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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Поширеність паразитарних захворювань в останні 
роки як в Україні, так і в світі зростає (К.І. Бодня, 2015; О.А. Голубовська, 
2019). Серед кишкових протозойних інфекцій найбільш поширений 
лямбліоз. За даними ВООЗ, на земній кулі щорічно реєструється близько 
500 млн хворих на лямбліоз, у 500 тис. осіб захворювання перебігає 
в маніфестній формі (В.П. Малий, 2014; К.І. Бодня, Г.О. Мочалова, 
Л.О. Кадельник, 2015). В Україні рівень захворюваності населення на 
лямбліоз залишається на високому рівні і в порівнянні з показниками 
у країнах Європи вищий в десятки разів (О.Я. Пришляк та свівавтори, 
2014). Паразитарні інвазії гельмінтами теж відіграють важливу роль 
у структурі інфекційних захворювань (А.А. Мочалова, И.Б. Ершова, 
2015; О.В. Рябоконь, О.О. Фурик, Ю.Ю. Рябоконь, 2019). Серед них 
аскаридоз займає одне з провідних місць по захворюваності у дорослих 
і досить часто зустрічається в Україні, особливо в її західних і північних 
областях (Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк, 2014). В останні роки все частіше 
реєструються випадки поєднаної інвазії лямбліями та аскаридами, 
що створює труднощі у лікуванні (Н.А. Васильєва, М.І. Шкільна, 
2015).

В патогенезі кишкових паразитарних захворювань синдром 
ендогенної інтоксикації займає велике значення (О.В. Тяжка, Я.М. Загородня, 
2016). Він спричинений як безпосередньо дією токсичних речовин 
паразитів на організм людини, так і є результатом накопичення їх 
кінцевих та проміжних продуктів метаболізму (Е.В. Рябоконь, Е.В. Дудко, 
А.М. Киосов, Ю.Ю. Рябоконь, 2018). Паразити виступають тригерними 
факторами ендотоксикозу, а також можуть прискорювати його різні етапи 
(Т.В. Мартишук, Б.В. Гутий, О.І. Віщур, 2016). Крім того, одну з ключових 
ролей в синдромі ендогенної інтоксикації відіграють вільнорадикальні 
окисні процеси, що спричинені активними формами кисню 
(M.K. Al-Hadraawy, 2014). Не менш важливим при ендотоксикозі є 
стан мікрофлори людини, зокрема мікрофлора кишечника (T. Allain, 
C.B. Amat, J.P. Motta et al., 2017). При кишкових паразитарних процесах 
ураження мікрофлори кишечника може мати комбіновані причини, що в 
подальшому ускладнює перебіг хвороби та одужання. Без урахування цих 
факторів лікування не може бути достатньо ефективним (J.K. Beatty, 
S.V. Akierman, J.P. Motta et al., 2017).

Наукові дослідження останнім часом спрямовані на пошук 
ефективних схем лікування хворих на паразитози (С.А. Крамарев, 
2017; S. AlGusbi, J. Krücken, S. Ramünke, G. von Samson-Himmelstjerna, 
J. Demeler, 2014). Менше наукових досліджень приділяється 
удосконаленю патогенетичної терапії, тому важливим видається 
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оптимізація схем лікування хворих із поєднаною інвазією.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Матеріали дисертації є фрагментом комплекс ної науково-дослідної 
роботи кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету 
імені проф. М.М. Бережницького Івано-Франківського національного 
медичного університету «Захворювання внутрішніх органів у сучасних 
умовах, за поєднаної патології та ураження органів мішеней: особливості 
перебігу, діагностики лікування» (державний реєстраційний номер 
0115U000995).

Мета роботи: підвищити ефективність лікування хворих на лямбліоз 
із аскаридозом з урахуванням клінічних особливостей, функціонального 
стану печінки, окисної модифікації білків, антиоксидантної системи та 
мікрофлори кишечника.

Основні завдання роботи:
1. Проаналізувати особливості перебігу та з’ясувати основні 

клінічні синдроми у хворих на лямбліоз із аскаридозом в порівнянні з 
моноінвазіями.

2. Вивчити показники функціонального стану печінки, білкового 
обміну, гематологічні показники у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з 
поєднаною інвазією.

3. З’ясувати стан окисної модифікації білків та антиоксидантної 
системи у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною інвазією.

4. Дослідити стан мікробіоценозу кишечника та ступінь його 
порушення у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною інвазією. 

5. Оцінити клініко-лабораторну ефективність лікування хворих з 
поєднаною інвазією лямбліозу і аскаридозу із використанням силімарину 
та сахароміцетів буларді.

Об’єкт дослідження. Лямбліоз, аскаридоз та поєднана інвазія 
лямбліозу з аскаридозом.

Предмет дослідження. Клінічні особливості перебігу поєднаної 
інвазії лямбліями та аскаридами, показники ендогенної інтоксикації, 
окисної модифікації білків, антиоксидантного захисту організму, 
стану мікрофлори кишечника та оцінка ефективності доповнення 
патогенетичного лікування.

Наукова новизна. Вперше, на підставі отриманих нових наукових 
даних щодо клініко-патогенетичної ролі функціонального стану печінки, 
прооксидантно-антиоксидантної системи та мікрофлори кишечника, 
обґрунтовано доцільність удосконалення комплексного лікування хворих 
із поєднанням інвазій лямбліями та аскаридами. Доведена ефективність 
включення силімарину та сахароміцетів буларді до комплексної 
терапії хворих із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами, що 
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підвищує частоту елімінації паразитів у 90,91% пацієнтів, порівняно із 
застосуванням тільки силімарину (66,66%), чи сахароміцетів буларді 
(80,95%) та базисної терапії (54,55%). Показано, що запропонована схема 
лікування пришвидшує відновлення функціонального стану печінки, 
прооксидантно-антиоксидантної системи та мікрофлори кишечника 
та сприяє нормалізації показників гемограми у пацієнтів із поєднаною 
інвазією.

