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ПСИХИКАЛЫҚ  ФАКТОРЛАРДЫҢ СОЗЫЛМАЛЫ – ДОРСАЛГИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕРІ 

 
Зерттеу мақсаты дәрілермен бірге, депрессияға қарсы (элицея) препаратын қолдану оң нәтижеге жетудегі негізгі  жолдардың  бірі 
болып табылады. Науқастарды емдеу кезінде  психоэмоцинальды ерекшеліктерін  ескере отырып депрессияға қарсы дәрілерді 
қолдану арқылы реабилитациялық шараларды жоспарлау керек. 
Түйінді сөздер: дорсопатия, нейровизуалдық кӛріністер, дегенеративті ӛзгерістер, Гамильтон шкаласы, Мак Гильдің  сұрақнамасы 
 
Ӛзектілігі: Созылмалы ауру сезђмдер синдромына 
дорсалгия жатады Әлеуметтђк  медицинаның ӛзектђ 
мәселелђрђнђң бђрђ - созылмалы ауру сезђмдерђ. Дамыған 
елдердђң халқының 30 пайызға жуығы арқа аймағындағы 
созылмалы ауыру симптомдарымен сырқаттанады. 
Қазақстанда да еңбекке қабђлеттђ адамдадың 45 пайызы осы 
ауырумен  ауырады. Дорсалгиялардың негђзгђ этиологиялық 
факторлары мен потогенезђ осы уақытқа дейђн белгђсђз 
болып қалады. Омыртқа остехондрозы омыртқа аралық 
дегенеративтђ процесс, дамуында омырқа аралық буындары 
мен сђңђрлерђнђң зақымдануымен кӛрђнђс бередђ. Бђрақ  
омыртқа аралық дегенеративтђ бҧзылымдар ауыру сезђмђнђң 
алғы шарғыларының бђрђ болса да, негђзгђ себебђ бола 
апмайды. Бел сегђзкӛз  аймағындағы ауырумен дҥние 
жҥзђндгђ адамдардың 80 пайызы науқастанады. 13 пайызға 
дейђн ауыру сезђмдерђ  екђ аптаға дейђн созылса, 20 
пайызында созылмалы ҥрдђске ҧласады. Бҧл ауыру 
сезђмдерђнђң негђзгђ себептерђнђң бђрђ-омыртқа 
остеохондрозы. Омыртқа остехондрозына байланысты 
туындайтын ауыру сезђмдерђ науқастың ӛмђр сҥру сапасын 
тӛмендетедђ. Әдебиетте кӛрсетђлген анықтамаларға 
сҥйенсек, анаукастардың жартысына жуығында 
нейровизуалдық (МРТ,КТ,R-гр) ӛзгерђтердђң басымдығына 
қарамастан, ауыру сезђдерђ аз болған. Әдебиеттерде 
механикалық факторларға байланысты дорсопатиялардың 
қалыптасу механизмдерђ сипатталады. Сонымен қатар  
ауырудың пайда болуына бђрнеше факторлар бђрге әсер 
етедђ. Ауыру сезђмдерђ невропатогендђ, психогендђ және  
ноцицептивтивтђ болып бӛлђнедђ.    Ноциптивтђ ауыру 
сезђмдерђ негђзђнен сезгђш рецепторлардың тђтђркенуђне 
байланысты дамыса, созылмалы ауыру сезђмдерђнђң 
дамуына негђзгђ себептердђң бђрђ ретђнде патогензђне 
байданысты емнђң дҧрыс жҥргђзђмеуђ себеп   болады. 
Созылмалы ауыру сезђмдерђ тек қана ауыруды басатын 
дәрђлермен емделмейдђ.  
Сол себептђ де созылмалы дорсопатиялар науқастардың 
психологиялық және социалды дезадаптациясына әкелђп 
соғады. 
Мақсаты: Созылмалы дорсалгия орта жастағы адамдардың 
арасында жиђ кездеседђ, соған байланысты олардың еңбек 
ђстеу қабђлетђ тӛмдейдђ. Бҧл жағдайда науқастар  
психологиялық дезадаптацияға,эмоциональды дистреске 
ҧшырайды. Осы  жағдай ел экономикасына елеулђ   шығын 
келтђредђ. Осыған байланысты қазђргђ кездегђ  денсаулық 
сақтау саласының ӛзектђ мәселелердђң  бђрђ болып саналады. 
Зерттеу мақсаты  арқа аймағындағы ауыру сезђмдерђн емдеу 
кезђнде строидты емес қабынуға қарсы дәрђлермен бђрге, 
науқастардың эмоционалды жағдайын қалыптастыру 
маңызды роль атқарады.Арқа аймаңындағы ауыру сезђмдерђ 
ӛмђр сҥру сапасын тӛмендетумен қатар  науқастың бар 
назары ӛзђнђң ауруына ауады. Сондықтан науқаста кӛңђл 

