товстої кишки за умов знаходження у ній паразитів. 

Все це свідчить про порушення мікробіоценозу товстої кишки за умов 

знаходження у ній паразитів і є важливим фактором зміни мікрофлори у піхві  

жінок з ПБ.  

Враховуючи що в структурі ПУ у жінок з ПБ аскаридна інвазія поєднаними 

методами становила (47,8±5,0) % та комплексний характер порушення 

мікробіоценозу піхви та товстої кишки при персистенції паразитів, це дає 

підґрунтя стверджувати, що аскаридоз здатен  викликати зміни репродуктивного 

здоров'я, що в сукупності можуть порушувати репродуктивну функцію. 

Відомо, що внаслідок оперативних втручань при захворюаннях шлунково-

кишкового тракту, зокрема апендициті зростає частота перитонеального та 

трубного непліддя (рис.3.8), збільшується ризик позаматкової вагітності [117; 

163].  

При бімануальному дослідженні жінок з ПБ особливу увагу було приділено 

наявності злукових процесів, тяжистості в перитубарних просторах і обмеженої 

рухомості і фіксації матки і додатків у пацієнток без попередніх оперативних 

втручань на органах малого тазу і кишки.  

При хронічних процесах кишечника навіть без оперативних втручань 

збільшується ризик злук, особливо в області правої клубової ділянки із 

залученням фімбрій правої труби, що призводить до її іммобілізації і тим самим 

унеможливлює захват яйцеклітини прохідною, але непрацюючою трубою.  

На рисунку 3.8 представлено зміни стану правого яйника і правої маткової 

труби після оперативного втручання щодо перенесеного апендициту у пацієнтки 

М, 32 роки з ПБ 6 років, яка перед діагностичною лапароскопією була обстежена 

і пролікована щодо аскаридної інвазії.   
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                                          А                                                                   

 
                                           В 

Рисунок 3.8 - Перитонеальні злуки після оперативного втручання у пацієток 

з первинною безплідністю і перенесеним паразитарним ураженням: А між 

кишкою і придатками матки; В – в області правої клубової ділянки із залученням 

фімбрій правої труби. 
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Дані зміни в стані бути діагностованими лише при проведенні 

лапароскопових втручань, однак не завжди оперативне лікування дає змогу 

завагітніти жінці. Щодо ефективності оперативних втручань на маткових трубах 

на тлі двобічних сактосальпінксів, то нами не було відмічено достовірної 

ефективності лікування. При цьому дослідження шляхом метросальпінгографії 

представило прохідність правої маткової труби, однак без можливості адекватної 

функціональної здатності.  

Лапароскопове лікування з приводу перитонеального безпліддя є 

інвазивним втручанням і достовірно показує стан маткових труб, на відміну від 

метросальпінгографії. 

Нами було проведено оцінено анамнез оперативних методів лікування у 

пацієнток з ПБ в залежності від виявлення ПУ  і відмічено більшу частоту 

перенесених оперативних втручань на апендицит у групі з ПУ (табл. 3.29).  

 

Таблиця 3.29 - Структура оперативних втручань у жінок з первинно 

безплідністю (абс.ч, %) 
 

Примітка 1: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи О (з 

виявленими гельмінтами) та підгрупи Р (без паразитарного ураження). 

Примітка 2. # - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з первинною 

безплідністю та групою контролю. 

 

Оперативні 
втручання 

Групи 

Контроль 

(n=160) 

ІІ група 

(n=186) 
  Підгрупа  
 О (n=108) 

Підгрупа   
Р (n=78) 

абс % абс % абс % абс % 

З приводу 

апендициту 
3 1,9±1,4 11 5,9±2,4# 8 7,4±2,6* 3 3,8±1,9 

На маткових 

трубах 
0 0 6 3,2±1,8# 5 4,6±2,1 1 1,3±1,1 

На яйниках 6 3,7±1,9 14 7,5±2,6# 10 9,3±2,9 4 5,1±2,2 
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Нами було проведено визначення прозапальних (ІЛ-1β, ФНП-α) та 

протитизапальних (ІЛ-4, ІЛ-10, ІФН-γ) інтерлейкінів у жінок з ПБ та з наявністю 

паразитів. Нами відзначено, що жінок з ПБ та наявністю паразитів, зростав вміст 

прозапальних цитокінів - ІЛ-1β у 2,5 рази (р<0,05); ФНП-α мав тенденцію до 

зростання, тоді як вміст ІФН-γ підвищився на 68% (р<0,05); ІЛ-4 у 2,6 рази 

(р<0,05) вміст ІЛ-10 змінювався недостовірно (табл. 3.30). 

 

Таблиця  3.30 - Вміст інтерлейкінів у жінок з первинною безплідністю та 

наявністю паразитів ( M±m) 

Тип інтерлейкіну Контрольна група 

(n=26) 
Підгрупа О (n=47) Підгрупа Р (n=35) 

ІЛ-1β (пг/мл) 1,48  ±  0,3  3,8 ± 0,21*  1,8 ± 0,44 

ФНП-α (пг/мл) 6,43± 1,42  8,3 ± 2,31 7,21 ± 1,34  

ІФН-γ (пг/мл) 3,52 ± 0,29 5,94±0,17* 4,79±0,37 

ІЛ-4 (пг/мл) 28,24 ± 2,04 73,92 ± 5,39 * 32,43±2,77 

ІЛ-10 (пг/мл) 2,24 ± 0,18  2,03 ± 0,24 2,42 ± 0,15 
Примітка 1. * - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи О (з 

виявленими гельмінтами) та групою контролю. 

 

Отже, отримані нами результати свідчать про підвищення рівня 

прозапального цитокіну ІЛ-1β та паралельного зростання вмісту протизапальних  

цитокінів ІФН-γ та ІЛ-4 при наявності паразитів у жінок з ПБ.  

 

3.3.1. Клінічний випадок впливу аскаридної інвазії як фактора первинної 

безплідності та чинника післяпологового ендометриту  

 

Пацієнтка П., 25 років звернулась на 30 день післяпологового періоду зі 

скаргами на постійне кровомазання і температуру 37-37,5 ºС. Народила вчасно, 

живого доношеного хлопчика 3 кг 600 грам, довжиною 50 см, по АПГАР 6/8 

балів. Пологи були ускладнені аномалією пологової діяльності, дистресом плода. 

В після пологовому періоді з метою профілактики внутрішньоутробного 
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інфікування новонародженому було призначено антибактеріальну терапію.  

Вагітність перебігала з явищами загрози переривання в першому триместрі і 

анемії вагітної І-ІІ ст, в терміні 18 тижнів вагітності діагностовано істміко-

цервікальну недостатність, і було накладено шов мерсиленовою стрічкою. В 

терміні 32 тж діагностували плацентарну дисфункцію, отримувала гестагени, 

антианемічні препарати, токолітики в стаціонарних і амбулаторних умовах, 

терапію спрямовану на покращення фетоплацентарного кровообігу з 

позитивною динамікою лікування. Вагітність у пацієнтки П. була першою, 

настала після первинного безпліддя впродовж 2 років. До вагітності пацієнтка 

була обстежена з визначенням гормонів: патологічних змін гормонів ЛГ, ФСГ, 

пролактину, ТТГ, естрадіолу, тестостерону вільного і загального, естрадіолу, 

ДЕАС виявлено не було. Рівень прогестерону і пролактину на 23 день 

менструального циклу були у межах нормі. У стандартних мазках виділень на 

фоні лейкоцитів на все поле зору виявлено гарднерельоз і кандидоз, при 

бакпосіві виділень виявлено: в уретрі половина поля зору - лейкоцити, в 

цервікальному каналі й піхві лейкоцити на все поле зору, гарднерела і 

золотистий стафілокок. Mycoplasma hominis та Ureoplasma urealiticus  висіяні в 

титрі 10³ КУО/мл. В аналізі калу на яйця глиста і в загальному аналізі сечі 

виявлено яйця аскарид. Чоловік був оглянутий урологом, показники цого 

спермограми були без виражених патологічних змін, на тлі хронічного 

простатиту.  

Пацієнтці після обстеження призначено курс антипротозойного лікування, 

протизапальної і антибактеріальної терапії, і після отримання позитивних 

результатів елімінації інфекції і аскарид на фоні прийому препаратів фолієвої 

кислоти і йоду завагітніла протягом 2-х місяців.  

На момент звернення в Львівський міський центр планування сім’ї та 

репродукції людини, температура утримувалась на рівні 37,5-37,7 ºС впродовж 

останніх 10 днів на тлі антибактеріальної терапії зі зміною 4 видів 

антибактеріальних середників протягом останнього місяця. В анамнезі на 2-3 

добу після пологів було підвищення температури до 39-39,5ºС. Проведено 

вакуум-аспірацію порожнини матки та антибактеріальну терапію і повторну 
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вакуум-аспірацію було проведено на 15 добу післяпологового періоду зі зміною 

антибактеріальних препаратів. Під час гінекологічного огляду обстежено 

молочні залози для виключення маститу або лактостазу, і наступним кроком 

було проведення бімануального гінекологічного огляду із взяттям мазків на 

флору і цитологію та кольпоскопію.  

Під час кольпоскопового огляду в піхві було виявлено аскариду довжиною 

9 см (рис. 3.9).  

 

                                                     
       А                                                                          В 

Рисунок - 3.9 Наявність Ascaris lumbricoides в піхві (А) і на гінекологічному 

дзеркалі (В) у пацієнтки на 30 добу після пологового періоду 

 

В стандартному мазку виділень з піхви і цервікального каналу: лейкоцити 

25-35 в полі зору, епітелій 15-17, флора кокова, трихомонади і гонококи не 

виявлені. В загальному аналізі крові привертала увагу анемія – гемоглобін 85 г/л.  

Пацієнтці було видалено паразита з піхви, призначено антипротозойне 

лікування: 400 мг альбендазолу на добу (курс лікування – 3 дні) в комбінації з 

гепатопротекторами і препаратами транексамової кислоти, одночасно була 

призначена дієто- і фітотерапієя. Згідно інструкції препарату альбендазол не 

рекомендовано приймати лактуючим мамам, однак в даній клінічній ситуації 

призначення антипротозойного препарату було необхідним. 

Для лікуванні мікст-інфекцій нижнього і верхнього відділу генітального 

тракту застосовували  комбінований препарат, що містить 200 мг офлоксацину і 
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500 мг орнідазолу протягом 5 днів і комбіновані вагінальні свічки на ніч 

(орнідазол, неоміцин, ністатин, преднізолон) протягом 8 днів. На даному 

лікуванні температура нормалізувалась до показників 36,7-36,8 º С вже на другу 

добу лікування, кров’яні виділення припинились через 3 дні. 

Повторний курс лікування 400 мг альбендазолу на добу у схемі в комбінації 

з гепатопротекторами повторили через 14 днів. Ефективність лікування 

паразитарної інфекції визначали через 3 тижні після прийому другої дози 

препарату. Протягом лікування лактацію перевели на режим сціджування 

протягом перших 5 днів лікування і протягом наступного прийому альбендазолу 

через 14 днів. Протягом наступних 6 місяців не було жодних кров’яних виділень 

і підйому температури. В 7 місяців після пологів відновився менструальний 

цикл. Через 2 роки після пологів на фоні прегравідарної підготовки на 3 місяці 

фолієвою кислотою 1000 мкг на добу і калію йодид 200 на добу, пацієнтка 

завагітніла без використання препаратів для стимуляції овуляції, лише на 

підтримці лютеїнової вази мікронізованим прогестероном 200 мг на добу.  

Вагітність до 16 тижнів перебігала з без ознак загрози переривання вагітності, 

однак в 17 тижнів на фоні істміко-цервікальної недостатності було накладено 

циркулярний шов на шийку матки на фоні мікронізованого прогестерону 200 мг 

на добу. В терміні 37 тижнів на фоні доношеної вагітності було знято шов і в 38 

тижнів пацієнтка народила доношеного хлопчика 3700, 55 см, в післяпологовому 

періоді не було жодних патологічних ускладнень. 

Даний клінічний випадок показовий щодо присутності живого паразита в 

піхві в післяпологовому періоді з клінічною картиною ендометриту і 

протокольним веденням пацієнтки після пологів. 

На основі проведених досліджень зроблені наступні висновки: 

1. 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 
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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. 

2. 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 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). 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. 

3. У жінок з первинним непліддям на тлі паразитарного ураження в 7 разів 

частіше виявляли патологію шлунково-кишкового тракту,  4 рази патологію 

сечовидільної системи, в 4,4 акне, 2,5 рази  патологію молочних залоз, в 3,3 рази 

патологію щитовидної залози в порівнянні з пацієнтками контрольної групи.  

4. Ознаки вираженого дисбіозу піхви спостерігали у (54,6±5,0)% 

обстежених жінок з ПБ і ПУ і у (26,9±4,4) % пацієнток з ПБ без ПУ (р<0,05), що 

дає можливість констатувати агресивний вплив паразитарної інвазії на 

мікробіоценоз піхви. Поряд з цим якісний аналіз показників біоценозу кишки у 

жінок з ПН та наявністю паразитів свідчить про зниження частоти висівання з 

випорожнень Lactobacillus та  Bifidobacterium, у той самий час зростала частота 

виявлення кишкової палички з гемолітичними властивостями – (31,9±4,7)%, 

клебсієли – (19,4±3,9)%, Candida albicans - (13,8±3,4)% (ВШ=2,2; 95% ДІ 1,0–

4,9), що свідчить про порушення мікробіоценозу товстої кишки за умов 

знаходження у ній паразитів. Враховуючи, що в структурі паразитарного 
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ураження у жінок з непліддям аскаридна інвазія становила (47,8±5,0)%, 

поєднаний характер порушення мікробіоценозу піхви та товстої кишки на тлі 

персистенції паразитів, можна підсумовувати, що саме аскаридоз здатен  

викликати зміни репродуктивного здоров'я.  

5. У жінок з первинним непліддям підвищується рівень прозапального 

цитокіну ІЛ-1β та паралельного зростає вміст протизапальних  цитокінів ІФН-γ 

та ІЛ-4 при наявності паразитів. 

 

3.4. Роль глистяних інвазій у розвитку кандидозного рецидивуючого 

кольпіту  

 

Згідно завдань дисертаційної роботи нами було обстежено 370 пацієнток 

віком 16-45 років з кольпітом, які ІІІ склали групу. Серед них до підгрупи V 

віднесли 250 пацієнток з рецидивуючим кандидозним кольпітом (прояви 

кандидозного кольпіту більше ніж 3 рази на рік); до підгрупи W увійшли 60 

пацієнток, які звернулись вперше зі скаргами характерними для кандидозного 

кольпіту; підгрупу M n=60 склали пацієнтки з алергічним кольпітом,  при якому 

скарги були ідентичні до кандидозного. 

Оцінюючи стан паразитарного ураження серед 370 жінок ІІІ групи  у 179 

жінок (48,38±5%) (ВШ= 6,2, 95% ДІ=3,7-10,2) було виявлено персистування 

гельмінтів різних видів (табл. 3.31). 

У загальному, у (50±5)% (ВШ=6,6 95% ДІ=3,9-11) жінок підгрупи N, 

(40±4,9)% (ВШ=4,4; 95% ДІ=2,2-8,8) обстежених підгрупи W і у (30±4,6)% 

(ВШ=2,8; 95% ДІ=1,4-5,8) випадків підгрупи М були присутні глистяні інвазії. У 

жінок підгрупи N частота ентеробіоза була в 7 разів вища (p<0,01), яєць аскарид 

в калі - в 2 рази більша (p<0,01). Позитивний титр IgG до лямблій був присутній 

у (6±2,4) % жінок, титру IgG до токсокари у (4±1,96) % обстежених, титр IgG до 

аскарид (8,4±2,8) % в порівнянні з пацієнтками групи контролю (1,9±1,4) %, 

(1,3±1,1) % і (2,5±1,6) %  відповідно.   

Таблиця 3.31 - Стан паразитарного ураження у жінок з кольпітами 

(абс.ч, %) 
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Групи 
Ентеробіоз Аскаридоз IgG до 

лямблій 
IgG до 

токсокар 
IgG до 

аскарид 

абс.ч  % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 
абс.ч % 

Контрольна 

група  
(n=160) 

8 5±2,2 
ДІ=0,7-
9,3 

8 5±2,2 
ДІ=0,7-9,3 

3 1,9±1,4 
ДІ=-0,8-
4,5 

2 1,3±1,1 
ДІ=-0.9-
3,4 

4 2,5±1,6 
ДІ=-0,6-5 

IІІ група 

(n=370) 
111 30±4,6* 

ДІ=21-39  
 χ 2 =21,6 
p<0,01 
ВШ=8,1 
ДІ=3,9-
17 

50 13,5±3,4* 
ДІ=6,8-
20,2   χ 2 = 
4,3 p=0,04 
ВШ=3,0 
ДІ=1,4-6,4 

20 5,4±2,3* 14 3,8±1,9* 28 7,6±2,6 
ДІ=2,4-
12,8 
χ 2 = 2,7 
p=0,1 
ВШ=6,5 

ДІ=1,5-
27,5 

Підгрупа N 
(n=250) 

90 36±4,8* 31 12,4±3,3 15 6±2,4* 10 4±1,96* 21 8,4±2,8* 

Підгрупа  

(n=60) 
15 25±4,3* 7 11,7±3,2 2 3,3±1,8 2 3,3±1,8 3 5±2,2 

Підгрупа М  
(n=60) 

6 10±3,0 12 20±4,0* 3 5±2,2 2 3,3±1,8 4 6,7±2,5* 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з кольпітами 

первинним непліддям порівняно з групою контролю. 

 

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). 

У жінок ІІІ групи в порівнянні з контролем в 2 рази частіше виявляли 

ендометріоз шийки матки, аденоміоз (χ²=5,3; р=0,02; 95% ДІ 15,2–31,8) та 

доброякісні утвори яйників (χ²=5,3; р=0,05; 95% ДІ 5,6–18,3) (табл. 3.32).  
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Таблиця 3.32 Структура гінекологічної патології у жінок з рецидивуючими 

кольпітами (абс.ч, %, χ 2 p, ДІ) 

 

Значну частоту ендометріозу шийки матки  у пацієнток всіх груп можна 

пояснити наявністю в анамнезі оперативних втручань на шийці матки – аборти, 

вишкрібання з приводу самовільних викиднів, завмерлих вагітностей, 

кріодеструкцій шийки матки.  

Патології Контроль 
(160) 

IІІ група 
(370) Підгрупа V 

(250) 
Підгрупа W 
(n=60) 

Підгрупа M 
(n=60) 

Ектопія 

шийки 

матки 

19,4±4,0% 
ДІ=11,7-
27,2 
 

21,5±4,0% 
ДІ=12,6-
28,4 
χ2=0,03 
p=0,84 

21,6±4,1% 
ДІ=13,2-
29,2 
χ2=0,15 
p=0,7 

16,7±3,7% 
ДІ=9,4-24 
χ2=0,24 
p=0,62 

20±4% 
ДІ=12,2-
27,8 
χ2=0,01 
p=0,91 

Ектропіон 

шийки 

матки  

25±4,3% 
ДІ=16,5-
33,5 
 

21,8±4,1% 
ДІ=12,8-
28,8 
χ2=0,49 
p=0,48 

21,2±4,1% 
ДІ=13,2-
29,2 
χ2=0,4 
p=0,52 

21,7±4,2% 
ДІ=13,6-
29,8 
χ2=0,3 
p=0,17 

18,3±3,9% 
ДІ=10,7-
25,9 
χ2=1,32 
p=0,25 

Дисплазія 

шийки 

матки 

3,7±1,9% 
ДІ=0-7,4 
 

7,3±2,6% 
ДІ=2,2-
12,4ї 
χ2=1,24 
p=0,26 

6,8±2,5% 
ДІ=1,9-11,7 
χ2=0,96 
p=0,32 

8,3±2,8% 
ДІ=2,9-13,7 
χ2=1,87 
p=0,23 

8,3±2,8% 
ДІ=2,9-13,7 
χ2=1,87 
p=0,17 

Міома 

матки 
3,7±1,9% 
ДІ=0-7,4 
 

5,1±2,2% 
ДІ=0,8-9,4 
χ2=0,23 
p=0,63 

5,2±2,2% 
ДІ=0,9-9,6 
χ2=0,26 
p=0,6 

5±2,2% 
ДІ=0,7-9,3 
 χ2=0,2 
p=0,65 

5±2,2% 
ДІ= 0,7-9,3  
χ2=0,2 
p= 0,65 

Ендометріоз 

шийки 

матки, 

Аденоміоз 

11,2±3,2% 
ДІ=5-17,4 
 

23,5±4,2% 
ДІ=15,2-
31,8 
χ2=5,3 
p=0,02 

25,6±4,3% 
ДІ=15,3-
31,9 
χ2=5,3 
p=0,02 

21,7±4,1% 
ДІ=13,6-
29,8 
 χ2=4,0 
p=0,04 

16,7±3,7% 
ДІ=9,4-24 
χ2= 1,25 
p=0,26 

Доброякісні 

утвори 

яйників 

4,4±2,1% 
ДІ=0,4-8,4 
 

11,9±3,2% 
ДІ=5,6-18,3 
χ2=3,7 
p=0,05 

12±3,3% 
ДІ=5,6-18,4 
χ2=3,8 
p=0,05 

8,3±2,8% 
ДІ=2,9-13,7 
χ2=1,27 
p=0,26 

10±3% 
ДІ=4,1-15,9 
χ2=2,34 
p=0,12 
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Доброякісні утвори яйників в 2 рази частіше відмічали у пацієнток з 

рецидивуючими кольпітами, що може бути пов’язано з наслідками запальних 

процесів на гормональну функцію яйників. Виявлені ознаки дисплазії І-ІІ ст в 

цитологічних мазках, також відмічали в 2 рази частіше при кольпітах, в 

порівнянні з групою контролю.  

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). 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 кольпоскопового дослідження свідчать, що у пацієнток з 

рецидивуючим кандидозним кольпітом найчастіше виявляли ендоцервіцит або 

екзоцервіцит (61,6±4,9) % та наботові кисти шийки матки (27,6±4,5) %, тоді, як 

у пацієнток з вперше виявленим кандидозним кольпітом відзначались 

різносторонні порушення – ендоцервіцит, екзоцервіцит складав (25±4,5) %, 

ендометріоз шийки матки – (20±4) %. 

