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Түйін Кез келген ұлттың болашағы, ең алдымен, жасөспірімдердің денсаулығымен, олардың ұрпақты болу 
қабілетімен анықталады. Жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығының жай-күйі қазіргі уақытта мамандар 
арасында ғана емес, сонымен қатар, қоғамда талқыланатын мәселелер болып табылады. Бұл мәселенің ерекше 
өткірлігі мен өзектілігін білдіреді. 
Пубертаттық кезең, ағзаның жыныстық жетілуінің қалыптасу кезеңі ретінде, әйелдің репродуктивті жүйесінің 
қалыптасуында маңызды орын алады, оның жұмыс жасауы көп жағдайларда қыздың жыныстық жетілу кезеңіндегі 
үйлесімділігі мен дамуына байланысты. Пубертаттық кезеңінің ерекшеліктері әйелдің бүкіл өміріндегі 
репродуктивті денсаулық жағдайына, оның фертильділігіне, сондай-ақ елдегі демографиялық жағдайға әсер етеді 
[1,2]. 
Соңғы онжылдықтағы статистикалық мәліметтер бүкіл халықтың денсаулығындағы айқын қолайсыз 
тенденциялармен қатар, жасөспірім қыздар арасындағы маңызды өзгерістердің байқалғанын көрсетеді. 
Зерттеушілердің пікірінше, жасөспірімдер арасында жағымсыз динамиканың тұрақтылығы сақталып отыр, 
өйткені бұл көп жағдайда қолайсыз экологиялық жағдайлармен, теңгерімсіз физикалық жүктемемен, созылмалы 
стресс және халықтың өз денсаулығына қатысты сауатсыздығы тәрізді түрлі факторлармен байланысты. 
Сонымен қатар, экономикалық жағдайдың да маңызы зор. 
Осыған байланысты жүргізілген әдеби шолу, мәселені терең зерттеуге бағытталған. 
Түйінді сөздер: жасөспірім, репродуктивті денсаулық, инфекция. 
 
Қазіргі уақытта 15-18 жас аралығындағы жасөспірім 
қыздардың репродуктивті денсаулығы қатты 
алаңдатушылық туғызып отыр [3]. Көптеген 
зерттеулер көрсеткендей, қазіргі жасөспірімдер 
арасында  жыныстық жолмен берілетін (ЖЖБИ)  
инфекцияларды жұқтыру қаупінің, жасанды түсік пен 
қаламаған жүктілік санының артуына алып келетін, 
репродуктивті және жыныстық мінез-құлық 
өзгерістері,  репродуктивті жүйе ауруларының 
жоғары жиілігі тән [4]. Бұл тенденциялар 
айтарлықтай үрей тудырады, өйткені жасөспірім 
қыздар болашақ репродуктивті потенциал, ал 
жасөспірім кезеңдегі гинекологиялық аурулар ересек 
жастағы бедеулік жиілігін арттырады [5].  
Қазіргі заманғы жасөспірімдерге тән, жыныстық 
мінез-құлық ерекшеліктеріне жыныстық өмірдің ерте 
басталуы, жыныстық серіктестер санының көп 
болуы, контрацепцияның заманауи әдістері туралы 
білімнің жеткіліксіздігі, жүктілікті жасанды жолмен 
үзуге деген психологиялық дайындық жатады [6,7]. 
Кейбір авторлардың мәліметтері бойынша, 15-17 
жастағы жасөспірімдер арасында патологиялық 
аурушаңдықтың деңгейі қала халқы арасында 
тексерілген 1000 адамнан 173,8 және ауыл халқы 
арасында тексерілген 1000 адамнан 164,4 құрады [8]. 
Қалада тұратын жасөспірімдер арасында 
патологияның ең көп кездесетін түрлері: кіші жамбас 
қуысы ағзаларының қабыну аурулары (31,1%), 
етеккір циклының бұзылуы (25,9%), 
нейроэндокриндік бұзылулар (25,0%), жыныс 
мүшелерінің қабынбаған аурулары (7,6%) және кіші 
жамбас қуысы ағзаларының спайкалары (6,1%) 
болып табылады [9].  
