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Клиникалық фармакология,ЕДШ және физиотерапия кафедрасы 
 

БАС МИ ІШІЛІК ҚАН ҚҦЙЫЛУ ЖӘНЕ ИШЕМИЯЛЫҚ ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТІҢ 
ЕМДЕУ ТИІМДІЛІГІ 

                                                           
Бұл әдебиеттік шолуда бас ми ішіне қан құйылу және ишемиялық инсульттың геморрагиялық трансформациясына қолданылған 
әртүрлі емдік терапиялар баяндалған. Үйлестірілген емдік терапияның тиімділігі жазылған.  
Түйінді сөздер: Бас ми ішілік қан құйылу және ишемиялық инсульттің геморрагиялық трансформациясы, емі, Цераксон, цитиколин, 
Актовегин. 
 
Кіріспе. 
Бас миының инсульты клиническалық ӛтуімен және болжамы 
бойынша науқасқа, отбасына және қоғамға ауыр тиеді. Бҧндай 
науқастарға бяджеттің кӛп бӛлігі жҧмсалады. Қаражаттар 
науқастардың тҧрмыстық , әлеуметтік және науқастардың 
кҥтіміне жҧмсалады.  Ауыр жағдайлар және инвалидизациѐлық 
тҥрі жедел ми қан тамырларының геморрагиѐлық бҧзылыстары 
бас ми ішілік қан қҧйылу БМҚҚ болып табылады. БМҚҚ-ң 
тҥрлері бар: біріншілік бас ми ішілік қан қҧйылу БМҚҚ мидың 
ҧлпасына қан қҧйылу (бас-ми ішілік гематома (ВМГ), микроқан 
талау); екіншілік қан қҧйылу, тамырлық мальформациѐға 
ҧшырауы, аневризманың жарылуы, коагулопатиѐлар, ісіктер; 
қалыпты жағдайда дамуы мҥмкін ишемиѐлық инсульттің 
геморрагиѐлық трансформациѐсы (ИИГТ), сонымен қоса 
реперфузионды терапиѐ  кезінде дамиды. ИИГТ- жалпы 
ишемиѐлық инсультың екіншілік интракраниальды қан 
қҧйылулар, соның ішінде екі негізгі геморрагиѐлар: 
геморрагиѐлық инфаркт және  инфаркт-гематома немесе 
паренхиматозды гематома. 
Сонымен, церебралды геморрагиѐ кенеттен бас ми ішілік қан 
қҧйылу және геморрагиѐлық  инфаркт немесе инфаркт-
гематома, олар екі ҥрдіс бір-біріне қарама-қарсы  
патофизиологиѐлық ҥрдіс болып табылады.  *22+. 
Біріншілік гематома - бҧл ауқымды  гомогенді қанның жиналуы, 
ол айналасындағы жасушаларды ығыстыра және қҧрылысын 
бҧза отырып, олардың деструкциѐсын шақырады. Ол дҧрыс 
дӛңгелек пішінді және ісіну зоналарымен инфаркт- гематомадан 
ерекшелінеді. Біріншілік гематома локализациѐсы қан айналым 
бассейндеріннің зонасына сәйкес келмейді.  
Инфаркт-гематома гомогенді тығыз ошақ ретінде, формасы 
кӛлшікке ҧқсас, бас миының инфаркты ретінде кӛрінеді.  
Геморрагиѐлық инфаркт  ишемиѐлық ҧлпаның қанмен 
сіңбеленуі, ол жасушаларды ығыстырусыз және деструкциѐсыз 
болады. *15, 16+. 
Емдеу әдістері БМҚҚ және ИИГТ. 
Жедел БМҚҚ емі.  
БМҚҚ- бҧл жиі және ерте созылыңқы қан ағумен және 
гематоманың ҧлғаяымен , ҥдемелі жақсарусыз, сондықтан 
бҧндай науқастар жедел жәрдем кӛмегіне және жедел 
госпитализациѐны қажет етеді. 
Жедел БМҚҚ емі Европалық инсультына *29+ және  Америкалық 
жҥрек және инсульттің ассоциациѐсының ҧсыныстарына 
бағыттылған. *17+. 
Қайталамалы қан ағуды және гематоманың ҧлғаяының 
ҧсыныстарына, сырқат басталғаннан кейін алғашқы сағатттарда 
қан ағуды тоқтату немесе баѐулату болып саналады, ми 
қарыншаларынан және жасушаларынан қанды тазарту, милық 
асқынуларды емдеу, бірінші кезекте бас ми ішілік қысымды, 
церебралды перфузиѐны  
емдеуге бағытталған.  
БМҚҚ кенеттен бҧзылысын спецификалық емдеу әдістері: 
— дәрілік заттармен емдеу әдісі; 
— хирургиѐлық емдеу әдісі. 
Дәрілік заттармен емдеу жеделдеу кезеңде (алғашқы 3– 4 сағ) 
гемостатикалық терапиѐ қолданылады. Ертедегі  клиникалық 
тәжірибедегі гемостатикалық дәрілер  (трансаминды қышқыл, 
эпсилон-аминокапрон қышқылы, апротинин, натрийй 
этамзилаты) жедел БМҚҚң емінде ӛзінің нәтижелігін 