Проводячи аналіз репродуктивного анамнезу попередніх вагітностей 

пацієнток ІІІ групи, варто відмітити, у (31,1±4,6) % жінок в анамнезі переривання 

вагітності і (11,9±3,2) % репродуктивні втрати, серед яких передчасні пологи 

становили (0,8±0,9) % (χ 2 = 0,81, p=0,36 95% ДІ=1-2,6), мимовільні викидні в 

терміні до 12 тж – (6,5±2,46) % (χ 2 = 6,7, p<0,01 95% ДІ=1,7-11,3),  позаматкова 

вагітність – (1,3±1,1) %, (χ 2 = 1,4, p=0,24 95% ДІ=1-3,1), вагітність що не 

розвивалась – (2,2±1,4) %  (χ 2 = 2,2, p=0,1495% ДІ=0,7-4,7) (табл. 3.33)
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Таблиця 3.33 - Репродуктивний анамнез і результати попередніх вагітностей у жінок з кольпітами (абс.ч, %, χ 2 p,   ВШ, 

ДІ) 

 
Дані 

попередніх 

вагітностей 

Групи 

Контроль  
(n=160) ІІІ група (n=370)  

V підгрупа (n=250)  W підгрупа (n=60)  M підгрупа (n=60)   

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Термінові 

пологи 
160 100 68 18,4±3,87        

ДІ=10,8-26 
χ2(контроль-ІІІ 
групи) = 137 
p<0,01 
 

35 14±3,47                 
ДІ=7,2-20,8 
χ 2(контроль-V)= 150,    
p<0,01                           
χ 2(ІІІ група-V) =0,7  
p=0,4,   ВШ=0,7 

18 30±4,58                 
ДІ=21-39 
χ 2(контроль-W)= 107, 
p<0,01                            
χ 2(ІІІ група-W)= 3,7  
p<0,05,   ВШ=1,9 1-3,5 

15 25±4,33            
ДІ=16,5-33,5 
χ 2(контроль-М)= 

120,   p<0,01                         
χ 2(ІІІ група-М)= 1,29 

p=0,25, ВШ=1,5 

Передчасні 

пологи 
0  3 0,8±0,9 ДІ=-1-2,6 

χ 2 = 0,81 
p=0,36 
 
 

2 0,8±0,89                  
ДІ=1-2,6 
χ 2 (контроль-V)= 0,8, 
p=0,37                                 
χ 2(ІІІ група-V) =7,3 
p=0,99,   ВШ=1 

1 1,7±1,28               
ДІ=0,8-4,2                                               
χ 2(контроль-W)  = 
1,68, p=0,19                  
χ 2(ІІІ група-W)  =0,29 
p=0,58, ВШ=2,1 

0  
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Артифіціальний 

аборт 
0  115 31,1±4,63            

ДІ=22-40,1 
χ 2 = 36,8 
p<0,01 
 
 

88 35,2±4,78            
ДІ=25,8-44,6                            
χ 2(контроль-V)  =42,7, 
p<0,01                           
χ 2(ІІІ група-V) =0,38  
p=0,53, ВШ=1,2 

16 26,7±4,42              
ДІ=18-35,3                    
χ 2(контроль-W) = 
30,8, p<0,01                           
χ 2(ІІІ група-W)  = 
0,47, p=0,49, ВШ=0,8 

11 18,3±3,87 
ДІ=10,8-25,9                 
χ 2 (контроль-М) 

=20,2, p<0,01              
χ 2(ІІІ група-М) = 

4,37, p<0,05    
ВШ=0,5 

Продовження Табл. 3.33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мимовільний 

викидень  
до 12 тижнів1 

раз 

0  24 6,5±2,46             
ДІ=1,7-11,3 
χ 2 = 6,7 
p<0,01 
 
 

15 6±2,37                   
ДІ=1,4-10,7 
χ 2(контроль-V) = 6,2, 
p<0,05                           
χ 2(ІІІ група-V) =0,02, 
p=0,88  ВШ=0,15 

5 8,3±2,76              
ДІ=2,9-13,8 
χ 2 (контроль-W) = 8,7, 
p<0,01                           
χ 2(ІІІ група-W) = 0,25, 
p=0,62   ВШ=0,2 

4 6,7±2,48             
ДІ=1,8-11,6 
χ 2 (контроль-М)= 

6,9, p<0,01                         
χ 2(ІІІгрупа-М) = 

0,01, p=0,95   
ВШ=0,5 

Мимовільний 

викидень після 

12 тижнів1 раз 

0  4 1,1±1,03                 
ДІ=1-3,1 
χ 2 = 1,1 
p=0,3 
 

3 1,2±1,09                  
ДІ=1-3,3 
χ 2(контроль-V) = 1,2, 
p=0,27                           
χ 2(ІІІ група-V) =0,01, 
p=0,93 ВШ=1,1 

1 1,7±1,28              
ДІ=0,8-4,2 
χ 2 (контроль-W) = 1,7, 
p=0,19                            
χ 2(ІІІ група-W)  = 
0,12, p=0,72   ВШ=1,6 

0  

Позаматкова 

вагітність 
0  5 1,3±1,15                

ДІ=1-3,1 
χ 2 = 1,4 
p=0,24 
 

3 1,2±1,09                           
ДІ=1-3,3 
χ 2 (контроль-V) = 1,2, 
p=0,27                             
χ 2(ІІІ група-V) =0,01, 
p=0,92 ВШ=0,7 

1 1,7±1,28                   
ДІ=0,8-4,2 
χ 2(контроль-W) = 1,7, 
p=0,19                             
χ 2(ІІІ група-W)  = 
0,03, p=0,85, ВШ=1,2 

1 1,7±1,28                
ДІ=0,8-4,2 
χ 2 (контроль-М)= 

1,7, p=0,19                           
χ 2(ІІІ група-М)= 

0,03, p=0,85    
ВШ=1,2 
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Вагітність, що 

не розвивається 
0  8 2,2±1,45 ДІ=-0,7-4,7 

χ 2 = 2,2 
p=0,14 
 
 

5 2±1,4  
ДІ=0,7-4,7                       
χ 2(контроль-V) =2,0 
p=0,15                               
χ 2(ІІІ група-V) =0,01, 
p=0,94, ВШ=0,9 

2 3,3±1,8 ДІ=-0,2-65,8 
χ 2(контроль-W)= 3,4 
p=0,06                               
χ 2(ІІІ група-W)= 0,25, 
p=0,61    ВШ=1,6 

1 1,7±1,28 ДІ=-0,8-4,2 
χ 2 (контроль-М)= 

1,7, p=0,19                         
χ 2(ІІІгрупа-М) = 

0,07, p=0,8     
ВШ=0,8 

 

 

 

Таблиця 3.34. Структура екстрагенітальної патології у жінок з кольпітами (абс.ч, %, р, ВШ, ДІ, χ 2, ) 

Патології Групи 

Контроль (n=160)  
A 

ІV група (n=370)  
B 

W підгрупа (n=60)  
C 

M підгрупа  (n=60) 

D 
V підгрупа (n=250) 

E 

 n % n % n % n % n % 

1 2 3 10 11 6 7 8 9 4 5 

Патологія 

шлунково-

кишкового 

тракту 

8 5±2,18 
ДІ=0,73-9,3 
 

63 17±3,76      
ДІ=9,7-24,4         
χ 2 = 2,2, p=0,14            
χ2(A-B) = 7,4 
p<0,01, ВШ=3,9 
ДІ=1,8-8,3 

6 10±3,0 
ДІ=4,1-15,9       
χ 2 = 2,2, p=0,14  
χ 2(A-C)  = 1,8 
p=0,18              
χ 2(B-C) =2,1` 
p=0,14 ВШ=2,1 

5 8,3±2,76     
ДІ=2,9-13,8                     
χ 2 = 2,2, 
p=0,14  χ 2(A-
D) = 0,89 
p=0,34                 
χ 2(B-D)  = 3,4 
p=0,06 
ВШ=1,7 

52 20,8±4,06 
ДІ=12,8-28,8    
χ 2 = 2,2 p=0,14  
χ 2(A-E)  = 11,1 
p<0,01              
χ 2(B-E)  = 1,29 
p=0,25 
ВШ=5,0 
ДІ=2,3-10,8 
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Патологія 

сечовидільної 

системи 

6 3,7±1,9 
ДІ=0,03-7,5 

56 15,1±3,58 
ДІ= 8,1-22,2        
χ 2 = 2,2, p=0,14 
χ2(A-B) = 7,6 
p<0,01, ВШ=4,6 
ДІ=1,9-10,9 

3 5±2,18 
ДІ=0,7-9,3         
χ 2 = 2,2, p=0,14 χ 

2(A-C)  = 0,18 
p=0,66               
 χ 2(B-C) =5,7 
 p<0,05, ВШ=1,4 

3 5±2,18 
ДІ=0,73-9,3        
χ 2 = 2,2, 
p=0,14   χ 2(A-
D) = 0,19 p=0,6                    
χ 2(B-D)  = 5,7 
p<0,05, 
ВШ=1,3 

50 20±4,0  
ДІ=12,2-27,8    
χ 2 = 2,2, 
p=0,14   
χ 2(A-E)  = 12,6 
p<0,01               
χ 2(B-E)  = 0,46 
p=0,5, ВШ=6,4 
ДІ=2,7-15,3 

Продовження табл. 3.34 
1 2 3 10 11 6 7 8 9 4 5 

Патологія 

щитоподібної 

залози 

8 5±2,18 
ДІ=0,72-9,3 

39 10,5±3,07 
ДІ=4,5-16,          
 χ 2 = 2,2, p=0,14             
χ2(A-B) = 2,1 
p=0,14  
ВШ=2,2 
ДІ=1,0-4,9 

6 10±2,49 
ДІ=4,1-15,9      
 χ 2 = 2,2, p=0,14             
χ 2(A-C)  = 1,8 
p=0,18            
 χ 2(B-C) =0,02  
p=0,9     
 ВШ=2,1 

4 6,7±2,49 
ДІ=1,8-11,6       
  χ 2 = 2,2, 
p=0,14  χ 2(A-
D) = 0,25 
p=0,61                
χ 2(B-D)  = 0,95 
p=0,32     
ВШ=1,4 

29 11,6±3,3  
ДІ=5,3-17,9      
χ 2 = 2,2, 
p=0,14             
χ 2(A-E)  = 2,9 
p=0,09            
 χ 2(B-E)  = 0,8 
p=0,37    
ВШ=4,5  
ДІ=1,1-5,6 
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Патологія 

молочних залоз 

24 15±3,57  
ДІ=8-22 

76 20,5±4,04 
ДІ=12,6-28,5     
 χ 2 = 2,2, p=0,14  
χ2(A-B) = 1,05 
p=0,3, ВШ=1,5 

10 16,7±3,73 
ДІ=9,4-24        
χ 2 = 2,2   p=0,14             
χ 2(A-C) = 0,1  
p=0,74             
χ 2(B-C) =0,5  
p=0,48,  
ВШ=1,1 

8 13,3±3,4 
ДІ=6,7-20          
χ 2 = 2,2, 
p=0,14               
χ 2(A-D) = 0,11 
p=0,73               
χ 2(B-D)  = 1,84 
p=0,17, 
ВШ=0,9 

58 23,2±4,22 
ДІ=14,9-31,5   
χ 2 = 2,2, 
p=0,14           
χ 2(A-E)  = 2,2 
p=0,14             
χ 2(B-E)  = 0,2 
p=0,17  
ВШ=1,7 
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Аналіз даних анамнезу показав високу частоту екстрагенітальних 

захворювань в обстежених групах (таблиця 3.34). Хронічний гастрит, виразкова 

хвороба шлунка, хронічний гастродуоденіт, хронічний панкреатит, хронічний 

холецистит, дискінезія жовчовивідних шляхів в 2 рази частіше були в анамнезі 

пацієнток підгрупи V. 

Проводячи оцінку наведених даних можна стверджувати, що найбільш 

частим проявом екстрагенітальної патології у жінок з рецидивуючими 

кольпітами є патологія шлунково-кишкового тракту, сечовидільної системи та 

молочних залоз. Щодо алергологічного анамнезу слід зазначити, що значних 

відмінностей між досліджуваними групами жінок не спостерігалось.  Найбільш 

часті прояви екстрагенітальної патології було відмічено у жінок підгрупи V, так 

патологія органів травної системи була присутня у 52 жінок з 250 (20,8±4,06%), 

сечовидільної системи - у 50 жінок з 250 (20±4,0%)  та молочних залоз - у 58 

жінок з 250 (23,2±4,22%), що перевищує аналогічні показники обстеження у W 

підгрупі – 10±3%, 5±2,18% і 16,67±3,73% та групі контролю – 5±2,18%, 

3,7±3,57% і 15±3,57%.  

Враховуючи запальні процеси нижніх відділів статевої системи у всіх 

пацієнток даної групи, високий відсоток виявлення екзоцервіциту і 

ендоцервіциту при кольпоскопічному обстеженні, пацієнткам проведено 

обстеження на інфекційні чинники статевої системи.  

При дослідженні стану мікробіоценозу нижніх статевих шляхів 

спостерігались ознаки вираженого дисбіозу піхви, що виявлялись різким 

зменшенням концентрації (до повної відсутності) штамів Lactobacillus spp. та 

збільшенням вмісту 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 концентрації були 

виявлені Ureaplasma urealyticum та Ureaplasma parvum – у 31,5 % випадків, 

Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium – у 5,9 % випадків, Esherichia coli з 

гемолітичними властивостями в титрі більше 104 КУО/г – у 8,5 %, Candida 
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albicans у титрі більше 105 КУО/г – у 64,3 %, Gardnerella vaginalis у титрі 104-106 

КУО/г – у 14,5 % випадках. 

У групі пацієнток підгрупи N достовірно частіше були виявлені Ureaplasma 

urealyticum та parvum (41,6±4,9)%, в порівнянні з групою контролю (4,4%, 

ДІ=31,9-51, χ2=39,1, p<0,01, r=0,38) та жінками підгрупи W (14,9%) і M (8,8%). 

Mycoplasma hominis, genitalium виявляли частіше (7,8±2,7)% в порівнянні з 

обстеженими групи контролю (0,6%, ДІ=2,5-13, χ2=6,4, p=0,01) та жінками 

підгрупи W (2,1%) і M (2,1%). Присутність Esherichia colі у трьох підгрупах була 

виявлена у високих показниках: у підгрупі N – (7,8±2,7)% ( ДІ=2,5-13,1, χ2=3,8, 

p=0,05), в підгрупах W (10,6±3,1)% (ДІ=4,6-16,6, χ2=6,4, p=0,01) і M (8,8±2,8) % 

(ДІ=3,3-14,4, χ2=4,7, p=0,047) відповідно в порівнянні з групою контролю 1,9%. 

Поряд з цим, зміни, які клінічно виглядали як прояви кандидозного кольпіту, в 

різних підгрупах підтвердились мікробіологічно в різних відсотках. Так, у 

пацієнток з алергічним кольпітом (підгрупа М) - сирнистими значними 

виділеннями, печією, почервонінням і  мікроскопічно виявленими спорами 

грибів,  гриби роду Candida висівали лише в (38,3±4,9) % ( ДІ=28,8-47,8, χ2=34,2, 

p<0,01) пацієнток; Gardnerella vaginalis була діагностована у (5±2,2) % (ДІ=0,7-

9,3, χ2=1,4, p=0,22) пацієнток цієї підгрупи, різні типи Klebsiella в патологічних 

рівнях мали місце у (14,7±3,5)% (ДІ=7,8-21,6, χ2=10,1, p<0,01). Аскаридоз був 

виявлений у (20±4)% і ентеробіоз у (10±3)% пацієнток даної підгрупи, що може 

свідчити про алергічний вплив паразитів як чинника алергічного кольпіту. У 

обстежених в підгрупі N гриби роду Candida висівали у 165 (66±4,7)% ( ДІ=56,7-

75,3, χ2=83, p<0,01) жінок, поряд з цим Gardnerella vaginalis була діагностована 

у 56 (22,4±4,2)% ( ДІ=14,2-30,6, χ2=6,3, p=0,012) і Klebsiella (14,9±3,6)% ( ДІ=7,9-

21,9, χ2=10,9, p<0,01) пацієнток цієї групи. У жінок підгрупи W гриби роду 

Candida висівали в (83,3±3,7)% ( ДІ=76-90,6, χ2=126, p<0,01)  жінок, Gardnerella 

vaginalis була діагностована у (10±3)% ( ДІ=4,1-15,9, χ2=0,2, p=0,88) пацієнток 

цієї підгрупи.  

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 
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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. 

Отримані результати дали змогу зробити наступні висновки: 

1. У жінок з рецидивуючим кандидозним кольпітом у кожної третьої 

жінки виявляли ентеробіоз, у кожної восьмої – аскаридоз, при цьому Ureaplasma 

urealyticum та parvum була присутня у 31,5% пацієнток та присутність 

онкогенних штамів папіломавірусу була відмічена у 10,4%.  

2. При гострому кандидозному кольпіті ентеробіоз спостерігався у 

кожної четвертої з обстежених.  

3. При алергічному кольпіті яйця паразитів в калі відмічали у 30% 

обстежених, при цьому виявлення аскаридозу становило 20%. Ureaplasma 

urealyticum та parvum була присутня у 8,8% пацієнток з алергічним кольпітом і  

у 15% обстежених було виявлення високий ріст і нижніх відділах статевих 

шляхів умовно патогенної флори. 

 

3.5. Особливості клінічних проявів паразитарного ураження на зовнішніх 

статевих органах у жінок із патологією репродуктивного здоров’я.  

 

 

3.5.1. Клінічні прояви паразитарного ураження на шкірі обличчя 

 

Однією з важливих скарг при звертанні пацієнток репродуктивного віку за 

консультацією та лікуванням до косметолога, дерматовенеролога та гінеколога є 
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висип на обличчі на тлі порушення менструальної функції. Акне, як прояв не 

тільки косметологічної проблеми, свідчить про наявність хронічної 

персистуючої інфекції з можливістю дисемінації інфекційного агента в інших 

органах і системах нирках, мигдаликах, серці [92].   

Різноманітні висипання на шкірі, особливо на обличчі, є першим проявом 

наявності паразитів (нематод) та патології кишки [294, 307, 358].   

Згідно національного консенсусу щодо ведення пацієнток із 

гіперандрогенією (2016), акне є одним з проявів гіперандрогенії. Акне (acne 

vulgaris) - хронічне мультифакторное шкірне захворювання, пов'язане з 

надмірною продукцією шкірного сала, патологічним фолікулярним 

гіперкератозом і вторинним бактеріальним запаленням. Акне відноситься до 

найпоширеніших захворювань шкіри, у віці 14–29 років частота досягає 60–75%,  

у віці 30–60 років - 10% [86]. 

Нами було відібрано 80 пацієнток ( підгрупа Y) віком від 18 до 43 років з 

acne vulgaris на шкірі з локалізацією на підборідді і в ділянці щік, які були 

залучені в процес І, ІІ і ІІІ груп обстеження.  

За наявності висипання на шкірі з локалізацією на підборідді і в ділянці щік 

(acne vulgaris) у жінок у 93 % (ВШ= 238; 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). 

Ентеробіоз виявляли у (8,8±2,8)% ( ВШ=2; ДІ=3,2-14.3, χ2=1,1), позитивні титри 

Igдо лямблій у (16,2±3,7)% )% ( ВШ=7,6; ДІ=9,0-23,5, χ2=11,1, р< 0,01). При цьому 

поєднане виявлення паразитів у калі і шляхом визначення титрів IgG до 

аскариди, токсокари і лямблій у крові обстежених спостерігалось у (25±4,3)%. У 

61 обстеженої жінки (76,2±4,2) %, (р<0,05) виявлено аскариди в калі та/або 

підвищені титри IgG до аскарид, що дає можливість стверджувати, що саме 

аскаридоз здатен викликати висипку на обличчі. 

Результати виявлення паразитарного ураження у жінок контрольної групи і 

у пацієнток з acne vulgaris наведені у таблиці 3.35.  
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Таблиця 3.35 - Паразитарні інвазії у жінок з acne vulgaris (абс.ч, %, χ2, ДІ, р, 

ВШ) 

     Групи 

Ентеробіоз Аскаридоз IgG до 

лямблій 
IgG до 

токсокар 

IgG до аскарид 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 
абс.ч % 

Жінки з acne 
vulgaris 
(n=80) 

7 8,8±2,83 
ДІ=3,2-
14,3  
χ2=1,1 
p=0,3 
ВШ=2,0 

52 65±4,77* 
ДІ=55,6-
74,4 
χ2=87,3 
p<0,01 
ВШ=72,4 
ДІ=9,4-
555,6 

13 16,2±3,7* 
ДІ=9,0-
23,5 
χ2=11,1 
p<0,01 
ВШ=7,6 
ДІ=1,0-
60,0 

2 2,5±1,56 
ДІ=-0,6-
5,6 χ2=2,5 
p=0,11 
 

15 18,7±3,9* 
ДІ=11,1-
26,4 χ2=13,9 
p<0,01 
ВШ=9,0 
ДІ=1,1-70 

Контрольна 

група (n=40) 
2 5±2,18 

ДІ=0,7-
9,3 

1 5±1,56 
ДІ=-0,6-56 

1 1,9±1,56 
ДІ=-0,6-5,6 

0 0 1 2,5±1,56 
ДІ=-0,6-5,6 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з acne vulgaris 

порівняно з групою контролю 

 

У пацієнток вік менархе коливався від 9 до 17 років, в середньому в 

контрольній групі становив 12,1±0,2, в групі з acne vulgaris (n=80) – 13,8±0,3. 

Варто відмітити високий відсоток менархе у віці 15 років і більше – 11,2 % у 

жінок acne vulgaris.  

Менструальний цикл у пацієнток з acne vulgaris був регулярним у 86,2 % 

жінок. Варто відмітити первинну аменорею у 4 пацієнток (5 %), які знаходились 

з 15 років під наглядом і на медикаментозній корекції дитячого гінеколога.  

Вторинна аменорея була виявлена у 5 (6,2 %) жінок з acne vulgaris, альгоменорея 

була наявна у 21 (26,2 %) жінки.  

Особливості стану менструальної функції пацієнток з acne vulgaris 

представлено в таблиці 3.36. 

 

Таблиця 3.36 - Вік настання менархе у жінок з acne vulgaris (абс.ч, %) 
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Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з acne vulgaris 

порівняно з групою контролю. 

 

Щодо особливостей ментруального циклу варто відмітити значний відсоток 

виявлення гіперменореї у пацієнток з acne vulgaris – 17,5 %, на відміну від 

обстежених контрольної групи – 5%. У групі пацієнток з акне у 28,7 % жінок 

констатували порушення менструальної функції (табл. 3.37).  

 

Таблиця 3.37 - Характеристика менструального циклу в обстежених 

пацієнток з acne vulgaris (абс.ч, %) 

 
      Групи Тривалість менструального циклу 

< 21-24 днів 25-30 днів 31-35 днів > 36 днів 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 
Жінки з acne 
vulgaris (n=80) 

6 7,5±2,63 49 61,3±4,87 8 10±3,0 17 21,2±4,1* 

Контрольна група 

(n=40) 
1 2,5±1,56 32 80±4,0 4 10±3,0 1 2,5±1,56 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з acne vulgaris 

порівняно з групою контролю. 

У жінок даної групи 28-денний менструальний цикл спостерігався у 49 

пацієнток (61,2) %, при цьому до 15 % обстежених спостерігали кровомазання 

до або після менструацій. У (28,7%±4,5)% жінок констатували порушення 

менструальної функції (р<0,05). 

Групи 
До 10 років 10-12 років 12-14 років 15 років і > 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 
Жінки з 

acne 
vulgaris 
(n=80) 

10 12,5±3,31 41 51,2±5,0 16 20±4,0 13 16,3±3,69* 

Контрольна 

група 

(n=40) 

2 5±2,18 30 75±4,33 6 15±3,57 2 5±2,18 
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В структурі гінекологічної патології у пацієнток з acne vulgaris, варто 

відмітити більш високу частоту виявлення бактеріального вагінозу (23,75 %), 

кандидозного кольпіту (20 %) і рецидивуючих запальних захворюваннь нижніх 

відділів статевої системи (25 %) порівняно з контрольною групою.  

При гінекологічному огляді обстежених жінок найбільш часто виявляли 

ектопії шийки матки (29,9 %), хронічний двобічний сальпінгоофорит (11,2 %), 

ендометріоз шийки матки, аденоміоз (17,5 %). Бактеріальний вагіноз і кандидоз 

в анамнезі відмічали 23,7 % і 20% обстежених жінок відповідно.  

Дані зміни можна пояснити результатом токсичного і алергічного впливу 

паразитарного ураження на мікробіоценоз піхви і по візуальному огляді жінки 

прогнозувати значний % дисбіотичних змін нижніх відділів жіночої статевої 

системи.  

У 20 жінок з акне (25%) відмічали натяг в правій здухвинній ділянці, 

фіксацію положення матки і додатків, обмеження рухомості додатків. 

Враховуючи, що дані клінічні прояви характерні для ендометріозу очеревини або 

яйників, труб, однак ендометріоїдні зміни по УЗД були підтверджені лише у 4 з 

цих жінок (20%).  

Окремим пунктом варто відмітити наявність злукових процесів під час 

бімануального дослідження, які не повязані з попередньо перенесеними 

операціями на органах малого тазу чи кишкового тракту.  

Щодо функціональних змін репродуктивної системи у 23,7 % 

спостерігались доброякісні утвори яйників з наявністю клінічних проявів, які 

потребували консервативного медикаментозного або оперативного лікування. 

Це може бути пов’язано з токсичним впливом гельмінтів на гормональну 

функцію репродуктивних органів (табл. 3.38). 

 

Таблиця 3.38 - Структура гінекологічних захворювань у жінок (абс.ч, %) 
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Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з acne vulgaris 

порівняно з групою контролю. 

 

У пацієнток з acne vulgaris та аскаридозом та при оцінці загального 

розгорнутого аналізу крові було відмічено перевищення рівня еозинофілів до 6-

9% у 10% жінок, підвищений рівень тромбоцитів - 350-480 на 109/л, відзначався 

у 4 з 80 обстежених жінок (5%). Анемія була виявлена у 8,75%, підвищений 

рівень лімфоцитів до 40-55% відзначали у 11 пацієнток з 80 (13,8%) з жінок з 

acne vulgaris. В 3 пацієнток (3,7%) було виявлено підвищені показники АЛТ і 

АСТ вище норми, вони були скеровані на консультацію до гастроентеролога. Під 

час проведення досліджень на ВІЛ СНІД, RW, гепатитів В і С позитивних 

показників не було виявлено у жодної пацієнтки.  

 
Гінекологічні патології 

Групи 
 Контрольна група 

(n=40) 
Жінки з acne 
vulgaris (n=80) 

абс.ч % абс.ч % 
Ектопія призматичного епітелію  31 19,4 15 18,7 

Ектропіон шийки матки (післяпологовий) 41 25 9 11,2 

Дисплазія шийки матки 6 3,7 1 1,2 

Кандидоз 12 7,5 16 20 
Бактеріальний вагіноз  9 5,6 19 23,7* 

Рецидивуючі запальні захворювання нижніх 

відділів статевої системи 
9 5,6 20 25* 

Міома матки 6 3,7 0 0 

Ендометріоз шийки матки, Аденоміоз 18 11,2 14 17,5 

Доброякісні утвори яйників 7 4,4 15 18,7* 

Перенесені операції на яйниках 6 3,7 4 5 

Перенесені операції на матці 2 1,2 0 0 
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При оцінці  даних репродуктивного анамнезу пацієнток з acne vulgaris 

звертає на себе увагу висока частота мимовільного викидня до 17%, і завмерлих 

вагітностей – 13,7% (табл. 3.39). 

 

Таблиця 3.39. Репродуктивний анамнез у жінок acne vulgaris 

(абс.ч, %, χ2, ДІ, р,) 

 

Дані попередніх 

вагітностей 

Групи 
Контрольна група 

(n=40) 

Жінки з acne vulgaris (n=80)  

абс.ч % абс.ч % 
Термінові пологи 40 100 24 30±4,58 

ДІ=21-39, χ=107,7  

p<0,001 

 

 

Артифіціальний аборт 0  21 26,3±4,4 ДІ=17-34,9 

χ=30,2, p<0,001 

Мимовільний викидень  

до 12 тижнів 1 раз 

0  14 17,5±3,8 ДІ=10,1-25 

χ=19,2, p<0,001 

Вагітність, що не 

розвивається 

0  11 13,7±3,44 ДІ=7,0-

20,5, χ=14,8, 

p<0,001 

 

Варто відмітити особливості екстрагенітальної патології у жінок з у жінок з 

acne vulgaris. Так, виявлення патології шлунково-кишкового тракту становило 

28,7%  і патології молочної залози 26,3%, що значно перевищує показники 

контрольної групи.  

У пацієнток даної групи патологію щитоподібної залози і сечовидільної 

системи виявляли у 13,7% і 15% жінок відповідно (табл. 3.40).  

 

 

Таблиця 3.40 - Структура екстрагенітальної патології захворювань у жінок 

з acne vulgaris (абс.ч, %) 
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Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з acne vulgaris 

порівняно з групою контролю. 

 

Оцінюючи гормональний статус пацієнток з acne vulgaris, варто у 5 жінок 

(6,3%) гормональні критерії склєрополікистозних ячників, з проявами 

гіпертестостеронемія. Концентрації ЛГ, ФСГ та ТТГ у жінок з acne vulgaris 

достовірно не відрізнялись (табл. 3.41). Оцінюючи результати рівня вільного і 

загального тестостерону була відмічена тенденція до зростання. У 15% жінок 

даної групи рівень чоловічих гормонів перевищував верхню межу норми.