Суттєво поглиблені уявлення про клініко-патогенетичні 
взаємозв’язки дисбіозу кишечника з порушенням прооксидантно-
антиоксидантного статусу та розвитком ендогенної інтоксикації. 
Доведено, що дисбіоз кишечника виявлявся у хворих усіх досліджуваних 
груп, проте за наявності поєднаної інвазії лямбліями та аскаридами 
найчастіше реєстрували ІІІ-ІV ст. дисбіозу зі зниженням індексу дисбіозу, 
порівняно із моноінвазіями. Взаємозв’язки змін мікрофлори кишечника 
з порушенням прооксидантно-антиоксидантного статусу та розвитком 
ендогенної інтоксикації підтверджували кореляції між індексом дисбіозу 
та показниками лейкоцитарного індексу інтоксикації (+0,71), молекул 
середньої маси (+0,79), окисної модифікації білків (+0,54), церулоплазміну 
(-0,73), супероксиддисмутази (-0,80).

Практичне значення результатів роботи. Обґрунтовано і 
впроваджено рекомендації з додаткового дослідження показників 
ендогенної інтоксикації, окисної модифікації білків, антиоксидантного 
захисту організму, стану мікрофлори кишечника у хворих із поєднаною 
інвазією лямбліями та аскаридами. Розроблено та рекомендовано схему 
патогенетичної терапії хворих на лямбліоз із аскаридозом, яка додатково 
включала силімарин і сахароміцети буларді.

Впровадження результатів роботи у практику. Результати 
роботи впроваджені в роботу Івано-Франківської обласної лікарні та 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної і 
консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» 
та в навчальний процес Івано-Франківського національного медичного 
університету, Буковинського державного медичного університету 
та Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького.

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійним 
дисертаційним дослідженням, виконаним під керівництвом доктора 
медичних наук, професора Пришляк О.Я. Здобувачем особисто проведено 
патентний пошук та проаналізовано дані літературних джерел стосовно 
даної проблематики, визначено основні напрямки роботи, окреслено 
окремі завдання дослідження. Дисертант проводив відбір пацієнтів для 
дослідження, брав участь у обстеженні та лікуванні хворих, інтерпретував 
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результати лабораторних та інструментальних досліджень. Самостійно 
проводив статистичну обробку даних, аналіз та узагальнення отриманих 
результатів, написав всі розділи роботи. Спільно з науковим керівником, 
сформулював висновки та практичні рекомендації.

Апробація роботи. Основні положення та результати роботи 
доповідались на 87-й науково-практичній конференції студентів та 
молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (м. Івано-
Франківськ, 22-23 березня 2018 р.), науково-практичній конференції 
«Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» (м. Ужгород, 
18-21 квітня 2018 р.), 22-му міжнародному медичному конгресі студентів 
та молодих вчених (м. Тернопіль, 23-25 квітня 2018 р.), Всеукраїнській 
науково-практична конференція інфекціоністів «Сучасні діагностичні, 
лікувальні і практичні технології у практиці лікаря-інфекціоніста (м. Чернівці, 
4-5 березня 2018 р.), 88-й науково-практичній конференції студентів та 
молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-
Франківськ, 28-29 березня 2019 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових 
праць: 6 статей (2 статті у фахових наукових виданнях, рекомендованих 
ДАК України, 4 – в іноземних журналах, які включені в міжнародні науково-
метричні бази), 8 тез в матеріалах науково-практичних конференцій.

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена українською мовою на 
186 сторінках машинописного тексту, із них основного тексту – 135 сторінок. 
Дисертація ілюстрована 27 таблицями, 9 рисунками. Складається зі вступу, 
основної частини (огляду літератури, матеріалів і методів, двох розділів 
власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження) 
висновків, практичних рекомендацій. Список використаної літератури 
складений в алфавітному порядку та містить 284 джерел (107 – кирилицею 
і 177 – латиницею).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. В процесі дослідження 

було обстежено 176 пацієнтів, які лікувались на базі структурного 
підрозділу «Міська поліклініка № 2» та «Міська поліклініка № 3» 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 
і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської 
ради» у 2015-2018 роках. 

Середній вік хворих становив 27,8±0,8 років. Чоловіків було 92 
(53,3%), жінок – 84 (46,7%). Під нашим спостереженням було 46 хворих 
на лямбліоз , віком від 18 до 63 років. Жінок було 22, чоловіків – 24. Хворих 
на аскаридоз було 44, віком від 19 до 59 років. Жінок та чоловіків було по 
22 осіб. Пацієнтів із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами було 
86, віком від 18 до 68 років, із них жінок – 41, чоловіків – 45 осіб.
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Діагноз лямбліозу та аскаридозу був встановлений згідно з 
Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду та підтверджений 
методом копроскопії шляхом виявлення цист лямблій та яєць аскарид у 
випорожненнях.

У всіх пацієнтів спостерігався тривалий перебіг паразитозів.
Критеріями включення пацієнтів в дослідження були наявність у 

хворого інвазії лямбліями, аскаридами та поєднаної інвазії, вік понад 18 
років, наявність підписаної інформованої згоди.