кӛрсетпеді. Рекомбинантты белсенді  фактор VIIде тиімділігі 
тіркелмеген. 
Рандомизирленген екеулік соқырлық плацебо-басқармалы 
зерттеулері ІІІ фазалы FAST (Factor Seven for Acute Haemorragic 
Stroke trial -VII факторды жедел  геморрагиѐлық инсультта 
зерттеу), 821 науқасты жедел БМҚҚң  рекомбинантты белсенді  
фактордың VII кӛмегімен емдеген (rF VIIa) алғашқы инсульт 
басталғаннан соң 4 сағатта, гематоманың жайылуының алдын 
алатын дәлелдейді, бірақ 90 кҥндей плацебо қабылдағандардан 
ҧзақ ӛмір сҥретіндікпен ерекшеленбеді. Сонымен қатар rF VIIa 
80 мкг/кг қабылдайтындардың 5% да тромбоэмболиѐлық 
асқынулар болатын кӛрсетті. *23+. 
БМҚҚң кең таралған емдеу әдістеріне хирургиѐлық ем жатады. 
Бірақ халықаралық талдау бойынша STICH (Surgical Trial in 
Intracerebral Haemorrage —интрацеребралды қан қҧйылуды 
хирургиѐлық зерттеу) консервативті және хирургиѐлық емдеу 
әдістердің тиімділігі жедел БМҚҚуы бар 1033 науқаста 
хирургиѐлық тазарту консервативті терапиѐмен салыстырғанда 
еш тиімділігі болмаған, летальдылық жағынан да, 
функционалды жағынан да *23+. 
 Ишемиѐлық инсульттің геморрагиѐлық трансформациѐсының 
ишемиѐлық ошағы.  
Заманауи терапиѐ бағыты жедел ишемиѐлық инсульттің 
Еуропалық инсульт инициативасы (ЕІІ) және Европалық 
авторлық комитет *20+ ҧсынысы бойынша негізделген. Бірақ бҧл 
әдістерден ИИГТмен сырқат науқастарға емнің кӛзі болмады. 
Осыған орай клиникалық тәжірибеге тромболизисті енгізу 
екіншілік интракраниалды геморрагиѐны туындауына қауіп 
тудырды, бҧл осы мәселеге қызығушылықты арттырды.  
ИИГТдағы оптималды емнің қиыншылығы клиникалық жағдайға 
тәуеді, ол ишемиѐлық және геморрагиѐлық инсульттың, 
патогенетикалық бір біріне ҧқсастығынан. Сондықтан кешенді 
терапиѐ бір жағынан ишемиѐ перфузиѐсының калыптасуын, ал 
екінші жағынан  геморрагиѐлық қҧрылымның пайда болуының 
алдын алуы қажет.*2+. 
Осы мәліметтерге сҥйене отырып ИИГТмен науқастарға терапиѐ 
жҥргізу толық шешілмегенін кӛрсетеді. Бҧл мәселеге тек бірен- 
саран мақалалар арналғанын, соның ішінде гепариннің, 
аспириннің, пирацетамның жоғары дозаларын ғана жедел 
ишемиѐлық инсульттің ГТ ошағында ем жҥргізу қарастырылған. 
[19, 25, 28].  
Қалай болғанда  БМҚҚ және ИИГТда қарама қарсы бағытта ем 
жҥргізу клиникалық неврологиѐда ӛзекті мәсәлелердің бірі 
болып қалады. Сондықтан миды перигематомадан және ГТ 
ошақтың ишемиѐлық ӛзгерістерге ҧшырамау ҥшін алдын алу 
қажет. Бҧндай клиналық жағдайларда нейропротекторлардың 
жоғарғы дозалары және  антиоксиданттар ауру басталған кейінгі 
алғашқы сағаттарда ӛте тиімді.  
Зерттеудің мақсаты- жедел кенеттен болған бас ми ішілік қан 
қҧйылу(БМҚҚ)  және ишемиѐлық инсульттің геморрагиѐлық 
трансформациѐсы (ИИГТ)  кезінде тиімді әрі қауіпсіз жоғарғы 
мӛлшерлерде Цераксон мен  Актовегинді пайдалану.  
Мақсатқа байланысты тӛменгі мәселелерге баға беру қажет 
болды: 
1) Неврологиѐлық шкалалар және  нейровизуализациѐ 
әдістерімен дәрілік заттардың клиналық тиімділігін тесеру; 
2 Нейропротекторлы  терапиѐда гипертензивті  БМҚҚн ағымын 
және қорытындысын госпиталды этапқа дейінгі мерзімде 
бағалау; 
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3) жедел БМҚҚн хирургиѐлық араласудан кейінгі және 
нейропротекторлы терапиѐны қолданудағы госпиталды этапқа 
дейінгі мерзімде ағымын және қорытындысын бағалау; 
4)Бос радикалдар мен  антиоксиданттар жҥйесінің белсенділігін 
Цераксон мен Актовегин емінде кӛрініс беруін бағалау; 
5) Цераксона 2 г/тәу және Актовегин 1 г/тәу тамыр ішіне 
енгізгендегі  жедел БМҚҚ мен ИИГТ емдегендегі науқастардың 
кӛтере алуы мен қауіпсіздігі. 
Зерттеу әдістері мен материалдары   