Патології Групи 

Контроль  

(n=160) 

VІ група 

(n=80) 

абс.ч % абс.ч % 
Патологія шлунково-кишкового тракту 8 5 23 28,7 
Акне 5 3,2 80 100 

Патологія сечовидільної системи 6 3,7 12 15 
Алергічні прояви 3 1,8 5 6,2 

Патологія щитоподібної залози 8 5 11 13,7 

Патологія легеневої системи  1 0,6 3 3,6 

Патологія серцево-судинної системи 2 1,2 2 2,5 
Патологія молочних залоз 24 15 21 26,3 

Надмірна вага 2 1,2 3 3,6 



185 
 

 

Таблиця 3.41 - Гормональний статус жінок з acne vulgaris у першу фазу 

менструального циклу ( M±m) 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з acne vulgaris 

порівняно з групою контролю. 

 

Відмічено помірне зростання вмісту естрадіолу в крові жінок з acne vulgaris, 

який становив 116,3± 4,1 пг/мл, і порівнянні з результатами контролю 88,9 ± 3,3 

пг/мл. Тенденція до зростання рівня естрадіолу загрозлива ризиком розвитку 

пухлинних процесів матки, яйників і молочних залоз, зростанням онкологічної 

патології [68, 167].  

Середнє значення вмісту пролактину у крові знаходилось на рівні 15,7±3,4 

нг/мл у пацієнток з acne vulgaris та 13,8 ± 2,3 нг/мл у пацієнток контролю. На тлі 

підвищеного рівня пролактину у 7,5% обстежених, не було виявлено жінок з 

мікроаденомою гіпофіза. При клінічному огляді молочних залоз у 20% жінок 

відмічали одно або двобічну галакторею І-ІІ ступеню, присутність та  

інтенсивність якої не залежала від рівня пролактину в крові, що співпадає з 

результатами даних літератури [94, 95]. При ультразвуковому скануванні 

Досліджувані 

гормони 

Контрольна  

група (n=60) 

 VI група (n=68) 

ЛГ (МО/л) 5,27  ±  0,29 7,8 ± 0,39 

ФСГ (МО/л) 5,35 ±  0,22 6,41 ± 0,31 

 Пролактин  (нг/мл) 13,8 ± 2,3 15,7±3,4 

ТТГ (мМО/л) 1,54 ± 0,14 1,94±0,4 

Тестостерон вільний (пг/мл) 1,92 ± 0,16 3,53 ± 0,43 

Тестостерон загальний (нг/мл) 2,1 ± 0,18 2,82 ±  0,42 

Кортизол (нмоль/л) 340,7 ± 23,1 437,1 ± 27,4* 

Естрадіол  (пг/мл) 88,9 ±3,2 116,3± 4,1* 
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молочних залоз на 6-9 день менструального циклу у 26,3 % обстежених 

пацієнток з acne vulgaris було відмічено мастопатії різних форм.  

У 12,5% пацієнток з acne vulgaris був виявлений рівень кортизолу, що 

перевищував верхню межу норми. При ультразвуковому скануванні наднирників 

не було знайдено патологічних змін. Отримані дані можуть вказувати як про 

стресовий вплив acne vulgaris на психоемоційний стан жінки, так і на  токсичний 

вплив паразитарного ураження.  

При оцінці стану щитоподібної залози 12,5% обстежених даної групи 

виявляли ультразвукові і гормональні ознаки автоімунного тироїдиту із 

зростанням титру АТПО і АТТГ в крові. У вмісті ТТГ не було виявлено ознак 

гіпотирозу, і він становив 1,54 ± 0,14 мМО/л у пацієнток з acne vulgaris та 

1,94±0,4 мМО/л у жінок контрольної групи. Високий титр антитіл до 

тиропероксидази і тироглобуліну у пацієнток з з acne vulgaris на тлі високих 

показників паразитарного ураження потребує продовження досліджень 

напрямку автоімунної агресії аскаридозу.  

У 22,5% пацієнток при проведенні УЗД була виявлена патологія жовчевого 

міхура: хронічний холецистит, холецистопанкреатит, жовче-камяна хвороба, 

застій жовчі, загин, деформація або поліп жовчевого міхура.  Загальний аналіз 

сечі у 7 випадках (8,8 %) виявив яйця паразитів. При обстеженні на Démodéx було 

виявлено 9 випадків (11,2%) з подальшим лікуванням призначеним 

дерматологом. 

 

 

 

 

  

  
Рисунок 3.10 - Клінічні прояви аскаридозу у жінок - висипання на шкірі 

обличчя 
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Специфічна висипка на підборідді і нижніх частинах щік з регулярним 

підсипанням перед менструацією, після нервового перенапруження або 

переїдання може наводити на думку про глистову інвазію (рис. 3.10).  

“Аскаридна” висипка ( висипання) є вперше описаний нами симптом що 

характеризується висипанням на підборідді і нижніх частинах щік з регулярним 

підсипанням перед менструацією, після нервового перенапруження, після 

переїдання є дуже специфічною. Слід відзначити, що у всіх обстежених 

пацієнток були виявлені порушення зі сторони шлунково-кишкового тракту.  

Отже, наявність висипки на обличчі є одним з симптомів аскаридної інвазії, що 

необхідно враховувати акушерам-гінекологам та сімейним лікарям для 

правильного встановлення діагнозу та проведення відповідного лікування. Це 

також зменшить витрати пацієнток на відвідування косметичних салонів, 

збереже кошти для сімейного бюджету. 

Отримані результати дали змогу зробити наступні висновки: 

1. Виявлена чітка залежність у жінок репродуктивного віку між наявністю 

аскаридозу та висипкою шкіри обличчя. Введений новий термін - “аскаридна 

висипка”, яка характеризується висипанням на підборідді і нижніх частинах щік 

жінок, з регулярним підсипанням перед менструацією, після нервового 

перенапруження,  переїдання. Висипка характеризується високою  

специфічністю. 

 

3.5.2 Клінічні прояви паразитарного ураження на органах репродуктивної 

системи 

 

З трьох клінічних груп ми вибрали 60 пацієнток (підгрупа H) віком 18-48 

років з подразненнями в ділянці зовнішніх статевих органів. У обстежених 

пацієнток з даної підгрупи більш ніж у (60±4,9)% (ВШ= 9,9; 95% ДІ=5-2) було 

виявлено яйця паразитів у зішрібку шкіри або у калі, при цьому домінуюча роль 

належала ентеробіозу. Слід відмітити, що у 30% обстежених яйця глистів 

виявляли і в загальному аналізі сечі, основними скаргами цих пацієнток була 
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диспареунія, больові відчуття в правій і лівій здухвинних ділянках, диспареурія, 

дизурія. 

При зовнішньому гінекологічному огляді у пацієнток були виявлені 

Enterobius vermicularis на поверхні шкіри присінку вульви і на екзоцервіксі (рис. 

3.11).   

   

                              А                                                                      В 

  

                         Д                                                        С  

Рисунок - 3.11. Enterobius vermicularis на поверхні шкіри присінку вульви 

(А), екзоцервіксі (В), ендоцервіксі (С) та реактивні зміни на поверхні шкіри 

періанальної зони (Д) викликані розчухуванням і приєднанням супутньої 

інфекції 

 

Подразнення шкіри при наявності на ній Enterobius vermicularis 

обумовлено, у першу чергу, алергічною реакцією мікроплівки шкіри і слизових 
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оболонок продукти метаболізму паразита, і кишкову флору, яка асоційовано 

потрапляє поряд з глистами.  

Оцінюючи скарги, бімануальний огляд, мікроскопічний та цитологічний 

мазок і кольпоскопічну картину було визначено, що у 35% жінок у групі із 

подразненням зовнішніх статевих органів, був виявлений екзо і ендоцервіцит, у 

18,3% - ектропіон шийки матки (табл.3.43).   

 

Таблиця 3.43 Структура гінекологічних захворювань у жінок з 

рецидивуючим подразненням зовнішніх статевих органів (абс.ч, %) 

 

Як відомо, наявність гостриків або їх яєць при персистенції на слизових 

оболонках нижніх відділів статевої системи призводить до її подразнення, 

алергічної реакції та виникнення місцевого запалення на продукти метаболізму 

паразита. Це викликає почервоніння шкіри та свербіж, мікро- і макротріщини 

 
Гінекологічні патології 

Групи 

Контроль 
(n=160) 

    Н підгрупа 

(n=60) 

абс % абс % 
Хронічні запальні захворювання органів малого 

тазу  
13 8,1±2,78 3 5±2,18 

Ектропіон шийки матки (післяпологовий) 41 25±4,42 11 18,3±3,87 

Дисплазія шийки матки 6 3,7±1,94 2 3,3±1,8 

Міома матки 6 3,7±1,94 2 3,3±1,8 

Ендометріоз шийки матки, Аденоміоз 18 11,2±3,21 5 8,3±2,76 

Доброякісні утвори яйників 7 4,4±2,08 1 1,7±1,28 

Перенесені операції на яйниках 6 3,7±1,94 1 1,7±1,28 

Перенесені операції на матці 
 
 
 
 

2 1,2±1,13 0 0 
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шкіри, мікрокрововиливи, виразкування, набряк, а приєднання і розвиток умовно 

патогенної флори сприяє дискомфорту, печії, в подальшому травмуванню 

ураженної ділянки при розчухуванні, що полегшує інвазію паразитів в організм 

жінки. Такі рецидивуючі зміни і хронізація процесу призводить до збільшення 

ширини і глибини ділянок ураження.  

Гінекологічне обстеження виявляло екзо- і ендоцервіцит у (35±4,8) % жінок  

Н підгрупи. При дослідженні мікробіоценозу піхви Ureaplasma urealyticum та 

parvum виявляли у (20±4)% обстежених, Gardnerella vaginalis – у 28,3±4,5%,  

гриби роду Candida - у (26,7±4,4)%, ріст умовно-патогенної флори – у 

(16,7±3,7)%, що достовірно перевищує показники групи контролю (р<0,05). 

При оцінці мікробіоценозу піхви у рецидивуючими запальними змінами 

зовнішніх статевих органів, достовірно частіше були виявлені  Ureaplasma 

urealyticum та parvum, Gardnerella  vaginalis та гриби роду Candida, при цьому 

ріст умовно патогенної флори відмічали у кожної  шостої з обстежених (р<0,05). 

Таким чином, ентеробіоз викликає як місцеву подразнюючу дію на слизові 

оболонки та шкіру статевих органів, а також змінює мікробіоценоз піхви з 

прогресування росту умовно патогенної флори, що є прозапальним фактором 

який впливає на репродуктивне здоров'я жінки. 

Проводячи оцінку стану екстрагенітальної патології у жінок з 

рецидивуючим подразненням зовнішніх статевих органів є патологія шлунково-

кишкового тракту, сечовидільної системи, щитовидної залози та молочних 

залоз( табл. 3.44). 

Найбільш часті прояви екстрагенітальної патології даної групи було 

відмічено з боку органів травної системи - у 18 жінок (30±4,6)% (ВШ=8,1; ДІ=21-

39, χ2=21,6, p<0,01), сечовидільної системи - у 12 жінок (20±4)% (ВШ=6,4; 

ДІ=2,3-18, χ2=12,6, p<0,01), акне - у 8 жінок (13,3±3,4)% ( ВШ=4,8; ДІ=1,5-15,2, 

χ2=6,8, p<0,01), що перевищує аналогічні показники обстеження у групі 

контролю – (5±2,2)%, (3,7±1,9)% і (3,2±1,7)% відповідно. У (13,3±3,4)% 

пацієнток даної групи відмічали різного виду алергічні реакції на зовнішні 

чинники. 
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Таблиця 3.44 - Структура екстрагенітальної патології у жінок 

рецидивуючим подразненням зовнішніх статевих органів (абс.ч, %) 
Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок з рецидивуючим 

подразненням зовнішніх статевих органів порівняно з групою контролю. 

 

Щодо алергологічного анамнезу 13,3% жінок відмічали різного виду 

алергічні реакції на зовнішні чинники, у 13,3% відмічали висип на обличчі ( табл. 

3.44). У всіх пацієнток даної групи із виявленими паразитами були відзначені 

різні порушення зі сторони органів травної системи: хронічний гастрит, 

дискінезія жовчовивідних шляхів, хронічний коліт, ентероколіт, хронічні 

закрепи, геморой.     

Отримані результати дають змогу констатувати, що паразитарні інвазії, є 

провокуючим фактором рецидивуючих запальних процесів нижніх відділів 

статевої системи. 

Отримані результати дали змогу зробити наступні висновки: 

1. У жінок з рецидивуючими запальними змінами зовнішніх статевих 

органів у половини обстежених виявляли ентеробіоз, що дає змогу констатувати 

 
Патології 

Групи 

Контроль 
(n=160) 

    Н підгрупа 

(n=60) 

абс % абс % 
Патологія шлунково-кишкового тракту  8 5 18 30* 

Акне 5 3,2 8 13,3* 

Патологія сечовидільної системи 6 3,7 12 20 

Алергічні прояви 3 1,8 8 13,3* 

Патологія щитоподібної залози 8 5 11 18,3* 

Патологія легеневої системи  1 0,6 0 0 

Патологія серцево-судинної системи 2 1,2 0 0 

Патологія молочних залоз 24 15 11 18,3 
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ентеробіоз як провокуючий фактор рецидивуючих запальних процесів нижніх 

відділів статевої системи. 

2.  Запальні зміни ендоцервіксу, екзоцервіксу, слизових й шкіри 

зовнішніх статевих органів можуть викликати не тільки яйця глист і їх продукти 

метаболізму, але й дорослі Enterobius vermicularis. 

3.  Значне виявлення Gardnerella vaginalis (28,3%) та грибів роду 

Candida (26,7%) є наслідком паразитарного ураження. 

 

3.6  Оцінка сексуального здоров’я у жінок і можливостей статевого  шляху  

передачі паразитів під час статевого життя у жінок з патологією 

репродуктивного здоров’я та паразитарним ураженням 

 

Зважаючи на відсутність досліджень оцінки сексуального здоров’я у жінок 

і можливостей передачі гостриків статевим шляхом у жінок, нами було 

проведено анкетування обстежених пацієнток (підгрупа J 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. 

Пацієнтів позділено на дві підгрупи, враховуючи сумісне проживання 

статевих партнерів. Підгрупу U склали 46 пацієнток, які одружені або спільно 

проживають зі статевим партнером. До підгрупи Z 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 одинаковою частотою (36 і 42 % 

відповідно підгруп U і Z). Частота виявлення ентеробіозу у статевих партнерів 

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

супроводжувався клінічними проявами у чоловіків. Частота виявлення 

ентеробіозу у статевих партнерів становить 50–60 % і тільки у 21 % 

супроводжуєттся клінічними проявами у чоловіків. Оральний секс є звичним у 
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68,5 % пар, анальний секс – у 75 % пар із виявленими паразитарними інвазіями, 

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

репродуктивного здоров’я.  

Пацієнтки підгрупи U при оцінці особливостей сексуального здоров’я у 58% 

підтверджували застосування орального ( 27 жінок) і у 72% анального видів 

статевого життя. 

У підгрупі Z урізноманітнення анальним сексом відмітили 21 жінка (87%), 

оральним 20 жінок (84%), що дає можливсть констатувати більш різноманітне 

статеве життя у пацієнток з ураженням ентеробіозом, які спільно не проживають 

зі статевими партнерами. 

Аналіз анкетування пацієнток двох підгруп щодо попередніх обстежень 

калу на гельмінти і профілактичного застосування антигельмінтних препаратів 

значно відрізнявся. Так, у 16 осіб з 46 ( 34,8 %) жінок підгрупи U, які мають дітей, 

проводили нерегулярне використання глистогінних медичних засобів, що значно 

більше порівняно з пацієнтками підгрупи Z (16,6 %) ( 4 жінки з 24 обстежених). 

Обстеження калу на яйця глиста проходили тільки 2 пацієнток підгрупи Z, по 

рекомендації дерматолога (8,3 %).              

На сьогоднішній день ключовим механізмом зараження ентеробіозом 

вважається - фекально-оральний, а також шлях передачі контактно-побутовий і 

забруднені яйцями гельмінтів руки. Це важливо для відзначення ентеробіозу як 

інфекції, що передається статевим шляхом, оскільки ігнорування цього шляху 

передачі призводить до реінвазії, особливо у молодих людей, оскільки вони є 

більш сексуально активними і пробують всі види сексу.  

Як було відмічено вище (розділ 3.5), гострики можуть знаходитись  у 

перианальній зоні й таким чином передаватись статевому партнеру. Отримані 

результати вивчення особливостей сексуального здоров’я у жінок із 

паразитарним ураженням доводять можливість передавання паразитарної інвазії 

статевим шляхом.  

На основі проведених досліджень зроблені наступні висновки: 

1. Частота виявлення ентеробіозу у статевих партнерів жінок з 

ентеробіозом була 50%-60% не залежно від сумісного проживання. 
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2. Передача ентеробіозу може здійснюватись фекально-оральним 

шляхом при оральному, вагінальному та анальному сексі, що необхідно 

враховувати для проведення ефективної профілактики та лікування, враховуючи 

сексуальну активність молодих людей та урізноманітнення сексуальних 

відношень.  

 

Отримані результати були опубліковані у наступних працях: 

[43, 75, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 410,411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419].
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РОЗДІЛ 4 

СТАН СИСТЕМИ NO-СИНТАЗА/АРГІНАЗА ТА ПРОЦЕСІВ 

ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У ПЛАЗМІ  ТА  ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ 

У ЖІНОК З НЕПЛІДДЯМ, РЕПРОДУКТИВНИМИ ВТРАТАМИ 

ТА НАЯВНІСТЮ ПАРАЗИТАРНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

 

Система L-аргінін/NO-синтази/аргіназа є ключовою у функціонуванні 

ендотеліоцитів і приймає участь у регуляції численних процесів в організмі, у 

тому числі механізмах репродукції. Амінокислоту L-аргінін відносять до 

незамінимих амінокислот необхідних для сперматогенезу, ембріонального та 

фетального розвитку, росту та розвитку плода, а також підтримання судинного 

тонусу та гемодинаміки. Вважається, що NO, який синтезується з L-аргініну може 

приймати участь у дозріванні фолікулів та овуляції, а також у регуляції тонусу 

судин ячників та ендометрію [208]. Тобто, баланс між вмістом L-аргініну у плазмі 

крові, продукцією нітрогену оксиду ендотеліоцитами та рівнем процесів 

ліпопероксидації є одним з факторів, що приймає участь у підтримці процесів 

репродукції.  

Лімфоцити крові підтримують імунологічний статус організму, що 

обумовлено як фагоцитарною їх активністю,  синтезом про- та антизапальних 

цитокінів та виділенням NO [234, 462]. Було відзначено, що активність NO-синтаз 

та аргінази у лімфоцитах периферичної крові змінюється за умов аутоімунних 

захворюваннях у людей [3, 104], а концентрація L-аргініну у плазмі крові значно 

знижується при попаданні інфекції та запаленні [339].  

Персистенція яєць аскарид у нижніх відділах жіночої репродуктивної 

системи, а також наявність там паразитів може викликати різні місцеві 

порушення, а також впливати на стан ендотеліоцитів судин, систему NO-

синтаза/аргіназа, активність процесів ліпопероксидації у лімфоцитах та плазмі 

крові, що вивчено недостатньо. 

Нами було обстежено з І групи 53 пацієнтки, з них 28 жінок з 

репродуктивними втратами без аскаридозу (підгрупа L) та 25 жінок з 
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репродуктивними втратами та аскаридозом (підгрупа K), з ІІ групи 51 пацієнтка, 

27 жінок з ПБ без аскаридозу (підгрупа P); 24 жінки з первинним непліддям та 

наявністю аскаридозу (підгрупа S) та 24 умовно гінекологічно та соматично 

здорових жінок (контрольна група).  

У плазмі крові здорових жінок (контрольна група) концентрація нітрогену 

оксиду становила 21,2±1,4 мкмоль/л, загальний вміст нітрит- та нітрат аніонів був 

-  23,2±1,9 мкмоль/л, активність аргінази знаходилась у межах норми (табл. 4.1, 

4.2).  

 

Таблиця 4.1 - Зміни активності аргінази, вмісту нітрит аніону та 

концентрації L-аргініну у плазмі крові у жінок з первинною безплідністю та  

репродуктивними втратами за умов паразитарного ураження (M±m) 

Групи 
обстежених 

Аргіназа 
мкмоль/хв•мг 

білка 

L-аргінін 
мкг/мл 

Нітрит-аніон 
мкмоль/л 

Контрольна група (n=24) 0,20±0,06 84,6±7,2 21,2±1,4 

Підгрупа Р (n=27) 0,21±0,04 79,4±5,5 23,6±1,4 

Підгрупа S (n=24) 0,18±0,05 61,2±5,2*^ 26,8±0,55*^ 

Підгрупа L (n=28) 0,22±0,05 80,8±5,3 23,5±0,8 

Підгрупа K (n=25) 0,19±0,04 63,7±5,8*# 25,9±0,9*# 

Примітка 1: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S 

(первинною безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою контролю.  

Примітка 2. ̂ - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S (первинною 

безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою підгрупи Р (без паразитарного 

ураження). 

Примітка 3. # - різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи К (репродуктивними 

втратами та аскаридозом) та групою підгрупи L (репродуктивними втратами без паразитарного 

ураження). 
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Таблиця 4.2 – Зміна активності аргінази, вмісту нітрит аніону та 

концентрації L-аргініну у лізаті лімфоцитів у жінок з первинною безплідністю 

та  репродуктивними втратами за умов паразитарного ураження (M±m) 

Групи 
обстежених 

Аргіназа 
мкмоль/хв•мг 

білка 

L -аргінін 
мкг/мл 

Нітрит-аніон 
мкмоль/л 

Контрольна група (n=24) 0,28±0,05 25,1±6 14,8±0,9 

Підгрупа Р (n=27) 0,25±0,08 24,7±7,8 17,2±1,8 

Підгрупа S (n=24) 0,23±0,05 21,4±3,1 20,6±0,4*^ 

Підгрупа L (n=28) 0,27±0,8 24,1±3,6 15,4±1,3 

Підгрупа K (n=25) 0,22±0,05 20,7±2,9 21,2±0,7*# 

Примітка 1: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S 

(первинною безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою контролю.  

Примітка 2. ̂ - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S (первинною 

безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою підгрупи Р (без паразитарного 

ураження). 

Примітка 3. # - різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи К (репродуктивними 

втратами та аскаридозом) та групою підгрупи L (репродуктивними втратами без паразитарного 

ураження). 

 

Концентрація L-аргініну – прекурсора для NO-синтаз та аргінази у плазмі 

крові жінок  контрольної групи була значно вищою (у 3,4 рази, р<0,01), ніж у 

лізаті лімфоцитів  

Співвідношення між концентрацією L-аргініну у 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. 

Поступлення L-аргініну з плазми крові у цитоплазму лімфоцитів 

відбувається за участю мембранного катіонного транспортера САТ-2 [428], що 

дає можливість підтримувати цитоплазматичну концентрацію L-аргініну на  

відповідному рівні. 
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Вміст нітрит-аніону у плазмі крові перевищував його концентрацію у лізаті 

лімфоцитів на 70% (р<0,05). Активність аргінази була незначно вищою у лізаті 

лімфоцитів.  

Отже, вміст нітрит-аніону у плазмі крові та у лізаті лімфоцитів обумовлений 

його синтезом з L-аргініну еNOS, що локалізується у ендотеліоцитах судин та 

лімфоцитах. Співвідношення вмісту нітрит-аніону у плазмі крові та лізатом 

становило 1,43. Активність аргінази у плазмі крові та лізаті лімфоцитів 

достовірно не відрізнялись у здорових жінок.  

Результати досліджень свідчать, що стан NO-синтазної системи у невагітних 

здорових жінок характеризувався домінуванням активності еNOS у лімфоцитах, 

що обумовлено відсутністю у крові факторів які активують іNOS, у першу чергу 

мікробних ліпополісахаридів, прозапальних цитокінів та гіпоксичного стану. 

Активність іNOS у лізаті лімфоцитів була на низькому рівні. 

При цьому активність аргінази не змінювалась, а концентрація L-аргініну у 

плазмі крові зменшувалась на 69% (р<0,05), а у лізаті лімфоцитів залишалась без 

виражених змін. 

Це свідчить про те, що концентрація L-аргініну у цитоплазмі лімфоцитів 

підтримується на стабільному рівні і при зростанні активності еNOS зростає 

поступлення L-аргініну з плазми крові (табл. 4.3).  

У жінок з ПБ без аскаридозу показники вмісту L-аргініну, нітрит аніону та 

активності аргінази  суттєво не відрізнялись від відповідних показників жінок 

контрольної групи. Однак, у жінок цієї групи у лізаті лімфоцитів зростала 

активність еNOS на 58% (р<0,05), порівняно з показниками здорових обстежених. 

Активність іNOS та аргінази достовірно не змінювалась. У жінок з 

репродуктивними втратами  без аскаридозу показники активності NO-синтази 

були на рівні даних пацієнток з ПБ. 

У жінок з ПБ та аскаридозом у плазмі крові відзначено зростання вмісту 

нітрит-аніону на 14% (р<0,05) та зниження вмісту концентрація L-аргініну  - на 

20% (р<0,05). При цьому, у лізаті лімфоцитів також підвищився вміст нітрит-

аніону (на 20%, р<0,05), відзначена тенденція до зниження L-аргініну та різко 
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зросла активність іNOS (р<0,01) і зменшилась активність сNOS (р<0,05). У жінок 

з РВ та аскаридозом відзначалось відзначено зростання вмісту нітрит-аніону на 

28% (р<0,05), підвищувалась активність іNOS у 8,5 рази (р<0,01). 