Критеріями виключення були наявність у пацієнтів іншого 
паразитарного захворювання, індивідуальна непереносимість 
рекомендованих препаратів або їх окремих компонентів, наявність 
протипоказань у пацієнтів для застосування даних препаратів, наявність у 
пацієнтів психічних захворювань, перебіг яких міг впливати на динаміку 
дослідження чи погіршувати комплаєнс між дослідником та пацієнтом, 
систематичне вживання  пацієнтом алкоголю та наркотичних засобів, 
відсутність згоди пацієнта на проведення даного дослідження.

Пацієнти були розділені на групи в залежності від нозологій: І-у групу 
становили хворі на лямбліоз (46 осіб), ІІ-у групу –  хворі на аскаридоз (44 
осіб), ІІІ-у групу (основну) – пацієнти з поєднаною інвазією лямбліями 
та аскаридами (86 осіб). Пацієнти ІІІ групи в свою чергу були розділені 
на підгрупи, залежно від лікування, яке вони отримували: ІІІa групу (22 
осіб) становили пацієнти, що отримували базисне лікування, ІІІb групу 
(21 осіб) – пацієнти, що отримували базисне лікування і силімарин, ІІІc 
групу (21 осіб) – пацієнти, що отримували базисну терапію і сахароміцети 
буларді та ІІІd групу (22 осіб) – пацієнти, що отримували базисну терапію, 
силімарин і сахароміцети буларді. Контрольну групу становили 20 
практично здорових осіб.

Всім пацієнтам проводилось клінічне та лабораторне обстеження. 
Лабораторні обстеження включали загальний аналіз крові (визначали 
рівень еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів (у т.ч. лейкоцитарну формулу, 
швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)) та біохімічний аналіз крові 
(рівень показників, що свідчать про функціональний стан печінки: вміст 
загального білірубіну, прямого білірубіну, тимолової проби, холестерину, 
активність аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази 
(АсАТ), вміст загального білка, альбумінів, глобулінів). Також проводили 
ультразвукову діагностику органів черевної порожнини.

Дослідження, що стосуються стану прооксидантно-антиоксидантної 
системи проводилися на фотоелектричному колориметрі типу КФК-
2МП зав. № 8903873 «Центру біоелементології» кафедри біологічної 
та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка Івано-Франківського 
національного медичного університету. Також для оцінки ступеня 
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ендогенної інтоксикації визначали рівень молекул середньої маси (МСМ) 
та розраховували лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) за методикою 
Я.Я. Кальф-Каліфа.

Стан мікрофлори кишечника визначали на базі централізованої 
бактеріологічної лабораторії Івано-Франківської центральної міської 
клінічної лікарні за допомогою класичного мікробіологічного дослідження  
випорожнень із визначенням популяційного рівня мікрофлори за 
методикою В.А. Знаменського. Ступінь дисбіозу традиційно визначали 
за класифікацією І.Б. Куваєвої та К.С. Ладодо. Для більш точного 
визначення ступеня дисбіозу кишечника у хворих ви значали індекс 
дисбіозу (ІД). Методика розроблена на кафедрі інфекційних хвороб та 
епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету 
(Патент України № 24833 ві д 10.07.2007 р.). ІД визначався за формулою, 
як співвідношення між автохтонними та алохтонними мікроорганізмами 
кишкового вмісту: 

,/lg
.)....(

.....(

біф. – біфідобактерії, лакт. – лактобактерії, заг. киш. пал. – загальна 
кількість кишкової палички, ент-к. – ентерококи, бактер. – бактероїди, 
пепт. – пептококи, СФП – слабоферментативні кишкові палички, ГП – 
гемолітичні кишкові палички, УПЕ – умовно-патогенні ентеробактерії, 
стаф. – стафілококи, стреп. – стрептококи, Кан. – гриби роду Candida. 
Кількість мікроорганізмів визначалась у показниках в lg КУО/г).

Лікування хворих основної групи було комплексне. Пацієнти 
отримували базисну терапію, яка включала етіот ропне, патогенетичне 
та симптоматичне лікування. Лікування хворих складалося з кількох 
етапів. На підготовчому етапі пацієнти отримували ферментні препарати, 
десенсибілізуючі та ентеросорбенти. Метою  даного етапу було 
покращення суб’єктивних ознак у пацієнтів та створення сприятливих 
умов для подальшого застосування  етіотропних засобів. Після 3-х днів 
лікування припиняли застосування ентеросорбентів, щоб не зменшувати 
концентрацію протипаразитарних препаратів в подальшому. На другому 
етапі на фоні підготовчо ї терапії до лікування додавали антипротозойний 
препарат орнідазол. Його застосовували по 1 таблетці (500 мг) 2 рази на 
добу впродовж 5 днів. Через одну добу після закінчення застосування 
орнідазолу призначали протигельмінтний препарат альбендазол. Пацієнти 
приймали його по 1 таблетці (400 мг) 1 раз на  добу впродовж 3 днів.

У пацієнтів ІІІb групи із поєднаною інвазією лямбліями та 
аскаридами разом із вищевказаною базисною терапією використовували 
гепатопротекторний препарат силімарин (одна таблетка містить 
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силімарину 22,5 мг). Препарат призначали разом із початком етіотропного 
лікування в добовій дозі 2 таблетки 3 рази на добу впродовж 1 місяця.

Пацієнтам ІІІс групи на фоні базисної терапії застосовувався 
препарат, що містить сахароміцети буларді CNCM I-745 (ліофілізовані 
клітини) 250 мг. Препарат призначали разом із початком етіотропного 
лікування по 1 капсулі 2 рази на добу впродовж 14 днів.

Пацієнти ІІІd групи разом із базисною терапією отримували препарат 
силімарину та сахароміцети буларді за вищевказаними схемами.

