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ВЛИЯНИЕ ПСИХИЧСКИХ  ФАКТОРОВ  НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТЯЖНОЙ ДОРСАЛГИИ 
 
Резюме: В статье дана краткое характеристика остеохондроза позвоночника. Описывается причины болей и их типы.  Показана 
эффективность  назначения НПВП и антидепрессантов.  
Таким образом, установлено, что имеется отчетливый положительный эффект от комплексного лечения  НПВП и антидепресантов 
у больных с патологией поясничного отдела позвоночника. 
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INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON THE FORMATION OF A PROTRACTED DORSALGIA 

 
Resume: In addition to the drugs, the adoption antideprisants (elitseya) is the right treatment. When treating patients, also need to account 
psychcoemotional condition of the patient to produce rehabilitation plan using antideprisants. 
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МИДЫҢ  СОЗЫЛМАЛЫ ИШЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ КОГНИТИВТІ БҦЗЫЛЫСТАРДЫ ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Созылмалы бас ми қан айналымының бұзылымдарына байланысты науқастардың  когнитивті  қызметтері  шектелген, соған 
байланысты ӛмір сүру сапасы тӛмендейді. Мидың созылмалы ишемиясымен сырқаттанған когнитивті бұзылыстары бар  
науқастарға Фенотропил дәрісінің  терапиялық  кӛмегі мен ӛмір сүру сапасын жақсартудағы  әсерін  бағалау. 
Түйінді сөздер: Мидың созылмалы ишемиясы, когнитивті бұзылыстар, атеросклероздық стеноздар, фенотропил, координациялық 
сынама .  
 
Кіріспе: Мидың созылмалы ишемиялық ауруы (МСИА) —  
церебральды патологияның ерекше бђр тҥрђ болып,  бас 
миының баяу ҥдейтђн  қан айналымы бҧзылыстарымен  
бђрге кӛптеген дефектђлер  және де қызметђнђң 
бҧзылыстарымен кӛрђнетђн  патологиялық ҥрдђс.  
Аурулардың Халықаралық  Жђктемесђнђң  10- қарауына 
сәйкес «Дисциркуляторлы энцефалопатия» терминђнђң 
орнына  «Мидђң созылмалы ишемиялық ауруы» терминђнђ 
қолданылады.  
Статистика бойынша Батыс  Европа мен Японияда  
церебральды патологиядан ӛлђм қауђпђ тӛмендеп,  белсендђ 
ӛмђр сҥру қабђлетђ  артып,  халық саны жылдан жылға 
кӛбейсе, Қазақстан мен  ТМД елдерђнде   бҧл кӛрсеткђштер 
керђсђнше дамыған. [4] 2013 жылғы статистика бойынша 
Қазақстан Республикасында церебральды патология 
бойынша  100 мың адам ђшђнде   287,2 –ђ мҥгедектђкке 
ҧшыраса, ал 3,2 пайызы ӛлђмге әкелђп соғады.  
Қауђп қатер факторларын реттеуге келетђн  және реттеуге 
келмейтђн  деп  екђ топқа  бӛлемђз.   Реттеуге кемейтђн    

