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Алматы қаласының перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының 2017-2018 жж. аралығындағы 
мұрағаттық деректерге ретроспективті талдау жүргізілді. 
Талдау 2 топта жүргізілді: негізгі топ - ЭКҰ-дан кейін босанған әйелдердің 250 тарихы және салыстырмалы топ - 
өздігінен жүкті болып босанған әйелдердің 250 тарихы. Фето-плацентарлы кешеннің жағдайы ультрадыбыстық, 
допплерометрия, кардиотокография, гистологиялық зерттеу деректерінің қорытындысын зерттеу арқылы бағаланды. 
Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, ҚРТ қолданған әйелдерде допплерометрия бойынша ана-плацента-ұрық жүйесінде 
айқын қан ағымы бұзылысының болмауы маңызды болып табылды, өйткені, бұл жүктіліктің қолайлы ағымына және 
ұрықтың қалыпты өсуіне септігін тигізеді. Сондай-ақ, 68% жағдайда ҚРТ қолданған әйелдерде плацентарлы 
жетіспеушіліктің морфологиялық өзгеріс белгілерінің болуы және бала жолдасының қабыну өзгерісі әртүрлі ауырлық 
жағдайда 57% әйелде анықталды. 
Түйінді сөздер: қосалқы репродуктивті технология, фетоплацентарлы жетіспеушілік, ЭКҰ және ЭО 
 
Өзектілігі. ДДСҰ мәліметтері бойынша дүние жүзіндегі бедеуліктің жиілігі репродуктивті жастағы ерлі-
зайыптылардың арасында орташа есеппен 15% құрайды [1], Қазақстанда бедеуліктің жиілігі 12-ден 15,5% 
аралығында[2]. 
Қазақстан Республикасында қосалқы репродуктивті технология 1995 жылдан бастап қолданылады [3]. ҚРТ қолдану 
кезінде перинатальды өлім-жітім мен сырқаттанушылық жиілігі 20%-ға дейін жететіндігі туралы деректер бар. 
Перинатальды жоғалтудың негізгі себебі - ана-плацента-ұрық жүйесінің жағдайы [4, 5, 6]. 
Әртүрлі генезді бедеулігі бар әйелдерде соматикалық және гинекологиялық патологияның болуы, өзінің және жұбының 
көбіне егде жаста болуына байланысты, ҚРТ қолданғаннан соң, плацентарлы жеткіліксіздіктің даму қаупі бар топқа 
кіреді. 
Мақсаты: ҚРТ-дан кейінгі әйелдердегі фетоплацентарлы кешеннің жағдайын зерттеу. 
Зерттеу шарттары: 
1. Соңғы 5 жылдағы дәлелдемелер негізінде әдебиеттерге шолу жасау: PubMed, Cochrane кітапханасы, Medline 

ақпараттық негіздерінен. 
2. 2017-2018 жж. аралығындағы перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының мұрағаттық 

жазбаларының деректері бойынша ретроспективті талдау, ЭКҰ және ЭО-дан кейінгі жүкті әйелдердегі ана-плацента-
ұрық жүйесінің жағдайын зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: 
Алматы қаласының перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының 2017-2018 жж. аралығындағы 
мұрағаттық жазбаларға сәйкес ретроспективті талдау жүргізілді. 
Талдау 2 топта жүргізілді: негізгі топ - ЭКҰ-дан кейін босанған әйелдердің 250 тарихы және салыстырмалы топ - 
өздігінен жүкті болып босанған әйелдердің 250 тарихы. 
Фето-плацентарлы кешеннің жағдайы ультрадыбыстық, доплерометрия, кардиотокография, патолого-анатомиялық 
зерттеулердің мәліметтерін зерттеу арқылы бағаланды. 
Жинақталған деректерге статистикалық талдау жүргізілді. 
Зерттеу нәтижелері: 
Зерттелген әйелдердің жасы 22-ден 49 жасқа дейін болды, ал негізгі топтағы әйелдердің орташа жасы 38 ± 0,9 жас, 
салыстырмалы топта 32 ± 0,87 жас (1-сурет). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сурет1 - Зерттелген әйелдердің жасы (%) 