 

Таблиця 4.3 - Зміни активності NO-синтаз у лізаті лімфоцитів  у жінок з 

первинною безплідністю та  репродуктивними втратами за умов паразитарного 

ураження (M±m) 

Групи 
обстежених 

NOS 
нмоль/хв·мл 

iNOS 
нмоль/хв·мл 

eNOS 
нмоль/хв·мл 

Контрольна група (n=24) 0,76±0,17 0,08±0,01 0,67 ±0,18 

Підгрупа Р (n=27) 1,15±0,27 0,07±0,02 1,06±0,25 

Підгрупа S (n=24) 1,2±0,09* 0,78±0,08*^ 0, 42±0,15^ 

Підгрупа L (n=28) 1,22±0,3* 0,08±0,02 1,13±0,18 

Підгрупа K (n=25) 1,21±0,17* 0,68±0,07*+ 0,53±0,13+ 

Примітка 1: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S 

(первинною безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою контролю.  

Примітка 2. ̂ - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S (первинною 

безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою підгрупи Р (без паразитарного 

ураження). 

Примітка 3. # - різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи К (репродуктивними 

втратами та аскаридозом) та групою підгрупи L (репродуктивними втратами без паразитарного 

ураження). 

 

Отримані нами результати свідчать, що наявність аскаридозу у жінок з 

непліддям або з РВ викликає прозапальну системну реакцію, яка проявляється у 

підвищення продукції нітрит-аніона за рахунок зростання активності іNOS. СЕП, 

що виділяються аскаридами є активними субстанціями які можуть безпосередньо 

або за участі прозапальних цитокінів активувати іNOS ендотеліоцитів та 

лімфоцитів. Особливо небезпечними є ці процеси у дрібних судинах та капілярах 

матки та ячників, що може сприяти розвитку безпліддя. 
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Процеси ліпопероксидації та система ензимів антиоксидантного захисту у 

тканинах репродуктивної системи є чутливими індикаторами при дії різних 

токсичних речовин, у тому числі і паразитарного походження.  

Порівнюючи вміст маркера процесів ПОЛ – вмісту ТБК-активних продуктів, 

активність СОД та каталази у плазмі крові та лізаті лімфоцитів не вагітних жінок 

(контрольна група), нами відмічено, що вказані досліджувані параметри у плазмі 

крові є вищими, ніж у лізаті лімфоцитів (табл. 4.4, 4,5).  

 

Таблиця 4.4 - Зміни вмісту ТБК активних продуктів, активності CОД та 

каталази у плазмі крові у жінок з первинною безплідністю та репродуктивними 

втратами на тлі паразитарного ураження (M±m) 

Групи обстежених Вміст 
ТБК-активних 

продуктів 
мкмоль/г•л 

Активність 
СОД 
мкмоль НСТ/ 

хв•мг білка 

Активність 
каталази 
мкмоль 

Н2О2/хв•мг 

Контрольна група (n=24) 90,5±8,3 28,8±2,1 0,94±0,07 

Підгрупа Р (n=27) 98,2±7,5 27,7±3,1 0,98±0,09 

Підгрупа О (n=24) 137,8±4,7*^ 22,3±1,3*^ 1,42±0,12*^ 

Підгрупа L (n=28) 100,4±8,8 28,4±2,2 1,08±0,08 

Підгрупа K (n=25) 141,2±10,2*^ 21,1±2,3*+ 1,46±0,11*+ 

Примітка 1: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S 

(первинною безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою контролю. Примітка 2. ^- 

достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S (первинною безплідністю та з 

виявленими гельмінтами) та групою підгрупи Р (без паразитарного ураження). 

Примітка 3. # - різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи К (репродуктивними 

втратами та аскаридозом) та групою підгрупи L (репродуктивними втратами без паразитарного 

ураження). 

 

Так, вміст ТБК-активних продуктів є більшим у плазмі крові на 52% (р<0,05), 

активність СОД – на 64% (р<0,05), активність каталази – на 62% (р<0,05). 
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У жінок з ПБ та аскаридозом 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 на 93% (р<0,05) (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 - Зміни вмісту ТБК-активних продуктів, активності СОД та  

каталази у лізаті лімфоцитів у жінок з первинною безплідністю та 

репродуктивними втратами на тлі паразитарного ураження (M±m) 

Групи 
обстежених 

Вміст 
ТБК-активних 

продуктів 
мкмоль/г•л 

Активність 
СОД 
мкмоль НСТ/ 

хв•мг білка 

Активність 
каталази 
мкмоль 

Н2О2/хв•мг 

Контрольна група (n=24) 59,7±6,8 16,4±5,1 0,58±0,06 

Підгрупа Р (n=27) 62,4±7,2 21,8±8,3 0,61±0,06 

Підгрупа Щ (n=24) 81,7±4,2* 17,9±3,2 1,18±0,08*^ 

Підгрупа L (n=28) 64,2±5,7 19,5±6,2 0,66±0,08 

Підгрупа K (n=25) 82,4±5,2+ 18,4±4,4 1,21±0,09*+ 

Примітка 1: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S 

(первинною безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою контролю.  

Примітка 2. ̂ - достовірна різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи S (первинною 

безплідністю та з виявленими гельмінтами) та групою підгрупи Р (без паразитарного 

ураження). 

Примітка 3. # - різниця (р<0,05) між показниками жінок підгрупи К (репродуктивними 

втратами та аскаридозом) та групою підгрупи L (репродуктивними втратами без паразитарного 

ураження). 

У жінок з ПБ без аскаридозу вміст ТБК-активних продуктів, активність СОД 

та каталази у плазмі крові та лізаті лімфоцитів достовірно не змінювались 

порівняно з показниками контрольної групи обстежених. Таким чином, у жінок з 
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ПБ та наявним аскаридозом виражено зростаються процеси ПОЛ як у плазмі 

крові, так і лізаті лімфоцитів; знижується активність СОД та зростає активність 

каталази, що свідчить про розвиток  прозапальних процесів.  

Нами показано, що у плазмі крові та лімфоцитах відбуваються зміни NO-

синтазної системи та процесів ПОЛ, які свідчать про ендотеліальні зміни та 

розвиток запалення, які можуть проявлятись ураженням ендометрію матки і 

маткових труб. Зростання вмісту нітрит-аніону, зниження вмісту L-аргініну у 

плазмі крові та підвищення активності іNOS, вмісту нітрит-аніону та зниження 

вмісту L-аргініну у лізаті лімфоцитів дає підґрунтя говорити про ендотеліально-

лімфоцитарну дифункцію за умов аскаридозу у жінок з ПБ. Запальна реакція 

нижніх відділів статевої системи сприяє порушенню ендоекології піхви, 

збільшенню проліферативних процесів, рівня прозапальних інтерлейкінів. 

Отримані результати дали можливість зробити наступні висновки:  

1. У здорових жінок у периферичних лімфоцитах домінує активність 

еNOS, вміст нітрит-аніону у плазмі крові перевищувало концентрацію нітрит-

аніону у лізаті лімфоцитів на 28% (р<0,05), рівень активності аргінази у плазмі 

крові та лізаті лімфоцитів достовірно не відрізнявся, концентрація L-аргініну у 

плазмі крові була вище (на 69%, р<0,01), ніж у лізаті лімфоцитів. 

2. У жінок з ПБ у лізаті лімфоцитів зростала активність еNOS на 58% та 

відзначена тенденція до підвищення активності СОД у лізаті лімфоцитів та 

підвищення вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові. 

3. У жінок з ПБ та жінок з РВ та ПУ, порівняно з пацієнтками з ПБ та з РВ 

без ПУ, відзначено значну активацію іNOS у лізаті лімфоцитів, зростання 

продукції нітрит-аніону та зниження вміту L-аргініну у плазмі крові, вмісту ТБК-

активних продуктів, активності каталази та зниження активності СОД, що 

свідчить про розвиток запалення викликаного аскаридами. 

Отримані результати опубліковані у наступних працях - [131, 136].
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ АКУШЕРСЬКИХ  ТА 

ГІНЕКОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ПАРАЗИТАРНИМ 

УРАЖЕННЯМ 

 

У літературних даних є обмаль робіт щодо лікування інфекції репродуктивної 

системи на тлі паразитарного ураження, однак глистяні інвазії є першочерговими 

чинниками порушення мікробіоценозу кишки і піхви і вимагають адекватного 

впровадження їх корекції [299, 318]. 

Нами показано, що у жінок на фоні паразитарного ураження, виникають 

патологічні процеси репродуктивної системи, про що свідчать хронічні запальні 

процеси органів репродуктивної системи, РВ, ПБ, акне, порушення ендотеліальної 

дисфункції та гормональних порушень, що проявляється у зростанні частоти 

акушерсько-гінекологічних ускладнень і обґрунтовано в розділах 3, 4.  

Також необхідно враховувати дані про роль паразитарного ураження як фактору 

захворювань екстрагенітальної системи, зокрема сечової системи, шлунково-

кишкового тракту, стану щитовидної залози (розділ 3). Отже, адекватний 

діагностично-лікувальний підхід на етапі планування вагітності сприятиме не тільки  

попередженню патологій РЗ жінки і репродуктивних втрат, але й в подальшому 

зменшенню розвитку захворювань вище перерахованих систем.  

Серед наших завдань досліджень було покращення стану РЗ жінок з ПУ, 

підвищення ефективності діагностики та лікування жінок з непліддям і РВ за умов 

присутності глистяних інвазій на підставі розкриття ролі агресивного впливу 

паразитів та ініційованих ними порушень екосистеми, ендотеліальної дисфункції, 

гормональних та імунологічних змін, розроблення та впровадження на основі 

патогенетичного обґрунтування у клінічну практику комплексного підходу до їх 

діагностики та корекції.  

Обґрунтування і розробка діагностично-терапевтичні заходів корекції при 

розладах РЗ у жінок на тлі ПУ базувались на даних, отриманих на попередніх етапах 
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дослідження (розділи 3 та 4). Було виявлено недоліки в організації діагностично-

лікувальних алгоритмів у жінок з порушеннями РЗ на тлі ПУ, оскільки діагностика 

глистяних інвазій не входить до протоколів обстежень пацієнток з первинною 

безплідністю та РВ в анамнезі. 

При розробці діагностично-терапевтичних заходів корекції і профілактики 

рецидивів при розладах РЗ у жінок на тлі паразитарного ураження було враховано 

наступне:  

1. Індивідуальний підхід до пацієнтки з врахуванням умов проживання. 

2. Кількість мешканців в сім’ї, дітей, утримання домашніх тварин в помешкання 

або на території будинку 

3. Використання протипаразитарних середників з профілактичною або 

лікувальною метою серед співмешканців і домашніх тварин.  

4. Робота або часте перебування в дитячих колективах – школи, дитячі садки, 

відвідування дитячих кімнат.  

5. Оцінка дотримання принципів санітарно-просвітницької роботи щодо 

можливостей шляхів передачі гельмінтів. 

6. Використання в режимі харчуванні продуктів з протипаразитарними 

властивостями.  

Тривалість діагностично-лікувальних заходів складала від 4 до 8 місяців і 

включала протипаразитарну, антибактеріальну, гормональну, вітамінотерапію, 

корекцію харчування.  

В процесі роботи з пацієнтами було надано рекомендації щодо визначення 

паразитарного ураження у співмешканців, використання протипаразитарних 

середників дорослим згідно схем лікування за участі рекомендацій сімейного лікаря, 

дітям – згідно призначень або педіатра або сімейного лікаря. Статевим партнерам, які 

жили окремо від жінок з паразитарними ураженнями також радили пройти 

дообстеження і лікування у сімейного лікаря. 

При наявності в помешканні або в прибудинковій території домашніх тварин, 

було рекомендовано звернутись до ветеринарних установ з ціллю проходження або 

лікування або профілактичного застосування протипаразитарних середників.  
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Було дано рекомендації щодо обмеження покупок продуктів на стихійних 

ринках, споживання митих і оброблених термічно продуктів, дотримання чистоти 

рук; при проживанні у сільських умовах або за використання продуктів з власних 

земельних ділянок обмежити використання для удобрення землі екскременти людини 

і свиней. 

В дієтотерапії пацієнтам радили вживати продукти багаті на клітковину – буряк, 

моркву, чорну редьку, насіння льону та чіа, насіння та олія гарбуза, грецькі горіхи, 

часник, цибулю, ожину, гранат, сиру і квашену капуста, а також гіркі види салату: 

руколу, крес, мізуну.  Поряд з цим адекватне наводнення організму до 1,5-2,5 літрів 

на добу сприяло забезпечуванні детоксикаційного ефекту, а вживання молочнокислих 

біойогуртів та біокефіру, особливо зроблених в домашніх умовах без консервантів 

сприяло відновленню мікрофлори кишки і вторинно нижніх відділів статевих органів. 

При паразитарних інвазіях під час проходження лікування було рекомендовано 

виключення алкоголю, рафінаду – цукру та олій, жирної та смаженої їжі, жирних 

сортів м'яса і риби.  

Щодо фітотерапії гельмінтозів було рекомендовано настій шкірок зеленого 

горіха або перетинок горіха по 15 крапель на день протягом одного місяця, в 

поєднанні з сухими меленими шкірками гранату 1 чайна ложка на день. Ці добавки 

до харчування мали добрий притиглистяний та імуностимулюючий ефект, не 

втратили свого значення протягом останніх століть, і є економічно ощадливими. 

Фітотерапія гельмінтозів не втратила свого значення протягом останніх тисячоліть, 

зокрема: полин (Artemisia santonicum L.), папороть чоловіча (Dryopteris filix-mas (L.) 

Schott.), кора коренів і шкірок граната (Púnica granatum L.), кора мурав’їного дерева 

(По д'Арко - Tabebuia heptaphylla), корінь Астрагала перепончатого (Astragalus 

membranaceus).  

Фітопрепарати і біологічно активні добавки вміщують у складі в основному 

наступні середники: екстракт папороті чоловічий, екстракт гвоздики, екстракт 

череди, пижму, тисячолистник, лист грецького горіха, насіння льону і гарбуза, траву 

дев’ятисила, кропиву дводомну, куркумін; плоди моркви, часник, дикий часник, 

корінь імбиру, масло чайного дерева. Настій шкірок зеленого горіха і перетинок 
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горіха забезпечує добрий притиглистовий та імуностимулюючий ефект. Вони 

сприяють злагодженій роботі всієї травної системи: кислотності шлунка, 

ферментативної активності підшлункової залози, жовчоутворення та її виділення, 

травлення і всмоктування у тонкому кишки, імунної відповіді, мікрофлори всього 

шлунково-кишкового тракту, достатньої перистальтики і щоденної дефекації сприяє 

найшвидшому очищенню організму від паразитів. Поєднання ефективної дієти і 

фітотерапії була рекомендована щодо використання як складову лікування при 

гельмінтозах. 

Запропонована нами поетапна медикаментозна корекція у жінок з патологією РЗ 

ґрунтується на першочерговій елімінації агресивних паразитарних агентів, які є, на 

нашу думку, першочерговим етапом патогенетичного ланцюга наступних змін 

мікробіоценозу кишки і піхви з розвитком метаболічних, гормональних та 

імунологічних порушень. Ці всі багатокомпонентні зміни здатний корегувати 

первинний етап елімінації паразитарного агента з наступними діями усунення 

вторинних наслідкових патологій.  

Для лікування паразитарних інфекцій призначали альбендазол за відповідною 

схемою: при ентеробіозі - однократно 400 мг альбендазолу з повторним прийомом 

через 3 тижні, при аскаридозі -  400 мг альбендазолу на добу (курс лікування – 3 дні), 

при токсокарозі 2 рази на добу (вранці і ввечері) в добовій дозі 10 мг/кг протягом 10 

днів; лікування лямбліозу проводилось у гастроентеролога. При лікуванні аскаридозу 

і токсокарозу поряд з антигельмінтними препаратами призначали гепатопротектори і 

сорбенти, була рекомендована дієта та фітотерапія. Ефективність лікування 

паразитарної інфекції визначали через 2 тижні після прийому другої дози препарату.  

При лікуванні мікст-інфекцій нижнього і верхнього відділу генітального тракту 

у жінок репродуктивного віку застосовували  комбінований препарат, що містить 200 

мг офлоксацину і 500 мг орнідазолу і комбіновані вагінальні свічки на ніч (орнідазол 

500 мг, неоміцину сульфат 100 мг, міконазолу нітрат 100 мг, преднізолон 3 мг).  

Пацієнткам із бактеріальним вагінозом, враховучи схильність захворювання до 

рецидивування, призначався прийом 3 таблеток одномоментно per os після вживання 

їжі на 7 добу менструального циклу двічі у двох менструальних циклах. При 



207 
 
наявності уреоплазмозу, хламідіозу, мікоплазмозу – доксициклін перорально по 100 

мг двічі на добу протягом 10-14 днів.  

При наявності кандидозу піхви включали антимікотики, відповідно даним 

антимікотикограм, а також пробіотичні препарати – молочно кислі біопродукти. 

Клінічний моніторинг ефективності лікування проводили протягом 3 місяців, 

контрольні мікробіологічні обстеження  – через 14 днів після завершення лікування і 

після двох менструальних циклів. Оцінку мікробіологічної ефективності лікування 

проводили за наступними критеріями: етіологічне лікування (відсутність збудника, 

нормалізація мікробіоценозу піхви), персистенція, відсутність ефекту.   

При плануванні вагітності і первинному неплідді рекомендували фолієву 

кислоту у дозі 400 мкг/добу, калію йодид 200 мкг на добу і вітамін Д 2000 Од за 3 

місяці до планування вагітності і вагітним до 14 тижнів вагітності. Жінкам з 

попередніми РВ в анамнезі, а також після настання вагітності у цієї групи згідно 

протокольних рекомендацій призначали фолієву кислоту у дозі 4 мг/добу поряд із з 

застосуванням калію йодиду 200 мкг/добу і вітамін Д 2000 [49, 97, 167]. 

При лікуванні пацієнток з непліддям і жінок з РВ для підтримання лютеїнової 

фази використовували мікронізований прогестерон у дозі 200-400 мг/добу [39, 56, 

144, 174], для стимуляції овуляції кломіфен цитрат у дозах рекомендованих згідно 

інструкції, при гіперпролактинемії каберголін згідно рівня пролактину і інструкції.  

Ефективність комплексної патогенетичної поетапної медикаментозної корекції у 

жінок з патологією РЗ оцінювали на підставі загально клінічного, гінекологічного 

обстеження та біохімічних показників метаболізму, гормонального та імунологічного 

станів, настанню та доношуванні вагітності у жінок з ПБ та РВ в анамнезі після 

проведеної корекції. 

На другому етапі дослідження з метою оцінки ефективності лікування і настання 

вагітності у 298 пацієнток із встановленим 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, які погодились проходити всі етапи наступного обстеження і лікування. V 
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група (n=91) – пацієнтки з діагностованим на першому етапі дослідження ПУ, які з 

різних причин відмовились від протипаразитарної терапії, однак погодились 

проходити всі етапи наступного обстеження і лікування. Відмову від 

медикаментозної антигельмінтної терапії висловили 91 пацієнтка з ІІІ групи, 

мотивуючись профілактичними прийомом протипаразитарних препаратів протягом 

останніх 6 місяців, використання біологічно-активних добавок з протипаразитарним 

ефектом, шкідливим впливом протипаразитарних препаратів на печінку. 

 

5.1 Аналіз показників паразитарного ураження, стану мікробіоценозу піхви і 

кишківника, системи NO та інтерлейкінів у жінок різних груп під впливом 

медикаментозної корекції 

 

У групі жінок з РВ в анамнезі (n=174), гострики були виявлені у 21 жінки, що 

становило 12 %. Після проведених лікувально-профілактичних мір ефективність 

лікування становила 90,5 % ефективності. Однак, у 2 пацієнток ентеробіоз був 

повторно виявлений, що вимагало додаткового призначення антигельмінтних 

препаратів. Лікування аскаридозу у пацієнток даної групи показало ефективність 

90,2%, однак у 5 жінок були наявні яйця аскарид в калі або/і відсутнє падіння титру 

IgG до аскарид після проведених заходів. Ефективність лікування токсокарозу 

становила 100 %, при контрольних обстеженнях у всіх пацієнток спостерігалась 

позитивна динаміка падіння титру антитіл у крові.  

Оцінюючи ефективність лікування паразитарного ураження у жінок з первинною 

безплідністю (група ІІ, n=186), варто повторити, що ентеробіоз виявляли у 24 

обстежених, що становило 12,9 %. Після проведених лікувально-профілактичних мір 

ефективність лікування становила 87,5 % ефективності. При цьому у 3 пацієнток 

гострики при обстеженні калу на яйця глист або в шкрібку на ентеробіоз були 

повторно виявлені, що вимагало додаткового призначення терапії.  

Виявлення аскаридозу у жінок з ПБ поєднаними методами обстеження калу на 

яйця глист і визначення Ig G до аскариди показало позитивний результат у 89 жінок 

з 186 обстежених, що становило 47,8 %. Лікування аскаридозу у пацієнток даної 
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групи показало ефективність 79,8 %, однак у 18 жінок повторно після лікування 

виявляли яйця аскарид в калі або/і відсутнє падіння титру IgG до аскарид після 

проведених заходів. Після призначення повторного курсу лікування у 3 жінок (3,4 %) 

надалі були присутні паразити.  

Ефективність лікування токсокарозу становила 87,9%, при контрольних 

обстеженнях 29 пацієнток спостерігалась позитивна динаміка падіння титру антитіл 

у крові. Отримані результати доводять необхідність проведення контролю за 

ефективністю лікування.  

У жінок ІІІ групи з ПУ, які погодились приймати протипаразитарне лікування 

(n=88) з моменту призначення антигельмінтної терапії зменшились або повністю 

зникли симптоми екскоріації зовнішніх статевих органів і перианальної ділянки. 

Після проведення комплексної медикаментозної корекції у жінок ІІІ групи з ПУ 

ефективність лікування токсокарозу становило 100 %, ентеробіозу – (96,6%±2,73) %, 

аскаридозу – (94,3±2,52) % ефективності. Призначення повторного 

притигельмінтного лікування було застосовано 3 жінкам з аскаридозом і 9 з 

ентеробіозом, з повторно виявленими паразитами навіть без виражених клінічних 

ознак глистяного ураження.  

У контрольній групі (n=160), гострики були виявлені у 8 з обстежених жінок, що 

становило 5 %, після лікування ефективність становила 100 %. Аскаридоз поєднаним 

методом був виявлений у 12 пацієнток даної групи, що складало 7,5 %. Ефективність 

лікування аскаридозу і токсокарозу становила у пацієнток контрольної групи 

становила 100%. 

У жінок рецидивуючим подразненням шкіри і слизових зовнішніх статевих 

органів (підгрупа H 60 особин), ентеробіоз був виявлений у половини обстежених. 

Призначена комплексна медикаментозна корекція 39 жінкам даної групи елімінувала 

глистяні інвазії у 100% жінок з аскаридозом і  (94,87±2,21) % з ентеробіозом, хоча 

клінічні симптоми зникли були еліміновані у всіх пацієнток. У 61 жінок з аскаридною 

висипкою (підгрупа Y n=80), після  проведення антигельмінтної терапії  ефективність 

лікування аскаридозу склала (95,08±2,16) %. Поряд з цим клінічні ознаки акне 
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зменшились у (59,72±4,9) % протягом проведення лікування, через 3 місяці 

ефективність терапії на елімінацію акне отримало (69,44±4,61) % жінок. 

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 

повторно виявленими паразитами навіть без виражених клінічних ознак глистяного 

ураження. Випадків реінфікування не зафіксовано. 

Комплексну медикаментозну корекцію стану мікробіоценозу шлунково-

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

підтвердженим ПУ з ІІІ групи обстежених, 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. При оцінці ефективності комплексної корекції у жінок з РВ 

на тлі ПУ присутність Esherichia coli з гемолітичними властивостями зменшилась в 

нижніх відділах статевої системи з (25±4,3)% до лікування до (3,9±1,94) % (χ²=18,0, 

p<0,001). S. aureus більше 104 КУО/г був корегований з (10,5±3,1) % до (1,3±1,1) % 

(χ²=7,6, p=0,006).  

Поряд з цим відновлювальні процеси мікробіоценозу підтвердились зменшенням 

кількості жінок з присутністю лактобактерій менше 107 КУО/мл в піхві з (36,1±4,8) % 

до (2,6±1,6) % (χ²=36,0, p<0,001). Порівняльна характеристика стану мікробіоценозу 

кишечника у жінок І групи до і після лікування наведена в табл. 5.1. 

.



211 
 

Таблиця 5.1.- Стан мікробіозу товстої кишки  у  жінок репродуктивними втратами в анамнезі  і первинною 

безплідністю до і після медикаментозної корекції паразитарної інвазії (%) 
 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками у жінок з ПБ та РВ до і після лікування

           
Вміст мікроорганізмів 

Групи 

І група до 

корекції 
( n=92) 

І група після 
корекції 
( n=76) 

ІІ група до 

корекції 

(n=72) 

ІІ група після 

корекції 

(n=48) 

Біфідобактерії  менше 107 КУО/г  (в нормі 107 - 1010 КУО/г) 25±4,33% 
 

1,3±1,13%* 
x2=25 

22,2±4,16% 0 % 

Лактобактерії  менше 107 КУО/г  (в нормі 107 - 109 КУО/г) 36,1±4,80% 
 

2,6±1,59%* 
x2=36 

41,7±4,93% 
 

17±3,76%* 
x2=15 

E.coli з нормальними властивостями  менше 106 КУО/г  (в 

нормі 106 - 109 КУО/г) 
25±4,33% 
 

3,9±1,94%* 
x2=18 

18±3,84% 
 

4,2±2,01% 
x2=9,6 

Proteus mirabilis,vulgaris  більше 104 КУО/г  ( в нормі - до 104 
КУО/г) 

7,9±2,70% 0% 9,7±2,96% 0% 

E.coli з гемолітичними властивостями (в нормі <106  КУО/г - до 

10-15%) E.coli 
34,2±4,74% 
 

2,6±1,59%* 
x2=33 

31,9±4,66% 
 

8,3±2,76%* 
x2=17,3 

S. aureus  більше 104 КУО/г  (в нормі <104  КУО/г) 10,5±3,07% 
 

1,3±1,13%* 
x2=7,6 

9,7±2,96% 
 

2±1,40% 
x2=5,4 

Гриби роду Candida (в нормі - до 104 КУО/г) 17,1±3,77% 
 

2,6±1,59%* 
x2=12 

13,8±3,45% 0% 

Кlebsiella pneumonie, oxytoca  більше 104 КУО/г  (в нормі - до 

104 КУО/г) 
14,5±3,52% 
 

2,6±1,59%* 
x2=9 

19,4±3,95% 
 

0% 
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На фоні корегуючої терапії у групі жінок РВ і ПУ в кишці рівень біфідобактерій 

менше норми виявляли лише у (1,3±1,1) % обстежених в порівнянні з результатами 

до лікування (25±4,3) % (χ²=24,6, p<0,001), низький вміст лактобактерії менше 107 

КУО/мл мав місце у (2,6±1,6) % (χ²=36,0, p<0,001) жінок в порівнянні (36,1±4,8) % до 

корекції. 

