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Неонатологияда аса назар аударалық дерттер көптеп кездеседі. Олардың қатарына орталық жүйке жүйесінің 
зақымдалуын, ретинопатияны, құрсақішілік инфекцияларды, туа пайда болған даму ақауларын, бронхөкпе 
дисплазиясын, туа пайда болған өкпе қабынуын т.б. жатқызуға болады. Солардың арасында балалардың 
әлеуметтенуінде қиыншылық тудыратын аурудың бірі- бронхөкпе дисплазиясы. Бронхөкпе дисплазиясының дамуына 
алып келетін медициналық және әлеуметтік мәселелер жеткілікті. Олардың алдын- алу аталған дертпен 
сырқаттанатын балалар санының азаюына алып келеді.   
Түйінді сөздер: Бронхөкпелік дисплазия, медициналық факторлар, әлеуметтік факторлар, шалатуылу, саламатты 
қоғам. 
 
Өзектілігі. Бронхөкпе дисплазиясы (БӨД),  перинатальды кезеңде дамыған  – негізінен шала туылған балалардың 
созылмалы өкпе ауруы, өкпенің барлық құрылымдық бөлімдерінің зақымдалуымен сипатталады   және алғашқы 
респираторлы ауру мен жетілмеген өкпедегі тыныстық бұзылыстарды қарқынды емдеудің аралас әсерінен дамиды, 
негізгі белгілері тыныс жетіспеушілігі және өмірінің 28 күнінен аса сақталатын оттегіне тәуелділіктің өкпе 
рентгенограммасындағы өзгерістермен қатар жүруі [1]. 
Алғаш БӨД 1967 жылы W. Northway сипаттаған. Ол тыныс алу бұзылысының синдромы  байқалған және 24 сағат 
немесе одан да көп уақыт жасанды өкпе аппаратын (ЖӨА) және оттегі қолдауын қажет еткен 32 шалатуылған 
баланың ауру тарихына, рентгенограмма мәліметтеріне, патологоанатомиялық қорытындыларына сүйенген. 
Бақыланған балалардың орташа гестациялық жасы 32 апта және туылғандағы орташа салмағы 2200 г болған. Осы 
мәліметтерге сүйеніп W. Northway жаңа созылмалы ауру- БӨД пайда болғаны туралы қорытынды жасады, оның 
пайда болуын ЖӨА пайдалану және ұзақ уақыт тыныс алуға (150 сағаттан аса) 80-100 % оттегін пайдаланумен 
байланыстырды [2]. Кешіректе, 1990 ж, автор ерте жастағы балалар арасында БӨД таралуын зерттей келе оны 
балалар арасындағы созылмалы бронхөкпе аурулары құрылымында жиілігі бойынша бронх демікпесінен кейін 
екінші орында тұр деп есептеді [3].  
Аса шалатуылған нәрестелерді күтудің жақсаруына байланысты бронхөкпе дисплазиясы жиі кездесетін бола 
бастады. Жақын уақытта Қазақстанда, басқа да дамыған мемлекеттерде байқалғандай, бронхөкпе дисплазиясымен 
аурушаңдық өсуі мүмкін. Бұл қазақстандық денсаулықсақтау саласының Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымы 
(ДДСҰ) ұсынған, салмағы 500 г және одан жоғары нәрестелерді тіркеуді реттейтін, тірітуылу мен өлітуылу 
критерийлеріне және дене салмағы экстремальды төмен және өте төмен нәрестелердің өміршеңдігі мен күтімінің 
жақсаруына байланысты. Бронхөкпе дисплазиясымен сырқаттанатын нәрестелерге медициналық көмек көрсету 
әлеуметтік және экономикалық жағынан қымбатқа түседі. БӨД сырқаттанған нәрестелердің мүгедектігі мен жанама 
ауру түрлерінің кездесуі, педиатрлардың БӨД толыққанды таныс еместігі, аталмыш аурудың тек медициналық 
мәселе ғана емес, қоғамдық-әлеуметтік мәселені туындатып отырғандығы бүгінгі таңдағы қоғамдық денсаулық 
саласына алаңдатушылық тудыруда.  