 
Біріншілік және екіншілік бедеуліктің себептері жүктіліктің ағымына, босану және босанғаннан кейінгі кезеңге әсер етуі 
мүмкін. Зерттеу тобында біріншілік бедеулігі бар пациенттердің үлесі 30%, екіншілік бедеулік 62% болса, 8% - суррогат 
аналар болды. Осылайша, ЭКҰ және ЭО бағдарламасы екінші реттік бедеулігі бар пациенттерде сенімді түрде (P> 0.05) 
жиі жүргізілді. 
Ультрадыбыстық мәліметтерге сәйкес, негізгі топта анықталған ұрық және плацентарлы патологиялардың жиілігі 
салыстырмалы топқа қарағанда жиі (P> 0,05) болды (сәйкесінше 78% және 39%) (2-сурет). 
 

 
Сурет 2 - УДЗ бойынша зерттеу топтарында ұрық пен плацента патологиясының жиілігі (%) 

 
2 және 3 скрининг кезінде көп жағдайда төмен плацентация негізгі топта сенімді түрде жиі - 54% және салыстырмалы 
топта - 12%, плацентаның жатуы негізгі топта - 8%, ал салыстырмалы топта 2%  жағдайда анықталды; Шеттік 
плацентация негізгі және салыстырмалы топтарда бірдей жиілікпен кездесті (сәйкесінше 15% және 16%). Қағанақ суы 
патологиясы - көпсулылық негізгі топта 11% жағдайда, ал салыстырмалы топта тек 1% -ында байқалды; Зерттелген 
топтардағы азсулылық диагнозында айтарлықтай айырмашылықтар анықталмады (негізгі топта 5%, салыстырмалы 
топта 3%). Антенатальды кезеңде ұрықтың құрсақішілік дамуының кідіруі синдромын уақытында анықтау өте 
маңызды, негізгі топтағы ұрықтың құрсақішілік дамуының кідіруі синдромының мөлшері 4%, ал салыстырмалы топта - 
1% жағдайда анықталды. Антенатальды түрде негізгі топта 3% -ында ұрықтың даму ақаулары, ал салыстырмалы топта 
1% жағдайда диагноз қойылған. 
Допплерометрия деректері бойынша тек жүктіліктің үшінші триместрінде негізгі топтағы жүкті әйелдерде 
салыстырмалы топпен салыстырғанда, плацентарлы жүйеде қан ағымының жеңіл бұзылыстары (гемодинамикалық 
бұзылулардың I сатысы) жиірек (сәйкесінше 36% және 14%) анықталды. Оның ішінде, жатыр-плацентарлы қан 
ағымында бұзушылықтар жиі байқалды (28%), тек 8% жағдайда ұрық-плацентарлы қан ағымы жүйесінде бұзылулар 
байқалды. Жалғыз кіндік артерия негізгі топта 3%, салыстырмалы топта 0,1% жағдайда болды (3-сурет). ҚРТ-дан 
кейінгі жүктілік кезінде ана мен плацента-ұрық жүйесінде айқын қан ағымының бұзылысы болмауы маңызды, бұл 
жүктіліктің қолайлы ағымына және ұрықтың қалыпты даму барысына ықпал ететін ұрық-плацентарлы кешеннің 
компенсаторлық-бейімделу механизмдерінің жағдайын көрсетеді. 

 



 
Сурет 3 - Зерттеу топтарындағы допплерография нәтижелері (%) 

