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ХЕМОТАКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГРИБОВ РОДА CANDIDA, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В РАЗНЫЕ  
ТРИМЕСТРЫ, ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 
Резюме: Исследование биологических свойств микроорганизмов, в частности, грибов имеет важное значение в решении проблемы 
медицинской микроэкологии, изучаящей взаимодействие человека и микроорганизмов, межмикробные взаимоотношениѐ, механизмы 
регулѐции нормального микробиоценоза организма хозѐина и окружаящей среды. Учитываѐ, что грибы рода Кандида относѐтсѐ к 
условно-патогенным микробам и в норме могут обитать в организме, в патогенезе кандидозной инфекции решаящуя роль играят не 
столько присутствие, а количественнаѐ оценка и патогенные факторы грибов, которые играят решаящуя роль в развитии заболеваниѐ. 
В статье изучен хемотаксический признак грибов Кандида, выделенных от беременных женщин до и после лечениѐ на биоптатах 
экспериментальных животных. Изучен хемотаксический признак к большому количеству биоптатов. Наглѐдно показано, что количество 
хемотаксируящих культур увеличивалось с ростом срока беременности, а также выделен вид, который обладал наибольшей способностья 
к хемотаксису (C.kefir). Полученные результаты указываят на хемотаксическуя активность грибов, которые ѐвились возбудителѐми 
вульвовагинального кандидоза. 
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ҚАЗҦМУ  СТУДЕНТТЕРІНІҢ  ЖҤКТІЛІК  КЕЗІНДЕГІ ҚЫНАПТЫҚ  БИОЦЕНОЗ  ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУ 

 
Зерттеуге ҚазҰМУ- дың 64 жүкті студенттері алынды. Зерттеудің мақсаты қынаптық микроценоз жағдайын зерттеу болды. 
Зерттеу нәтижесінде қынаптық инфекциялардың ішінде  ең жоғарғы көрсеткішті кандида - 64% құрады. Кандидоздың негізгі формасы 
– шынайы кандидоз 76,1% екендігі анықталынды. Қынаптық кандидоз бен жатыр мойны эрозиясының (35%) жоғары байланысы бар 
екенi анықталынды.  
Түйінді сөздер: микробиоценозы, кандидоз, шынайы кандидоз,  жатыр мойын зрозиясы. 
 
Ӛзектілігі:Қазіргі кезге дейін инфекциѐ мәселесі медико-
социальды және ғылыми-практикада да маңызды және 
актуальды аспект ретінде қалуда.  Бҥгінгі таңда  әйел жыныс 
ағзаларында кездесетін  қынап  инфекциѐлары барлық  
инфекциѐлық – қабыну ауруларының ішінде бірінші орында 
тҧр*1+. Инфекциѐның барлық мемлекеттерде жиілеп ӛршіп 
баруы бізге оның акушериѐ және перинаталогиѐда ӛзекті 
проблемаға айналып бара жатқанын тҥсіндіреді. Соңғы 
жылдарда отандық және шетелдік зерттеулері бойынша 
репродуктивті инфекциѐ патологиѐсы жҥйесінде алдыңғы 
қатарда 3 тҥрлі инфекциѐ тҧрады:бактериалды вагиноз, 
кынаптық кандидоз, трихомониаз *1,2,3+ 
Қынаптық кандидоз – саңырауқҧлақтардың Candida тобымен 
шақырылатын, қынаптың шырышты қабатының ауруы.  
ВОЗ мәліметтері бойынша Жер шарында саңырауқҧлақтармен 
шақырылатын аурулармен бесте бір бӛлігі зардап шегуде *2,3+. 
Қынаптық кандидоз жиілігі 2 есеге жоғарылаған, қынаптық 
кандидозбен жиі тіркелетін бҧл ыстық климатты және 
санитарлық – гигиеналық жағдайы тӛмен елдер болып табылған 
*4+.Тӛменгі жыныс жолдарының инфекциѐлық ауруларының 
25%- тен – 40-45% дейін осы қынаптық кандидоз қҧрауда *4,5+. 
Әйелдердің 75% ең болмаса бір рет, ал 40-45% екі немесе 
оданда кӛп рет қынаптық кандидозбен аурады. Бҥгінгі таңда 
кандидоздық инфекциѐның клиникалық жағдайы жлпы 
мойындалған. Репродуктивті кезеңде қынаптық кандидоз 
асқынудың пайда болу себептерінің бірі болып табылады, 
сонымен бірге тек жҥкті әйелдердің денсаулығы ғана емес 
іштегі нәресте және жаңа туылған баланың денсаулығына, 
келешек ҧрпаққа ҥлкен қауіп тӛндіреді. Әр тҥрлі авторлардың 
берілгені бойынша гестациѐ кезеңінде қынаптық кандидоз 20- 
50% қҧрайды, бҧл жҥкті емес әйелдермен салыстырғанда 1,8 – 3 
есе кӛп *5,6+. Бҧл мәселенің маңыздылығы гестациѐ кезеңінде 
ҧрықтың зақым алу қаупі мҥмкіндігі.Сонымен қатар тіркелген 
жҥктілер және босанушыларда қынаптық кандидоз қҧрсақішілік 
инфекциѐның жҧғуының және жаңа туылған нәрестеде 
инфекциѐның жҧғу кӛзі болуы мҥмкін.Соңғы 20 жыл ішінде 