Бронхөкпе дисплазиясының қауіп факторлары. Егер алғашында ауру нәресте өкпесіне оттегінің және ЖӨА 
зақымдаушы әсерінен постнатальды қабыну және фиброз түрінде қаралса,  бұл А. Philip- тің (1975) классикалық 
формуласында көрініс тапты:  «оттегі+ қысым+ уақыт», ал қазіргі таңда шалатуылу, хориоамнионит және өкпенің 
постнатальды әлсіз дамуы БӨД дамуында үлкен орын алады  [4, 5, 2, 6].  
БӨД мультифакторлы ауру болып табылады. БӨД кезінде өкпенің зақымдалуының бірінші фазасы - ЖӨА қажет 
ететін шалатуылған балалардағы тыныстық бұзылыстар нәтижесі. БӨД жиілігі туылғандағы дене салмағына және 
гестациялық жасына кері пропорциональды екені дәлелденген және бұл көрсеткіштердің неғұрлым төмен болуы 
БӨД ауыр түрінің дамуына әкеледі [7, 8]. Ресей ғалымдарының жекеленген зерттеулеріне тоқталсақ, Д.Ю. 
Овсянниковтың зерттеуі бойынша: қауіп факторларының арасында шала туылу 94,9 % (орташа гестациялық жасы 
29,18 ±2,47 апта), дене салмағының төмен болуы 93,7 % (орташа салмақ- 1362,44±452,73 г. ) ие болып, басқа қауіп 
факторларымен салыстырғанда жоғары көрсеткішті  көрсеткен [9].  Н. А. Морозова мен Е. Г. Кузнецованың 
зерттеулері бойынша гестациялық жасы <32 аптадан төмен 56%-да БӨД классикалық түрі, 84 %-да жаңа түрі 
дамыған [10].   
Рооз және бірлескен авторлардың мәліметтері бойынша, бронхөкпе дисплазиясының жиілігі салмағы 1000 г-нан 
төмен нәрестелер арасында 30-60 %; салмағы 1000- 1499 г нәрестелер арасында 10 %; ауруханалық ем қабылдаған 
нәрестелердің 1-2 % [11]. Великобританияда БӨД дене салмағы өте төмен нәрестелердің  30 %-да және дене 
салмағы экстремальды төмен нәрестелердің 50 %- да дамиды [12]. АҚШ-та жыл сайын салмағы 1500г-нан төмен 
60000 нәресте туылады, олардың 20 %-да БӨД дамиды [13, 14].  
Қазіргі кезде БӨД  гестациялық жасы 30 аптадан жоғары балаларда сирек кездесе бастады, БӨД дамыған 
балалардың көбі 23-28 аптада туылады  [15]. К.А. Kevill  және  қосарланған авторлардың (2007) айтуынша, жаңа БӨД 
дамуына алып келетін гестациялық жас 24- 28 апта [16].  
Өкпе гипертензиясы, мекониймен аспирация синдромы, туа пайда болған жүрек ақауы немесе пневмония себебінен 
ұзақ уақыт, концентрациясы жоғары оттегімен ЖӨА қажет еткен мерзімінде туылған балаларда да БӨД дамиды [17, 
18].   5-10%  мекониймен аспирация синдромы бар балалар 28 күн және одан үлкен кезеңде оттегін қажет етеді [19]. 
Ресейлік мәліметтерде осы көрсеткіштерге сәйкес келіп, 4,8- 11%-ды құрайды [9, 20].   
БӨД маңызды қауіп факторларының бірі - барозақымдалу. БӨД дамыған  шалатуылған балалардың көбі, өмірінің 
алғашқы минутынан бастап ЖӨА болған. Алғашқы көмек көрсету кезіндегі қарқынды емнің қалыпсыз техникасы 



 

 

және жасанды дем алу БӨД дамуының жетекші факторларының бірі  [21].  
Қазіргі кезеңде БӨД жаңа түрі ЖӨА қажет еткен нәрестелерде ғана дамымайды. Ол  NCPAP көмегімен 
респираторлық ем қабылдаған балаларда да дамиды [22]. БӨД дамуындағы механикалық ЖӨА және оттегің улы 
әсері ауруды жануарларға модельдеу кезінде дәлелденген [23, 24, 25].  