 
Кардиотокография (КТГ) - ұрықтың жағдайын оның жүрек соғуының сипаты бойынша бағалаудың заманауи әдісі, ол 
жүктіліктің үшінші триместрінде, дәлірек айтқанда, 32-ші аптадан кейін жүзеге асырылады, өйткені осы кезеңнен кейін 
ғана ұрықтың жүрегінің жиырылуы мен оның функционалды жағдайының арасында байланыс бар. Негізгі және 
салыстырмалы топтардағы әйелдердің кардиотокографиясының нәтижелерін талдау кезінде айтарлықтай 
айырмашылықтар байқалмады, екі топта да бірдей жиілікте ұрықтың қиналу белгілері байқалды (6% және 2%). 
Алынған нәтижелер ұрық қиналуының ерте белгілерін дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретін автоматтандырылған 
КТГ анализінің жоқтығымен байланысты болуы мүмкін, өйткені кардиотокография жалған оң және жалған теріс 
нәтижелердің жоғары пайызымен бірге жүретіні белгілі. 
Табиғи жолмен босану салыстырмалы топтың пациенттерінде негізгі топпен салыстырғанда сенімді (Р>0,05) түрде жиі 
(сәйкесінше 52% және 20%), яғни негізгі топтағы пациенттер арасында босану 80% жағдайда кесар тілігі отасы арқылы 
жүргізілді. Салыстырмалы топтағы кесар тілігінің жоғары пайызы аймақтану жүйесіне байланысты, жоғары акушерлік 
және перинаталды ауруларының даму қаупі бар топқа жататын жүкті әйелдердің 3 деңгейлі стационарында 
перинаталды көмек көрсету және босануға жіберілуіне байланысты. Жоспарланған кесар отасы салыстырмалы топта 
едәуір жиі орындалды (79%), ал кесар отасы түріне байланысты негізгі топта мүмкін мерзімінен бұрын босанудың 
жоғары деңгейіне байланысты, бірдей жиілікпен жоспарлы және жедел тәртіпте орындалды (сәйкесінше 55% және 
45%) (4-сурет). 
 

 
Сурет 4 – Зерттелген әйелдерді босану әдісі бойынша бөлу 

 
Плацентарлы жеткіліксіздік - бұл акушерлік аурудың ең көп кездесетін синдромы. Плацентадағы дамып келе жатқан 
морфологиялық және функционалды патологиялық өзгерістер құрсақішілік гипоксияның, ұрықтың өсуі мен дамуының 
тежелуі, антенатальды өлім, ұрықты жоғалту синдромы, сондай-ақ перинатальды және постнатальды кезеңде жаңа 
туған нәрестенің жағдайының бұзылуына әкелуі мүмкін. Зерттелген топтарда плацентаны гистологиялық зерттеу 
негізгі топта 71% жағдайда созылмалы плацентарлы жеткіліксіздіктің және салыстырмалы топта 32% -ында болуын 
көрсетті. Алайда бейімделу дәрежесінде айырмашылықтар болды (5-сурет). Негізінен, көбірек плацентарлы 
жеткіліксіздіктің субкомпенсацияланған түріне диагноз қойылды, бұл ретте (P> 0.05) негізгі топта жиі тіркелді 
(сәйкесінше 61% және 29%). Плацентарлы жеткіліксіздіктің компенсацияланған және декомпенсацияланған түрлері екі 
топтың әйелдерінде де аз мөлшерде болды (4,5% және 1%; 5,5% және 2%). 
 

 



 
Сурет 5 - Созылмалы плацентарлы жеткіліксіздіктің құрылымы 

 
Плацентаның гистологиялық зерттеуінде плацентаның қабыну көріністері анықталды, олар екіншілік бедеулігі бар 
пациенттер тобында 2 есе жиі кездеседі. Бұл жағдай, жамбас ағзаларының жиі қабыну аурулары, эндометрийдің 
морфофункционалды күйінің бұзылысына және нәтижесінде плацентаның патологиялық өзгеруіне әкелуі мүмкін деген 
тұжырымды дәлелдейді. 
Плацентадағы морфологиялық зақымданған қабыну өзгерістерінің негізгі топта кездескені базальды децидуит 36%, 
оның ішінде ошақты түрі 44%, ал ұсақ ошақты түрі 6% жағдайда байқалды, ал мұндай қабыну өзгерістері 
салыстырмалы топ пациенттерінің плацентасының тек 5% -ында анықталды. Негізгі топта сондай-ақ: плацентит 2%, 
виллусит 2%, хорион бүрлерінде кальций тұздарының шоғырлануы 6%, хориоамнионит 8% (іріңді-10%, серозды-іріңді-
90% (фокальды -67%, ұсақ ошақты-33%). ); париетальды дицидуит 6%, мембранит 18%. Салыстырмалы топтағы 
гистологиялық өзгерістер: плацентит 2%, хориоамнионит 5%, париетальды дицидуит 10%. Осылайша, негізгі топта 
терең морфологиялық құрылымдарды қамтитын, кең таралған, диффуздық және айқын сипатта болатын плацентаның 
қабыну өзгерістері болды. 
Плацента, қағанақ қабы және кіндіктің біріктірілген зақымдануы ерекше маңызды: ұсақ ошақты серозды-іріңді 
децидуит, мембранит (P> 0,05) көбінесе негізгі топта (17%), салыстырмалы топта 6% болды. Ұсақ ошақты серозды-
іріңді хориоамнионит, фокальды базальды децидуит тек негізгі топта (3%) табылды (кесте 1). 
 