Зерттеуге гипертензивті БМҚҚ 62 науқас (33 ер мен 29 әйел) 34 
пен  78 жас аралығында (орта жас— 58,0 ± 11,2ж), сонымен қоса 
ишемиѐлық инсульттің геморрагиѐлық трансформациѐсымен 10 
науқас (4 ер және 6 әйел) 39 бен 72 жастағы (орта жас— 57,3 ± 
10,7ж). Науқастарды зерттеулерге 2 орталықта қабылдаған: 
неврологиѐлық орталық Александр клиникалық ауруханасы (қ. 
Киев) және Лугандық облыстық  неврологиѐлық клиникасы.  
Науқастар 18 жастан асқан ми инсульты бар (ҧзақтығы 60 мин 
немесе оданда кӛп) және БМҚҚ, ИИГТ  клиникалық диагнозы 
қойылған болуы керек. Инсульттің нақты қай уақытта болғаны 
анықталынды. Рандомизерленген ем қабылдау ҥшін инсульттің 
басталуы 6 сағаттан аспауы қажет, сонымен қоса 1-6 сағат 
аралығындағы бірінші рет клиникаға тҥскен науқастарға тиесілі 
болды. 
Зерттеуге қатысу критериі: инсульттің клиникасы, 
верифицирленген диагноз ББМҚҚ немесе ИИГТ КТ/МРТ-
зерттеулеріне; неврологиѐлық дефициттің ауырлығы шкала 
балымен  NIHSS ≥9 және ≤ 22; терапевтиѐлық терезе ≤ 6 сағ; 
науқастың немесе оны бағып қағушы басқа тҧлғаның келісімі. 
Зерттеуге алынбайтындар: мишыққа қан қҧйылу; неврологиѐлық 
дефициттің ауырлығы шкала балымен  NIHSS <9 және>22; 
декомпенсирленген соматикалық ауыр ағымды сырқаттар; 
терминалды жағдайлар; преморбидті функционалды 
тҧрақсыздықтың болуы (Рэнкиннің модифицирленген 
шкаласымен  > 3 балл); естің бҧзылуы (Глазго шкаласымен  3–5 
балл). 
Зерттеу протоколы  этикалық комитетпен мақҧлданды. БМҚҚ 
және гематома аумағы КТда < 40 см3 , хирургиѐлық араласуды 
қажет етпейтін, терапиѐны тағайындау бойынша 2 топқа 
бӛлінді:1-ші топта  27 науқас(орта жас- 61,4 ±9,3ж), бҧларға 
Цераксонды  Актовегинмен қоса (осының ішінде 10 науқас  
госпитализациѐға дейінгі терапиѐны , 17 -госпитализациѐмен); 2-
ші (бақылау) топқа 22 науқас (орта жас-60,8 ± 9,2ж), бҧларға 
дәстҥрлі терапиѐѐ тағайындалды. 
Екі клиникалық топ жеке талдаудан ӛтті: оперативті ем БМҚҚ - 
13 науқас  (орта жас— 55,2 ± 12,5ж) бас миының гематома 
ауқымы > 40 см3, бҧларға хирургиѐлық араласудан кейінде 
Цераксон менАктовегин берілді; симптомдық ИИГТ— 10 науқас 
(орта жас — 57,3 ± 10,7 ж), бҧлар Цераксонды  Актовегинмен 
бірге, бҧлардан 2 науқаста инфаркт-гематома табылды,  8 
науқаста - геморрагиѐлық  инфаркт. 
Ем жоспары стандартталды. БМҚҚ мен гематомы ауқымы < 40 
см3, тағы  ИИГТ мен алғашқы 10 кҥнде Цераксон (цитиколин) 
1000 мг кҥніне 2 рет және  Актовегинді  1000 мг кҥніне 1 рет 
тамыр ішіне тамшылатып; 4  кҥн бойы Цераксонды кҥніне 500 мг 
2 рет тамыр ішіне тамшылатып 200 мл физиологиѐлық натрий 
хлоридінің ерітіндісінмен бірге. Егер гематомы ауқымы 40 см3, 
хирургиѐлық араласудан кейін нейропротекторлар 
тағайындалды.   
Барлық науқастар сонымен қоса дегидратационды терапиѐ 
алды: осмотикалық диуретик - маннитол гексонитрат 0,5–1,5 г 1 
кг салмаққа тәулігіне (200 мл 15–20% ерітінді 2 рет ҧзақтығы 5 
кҥн), также L-лизин эсцинат 10 мл кҥніне 1 рет тамыр ішіне 
тамшылатып 10 тәулік. Гипертензиѐға қарсы  дәрілер 
(каптопрес, лизиноприл, индапамид), қажеттілігіне қарай—
диабетке қарсы, жҥрек дәрілері, қабынуға қарсы дәрілер 
тағайындалды. Бақылау тобындағы науқастар дәстҥрлі терапиѐ 
тағайындалды: апротинин 300мың. калликреин-ингибирлеуші 
бірлік (КИБ) кҥніне 1 рет, сосын 100мың. КИБ кҥніне 2 рет тамыр 
ішіне тамшылатып 5–7кҥн; натрий этамзилатын кҥніне 250 мг 4 
рет, осмотикалық диуретик - маннитол гексонитрат тамыр ішіне 
тамшылатып және басқа базисті терапиѐ дәрілері. Цераксон 
(цитиколин) - халықаралық патенттелмеген аты ЦДФ-холин 
(цитидин-5’-дифосфохолин), Ferrer International (Испаниѐ) 