факторларға  жасы, жынысы, тҧқым қуалайтын аурулары 
жатады.   Мысалы:  церебральды инсульт немесе 
энцефалопатия  әке – шешесђнде болса, балаларында ми – 
қан тамыр ауруларына әкелу   қауђпђ  жоғарлайды.  Бҧл 
факторларды жоққа шығару  мҥмкђн емес, бђрақ олар  қан 
тамыр патологиясын  болжауға, аурудың әрђ қарай дамуын 
алдың алуға мҥмкђншђлђк бередђ .   Мидђң созылмалы 
ишемиялық аурунының дамуына негђзгђ реттуге келетђн  
факторлар болып    атеросклероз және гипертониялық ауру 
жатады, ал қант диабетђ, темекђ шегу,  ђшђмдђк қабылдау,  
физикалық жҥктеменђң жеткђлђксђздђгђ, рационды емес  
тамақтану  атеросклероздђң дамуына және науқастың 
жағдайын қиындататын  себептерге жатады.[5]    
Осымен қатар: окклюзивтђ  атеросклероздық стеноздар; 
тромб пен эмболиялар; омыртқа артерияларының 
травматикалық зақымдалуы; омыртқа мен мойын 
бҧлшықеттерђнђң  патологиясы кезђндегђ  экстравазальды  
компрессия; артериялардың  әр дайым немесе периодты 
тҥрде ӛткђзгђштђгђнђң бҧзылысы мен деформациясы; қанның  
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гемореологиялық ӛзгерђстерђ (гематокриттђң жоғарлауы, 
қанның қоюлануы,  тромбоциттердђң агрегациясы мен  
адгезиясы); бас миының созлмалы инфекциясы; невроздар 
мен ҧзақ уақыт эмоциональды кҥйзелђстердђң болуы; 
Мидың  созылмалы ишемиясында орын алатын негђзгђ 
патогенетикалық механизм  ол -  ми қан айналым жҥйесђнђң 
жеткђлђксђздђгђ мен   уақытша немесе эпизодты тҥрде  мидђң 
тҧрақты дисциркулясиясының пайда болуы.   Нәтижеде қан 
тамыр қабырғаларында  патологиялық ӛзгерђстер пайда 
болып, ми қан айналымының  ауторегуляциясы бҧзылады. 
Бҧл патологиялық ҥрдђстерге  нейрогендђ регуляцияның 
бҧзылысы мен церебральды гемодинамиканың  жҥйелђ 
бҧзылыстары да ӛз ықпалын тигђзедђ. Осы процесстерден 
кейђн ми қан айналым жҥйесђнде  қанның  ҧю қаситетђ  
ӛзгерђске ҧшырап,  атеросклероздық  тҥймедақтар дамуы 
ҥдейе тҥседђ.  Қан тамырлардың кеңђстђгђ тарылып,  мида 
гипоксия дамиды. [4]  
Клиникалық кӛрђнђсђ: Мидђң созылмалы ишемиялық ауруы  
тҧрақты неврологиялық  дефецит,   эмоциональды – 
тҧлғалық  және когнитивтђ бҧзылыстар мен  кӛрђнђс бередђ.  
«Қантамырлы когнитивтђ бҧзылыстар » терминђн 1994 
жылы атақты ангионевролог  В. Хачински  ҧсынған.  Мидђң 
созылмалы ишемиясы кезђндегђ дамитын когнитивтђ 
бҧзылыстар  ҧсақ церебральды қан тамырларының 
зақымдануынан кейђн пайда болады.   Олардың 3 
клиникалық сатысы бар: 
І сатысы:  маңдай – қыртысасты  мђнездемелђ когнитивтђ 
бҧзылыстар. Оларға:   назар қою бҧзылыстары,  танып бђлу 
белсендђлђгђнђң тӛмендеуђ, кәсђптђк - әлеуметтђк жағдайының  
ӛзгерђсђз болуына байланыссыз  есте сақтау қабђлетђнђң 
бҧзылыстары жатады. Науқастар кҥнделђктђ жҧмысын 
атқарып,  ӛзђн ӛзђ кҥте алады. 
ІІ сатысы:  науқастардың  когнитивтђ  бҧзылыстары едәуђр 
ӛзгерђске ҧшырайды, кәсђптђк адаптация жағынан есте 
сақтау  қабђлетђ тӛмендеп, назар аудару мен психикалық 
ҥрдђстердђң баяулануы  (брадифрения), бақылау және 
жоспарлау қасиетђнђң шектелуђ болады. Эмоциональды – 
тҧлғалық бҧзылыстар  ретђнде эмоциональды  лабильдђлђк, 
депрессия пайда болады. Науқас кәсђптђк жҧмыстарын 
атқара алмайды, бђрақ ӛзђн ӛзђ кҥте алады. 
ІІІ- сатысы: науқастардың  когнитивтђ  бҧзылыстары кҥрт 
шектелген, ӛзђн ӛзђ сынауы тӛмендеп, қыртысты және 
қыртысасты деменция пайда болады. Эмоциональды – 
тҧлғалық бҧзылыстар  ретђнде апатико-абулиялық  синдром, 
тежеуленген болады. Науқастар  ӛзђн ӛзђ кҥте алмайды, әр 
қашан бақылануды  талап етедђ. 
Мақсаты: Мидың созылмалы ишемиялық ауруы (МСИА) —  
церебральды патологияның ерекше бђр тҥрђ болып,  бас 
миының баяу ҥдейтђн  қан айналымы бҧзылыстарымен  
бђрге кӛптеген дефектђлер  және де қызметђнђң 
бҧзылыстарымен кӛрђнетђн  патологиялық ҥрдђс.  Мидың 
созылмалы ишемиясы кезђндегђ когнитивтђ бҧзылыстарды  
сапалы емдеу  ҥшђн  дәрђлђк ем ретђнде ноотропты 
препараттардың жаңа ҧрпағы  феноторпил  ҧсынған. 
Фенотропил-ноотропты дәрђ - есте сақтау қабђлетђн 
жақсартады, гипокcияға мен токсиндерге қарсы 
қолданылады. [1,3] Сђреспеге қарсы қолданылып, 
науқастардың кӛңђл кҥйђн жақсарады.Сол себптђ Фенотропил 