С.М. Семятова мәліметтері бойынша, Мәскеу 
қаласының жасөспірім қыздарындағы 
гинекологиялық аурушаңдықтың құрылымында 
етеккір циклының бұзылуы мен аналық бездің және 
жатыр мойнының қатерсіз ісіктері басым. 
Гинекологиялық аурушаңдық деңгейі мектеп 
оқушыларында 13%-ды және колледж студенттері 
арасында 34% құрайды. Сонымен қатар, 

репродуктивті жүйе патологиясында алғашқы 
жүктілікті хирургиялық жолмен үзу жиілігі жоғары 
екені байқалған [10]. 
H. Joffe және басқа авторлардың мәлімерттері 
бойынша, жасөспірім қыздарда жиі кездесетін 
аурулардың бірі – жамбас қуысы ағзаларының 
созылмалы ауырсыну синдромы, оның популяцияда 
кездесу жиілігі 14-тен 16%-ке дейін құрады [11]. 
Жасөспірім қыздар арасында жамбас қуысы 
ағзаларының созылмалы ауруларының ең көп таралу 
себептеріне дисменорея, эндометриоз, аналық без 
кисталары, тірек-қимыл аппаратының бұзылуы, кіші 
жамбас қуысы ағзаларының созылмалы қабыну 
ауруы, кіші жамбас қуысы ағзаларындағы спайкалық 
процесс пен тоқ ішектің тітіркену синдромы жатады 
[12]. Сонымен қатар, жамбас қуысы ағзаларының 
созылмалы аурулары бар науқастардың шамамен 
50%-да шамадан тыс физикалық жаттығулар мен 
жыныстық қатынастан кейін симптомдардың 
басталуы байқалады [13]. Дисменорея, сонымен 
қатар, жасөспірім қыздар арасында ең көп таралған 
шағым түрі болып табылады. Ауру іштің төменгі 
бөлігінде етеккір келерден бұрын және етеккір 
кезінде түйіліп ауырсынуымен сипатталады. 
Ауырсыну көбінесе жүрек айну, құсу және бас 
ауруымен байланысты. Мектепте немесе жұмыста 
жүрген жас науқас әйелдер үшін дисменореяның кері 
әсері болатыны анық. Дисменореяның жасөспірімдер 
арасында таралуы 40%-дан 90%-ға дейін жетеді. 
Дисменорея біріншілік және екіншілік болуы мүмкін. 
Біріншілік дисменорея етеккірдің ауырсынумен және 
негізгі патологияның жоқтығымен сипатталады, ал 
екіншілік дисменорея кезіндегі ауырсынуы бар 
етеккір кіші жамбас қуысы ағзаларындағы 
патологиялық процестің әсерінен болады. Екіншілік 
дисменорея науқастардың 10%-ында байқалады, 
оның пайда болуының ең көп тараған себебі - 
эндометриоз. Репродуктивті жастағы әйелдер 
арасында эндометриоздың таралуы 6–10% құрайды 
және этникалық, элеуметтік-экономикалық жағдайы, 
тұқымқуалаушылық, гармоналды және 



иммунологиялық бұзылыстар, жас мәселесі секілді, 
көптеген факторларға байланысты [14]. 
Науқастардың 6%-да диагноз 11-14 жаста 
расталатынын атап айту керек [15]. Жамбас қуысы 
ағзаларының ауырсыну синдромы бар, дәрі-
дәрмектік терапиямен емделуі қиын жасөспірім 
қыздарда эндометриоздың таралуы 60-тан 70%-ға 
дейін жетеді [16]. 