компаниѐсы жасаған, Nycomed (Австриѐ) компаниѐсымен 
ҧсынылған, -ишемиѐлық және геморрагиѐлық инсульті бар 
науқастарды емдегенде жоғарғы кӛрсеткіштерге ие болған.*13, 
30+. Нейрондардың геморрагиѐлық зақымдануынан 
нейропротекторлы антиоксидант Актовегинде тиімді, Nycomed 
(Австриѐ)  компаниѐсы. 
Талдаулар бойынша негізгі нейрональды қауіпсіздікке Цераксон 
мен Актовегинді кенеттен БМҚҚ және ИИГТ емінде пайдаланды: 
қайта қан ағулардан және гематома ауқымының ҧлғаяын 
тӛмендетеді; гематома ауқымының кішіреяі және екіншілік 
зақымдалулардың айқындылығы, окаймламаның  инсульт-
гематомасы, инфаркт-гематома, перифокальды тіннің ісінуі; 
нейрондарды перигематомалардан және ишемиѐлық ошақтан 
болатын эксайтотоксикалықтан қорғау, оттегінің бос 
радикалдары, қабынуға қарсы цитокиндер, қан қҧрамының 
ыдырауы; репаративтердің белсенуі, нейротрофикалық 
ҥрдістер, зақымдалмаған ми ошақтарындағы нейрондардың 
серпімділігінің жақсаруы, апоптозға қарсы қорғаныс. 
Соңғы жылдары бас ми ішіне қан қҧйылуды емдеуде 
антиоксидантты, энцефалотропты әсерлері бар дәрілер: 
церебролизин, цитофлавин, кортексинді қолдануда*4, 9, 10+. 
Бірақ бҧл нейропротекторлардың әсері ми инсультының 
тиімділігі айқын емес. Нейропротекторлар мен 
антиоксиданттар(АО) миға баруы қажет, гематоэнцефалды 
тосқауылдан ӛтуі керек, суда, қанда, жасуша ішінде, жасуша 
сыртында, липидтерде тез еруі, плазматикалық мембрана 
жасушаларының қҧрылымына енуіне, бҧл майда қан тамырлы 
айналымда жиналуы және зақымдалған ми аумағына жетуіне 
ықпал етеді, оттегінің белсенді формаларымен әсерлесуі.*3+. 
Кӛрсетілген талаптарға Цераксон (цитиколин) сәйкес келеді, 
ӛзінің кӛп компонентті әсеріне байланысты ишемиѐлық және 
геморрагиѐлық зақымданудың патогенетикалық  механизміне 
әсер етеді *14+. Дәрінің терапевтиѐлық тиімділігі бас миына қан 
қҧйылу кезінде рандомизирленген плацебо-бақылаулы 
мультицентрлі экспериментальды зерттеуде *30+ және екі  
рандомизирленген плацебо-бақылаулы клиникалық зерттеу  
RICH (Role of Intravenous Citicoline for Supratentorial Hemorrhage 
—цитиколинді супратенториальды қан қҧйылуда тамыр ішіне 
енгізгендегі ролі) *18+. 
Оңтайлы кӛрсеткіштер ишемиѐлық және геморрагиѐлық 
инсультта Актовегинді қолданғанда пайда болды - кең спектрлі 
терапиѐлық әсері оның қҧрамындағы табиғи биологиѐлық 
белсенді заттарға байланысты, ол қышқылдылық ҥрдістерді 
қалпына келтіреді, оттегінің бос радикалдарының  шығарылуын 
тудырады, АО-қорғаныс белсенділігін жоғарылатады *8+. 
Арнайы неврологиѐлық тексеру рандомизациѐ нәтижесіне 
байланысты ӛткізілді, сосын 72 сағат , 7, 14 тәулік және ем 
біткеннен кейін 21 тәуліктен соң. Ол неврологиѐлық статустың 
заманауи шкаласымен: Ҧлттық денсаулық сақтау институттің 
шкаласымен АҚШ NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale), 
Глазгоның кома шкаласы, модифицирленген Рэнкин шкаласы 
(мШР) функционалды тҧрақсыздықты бағалау (Modified Rankin 
Scale), Бартелдің функционалды тәуелсіздік индексі (Barthel 
index). Артериалды қан қысымының мониторингі ӛткізілді. 
БМҚҚн локализациѐсы мен кӛлемі, ИИГТ типті  КТ және МРТ 
арқылы анықтады. 
Бос радикалдардың белсенділігі 20 науқас БМҚҚда липидтердің 
асқын тотығуы (ЛАТ) - диеновті конъягат (ДК) және заттар, 
тиобарбитуратты қышқылдың белсенуі (ТБҚ-белсенді заттар-
малонды диальдегид -MДA) *11, 12+. Эндогенді антиоксиданттты 
жағдай нейрондарды қорғау жасушаішлік белсенділікті бағалау 
ферменттерге - супероксиддисмутаза (СОД), каталазалар, 