Знижену концентрацію E.coli з нормальними властивостями після лікування 

діагностували лише у (3,9±1,9) % (χ²=18,0, p<0,001), на відміну від (25±4,3) % до 

корекції, вміст значного рівня E.coli з гемолітичними властивостями знизився з 

(34,2±4,7) % до (2,6±1,6) % (χ²=33,3, p<0,001) після лікування. Присутність грибів 

роду Candida більше 104 КУО/г після корекції у жінок з РВ і ПУ знизився з 

(17,1±3,8) % до (2,6±1,6) % (χ²=11,8, p=0,006), а присутність Кlebsiella pneum. в 

патогенній кількості зменшилась з (14,5 ±3,5) % до (2,6±1,6) % (χ²=9,1, p=0,003). 

Наявність грибів роду Candida більше 104 КУО/г зменшилась з (17,1±3,8) % до 

(2,6±1,59) % (χ²=11,8 p=0,006). Наявність Gardnerella vaginalis під впливом 

комплексної корекції достовірно зменшилась і виявлялась повторно у (3,9±1,94) % 

обстежених (χ²=18,0, p<0,001). Вміст Ureaplasma urealyticum та parvum у жінок з РВ 

на тлі ПУ ступенів достовірно зменшився в 12,2 рази і виявлялась повторно у 

(2,6±1,59) % обстежених (χ²=33,3, p<0,001).  

У нижніх відділах статевих шляхів вміст патогенних збудників Enterococcus 

faecalis, Proteus sp,  Mycoplasma hominis та genitalium, Chlamydia trachomatis під 

впливом комплексної корекції були ефективно еліміновані.  

При аналізі ефективності лікування у жінок з ПБ та ПУ під впливом комплексної 

корекції була відзначена ефективна елімінація в нижніх відділах статевих шляхів 

Mycoplasma hominis, genitalium, Chlamydia trachomatis Enterococcus faecalis, 

Esherichia coli, Proteus sp, Кlebsiella pneumonie, oxytoca. Враховуючи високу частоту 

виявлення Ureaplasma urealyticum, parvum  (51,8±5) % у жінок з ПБ на тлі ПУ, після 

проведення комплексної корекції її повторне виявлення було відзначено у (6,2±2,4) 

% випадків (χ²=32,0, p<0,001). Аналогічний відсоток повторного виявлення був при 

обстеженні Gardnerella vaginalis.  
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В кишці рівень біфідобактеріій менше норми був повністю корегований в 

порівнянні з результатами до лікування (22,2±4,2)%, низький вміст лактобактерії 

менше 107 КУО/мл мав місце у (17±3,8) % (χ²=14,7, p<0,001) жінок в порівнянні 

(41,7±4,9)% до корекції. 

Занижену концентрацію E.coli з нормальними властивостями після лікування 

діагностували лише у (4,2±2,0) % (χ²=9,65, p=0,002), на відміну від (218±3,8) % до 

корекції, при цьому вміст значного рівня E.coli з гемолітичними властивостями 

знизився з (31,9±4,7) % до (8,3±2,8) % (χ²=17,3, p<0,001) після отриманого лікування. 

На фоні нормалізації E.coli з нормальними властивостями в кишці вміст Lactobacillus 

spp. 106  статистично достовірно зріс в кишківнику і нижніх відділах статевої системи, 

що підтверджує поєднану залежність екосистеми організму від паразитарної інвазії 

(p<0,05).  

Патогенний ріст грибів роду Candida, Кlebsiella pneum. і Proteus mirabilis,vulgaris 

після комплексної корекції у жінок з ПБ на тлі паразитарного ураження був повністю 

елімінований (p<0,001). 

Якісний аналіз показників біоценозу кишки у жінок з ПУ ІІІ групи свідчить про 

високу частоту висівання з випорожнень: кишкової палички з гемолітичними 

властивостями – 23,8-26%, клебсієли – 12-14,3%, патогенних стафіло- і стрептококів 

– 10-15%, грибів роду Candida контамінували товсту кишку у 12-17,8%.  

Варто відмітити на тлі паразитарного ураження високу частоту виявлення 

біфідобактерій менше 107 КУО/г, лактобактерії менше 107 КУО/г та E.coli з 

нормальними властивостями менше 106 КУО/г. Так, на тлі паразитарних інвазій  

низький рівень біфідобактерій відмічали у 16% жінок при плануванні вагітності та у 

25% жінок з рецидивуючими кольпітами, низькі показники лактобактерій відмічали 

у 26-29,7% жінок обох груп. Вміст E.coli з нормальними властивостями менше 106 

КУО/г  був виявлений у 19-22% обстежених жінок. Як видно з результатів наведених 

у таблиці 5.2, після проведеної медикаментозної корекції підвищувався рівень 

біфідобактерій більше 107 КУО/г, лактобактерій - більше 107 КУО/г та E.coli з 

нормальними властивостями - більше 106 КУО/г, поряд з незначним виявленням 

патогенних агентів до 0-4%. 
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Таблиця 5.2.- Стан мікробіозу товстої кишки  у  жінок з непліддям і репродуктивними втратами в анамнезі  до і після 

медикаментозної корекції паразитарної інвазії (%) 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками у жінок з РВ та ПБ до і після лікування

           
Вміст мікроорганізмів 

Групи 

І група до 

корекції (n=92) 
І група після 

корекції (n=76) 
ІІ група до 

корекції (n=72) 
ІІ група після 

корекції (n=48) 

Біфідобактерії  менше 107 КУО/г  (в нормі 107 - 
1010 КУО/г) 

25±4,33% 
 

1,3±1,13%* 
x2=25 

22,2±4,16% 
 

0 % 

Лактобактерії  менше 107 КУО/г  (в нормі 107 - 
109 КУО/г) 

36,1±4,80% 
 

2,6±1,59%* 
x2=36 

41,7±4,93% 
 

17±3,76%* 
x2=15 

E.coli з нормальними властивостями  менше 106 
КУО/г  (в нормі 106 - 109 КУО/г) 

25±4,33% 
 

3,9±1,94%* 
x2=18 

18±3,84% 
 

4,2±2,01% 
x2=9,6 

Proteus mirabilis,vulgaris  більше 104 КУО/г  ( в 

нормі - до 104 КУО/г) 
7,9±2,70% 
 

0% 9,7±2,96% 
 

0% 

E.coli з гемолітичними властивостями (в нормі 

<106  КУО/г - до 10-15%) E.coli 
34,2±4,74% 
 

2,6±1,59%* 
x2=33 

31,9±4,66% 
 

8,3±2,76%* 
x2=17,3 

S. aureus  більше 104 КУО/г  (в нормі <104  
КУО/г) 

10,5±3,07% 
 

1,3±1,13%* 
x2=7,6 

9,7±2,96% 
 

2±1,40% 
x2=5,4 

Гриби роду Candida (в нормі - до 104 КУО/г) 17,1±3,77% 
 

2,6±1,59%* 
x2=12 

13,8±3,45% 
 

0% 

Кlebsiella pneumonie, oxytoca  більше 104 КУО/г  

(в нормі - до 104 КУО/г) 
14,5±3,52% 
 

2,6±1,59%* 
x2=9 

19,4±3,95% 
 

0% 
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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).  

Наявність високої концентрації Gardnerella vaginalis під впливом комплексної 

корекції достовірно зменшилась і виявлялась повторно 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, 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).  

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. 

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), низький вміст Lactobacillus spp. (менше 107 

КУО/мл) мав місце у 2,6 % (χ2=36,0, p<0,001) жінок порівняно з 36,1 % до корекції. 

Водночас занижену концентрацію E.coli з нормальними властивостями після 

лікування діагностували лише у 3,9 % спостережень (χ2=18,0, p<0,001), на відміну від 
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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. 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 - Стан мікробіоценозу кишківника і піхви у жінок IV групи до і після 

лікування 
Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками 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. 
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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) (рис. 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2 - Стан мікробіоценозу кишківника і піхви у жінок V групи до і після 

лікування 
Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками 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. 
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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 %) 

випадків (p<0,05), низький вміст лактобактерії менше 107 КУО/мл мав місце у 27,5 % 

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

Аналіз показників біоценозу кишки 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 зниженням частоти висівання з випорожнень 

Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. Ці дані свідчать про збереження порушень 

мікробіоценозу піхви та товстої кишки за умов нелікованої глистяної інфекції. Слід 

відзначити, що проведена медикаментозна корекція дала відсутнє покращення щодо 

патології шлунково-кишкового тракту, сечовидільної системи і акне.  

У жінок з ПБ та ПУ на тлі коригуючої комплексної медикаментозної терапії 

патологія сечовидільної системи виявлялась у 2,8 % жінок (у порівнянні до лікування 

14,8% жінок), акне – у 2,8% (у 13,9 % випадків до лікування), патологія шлунково-

кишкового тракту – у 12,5 % жінок (37% пацієнток до медикаментозної корекції). 

Аналогічні зміни були наявні після лікувальної тактики у жінок з РВ в анамнезі. У 

контрольних обстеженнях загального розгорнутого аналізу крові через місяць після 

припинення лікування у пацієнток з аскаридозом нормалізація кількості тромбоцитів 

до 300-320 на 109/л відзначалась без додаткового призначення спеціальних 

медикаментів у 14 жінок (19,4%) з попередньо виявленим тромбоцитозом. 

Відсутність еозинофілії і нормалізація рівня лімфоцитів до 30-35% та гемоглобіну до 

показників норми також відмічено після лікування. Ефективність даної терапії 

покращила стан молочних залоз в 2 рази, однак не мала суттєвого впливу на 

патологію щитовидної залози.  
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У результатах загального розгорнутого аналізу крові через місяць після 

припинення лікування у пацієнток з аскаридозом нормалізація стану тромбоцитів до 

300-320 на 109/л відзначалась без додаткового призначення спеціальних медикаментів 

(у 14 жінок, 19,4 %). Відсутність еозинофілії і нормалізація рівня лімфоцитів до 30-

35% та гемоглобіну до показників норми також відмічено після лікування.  

Не було відзначено ефективності даної терапії в покращенні лікування злукових 

процесів, тяжистості в перитубарних просторах, обмеженої рухомості і фіксації матки 

та додатків у пацієнток без попередніх оперативних втручаннях на органах малого 

тазу і кишки у даної групи пацієнтів. Це зумовлено невідворотністю злукових змін, 

які можуть бути кореговані лише оперативним шляхом лікування. 

Після проведеної корекції відбулось в 2 рази зменшення частоти альгоменореї у 

жінок з даними скаргами до лікування, однак не було відзначено ефективності 

комплексної медикаментозної корекції на стан гіперменореї і аменореї у жінок з 

даними порушеннями до початку лікування. Рівень кортизолу і естрадіолу в крові 

обстежених, які мали підвищений рівень до проведення терапії мав тенденцію до 

зниження (табл. 5.3). 

  

Таблиця  5.3 – Рівень кортизолу і естрадіолу в першу фазу менструального 

циклу у жінок з первинним безпліддям та наявністю паразитів до і після 

комплексної медикаментозної корекції 

Досліджувані 

гормони 

Контрольна  

група (n=60) 

Підгрупа О до 

лікування (n=74) 

Підгрупа О після 

лікування (n=50) 

Кортизол (нмоль/л) 340,7 ± 23,1 397,1 ± 15,8* 328,4 ± 12,2 

Естрадіол (пмоль/л) 88,9 ±13,2 128,3± 4,4 * 92,3±2,7 
Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками у жінок з ПБ та ПУ до і після 

лікування 

 

У всіх пацієнток з підвищеним рівнем кортизолу після комплексного 

медикаментозного лікування показники гормону опустились до показників норми. 

Високі показники естрадіолу у жінок з РВ і ПБ на тлі паразитарного ураження 
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опустились до показників норми після проведеної медикаментозної корекції. 

Отримані дані підтверджують токсичний агресивний вплив паразитарних інвазій на 

репродуктивну системи.  

При оцінці змін вмісту цитокінів у жінок з ПБ та ПУ після лікування відмічено 

нормалізацію ІЛ-1β та ІЛ-4, що свідчить про зменшення рівня прозапальних процесів 

та напрямку до відновлення реакцій імунітету. Про це також свідчить напрям до 

зростання концентрації ІЛ-10 (табл. 5.4). 

 

Таблиця  5.4 – Вміст інтерлейкінів у жінок з первинною безплідністю та 

наявністю паразитів до та після лікування 

Тип 

інтерлейкіну 

Контрольна 

група (n=26) 

Підгрупа О 

до лікування 

(n=47) 

Підгрупа О 

після 

медикаментозної 

корекції (n=35) 

ІЛ-1β (пг/мл) 1,48  ±  0,3  3,8 ± 0,21*  1,7 ± 0,28 

ФНП-α 

(пг/мл) 

6,43± 1,42  8,3 ± 2,31 7,1 ± 1,12  

ІФН-γ (пг/мл) 3,52 ± 0,29 5,94±0,17* 3,71±0,27 

ІЛ-4 (пг/мл)   28,24 ± 

2,04 

73,92 ± 5,39 * 38,73±1,64 

ІЛ-10 (пг/мл) 2,24 ± 0,18  2,03 ± 0,24 2,18 ± 0,15 

Примітка: * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками у жінок з ПБ та ПУ до і після 

лікування 

 

Концентрація L-аргініну – прекурсора для біосинтезу нітроген оксиду у плазмі 

крові і лізаті лімфоцитів після проведеної корекції зростали. Так, концентрація L-

аргініну у плазмі крові жінок з ПБ після проведеної медикаментозної терапії зростала 

на 35% (р<0,05), у лізаті лімфоцитів - на 15%(р<0,05); пацієнток з РВ вміст L-аргініну 

у плазмі крові та лізаті лімфоцитів підвищився на 26% (р<0,05). Слід відзначити, що 

співвідношення між вмістом L-аргініну у плазмі крові та лізаті лімфоцитів 
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підвищився з 2,9 – до корекції до 3,4 – після лікування, що свідчить про менший 

рівень його метаболізму лімфоцитами (табл. 5.5).  

 

Таблиця 5.5 - Зміни концентрації L-аргініну у плазмі крові  та лімфоцитах у 

жінок з первинною безплідністю та  РВ за умов паразитарного ураження до і після 

медикаментозної корекції 

Групи 
обстежених 

L-аргінін 
у плазмі 

крові  
до корекції 

мкг/мл 
 

L-аргінін 
у плазмі  
після 

лікування 

крові мкг/мл 
 

L –аргінін в 

лізаті 

лімфоцитів 
до корекції 
мкг/мл 

L –аргінін в 

лізаті 

лімфоцитів 
після 

лікування 
мкг/мл  
 

Жінки з ПБ та 

аскаридозом (n=24) 
61,2±5,2^ 82,6±6,2* 21,4±3,1^ 24,6±1,7* 

 Жінки з РВ  з 

аскаридозом (n=25) 
63,7±5,8^ 80,1±5,4* 20,7±2,9^ 26,1±1,6* 

Примітка 1. * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками у жінок з ПБ та ПУ до і після 

лікування. 

Примітка 2. ^ - достовірна різниця (р<0,01) між показниками у жінок з ПБ та ПУ між плазмою 

крові і лізатом лімфоцитів. 

 

Після медикаментозної комплексної корекції зростання концентрації у плазмі 

крові та лізаті лімфоцитів пов’язано у першу чергу із зниженням його метаболізму 

індуцибельною NO-синтазою ендотеліальних клітин та клітин крові. У свою чергу 

активаторами індуцибельної NO-синтази є прозапальні цитокіни, продукція яких 

також після лікування знижувалась. Отже, зниження рівня прозапальних цитокінів та 

активності індуцибельної NO-синтази свідчить по ефективність отриманого 

лікування. 

У жінок з ПБ та РВ на тлі паразитарного ураження у плазмі крові до 

медикаментозної корекції було відзначено зростання вмісту нітрит-аніону на 14% 

(р<0,05) та зниження вмісту концентрація L-аргініну на 20% (р<0,05), при цьому у 

лізаті лімфоцитів також підвищувався вміст нітрит-аніону (на 20%, р<0,05) (табл.5.6).  
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Таблиця 5.6 - Зміни вмісту нітрит аніону у плазмі крові  та лімфоцитах у жінок 

з первинним безпліддям та РВ за умов паразитарного ураження до і після 

медикаментозної корекції 

Групи 
обстежених 

Нітрит-аніон 

в плазмі 

крові 
до корекції 
мкмоль/л 
 

Нітрит-
аніон в 
плазмі 

крові 
після 

лікування 
мкмоль/л 
 

Нітрит-аніон 
лізаті 

лімфоцитів 
до корекції 
мкмоль/л 
 

Нітрит-аніон 
лізаті 

лімфоцитів 
після 

лікування 
мкмоль/л 
 

Жінки з ПБ та 

аскаридозом (n=24) 
26,8±0,55 20,6±1,2* 20,6±0,4^ 14,2±1,1* 

 Жінки з РВ  з 

аскаридозом (n=25) 
25,9±0,9 21,1±1,3* 21,2±0,7^ 15,9±1,3* 

Примітка 1. * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками у жінок з ПБ та ПУ до і після 

лікування. 

Примітка 2. ^ - достовірна різниця (р<0,01) між показниками у жінок з ПБ та ПУ між плазмою 

крові і лізатом лімфоцитів. 

 

При оцінці вмісту цитокінів у жінок V групи спостереження констатовано 

зниження ІЛ-1β та ІЛ-4, 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. 5.7). 

Найбільш вірогідну роль у адекватному лікування і попередженні реінфікування 

у жінок з паразитарними ураженнями відіграють адекватні профілактичні заходи 

серед членів сімей пацієнток, у яких було виявлено глистову інвазію. Дітей і підлітків 

скеровували на лікування до педіатрів і сімейних лікарів. При наявності домашніх 

тварин, що могли бути джерелом зараження, рекомендували перевірити їх у 

ветеринарній клініці. Дотримання правил особистої гігієни і санітарії, достатнє 

провітрювання приміщень, використанням дезінфікуючих засобів при генеральних 
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прибираннях, прасування натільної та постільної білизни підчас і після лікування 

давало змогу уникати реінфекції. 

 

Таблиця 5.7 - Вміст інтерлейкінів, нітрит-аніона та L-аргініну у жінок з ПУ, які 

на етапі прегравідарної підготовки відмовились від запропонованої антигельмінтної 

терапії до і після лікування 

Примітка 1. * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками у жінок з ПБ та ПУпорівняно з 

контролем. 

Примітка 2. ^ - достовірна різниця (р<0,01) між показниками у жінок з ПБ та ПУпорівняно з 

результатами до лікування. 

 

Позитивна ефективність лікування паразитарного ураження альбендазолом і 

лікування мікст-інфекцій нижнього і верхнього відділу генітального тракту 

комбінованим препаратом, що містить 200 мг офлоксацину і 500 мг орнідазолу в 

поєднанні з вагінальними свічками на ніч (орнідазол, неоміцин, ністатин, преднізолон 

протягом вибраного терміну лікування призводить до нормалізації елімінації 

паразитарних агентів, елімінації патологічних збудників в кишці і статевих шляхах, 

відновленню мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту і піхви.  

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* 



224 
 

Отже, результати наших досліджень щодо  впливу медикаментозної корекції на 

стан паразитарного ураження, мікробіоценозу піхви і кишківника, системи NO та 

інтерлейкінів, деяких гормонів у жінок з РВ та ПБ на тлі паразитарного ураження, 

обґрунтовують висновок про ефективність модифікації способу обстеження та 

лікування з використання антигельмінтного лікування поряд з терапією впливу на 

мікстінфекції з метою відновлення РЗ у жінок та попередження хронізації інфекції та 

утворенням злукових процесів.  

Підсумовуючи вплив комплексної медикаментозної корекції на порушення 

мікробіоценозу травної і статевої систем, стану NO і імунного захисту, гормональних 

змін  у жінок з патологією репродукції на тлі паразитарного ураження, які є 

патогенетичною основою непліддя, репродуктивних втрат та акушерських 

ускладнень, необхідно зазначити, що під її впливом відновлюється стан екосистеми 

піхви і кишки, знижується кортизол, естрадіол, ІЛ-1β та ІЛ-4, нормалізується стан 

тромбоцитів і лімфоцитів в крові, корегується патологія сечовидільної і травної 

систем, що позитивно впливає на стан організму жінки і створює адекватні умови для 

прегравідарної готовності жінки.   

 

5.2 Вплив комплексної медикаментозної корекції на репродуктивну функцію у 

жінок первинною безплідністю на РВ в анамнезі 

 

Після лікування ПБ антигельмінтною терапією і корекцією мікробіоценозу стану 

піхви і кишки  завагітніло 51 жінка зі 108 пацієнток, що складає 47,2%. Після 

застосування лапароскопових і гістероскопових втручань з лікувально-

діагностичною метою протягом року вагітність наступила ще у 26 пацієнток (24%). 

Невідворотні зміни маткових труб на фоні трубного і трубно-перитонеального 

непліддя зумовили скерування на допоміжні репродуктивні технології 21,3% жінок.  

Жінки з перенесеним ПУ і порушенням стану мікробіоценозу піхви більш 

активні щодо вибору оперативних методів діагностики і лікування при 

неефективності консервативної терапії, оскільки вільний доступ до медичних 

ресурсів інтернету допомагає лікарям в контакті з пацієнтами.  
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Після лікування ПБ у жінок без ПУ в анамнезі, із 78 жінок завагітніло 33 жінки, 

що становить 42,3%, після проведення лапароскопових і гістероскопових втручань 

бажану вагітність отримали ще 12 пацієнток (15,4%). Пацієнтки даної групи менш 

активно погоджувались на інвазійні втручання, і при неотриманні результату в 

швидких по часу термінах 16,7% вирішило змінити лікаря.  

Отже, після проведення комплексної медикаментозної корекції і відповідного 

гормонального лікування у жінок з ПБ та ПУ в анамнезі ефективність настання 

вагітності становила 71,3%, у пацієнток з ПБ без перенесених глистяних інвазій 

57,6%. Репродуктивні втрати у жінок після лікування первинного непліддя з ПУ 

склали 14,1%, у жінок (табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 - Структура репродуктивних втрат у жінок з РВ в анамнезі з 

використанням комплексної медикаментозної  корекції, абс, % 

 

 
Ускладнення 

Жінки з РВ та ПУ  Жінки з РВ без ПУ  

Без корекції 

n=91 
Після 

корекції 

n=72 

Без 

корекції 

n=83 

Після 

корекції n=68 

абс % абс % абс % абс % 

Мимовільний викидень 

до 12 тижнів 
62 68,1# 8 11,1* 37 44,6# 5 7,3* 

Мимовільний викидень 

після 12 тижнів 
22 24,2# 1 1,4* 11 13,2# 2 2,9* 

Позаматкова вагітність 9 9,9# 1 1,4* 5 6,0# 1 1,5* 

Вагітніть, що не 

розвивається  
23 25,3# 5 5,6* 13 15,7# 2 2,9* 

Передчасні пологи 12 13,2# 2 2,8* 6 7,2# 0 0 

Примітка 1. * – достовірна різниця (р<0,05) між показниками групи жінок з РВ після 

використання медикаментозної корекції. 

Примітка 2. # - достовірна різниця (р<0,05) між показниками груп жінок з РВ з і без ПУ. 
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Це дає підставу констатувати, що навіть використання арсеналу вагітність 

зберігаючої терапії у жінок з перенесеним непліддям  не дає ефективність в 

народженні здорової і доношеної дитини. 

Після комплексної медикаментозної корекції і прегравідарної підготовки жінок 

з РВ завагітніло 140 жінок. Доношену здорову дитину отримало після 

запропонованого лікування 77,8% жінок з перенесеними ПУ і РВ і 85,4% пацієнток 

без глистів в анамнезі. 

Про ефективність протипаразитарного лікування поряд з корекцією стану 

мікробіозу піхви свідчить, зокрема, зменшення в 2,8 рази частоти явищ загрози 

переривання вагітності у групі з РВ і ПУ, і 4,2 рази токсикозу І половини вагітності 

під час попередніх вагітностей, який вимагав медикаментозного лікування, і 2 рази 

анемії вагітних, порівняно з перебігом попередніх вагітностей.  

У жінок з РВ і ПУ в результаті медикаментозної комплексної корекції 

зменшилась частота загрози переривання вагітності в 2,5 рази (χ²=10,9, p<0,01; 95% 

ДІ=6,0–19), токсикозу І половини вагітності, який вимагав медикаментозного 

лікування після корекції - в 4 рази (χ²=11,4, p<0,01; 95% ДІ=1,1–10,1), анемії вагітних 

- в 1,5 рази (χ²=1,7, р=0,2, 95% ДІ=5–17,3); патології сечовидільної системи - в 2,5 рази 

(χ²=11,4, p<0,01, 95% ДІ=1,1–10). Поряд з цим відмічено зменшення прееклампсії під 

час вагітності або в пологах (χ²=1,6, р=0,2, 95% ДІ=0,4-6,0), відшарування плаценти, 

кровотечі в пологах або в післяпологовому періоді (χ²=8,5, p<0,01, 95% ДІ=0,4-6,0), 

запальних процесів в після пологовому періоді (χ²=4,4, p=0,04, 95% ДІ=2-12).  

