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Т.А. КОЖАБЕКОВА, Г.С. КУАНДЫКОВА 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ АНОМАЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ПЛАЦЕНТЫ 

 
Резюме: В данной статье показаны факторы риска патологического течениѐ гестации при аномальной плацентации и  при низкой 
локализации плаценты выѐвлено рѐд патологий новорожденных.  Своевременное  использование лечебно-диагностических  мероприѐтий 
позволит  снизить число экстренных  операций и  показатели перинатальной смертности.  
Ключевые слова: беременность, аномалиѐ  расположение плаценты, плод, роды. 
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THE FEATURES OF PREGNANCY IN THE ANOMALOUS OCATION OF THE PLACENTATHE 
 
Resume: This article shows the risk factors for pathological course of gestation with abnormal placentation and low localization of the placenta 
revealed a number of pathologies of newborns. Timely use of therapeutic and diagnostic measures will reduce the number of emergency 
operations and perinatal mortality rates.  
Keywords: pregnancy, anomaly location of placenta, fetus, birth  
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ЖҤКТІЛЕРДЕГІ СОЗЫЛМАЛЫ ПИЕЛОНЕФРИТТІҢ ӚРШУІНІҢ БАКТЕРИЯЛДЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫНЫҢ  
РЕГИОНАЛЬДЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІН АНЫҚТАУ 

 
Қазіргі таңда  Созылмалы пиелонефриттің өршу кезеңінің ағымында клинико-лабороторлық ерекшеліктерін анықтау үшін осындай 
ауруы бар 81 жүкті әйелдердің босану тарихына ретроспективті зерттеу жүргізілді.  32 жүкті әйелде гестационды процестің  
ағымының ерекшелігі проспективті зерттелінді. Созылмалы пиелонефриттің өршуі кезінде ең жиі кездесетін флора St. Epidermidis 
(51%) және E.coli (33%) анықталды. Созылмалы пиелонефриттің өршуі кезеңі  73% симптомсыз турде өтетіні анықталды. 
Түйінді  сөздер: жүктілер, созылмалы пиелонефрит, экстрагенитальды   аурулар, St. еpidermidis.   
 
Тақырыптың ӛзектілігі: Қазіргі таңда  жҥкті әйелдердегі  
экстрагенитальды паталогиѐлардың ішінде бҥйректің 
созылмалы жеткіліксіздігі  анемиѐдан кейінгі екінші орында, ал 
зәр шығару жҥйесінің аурулары  ішінде бірінші орында екені 
бізге мәлім. Жҥктілерде созылмалы пиелонефриттің ӛршуі 
қазіргі заман акушерлігінде ең ҥлкен актуалды  мәселелердің 
бірі болып жатыр, дер кезінде диагноз  қоя ҥлкен маңызға ие. 
Бҧл әйелдердің репродуктивті функциѐсына  кері әсерін тигізеді 
және де әйелдердің жҥктілік кезеңі мен босануын асқындырады 
(2-10%) дейін  ӛзіндік тусіктерге, мезгілінен ерте босануға,ауыр 
ағымдағы гестоздың дамуына, қҧрсақ ішілік  нәрестенің 
инфицирленуіне, қалыпты орналасқан бала жолдасының ерте 
сылынуына, нәрестенің ӛлі туылуына алып келеді. *Коновалов 
В.И.,2003; Шехтман М. М.,1999+. 
Мәселенің ӛзектілігі пиелонефритттің кең таралғандығында 
емес, соңғы екі он жылдықтағы клиникалық бейнесінің 
ӛзгеруіне байланыстылығында  *Калугина Г.В.,1996; Сафронова 
Л. А.,2000; Коновалов В.И.,2005; Foxman B.,2002+. 
Әдебиеттердегі мәліметтер бойынша ЭГА қҧрылымындағы 
бҥйрек ауруынан аналар ӛлімі 8-10% қҧрайды.*Асадов Д. А., 
1999; Шехтман М.М.,2000; Кесова М. И.,2004; Емельѐнова 
Т.Г.,2004; Григорьева К.М.,2004+.  Пиелонефриттің жҥктілік 
кезеңіндегі ӛршуі кӛбіне жҥктіліктің ҥзілуі қаупінің уақтына 
сәйкес келеді. Бҧл ерекшеліктерді кейбір авторлар зәр шығару 
тонусының ӛзгеруі  бҥйрек тостағаншаларының және қанда 
нәресте гармондары мен плацента қҧрамының ӛсуіне 
байланысты дейді.  