дәрђсђнђң  терапиялық  кӛмегђ мен ӛмђр сҥру сапасын 
жақсартудағы  әсерђн ескере отырып МСИА кезђнде 
клиникалық ребилитациясын жоспарлаудың  маңызы 
зор.[2] 
Материал мен зерттеу әдістері: 
Мидђң созылмалы ишемиясы кезђндегђ когнитивтђ 
бҧзылыстар бар науқастарға зерттеу жҥргђзђлђп,  фенотропил 
препаратының емдђк  сапасы зерттелдђ.  
Негђзгђ  топқа 68  науқас: 33 әйел, 35 ер кђсђлер  алынған.  Бҧл 
науқастар  вазоактивтђ препараттар мен  седативтђ  
препараттар,  транквилизаторлардың аз мӛлшерђ мен 
вегетативтђ  жҥйке жҥйесђне әсер ететђн препараттарды   
қосымша қолданды. 
Фенотропил препаратын   кҥнђнен 1 таблеткадан  (100 мг)  \  
екђ рет тамақтың алдында 30 кҥн  қабылдады.  Тәуђлђктђ 
мӛлшерђ 200мг болып есептелђндђ. Емдеу  жоспарын 
бастаудан  бҧрын   науқастардың  клиникалық кӛрђнђстерђ 
мен  жалпы физикалық жағдайы бағаланды. Фенотропил 
қабыдаған науқастар  емдеу жоспарының 3шђ- кҥнђнде  
шағымдарының азайғанын,  маңдай- сына аймағында ауру 
сезђмђнђң  басылғанын айтты.  Лурия тестђ бойынша 
науқастардың жағдайы  жақсарғанын кӛрсеттђ.  Бђрђншђ 
аптаның соңында  қозғалыс координациясы жақсарып  
вестибулярлы бҧзылыстардың  кӛрђнђсђ  тӛмендедђ.  
Науқастардың  85 пайызында   фенотропил препаратын 
қолданғанан соң  ҧйқысы тҧрақтанып, депрессивтђ 
аффективтђ  ҧстамалары азайған.   Науқастардың жағдайы 
тҧрақтанды.  
Когнитивтђ бҧзылыстарды анықтау ҥшђн ақпаратты  тесттер 
алынды: вербальды  ассоциация тестђ, сандарды қайталау, 
«10  сӛз» тестђ, сҥреттердђ тани бђлу тестђ, реципрокты  
координацияға сынама  жасау тесттерђ қолданды. 15 кҥнен 
кейђн тесттђң бақылауында жетђстђктер болды.   Сойлеу 
қабђлетђнђң жақсаруы: емдеу жоспарынан бҧрын — 
10,48±0,67 балл; 15 кҥнен кейђн  — 12,37±0,70 балл; емнђң 
соңында  — 14,83±0,99 баллды қҧрды. Фенотропил 
препаратынан соң  «10  сӛз»тестђ, сҥреттердђ тани бђлу тестђ, 
сандарды қайталау тесттерђнђң кӛрсеткђшђ жақсарды.  
Фенотропил науқастардың  есте  сақтау, назар аудару,  
сӛйлеу қабђлетђн жақсартты.    
Зерттеу нәтижесі:     
Мидђң созылмалы ишемиясы кезђндегђ когнитивтђ 
бҧзылыстарға  фенотропил препаратының қолданған кезде  
емнђң клиникалық сапасы жақсарды, осы ауруының  
неврологиялық кӛрђнђстерђнђң   регрессђне   алып келдђ.  
Фенотропил науқастардың  есте  сақтау, назар аудару,  
сӛйлеу қабђлетђн жақсартты. Науқаствардың ӛмђр сҥру 
сапасы жақсарган. 
Тҧжырым:  
Зерттеу нәтижесђ фенотропил препаратының психиканы 
тҧрақтандыруда ноотропты және  когнитивтђ функциясын 
жақсатуда оң нәтиже кӛрсеттђ Сондықтан фенотропил 
препаратын созылмалы бас ми қан айналымың 
бҧзылымдары кезђнде қолдану науқастардың ӛзђн-ӛзђ 
қамтамасыз ету қабђлетђнђң ҧзақ уақыт сақталуына кӛмегђн 
тигђзедђ де клиникалық тәжђрибеде кең кӛлмде қолдануға 
мҥмкђндђк тигђзедђ. 
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Центральная городская клиническая больница  
Городская клиническая больница №1 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ЗАТЯЖНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Резюме: В связи с нарушением мозгового кровообращения, у больных нарушаются когнитивные функции, из за чего ухудшается 
качество жизни.  Производится оценка терапии и уровня жизни после Фенотропила у больных с когнитивными нарушениями из 
затяжной ишемии.  
Ключевые слова: Затяжная ишемия головного мозга, когнитивтные расстройства, атеросклеротические стенозы, фенотропил, 
координационная проверка.  
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SPECIALTY OF COGNITIVE DISORDERS TREATMENT IN CASE OF PROTRACTED CEREBRAL ISCHEMIA 