Проведення розроблених діагностично-терапевтичних заходів при розладах РЗя 

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. 

Результати вивчення ПУ у жінок репродуктивного віку дозволили створити 

схему етіопатогенетичного зв’язку між наявністю глистяних інвазій, механізмами 
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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 РЗ у жінки з розвитком репродуктивних втрат і 

безплідності.  

Після проведення комплексної протипаразитарної терапії, медикаментозної 

корекції і відповідного гормонального лікування у жінок 207 жінок IV групи 

ефективність лікування у вигляді настання вагітності отримали 153 пацієнтки, що 

становило 73,9 %, що в 2,2 разу перевищує настання вагітності у жінок V групи 

протягом року спостереження - 31 жінка (32,9 %).  

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 РЗ у жінок на тлі паразитарного ураження на прегравідарному 

етапі.  

У дисертації вирішена актуальна наукова проблема сучасного акушерства і 

гінекологїі – оптимізація стану РЗ у жінок із ПУ 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 мікстінфекцій антигельмінтних 

препаратів з метою відновлення РЗ у жінок, запобігання хронізації інфекції, 

утворення злукових процесів, що забезпечило зростання частоти бажаної вагітності в 

2,2 разу.  

Отримані результати дали можливість зробити наступні висновки: 
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1. Запропонований новий діагностично-лікувальний підхід до скринінгової 

діагностики паразитарних уражень у жінок з репродуктивними втратами, 

первинною безплідністю, рецидивуючими запальними процесами нижніх відділів 

статевих шляхів, який включає першочергову етапність діагностики глистяних 

інвазій поряд з протоколами ведення пацієнток (наказ №417, № 624).  

2. Використання заходів комплексної медикаментозної корекції ефективно 

елімінує паразитарну інвазію, нормалізує стан мікробіоценозу піхви  та кишки, 

знижує підвищені рівні кортизолу, естрадіолу, ІЛ-1β та ІЛ-4, відновлює вміст 

нітрит-аніону та концентрацію L-аргініну, суттєво покращує патологію шлунково-

кишкового тракту, сечовидільної системи і акне, нормалізує стан тромбоцитів і 

лімфоцитів в крові.  

3. Комплексна медикаментозна корекція покращує зростання частоти 

бажаної вагітності в 2,2 разу. 

Основні положення цього розділу висвітлені у наступних працях [122, 126, 

141]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Питання ролі паразитів у репродуктивній функції жінок, його зв’язок з 

гінекологічною та акушерською патологією та принципи діагностики і лікування 

залишаються мало висвітленими. Впливу паразитарної інвазії та її ускладень на 

розвиток непліддя та перинатальних втрат не приділялось належної уваги, хоча дані 

епідеміологічних  досліджень свідчать про значне зростання уражень населення на 

гельмінтози, лише поодинокі роботи в світовій літературі описані у висвітленні 

ускладнень паразитозів на репродуктивне здоро’я жінок [2, 252, 287, 299, 368].  

Вражаючі дані оприлюднені по розповсюдженню аскаридозу  у світі  - 819 

мільйонів людей інфіковані Ascaris lumbricoides [211]. У Західній Україні за 2014-

2015 р.р. ентеробіоз був фіксований від 500 до 1300 осіб на 100 000 населення в 

залежності від району проживання, аскаридоз - 200-300 випадків 100 000 населення 

[96]. Основна роль у виникненні паразитарних захворювань належить ентеробіозу, 

аскаридозу та токсокарозу (98% усіх випадків), з яких частіше всього зустрічається 

ентеробіоз (96,7%) [45, 166, 284, 385].  

Неоднозначність гельмінтозів як чинника порушення репродуктивної функції, 

призводять до збільшення частоти мимовільних викиднів, передчасних пологів, 

післяпологових запальних ускладнень, народження дітей із низькою масою тіла, 

зростання частоти перинатальної захворюваності та смертності [2, 148? 386]. Окрім 

цього, ПУ у гінекологічній практиці може бути етіологічним фактором розвитку 

рецидивуючих цервицитів, вагінітів та вульвітів [11, 201]. В той самий час у останніх 

фундаментальних оглядах літератури по діагностиці та лікуванню аскаридозу 

відсутня інформацію по його ролі у вагітних [288, 386]. 

Проведений аналіз даних літератури щодо розповсюдженості ПУ у вагітних 

жінок у інших країнах обумовив поглиблення нами досліджуваної проблеми, 

враховуючи роль гельмінтозів: у жінок при репродуктивних втратах, первинною 

безплідністю, при хронічних рецидивуючих запальних процесах нижніх відділів 

статевої системи, acne vulgaris, що на сьогоднішній день було визначено уперше.  



230 
 

Саме тому, вивчення та ідентифікація ПУ та його вплив на РЗ жінок є важливим 

для розуміння механізмів впливу на репродукцію жінки, що дозволяє врахувати ланки 

патогенезу за умов наявності паразитів, як етіологічного фактора порушень РЗ у 

жінок.  

Клініко-епідеміологічні дослідження проведені в популяції жінок 

репродуктивного віку дозволи з’ясувати частоту і структуру ПУ при порушеннях РЗ 

у жінок. Нами відзначено, що ентеробіоз на 1000 жінок м. Львова зустрічається у 69,0 

(6,9 %), у жінок Львівської області – у 38,0 (3,8 %), аскаридоз - у 71,0 (7,1 %) і 31,0 

(3,1 %), відповідно, токсокароз - у 10,0 (1,0 %) і 19,0 (1,9 %), відпровідно, лямбліоз – 

у 28,0 (2,8 %) і 20,0 (2,0 %) обстежених, відповідно.  

Порівнюючи отримані нами результати з даними літератури слід відзначити, що 

вивчення ПУ у різних країнах проводили переважно у здорових жінок та під час 

вагітності. Так, у вагітних жінок паразити були виявлені від 2 до 12% обстежених 

[313, 385]. При цьому Ascaris lumbricoides виявляли у 14% вагітних в Мексиці, у 15% 

вагітних жінок в Ефіопії, у 23% - в Нігерії [261].  Згідно даних Соколової М.І. [148] 

серед невагітних жінок інфіковані нематодозом, лямбліозом та змішаною інвазією 

становили 20,5%, серед них 10,3% були інвазовані лямбліозом. У групі вагітних 

інфікованими були 31,6%.  

В опублікованій в 2017 році роботі колег з Бразилії по вивченню ПУ у 

онкохворих пацієнтів, глистяні інвазії було знайдено у 61,6% обстежених. 

Найчастіше виявляли Ascaris lumbricoides - у 33,3% і лямблії - у 26,6% обстежених 

[327]. 

На основі отриманих результатів нами визначена роль ПУ в генезі порушень РЗ 

жінок, зокрема у розвитку первинного безпліддя ПБ, РВ, ускладнень гестаційного 

процесу, хронічних запальних процесів органів репродуктивної системи жінки. 

Ураження гельмінтами у жінок із розладами РЗ спостерігалось у 52,3% (χ²=34,9, 

р<0,01; 95% ДІ=42,5-62,1) обстежених при ускладненому репродуктивному анамнезі, 

у 58,0% (ВШ=8,9; 95% ДІ=5,2–15,3) пацієнток – при ПБ, у 48,4% випадків (ВШ=6,2; 

95% ДІ=3,7–10) – при хронічних запальних захворюваннях статевих органів. 
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Агресивність аскаридозу і його ускладнень, як фактора ПБ є недооцінено, що 

зумовило відсутність обстеження на паразитарні інвазії в алгоритмах обстежень 

пацієнтів з непліддям у протокольних документах [214, 311, 318].  

При аналізі поєднаного інфікування паразитами пацієнток з ПБ нами були 

з’ясовано, що одночасне визначення аскарид та гостриків було у 5 % обстежених, з 

токсокарозом - у 30% обстежених, з лямбліозом - у 5 % пацієнток. Тоді як у пацієнток 

з ПБ та токсокарозом аскариди виявлялись у 78,5% обстежених, виявлення гостриків 

та лямблій не спостерігалось. Тобто, за присутності аскаридозу у жінок з первинною 

безплідністю, поєднання з токсокарозом буде у однієї пацієнтки з трьох, а при 

токсокарозі у 3-х з 4 пацієнток можлива аскаридна інвазія. Особливості та умови 

співіснування різних паразитів в організмі потребує поглиблених досліджень.  

У жінок РВ відсоток виявлення глистяних інвазій спостерігався до 63,7% 

обстежених, при цьому поєднане виявлення паразитів у калі і шляхом визначення 

титрів IgG до аскариди, токсокари і лямблій у крові обстежених спостерігалось у 

11,5% жінок. У пацієнток з РВ в анамнезі ентеробіоз виявляли у 19-29% обстежених 

пацієнток, що супроводжувалось наявністю хронічних запальних процесів нижніх 

відділів статевої системи: кольпітом, ендо- та екзоцервіцитом, вульвовагінітом, 

подразненням шкіри зовнішніх статевих органів та перианальної ділянки.  

Нами доведено, що у пацієнток з рецидивуючим кандидозним кольпітом 

гострики були виявлені у 36%, аскариди - у 12,4% обстежених; у пацієнток з вперше 

виявленим кандидозним кольпітом гострики були у 25%, аскариди - у 12% 

обстежених; у пацієнток з алергічним кольпітом – гострики виявлялись у 10%, 

аскариди у 20% 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). У пацієнток з первинним кандидозом частота ПУ становила (40±4,9) %, що 
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є досить високою і може свідчити про вплив сторонніх тіл – яєць глистів на 

екосистему піхви і викликати розвиток кольпіту. У жінок з алергічним кольпітом 

виявлення глистяних інвазій становило у 30±4,6 % обстежених. Отже, в кожної 

третьої пацієнтки з рецидивуючим кандидозним кольпітом і в кожної четвертої з 

первинним кандидозом виявляли ентеробіоз, з алергічним кольпітом в кожної третьої 

виявляли аскаридоз, в кожної шостої – ентеробіоз. 

Порівнюючи отримані нами результати по частоті виявлення паразитів у жінок з 

запальними захворюваннями статевої системи, то у наших дослідженнях вони були 

виявлені у 12,4% пацієнток з рецидивуючим кандидозним кольпітом, у дослідженнях 

Басової Т. А. [11] показано, що у жінок з ендоцервіцитом ураження аскаридами 

становило 10,6% обстежених. 

Дані літератури щодо гормональної та імунологічної відповіді за умов вагітності 

при наявності паразитів детально вивчаються [26]. Один з поглядів на це питання 

підкреслює, що гормони людини можуть безпосередньо діяти на паразитів 

попереджуючи або сприяючи процесам їх репродукції [25, 448, 450]. 

Нами показані зміни гормонального балансу - підвищений рівень кортизолу на 

26% (р<0,05) та напрям до гіперестрогенії у жінок із ПУ. Виявлення у 23% жінок з 

непліддям зростання рівня кортизолу вище верхньої межі норми дає можливість 

констатувати токсичний вплив аскаридозу з розвитком синдрому хронічного стресу, 

який вторинно впливає на фолікулоґенез. При цьому рівень ФСГ, ЛГ, пролактину, 

ТТГ, вільного та загального тестостерону у плазмі крові пацієнток з первинною 

безплідністю та ПУ практично не відрізнялися від відповідних показників жінок з ПБ 

без ПУ. 

При визначенні вмісту гормонів у жінок з ПБ було відмічено тенденцію до 

гіперестрогенії на тлі ПУ, що загрожує матковими кровотечами, ендометріозом, 

порушеннями менструального циклу, ризиком розвитку фіброміоми матки, 

гіперплазією та поліпозом ендометрію, які вторинно є факторами непліддя з 

порушенням дозрівання фолікула, адекватності проліферації ендометрію і готовності 

організму жінки до імплантації, розвитком онкологічної патології жіночих статевих 

органів та молочних залоз [149, 282, 461]. Гіпоестрогенія і гіперестрогенія є прямими 
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чинниками порушення дозрівання фолікула, адекватності проліферації ендометрію і 

готовності організму жінки до імплантації. Введення гомогенату аскариди не 

перешкоджає імплантації, однак викликає високий рівень завмерлих вагітностей, 

зменшує кількість живих плодів і затримку їх розвитку у посліді тварин, більші 

прояви вроджених вад розвитку (екзонцефалія, craniomeningocele і гідроцефалія). 

Також було виявлено, що ін’єкції високих доз гомогенату аскариди у вагітних мишей 

викликали зниження маси тіла порівняно, зміни поведінки, порушення 

внутрішньоутробного дозрівання посліду, зростання смертності самок, доказано 

позитивний взаємозв’язок між дозою введення гомогенату аскарид та смертністю 

вагітних мишей [232]. Токсичні продукти гомогенату аскарид достовірно викликали 

посилення вагінальних кровотеч та внутрішньоутробного завмирання плодів, що є 

актуальним у патогенезі тромбоемболічних ускладнень [35]. 

Одним з дискусійних питань є зміни гормонального статусу пацієнток з ПБ та 

наявністю паразитів, що обумовлено роллю СЕП, які можуть викликати автоімунні 

процеси у залозах внутрішньої секреції. На сьогоднішній день дані літератури 

свідчать про те, що АІТ є одним з факторів порушення репродуктивної системи і 

акушерські сукладнення [38, 42, 70, 71, 109, 168]. Нами відмічено більшу частоту 

(14,8±3,5) % виявлення неоднорідності ехогенності щитовидної залози у пацієнток з 

первинною безплідністю та ПУ. Відзначені зміни були присутні у (5,1±2,2) % жінок 

без ПУ (підгрупи Р) і не були виявлені у пацієнток групи контролю. Високий рівень 

АТПО і АТТГ виявлено у (15,7±3,6) % пацієнток з ПУ (підгрупа О) і у (10,3±3,0) % 

жінок підгрупи Р. У пацієнток контрольної групи подібні зміни відмічались у 

(4,0±1,9) % обстежених.  

Отримані дані не дають змоги стверджувати, що аскаридоз викликає 

автоімунний процес в щитоподібній залозі у пацієнток з первинною безплідністю. 

Високий титр антитіл до тиропероксидази і тироглобуліну у пацієнток з первинною 

безплідністю і ПУ у (15,7±3,6) % обстежених потребує продовження досліджень в 

даному напрямку.  

Останніми роками описані поодинокі дослідження тироїдного статусу при 

паразитарному ураженні. Так, у хворих з кишковою стадією аскаридоза відзначалось 
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зниження вмісту Т3, Т4 і збільшення рівня ТТГ, що свідчить про необхідність 

відповідної корекції [67]. 

Отримані нами результати свідчать, що у пацієнток з ПУ частіше виявляли 

недостатність лютеїнової фази (на 15% більше). Частота патології молочних залоз у 

пацієнток з безплідністю 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 (15,0 %). Гіперпролактинемія 

спостерігалась у 10,2 % пацієнток з ПУ та у 9,0 % пацієнток без ПУ. При цьому рівень 

гіперпролактинемії у жінок з ПБ коливається в широких межах, однак у 47% жінок 

зростання вмісту пролактину становило від 24-30 нг/мл, і тільки у 23% його 

концентрація перевищувала 40 нг/мл без наявності мікроаденоми гіпофізу [300, 320, 

343]. Згідно даних інших вчених, зростання концентрації пролактину в плазмі крові 

може коливатися від 25,0 до 230,0 нг/мл, при цьому галакторея спостерігалась у 15% 

жінок з гіперпролактинемією [31, 155].  

Важливим аспектом є зміни шкіри за умов різних патологій. Приєднання 

бактеріальної мікрофлори веде до розвитку запалення і формування запального 

процесу. Активний вплив на функцію сальних залоз і розвиток акне мають 

андростендіон, тестостерон і особливо дегідротестостерон (ДГТ), що продукуються 

наднирниками і яйниками. Вплив андрогенів на центральну нервову систему, поряд з 

косметичними дефектами обличчя, порушує поведінкові та емоційні процеси, 

призводячи до депресії, емоційної лабільності, підвищеного рівня тривожності та 

агресії [164, 172, 219]. Нами вперше описана специфічна висипка на підборідді та по 

нижніх частинах щік з регулярним підсипанням перед менструацією, після нервового 

перенапруження або переїдання у пацієнток віком 18-43 років з наявністю в організмі 

аскарид. У пацієнток з ”аскаридною” висипкою при гінекологічному огляді часто 

виявляли різного ступеня вираженості запальні процеси жіночої статевої системи, а 

також порушення зі сторони шлунково-кишкового тракту. Виявлення та 

характеристика специфічної висипки на обличчі є одним з симптомів аскаридної 

інвазії у жінок, що необхідно враховувати акушерам-гінекологам та сімейним лікарям 
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для правильної постановки діагнозу та проведення відповідного лікування. Також 

слід враховувати, що правильна оцінка наявності висипки зменшить витрати 

пацієнток при відвідуванні косметичних салонів і, відповідно, зекономить кошти [92, 

164].  

У механізмах ПБ і РВ значну роль відіграє функціонування ендотеліоцитів, 

продуктів їх синтезу та рівень процесів ліпопероксидації [161]. Білки, вуглеводи та 

ліпіди, виділяються аскаридами отримали назву секреторно-екскреторні продукти 

(СЕП), є активними субстанціями які можуть безпосередньо або за участі 

прозапальних цитокінів активувати іNOS ендотеліоцитів та лімфоцитів і активували  

процеси ПОЛ. Особливо небезпечними є ці процеси у дрібних судинах та капілярах 

матки та ячників, що може сприяти розвитку ПБ і РВ. NO має важливу значення у 

функціонуванні лімфоцитів, які є потужною ланкою системи захисту організма,  

локального кровоплину, продукція NO у лімфоцитах периферичної крові змінюється 

за умов аутоімунних захворюваннях у людей, запальних процесах, канцерогенезі [3, 

87]. Вважається, що NO який синтезується еNOS має цитопротекторну дію і може 

приймати участь у продукції цитокінів [304, 393].  

Нами досліджено, що у жінок з ПБ без ПУ показники NO –синтазної системи, 

процесів ліпопероксидації та активності ензимів антиоксидантного захисту у плазмі 

крові та лізаті лімфоцитів достовірно не змінювались порівняно з показниками 

контрольної групи обстежених. Дослідження стану ендотеліальної дисфункції у 

жінок із ПУ свідчить про значну активацію іNOS у лізаті лімфоцитів у 8 разів, 

(p<0,01), продукції нітрит-аніона – на 14 % (р<0,05); у плазмі крові збільшився вміст 

ТБК-активних продуктів – на 40 % (р<0,05), активність СОД та каталази (р<0,05) та 

зниження концентрації L-аргініну – на 23% (р<0,05), що може бути чинником 

порушень репродуктивного здоров’я. Порівнюючи наші дані з результатами інших 

дослідників на фоні аскаридної інвазії спостерігається накопичення вільних 

радикалів [91]. Зростання рівня процесів ПОЛ у плазмі крові пацієнтів інфікованих 

аскаридами було відзначено також раніше [404]. Бекиш В.Я. з колегами встановили, 

що метаболіти мігруючих личинок аскарид мають генотоксичний і цитотоксический 

вплив на соматичні і генеративні клітини господаря, викликаючи зростання 
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одноланцюгових розривів, лужно-лабільних сайтів ядерної молекули ДНК на 1-8,1% 

в кістковому мозку і на 5,5-14,9% в сім'яниках інвазованих мишей-самців. Метаболіти 

мігруючих личинок аскарид малють ембріотоксичну дію, зумовлену зростанням 

передімплантаційної загибелі в 4,3-6 разів при заплідненні після зараження, 

збільшують постімплантаційну загибель в 2,7-4,2 разу при зараженні після настання 

вагітності. Ембріотоксичний ефект супроводжувався зменшенням середньої маси 

ембріонів і їх краніокаудальних розмірів в 1,1-2,3 рази. Мігруючі личинки аскарид 

стимулювали розвиток окисного стресу в ембріонів самок щурів: збільшують 

концентрацію МДА на 71,1%, знижують активність каталази на 79,5% і СОД на 49,2% 

[13]. 

Таким чином, наявність аскаридозу викликає прозапальну системну реакцію, яка 

проявляється у підвищення продукції нітрит-аніона за рахунок зростання активності 

іNOS, процесів ліпопероксидації, зниження активності СОД та зростання активності 

каталази. 

Звертає на себе увагу те, що під час обстеження жінок в прегравідарному періоді 

з РВ і аскаридозом, нами було відмічено у результатах загального розгорнутого 

аналізу крові підвищений рівень тромбоцитів до 350-480 на 109/л у (19,4±4,0)% 

обстежених, що не було виявлено у жодної пацієнтки з лямбліозом, ентеробіозом та 

в жінок без глистяної інвазії. Після антигельмінтної терапії рівень тромбоцитів 

нормалізувався без додаткового застосування антикоагулянтів. Наші дані 

підтверджують опубліковані результати робіт щодо можливі аскариозу бути 

фактором тромбоцитозу з наслідками тромбозу глибоких вен ніг, емболії підколінної 

артерії, легеневу тромбоемболії, смерті вагітних жінок з наявністю аскарид в серці 

[220, 262, 350, 377].  

Наш погляд, щодо ролі аскарид як патогенетичного фактора порушень РЗ, 

співзвучний з результатами інших дослідників [318]. При попаданні та розвитку 

Ascaris lumbricoides у організмі синтезується специфічний IgE у відповідь на білки 

паразита – поліпротеін алерген ABA-1, тропоміозин, глутатіон-S-трансферазу [295]. 

IgG, що синтезуються та виділяються В лімфоцитами є ключовим критерієм  

діагностики при потраплянні паразитів в організм. На сьогоднішній день визначені 



237 
 
специфічні антитіла до різних гельмінтів IgG та збудників інфекцій. Те, що не у всіх 

пацієнток з позитивним титром IgG до аскарид виявлена наявність яєць аскарид в калі 

свідчить про різну ступінь інфікованості пацієнток та різною стадією розвитку 

паразита. Відомо, що яйця паразитів, як і самі паразити, є інородними тілами в піхві, 

викликають ендогенну інтоксикацію, алергічні прояви, гіповітаміноз, пригнічують 

імунну відповідь організму [5]. Виникнення подразнень шкіри при дії гельмінтів 

обумовлено тим, що ними виділяється СЕП, які володіють імуномодуляторною 

активністю, один з них СЕП-62 активує секрецію IL-10 з В-лімфоцитів та макрофагів 

[216]. Треба звернути увагу на те, що деякі гельмінти, у тому числі і Ascaris suum, 

синтезують екдистерон [215]. СЕП, що виділяються з аскарид, які знаходяться  на 

поверхні шкіри та слизових є високо активними алергенами і викликають запальні 

місцеві ураження.  

Відносно імунологічної відповіді, то згідно існуючим даним поступлення різних 

гельмінтів в організм викликає як загальні спільні зміни відповіді   інтерлейкінів, так 

і специфічні для певних паразитів. В дисертаційній роботі здійснено поглиблене 

дослідження впливу ПУ на формування системного запалення та вміст прозапальних 

цитокінів (ІЛ-1β, ІФН-γ, ФНП-α). Аналіз змін цитокінового профілю виявив: 

зростання концентрації ІФН-γ на 69% (р<0,05), ФНП-α – на 60% (р<0,05), ІЛ-1β - у 

2,5 разу (р<0,05), ІЛ-4 - у 2,6 разу (р<0,05) в сироватці крові. Нашими дослідженнями 

показано зростання у жінок з ПБ та наявністю паразитів вмісту прозапального 

цитокіну  ІЛ-1β (у 2,5 рази, р<0,05) та одночасного підвищення вмісту цитокінів ІФН-

γ (на 68%,р<0,05) та ІЛ-4 (у 2,6 рази, р<0,05). Згідно літературних даних, зміна 

продукції цитокінів Т-хелперами залежить від концентрації у крові продуктів, які 

виділяють аскаридами [52, 216]. При цьому, Т-хелпери першого типу виділяють як 

прозапальний ІЛ-1β, так і протизапальний  ІФН-γ, що обумовлює у наших 

дослідженнях підвищення рівня прозапального цитокіну ІЛ-1β та паралельного 

зростання цитокіну ІФН-γ. На фоні аскаридної інвазії зниження кількості CD8 / Т-

супресорів і збільшення CD4 / Т-хелперів відображає активацію специфічного 

імунітету, поряд з цим зниження лейкоцитів і еозинофілів відповідає стадії фіксації 

еозинофілів на поверхні паразитів  
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По результатам Азамової З. Ш. є достатньо підстав вважати гельмінтно-

протозойні інфекції значущим фактором ризику акушерської та перинатальної 

патології, оскільки при обстеженні вагітних жінок на тлі ПУ надлишкова активація 

Th1- і Th2-популяцій лімфоцитів, поряд з інтоксикацією і сенсибілізацією діє 

несприятливо на процеси внутрішньоутробного формування, дозрівання плода і його 

імунної системи. Вважаючи на високу поширеність паразитозів, клінічна картина 

перебігу у вагітних є більш стерта, зате чітко виражені сенсібілізація і індукція Th2-

типу імунної відповіді із зростанням в два рази рівнів ІЛ-4, ІЛ-5, порівняно з  

показниками невагітних [2].  

