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Б.Т. СЕЙТХАНОВА, Б.А. РАМАЗАНОВА, Н.З. ШАПАМБАЕВ  
ҚАУІПТІ ТОПТАҒЫ  ЖҤКТІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ МИКРОФЛОРАСЫ 

                                                  
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. 
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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 
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жылжуы   жылдам типін, толық/аѐқталған жылжуының 
кезеңдері  (ӛсуі, шыңы және жылдамдығының тӛмендеуі) әлсіз 
және баѐу типін кӛрсетеді. 
Жатырдың алдыңғы қабырғасымен жылжуының аѐқталмаған 
тҥрі плацента жылжуының жағымсыз процесі болып табылады; 
осымен қатар плацента жылжуының максимальды 
жылдамдығы мен ӛте ауыр симптоматика тіркелген. 
Гестационды кезеңде негізгі бақылаушы топта жҥктіліктің ҥзілу 
қаупі мен қанды бӛліністердің қайталану жиілігі ӛскен;  
плацентаның жатуы мен тӛмен орналасуы кезінде асқынулар 
ӛте айқын кӛрінген.  Әрбір ҥшінші пациентте (31,1%) ерте 
токсикоз, әрбір бесінші пациентте (20,0%) жҥктілік гипертензиѐ 
байқалған. 
Плацентаның жатуы мен тӛмен орналасуы бар қаралушыларда 
зәр шығару жҥйесінің созылмалы инфекциѐсы мен ЖРВИ ӛршу 
ҥлесіне кӛбірек назар аударылды. Гестациѐның I триместрінде 
ЖРВИ, тыныс-ағзалары ауруларының ӛршуі жиі кездесті, (8,8%; 
р<0,05), (7,4%; р<0,05); II (4,1%) және III   триместрінде(4,7%)   
урологиѐлық патологиѐ  аз жиілікте  диагностикаланды. 
Плацентаның ауытқумен орналасуының  жҥкті әйелдерде 
қоздырғыштардың анализі микроскопиѐлық (56,1%), 
бактериологиѐлық (46,7%) зерттеулер және полимеразды 
тізбектік реакциѐ жыныс жолдары арқылы берілетін 
ассоцирленген формадағы инфекциѐның жоғарғы деңгейін 
анықтады; инфекциѐ анықталған пациенттерде процестің 
симптомсыз ағымы орын алып және герпестік, 
цитомегаловирустық, хламидиѐлық, уреа-микоплазмалық 
формалы инфекциѐлар кездескен. 
Гемостаз жҥйесінің бҧзылысы  негізгі топта пациенттердің 33,7% 
жҥктіліктің II триместрінде, 56,1% жҥктіліктің III триместрінде 
анықталды және бақылау тобымен салыстырғанда плацентаның 
жатуы мен тӛмен орналасуында  ӛте айқын кӛрініп, қанның 
коагулѐциѐлық потенциѐлының басымдылығы; қан ағу 
уақытының(р<0,05), қан ҧя уақытының( р<0,01), плазманың 
гепаринге тӛзімділігінің(р<0,01)  тӛмендеуі. 
Тромбоциттердің санының азаяы (p<0,05) тамырлық – 
тромбоцитарлық  звеноның ӛзгерісін кӛрсетеді. 
Гемокоагулѐциѐлық жҥйедегі ӛзгерістер ТІШҦ     синдромының 
созылмалы  формасын кӛрсетеді, қанның агрегациѐлық 
қасиетінің бҧзылуына әкеледі, микроциркулѐциѐ патологиѐсы 
жатырдың спиральды артериѐсының қабырғасына 
трофобластың  толық емес енуіне алып келеді. Ол ӛз кезегінде 
жатыр артериѐсы бассейніндегі қан ағысының бҧзылысына   
және осы акушерлік патологиѐдағы ерте плацентарлы 
жетіспеушілік дамуына алып келеді. Ауытқумен  орналасқан 
плацентаның жетілу дәрежесін бағалағанда науқастардың 73 
(49,3 %) –  кеш және 18 (12,2%) –  ерте жетілуі анықталған. Тӛмен 
плацентациѐ кезінде плацентаның жатуы (41,4 %) және 
жылжуына (37,5%) қарағанда кеш жетілуі жиірек (67,3%; p<0,01) 
анықталған. Негізгі зерттелуші топта ҧрықтың қҧрсақішілік 
дамуының кідіруі плацентаның мезгілінен бҧрын / кеш 
жетілуінде анықталды. Ҧрықтың қҧрсақішілік айқын кідіруі 
плацентаның кеш жетілу фонындағы (21,8% ; p<0,01) тӛмен 
плацентациѐда байқалды , мезгілінен бҧрын жетілумен 
салыстырғанда (7,3 %) қҧрайды. 
Негізгі топтағы науқастарға кесарь тілігі кезінде 13 ( 16,9%) 
жағдайда тотальды және субтотальды гистерэктомиѐ жасалды. 
Жиі осы операциѐлық араласулар плацентаның жатуында 