 
Resume: In connection with the violation of cerebral circulation in patients with disturbed cognitive function, quality of life also is 
deteriorating. The estimation of Phenotropil therapy and the life level in patients with cognitive impairment from chronic ischemia. 
Keywords: Prolonged cerebral ischemia, cognitive disorders, atherosclerotic stenosis, phenotropil, coordination test. 
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CHARACTERISTICS OF SEIZURES IN CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASES 

 
Examined a total number of 45 patients from 1 to 10 years with congenital heart disease of different forms. We were studied the neurological 
status of patients and identified syndromes prevalent disorders of the nervous system. The distinctive characteristics of seizures was established 
on the clinical and functional status. It was concluded that the children with congenital heart disease are prone to have a seizures, severity and 
type of seizure depends on the type of congenital heart disease and age of patients. 
Keywords: congenital heart disease, cognitive function, autonomic nervous system, convulsive disorders. 
 
The frequency of congenital heart disease is high enough. 
Different authors estimate the frequency of occurrence varies, 
but on average it is 0.8-1.2% in all newborns. Of all the 
encountered malformations, they make up 30%. [1,2] 
Damage to the nervous system from congenital heart defects 
represent a new and little-known chapter of clinical neurology. 
As congenital heart disease have became more often  surgically 
treated, and complications of the nervous system after 
operations have gained not only of academic interest but also of 
practical importance. 
Seizures in congenital heart disease (CHD) are one of the most 
important syndromes that require detailed analysis. Severity of 
the clinical manifestation of seizures are due to the depth of 
cardiovascular disorders, cerebrovascular insufficiency, as well 
as the individual characteristics of the organism and its "seizure 
activity." Seizures often occur in cyanotic crises, arising 
spontaneously or with little physical exertion. Seizures are 
usually caused by anoxia and generally not accompanied by signs 
of focal brain lesions. 

If an addition patients with seizures exhibit the phenomenon of 
focal lesions of the central nervous system, seizures might be 
caused by effect of expansion of the cerebral venous thrombosis, 
old scars and other arterial or venous thrombosis.  
The study of these aspects can help neurologists, cardiac 
surgeons, anesthesiologists for choosing anesthesia, treatment 
strategy for the operational period and for rehabilitation period. 
The aim of our study was to investigate the features of clinic, 
diagnosis and course of seizures, the way of emergency care for 
children with congenital heart disease. 
Materials and methods. The analysis of the survey data of 45 
children with congenital heart disease between the ages of 1 to 
10 years. All clinical material is divided into three age groups (1-
3 years, 4-7 years, 8-10 years). Of these, 19 (42%) were girls and 
26 (58%) were boys. Performed clinical and neurological 
examination, and functional state of the brain was assessed by 
electroencephalography. All sick children were divided on the 
nature of the disease into 4 groups. 

 
Table 1 - Distribution of children according clinical types of CHD 

 Clinical types of CHD  1-3 ages 4-7аges 8-10ages Gender of children 

Boys Girls 

Tetralogy of Fallot 4(18%) 3(21%) 2(22%) 5(23,7%) 4(17,3%) 
VSD 6(27%) 4(29%) 5(56%) 6(27,2%) 9(39,1%) 