сонымен қоса глутатионды қалыптастырады. (ГҚ) - фермент емес 
фактордың жасушаішлік антиоксидантты қорғау*5, 6+. 
Емнің тиімділігін зерттеу нәтижелерінінің NIHSS, 
мШРшкалалары, Бартел индексі.  
Клиникалық  критеридің жақсаруы ем кезіндегі 2 балл мШР 
(науқас ӛзін ӛзіне кӛрсете алмайды). Дезадаптациѐ дәрежесі 
Бартел индексімен: минималды - ≥ 95 балл; аздау -94-75 балл; 
орта- 74-50 балл; ауыр - < 50 балл. Ем тиімділігі 21-ші кҥні 
ҥйлестірілген  шкаламен  NIHSS және  мШР бағалау: жоғарғы 
тиімділік-неврологиѐлық  дефициттің тӛмендеуі  NIHSS 
шкаласымен  > 4 балл және ӛміршеңділікті қалыптастыру  мШР 
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шкаламен > 1 балл; аздау-4тен  1 баллға тӛмендеу; тиімділіктің 
жоқтығы-неврологиѐлық  дефициттің тӛмендеу  < 4 балл NIHSS 
шкаласымен және мШР бойынша динамикасының болмауы. 
Біріншілік зерттеудің нәтижесі ерте ӛлімге (алғашқы 2 аптада) 
немесе функционалды тҧрақсыздық-2 апталық емнен соң 
мҥгедектілік, оған мШР бойынша 3-5 балл. Цераксон мен  
Актовегинді қабылдаған соң қауіпсіздігін анықтау (< 72 сағ) 
неврологиѐлық  статустың 4 балл немесе NIHSS шкаласымен. 
Статистикалық талдау стандартты әдістермен параметрлік емес 
тесттермен қоса Microsoft Excel 2003 бағдарламасы, әрі SPSS 
бағдарламасы 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 
Гипотезаларды тексеру мақсатымен  Вилкоксон критериін 
қолданды, Mann - Whitney U-тест, t-тест. Статистикалық нақты 
мәлімет р < 0,05. 
Нәтижелер және оларды талқылау.  
Демографиѐлық, клиникалық сипаттамалар және уақыт 
медианасы ауру басталғанға дейінгі рандомизациѐ (4,5 сағаттай) 
барлық топтарда ҧқсас болды (1кесте).  
БМҚҚ және ИИГТмен ауыратын 2 топ науқастарда Цераксонмен 
Актовегинді қоса емдегенде, сонымен қоса дәстҥрлі терапиѐ 
қабылдағандарда АҚҚда айтарлықтай ӛзгешелік болмады. Ал 
хирургиѐлық еммен консервативті терапиѐ арасындағы топтарда   
систолалақ артеиѐлық қысым (САҚ) және орташа АҚҚ 
статистикалық бағалы (р < 0,05). Қан қҧйылу аумағы бойынша 
Цераксон + Актовегин және  хирургиѐлық ем топтары, сонымен 
қоса дәстҥрлі терапиѐ қабылдағандарда ешқандай 
айырмашылық болмады.   
БМҚҚ кӛлемімен дәстҥрлі терапиѐ арасындағы айырмашылық  
және консервативті Цераксонды Актовегинмен қоса 
емделгендер (госпитализациѐға дейінгі және госпиталды 
этаптар) 24сағ кейін статистикалық бағалы (13,8 ± 9,7 и 12,5 ± 6,5 
см3; р > 0,05). Бас миды сканерден ӛткізгенде  госпиталды 
этаптағыларда (13,7 ± 9,4 см3; р < 0,05) (2 кесте) 
ал, қарқынды топтағы госпитализациѐға дейінгі науқастардың 
гематомасының  кӛлемі кішірейді (11,4 ± 3,6 см3). Келтірілген 
мәліметтерге орай БМҚҚ және перифокальды аймақтардағы 
ӛзгерістер бас миының қҧрылысының ығысуы хирургиѐлық 
емнен кейін дамыған. Бҧл мәліметтерді гематоманы оперативті 
жолмен алып тастау қажеттілігін дәлелдеді. Геморрагиѐлық 
трансформациѐ ошағы ҥлкен ошақты ишемиѐлық инфарктты  
(ошақ аумағы 36,4 см3),  артериалды қан қысымы жоғары 
адамдарда жиі кездеседі. Геморрагиѐлық трансформациѐ бас 
миындағы инфаркттың кӛлеміне байланысты. 10 см3 *21+. 
Гематоманың орташа кӛлемі Цераксон + Актовегин және 
дәстҥрлі терапиѐмен емдегенде айтарлықтай айырмашылық 
болмады. (р > 0,05). Неврологиѐлық  дефицит  NIHSS шкаласы 
бойынша ауыр жағдайдағы инсультқа,ал  функционалды 
тҧрақсыздық мШР бойынша — мҥгедектіктің орташа деңгейіне 
сәйкес келеді. (3кесте). 
Қорытындылай келе, гипертензиѐсы бар БМҚҚдағы ем 
церебралды гематоманың кӛлемі және перигематома 
аймағындағы перифокальды гематома, қарыншаларға қан 