жетілген жана туылған  балалар арасында кандидоз жиілігі  
жоғарылаған 1,9 -15,6%  дейін *4,5,6,7+. Бҧл кӛрсеткіштерге 
қарап қынаптық кандидоздың нәрестелерге де тигізер әсерінің 
ӛте жоғарылағанын байқауымызға болады. 
Зерттеу мақсаты:ҚазҦМУ  студенттерінің  жҥктілік  кезіндегі 
қынаптық  биоценоз  жағдайын зерттеп ҥйрену.  
Зерттеу тапсырмасы: 
1. Жҥктілік кезіндегі қынаптық инфекциѐлардың жиілігін  
зерттеу. 
2. Жҥкті студенттер арасындағы қынаптық кандидоз себебін 
анықтау. 
3. Жҥргізілген емнің нәтижелілігін анықтау. 
Зерттеу материалы және әдістері: 
1. ҚазҦМУ-дың 100 жҥкті студентінің амбулаторлық картасы 
зерттелінді. 
2. 35 жҥкті студенттерге қынаптық кандидозға ем жҥргізілді. 
3. Қынаптық  бӛлінділер емге дейін және емнен кейін алынды. 
 «Қалалық студенттер емханасынан» барып рҧқсат алып, 
ҚазҦМУ – дың 100 жҥкті студенттерінің амбулаторлық 
карталары зерттелінді. Зерттеу барысында жҥкті студенттердің 
экстрагениталды, гинекологиѐлық ауруларының  жиіліктері 
анықталынды.  
Сонымен қатар  жҥкті студенттерден қынаптық бӛлінділірді алу 
бірінші ем жҥргізуден алдын алынды. Қынаптық бӛлінділірді 
алуды  алдын ала жҥкті студент келісімін алғаннан соң жҥргізіле 
бастадық. Студенттеріміздін барлығы келісе коймағандықта 
рҧқсат берген 35 жҥкті студенттерден ғана жағындыны ӛзім 
жасадым. Ал қалған жҥкті студенттерге дәрігер ӛзі жасады, 
тҧрдым.  Қынаптық бӛлінділер нәтижелері шыққан соң  және бір 
рет кандидоз бар екеніне кӛз жеткізіп, зерттеу жҥргізуді 
жалғастырдық. Яғни зерттеуге алынған жҥкті студенттерге ем 
тағайындадық. Ем тағайындалған соң жҥкті студенттерге 
барлығы тҥсіндіріліп,  ем қабылдап біткен соң осы студенттер 
емханасына келіп және 1 рет қынаптық бӛлінділерге жағынды 
тапсыру керек екені айтылды. Барлық жҥкті студенттеріміз ӛз 
уақытында келіп  қынаптық бӛлінділерге зерттеуге тапсырды. 
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Зерттеу нәтижелері: Алғаш рет ҚазҦМУ жҥкті студенттерінің 
қынаптық биоценоз жағдайына зерттеу жҥргізілді. Зерттеу 
нәтижесінде қынаптық инфекциѐлардың жиілігі анықталынды, 