Шалатуылған нәрестелердің жабысқан альвеолаларын ашу үшін жоғары қысым қажет. Шала туылған нәрестелерде 
тыныс жолдары тарылуға бейім. Газ жоғары қысым әсерінен интерстиций мен плевральды қуысқа барады, 
нәтижесінде ауаның кему синдромдары дамиды – өкпенің интерстициальды эмфиземасы, пневмомедиастинум және 
пневмоторакс. Бұл асқынулар көп жағдайда БӨД дамуымен байланысты, бұл  вентилятор-ассоциацияланған өкпенің 
зақымдануларының БӨД дамуына зор үлес қосатынын дәлелдейді  [26,27,28]. Любименко және бірлескен 
авторлардың мәліметтері бойынша (2002), БӨД тірі қалған балалардың 75 % өкпенің интерстициальды 
эмфиземасы дамыған [29].  
БӨД дамуындағы оттегінің улы әсерін 50 жыл бұрын  W. Н. Northway ауруды жануарларға модельдеп, өз 
зерттеулерімен дәлелдеген. Мукоцилиарлы клиренстің бұзылуы, ателектаздардың және өкпе гипертензиясының 
дамуы «тотығу шабуылының» салдары болып табылады [30, 31].  
Жүктіліктің үшінші триместрінде дамитын өкпенің антиоксидантты жүйесеінің жетілмеуі де БӨД қауіп факторы 
[32, 33].   
Көптеген зерттеулер ашық артериальды түтік пен БӨД арасындағы ассоциацияны көрсеткен, көбінесе өте төмен 
дене салмағымен туылған нәрестелерде анықталған  [34, 35, 36].  
Шалатуылған балаларда БӨД дамуында инфекцияның орны көптеген зерттеулермен дәлелденген. Солардың 
арасында Urеaplasma urealyticum жетекші инфекция болып отыр. G. 11. Cassel әріптестерімен (1988) салмағы 1000 г 
төмен балалардың кеңірдегінен және қанынан алынған аспираттарын зерттеп, БӨД уреаплазма анықталмаған 41 % 
баламен салыстырғанда, 82 % уреаплазмамен колонизацияланған балаларда дамығанын анықтаған [37]. 17 
зерттеудің шолуы, U. urealyticum жұққан балалардағы БӨД дамуының салыстырмалы қаупі (СҚ) 1,71 тең болды ( 95 
% сенімділік аралықта 1,5-1,96) [38].   
БӨД кейбір науқастарда пневмонияның, көбінесе вентилятор- ассоциацияланған ауруханаішілік пневмонияның 
асқынуы болуы мүмкін (облитерациялаушы бронхиолит). Сонымен қатар, БӨД сепсистің жиірек гипергиялық 
түрінің асқынуы болуы мүмкін [39, 40]. Әр түрлі зерттеулердің мәліметтері бойынша БӨД нәрестелердегі сепсистің 
жиілігі  20,9% дан 60% дейін [41, 42, 43].  
Ауыр халде жатқан шалатуылған нәрестелердің нутритивті жағдайы БӨД дамуында үлкен маңызға ие. 
Тамақтанудың жеткіліксіздігі қалыпты өсуге және өкпенің жетілуіне кедергі болып оттегінің уытты әсерін және 
барожарақаттануды күшейтуі мүмкін [ 44].  
БӨД дамуындағы гиповитаминоздардың ролі де зерттелген, аскорбин қышқылының [45] және ретинолдың   
жеткіліксіздігі аталған ауруға себепкер болуы мүмкін [46].  
БӨД дамуына генетикалық және конституциональды факторлар да әсер етеді. Оларға ер жынысы, кавказоидты тек, 
дәнекер тінінің тұқым қуалаушы аурулары жатады  [47, 48, 49].  
Нәрестелердегі холестаз және қанның коагуляциялық қызметінің жетілмеуі де БӨД қауіп факторы болуы мүмкін [7].   