қҧйылуы неврологиѐлық  дефициттің ауырлығы NIHSS 
шкаласымен және мҥгедектіктің дәрежесі Рэнкиннің 
модифицирленген шкаласымен бағаланады. Әрине бҧл БМҚҚң 
локализациѐсын анықтайды. БМҚҚ ошағының кӛлемінің > 40 
см3 ӛзгеруі хирургиѐлық ем алған науқастарда неврологиѐлық 
ауытқулары NIHSS шкаласымен  жоғарылады-17,0 ± 3,0 балға 
дейін (р < 0,05), бҧл ауыр инсульттің және мШР бойынша ауыр 
жағдайдағы мҥгедектікті кӛрсетеді. 
ИИГТ бар топтағы науқастарда ишемиѐлық ошақтың орташа 
кӛлемі 36,4 ± 19,6 см3, сонымен қоса перифокалды ӛзгерістер 
(11,7 ± 6,3 см3) қҧрап, ауыр инсульттің неврологиѐлық 
дефициттің NIHSS шкаласымен -16,4 ± 4,6 балл және мШР 
бойынша орташа жағдайдағы мҥгедектікті кӛрсетеді. 
Толық 14-тәуліктік ем протоколын 62 науқастан 58 науқас 
тәмәмдады (93,5 %); ерте ӛлім (алғашқы 2аптада) дәстҥрлі ем 
қабылдаған топта инсульттің ауырлығына байланысты 2 адам, 
Цераксон мен  Актовегин қабылдағандарда тыныс алуының 
бҧзылуына байланысты, 1 адам және хирургиѐлық ота 
жасатқандардан инсультқа байланысты 1 адам қайтыс болды.  
1- суретте NIHSS шкаласымен  неврологиѐлық дефициттің  
динамикасы БМҚҚ бар науқастарды әртҥрлі әдістермен 
емдегенде пайдаланылды.  
Динамика талдауындағы  топтардағы орташа клиникалық балл  
Вилкоксон критериі статистикалық тҧрғыдан NIHSS шкаласымен 
есептегенде балдың тӛмендеуі 14-ші кҥні Цераксон мен 
Актовегинді қабылдаған топта байқалған. Клиникалық балдың 
тӛмендеуі 21-ші тәулікке дейін сақталған. Дәстҥрлі және 
хирургиѐлық емнен кейін неврологиѐлық дефициттің 
регрессиѐлануы тек 21-ші кҥні болған. Салыстырмалы жағдайда 
Цераксон мен  Актовегин қабылдаған топта неврологиѐлық 
дефициттің регрессиѐлануы 14-ші тәулікте байқалған. Дәстҥрлі 
және хирургиѐлық ем алған топтарда неврологиѐлық 
дефициттің регрессиѐлануында айтарлықтай ӛзгерістер жоқ.  
ИИГТ бар науқастарда Цераксон мен Актовегинді қабылдаған 
топта балдың тӛмендеуі 14-ші кҥні байқалып 21-ші кҥнге дейін 
сақталған.  
Рэнкиннің модифицирленген шкаласы бойынша орташа 
баллдың тӛмендеуі статистикалық тҧрғыдан зерттеліп жатқан 
барлық топтарда болған, бірақ клиникалық жақсару (80 %) -мШР 
бойынша 2 баллға жетіп -21 тәулік бойы сақталуы  БМҚҚ бар 
топта, ѐғни Цераксон  мен  Актовегин қабылдаған науқастарда 
байқалған. (Дәстҥрлі терапиѐ тобында -33 %). 
Функционалды топта Бартел индексі бойынша Цераксон + 
Актовегин және дәстҥрлі  терапиѐдан соң ем нәтижесі 21-ші кҥні 
дезадаптациѐның минимальды деңгейіне (≥ 95 балл) -23,5 және  
5 % сәйкес келді. БМҚҚ және ИИГТ-на  хирургиѐлық ем алған 
топта бҧндай функционалды жағдай тіркелмеген. Емнің  21-ші 
кҥні науқастар арасында басқа да емді қажет тҧтпағандар Бартел 
индексі бойынша: 1-ші топта (Цераксон + Актовегин) - 61,5 %; 2-
ші топта  (дәстҥрлі  терапиѐ) - 35,0 %; хирургиѐлық ем алғандар- 
23,1 %;ИИГТ - 62,5 % (2сурет). 