ең жоғарғы кӛрсеткішті кандида - 64% қҧрады, ал қалған 
инфекциѐлар тӛмен жиілікте кездесті.  

 
Сурет 1 - Зерттеу материалындағы инфекциѐлардың кездесу жиілігі 

 
Жҥктілер арасында кӛбіне бірінші жҥктілік болу себебі, жҥкті 
болғанға дейін біздің қыздарымыздың қаралып ем 
қабылдамауы. Бізде кӛп адамдарымыз арасында жҥкті болып 
ғана емделемін деген соз қалыптасып кеткен. Міне біз сол 
жағдайды болдырмай біздін болашақ аналарымызға 
тҥсіндіруіміз керек. Дені сау ананың болуы ҥшін және дені сау 
ҧрпақ туылуы ҥшін. 

Акушерлік анамнезде зерттеуде амбулаторлық  карталары 
қаралған 100 жҥкті студенттер арсында: 
- 1 – жҥктілік 70% қҧрап отыр; 
- 2 – жҥктілік 23% қҧрап отыр; 
- 3 – жҥктілік 7 % қҧрап отыр; 
Осы мәліметтерді қарап айтуға болады, зерттелуші топта кӛбі 1 
жҥктілік (сурет 2). 

 

 
Сурет 2 - Акушерлік анамнез 

 
 
Жҥкті студенттерді зерттеу материалындағы кандида мӛлшеріне 
және шағымданып келген клиникалық кӛріністеріне байланысты 
оларды 3 топқа бӛліп қарастырылды. 1 топ – кандида 
тасымалдаушы(33,9%), 2 топ- шынайы кандидоз(76,6%), 3 топ – 
аралас кандидобактериалды(23%). 
Зерттелуші топтағы экстрагениталды аурулар жилігі 
анықталынды – ЖРВИ(44%), Соз.Пиелонефрит(41%), 
Анемиѐ(38%) ең жоғары жиілікте кездескен осы ҥштік болып 
табылды. Гинекологиѐлық аурулар зерттелуші топта жиілігі – 
жатыр мойын эрозиѐсы(35%), аднексит (15%), офарит 
(9%)кездесті. 

Студенттердің жҥктілік кезіндегі кандидоз себептері: 
 Қабыну ауруларының жоғары жиілігі – 44 % 
 Гинекологиѐлық аурулардан жатар мойны эрозиѐсы жоғары 
жиілігі – 35 %  
 Иммуносупрессиѐ -  физиологиѐлық жҥктілік кезіндегі негізгі 
диаметр болып табылады. 
Қынаптық кандидозға ем жҥргізілді. Емді 2 және 3 триместрдегі 
жҥкті студенттерге жҥргізілді. Емнен кейінгі инфекциѐ кездесу 
жилігі тӛмендеді, бірақ 2 триместрде(20%) 3 триместрде(31%) әр 
тҥрлі жиілікте.  
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Сурет 3 - Емнен кейінгі зерттеу материалындағы инфекциѐның кездесу жиілігі 

 
Бҧл кӛрсеткіштерге қарап кандидозды каншалықты ерте 
анықтасақ емнің эфективтілігіде соншалықты жоғары  
болатынын кӛрсетеді. 
Қорытынды: 

 ҚазҦМУ студенттерінің жҥктілік кезеңінде қынаптық 
инфекциѐлар жиілігі тексеріліп , қынаптық кандидоздың 
кездесу жиілігі жоғары екені анықталынды (64%) 

 Кандидоздың негізгі формасы – шынайы кандидоз екендігі 
анықталынды (76,1 %)  