Қазақстандық ғалымдарымыздың зерттеулерінде  
(Тусупкалиева А.Б., 2000; Сапарбекова А.З., 2004; Рыжкова С.Н., 
2007) зәр шығару жҥйесінде акушерлік және перинаталдық 
асқынулардың тездігі инфекциѐлық ауырулардың ролі жоғары 
маңызға ие  екендігі дәлелденді. Ал Кабдолданова А.К. ӛзінің 
ғылыми  зертеуінде  созылмалы пиелонефриттің клиника- 
имунологиѐлық аспектілерін қарастырған. Біздің теориѐлық 
және практикалық кӛрсеткіштердің нәтижесі бойынша. 
Пиелонефриттің асқынуында әр турлі микроорганизмдер себеп 
болады. Сол мақсатта біз жҥктілердегі созылмалы 
пиелонефриттің ӛршуінің  бактериѐлдық қҧрылымының 
региональдық ерекшелігін зерттеу  жҥргіздік. 
Зерттеу мақсаты:  жҥкті әйелдерде созылмалы пиелонефриттің 
ӛршуі кезіндегі заманауи  клинико-лабораториѐлық 
ерекшеліктерін табу. 
Зерттеу материалдары мен әдістері:  Созылмалы 
пиелонефриттің ӛршу кезеңінің ағымының  ерекшеліктерімен  
жатқан 32 жҥкті әйелдерден  анамнез жинап зерттелінді. 2013 
жыл. Жатқан 81- жҥкті әйелдердің бактериологиѐлық  себінді 
бойынша зәр нәтижелерін архивтік  мәліметтер бойынша 
зерттелінді. 32  жҥкті әйелдерден қынаптың тазалық деңгейін 
анықтау ҥшін  жағынды алып зерттелді. 
Зерттеу нәтижесі: Клиникалық кӛріністері бойынша созылмалы 
пиелонефриттің ӛршу ағымымен  келіп тускен  жҥктілердің 
(73%)  шағымсыз, (27%) әртурлі шағымдармен келіп тҥскен.  
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Cурет 1 - Созылмалы пиелонефриттің ӛршу ағымының ерекшелігі 

 
Осы жҥктілерге госпитализациѐға кӛрсеткіштер (71%) 
лейкоцитуриѐ, (16%) іштің тӛменгі бӛлігінің ауру сезімімен, (11%) 

дене қызуының жоғарылауымен, (2%) жиі кіші дәретке шығуы 
байқалған. 

 

 
Cурет 2 - Созылмалы пиелонефриттің ӛршу диагнозы қойылған әйелдерде госпитализациѐға кӛрсеткіш 

 
Зәр  нәтижелері бойынша - жалпы зәр нәтижелері мынандай 
мәліметтер берді  лейкоцитуриѐ 71%,   

бактериуриѐ 56%, тҧздар 31,2%, эритроцитуриѐ 16%,  қант 9,3%.   

 

 
Cурет 3 - Жалпы зәр анализі 

 
Нечипоренка нәтижелері бойынша 68,4% зәрдегі 
лейкоциттердің деңгейі қалыптыдан жоғары болған, 31,6% 
қалыпты екені анықталды. Жоғарыдағы зерттеу  нәтижелер 

бойынша жҥкті әйелдерге ем тағайындалды  4 тәулікте жҥкті 
әйелдердің 36%, 5 тәулікте 52% тағайындалған емнің нәтижелігі 
байқалды. 
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Cурет 4 -  Зерттелуші топтағы әйелдердің зәрінің бактериологиѐлық нәтижелері 

 
Анықталған инфекциѐлардың  салыстырмалы  жиілігі  бойынша 
салыстырғанда созылмалы пиелонефриттің ӛршуіне алып 
келетін қоздырғыштар  әр елде әр тҥрлі екені мәлім болды. 2013 
жылы анықталған қоздырғыштар St. Epidermidis 51%, E.coli 33%. 

Созылмалы пиелонефриттің ӛршу сатысындағы жҥкті 
әйелдердің  қынап биоценозының  зерттеу нәтижелері бойынша 
22% қынаптың қабынуы барлығы анықталды, 78% қабыну 
аурулары болмағаны пиелонефриттің ӛршуіне ешқандай септігін 
тигізбейтіні  анықталды.   

 
Cурет 5 - Созылмалы пиелонефриттің ӛршу сатысындағы жҥкті әйелдердің қынап биоценозының зерттеу нәтижелері 
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Э.Н. ХАЛДАРБЕКОВА. С.Ш. ИСЕНОВА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ  ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА  

В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ  У БЕРЕМЕННЫХ 
 
Резюме:  Длѐ определениѐ клинико-лабораторных особенностей течениѐ   хронического пиелонефрита в стадии обострениѐ проведено 
ретроспективное изучение 81 истории родов пациенток с данной патологией. Проспективно изучены особенности течениѐ гестационного 
процесса у 32 беременных. Установлено, что обострении хронического пиелонефрита наиболее часто встречаемой флорой были  St. 
Epidermidis (51%) и E.coli (33%). При обострении хронического пиелонефрита в 73% случаев отмечено бессимптомное течение. 
Ключевые слова: Беременные, хронический пиелонефрит, экстрагенитальные заболеваниѐ, St. Epidermidis.   
 
 
 

E.HALDARBEKOVA. S. ISSENOVA 
 

DEFINITION OF REGIONAL CLINICAL LABORATORY FEATURES OF THE CURRENT CHRONIC PYELONEPHRITIS DURING  
RECRUDESCENCE PREGNANT 

Resume: To determine the clinical and laboratory features of chronic pyelonephritis in the acute stage a retrospective study of 81 patients with a 
history of sorts this pathology. Prospectively studied peculiarities of gestation in 32 pregnant women. Found that exacerbation of chronic 
pyelonephritis most frequent flora were St. Epidermidis (51%) and E.coli (33%). During exacerbation of chronic pyelonephritis in 73% of cases 
observed asymptomatic. 
Keywords: pregnant women, chronic nephritis, extragenitae diseases,  St. Epidermidis.   
  