Бірқатар зерттеулер эритроциттік масса құю мен БӨД дамуы арасындағы байланысты дәлелдеген. Ерте қан 
құйылған ( өмірінің алғашғы 3 аптасы), бірнеше рет қан құйылған балаларда БӨД жиі кездескен және ауырлығына 
әсер еткен [50].  
БӨД дамуындағы әлеуметтік факторлар туралы отандық, жақын және алыс шетелдегі мәліметтер кездеспеді. 
Сондықтан аталған аурудың аса жоғары жиілікпен шалатуылған нәрестелерде кездесетіні ескеріліп, шалатуылған 
нәрестелердің дүниеге келуіне себепші болатын әлеуметтік қауіп факторлары қарастырылды. Тек АҚШ-та, жылына 
жарты миллион мерзімінен ерте босану тіркеліп, денсаулық сақтау саласындағы маңызды ұлттық мәселе болып 
табылады [51].  Елімізде барлық дүниеге келген нәрестелер ішінде 2016 ж   6,1% шала туған нәрестелерді құрап 
алдағы жылмен салыстырғанда өсуге бейімділік байқалған [52]. Шалатуылған балаларда тыныс алу қызметінің 
бұзылуы, бронхөкпе дисплазиясының дамуы, сепсис, қарыншаішілік қан құйылулар жиілігі жоғары және кейінірек 
балалардың церебральды салдануы дамып, мінез- құлықтық және когнитивті қызметтің бұзылуы, тіпті 
мүгедектікке әкелетін денсаулықтың тұрақты бұзылуы байқалады [53, 54]. Осыны ескерсек БӨД дамуындағы 
әлеуметтік факторларды анықтау маңызды мәселе болып отыр. 
 Ана жағынан мерзімінен бұрын босануға әкелетін аса маңызды факторлар, анасының жасы, білім дәрежесі, 
әлеуметтік- экономикалық факторлар, акушерлік анамнез, соматикалық аурулар, зиянды әдеттер, осы жүктілік 
ағымының ерекшеліктері болып табылады [55, 56, 57, 58]. Басқа да әртүрлі факторлардың әсері географиялық 
аймақ пен этникалық ерекшеліктеріне  байланысты БӨД дамуына әсер етуі мүмкін.  
Шалатуылған баланың дүниеге келуінде анасының жасы үлкен орын алады. Мәскеу қаласының денсаулық сақтау 
ұйымдарының нәрестелерді қарқынды емдеу бөлімшесі арасында жүргізілген әлеуметтік сауалнама бойынша 
шалатуылған балалардың аналарының жасы босану кезінде 30 дан жоғары болған және ол бірінші баланы кеш 
босанумен қосарланған (зерттеуде 50,6 % жағдайда)[59]. Соңғы онжылдықта әйелдердің репродуктивті мінез 
құлқында, құндылықтарды жаңғырту себебінен айтарлықтай өзгерулер байқалып (білім алудың, кәсіби 
дайындықтың ролінің жоғарылауы ), ана болу мен баланы дүниеге әкелу кеш мерзімге ауысып отыр[60, 61, 62].  
Әйелдің ерте репродуктивті жасы (20 жастан төмен) да перинатальды жоғалту және шалатуылған нәрестенің 
дүниеге келуіне себепші болады. Кейбір зерттеулер бойынша бұл көрсеткіш сәйкесінше 19% және 14 % құраған [63].  
Шалатуылған нәрестелерді дүниеге әкелетін әйелдердің білім дәрежесі төмен екендігін көптеген зерттеулер 
растаған. Низамованың зерттеуі бойынаша мерзімінен бұрын босанған әйелдердің арасында тек орта білім туралы 
аттестат немесе тіпті оның болмауы кездесіп, аталған көрсеткіш популяциямен салыстырғанда төмен болған [59]. 
Болашақ ананың қаржылық - тұрмыстық жағдайы сау нәрестені дүниеге әкелуде маңызды әлеуметтік фактор 
болып табылады. Бішкекте жүргізілген сауалнама бойынша экстремальды және өте төмен дене салмағымен 
нәрестені дүниеге әкелген  әйелдердің 32-34 % қаржылық - тұрмыстық жағдайларының қанағаттанарлық емес 
екендерін көрсеткен [64].  Қалалық тұрғындардың арасында, ауылдық тұрғындармен салыстырғанда шалатуылу 



 

 

жиірек кездеседі. Кейбір зерттеулер бойынша қалалық тұрғындар арасында бұл көрсеткіш 90 % жоғары екендігін 
көрсеткен [65].   