 

 
1 сурет - NIHSS шкаласы бойынша неврологиѐлық жетіспеушілікті әртҥрлі емдік терапиѐмен емдегендегі динамикалық бақылауы 

 
 

Бартел индексі бойынша 21-

тәуліктегі нәтиже

Цераксон+Актовегин

Хирургиѐлық 
ем+Цераксон+Актовеги
н
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Сонымен, клиникалық және статистикалық талдау нәтижелелері 
неврологиѐлық бҧзылыстардың, мҥгедектіктің дәрежесінің 
тӛмендегенін, сонымен қоса функциональды мҥмкіндіктердің 
21-ші кҥні Цераксон мен  Актовегинді қабылдаған топта дәстҥрлі 
терапиѐмен салыстырғанда тиімді. ИИГТ бар науқастармен 
БМҚҚ кейін Цераксон мен Актовегин қабылдаған науқастарда  
неврологиѐлық нәтижелері жақсарған.  Терапевтикалық 
тиімділік бойынша БМҚҚн NIHSS мен  мШР шкаласымен 
есептегенде, Цераксон мен Актовегиннің ҥйлестірілген емдік 
терапиѐсының тиімділігінің жоғары екенін  кӛрсетті: жоғары 
тиімділік - 73,1 % науқастарда, аздау- 26,9 %; дәстҥрлі 
терапиѐдағы топта-30,0 және  45,0 %, ем қонбағандар - 25,0 %; 
хирургилық емде-сәйкесінше 66,6; 25,0 және 8,4 %. ИИГТ бар 
науқастарда жоғары тиімділігік  80,0 %, -аздау 20,0 % 
науқастарда. Цераксон мен Актовегин қабылдаған топта ерте 
ӛлім жітімді (алғашқы 14 кҥн) 3,7 %, дәстҥрлі терапиѐ мен 

хирургиѐлық емде- сәйкесінше 9,1 және 7,7 %; ИИГТ бар 
науқастарда ерте ӛлім жітімдер байқалмады.  
БМҚҚ-да Цераксон және Актовегинмен емдегенде Вилкоксон 
критериі және  NIHSS шкаласымен (р < 0,05)  есептегенде емнің 
нәтижелігі 7-ші кҥні байқалған. 7-ші тәулікте БМҚҚң 
регрессиѐсы және перифокальды ісіктің кішіреяін кӛруге 
болады. (3сурет). 
Неврологиѐлық  дефицитті Цераксон және Актовегинмен 
емдегенде 14-ші тәулікте (р < 0,05) тиімділігі байқалған. 
Гематома кӛлемінің және перифокальды ісіктің кӛлемінің 
динамикадағы  регрессиѐсы. 4-сурет.   
БМҚҚда нейропротектор Цераксон мен антиоксидант Актовегин 
кешенді қолдану жасушаішілік ферменттер белсенділігін 
арттырды - СОД-ды 47,07 ± 2,53 бірл. (р < 0,001) және 
каталазаларды 108,0 ± 6,21 кат/л (р < 0,002). 

 

 
4 сурет - Бас ми ішіне қан қҧйылуы және перигематомасы бар науқастардың Цераксон мен Актовегин қабылдағаннан кейінгі кішіреяі. Сол 

жақ самай аймағындағы инсульт-гематома аумағының кішіреяі. 
 
Қорытынды. 
Клиникалық және статистикалық талдаулар гипертензивті 
супратенториальды БМҚҚда Цераксонды тамыр ішіне (2 г/тәу) 
тағайындау БМҚҚ бар науқастарда регрессированиѐ 
неврологиѐлық дефициттің регрессиѐлануының жылдамдануы 
кӛрсетеді , NIHSS шкаласымен 7-ші кҥні неврологиѐлық 
функциѐларының қалыптасуы 80,0 % , NIHSS және мШР 
шкалаларымен есептегенде жақсарулар 21-ші кҥні болды. 
Госпитализациѐға жатқаннан бастап дәрілердің курстық 
емінтағайындау статистикалық тҧрғыдан неврологиѐлық  

дефициттің регрессиѐсын тек 14-ші кҥні, ал жоғары тиімділікті -
21-ші кҥні 68,8 % тексерілген науқастарда байқалған. 
  Қан тамыр бҧзылыстарында қан тамырлардың 
коррекциѐсында Цераксон (2 г/тәу) мен Актовегинді  (1 г/тәу) 
қолдану неврологиѐлық функциѐлардың және NIHSS және мШР 
шкалаларында  неврологиѐлық функциѐларының қалыптасуын 
21-ші кҥні пайда болғанын, сонымен қатар  дәстҥрлі терапиѐға 
қарағанда кенеттен пайда болған БМҚҚ және ИИГТда жоғары 
жоғары тиімділікті кӛрсетті.  
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— 73,1 % БМҚҚ бар науқастар, госпитализациѐға дейін және 
кейін нейропротекторлық және антиоксидантты терапиѐ 
алғандар  
— 80,0 % Цераксон мен  Актовегин қабылдаған ИИГТ бар 
науқастар; 
— 30,0 % дәстҥрлі терапиѐ қабылдаған науқастар; 
— 66,6 % хирургиѐлық жолмен гематоманы жойып содан кейін  
кешенді нейропротекциѐ қабылдағандар. 
БМҚҚды Цераксон және Актовегинмен емдеу  функционалды 
белсенділік Бартел индексімен 21-ші кҥні, дәстҥрлі терапиѐ 
қабылдағандар: 26,1 % науқастарда, получавших 
нейропротектор мен антиоксиданттарды госпитализациѐға 
дейінгі және кейінгі этапта 5 % науқастарда. 
Церебралды гематоманы хирургиѐлық жолмен алып тастаудан 
кейінгі кешенді нейропротекторлармен емдеу ИИГТ бар 
науқастарда Бартел индексі бойынша минималды 
дезадаптациѐға жетпеді. Ал Цераксон мен  Актовегинді кіші 
кӛлемді БМҚҚ бар науқастар қабылдағанда олардыі 
кӛрсеткіштері жоғары.  
Цераксон мен  Актовегиннің антиоксиданты қҧрамы жайлы  
статистикалық мәліметтер емнің 10-ші тәулігінде жасушаішілік 

