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ЦЕРЕБРАЛЬДЫҚ ҚАН АЙНАЛЫСЫ БҰЗЫЛУЫНЫҢ АУЫР ТҮРІНЕ ШАЛДЫҚҚАН  НАУҚАСТАРДЫ ТРАХЕОСТОМИЯЛЫҚ ТҮТІК 
КӨМЕГІМЕН  ЖАСАНДЫ ТЫНЫС АЛДЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Жалпы анестезиология және реаниматология бөлімшесіндегі өлім-жітім көресткіштерінің арасында церебральдық қан 
айналысының бұзылуымен байланысты жағдайлардың аса басымдылықта болатындығы барлық көп салалы клиникаларға тән 
құбылыс екендігі мәлім.  
Түйінді сөздер: трахеостомиялық түтік,  өлім-жітім көрсеткіші. 
 
Жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасындағы анестезиология және  реаниматология бөлімшесінің кейінгі жылдардағы (2014-
2015жж) өлім-жітім көрсеткіштерін сараптау нәтижесі мидың қанайналысы бұзылуына әкеліп соқтыратын ең басты дерттер 
қатарына бас сүйектің жарақаттануы (47,4%), артериалық гипертензия салдарынан болатын ишемиялық және геморрагиялық ми 
қанайналысының бұзылуы (ми аралық гематоманың пайда болуы) (27,6%), әр түрлі экзогендік интоксикация себебінен болатын 
мидың ісініп кетуі (17,8%), бактериалдық және вирустық негіздегі (6,2%) мидың жіті қабынуы сияқты дерттер болып табылды 
(сурет 1). 

 
Сурет 1 - Мидың қанайналысы бұзылуына әкеліп соқтыратын ең басты дерттер 

 
Сонымен қатар, мидың жарақаттануы көпшілік жағдайда жастар арасында көптеп кездесетіні, ең алдымен қазіргі заманғы 
техникалық даму қарқынының өріс алуымен тығыз байланыста болып отыр. Барлық ми жарақатануына алып келетін себептердің 
арасында техногендік апатпен, спорттық жаттығу барысындағы және құрылыс  жұмыстарымен байланысты кездесетін 
жарақаттану басымдылық деңгейде кездесуде. науқастың медициналық құжаттарын (аурудың даму тарихы, статистикалық 
түбіршек)   сараптау барысында анықталды. Жарақаттану себептері ең алдымен 50% деңгеймен автокөлік апатына байланысты 
болса, содан кейінгі орындарды 18,6% біреулердің соққыға жығуымен, оның арасында 2% жағдайда белгісіз адамдардың оқ 
атуымен, 8,2% жағдайда биіктен құлау себебінен, жұмыс орындарында байқаусызда және спортпен шұғылдану барысында бас 
сүйегін зақымдау себептері 6,9% дәрежеде, көшеде құлап басын жару және белгісіз себептермен жарақаттану 4,7% болғандығы 
белгілі болды.  Барлық науқастар алғашқы клиникаға түскен мезеттен бастап жансақтау бөліміне ауыстырырылып, белгіленген 
стандарт  аясында жоғарғы медициналық көмек түрлерін алды.  
Зерттеу мақсаты: Мидың қан айналысы бұзылуы кезіндегіалғашқы 72 сағат арасында жасалынған трахеостомиялық түтік 
арқылы дем алдырудың артықшылығы мен ерекшелін бағалау.  
Зерттеу материалдары мен әдіcтері Алматы қаласындағы анестезиология және реанимация бөлімшесіне  2014-2015 жылдар 
арасында ауыр халде түсіп, бас сүйегінің жарақаттануы  себебінен қанайналу жүйесі қызметінің бұзылуы есебінен тыныс алуы 
нашарлап, ұзақ уақыт бойында жасанды апппараттың көмегімен тыныс алуға мәжбүр болған 136 науқастың ауру тарихы 
зерттелді.  Бұл науқастардың барлығы жасына, жынысына, ауру түрлеріне байланысты сарапталды (кесте 1). 
 
Кесте  1 – Зерттеумен қамтылған науқастарды топтық ерекшеліктеріне байланысты ықшамдау қорытындысы  

Жасы  Ер адамдар Әйел адамдар Барлығы  
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

20- 35  15 17,4 5 10 20 14,8 
36 – 50  26 30,3 12 24 38 27,9 
51- 65  20 23,3 16 32 36 26,5 
66 -80  25 29,0 17 34 42 30,8 

Барлығы  86 100 50 100 136 100 

 
Сонымен қатар, жасанды аппаратпен дем алып жатқан науқастарға қойылған трахеостомиялық түтікшенің қойылу мерзіміне 
байланысты топтастырылып, арнайы құрастырылған кестеге  қондырылды (кесте 2).  
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Кесте 2- Науқастарды трахеостомиялық түтікшенің қойылу мерзімі байланысты топтастыру нәтижесі 
 2 тәулік 3 тәулік 4 тәулік 5 тәулік  Барлығы  
Бас сүйек жарақаты  3 23 29 7 62 
Ишемиялық және 
геморрагиялық АД 

5 14 15 6 40 

Мидың экзогендік улануы 2 8 11 5 26 
Мидың бактериальдық 
және вирустық қабынуы 

- 4 4 - 8 

Барлығы  10 49 59 18 136 
 
Барлық қойылған трахеостомиялық түтікше қойылу уақытына байланысты 72 сағатқа дейінгі және 72 сағаттан соңғы болып екі 
топқа жіктестірілді. Нәтижесінде алғашқы топтағы (72 сағатқа дейін) өкпенің жасанды тыныстануымен байланысты болатын 
қабынуы (вентилятор-ассоциированная пневмония) екінші топ көрсеткішімен (72 сағатқа кейін) салыстырғанда 2,1  шамаға дейін 
сирек  кездесетіні тіркелінді (кесте 3).  
 