Әйелдің жүкті болғанға дейін, жүктілік кезіндегі зиянды әдеттері мерзімінен бұрын босануды былай қойып, тіпті 
сау баланың дүниеге келуіне айтарлықтай кедергі болатын маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Оны бірқатар 
зерттеулер растап отыр. Мерзімінен бұрын босанған әйелдердің 7-20 %  зиянды әдеттер байқалған, назар 
аударатыны мерзімінде туылған баланы дүниеге әкелген аналарда зиянды әдеттер мүлдем байқалмаған [63,64].  
Дені сау анадан дені сау бала дүниеге келетіні ерте заманнан белгілі. Анасының акушерлік анамнезі, соматикалық 
аурулары шалатуылған балалардың дүниеге келуіне себепші болып, маңызды мәселе болып отыр. Сонымен қатар 
болашақ нәрестенің әкесінің созылмалы аурулары гестация мерзімінің қысқаруына және салмағы төмен 
балалардың туылуында айтарлықтай орын алатыны дәлелденген [66].  Аталған мәлімет жүктілікті жоспарлаудағы 
жалпы қабылданған көзқарастарды қайтадан ой елегінен өткізіп, екі ата- ананың да преконцепционды 
дайындалуының маңыздылығын көрсетеді.  
Қорытынды. Сонымен, мерзімінен ерте босануды және шалатуылған нәрестелердің дүниеге келуінің алдын-алуда 
денсаулықсақтау саласында, әлеуметтік көмек көрсетуде, білім беруде, мемлекеттік билікте  ведомствоаралық 
қатынастарды ұстану қажет. Дене салмағы экстремальды төмен және өте төмен нәрестелердің дүниеге келуінің 
алдын- алуды жүктілікке дейін ұзақ уақыт бұрын бастау қажет (мектеп жасынан бастап). Көбіне бірінші баласын 
көтеру кезінде әйелдің анамнезінде 2-3 аборт немесе түсік тастау, инфекциялық аурулар, улы заттарды қабылдау 
(темекі, алкаголь) кездеседі. Сол себепті салмағы төмен нәрестелердің дүниеге келуінің алдын-алудың бір жолы 
жүктілікке дейін (сонымен қатар, жүктілікті жоспарлағанда) профилактикалық қаралулардың,  инфекцияға 
зертханалық диагностикадан өту, ультрадыбыстық зерттеу, зиянды әдеттерден бас тарту бойынша кеңес алудың 
ұйымдастырылуы болып табылады.   
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Резюме:  В неонатологий существует не мало болезней которые требуют особого внимания. К ним относятся 
поражение центральной нервной системы, ретинопатия, внутриутробные инфекций, врожденные пороки развития, 
бронхолегочная дисплазия, внутриутробная пневмония и.т.д. Среди них одним из болезней затрудняющим 
социализацию детей является- бронхолегочная дисплазия. Существует множество медицинских и социальных 
проблем которые способстуют развитию бронхолегочной дисплазии. Предупреждая их можно добится уменьшению 
количества детей страдающих данной паталогией.   
Ключевые слова: Бронхолегочная дисплазия, медицинские факторы, социальные факторы,недоношенность,  
здоровое общество. 
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BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA IN NEWBORNS: MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS  
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: In neonatology, there are many diseases that require special attention. These include damage to the central nervous 
system, retinopathy, intrauterine infections, congenital malformations, bronchopulmonary dysplasia, intrauterine 
pneumonia, etc. Among them, one of the diseases that impedes the socialization of children is bronchopulmonary dysplasia. 
There are many medical and social problems that contribute to the development of bronchopulmonary dysplasia. By warning 
them, you can achieve a decrease in the number of children suffering from this pathology. 
Keywords: Bronchopulmonary dysplasia, medical factors, social factors, prematurity, healthy society 
 