АО-ферменттерінің жҥйесі «COД — каталаза» және  неферментті  
фактор АО-қорғаныс -глутатион қалпына келтіруші пероксидті 
қысымды тҥсіретін қасиетке ие.  
БМҚҚ және ИИГТ кезінде Цераксон мен  Актовегиннің 
фармакологиѐлық тиімділігі қан тамыр бҥліністерінің 
молекулѐрлы  механизмі мен әртҥрлі постгеморрагиѐлық 
қабыну және ишемиѐлық каскадка қарағанда кең ауқымды. 
Дәрілердің нейропротекторлы және антиоксидантты қасиеті 
плейотропты, сонымен қатар тікелей және жанама синергизмдік 
әсер кӛрсете отырып, басқа дәрілердің нейропротекторлық 
әсеріне қарғанда  неврологиѐлық функциѐларды қалпына 
келтіру тиімділігі жоғары. 
БМҚҚ және ИИГТн нейропротекторлы және антиоксидантты 
терапиѐның  тамыр ішіне енгізу комбинациѐсы алғашқы 
сағаттардан –ақ Цераксон мен  Актовегиннің синергизмдік 
әсерне байланысты, қан тамырлық бҥліністерді кӛп жағдайда 
церебральды гематома мен  перифокальды ісіктерді, 
перигематома тіндерінің ӛзгерістерін, ишемиѐлық және 
геморрагиѐлық ӛзгерістердің кӛлемінің  кішірейгенін  КТ/МРТ-
зерттеулерінен кӛре аламыз. Жанама әсер мен асқынулар 
байқалмаған.  
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Кафедра клинической фармакологии,ЛФК и физиотерапии 

ВНУТРИМОЗГОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ И ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Резюме: Как известно, церебральнаѐ геморрагиѐ наиболее часто проѐвлѐетсѐ внутримозговым кровоизлиѐнием (ВМК) и геморрагической 
трансформацией ишемического инсульта (ГТИИ). Результаты проведенных международных исследований показали, что эффективность 
консервативных и хирургических методов лечениѐ больных с этой патологией ѐвно недостаточна и не может удовлетворѐть практических 
врачей. Целья исследованиѐ ѐвлѐлось определение эффективности и безопасности применениѐ высоких доз Цераксона и Актовегина в 
лечении спонтанного ВМК и ГТИИ. 
Ключевые слова: внутримозговое кровоизлиѐние, геморрагическаѐ трансформациѐ ишемического инсульта, лечение, Цераксон, 
цитиколин, Актовегин.  
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INTRACEREBRAL HEMORRHAGE AND HEMORRHAGIC OF ISCHEMIC STROKE PROMISING RESULTS OF TREATMENT 

   
Resume :    This literature review describes the different methods of treatment for vnutrimozgovom hemorrhage and hemorrhagic transformation in 
ischemic stroke. And the effectiveness of the combined method of treatment. 
Keywords: Intracerebral hemorrhage and the gemorragičeskoe transformation of ischemic stroke, treatment, Cerakson, citikolin, Actovegin.  
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SOME DATA ON CHARACTER, BEHAVIOR AND FOOD OF THE PERSON DEPENDING ON A BLOOD TYPE 

 
Blood is the mobile internal environment of an organism, carries out the major diverse functions providing normal activity of an organism. Internal 
and all parts of a body it is information are connected among themselves. Data carrier a connecting link in a human body is blood, and some 
scientists claim that character, behavior and specific features of the person depends on a blood type. 
Keywords: blood, type character, behavior, food 
    
Actuality: blood, providing nutrition and communication of all 
internal organs is one of the fundamental factors and a health 
indicator. Along with physics - chemical, physiological properties it 
possesses powerful information program.  
The Japanese scientist proved Emoto Masara in practice that water 
as the liquid environment is capable to write down and keep 
information. Blood has all the qualities of the aquatic environment. 
Blood has a memory, the code and vibration , so sound and light, it 
can be transformed in composition depending on the power 
information causes.  
Research aim: According to Japanese scientist, the blood type more 
defines character and specific features of the person. The behavior 
of analyses and the accounting of a blood type here call “to keets – 
eki – gata” and perceive it very seriously.  
0 (I) “Hunter”; it possess from 40 to 50% of all people. 

The most ancient and the most widespread. Ancestors led a life of 
hunters and collectors. Took that the nature gave today them and 
didn’t care of the future. Protecting the interests, were capable to 
break any independent of the one who is he is a friend or the 
enemy. Immune system strong and resistant. 
 Qualities of character 
These people possess strong character. They are resolute and sure 
of themselves. Their motto: “To fight and look for, find and not to be 
given”. Are excessively mobile, excitable. Painfully transfer any, 
even the most fair criticism. Want that people around took of them 
the hint and instantly carried out their orders. 
Councils for behavior correction. 
Try to get rid of self-admiration and arrogance: it can seriously 
prevent in achievement of the objectives. Stop to fuss and force 
events. You remember that the person aspiring at any cost to 