Кесте 3 – Зерттеу топтарындағы жасанды тыныс алумен байланыстағы асқынуларды  салыстыру (%) 

Асқынулар  1 топ 2 топ 
Саны  % Саны  % 

Өкпенің жасанды тыныстануымен 
байланысты болатын қабынуы 

12 13,0 26 28,2 

Іріңді эндобронхит 8 8,7 18 19,5 
Ересектердің дистресс-респираторлық 
синдромы 

2 2,8 8 8,7 

Ауыз көмекей қуысының іріңді 
асқынулары   (стоматит, глоссит т.б.) 

2 2,8 16 17,3 

Барлығы  24 26,3 68 73,7 
 
Дәлірек айтқанда,   екінші  топтағы өкпенің жасанды тыныстануымен байланысты болатын қабынуы көрсеткіші (28,2%) бірінші 
топ көрсеткімен салытырғанда  (13%) 2,1 есеге, осы топтағы іріңді бронхит көрсеткіші (19,5%)  бірінші топ көрсеткішімен (8,7%) 
салыстырғанда 2,2 есеге,   екінші топтағы ересектердің дистресс-респираторлық синдромы  (8,7%) бірінші топпен салыстырғанда 
(2,8%) 3,1 есеге,  екінші топтағы ауыз көмекей қуысының іріңді асқынулары   (17,3%) бірінші топпен (2,8%) салыстырғанда 6,1 
есеге артық болғандығы тіркелінді.  
Жалпы зерттеумен қамтылған 136 науқастың 92-де жоғарыда келтірілген асқынулар тіркелді. Жасанды тыныс алумен 
байланысты пайда болатын  асқынулардың 1 топта, яғни трахеостомиялық түтікшенің 72 сағатқа дейінгі қойылған тобында 
26,3% болды.  Ал, екінші топта жалпы асқынулар көрсеткіші  73,7% шамасында анықталды. 
Яғни, бірінші  топтағы, дәлірек айтқанда  трахеостомиялық түтікшенің  72 сағатқа дейінгі қойылған тобындағы жалпы асқынулар 
көрсеткіші, екінші топтағы асқынулар көрсеткішінен 2,8 есеге аз болғандығы белгілі болды (сурет 2).  
 

 
Сурет 2 – Өлім-жітім көрсеткішінің салыстыру топтарында таралуы 

 
Салыстыру топтарындағы өлім-жітім көрсеткіштерін салыстыру нәтижесі де алдынғы зерттеулерге ұқсас бірінші топтағы 
шетінеген науқастар санының (15 науқас)  екінші топ санымен салыстырғанда (48 науқас) 3,2 есеге аз кездескенін  немесе барлық 
қайтыс болған науқастардың 23,8%  бірінші  топта, 76,2%  екінші  топта  орын алғандығын  көрсетті (сурет 2).  
Қорытындылай келгенде,  жүргізілген зерттеулердің негізінде мидың қан айналысының бұзылуымен байланысты ауыр халде 
анестезиология және реаниматология  бөлімшесіне түскен науқастарды жасанды жолмен тыныс алдыру барысында 
трахеостомиялық түтікшені алғашқы 72 сағатта салу науқастың өкпе-тыныс жолдарындағы асқынулардың анағұрлым  аз 
кездесуіне ықпал жасайтыны және ертерек қойылған трахеостомиялық түтікшенің науқастар арасындағы өлім-жітім 
көрсеткішінің де белсенді  төмендеуіне жағдай жасайтыны дәлелденді.   
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТИ РАННЕГО НАЛОЖЕНИЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКОЙ ТРУБКИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЯХ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
Резюме: За последние годы работы в отделении реанимации и интенсивной терапий показания к наложению трахеостомической 
трубки значительно расширились. Применение данного  метода  у больных с тяжелыми нарушениями церебрального 
кровообращения  на раннем этапе реанимационной помощи позволяет избежать различного рода осложнении связанное с ИВЛ, 
тем самым  снижает летальность среди пациентов данной категорий. 
Ключевые слова: трахеостомическая трубка,  показатели смертности 
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THE STUDY OF BENEFIT OF EARLY TRACHEOSTOMY TUBE WHILE SEVERE DISTURBANCE OF CEREBRAL CIRCULATION 
 
Resume: An indications for the tracheostomy tube have been increasing during recent years. The employment of that method  for patients 
with severe disturbance of cerebral circulation in early intensive-care period prevent different complications, wich is associated with 
artificial lungs ventilation and will decrease index of mortality. 
Keywords: tracheostomy tube, index of mortality 
 
 
 
 

 