(17,2%) және плацентаның толық емес жылжуында (21,9 %) іске 
асырылды. Операциѐ кӛлемін кеңейтуге кӛрсеткіштер болып: 
плацентаның  жатуы ( 13,8%) және тӛмен бекуімен (9,4 %) 
зерттелушілерде плацентаның шынайы ӛсуі; плацентаның жатуы 
(3,4%), тӛмен плацентациѐ (12,5%) және плацентаның жылжуы 
(5,9%) бар науқастарда ҥлкен кӛлемді миома немесе 
миоматозды тҥйіннің тӛмен орналасуымен байланысты. 
Негізгі зерттелуші топта 146 тірі бала туылды , жетіліп туылғаны - 
(75,3%). 
Тӛмен салмақ – бой кӛрсеткіштері жаңа туылғандар арасында 
жатырдағы плацентаның жатуы мен тӛмен орналасуы бар 
аналарды анықтайды. Ӛлі туылу плацентаның жатуы (5,6%) және 
тӛмен орналасуы (2,2%) бар жҥкті әйелдерде анықталды.  
Интранатальды ӛлімнің себебі (13,5%) шала туылу, ҧрықтың 
жетілмеуі, асфиксиѐ. 
Плацентаның ауытқумен орналасуы бар науқастарда жеңіл 
дәрежелі асфиксиѐмен  46,% , орташа дәрежелі -13,0% , ауыр 
дәрежелі - 6,8% бала туылды. Балаларда асфиксиѐның ауыр 
дәрежесі плацентаның жатуы тӛмен плацентациѐ фонында 
диагностикаланған. Жылжудың аѐқталған тҥрінде, орташа 
дәрежелі ауырлықтағы асфиксиѐ 3,1% жағдайда анықталады. 
Негізгі топта 75 жаңа туылған ауру балалар арасында 10 (13,3%) 
қҧрсақішілік инфицирлену диагностикаланған: жайылған 
герпетикалық инфекциѐ және қҧрсақішілік пневмониѐ. 
Балалар арасында қҧрсақішілік инфицирлену (p<0,05) жиірек 
тӛмен плацентациѐсы бар науқастарда анықталған : I топ -13,0%, 
II топ - 16,7% , III топ - 6,3%. 
Анықталған қоздырғыштың ішінде бірінші орында – қарапайым 
герпес вирусы  I және II типі , бҧл инфекциѐ жеке тҥрде де , 
цитомегаловируспен, микоплазмамен,  «Candida» 
саңырауқҧлағымен, хламидиѐмен, энтерококкпен қосарланған 
инфекциѐ тҥрінде кездеседі. 
Плацентаның дҧрыс емес пішіні (16,4%) қосымша бӛліктерімен 
кӛбінесе тӛмен плацентациѐда кездескен. 
Салмағы (375,1 ± 13,7) г және плацентарлық – ҧрықтық 
коэффициент 0,20± 0,005 тӛмен кӛрсеткіштері анықталды. 
Плацентаның жатуы кезінде аз мӛлшерін инфаркт пен қан 
қҧйылулар (20,7± 1,12% , p<0,001) қҧрады. 
Қорытынды: ПАО кезінде келесі жағдайлар орын алады: 
плацентарлық жетіспеушілік кезінде гестациѐ ағымының 
патологиѐсына әкелетін қауіп-қатер факторлары: жасы 30-дан 
жоғары, жоғары паритет, жыныс жолдарының инфекциѐлары, 
жатырдың қҧрылымдық бҧзылыстары (тыртық\ миома\ басқа 
да аномалиѐлар). Плацентаның тӛмен орналасуында жаңа туған 
нәрестелердің патологиѐсының максимальды саны анықталады: 
ОЖЖ-нің перинатальді бҧзылыстары (72,2 %), гипотрофиѐ (41,7 
%),  инфекциѐ  (16,7%). Плацентаның орналасуы және 
миграциѐлық варианты ҧрықтың морфологиѐлық 
ерекшеліктеріне айтарлықтай әсер етеді (бҥрлерің патологиѐлық 
жетілмеуі, циркулѐторлық бҧзылыстар, қабынулық ӛзгерістер). 
Аѐқталмаған миграциѐ процессінде плацентарлық 
жетіспеушіліктің  субкомпенцаторлық формасы, ал плацентаның 
жатуында компенцаторлы формасы басым болады.  
Плацентаның аномалиѐсы бар жҥкті әйелдерге емдік- 
диагностикалық және ҧйымдастыру – әдістемелік іс-шараларды 
еңгізу және оларды мезгілінде пайдалану шҧғыл тҥрде 
босанулар мен гистерэктомиѐлардың жиілігін, перинатальды 
аурулар мен ӛлім кӛрсеткіштерін тӛмендетуге мҧмкіндік береді.  
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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. 
 
 
 

 
T.A. KOZHABEKOVA, G.S. KUANDYKOVA 

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.  

 