Контроль ефективності лікування проводили через 28 днів після 
закінчення етіот ропного лікування.

Результати дослідження та їх обговорення. Вивчивши клінічні 
симптоми поєднаної інвазії лямбліями та аскаридами, та, порівнюючи із 
клінікою лямбліозу та аскаридозу нами були виявлені певні особливості 
поєднаного перебігу паразитозів. У хворих на лямбліоз, аскаридоз 
та з поєднаною інвазією в клінічній картині були присутні такі 
клінічні синдроми: диспепсичний, алергічний, астено-невротичний та 
інтоксикаційний. Найхарактернішим був диспепсичний синдром, який у 
групі з поєднаною інвазією зустрічався в 1,3 рази частіше (91,86±2,9%), 
ніж у пацієнтів із лямбліозом (71,74±6,6%) та в 1,4 рази частіше, ніж у 
пацієнтів із аскаридозом (63,63±7,3%). Крім того, для усіх пацієнтів, 
обстежених нами, характерними були прояви алергічного синдрому, які 
також були більше виражені у групі із поєднаною інвазією (72,09±4,8%), 
ніж у групах із моноінвазіями лямбліозу та аскаридозу (41,30±7,3% 
і 47,72±,7,5% відповідно). Ознаки астено-невротичного синдрому 
найчастіше спостерігались в групі хворих із поєднаною інвазією лямбліями 
та аскаридами (68,60±5,0%), що в у 1,8 разу частіше, ніж у пацієнтів із 
лямбліозом (34,78±7,0%) та 2,3 разу частіше, ніж у хворих із аскаридозом 
(29,54±6,9%). Найрідше зустрічався інтоксикаційний синдром, проте в 
групі з поєднаною інвазією він спостерігався частіше (48,83±5,4%), ніж у 
пацієнтів із лямбліозом (13,04±5,0%) та  аскаридозом (18,18±5,8%).

Зміни показників загального аналізу крові найбільш вираженими були 
в пацієнтів із поєднаною інвазією. Найхарактернішою була еозинофілія 
з середнім показником 10,09±0,59% (p<0,05). Також спостерігалося 
достовірне підвищення рівня ШОЕ (19,78±072 мм/год). Зниження рівня 
гемоглобіну (107,63±1,24 г/л) відмічалось у більш, ніж половини пацієнтів 
в групі з поєднаною інвазією (p<0,05), в порівнянні з моноінвазіями та 
групою контролю.

Аналізуючи біохімічні показники, що характеризують стан 
печінки, було встановлено, що зміни були найбільш вираженими у 
пацієнтів основної групи. У них достовірно, по відношенню до хворих 
із моноінвазіями та контрольної групи, відмічалися підвищення рівня 
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прямого білірубіну (10,34±0,94 мкм/л), активності АлАТ (62,32±5,6 МО/л) 
та підвищення тимолової проби (7,15±056 Од). У хворих із поєднаною 
інвазією спостерігалась гіпопротеїнемія (70,84±1,5 г/л) з ознаками 
диспротеїнемії: зниження альбумінів (32,12±1,9 г/л), підвищення рівнів 
β-глобулінів (11,34±0,38 г/л) та γ-глобулінів (21,23±1,2 г/л).

У пацієнтів із поєднаною інвазією відбувалась активація 
прооксидантної системи організму, що проявлялось достовірним 
підвищенням рівня окисної модифікації білків (ОМБ) (2,28±0,07 
одиниць оптичної густини (од.опт.густ.)) по відношенню до хворих всіх 
досліджуваних груп (табл. 1). 

Таблиця 1 − Показники системи проксидантно-антиоксидантного 
захисту та ендогенної інтоксикації у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з 
поєднаною інвазією, M±m

Показники І група
(n=46)

ІІ група
(n=44)

ІІІ група
(n=86)

Контрольна 
група 
(n=20)

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

ЦП, ум.од 17,21±0,31* 16,86±0,74* 14,52±0,53* 26,54±0,76

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

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

ЛІІ, од 2,99±0,18* 3,06±0,15* 3,61±0,16* 1,66±0,05
Примітки. * р<0,05 – достовірність різниці показників з даними 

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

На противагу цьому, порушувалась діяльність антиоксидантної 
системи, що характеризувалась зниженням рівня супероксиддисмутази 
(СОД) (20,85±0,89 ум.од.) по відношенню до всіх груп та церулоплазміну 
(ЦП) (14,52±0,53 ум.од.) по відношенню до контрольної групи. В 
результаті наростання ознак ендогенної інтоксикації були підвищені 
показники МСМ (0,32±0,01 ум.од.) і ЛІІ (3,61±0,16 ум.од.). 

Дисбіотичні зміни у хворих на лямбліоз із аскаридозом проявлялися 
зниженням вмісту автохтонної флори кишечника (лактобактерій, 
біфідобактерій, загальної кількості ешерихій та ентерококів), збільшенням 
кількості алохтонних мікроорганізмів (бактероїдів, ешерихій з 
слабоферментативними властивостями, УПЕ, грибів роду Candida) та 
появою гемолітичної кишкової палички (p<0,05). У хворих з лямбліозом 
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Індекс дисбіозу

дисбіоз І ст. встановлено у 22 хворих (47,82%), дисбіоз ІІ ст. – у 15 
(32,61%), і ІІІ ст. – у 6 (13,04%) осіб. У хворих на аскаридоз дисбіоз 
І ст. виявлено у 23 хворих (52,27%), ІІ ст. – у 13 (29,55%), і ІІІ ст. – у 
8 (18,18%) осіб. У всіх пацієнтів з поєднаною інвазією були виявлені 
ознаки дисбіозу різного ступеня. Дисбіоз І ст. було встановлено у 10 
хворих (11,62%), ІІ ст. – у 14 (16,28 %), і ІІІ ст. – у 58 (67,44%) осіб. 
На відміну від груп хворих із моноінвазією у 4-х пацієнтів (4,65%) був 
виявлений дисбіоз ІV ступеня. 