Вивчення системного запаленням на тлі паразитарної персистенції в кишківнику 

активно вивчається в останні роки. Так, в публікації колективу авторів на чолі з Zavala 

G.A. в 2018 році було представлено, що ПУ в кишці викликає запалення кишечника, 

не спричиняючи росту С реактивного білка, IL-6, IL-10 та ФНП-α [326]. При вивченні 

імунних реакцій та системного запалення організму спричинених аскаридозом, 

Almeida S. в 2017 році описав інгібуючий вплив на експресію цитокінів (ФНП-α, IL-

6 та IL-10) і моноцитарних макрофагів in vitro [193]. Дослідження імуномодулюючих 

властивостей гельмінтів вивчається на моделях на мишах та клінічних випробуваннях 

для лікування аутоімунних захворювань та їх потенційному використанні як 

імунотерапії при гострих і хронічних запальних захворюваннях шлунково-кишкового 

тракту. Це зумовлено потужною і стійкою імунною здатністю гельмінтів залишатися 

непоміченими в людських тканинах протягом десятиліть [310]. Згідно останніх 

експериментальних даних вчені виявили численні молекули в геномі Ascaris suum з 

протизапальними властивостями, які можуть використовуватись для використання в 

терапевтичних цілях [240]. Згідно нових досліджень 2016-2018 рр, види Ascaris мають 

більше 15 потенційних імуномодуляторів. Оскільки глистяні інвазії здатні 

модулювати імунну відповідь хазяїна за допомогою механізмів, що сприяють 

хронічній персистенції паразитів в організмі гостодаря. Titz T.O. з колегами в 2017 

році виявили в експерименті на мишах, що A. suum помітно інгібує приплив 

лейкоцитів, пригнічує секрецію прозапальних цитокінів (IL-1β, ФНП-α та IL-6) та 

індукує високий рівень IL-10 і TGF- β, а також CD4 + CD25. [216 ]. Такий самий ефект 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zavala%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29364525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zavala%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29364525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almeida%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29162324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almeida%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29162324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Titz%20TO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28703913
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глибокого пригнічення імунної та запальної відповіді A. suum було досліджено у 

свиней. Використовуючи транскриптомічний аналіз, Midttun H.L.E. з колегами в 2018 

році показали, що свині з хронічною інфекцією A. suum мали суттєве пригнічення 

запальної відповіді у слизовій оболонці кишечника, викликали зниження генів, що 

кодують цитокіни та антиген-процесинг. A. suum негативно впливали на вироблення 

цитокінів, порушувалґи експресію циклооксигенази-2, змінювали метаболізм 

глюкози та знижували здатність індукувати вироблення ІФН-γ Т-клітинами [215]. 

Опубліковані дослідження щодо імуномодулюючого ефекту рекомбінантного 

цистатину з A. lumbricoides (rAl-CPI ) на гостру модель сульфату натрію декстрану 

(DSS)-індукованого коліту у мишей [209, 295]. Лікування rAl-CPI значно знизило 

активність індексу активності захворювання, активність мієлопероксидази та 

запалення без токсичних ефектів шляхом гіперекспресії гена IL-10 та TGF-B та 

зниженням експресії IL-6 та ФНП-α  що підтверджувалося рівнем цих цитокінів у 

тканинах кишечника. rAl-CPI знижувало запалення в моделі миші DSS-індукованого 

коліту, збільшуючи експресію протизапальних цитокінів і зменшуючи прозапальних, 

що дало поштовх в новій фазі досліджень імунодепресантного ефекту цієї нематоди.  

На експериментальних  моделях різних патологій показаний супресивний вплив 

паразитів, що проявлявся переважно у зниженні вмісту в крові рівня IL-5, IL-4, IL-17; 

зростанні IL-10 [226, 324, 339 ]. Тоді як, вплив аскарид викликає зростання IL-10. 

Виділення TNF-альфа, імуноглобуліна-гамма і IL-12 периферійними моноцитами 

пацієнтів з аскаридозом було менше, ніж контролі [407]. Подібні результати 

досліджень  проявлялись і при загостреннях хронічного аднекситу [20] і безпліддя 

неясного генезу [449]. 

Аскаридоз найбільш агресивний  паразит щодо ураження репродуктивної 

системи, оскільки його присутність не проявляється гострою симптоматикою, яка 

заставляє пацієнтку звернутись за допомогою, забезпечуючи тривалу персистенцію з 

імуносупресивними впливом на організм. Загнострення і чисельна кількість 

аскаридної інвазії створює передумови для виникнення гострого та хронічного 

апендициту, кишкової непрохідності, анемії, гіповітамінозу В. Внаслідок 



240 
 
оперативних втручань з приводу апендициту зростає частота перитонеального та 

трубного непліддя, збільшується ризик позаматкової вагітності [93]. 

В результатах наших досліджень при наявності  запальних захворювань нижніх 

відділів сечостатевої системи різної етіології гельмінти виявляли у 30% гінекологічно 

обстежених жінок [12, 335].  Патологія сечовидільної системи, яка зумовлена ПУ 

зрідка описується в літературних джерелах. У даний час існує лише дві теорії про те, 

як Ascaris lumbricoides може попасти в сечовивідну систему: утворення нориць між 

кишківником та сечовидільною системою або ретроградна міграція дорослого 

паразита через уретру. Найбільш часто зареєстрованим місцем перебування 

аскаридозу в сечовивідних шляхах є сечовий міхур. Міграція паразитів через уретру, 

як правило, виникає внаслідок стресових станів, таких як лихоманка, анестезія або 

попередній прийом антигельмінтних препаратів. Описані клінічні випадки, щодо 

виходу під час сечовипускання живих Ascaris lumbricoides на фоні відсутності 

виражених патологічних симптомів [321, 367, 399]. Taylor K.L. представив клінічний 

випадок виділення двох дорослих аскарид з уретри 6-річного хлопчика, на фоні 

відсутності функціонування правої нирки, яка потім була хірургічно видалена. При 

патологічному аналізі були виявлені яйця Ascaris lumbricoides у видаленій нирці 

[431]. Baralo B et al. описали виявлення під час уретероскопії в дистальній третині 

лівого сечоводу структуру довжиною 11 см, шириною 6-7 мм, темно-коричневого 

кольору та щільною еластичною консистенцією у 30-річної жінки зі скаргами на 

сильний різкий біль у лівій поперековій області. Результат патогістологічного 

заключення констатував Ascaris lumbricoides, при цьому результати копрологічного 

заключення були негативними щодо яєць, личинок або живих форм аскарид. З огляду 

на відсутність візуальних чи рентгенологічних нориць, перенесених останнім часом 

хвороб або отримання попередньої антигельмінтної терапію, яка могла б призвести 

до міграції мікроорганізмів Ascaris, автор вважав, що аскарида мала ретроградний 

шлях інвазії і іншого методу виявлення, окрім цистоскопії для постановки діагнозу 

не було [212].  

Ми погоджуємся з Baralo B et al. [212] щодо ретроградного шляху інвазії, 

оскільки під час виконання дисертаційної роботи нами було зафіксовано живу 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baralo%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29387563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baralo%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29387563
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аскариду на 30 добу після пологового періоду в піхві пацієнтки на тлі порушення 

субінволюції матки. Аналізуючи скарги жінок нами відзначено, що у пацієнток з 

виявленим аскаридозом відзначались характерні болі при пальпації живота у 

біляпупковій та правій клубовій  ділянках; субфебрилітет (37-37,4°С) був у 20% 

обстежених. У 23,6% пацієнток з гельмінтозами яйця гостриків та аскарид виявляли 

в загальному аналізі сечі, у 34,7% жінок з паразитозами були виявлені запальні зміни 

сечі та/або бактеріурія. Виявлення яєць паразитів в сечі було відзначено у інших 

дослідженнях, так в описаній Choudhury S. і авторами клінічній картині 58-річної 

жінки з рецидивуючою дизурією та частим сечовипусканням було відмічено 

присутність живих дорослих особин гостриків в сечі. Протягом останніх 9 місяців 

пацієнтка була детально обстежена з проведенням ультразвукового дослідження 

сечового міхура, цистоскопії, бакпосіву сечі, неодноразового призначення 

антибіотиків і уросептиків з профілактичною і лікувальною метою без позитивного 

клінічного ефекту для елімінації лейкоцитозу в сечі. Дослідження ентеробіозу в калі 

не дало позитивного результату, хоча яйця глист були присутні в осаді сечі. Лікування 

альбендазолом повністю елімінувало клінічні симптоми та відсутність 

рецидивування патологічної клінічної картини і виявлення яєць паразитів в аналізі 

сечі  при наступному 6-місячному спостереженні [247].   

Досліджені особливості екстрагенітальних проявів у жінок із патологією 

репродуктивного здоров’я і ПУ. Визначено прямий кореляційний зв'язок (р<0,01) між 

ПУ і частотою наявності у жінок екстрагенітальної патології. При ПУ зростала 

частота патологій молочних залоз – до 43,9% (p<0,01), шлунково-кишкового каналу 

– до 40,7% (p<0,01), сечовидільної системи – до 20,9% (p<0,01), щитоподібної залози 

– до 16,5% (p<0,01). При аналізі робіт по вивченню доброякісних змін в молочних 

залозах і безплідності були отримані подібні дані [12]. 

Дослідження показали, що дозрівання личинки Ascaris у формі дорослої форми 

гельмінтів можливе тільки в шлунково-кишковому тракті [181]. Говорячи про ПУ 

сечостатевої системи жінок треба чітко усвідомлювати те, що між мікрофлорою 

прямої кишки та піхви існує тісний зв’язок, а паразити (або їх яйця) досить часто 

досягають піхви різними шляхами саме з прямої кишки. Скарги на ускладнення при 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choudhury%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29114492
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наявності аскаридозу зі сторони кишківника,  підшлункової залози, печінки та 

жовчного міхура описані у літературі [8, 151, 254]. Нами відзначена частота прояву 

патологій зі сторони органів травлення, сечовидільної системи у жінок з ПУ у жінок 

з РВ, на що треба звертати увагу при постанові діагнозу та обстеженні жінок, які 

планують вагітність. 

Питанню ролі ТОRСН-інфекцій у здорових жінок та при вагітності приділяється 

суттєва увага. Основна увага дослідників приділялась визначенню мікробіозу піхви 

за умов наявності TORCH-інфекцій, частоті виявлення TORCH-інфекцій у вагітних, 

тоді як визначенню паразитів та їх впливу за вказаних умов не проводилось [299, 317]. 

Однак, нами не знайдені у літературі дані по поєднаному визначенню змін 

мікрофлори та ТОRСН-інфекцій за умов наявності паразитів. Нами визначені зміни 

мікробіоцеозу піхви за умов одночасного виявлення паразитів та знаходження 

TORCH-інфекцій і мікроорганізмів (Ureaplasma urealyticum та parvum, Mycoplasma 

hominis та genitalium, Chlamydia trachomatis) у жінок із втратами попередніх 

вагітностей. Оскільки ці ж мікроорганізми приймають участь у виникненні БВ та 

сальпінгіту [90, 139, 143, 180, 313, 457, 460]. Ці дослідження також були обумовлені 

тим, що згідно даних літератури основними збудниками запальних негонококових 

захворювань сечостатевої системи у жінок є Chlamydia trachomatis, Trichomonas 

vaginalis та Mycoplasma genitalium [40, 68].  

Нами встановлено, що у жінок із втратами попередніх вагітностей на тлі 

виявлення паразитів у 57% з них, титр антитіл IgG до токсоплазмозу та краснухи 

виражено не змінювався, тоді як визначались Ureaplasma urealyticum – у 29% 

обстежених та Gardnerella vaginalis та Esherichia coli – у 14% обстежених. У жінок з 

умовною нормою дані мікроорганізми, відповідно, зустрічалися з частотою 20 і 24,2% 

випадків [40, 61]. Слід відзначити, що ступень порушення мікробіоценозу піхви при 

наявності паразитів або баквагінозу суттєво відрізняються між собою. Так, при БВ 

частота виявлення Gardnerella vaginalis може доходити до 100% обстежених жінок 

[201, 436]. Що стосується Escherichia coli, то у невагітних жінок вона визначалась у  

45,7 %, у вагітних – 34,8 % обстежених [146] і її присутність залежить від 

гормонального фону [99, 374].  При оцінці мікробіоценозу піхви у жінок з РВ на тлі 
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ПУ, Ureaplasma urealyticum та parvum виявляли у кожної третьої пацієнтки, 

Gardnerella vaginalis у кожної п’ятої жінки, Proteus sp, Klebsiella sp, S. aureus, S. 

Agalactiae у кожної п’ятої з обстежених, Esherichia coli у кожної 6 пацієнтки.  

При оцінці порушень мікробіоценозу піхви та товстої кишки у жінок з РВ, 

звертають на себе увагу поєднання дисбіозу піхви і  кишки у 37,4% випадків, у той 

час як у пацієнток із дисбактеріозом кишечника в 84,3% випадків виявляли зміни у 

складі мікрофлори піхви. 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 і 

ускладнень репродукції [112, 113, 153, 162, 361]. Варто відзначити, що результати 

наших досліджень поряд з роботами інших авторів доводять, що стан екосистеми 

піхви безпосередньо залежить від стану екосистеми в товстій кишці [48, 329, 359, 383, 

387].  

Розглядаючи дані літератури по змінам мікробіозу в товстій кишці та піхві нами 

відзначено, що попередні  дослідження, які проводились іншими авторами 

стосувались переважно питання змін мікробіоценозу без урахування наявності 

паразитів [10, 319, 340, 345, 371]. Відомо, що серед мікрофлори здорових жінок 

репродуктивного віку переважають біфідо- та лактобактерії, які активно пригнічують 

ріст умовно-патогенних організмів та створюють біоплівку, взаємодіючи з усіма 

поверхневими рецепторами епітеліоцитів та попереджуючи можливу адгезію 

патогенними мікроорганізмами [396]. Зміни мікробіозу товстої кишці за умов 

наявності гельмінтів вивчались переважно з точки зору розвитку різних патологій 

товстої кишки [295, 360]. При цьому дані літератури є суперечливими. При наявності 

гельмінтів у товстій кишці збільшувалась поширеність представників, що 

представляють сімейства Paraprevotellaceae, Mollicutes, Bacteroidales і 

Alphaproteobacteria [250].  
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Нами зафіксувана присутність на екзоцервіксу і ендоцервіксу статево зрілих 

рухомих гостриків, що є незвичною знахідкою при гінекологічному огляді. Це 

зумовлено не тільки з підготовкою жінки на візит до гінеколога, але й активною 

рухомістю впродовж дня, враховуючи їх цикл життя. Рухова активність гостриків в 

піхву, ендоцервікс і порожнину матки завжди супроводжується запальною реакцією 

в місці дислокації гельмінта. Описані в літературних даних випадки стосуються 

також економічно і соціально успішних країн. Так, в роботі 2017 року Pigac B. з 

співавторами описали випадкове виявлення E. vermicularis в порожнині матки після 

проведеної гістеректомії у 90 літньої пацієнтки з синдромом хронічного 

абдомінального і тазового болю в лікарні м. Вараждин (Хорватія), без клінічних і 

лабораторних ознак [375].  

Оцінювання ентеробіозу як паразитарної інфекції в основному дитячого віку не 

є правомірним. Класичні картини ентеробіозу в дітей,  вагінальний ентеробіоз, навіть 

без присутності паразитів у шлунково-кишковому тракті, доводить можливість піхви 

бути потенційним резервуаром E. Vermicularis через висхідний шлях жіночих 

статевих органів [254, 275, 301, 392]. Випадки присутності яєць Enterobius 

vermicularis із застосуванням рідинної цитології при рутинному скринінгу 

описуються Tsai C.Y в 2018 році [453]. В останні десятиліття щороку в світових 

журналах публікуються роботи по ідентифікації присутності гостриків або їх яєць у 

тубооваріальних утворах,  нирках, апендиксі, ендометрії матки [180, 373, 374] з 

агресивними наслідками, загрожуючими здоров’ю і життю. Всі знайдені матеріали 

були ідентифіковані гістологічним шляхом після оперативних втручань, що 

обумовлює доцільність обстеження на ПУ жінок. ПУ органів малого тазу з 

прогресуванням правобічного сальпінгіту і клінічною картиною гострого живота 

призводить до неможливості виключення гострого апендициту і зайвих оперативних 

втручань [277]. Проте не завжди навіть поєднане медикаментозне і оперативне 

втручання при ентеробіозі дає ефективне лікування. Rizvi G. з колегами в 2015 році 

описали п’ять випадків перфорації кишки з підтвердженим гістологічним 

верифікуванням ентеробіозу в грануляційних елементах стінки кишки, для двоє 

пацієнтів післяопераційний період закінчився летально [183]. E. vermicularis є 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsai%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28905520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizvi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26629456
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гельмінтом, що викликає найбільшу кількість гострого апендициту (23 статті). Всього 

хірургічних патологій, викликаних E. vermicularis, було 23 про випадки 

захворювання, 9 серій випадків та 6 оригінальних статей. Опубліковані результати по 

A. lumbricoides показали, що вона мігрує в біліарний тракт, а гепатит та обструкцію 

біліарного тракту. У зв'язку з хірургічними патологіями, викликаних аскаридозом 

було зроблено 84 повідомлень про випадки захворювання, 12 серій випадків та 6 

оригінальних статей з 1957-2016 р.р. [430, 451]. 

Хронічний ентеробіоз призводить до рецидивуючого кольпіту, алергічного 

вульвіту та вульвовагініту, бартолініту. Хронічні закрепи в поєднанні з ентеробіозом 

можуть бути етіологічним чинником злукового процесу в лівій здухвинній ділянці, і 

вторинного розвитку хронічних запальних змін лівого яєчника і труби. Враховуючи, 

що діагноз перитонеальне непліддя важкий для припущення в жінок без попередніх 

оперативних втручань і підтвердження або виключення його вимагає лапароскопової 

операції, доцільність адекватного обстеження і лікування паразитарних уражень є 

очевидним [309].  

Новим є висунутий нами постулат щодо статевого шляху передачі паразитів, 

зокрема гостриків. Урізноманітнення статевих відносин створює можливості для 

передачі/обміну як яйцями глист, так і, можливо, глистами під час різних видів 

сексуальних стосунків. Частота виявлення ентеробіозу у статевих партнерів 

пацієнток, які одружені або спільно проживають зі статевим партнером становила 

58%, виявлення ентеробіозу у статевих партнерів жінок, які не мають спільного 

проживання із чоловіками становила 69%. Лише у 21% спостережень персистенція 

паразитарної інвазії супроводжувалась клінічними проявами у чоловіків. Оцінюючи 

особливості статевого життя пацієнток обох підгруп, варто зазначити, що оральний 

секс був 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. Отримані нами результати свідчать, 

що частота виявлення ентеробіозу у статевих партнерів  була 58-69% і тільки у 20% 

він проявлявся клінічно. Яйця гостриків можуть передаватись фекально-оральним 

шляхом при оральному, вагінальному та анальному сексі [339]. Враховуючи 
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різноманітність сексуального життя при спільному проживанні партнерів та 

використання особливо орального та анального сексу, ентеробіоз варто відносити до 

інфекцій, що передаються статевим шляхом, що має широке медико-соціальне 

значення [175, 176].  

Проводячи аналіз репродуктивного анамнезу попередніх вагітностей у пацієнток 

з РВ було відмічено, що у групі жінок з ПУ в анамнезі мимовільний викидень у два і 

більше рази в терміні до 12 тижнів, був в анамнезі в 1,75 рази частіше, у порівнянні з 

групою жінок без глистяних інвазій. При оцінці анамнезу передчасних пологів варто 

відмітити в 1,8 рази більшу частоту в групі з РВ і ПУ. Вагітність, що не розвивалась, 

у групі з РВ становила 25,2%, що дає можливість констатувати агресивний вплив ПУ 

на перебіг вагітності. 

При вивченні ускладнень перебігу попередніх вагітностей, нами було відмічено 

значну частоту загрози переривання вагітності (у 31,9% обстежених), токсикозу І 

половини вагітності під час попередніх вагітностей, який вимагав медикаментозного 

лікування (у 23%) і патології сечовидільної системи під час  попередніх вагітностей 

(у 23%). Відсоток відшарування нормально розташованої плаценти і кровотечі в 

післяпологовому періоді у групі жінок з РВ і паразитами становив 14,3%, що в 7,5 

рази перевищувало дані групи контролю (1,9%) і у 2,4 рази дані групи жінок з РВ без 

виявлених паразитів (6%), поряд з цим, запальні процеси органів малого тазу в 

післяпологовому періоді відмічали в анамнезі 16,5% жінок з РВ. Оскільки 

відшарування нормально розташованої плаценти та кровотеча є станами 

загрозливими для життя плоду і дитини і вимагають ургентного медичного втручання 

[19, 24, 29, 50, 107, 110, 210, 244]. Отже, отримані результати дають можливість 

констатувати агресивний вплив ПУ на збереження вагітності та життя жінки і плоду. 

На сьогоднішній день важливим  питанням є профілактика та лікування 

паразитарних інфекцій [57]. Значимість антигельмінтної терапії, зокрема 

альбендазолом є переконливо обґрунтована в фундаментальних дослідженнях, 

оскільки препарат є ефективним протиглисним засобом широкого спектру дії, який 

успішно застосовують при ентеробіозі, аскаридозі, теніаринхозі, стронгілоїдозі і 

ефективність його протиглисної не залежить від стадії розвитку гельмінтів (яйця 
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глистів, цисти, личинки, зрілі глисти) [324]. Дегельмінтизація населення щонайменше 

протягом останніх 30 років є стандартною практикою для дітей у багатьох країнах, 

що розвиваються, призвела до зниження поширеності аскаридозу. В роботі 2017 року 

Thayer W.M. і співавт, було опрацьовано опубліковані дослідження щодо впливу 

дегельмінтизації на здоров’я вагітних, породіль, новонароджених і дітей до 5 років 

(загальна кількість 58 опрацьованих досліджень, з них п'ять рандомізованих: чотири 

індивідуальні, однокластерні; п'ять повторних та одне нерандомізоване). Ведуться 

дискусії щодо програми масової дегельмінтизації вагітних і ефективності впливу на 

здоров'я матері і дитини, оскільки при аналізі не було виявлено змін показників 

смертності вагітних та породіль та дітей молодше п'яти років. Поряд з цим було 

відзначено позитивну динаміку збільшення маси тіла у дітей  [434 ]. 

З урахуванням етіопатогенезу розладів мікробіоценозу піхви та кишківника нами 

розроблені та опробовані сучасні підходи до їх корекції:  

1. Протипаразитарна терапія, санітрано-просвітницька робота, дієтотератія [17]. 

2. Корекція стану мікробіоценозу піхви і кишки. 

3. Вітамінотерапія при плануванні сімї, гормональна корекція [74]. 

Результати досліджень показали, що в групах жінок з ПУ, яким застосовували 

комплексну медикаментозну корекцію ПУ і порушення стану мікробіоценозу 

статевих шляхів, відбувалось достовірне зниження частоти виявлення паразитів: 

ефективність лікування ентеробіозу становила 90,5%-96%, аскаридозу - 79,8-94,7%, 

токсокарозу - 87,9% - 100%.  

Вміст патогенних збудників Enterococcus faecalis, Esherichia coli, Proteus sp,  

Mycoplasma hominis та genitalium, Chlamydia trachomatis під впливом комплексної 

корекції були повністю еліміновані (р<0,05). Вміст Ureaplasma urealyticum та parvum 

у жінок з РВ на тлі ПУ достовірно зменшився в 12,2 рази і виявлявся повторно у 2,6% 

обстежених (р<0,01). Вміст Gardnerella vaginalis під впливом комплексної корекції 

достовірно зменшився (р˂0,01), зросла кількість штамів Lactobacillus spp.106 більше 

КУО/мл як і кишці, так і піхві (р <0,05). Після проведеної медикаментозної корекції в 

кишці зростав рівень біфідобактерій більше 107 КУО/г, лактобактерій - більше 107 

КУО/г та E.coli з нормальними властивостями  більше 106 КУО/г, поряд з незначним 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thayer%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29143641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thayer%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29143641
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виявленням патогенних агентів до 0-4%. Отже, комплексна корекція стану 

мікрофлори піхви і кишки сприяла нормалізації стану мікробіоценозу у 

досліджуваних групах жінок з РВ на тлі ПУ. 

Слід відзначити, що проведена медикаментозна корекція дала суттєве 

покращення щодо патології шлунково-кишкового тракту, сечовидільної системи і 

акне. Ефективність даної терапії покращила стан молочних залоз в 2 рази, однак не 

мала суттєвого впливу на патологію щитовидної залози.  

У результатах загального розгорнутого аналізу крові через місяць після 

припинення лікування у пацієнток з аскаридозом нормалізація стану тромбоцитів до 

300-320 на 109/л відзначалась без додаткового призначення спеціальних медикаментів 

(у 14 жінок (19,4%). Відсутність еозинофілії і нормалізація рівня лімфоцитів до 30-

35% та гемоглобіну до показників норми також відмічено після лікування. У жінок з 

первинною безплідністю та ПУ на тлі корегуючої комплексної медикаментозної 

терапії патологія сечовидільної системи становило 2,8% у порівнянні до лікування 

14,8%, акне – 2,8% vs 13,9% до лікування, патологія шлунково-кишкового – 12,5% vs 

37% до медикаментозної корекції.  

Після проведеної корекції відбулось в 2 рази зменшення частоти альгоменореї у 

жінок з даними скаргами до лікування. Не було відзначено ефективності комплексної 

медикаментозної корекції в покращенні лікування злукових процесів, тяжистості в 

перитубарних просторах, обмеженої рухомості і фіксації матки та додатків у 

пацієнток без попередніх оперативних втручаннях, що зумовлено невідворотністю 

злукових змін, які можуть бути скореговані лише оперативним шляхом лікування.  

У всіх пацієнток з підвищеним рівнем кортизолу після комплексного 

медикаментозного лікування показники гормону зменшились до показників норми. 

Високі показники естрадіолу у жінок з РВ і первинною безплідністю на тлі ПУ 

опустились до показників норми після проведеної медикаментозної корекції, 

відзначено у 2 рази зменшення частоти альгоменореї, однак це не вплинуло на стан 

гіперменореї та аменореї. Отримані дані підтверджуєть токсичний агресивний вплив 

паразитарних інвазій на репродуктивну системи [59, 364, 369].  
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Після проведеної медикаментозної терапії вміст L-аргініну в плазмі крові жінок 

з РВ та ПБ зростав (р<0,05). Після медикаментозної комплексної корекції вміст 

нітрит-аніону нормалізувався до показників здорових жінок, що свідчить по 

ефективність отриманого лікування. 