 Қынаптық кандидоз бен жатыр мойны эрозиѐсының жоғары 
байланысы бар екенi аныкталынды (35%)  

Бҥгінгі біздің зерттеу мәліметтерімізге сҥйене отыра, ҚазҦМУ 
жҥкті студенттерінде алдынғы қатардағы 3 тҥрлі инфекциѐның 
бірі қынаптық кандидоздың жоғары екендігін кӛрсетті. 
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С.Ш. ИСЕНОВА, Б.С. ЛАКАНОВА  
ОСОБЕННОСТИ  МИКРОБИОЦЕНЕЗА ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОК КАЗНМУ 

  
Резюме: В исследование было вклячено 64 беременных студенток КАЗНМУ в период беременности. Целья исследованиѐ ѐвлилось 
изучение состоѐние влагалищного микробиоценеза.  
Результаты исследованиѐ выѐвили высокуя частоту влагалищного кандидоза – 64%.   При этом, в большинстве случаев выѐвлен истинный 
кандидоз – 76,1%.По данным проведенных исследований определена высокаѐ частота сочетаниѐ (35%) вагинального кандидоза и эрозии 
шейки матка. 
Ключевые солва: микробиоценоз, кандидоз, истенный кандидоз, эрозиѐ шейки матки. 
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S.SH. ISSENOVA, B.S. LAKANOVA  
FEATURES OF VAGINAL MICROBIOCENOSIS OF THE PREGNANT STUDENTS OF KAZNMU 

 
Resume: The study included 64 pregnant students of KAZNMU during pregnancy. The aim of the research is studying the status of vaginal 
microbiocenosis. 
Results of the study revealed a high frequency vaginal candidosis - 64%. At the same time, in most cases revealed the true candidiasis - 76.1%. 
According to studies, a high frequency combination (35%), vaginal candidiasis and cervical erosion.  
Keywords: microbiocenosis, candidiasis, candidiasis Easten, cervical erosion. 
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Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, 
Кафедра интернатуры и резидентуры по акушерству и гинекологии 

 
К ВОПРОСАМ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИОННЫМ ГЕНЕЗОМ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
В статье рассматривается вопросы прегравидарной подготовки при невынашивании беременности инфекционного генеза. Предложен 
алгоритм прегравидарной подготовки женщин при инфекционном генезе невынашивания, включающий два этапа: на первом этапе 
проводится иммунокорригирующая и антибактериальная терапия для элиминации возбудителя инфекции, на втором этапе 
восстановления биоценоза влагалища. 
Ключевые слова: прегравидарная подготовка, невынашивание беременности, инфекционный генез, биоценоз влагалища         
 