кҥйђнђң тӛмендеуђмен бђрге, қауђп сезђмђ басым болады. Осы 
жағдай  ауыру сезђдерђнђң  созылмалы тҥрђне әкелђп соғуына 
мҥмкђндђк туғызады.  
Депрессияға қарсы (элицея) препараты қолданылады. 
Негђзгђ қызметђ серотониндђ қайта  алу  арқылы депрессяға 
қарсы қолданылады. Осы препаратты қолдану емдеу 
барысында  оң нәтижеге жетудегђ негђзгђ  жолдардың  бђрђ 
болып табылады.  
Тексеру әдістері: Зертеу кезђнде  57  науқастың (21ер адам 
36 әйел  орташа жас шамасы 43,3±1,5 жас) арқа аймағындағы 
созылмалы ауыру сезђмдерђмен тексеруден ӛткен. Оның   
компрессиялық радикулопатиямен 19 науқас (5 ер, 14 әйел),  
рефлекстђк ауыру сезђмдерђмен  38 науқас оның (13 ер адам  
25 әйел). Ауыру сезђмдерђн зерттеу ҥшђн (ВАШ)  кӛрнектђ  
аналогтық  шкала мен  Мак Гильдђң  сҧрақнамасы 
қолданылған. Депрессияны анықтау ҥшђн Гамильтон 
шкаласы, жеке бас ерекшелђктерђн анықтау ҥшђн  кӛп 
факторлы бекђтђлген  тәсђлердђ қолдандық. Кӛрнектђ  
аналогтық шкала бойынша екђ топтағы науқастардың ауыру  
сезђмдерђнђң айырмашылығы аз болған. Рефлекторлы ауыру 
сезђмдерђне жататын науқастардың кӛзге  кӛрђнетђн 
неврологиялық ӛзгерђстердђң болмағанына қарамастан 
тҥбђршектђк  компрессиялық радикулопатия 
тобындағылармен салыстырғанда ауыру сезђмдерђнђң бђрдей 
шамада кҥшейгенђн  кӛрсеткен  және  бҧл зерттеулер ђшђнде 
Мак Гильдђң сҧрақнамасы бойынша   қортындысы  шынайы 
нәтиже  кӛрсеткен (p<0,05).  Рефлекторлы  ауыру сезђмђ  
синдромы тобындағы  науқастар  ауыру  сезђмдерђнђң айқын 
және  ауыр тҥрде  сипаттаған . Рефлекторлы ауыру сезђмђ   
синдромы  тобындағы науқастар әлсђз, бђрақ та 
эмоционалды   кӛтерђлу  мен  жеке  бас  ерекшелђктерђне  
байланысты  дҧрыс  баға  бере  бђлген (p<0,05). 
Нәтижесі: Емдеу нәтижелерђнде қабынуға қарсы стероидты 
емес дәрђлермен қатар депрессияға қарсы препаратты 
қолданғанда ауыру сезђмдерђнђң аз уақытта регреске 
ҧшырауына септђгђн тигђзедђ. Ауыру сезђмдерђнђң  дамуына 
жҥйке жҥйесђнђң психофизиологиялық жағдайы кӛп 
жағдайда әсерђн тигђзедђ. Алынған  нәтиже рефлекстђ  
вертеброневрологиялық синдроммен    ауыратын 
науқастарда тҥбђршектђк компрессиялық  
радикулопатиямен  ауыратын  науқастармен салыстрғанда   
психологиялық  факторлардың ауыру сезђмдерђнђң 
айқындығына және ортаға бейђмделу  қабђлетђнђң  ӛзгеруђне  
әсер ететђндђгђн дәлелдейдђ . 
Қорытынды. Бҧл науқастарда ауыру сезђмдерђ 
патофизиологиялық  ӛзгеђстерђ  әсерђнен  басталса, оның ары 
қарай ӛрбуђне науқастың психофизиологиялық  
ерекшелђктерђ  әсер  етедђ. Сондықтан науқастарды емдеу 
кезђнде  психоэмоцинальды ерекшелђктерђн  ескере отырып 
депрессияға қарсы дәрђлердђ қолдану арқылы 
реабилитациялық шараларды жоспарлау керек.  
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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. 
Ключевые слова: дорсопатия, нейровизуализация ,дегенеративные изменения, шкала Гамильтона, опросник Мак Гильдя 
антидепрессант. 
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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. 
Keywords: dorsopathies, neuroimaging vision, degenerative changes, Hamilton scale, Mc Gill questionnaire 
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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  