Нами показано, що ефективність запропонованих профілактично-терапевтичних 

заходів при лікуванні ПУ становило практично 100 %. Проведена медикаментозна 

корекція ефективно відновлювала стан мікрофлори кишки і мікробіоценозу піхви, 

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

свідчить про зниження активності індуцибельної NO-синтази, зменшення запальної 

відповіді організму. Підвищені рівні кортизолу та естрадіолу після комплексного 

медикаментозного лікування досягли норми. Планована вагітність настала у 71,5 % 

жінок IV групи спостереження. 

У жінок з підтвердженим ПУ, які на етапі прегравідарної підготовки відмовились 

від запропонованої нами антигельмінтної терапії (V група), протягом перших 3 

місяців спостереження самовиліковування від ентеробіозу фіксували у 15,5 % 

обстежених, частота аскаридозу та токсокарозу, залишалась незміненою і становила 

26,4 % та 9,9 %. У родині та оточенні цих пацієнток санітарно-гігієнічний режим 

поліпшився.  

Аналіз даних мікробіологічних обстежень свідчив про збереження порушень 

мікробіоценозу піхви та товстої кишки за умов нелікованої глистяної інфекції. При 

оцінці вмісту цитокінів у цій групі жінок констатовано зниження вмісту ІЛ-1β та ІЛ-

4, що є показником зменшення запальної відповіді організму, однак спостерігалось 

недостовірне зростання L-аргініну та зниження нітрит-аніона у плазмі крові та лізаті 

лімфоцитів, що вказувало на збереження ендотеліально-лімфоцитарної дисфункції на 

тлі ПУ. Зміна характеру вугрового висипання надалі було виявлено у 15,8 % пацієнток 

з acne vulgaris, у 36,8 % жінок погіршився клінічний перебіг акне. Характерно, що 

останнє мало місце у жінок із реінфекцією аскаридозу. Оздоровлення шкіри та 

слизових оболонок перианальної 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 
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санації статевих шляхів. Водночас, незважаючи на проведену терапію, у 48,2 % жінок 

з рецидивуючими кольпітами протягом 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 ПУ 

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 ПУ на прегравідарному 

етапі.  

Враховуючи, що ентеробіоз та аскаридоз можуть бути потенційними факторами 

ризику хронічних запальних процесів нижніх статевих шляхів у жінок 

репродуктивного віку, отримані нами результати дають підстави для включення у 

перелік обстеження жінок при плануванні вагітності дослідження калу на гельмінтози 

і титрів антитіл до аскариди, навіть у пацієнток без ускладненого гінекологічного 

анамнезу, особливо у жінок з патологією органів травної та сечостатевої систем.  

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 
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гормонального та імунологічного статусів із розвитком ендотеліальної дисфункції. 

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

репродуктивних втрат і беплідності (рис. 6.1). 

Підсумовуючи результати виконаної дисертаційної роботи нами представлено 

паразитарне ураження як агресивний чинник ураження репродуктивного здоров’я 

жінки з різноманітними проявами гінекологічних патологій. Не завжди не виявлені 

паразити в калі на яйця глистів, особливо в аспекті здачі аналізу один раз “для 

галочки” стверджують про відсутність паразитарної інвазії. 
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Рис. 6.1. Схема взаємозв’язків між паразитарним ураженням, станом мікрофлори товстого кишківника і піхви та 

основними наслідками глистяної інвазії для репродуктивного здоров’я жінок

Паразитарна інвазія 

Кишківник: 
зниження Lactobacillus spp. 
зростання Esherichia coli з 

гемолітичними властивостями, 
зменшення Esherichia coli з 

нормальними властивостями 
зростання грибів роду Candida 

Піхва 
Зростання грибів роду Candida, 
Зростання Gardnerella vaginalis, 
патогенного росту E. coli, групи 

неспецифічних запальних 

інфекційних агентів: Proteus sp, 
Klebsiella sp, S. aureus, S. Agal. 
Підвищення росту Ureaplasma 
urealyticum та parvum більше 104 

КУО/мл 

Клінічні наслідки 
Хронічні запальні процеси статевих 

шляхів і органів малого тазу 
Беплідність Акне 
Репродуктивні втрати 
Рецидивуючі подразнення шкіри 

періанальної ділянки 

Зміни гормонального та 

імунного статусу, 

ендотеліальної дисфункції 
 
Зростають вміст нітрит-
аніона активність iNOS; 
рівень кортизолу, естрадіолу 

вільного тестостерону; 
ІL-4 і ІL-1β, ІФН-γ; 
АТПО і АТТГ; 
ТБК-активних продуктів,  
каталази  

Екстрагенітальна патологія 
Зростає частота патологій  
молочних залоз  
шлунково-кишкового тракту  
сечовидільної системи  
щитоподібної залози  

Кров: помірна еозинофілія, підвищений 

рівень тромбоцитів, лімфоцитів, анемія 

Шляхи передачі під 

час статевого життя: 
Вагінально-оральний 
Анально-вагінальний 
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В групах жінок з репродуктивними втратами, первинною безплідністю, 

хронічними рецидивуючими запальними процесами нижніх відділів статевих шляхів 

до визначення паразитарного ураження варто відноситись з уважністю, пояснювами 

пацієнткам доцільність обстеження, інформувати про можливості зараження 

гельмінтами і тому числі і статевим шляхом. 

Елімінація великого за розміром паразита до відношенню до бактерій 

ендоекології піхви і кишки, дає змогу ефективно видалити з організму гельмінта і 

його СЕП, що забезпечує адекватне відновлення нормального мікробіоценозу 

ендоекології кишкового і піхвового вмісту. За версією деяких авторів, аскариди 

харчуються лактобактеріями, забезпечуючи ріст кокової флори і кишці і піхві, з 

паралельним ефектом хронічної інтоксикації “чужими”. СЕП аскарид є чинниками 

аскаридних висипань, хронічних колітів з розвитком злукових процесів  інаслідками 

на репродукцію. На фоні відсутності захисту лактобактерій ( кислоткого середовища 

і перекису водню), активний розвиток кокової флори сприяє прогресуванню росту 

умовно патогенної флори і вклиненню в біоплівку інфекцій при статевому житті. 

Персистування гостриків як меншого паразита, в першу чергу забезпечує алергізацію 

і реінвазію з синдромами розчухування, клінічними скаргами по типу кандидозу і 

перетворює інвазованих ентеробіозом пацієнток на постійних покупців аптек, які 

проводячи самолікування сприяють прогресуванню резистентності інфекції до 

медикаментів. Тому без елімінації паразитарного ураження, протокольне лікування 

не завжди дає очікувані результати, особливо у пацієнток з репродуктивними 

втратами і первинною безплідністю. Особливо це стосується пар, які протягом 

тривалого часу лікували непліддя, із застосуванням неодноразових ЕКО та звичне 

невиношування. 

Враховуючи вище описане наводимо перелік основних пунктів патології 

репродукції, які можуть свідчити про необхідність проведення обстеження на 

наявність паразитів:безплідність, репродуктивні втрати, звичне невиношування, 

персистенція хронічних запальних процесів нижніх статевих шляхів, наявність акне з 

характерною локалізацією висипань на шкірі підборіддя та вискових ділянках, 

посилення підсипання у передменструальний період, АМК, наявність анемії, 
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тромбоцитозу, лімфоцитозу; хронічні захворювання органів травлення, і тому числі 

печінки та жовчного міхура, рецидивуюча патологія сечовидільної системи; АІТ. 

Отже, проведені дослідження дають змогу покращити діагностику та лікування  

жінок з порушенням репродуктивного здоров’я, зменшити  частоту репродуктивних 

втрат та захворюваність на паразитарні ураження. Окрім цього, покращаться 

соціально-економічні показники витрат на діагностику і лікування гінекологічної 

патології, обумовленої глистяними інвазіями, та поліпшаться профілактичні заходи 

спрямовані на збереження здоров’я населення.
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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 
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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. 

5. Клінічні прояви паразитарного ураження у жінок із патологією 

репродуктивного здоров’я констатуали 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 % 
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(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 % супроводжуєттся клінічними проявами у чоловіків. Оральний секс є звичним 

у 68,5 % пар, анальний секс – у 75 % 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 
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(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); 

- 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. 
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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 первиній 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. 

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 
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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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Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2015; 3: 77–83. (Дисертантка 

відібрала клінічний матеріал, проаналізувала й узагальнила одержані результати, 

провела статистичну обробку матеріалу, підібрала літературні джерела, оформила 

статтю до друку). 

22. Sklyarova V. O. Vaginal Microbiocinosis in Women with Infertility and Parasite 

Invasion. International STD Research & Reviews. 2015; 3: 123–130. 

23. Sklyarova V.O. Еpidemiological features of parasitary invasis in women of 

reproductive age with disorders of reproductive health. Wiad Lek. 2018; 71(3 pt 2): 674–

677. 

24. Склярова В. О. Дерматологічні аспекти паразитарних інвазій в практиці 

акушер-гінеколога і дерматолога / В. О. Склярова, Р. А. Чайківський, П. О. Скляров 

Журнал дерматовенерології та косметології ім. М. О. Торсуєва. 2018; 1: 55–61 

(Дисертантка відібрала клінічний матеріал, проаналізувала й узагальнила одержані 

результати, провела статистичну обробку матеріалу, підібрала літературні 

джерела, оформила статтю до друку). 

25. Склярова В. О. Паразитарні інвазії як фактор агресії запальних процесів 

нижніх статевих шляхів у жінок / В. О. Склярова, Р. А. Чайківський, П. О. Скляров. 

Журнал дерматовенерології та косметології ім. М. О. Торсуєва. 2018; 2 (40): 42–48. 

(Дисертантка відібрала клінічний матеріал, проаналізувала й узагальнила одержані 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29783245
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результати, провела статистичну обробку матеріалу, підібрала літературні 

джерела, оформила статтю до друку). 

26. Склярова В. О. Спосіб діагностики аскаридозу при дисбактеріозі піхви у 

пацієнток фертильного віку з висипкою шкіри обличчя: пат. на корисну модель № 

86138 від 10.12.2013 р.; опубл; Бюл. № 23. 

27. Склярова В. О. Cпосіб профілактики і лікування рецидивуючого 

кандидозного кольпіту та бактеріального вагінозу: пат. на корисну модель № 115408 

від 10.04.2017 р.; опубл.; Бюл. № 7. 

28. Склярова В. О. Cпосіб діагностики жінок з первинним непліддям: пат. на 

корисну модель № 115804 від 25.04.2017 р.; опубл.; Бюл. № 8. 

Статті в інших наукових виданнях 

1. Маркін Л. Б., Склярова В. О. Репродуктивне здоров’я жінок при 

паразитарному ураженні. Львів; 2017. 104 c. (Дисертантка бала участь у аналізі 

літератури, обговоренні та написанні розділів монографії, виконала значну частину 

обстежень, описаних у монографії). 

2. Біохімічні показники в нормі та при патології: навч. довід. МОЗ України / за 

ред. проф. О. Я. Склярова / Д. П. Бойків, Т. І. Бондарчук, О. Л. Іванків, Л. І. 

Кобилінська, У. В. Коник, Т. М. Макаренко, В. О. Склярова, М. Ф. Томашевська, Н. 

В. Фартушок, Ю. М. Федевич, І. П. Федорович, І. С. Фоменко, О. П. Хаврона. К.: 

Медицина, 2007. 320 с. (Здобувачка провела аналіз літературних джерел, написала 

частини підрозділів: 9. Вітаміни, 12. Гормони, 13. Цитокіни, 14. Онкомаркери, 17. 

Зміни у крові, сечі на навколоплодних водах при вагітності та пологах; підготувала 

матеріали до друку). 

3. Громадське здоров’я і громадське медсестринство: підруч. / за ред. проф. Є. Я. 

Склярова / Є. Я. Скляров, М. Б. Шегедин, Б. Б. Лемішко. В. О. Склярова та ін. 2-ге 

вид. перероб. і допов.– К.: Медицина, 2008. 224 с. (Здобувачка провела аналіз 

літературних джерел, написала розділ ”Охорона материнства та дитинства. 

Здорова вагітність”). 

4. Cклярова В. О. Застосування препарату Лютеіна в практиці лікаря 

амбулаторної служби (випадок з практики) / В. О. Склярова, В. Г. Козицька. Жіночий 
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лікар. 2009; 2: 20–22. (Дисертантка відібрала клінічний матеріал, проаналізувала й 

узагальнила одержані результати, провела статистичну обробку матеріалу, 

підібрала літературні джерела, оформила статтю до друку). 

5. Cклярова В. О. Паразити у розвитку кольпітів і вульвовагінітів / В. О. 

Склярова, В. Г. Козицька. Жіночий лікар. 2010; 3: 26–28. (Дисертантка відібрала 

клінічний матеріал, проаналізувала й узагальнила одержані результати, провела 

статистичну обробку матеріалу, підібрала літературні джерела, оформила 

статтю до друку). 

6. Cклярова В.О. Врожденная передача кишечных нематодозов / Е. И. Бодня, В. 

О. Cклярова Актуальная инфектология. 2013; 1(1): 120–122. (Дисертантка відібрала 

клінічний матеріал, проаналізувала й узагальнила одержані результати, провела 

статистичну обробку матеріалу, підібрала літературні джерела, оформила 

статтю до друку). 

Тези та матеріали конференцій 

1. Cклярова В. О. Лікування глистяної інвазії при плануванні вагітності. Тези 

доповідей XII конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (м. 

Івано-Франківськ, 25–28 верес. 2008 р.) Івано-Франківськ, 2008. С. 98–99. 

2. Sklyarova V. O. Gynaecological Disorders and Eruptions on the Skin of Face in 

Ascariasis. XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics Cape Town, South 

Africa, 4–9 October 2009. Intern. Journal of Gynecology and Obstetrics. 2009; 107. (2): 

411.  

3. Cклярова В. О. Жіноче непліддя, зумовлене гіпергонадотропною аменореєю 

– методи корекції та ефективність лікування. Міжнародний конгрес ”Репродуктивне 

здоров'я молоді — головний демографічний резерв нації” (м.Київ, 19–20 листоп. 

2009). Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и 

практического здравоохранения. 2010; 149 (IV): 286.  

4. Sklyarova V. O. Post-partum contraception: the better women are versed in IUC, 

the more frequent it is sought. / V. Sklyarova, R. Chajkivskjy. 11th Congress of the 

European Society of Contraception and Reproductive Health. The Hague, Netherlands, 19–
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22 May 2010. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2010; 15 

(1): 167–168. 

5. Sklyarova V. O. Post-abortive rehabilitation in women after medicamentous 

abortion. 11th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, 

The Hague, Netherlands. 19–22 May 2010. European Journal of Contraception and 

Reproductive Health Care. 2010; 15 (1): 73. 

6. Sklyarova V. O. An experience of complex ultrasonic diagnostic in women with 

infertility. Book of Abstracts of 9th Congress of the European Society of Gynecology. 

Copenhagen, Denmark, 8–11 November 2011: 14.09. 

7. Cклярова В. О. Гіперпролактинемія – оцінка клінічних змін при неплідді. 

Тези доповідей наукової конференції ”Механізми фізіологічних функцій в 

експерименті і клініці”, присвяченої 110-річчю від дня народження проф. Я. П. 

Склярова. (м.Львів, 6–7 жовт. 2011). Львів, 2011. 61. 

8. Sklyarova V. O. Ultrasound examination of all organs and systems in routine 

examination in patients with infertility. Abstract book of the 14th World Congress on 

Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility. Paris, France, 17–20 November 

2011: A 21. O26. 

9. Sklyarova V. O. Helminthiasis as an underlying cause of gynecological disorders. 

Abstract book of the 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and 

Infertility. Paris, France, 17–20 November 2011: A 105. 325. 

10. Cклярова В. О. Рутинне обстеження на гельмінти при плануванні вагітності. 

Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, (м. 

Донецьк, 04–06 жовт. 2012 р.). Донецьк, 2012. 453. 

11. Cклярова В. О. Галакторея і гіперпролактинемія після медикаментозного 

переривання вагітності / В. О. Cклярова, І. І. Корчинська. Международная 

конференция ”Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии” (г. 

Судак, 3–5 мая 2012 г.) Таврический медико-биологический  вестник. 2012; 15, 2 (58): 

330. 

12. Склярова В. О., Доцільність комплексної посистемної ультразвукової 

діагностики у жінок з непліддям. / В. О. Склярова, І. І. Корчинська, В. Г. Козицька, О. 
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Ю. Боженко. Международная конференция ”Актуальные вопросы акушерства, 

гинекологии и перинатологии” (г. Судак, 3–5 мая 2012 г.) Таврический медико-

биологический  вестник. 2012; 15, 2 (58): 310. 

13. Склярова В. О. Визначення естрадіолу і Д-димерів у сироватці крові – 

профілактика розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників у програмах ДРТ/ І. І. 

Корчинська, І. Є. Палига, В. О. Склярова. Тези міжнародного симпозіуму з питань 

репродуктивної медицини ”Теорія і практика репродукції людини” (м. Львів, 30–31 

трав. 2013 р.)  

URL: http://www.uarm.org.ua/ru/component/attachments/download/24.html 

14. Sklyarova V. O. Can ascariasis and enterobiasis be transmitted sexually? / V. O. 

Sklyarova, E. I. Bodnya. Abstract book of 10 Congress of the European Society of 

Gynecology. Brussels, Belgium, 19–23 September 2013: 995. 

15. Sklyarova V. O. Investigation of AMH and parasitic infestations in patients with 

infertility and chronic inflammatory diseases of the female reproductive system. / V. O. 

Sklyarova, E. I. Bodnya, I. I. Korchynska, S. B. Lysovych. Abstract book of 10 Congress of 

the European Society of Gynecology. Brussels, Belgium, 19–23 September 2013: 1137. 

16. Cклярова В. О. Оцінка васкуляризації новоутворень яєчників. / В. О. 

Cклярова, О. Ю. Боженко, Г. С. Дубець. Международная конференция ”Актуальные 

вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии” (г.Судак, 7-9 мая 2013 г.). 

Таврический медико-биологический  вестник. 2013; 16, 2(62): 210–211. 

17. Sklyarova V. O. Investigation of parasitic infestations in patients with 

endometriosis and infertility / V. O. Sklyarova, K. L. Shatylovych, Yu. T. Martyn. Internet 

presentation of posters of the 2nd SEUD Congress. Barselona, Spain. 12–14 May 2016. 70. 

URL: http://seud.org/posters-list. 

18. Sklyarova V. O. Differential diagnosis features of adhesive processes caused by 

endometriosis, helminthes and pelvic inflammatory diseases / V. O. Sklyarova, T. Yu. 

Martyn, I. T. Filipyuk Internet presentation of posters of the 2nd SEUD Congress. Barselona, 

Spain. 12–14 May 2016. 33. URL: http://seud.org/posters-list. 

http://www.uarm.org.ua/ru/component/attachments/download/24.html
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19. Sklyarova V. O. Endometriosis in women with primary infertility and parasitic 

invasion / V. O. Sklyarova, T. Yu. Martyn / Internet presentation of posters of the 4Th SEUD 

Congress. Florence, Italy. 26–28 April 2018. 225. URL:  http://seud.org/225-sklyarova/. 

20. Sklyarova V. O., Treatment of chronic endometritis in infertility in patients with 

a transmitted parasitic lesion. Internet presentation of posters of the 4Th SEUD Congress. 

Florence, Italy. 26–28 April 2018. 217. URL: http://seud.org/217-sklyarova/. 

 

 

ДОДАТОК Б 

Апробація результатів дисертації 

 

Основні положення дисертаційної роботи та результати проведених досліджень 

доповідались на:  

Российской научно-практической конференции «Патология шейки матки 

и генитальные инфекции от теории к практике», ( Москва, 26-30 марта 2007р.) 

( «Эффективность местного лечения кондилом наружных половых органов 

супер экстрактом чистотела», тези); 

XII конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств 

(Івано-Франківськ, 25–28 вересня 2008 р.) («Лікування глистяної інвазії при 

плануванні вагітності», тези); 

XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics (Cape Town, South 

Africa, 4–9 October 2009 р.) (доповідь «Gynecological disorders and eruptions on 

the skin of face in ascariasis», тези); 

Міжнародному конгресі «Репродуктивне здоров’я молоді – головний 

демографічний резерв країни» (Київ, 19–20 Листопада 2009 р.) (доповідь «Роль 

різних супутніх факторів у розвитку рецидивуючого кандидозного кольпіту»); 

Международной конференции «Актуальные вопросы акушерства, 

гинекологии и перинатологии» (Судак 12-14 мая 2010 г) («Жіноче непліддя 

зумовлене гіпергонадотропною аменореєю – методи корекції і ефективність 

лікування» , тези); 

http://seud.org/225-sklyarova/
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The 11th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive 

Health (The Hague, The Netherlands,19-22 May 2010), (« Post-abortive 

rehabilitation in women after medicamentous abortion», тези); 

ХІІ з’їзді акушерів-гінекологів України з між народ. участю «Охорона 

репродуктивного здоров’я. Профілактика материнської та перинатальної 

захворюваності та смертності» (Одеса, 21-23 вересня 2011), (доповідь 

«Діагностика та терапія паразитарних інфекцій у жінок з рецидивуючими 

кольпітами різного генезу»); 

14th COGI World Congress (Paris, France November 17-20, 2011), (доповідь 

«Helminthiasis as an underlying cause of gynecologic disorders», «Ultrasound 

examination of all organs and systems in routine examination of patients with 

infertility», тези, робота відзначена грантом молодих вчених); 

Salzburg CHOP Seminar in Medical Education Sunday (Salzburg, Austria 16 

–22 October 2011), (доповідь «Enterobiosis as impact factor of vaginal disorders») 

Международная конференция «Актуальные вопросы акушерства, 

гинекологии и перинатологии» (03-05 мая 2012 года, г. Судак), (доповідь 

«Aскаридоз – чи є вплив на непліддя? Чи здатен викликати післяпологовий 

ендометрит»); 

Salzburg CHOP Seminar in Medical Quality/Safety (Salzburg, Austria 06 –12. 

01. 2013), (доповідь «Ascariasis as impact factor of gynecological disorders») 

VII Львівсько-Люблінській конференції з експериментальної та клінічної 

біохімії ( Львів, 23-24.05.2013), (доповідь «Level of prolactin in patients with 

infertility and galactorrhea»); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Змішані інфекційні і 

паразитарні хвороби” (Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013), (доповідь 

«Гельмінтози в гінекології і у вагітних»); 

10th Congress of the European Society of Gynecology (Brussels, Belgium, 

2013), («Can ascariasis and enterobiasis be transmitted sexually?», «Investigation of 

AMH and parasitic infestations in patients with infertility and chronic inflammatory 

diseases of the female reproductive system», тези); 
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Міжнародному симпозіумі Української асоціації репродуктивної 

медицини ”Теорія і практика репродукції людини” (м. Львів, 30–31 травня 2013 

р.) (доповідь «Визначення естрадіолу і Д-димерів у сироватці крові – 

профілактика розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників у програмах ДРТ», 

тези); 

Першому національному конгресі ”Рідкісні хвороби та вроджені вади як 

важлива медична та соціальна проблема XXI століття: Діагностика, Лікування, 

Профілактика” (м. Харків, 19-22 листопада 2013 року) (доповідь «Гельмінтози 

в акушерській практиці»); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю ” Сучасні 

підходи до діагностики та корекції розладів сексуального здоров’я ” (м. Львів, 

15 – 16 квіт. 2015) (доповідь «Чи варто розцінювати ентеробіоз як інфекцію, що 

передається статевим шляхом?»); 

ESG 2015, 11th Congress of the European Society of Gynecology (Praha, 21-

24.10.2015) (постерна доповідь «Should we estimate enterobiasis as sexually 

transmitted infection?»); 

Salzburg CHOP Oncology B: Geniotourinary Cancers Seminar (Salzburg, 

Austria 04 –10. 12. 2016), (доповідь «Cervical pre cancer – what Can we see? ») 

науково-практичній конференції з міжнародною участю “Статеві 

розлади: мультидисциплінарний підхід до діагностики та корекції” (м. Львів, 14 

– 15 квіт. 2016) (доповідь «Непліддя і аскаридоз»); 

2nd SEUD Congress – ADENOMIOSIS: NEW VISION (Barselona, 12-

14.05.2016), (постерна доповідь «Investigation of parasitic infestations in patients 

with endometriosis and infertility», «Differential diagnosis features of adhesive 

processes caused by endometriosis, helminthes and pelvic inflammatory diseases»); 

XIV з’їзді акушерів-гінекологів України та науково-практичній 

конференції з міжнародною участю ”Проблемні питання акушерства, 

гінекології та репродуктології в сучасних умовах” (Київ, 2016) (доповідь «Дуже 

ранні передчасні пологи. Інформація для державних роздумів»); 
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пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній 

конференції з міжнародною участю ”Акушерство, гінекологія та 

репродуктологія: освіта, клініка, наука” (м.Одеса, 21-22 вересня 2017) (доповідь 

«Аскаридоз і репродуктивне здоров'я жінки»); 

4th SEUD Congress ”Endometriosis: a polygenic & multifactorial syndrome” 

(Florence, 2018 р.) (постерна доповідь «Еndometriosis in women with primary 

infertility and parasitic invasion », «Treatment of chronic endometritis in infertility 

in patients with a transmitted parasitic lesion», тези); 

засіданнях Львівської обласної громадської організації акушерів-

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

(доповіді «Паразитарні інвазії як чинник запальних процесів статевої системи 

жінки», «Гінекологічні прояви патології паразитарної інвазії», «Паразити та їх 

вплив на репродуктивне здоров’я жінок»). 
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