Актуальность.  Проблема невынашиваниѐ беременности 
ѐвлѐетсѐ одной из самых актуальных в современном 
акушерстве. Несмотрѐ на успехи в совершенствовании способов 
диагностики, лечениѐ и профилактики невынашиваниѐ у 
женщин во времѐ и вне беременности, в последние 10 лет 
отмечаетсѐ тенденциѐ к увеличения частоты встречаемости 
спонтанного прерываниѐ беременности *1+.  
Среди основных причин невынашиваниѐ беременности одно из 
ведущих мест принадлежит инфекции. Частота невынашиваниѐ 
беременности при различных видах инфекции, по данным 
литературы, колеблетсѐ от 18,7 до 54,0%. Самопроизвольный 
выкидыш может ѐвитьсѐ следствием как тѐжелого системного 
заболеваниѐ, так и бессимптомно протекаящей 
бактериальной/вирусной инфекции. Даже в случае отсутствиѐ 
прѐмого специфического воздействиѐ инфекционных агентов на 
плод, нарушениѐ репродуктивной системы, вызванные 
персистенцией их в эндометрии, с развитием хронического 
эндометрита ведут к патологии эмбриона/плода и к 
прерывания беременности. Хронический персистируящий 
эндометрит сопутствует каждой 4-ой беременности, и 
выѐвлѐетсѐ в более, чем в 60% случаев при повторных 
выкидышах. Частота морфологически верифицированного, 
бессимптомно протекаящего воспалительного процесса в 
эндометрии у пациенток с привычным невынашиванием 
составлѐет 64% вне зависимости от клинической картины 
прерываниѐ беременности*1,2+. 
По данным В.М. Сидельниковой и соавт., у женщин, 
страдаящих привычным невынашиванием, вне беременности 
диагноз хронического эндометрита гистологически 
верифицирован в 73,1% случаев, в 86,7% наблядали 
персистенция условно-патогенных микроорганизмов в 
эндометрии, что, безусловно, может служить причиной 
активации иммунопатологических процессов. Смешаннуя 
персистентнуя вируснуя инфекция (вирус простого герпеса, 
Коксаки А, Коксаки В, энтеровирусы 68-71, цитомегаловирус) 
встречаят у больных с привычным выкидышем достоверно 
чаще, чем у женщин с нормальным акушерским анамнезом 
[2,3]. К. Коhut и соавт. (1997) показали, что процент 
воспалительных изменений в эндометрии и децидуальной 
ткани у пациенток с  привычным невынашиванием 
беременности достоверно выше, чем у женщин после 
выкидыша и наличием в анамнезе как минимум одних 
своевременных родов[5]. 
Возбудителѐми инфекционной патологии в акушерстве могут 
быть патогенные и условно-патогенные микроорганизмы.Среди 

патогенных микроорганизмов наиболее часто встречаятсѐ 
трихомонады, гонококки, хламидии. По данным многих 
исследователей, длѐ невынашиваниѐ беременности 
нехарактерна моноинфекциѐ, чаще выѐвлѐятсѐ ассоциации 
условно-патогенных микроорганизмов, поэтому ставить диагноз 
по выделенному микроорганизму неправомочно. Нет таких 
диагнозов, как уреаплазмоз, микоплазмоз, клебсиеллез и др. 
Необходимо указывать клинический диагноз: хориоамнионит, 
уретрит, цервицит. Если врач хочет подчеркнуть значимость из 
выѐвленной условно-патогенной флоры какого-то возбудителѐ, 
то в клиническом диагнозе можно указать на данный 
микроорганизм (например, цервицит, обусловленный M. 
genitalium) [2]. 
В тщательном обследовании нуждаятсѐ пациентки не только с 
привычной потерей беременности, но и при подготовке к 
программе ЭКО, а также женщины, в анамнезе которых были 
беременности с ѐвлениѐми хориоамнионита, с анте- и 
постнатальной гибелья плода инфекционного генеза. 
Выѐвление условно-патогенных микроорганизмов у женщин 
при вышеперечисленных ситуациѐх ѐвлѐетсѐ показанием длѐ 
лечениѐ полового партнера. 
Обследование при  инфекционном генезе невынашивания 
беременности: 
1.Бактериоскопическое исследование отделѐемого из 
цервикального канала и влагалища. Этот метод позволѐет 
установить общее количество микробов-ассоциантов и по их 
морфологическим и тинториальным свойствам определить 
принадлежность к облигатно анаэробным видам или 
лактобациллам, а также длѐ установлениѐ диагноза 
инфекционного заболеваниѐ. 
2. Бактериологическое исследование занимает особое место 
среди лабораторных методов по культуральной диагностике. 
Преимуществом данной методики ѐвлѐетсѐ ее способность: 
определить специфическуя причину заболеваниѐ, оценить 
резистентность  возбудителѐ к антибиотикам и определить 
количественное содержание микроорганизмов. Длѐ 
обнаружениѐ бактерий в материале, взѐтом от пациента, 
большое значение имеет правильный забор материала на 
бактериологическое исследование. 
Техника взѐтиѐ материала: 
Перед взѐтием материала пациенты должны следовать 
следуящим рекомендациѐм: 
- не мочитьсѐ в течение 4-5 часов (длѐ исследованиѐ на 
уреаплазмы); 


