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МИКРОФЛОРА БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП РИСКА 
                                                                
Проведены микробиологические исследования содержимого толстого кишечника и мазков из заднего свода влагалища у беременных в 
возрасте 19-32 года, с использованием традиционных бактериологических и микроскопических методов. В результате проведенного 
микробиологического скрининга установлено, что у большей части обследованных беременных имели место различные 
дисбиотические нарушения. 
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Введение: Микробиоценозы различных биотопов организма 
имеят важное значение длѐ функционированиѐ организма 
человека *3+. 
Они ѐвлѐятсѐ довольно изменчивыми и зависѐт от различных 
экзогенных и эндогенных факторов. Нарушение 
микробиоценоза лябого биотопа приводит к ослабления 
защитных сил организма и ѐвлѐетсѐ предпосылкой развитиѐ 
различных патологических состоѐний*1+. 
Одним из факторов, приводѐщих к изменения микробиоценоза 
различных биотопов ѐвлѐетсѐ беременность, при которой 
гормональные и другие изменениѐ организма приводѐт к 
нарушения соотношениѐ нормальной микрофлоры тела 
человека*2;4+ 
Цель исследования. Изучить микрофлору различных биотопов у 
беременных женщин. 
Материалы и методы исследования. Было обследовано 44 
беременных женщин в возрасте 19-32 года. Проведены 
микробиологические исследованиѐ содержимого толстого 
кишечника и мазков из заднего свода влагалища с 
использованием традиционных бактериологических и 
микроскопических методов. 
Результаты и обсуждение 
В результате проведенного микробиологического скрининга 
установлено, что у большей части обследованных беременных 
имели место различные дисбиотические нарушениѐ: у 76,6% 
пациенток наблядались отклонениѐ от нормального состава 
микрофлоры влагалища, а у 67,6% диагностированы изменениѐ 
кишечного биоценоза. 
При этом, дисбактериоз кишечника выѐвлѐлсѐ у 60,7% женщин с 
нарушением вагинальной микрофлоры, а 58,4% беременных 
имели сочетанные патологические изменениѐ микрофлоры 
кишечника и влагалища. 
Эубиотическое состоѐние соответствуящих микробиоценозов 
обнаружено только у 18,4% из общего числа обследованных 
женщин. 
Вследствие неоднородности полученных результатов возникла 
необходимость выделениѐ факторов, оказываящих наибольшее 
влиѐние на состоѐние микробиальной системы у беременных 
групп риска. 
При изучении соматического, акушерского и гинекологического 
анамнеза установлено, что к развития дисбиотических сдвигов 
в составе вагинальной и кишечной микрофлоры располагает 
наличие у беременной хронических инфекционных 
заболеваний, среди которых наибольшее значение имеят: 
хронических пиелонефрит, хронические воспалительные 

заболеваниѐ придатков матки и патологиѐ желудочно-
кишечного тракта. 
Особого вниманиѐ заслуживает использование 
антибактериальной терапии. Так, системное применение 
различных противомикробных препаратов во времѐ настоѐщей 
беременности было отмечено у 53,3% обследованных женщин, 
а проведенный анализ выѐвил существеннуя разницу в частоте 
использованиѐ антибиотиков у пациенток различных групп. 
В подгруппе больных с ѐвлениѐми подтвержденного 
дисбактериоза кишечника общаѐ антибактериальнаѐ терапиѐ 
применѐлась почти в 3,8 раза чаще, а местнаѐ почти в 2,8 раза 
чаще, чем у беременных эубиозом. 
При проведении двух и более курсов системного лечениѐ 
антибиотиками частота сочетанных дисбиотических изменений 
микрофлоры влагалища и кишечника существенно возрастала 
(p<0,05) 
При глубоком изучении вагинального микробиоценоза 
установлен неоднородный характер и различнаѐ степень 
выѐвленных нарушений. 
Истинный нормоценоз определѐетсѐ только у 6,6% беременных. 
Еще 13,2% женщин имели незначительные сдвиги в составе 
микрофлоры влагалища, не затрагиваящие основных 
представителей (лактобацил) и не сопровождаящиесѐ 
клиническими симптомами патологического процесса, что 
позволило определить данное состоѐние как промежуточный 
тип вагинального биоценоза и отнести его к варианту нормы. 
У 42,6% обследованных обнаружен вагинальный дисбактериоз 
(бактериальный вагиноз), характерным признаком которого 
было исчезновение или резкое снижение количественного 
содержаниѐ лактобацилл в содержимом влагалища и отсутствие 
симптомов воспалительного процесса. 
У 49,9% пациенток наблядались клинические проѐвлениѐ 
вагинита, которые в 40,6% случаев были обусловлены грибами 
рода Candida, в 33,3% аэробными грамотрицательными 
условно-патогенными микроорганизмами (УПМ) и 
стаффилококками, а у 16,5% из них имела место сочетаннаѐ 
форма бактериального вагиноза (БВ) и вагинального кандидоза. 
При этом минимальные микроэкологические сдвиги отмечены 
при воспалительных процессах, вызванных грибами рода 
Candida в монокультуре, а лябые ассоциации дрожжеподобных 
грибов с другими представителѐми условно-патогенной флоры 
приводили к более существенным отклонениѐм от 
эубиотического состоѐниѐ влагалища. Максимальнаѐ степень 
дисбактериоза определѐлась у беременных с бактериальным 
вагинозом.  
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Тҥйін: 19-32 жас аралығындағы  жҥкті әйелдердің жуан ішегі мен қынаптың артқы кеңістігінде дәстҥрлі бактериологиѐлық және 
бактериоскопиѐлық әдістерді қолдана отырып микробиологиѐлық зерттеулер жҥргізілді. Жҥргізілген микробиологиѐлық скрининг нәтижесі 
тексеру жҥргізілген жҥкті әйелдерде әртҥрлі деңгейде дисбиотикалық бҧзылыстың бар екендігін анықтады. 
Тҥйінді сӛздер: биотоп,микрофлора,микробиоциноз,дисбиоз,эубиоз. 
 