Класична методика не завжди дає об’єктивну оцінку ступеня 
дисбіозу. Тому нами був розрахований показник індексу дисбіозу, який 
характеризує співвідношення між автохтонною та алохтонною флорою 
(рис. 1). 

Рис. 1. Індекс дисбіозу у хворих на лямбліоз, аскаридоз та з поєднаною 
інвазією

Примітки. * р<0,05  – достовірність різниці по казників з даними 
контрольної групи.

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

У здорових осіб індекс дисбіозу в середньому становив 1,38±0,03 
та не був нижчим за 1 од. Дисбіоз І ступеня відповідав значенням ІД 
від 1 до 0,75 од і середнє значення становило 0,78±0,03, 2 ступеня – 
від 0,75 до 0,5 од з середнім значенням 0,57±0,01, 3 ступеня – від 0,5 до 
0,3 од., середнє значення 0,41±0,02. Значення нижчі 0,3 інтерпретувались 
як дисбіоз ІV ступеня. В  групі хворих із лямбліозом індекс дисбіозу 
дорівнював 0,71±0,04, в хворих з аскаридозом – 0,62±0,02. Середнє 
значення було найнижче в групі з поєднаною інвазією лямбліозу з 
аскаридозом і становило 0,47±0,03.

0,71* 0,62*
0,47*#^

1,38*
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Результати кореляційного аналізу, проведеного у хворих із поєднаною 
інвазією лямбліозу з аскаридозом, свідчать про зворотній зв’язок 
середнього ступеня між показниками ОМБ та ЦП і СОД (коефіцієнти 
Спірмена становили ρ= –0,62 і ρ= –0,51 відповідно) (табл. 2).

Таблиця 2 – Кореляційні зв’язки між показниками ендогенної 
інтоксикації, окисної модифікації білків, антиоксидантної системи, 
індексу дисбіозу

ЛІІ МСМ ОМБ ЦП СОД ІД

ЛІІ – 0,91423 0,84154 –0,74334 –0,71015 0,71348
МСМ 0,91423 – 0,83647 –0,74430 –0,71975 0,79150
ОМБ 0,84154 0,83647 – –0,62206 –0,50969 0,54604
ЦП –0,74334 –0,74430 –0,62206 – 0,61897 –0,73941
СОД –0,71015 –0,71975 –0,50969 0,61897 – –0,80929
ІД 0,71348 0,79150 0,54604 –0,73941 –0,80929 –

Також встановлено існування сильного прямого зв’язку між 
показниками ОМБ та МСМ (ρ=0 ,84). Кореляційний аналіз продемонстрував 
наявність прямого зв′язку між показниками ОМБ і ЛІІ (ρ=0,84). Аналогічні 
взаємозв’язки встановлено між ЛІІ і МСМ (коефіцієнт Спірмена становив 
ρ=0,91). При проведенні кореляційного аналізу між показниками ІД та 
ОМБ у хворих з поєднаною інвазією лямбліозу з аскаридозом, виявлено 
прямий зв′язок середньої сили (ρ=0,55). Результати кореляційного аналізу 
між ІД та ЦП і СОД свідчать про зворотній зв’язок (коефіцієнти Спірмена 
становили ρ= –0,74 та ρ= –0,81 відповідно). Проведення кореляційного 
аналізу показало існування сильного прямого зв’язку показника ІД з 
МСМ і ЛІІ (коефіцієнти Спірмена становили ρ=0,79 і ρ=0,71 відповідно).

Враховуючи, що висока частота клінічних синдромів, зміни 
показників гемограми та функціонального стану печінки, системи 
антиоксидантного захисту та ендогенної інтоксикації, стану мікрофлори 
кишечника найбільш вираженими були в групі з поєднаною інвазією, 
лікувальна корекція була спрямована на даних пацієнтів.

Після проведеного лікування у всіх групах пацієнтів відмічалася 
позитивна динаміка клінічної картини та лабораторних показників. 
Найбільш суттєві зміни визначались в групі пацієнтів, які отримували в 
комплексному лікуванні силімарин та сахароміцети буларді.

Встановлено, що у хворих із інвазіями лямбліозу та аскаридозу 
після проведеного лікування зменшувалась частота провідних клінічних 
синдромів. Використання силімарину та сахароміцетів буларді в 
комплексному лікуванні усувало прояви цих клінічних синдромів 
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у більшості хворих з поєднаною інвазією лямбліозу з аскаридозом: 
диспепсичного (у 86,36%), алергічного (у 95,45%), астено-невротичного 
(у 95,45%) та інтоксикаційного (у 100%).

При включенні силімарину та сахароміцетів буларді в комплексне 
лікування відзначалися позитивні зміни показників загального аналізу 
крові. Зменшувалась кількість еозинофілів з середнім показником 
3,9±0,59%, порівнюючи з даними до початку лікування (p<0,05). Також 
спостерігалося достовірне підвищення рівня гемоглобіну (121,5±1,24 г/л) 
(p<0,05). Зниження ШОЕ після проведеного лікування (10,55±0,72 мм/
год) відмічалось у більшості пацієнтів (p<0,05).