Кесте 1 – Зерттеу топтарындағы плацентаның морфологиялық өзгерістері 

Морфологиялық бұзылыстар Негізгі топ Салыстырмалы топ 
                                              Плацента патологиясы 
Базальды децидуит (БД) 
Ошақты БД 
Ұсақ ошақты БД  
Плацентит 

- 
16% 
20% 
2% 

          5% 
 
           
           2% 

Виллузит 
Хорион бүрлерінде кальций тұздарының 
жиналуы 

               2% 
6% 

 
           -  

                                         Қағанақ қабы патологиясы 
Хориоамнионит 
 
 

8% 
(Диффузды-іріңді 10%;   
Серозды-іріңді90% 
(ошақты 67%, ұсақ 
ошақты 33%));  

5% 
 
           

Париетальды децидуит            6%.               10% 
Мембранит            18%                - 

Плацента, қағанақ қабы және кіндіктің біріккен зақымдануы 
ұсақ ошақты серозды-іріңді децидуит, 
мембранит 

 
            17% 

 
                6% 

Ұсақ ошақты серозды-іріңді хориоамнионит, 
ошақты базальды децидуит 

 
              3% 

 
                - 

Ұсақ ошақты серозды-іріңді хориоамнионит, 
хорион бүрлерінде кальций тұздарының 
жиналуы 

             
             2% 

 
              -  

 
Осылайша, негізгі топтағы плацентаның гистологиялық зерттеуінің нәтижелері бойынша, 57% жағдайда қабыну 
өзгерістері анықталды, бұл салыстырмалы топқа қарағанда (15%) қарағанда едәуір жиі (P> 0.05). Сонымен қатар, негізгі 
және салыстырмалы топтарда қабыну процесі негізінен париетальды тақтайшада және тегіс хорионның ішінде 