                 
                                                  

B.T. SEYTKHANOVA, B.A. RAMAZANOVA, N.Z. SHAPAMBAYEV 
MICROFLORA OF PREGNANT GROUPS OF RISK 

                                               
Resume: Microbiological  investigations of colon contents and smears of the posterior vaginal vault via traditional bacteriological and microscopic 
methods were performed on pregnant women 19-32 years old. As a result, it was established that the majority of examined pregnant women had 
different dysbiotic abnormalities 
Keywords:  biotope, microorganisms, microbiocenosis, dysbiosis, eubioz 
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ПЛАЦЕНТАНЫҢ АУЫТҚУЫМЕН ОРНАЛАСУЫНДАҒЫ ЖҤКТІЛІКТІҢ АҒЫМ ЕРЕКШІЛІГІ 

Бұл мақалада  гестацияның патологиялық ағымының плацентаның ауытқуымен  орналасуы кезіндегі қауіп –қатер факторлары 
көрсетілген  және плацентаның төмен орналасуы кезіндегі  жаңа туған нәрестелердегі патология қатары анықталған. Өз уақытылы 
қолданылған емдік-диагностикалық шаралар шұғыл операциялар саны мен  перинатальды өлім көрсеткіштерінің төмендеуіне септігін 
тигізеді. 
Түйінді  сөздер. : жүктілік,плацентаның ауытқуымен орналасуы,ұрық,босану 
 
Ӛзектілігі: Қазіргі акушерліктің  маңызды  мәселесінің бірі бала 
жолдасының орналасу ақауы кезіндегі ана мен перинаталді 
ӛлімнің алдын алу жҧмыстары болып табылады. Әдеби 
деректерге сәйкес бала жолдасының алда жату жиілігінің   0,1%-
1%- ті қҧраса,  толық бала жолдасының алда жатуы-5,2%, ал 
толық емес бала жолдасының алда жатуы-48,2  % жағдайда 
кездеседі (1,2,3).  Бала жолдасының алда жатуы кезіндегі ана 
ӛлімі 2,3-10,1 %0  кездессе, ал перинаталді ӛлім 22,2-41,7%0 ге 
дейін жетеді (4,5,6). 
Акушерлік аспектісінде плацентаның ауытқумен орналасу (ПАО)  
салдарынан туындаған қан кету кезіндегі жҥктілікті сақтап қалу 
немесе жалғастыру маңызды мәселе боп табылады.    Кӛптеген 
сҧрақтар плацентаның ауытқумен орналасуының  этиологиѐсы, 
патогенезі, жҥктілік ағымы мен босану, ҧрық және  жаңа туған 
нәресте жағдайы толық шешілмеген сҧрақ болып қалмақ. 
Мақсаты: Плацентаның ауытқуымен орналасуының 
перинатальды және акушерлік асқынуларының жиілігі мен 
ауырлық дәрежесінің тӛмендетуде тиімді әдістер әзірлеу. 
Зерттеу әдістері мен материалдар: ПАО  деректерге сәйкес 
Алматы қаласы 5 ші перзентханасында 2011-2012 жж 
аралығында ретроспективті босану тарихының анализі 
жҥргізілді,150 босанушы (негізгі топ) және 60 сау жҥкті әйелдің 
ауру тарихы тексерілді. Біздің деректер бойынша осынша тең 
топ  ультрадыбыстық скринингте, 16-18 апталық жҥктілікте бала 
жолдасы жатыр мойнына 2 см жақын орналасқан. Берілген 
науқастар топтары 3 ке бӛлінген,ѐғни орналасуына және 
жылжуына қарай І топ (14,7%)-22 науқастың бала жолдасының 
алда жатуымен (жылжуының болмауы) ; ІІ топ (31,3%)-47 
әйелдің бала жолдасының тӛмен орналасуының толық емес 
жылжуы (бала жолдасының тӛменгі жағы ішкі арнадан 5 см 
тӛмен); ІІІ топ (54,0%) жҥктіліктің толық нәтижелігі, жатырдың 
жоғарғы бӛлігіне плацентаның толық жылжуы  (плацентаның 
тӛменгі бӛлігі ішкі аралықтан 5 см жоғары). Барлық жҥктілерге 
клиникалық,микробио-, бактерио-, вирусологиѐлық және 
биохимиѐлық тексеру жҥргізілді. Сонымен 2 топқа да 
фетоплацентарлы кешен жағдайы ,жаңа туылған нәрестелердің 
жағдайын  Апгар шкаласы бойынша  және плацентаның 