Застосування силімарину, сахароміцетів буларді характеризувалося 
покращенням функціонального стану печінки та нормалізацією 
показників протеїнограми, проте найбільш ефективним було поєднання 
силімарину із сахароміцетами буларді. При комбінованому застосуванні 
препаратів відмічалось зниження рівня загального (14,38±0,74 мкм/л) 
та прямого білірубіну (6,34±0,74 мкм/л), активності АлАТ (32,32±5,1 
МО/л) та тимолової проби (3,75±0,38 Од). За показниками протеїнограми, 
підвищувався рівень загального білка (76,84±1,2 г/л), рівень альбумінів 
(40,12±1,9 г/л), відмічалося зниження рівнів β-глобулінів (9,64±0,38 г/л) 
та γ-глобулінів (17,23±1,2 г/л).

Використання силімарину із препаратом сахароміцетів буларді 
забезпечило зниження активності процесів ендогенної інтоксикації, 
вільнорадикального окислення, підвищення потенціалу антиоксидантної 
системи (табл. 3).

Таблиця 3 – Динаміка показників системи прооксидантно-
антиоксидантного захисту та ендогенної інтоксикації у хворих з поєднаною 
інвазією лямбліозу з аскаридозом під впливом лікування із силімарином і 
сахароміцетами буларді, M±m

Показники
До початку
лікування

(n=22)

Лікування із  силімарином 
і сахароміцетами буларді 

(n=22)

Контрольна 
група 

(n=20)
ОМБ, од.опт.
густ. 2,28±0,07 1,26±0,05* 1,16±0,05

ЦП, ум.од 14,52±0,53 23,98±0,76* 26,54±0,76
СОД, ум.од 20,85±0,89 44,32±1,05* 50,80±1,05

МСМ, ум.од 0,32±0,01 0,26±0,02* 0,25±0,02
ЛІІ 3,61±0,16 1,89±0,05* 1,66±0,05

Примітки. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними 
групи до початку лікування
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Рівень ОМБ знижувався та становив 1,23±1,2 од. опт. густ., в 
порівнянні з результатами до початку лікування (p<0,05). В той же час 
у 95,0% хворих відмічалась нормалізація рівня ЦП (23,98±0,05 ум.од) та 
СОД (46,23±0,89 ум.од) (p<0,05). Рівень МСМ залишався підвищений 
лише у 2-х пацієнтів (9,45%). Середній показник становив 0,26±0,01 ум.од. 
ЛІІ становив 1,87±0,11. Результати є достовірними щодо результатів до 
початку лікування (p<0,05).

Застосування препарату сахароміцетів буларді самостійно, та в 
поєднанні із силімарином призвело до нормалізації співвідношення 
бактерійної аутофлори у хворих з поєднаною інвазією лямбліозу з 
аскаридозом, що характеризувалось зниженням ступеня дисбіозу 
кишечника (рис. 2). 

Рис. 2. Значення індексу дисбіозу у хворих із поєднаною інвазією 
після проведеного лікування

Примітки. * р<0,05  – достовірність різниці показників з даними 
групи до початку лікування

# р<0,05  –достовірність різниці показників з даними ІІІ а групи
^ р<0,05  – достовірність різниці показників з даними до ІІІ в групи 

0,47

0,87* 0,98*

1,19*#^
1,28*#^

1,38

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

До початку лікування

III a (базисне лікування)

III b (лікування з силімарином)

III c (лікування з сахароміцетами буларді)

III d (лікування з силімарином і сахароміцетами буларді)

Контрольна група
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Так, при поєднаному лікуванні дисбіоз І ст. був встановлений у 3-х 
хворих (16,69%), а дисбіоз ІІ, ІІІ та ІV ступеня у пацієнтів даної групи 
встановлено не було. Відповідно також підвищувався показник ІД, 
порівнюючи з даними до лікування. Найвище значення зареєстровано 
у групі хворих, що отримували силімарин та сахароміцети буларді 
(1,28±0,03).

Використа ння силімарину та сахароміцетів буларді в комплексній 
терапії хворих з поєднаною інвазією лямбліозу з аскаридозом 
підвищило частоту елімінації паразитів у 90,91% пацієнтів, порівняно зі 
застосуванням тільки силімарину (66,66%), тільки сахароміцетів буларді 
(80,95%) та з базисною терапією (54,55%). При проведенні контрольного 
копроскопічного дослідження  у одного пацієнта (4,54%) з групи, де 
застосовували силімарин та сахароміцети буларді, було повторно виявлено 
лямблії, в одного пацієнта (4,54%) – виявлено аскариди і у жодного 
пацієнта не було виявлено обох збудників, що свідчить про ефективність 
з асто совано ї схеми лік ування.

    ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і 

нове вирішення наукового завдання, яке полягає в з’ясуванні клініко-
лабораторних особливостей перебігу поєднаної інвазії лямбліями 
та аскаридами, патогенетичної ролі стану мікрофлори кишечника, 
ендогенної інтоксикації та стану антиоксидантної системи, що дозволило 
вирішити завдання про підвищення ефективності лікування хворих 
шляхом включення в схему патогенетичної терапії препаратів силімарину 
та сахароміцетів буларді.

1. У хворих із поєднаною інвазією лямбліями та аскаридами, на 
відміну від моноінвазій лямбліозу та аскаридозу, встановлено найбільшу 
частоту провідних клінічних синдромів: диспепсичного (91,86±2,9% проти 
71,74±6,6% та 63,63±7,3%), алергічного (72,09±4,8% проти 41,30±7,3% 
та 47,72±,7,5%), астено-невротичного (68,60±5,0% проти 34,78±7,0% 
та 29,54±6,9%) та інтоксикаційного (48,83±5,4% проти 13,04±5,0% та 
18,18±5,8%, відповідно).

