
AP09260597 «Жедел механикалық ішек ӛтімсіздігі кезіндегі  инфекциялық-қабыну 

асқыныстарының предикторлары ретінде бактериялық транслокация 

маркерлерінің болжамдылық маңыздылығы» 

Ӛзектілігі.  

Қан сарысуындағы бактериялық транслокация биомаркерлердің өзгеруінде, генезі 

ісік болып табылатын ЖІӨ кезіндегі инфекциялық-қабыну асқыныстарының даму 

қаупінің деңгейі бойынша, сондай-ақ тоқ ішектің ісігіне жоспарлы операциядан кейін 

пациенттерді стратификациялау жүргізіледі. Асқыныстар мен өлім-жітімнің жиілігін,  

аурудың айқындылығын төмендету үшін алдын-алу шараларын жүргізу мүмкіндігі пайда 

болады. мезентериальды  лимфа түйіндерін инвазивті жинауды, 16-рРНҚ-ны анықтауды 

жүргізбей-ақ, қан сарысуындағы бактериялық транслокация маркерлерін анықтау 

әдістемесі диагностиканың сенімді, жылдам және аз шығынды тәсілі болып табылады. 

ЖІӨ-мен асқынған тоқ ішектің ісігіне жасалған операциядан кейінгі  пациенттерде 

"Сепсис" диагнозын қою критерийлерін қайта қарастыру мүмкіндігі пайда болады, 

бактериялық транслокация биомаркерлерінің жоғары деңгейі, жүйелік қабыну реакциясы 

болуы және мүшелік дисфункцияның болуы, тіпті инфекцияның айқын ошағы болмасада 

сепсистің ерте диагностикасын жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

Жоба мақсаты: мезентериалды лимфа түйіндеріндегі микроорганизмдер 

гендерінің детекциясымен және жүйелі қан ағысындағы LBP, sCD-14 биомаркерлердің 

өзара байланысын бағалау жолымен науқастарда генезі ісік және ісік емес болып 

табылатын асқыныстардың даму предикторы ретінде бактериялық транлокацияның 

диагностикалық және болжамдық маңыздылығын анықтау. 

 

Күтілетін нәтижелер.  

Тоқ ішек ісіктері бар науқастарда бактериялық транслокацияны даму механизмдері 

туралы жаңа мәліметтер алынады, бактериялық транслокация детекциясына тестілердің 

тиімділігі белгіленеді, оларды ғылыми және тәжірибелік мақсаттарда ұтымды пайдалану 

жолдары ұсынылады, ғылыми зерттеулерде, тәжірибелік денсаулық сақтауда, 

медициналық білім беруде инновациялық әдістер енгізіледі. 
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Қол жеткізілген нәтижелер. 

 Есепті кезеңде ісік тектес жедел ішек өтімсіздігімен (ЖІӨ) 60 науқастан 

материал алынды. 

 Табиғаты ісік болып табылатын ЖІӨ бар 60 науқастың қан сарысуында 

ИФА әдісімен LBP, sCD14-ST бактериялық транслокациялық маркерлерді анықтауға 

иммунологиялық зерттеулер және мезентериялық лимфа түйіндерінде бактериялық 

транслокацияны анықтауға арналған молекулалық-генетикалық зерттеулер жүргізілді. 

Нәтижелері бойынша алдын ала статистикалық талдау жүргізілді. 

 

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған аппарат. 

Алынған ғылыми нәтижелердің қолданылуы: биомаркер детекциясының 

ұсынылған әдістері бактериялық транлокацияны зерттеуде зерттеуді жалғастыруға 

мүмкіндік береді. Диагностиканың бірқатар әдістері тәжірибеліқ денсаулық сақтауда 

қолданылуы мүмкін. Ұжымдық пайдалану зертханасының имиджін арттыру 

инвестицияларды тартуға және Қазақстанның ғылыми ұжымдары мен шетелдік 

әріптестердің зерттеулер жүргізуіне ықпал ететін болады. Зерттеудің қазіргі заманғы 

жоғары технологиялық әдістерін игеруді оқыту платформасын (мастер-кластар, 

біліктілікті арттыру, жұмыс орнында мамандандыру және т. б.) құру түрінде 

коммерцияландыру перспективасын жасайды. 

Нәтижелердің мақсатты тұтынушылары: ғылыми қызметкерлер, дәрігерлер; 

бактериялық транслокация асқынулары бар пациенттер.  
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