патоморфолиѐлық анализін  бағалау жҥргізілді. Статистикалық 
ӛңдеу Стьядент критериімен жҥзеге асырылады. 
Кореллѐциѐлық анализдің сандық нҧсқасында Пирсон критериі  
қолданылады. Жургізілген зертттеулер ПАО  58,7 % жиі кеш 
репродуктивті жаста (30 жастан жоғары) кездесетінін кӛрсетеді. 
Әйелдердің 86,2% балалық шақта инфекциѐлық және мҧрын 
жҧтқыншақ,  тыныс жолдарының қабыну ауруларымен ауырған. 
Негізгі топ пациентерінің 122-інде (81,3%) экстрагенитальды 
аурулар, 28 пациентте (18,6%) біріккен бҧзылыстар анықталды. 
Бақылау тобымен салыстырғанда  ПАО-мен ауыратындарда 
жҥрек-қантамыр және зәр шығару жҥйесінің патологиѐсы жиі 
кездескен (р<0,001). Мҧрын –жҧтқыншақтың,  тыныс 
жолдарының жҧқпалы қабыну аурулары, асқазан-ішек 
жолдарының аурулары және біріккен урогенитальды 
инфекциѐлардың санына назар аударылды.  Жатыр және оның 
қосалқыларының созылмалы қабынуы, жатыр мойнының 
патологиѐсы, менструальды және репродуктивті функциѐлардың 
бҧзылысы жиі кездесетіні (р<0,001) анықталады. Акушерлік 
анамнез кӛбіне жҥктіліктің ҥзілуімен (жҥктіліктің 51,7% 
жасанды, 16,9% ӛзіндік тҥсікпен аѐқталған, (р<0,01),  гестациѐ 
кезеңінің асқынуымен және ӛлі туылумен аѐқталған.  
Нәтижелер: Плацентаның алдыңғы қабырғаға жабысу жағдайы 
біздің мәліметіміз бойынша (40,1±2,0%; р<0,001), бақылау 
тобында (25,0±2,5%;  р<0,001) қҧрады. Жатырдың алдыңғы 
қабырғасы бойынша плацентаның жылжыуы  82,5% жағдайда, 
оның ішінде әйелдердің  47,5% аѐқталған, 35,0% аѐқталмаған 
тҥрі байқалған. Жатырдың артқы қабырғасы бойымен 
плацентаның жылжуы   75,0% анықталды, оның 30,0% процесс 
аѐқталған, 45,0% аѐқталмаған. Плацентаның толық емес 
жылжуы  жиі жатырдың артқы қабырғасында тіркелген (р<0,05). 
Бҧл қанданудың тӛмендеуі, миометрийдің жҧқаруы – жатырдың 
тӛменгі сегментінің ерте және анық қҧрылымдық ӛзгерістеріне  
байланысты болуы мҥмкін. 
Сонымен, плацентаның жылжуына әсер ететін факторлар 
анықталды: процесстің тҥрі және жатыр қабырғасына қатысты 
орналасуы. Плацента жатырдың алдыңғы қабырғасы арқылы 
белсенді қозғалады. Процестің толық емес/аѐқталмаған  тҥрі 