2. Виявлено порушення функціонального стану печінки у хворих 
на лямбліоз та з поєднаною інв азією лямблій та аскаридами, а саме: 
підвищення активності АлАТ (42,32±5,1 МО/л та 62,32±5,6 МО/л, 
відповідно) та тимолової проби (4,55±0,38 Од та 7,15±056 Од, відповідно). 
Диспротеїнемія мала місце у хворих із поєднаною інвазією лямбліями 
та аскаридами: зниження альбумінів (32,12±1,9 г/л), підвищення рівнів 
β-глобулінів (11,34±0,38 г/л) та γ-глобулінів (21,23±1,2 г/л) (p<0,05).

3. З’ясовано, що у пацієнтів із моноінвазіями лямбліями чи аскаридами 
процеси ендогенної інтоксикації та окисного окислення білків посилені 
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на тлі зниження факторів антиоксидантної системи. Найбільш виражені 
зміни показників, порівняно з групою контролю, мали місце у хворих 
із поєднаною інвазією – вищі показники молекул середньої маси в 1,3 
разу (0,32±0,01 ум. од.), лейкоцитарного індексу інтоксикації – в 2 рази 
(3,61±0,16 ум.од.), окисної модифікації білків – удвічі (2,28±0,07 од.опт.
густ.), натомість, низькі рівні супероксиддисмутази у 2,4 разу (20,85±0,89 
ум.од.) та церулоплазміну – в 1,8 разу (14,52±0,53 ум.од.) (p<0,05).

4. Виявлено, що у пацієнтів із поєднаною інвазією ступінь дисбіозу 
кишечника був найбільш вираженим: так пацієнтів із ІІІ ст.  дисбіозу було 
67,44%, з ІV ст. – 4,65%, із значенням індексу дисбіозу 0,47±0,03, тоді як 
при лямбліозі ІІІ ст. дисбіозу зустрічався у 13,04%, із значенням індексу 
дисбіозу 0,71±0,02, а у пацієнтів із аскаридозом ІІІ ст. був у 18,18%, із 
значенням індексу дисбіозу 0,62±0,02.

5. У хворих із поєднаним лямбліозом і аскаридозом додаткове 
застосування силімарину призводить до покращення функціонального 
стану печінки: зниження показників АлАТ, тимолової проби, зменшення 
показника молекул середньої маси та окисної модифікації білків, та  
підвищення  церулоплазміну та супероксиддисмутази. Застосування 
сахароміцетів буларді призвело до достовірної нормалізації показників 
мікрофлори кишечника та супроводжувалося зниженням рівня молекул 
середньої маси.

6. Поєднане застосування силімарину та сахароміцетів буларді 
в комплексному лікуванні достовірно зменшувало прояви клінічних 
синдромів захворювання і характеризувалося покращенням 
функціонального стану печінки та нормалізацією показників 
гемоглобіну, еозинофілів, ШОЕ, протеїнограми, ендогенної інтоксикації, 
окисної модифікації білків, активності антиоксидантний ферментів 
(церулоплазміну і супероксиддисмутази) та автохтонної мікрофлори 
кишечника.

7. Встановлено, що використання силімарину та сахароміцетів 
буларді в комплексній терапії хворих із поєднаною інвазією лямбліями 
та аскаридами, підвищило частоту елімінації паразитів, що мало місце в 
90,91% пацієнтів, порівняно зі застосуванням тільки силімарину (66,66%) 
чи сахароміцетів буларді (80,95%) та базисною терапією (54,55%). При 
комбінованій схемі лікування не було випадків повторного виявлення 
обидвох збудників одночасно.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Рекомендовано пацієнтам із поєднаною інвазією лямбліями та 

аскаридами до початку лікування проводити біохімічне обстеження 
функціонального стану печінки та визначення ступеня дисбіозу 
кишечника.
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2. Ре  комендовано пацієнтам із поєднаною інвазією лямбліями та 
аскаридами доповнити антипаразитарну терапію препаратами силімарину 
в добовій дозі 135 мг на добу (45 мг 3 рази на добу) впродовж 1 місяця та 
пробіотик, що містить сахароміцети буларді 500 мг на добу (250 мг 2 рази 
на добу) впродовж 14 днів.
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АНОТАЦІЯ
Процик А.Л. Клініко-патогенетичні зміни функціонального 

стану печінки, біоценозу кишечника та оптимізація лікування хворих 
на лямбліоз і аскаридоз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби (14 – медичні науки). – 
Івано-Франківський національний медичний університет, МОЗ України, 
Івано-Франківськ, 2019.

Івано-Франківський національний медичний університет, МОЗ 
України, Івано-Франківськ, 2019.

Дисертація присвячена вивченню особливостей перебігу лямбліозу, 
аскаридозу та поєднаної інвазії. Встановлено, що найбільш виражені зміни 
спостерігались у пацієнтів з поєднаною інвазією. В хворих найчастіше 
спостерігались ознаки основних клінічних синдромів, виявлялись зміни 
функціонального стану печінки, які мали прямий кореляційний зв’язок з 
ознаками ендогенної інтоксикації та дисбіозу кишечника.

Застосування силімарину та сахароміцетів буларді в комплексному 
лікуванні хворих з поєднаною інвазією лямбліозу з аскаридозом сприяло 
регресії клініко-лабораторних порушень та підвищенню ефективності 
антипаразитарного лікування

Ключові слова: лямбліоз, аскаридоз, поєднана інвазія, ендогенна 
інтоксикація, дисбіоз, лікувальна корекція.