орналасқан немесе базальды децидуитпен біріккен күйінде кездеседі. Негізгі топтағы гистологиялық зерттеуде қабыну 
барлық құрылымдарды - ұрықтың қағанақ қабын, кіндік пен плацентаны құрады. 
Қорытынды: 
1. УДЗ мәліметтері бойынша плацентарлы патология салыстырмалы топқа қарағанда (78% және 39%) негізгі топтағы 
жүктіліктің 2-ші және 3-ші триместрінде жиі байқалады. Сондай-ақ, сенімді (P> 0.05) жиі негізгі топ әйелдерінде 
ұрықтың құрсақ ішілік кідіруі (14%), плацентаның жатуы және плацентаның төмен орналасуы 54%, көпсулулық (11%) 
кездесті. 
2. Доплерографияға сәйкес, негізгі топтағы жүкті әйелдерде салыстырмалы топпен салыстырғанда (сәйкесінше 36% 
және 14%) ана-плацента-ұрық жүйесінің бұзылуы жиі байқалды. ҚРТ-дан кейінгі жүктілік кезінде ана-плацента-ұрық 
жүйесінде қан ағымының ауыр бұзылыстарының болмауы маңызды дерек. 
3. Негізгі және салыстырмалы топтардағы пациенттердің КТГ мәліметтері бойынша, айтарлықтай айырмашылықтар 
байқалмады, екі топта да бірдей жиіліктегі ұрық қиналуының белгілері анықталды (6% және 2%). 
4. Салыстырмалы топтың пациенттерінде негізгі топпен салыстырғанда табиғи жолмен босану сенімді түрде (P> 0.05) 
жиі болды (сәйкесінше 52% және 20%). Жоспарлы кесар тілігі отасы салыстырмалы топта жиі орындалды (79%), ал 
негізгі топта кесар тілігі отасы жоспарлы және шұғыл түрде бірдей жиілікте орындалды (сәйкесінше 55% және 45%). 
5. Зерттелген топтардағы плацентаны гистологиялық зерттеу негізгі топта 71% жағдайда және салыстырмалы топта 
32% жағдайда созылмалы плацентарлы жеткіліксіздіктің болуын көрсетті. Олардың ішінде плацентарлы 
жеткіліксіздіктің субкомпенсацияланған түрі негізгі топта жиі тіркелді (тиісінше 61% және 29%). Сонымен қатар, 
плацентадағы қабыну көріністері негізгі топта екіншілік бедеулігі бар науқастарда 2 есе көп байқалды. 
6. ҚРТ қолданған әйелдерде фетоплацентарлы кешеннің гистологиялық зерттеуінің нәтижелері бойынша 81% 
жағдайда қабыну өзгерістері анықталды, бұл өздігінен жүкті болған әйелдер тобына қарағанда (23%) анағұрлым жиі 
кездесті. Сонымен қатар, өздігінен жүкті болған әйелдерде де, ҚРТ кезінде де қабыну процесі көбінесе базальды 
жасушалардың аймағында және тегіс хорион, амнион түрінде орналасады немесе қағанақ қабына зақым келтірумен 
біріктіріледі (мембранит, париетальды децидуит). ҚРТ қолданғандарда қабыну жаппай барлық құрылымдарда –қағанақ 
қабы, кіндік пен плацентаны қамтыған түрде жиі анықталды. 
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СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВРТ) 

 
Резюме: Проведен ретроспективный анализ по данным архивного материала центра перинатологии и детской 
кардиохирургии г. Алматы за 2017-2018 гг . 
Анализ проводился в 2 группах: основная группа - 250 историй родов женщин после ЭКО и сравнительная группа - 250 
историй родов женщин  спонтанной беременностью. Состояние фето-плацентарного комплекса было оценено путем 
изучения данных УЗИ, допплерометрии, КТГ, гистологического исследования. Проведенное исследование показывает, 
что у женщин после применения  ВРТ важным и существенным является отсутствие выраженных нарушений кровотока 
в системе мать-плацента-плод по данным допплерометрии, что способствует благоприятному течению беременности и 
состоянию внутриутробного плода, а также наличие морфологических признаков плацентарной недостаточности в 68% 
случаев, воспалительных  изменений последа в 57% случаев различной степени выраженности.  
Ключeвыe cлoвa:  вспомогательные репродуктивные технологии, фетоплацентарная недостаточность, ЭКО и ПЭ.   
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CONDITION OF FETOPLACENTIAL COMPLEX IN PATIENTS AFTER APPLICATION OF ASSISTED  

REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES (ART)  
 
Resume: A retrospective analysis was carried out according to the archival material of the center of perinatology and pediatric 
cardiac surgery in Almaty for 2017-2018. 
The analysis was carried out in 2 groups: the main group - 250 histories of women giving birth after IVF and the comparative 
group - 250 histories of women giving birth to spontaneous pregnancy. The condition of the feto-placental complex was assessed 
by studying the data of ultrasound, Dopplerometry, CTG, histological examination. The study shows that in women after the use of 
ART, the absence of pronounced blood flow disorders in the mother-placenta-fetus system according to Dopplerometry is 
important and significant, which contributes to the favorable course of pregnancy and the state of the fetus, as well as the 
presence of morphological signs of placental insufficiency in 68% of cases inflammatory changes in the placenta in 57% of cases 
of varying severity. 
Keywords: assisted reproductive technologies, fetoplacental insufficiency, IVF and PE.  
 