АННОТАЦИЯ
Процик А.Л. Клинико-патогенетические изменения 

функционального состояния печени, биоценоза кишечника и 
оптимизация лечения больных лямблиозом и аскаридозом. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни (14 – 
медицинские науки). – Ивано-Франковский национальный медицинский 
университет, МОЗ Украины, Ивано-Франковск, 2019.

Ивано-Франковский национальный медицинский университет, МОЗ 
Украины, Ивано-Франковск, 2019.

Диссертация посвящена изучению особенностей течения 
лямблиоза, аскаридоза и сочетанной инвазии. Установлено, что наиболее 
выраженные изменения наблюдались у пациентов с сочетанной инвазией. 
У больных чаще наблюдались признаки основных клинических 
синдромов, оказывались изменения функционального состояния печени, 
которые имели прямая корреляционная связь с признаками эндогенной 
интоксикации и дисбиоза кишечника.

Применение силимарина и сахаромицетов буларди в комплексном 
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лечении больных с сочетанной инвазией лямблиоза с аскаридозом 
способствовало регрессии клинико-лабораторных нарушений и 
повышению эффективности антипаразитарного ликування

Ключевые слова: лямблиоз, аскаридоз, соеди ненная инвазия, 
эндогенная интоксикация, дисбиоз, лечебная коррекция.

ANOTATION
Protsyk AL. Clinical and pathogenetic changes in the functional state 

of the liver, bioecenosis of the gut and optimization of treatment of patients 
with lambliosis and ascariasis. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientifi c degree of a candidate of medical 
sciences in specialty 14.01.13 – infectious diseases (14 – medical sciences). – 
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 
Ivano-Frankivsk, 2019.

The dissertation is devoted to determination of effi ciency of the improved 
scheme of treatment of patients with combined invasions of giardiasis with 
ascariasis with the inclusion in the complex therapy of silymarin and probiotic 
preparations on the basis of study of clinical and laboratory features of their 
course, intestinal microfl ora state, endogenous intoxication and antioxidant 
defense system.

In patients with combined invasions of giardiasis with ascariasis, the 
clinical pattern was the most characteristic of dyspepsia syndrome. Somewhat 
less frequently were allergic and astheno-vegetative syndromes. The most 
commonly occurring intoxication syndrome.

Changes in patients with concomitant invasions were the most pronounced 
ones in CBC. The most characteristic was eosinophilia, as well as a signifi cant 
decrease in hemoglobin levels compared with the control group. An increase 
in the ESR in the group with mixed infection was seen in more than half of the 
patients.

Analyzing the biochemical parameters characterizing the state of the 
liver, it was established that in patients of the main group under study the most 
characteristic feature was increased activity of ALT. Also noted was an elevated 
level of thyme test. There was an insignifi cant hypoproteinemia, in the absence 
of reliable signs of dysproteinemia.

It has also been established that patients, due to combined effects on the 
body of lamblia and ascarids, intensifi ed OMB processes and increased the 
number of MSM. Accordingly, the activity of the antioxidant system was 
violated, which was manifested by a decrease in the level of SOD and CP. As 
a result of the progression of endogenous intoxication, the LII was elevated.

Dysbiotic changes in patients with gastritis with ascariasis have been shown 
to decrease the content of the autochthonous intestinal fl ora (lactobacillus, 
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bifi dobacteria, the total number of escherichia and enterococci), an increase 
in the number of alohtonic microorganisms (bacteroids, escherichias with 
weakly fermentative properties, UPP and fungi of the genus Candida) and 
the appearance of a hemolytic coli. According to the ID, it was found that all 
patients had signs of dysbiosis of varying degrees.

A comparative description of the effectiveness of different pathogenetic 
treatment regimens was conducted. It was found that the highest clinical and 
laboratory effi cacy was observed in the group with the addition of silymarin 
and probiotic to the basic therapy. In this group there was a signifi cant decrease 
in clinical symptoms, increased hemoglobin levels, decreased eosinophils and 
ESR. In the biochemical analysis there was a decrease in ALT, the level of 
general and direct bilirubin, although the increased rates of thymol test were 
maintained.

A positive impact on the AOP system was noted. There was a decrease in 
BMD and MSM levels, while the level of CPU and SOD in the blood was close 
to those of the control group. Also, the level of LII decreased, compared with 
the data before treatment began. There was an improvement in the state of the 
intestinal microfl ora. The level of representatives of autochthonous fl ora was 
normalized, which was manifested by an increase in the level of lactobacilli, 
bifi dobacteria and enterococci. The level of autochthonous fl ora decreased, 
namely staphylococci, hemolytic escherichia, escherichia with weakly 
fermentative properties, EPA, fungal fl ora.

Key words: giardiasis, ascariasis, mixed-invasion, endogenous 
intoxication, dysbiosis, therapeutic correction.



20

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ
АОЗ  антиоксидантний захист
АОС  антиоксидантна система
АФК  активні форми кисню
БТ  базисна терапія
ВООЗ  всесвітня організація охорони здоров’я
ЕІ  ендогенна інтоксикація
ЖКХ  жовчнокам’яна хвороба
ІД  індекс дисбіозу
КУО/г  число колоній утворюючих одиниць в одному грамі 
 випорожнень
ЛІІ  лейкоцитарний індекс інтоксикації
МО  мікроорганізми
МСМ  молекули середньої маси
ОМБ  окисна модифікація білків
ПОЛ  перекисне окислення ліпідів
СОД  супероксиддисмутаза
УЗД  ультразвукове дослідження
УПЕ  умовно-патогенні ентеробактерії
ЦП  церулоплазмін 
ШКТ  шлунково-кишковий тракт
ШОЕ  швидкість осідання еритроцитів
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