Жасөспірім қыздар арасында мысалы, біріншілік 
аменорея және жатырдан аномальды қан кету секілді, 
етеккір циклінің бұзылуы шамамен 75% науқастарда 
анықталады. Бұл жағдайда ең маңызды аспект - бұл 
етеккір циклінің бұзылу себептерін анықтау үшін 
науқастың анамнезын мұқият зерттеу, өйткені 
диагноз қойылмаған жүктілік жасөспірімнің 
денсаулығына үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Сол 
себепті, жүктілікті анықтау тесты әрдайым тексеріс 
құрамына енгізілу керек [17]. 
Жасөспірімдер арасында аменореяның ең көп тараған 
себептері - орталық генез аменореясы, аналық бездің 
поликистозды синдромы және гиперпролактинемия. 
Жасөспірімдердегі аменореяның басқа себептеріне 
бүйрек үсті безі мен аналық без ісіктері, туа біткен 
бүйрек үсті бездерінің қыртысты қабатының 
гиперплазиясы, нашақорлық, физикалық немесе 
эмоционалдық стресс және де жүйке анорексиясы 
[18]. Меноррагиялар көбінесе коагулопатияның 
симптомы болып табылады. Ауыр меноррагия 
шағымымен дарігер көмегіне жүгінген 20% 
жасөспірімдерде, Виллебранд ауруы анықталады. Ол 
жалпы халық арасындағы қан ұю қабілеті 
бұзылуының басты себептері болып табылады және 
таралу деңгейі 1-ден 2% -ға дейін жетеді [19]. 
Меноррагиясы бар науқасты алғашқы зертханалық 
тексеріс құрамына: жүктілікті анықтау тесты, жалпы 
қан анализі, тромбопластинның уақытын анықтау, 
протромбин уақыты мен фибриноген деңгейін 
анықтаулар кіруі тиіс [20]. 
Етеккір циклы тұрақты емес жасөспірім қыздарда 
ановуляторлы жатырдан қан кету жиілігі 
менарханың бірінші жылында шамамен 50% құрайды 
[21]. Көптеген жасөспірімдерде менархеның 2-3 
жылы барысында гипоталамус-гипофиз 
құрылымдарының жетілмегендігіне байланысты 
тұрақсыз етеккір кезеңі байқалады, бұл 
гонадотропиндердің ырғақты секрециясының 
қабілетсіздігіне, содан кейін, аналық без 
фолликулогенезінің бұзылуына және ановуляцияға 
алып келеді [22]. Соңғы онжылдықта жасөспірім 
қыздар арасында ЖЖБИ жиілігінің жоғарылауы 
байқалады. Бұл жас тобында Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae және Trichomonas vaginalis 
пайда болатын инфекциялардың жиілігі 5-тен 26%-ға 
дейін өзгереді. АҚШ-тағы аурушаңдылықты бақылау 
орталықтарының мәліметтері бойынша шамамен 
40% жағдайдағы C. trachomatis инфекциясы 15-19 
жасқа дейінгі жасөспірім қыздар арасында кездеседі 
[23]. Дер кезінде емделмеген инфекциялар ауыр 
зардаптарға, соның ішінде кіші жамбас қуысы 
ағзаларының қабыну ауруларына, бедеулікке, 
жатырдан тыс жүктілікке және де адамның 
иммундық тапшылық вирусына (АИТВ) 
бейімділігінің жоғарылауына әкеледі [24].  
Жасөспірім қыздардағы ЖЖБИ деңгейінің 
жоғарылауы көптеген факторларға байланысты. 
Оларға жеке мінез-құлық факторлары, мысалы, 
жыныстық өмірдің ерте басталуы, серіктестер 
санының көптігі, серіктестер жасыының үлкендігі, 
серіктестердің жиі ауысуы, ЖЖБИ таралуы қаупі 

жоғары тобындағы серіктестер, қорғалмаған 
жыныстық қатынастар, психобелсенді заттар 
әсерінен болған жыныстық қатынас, ақша немесе 
есірткі үшін болған жыныстық қатынас, және 
емделуге мұқтаж екендігі туралы серіктестерге 
хабарлау қабілетсіздігі [25]. Сонымен қатар, кейбір 
ЖЖБИ АИТВ-инфекциясиясының жұқтыру қаупін 
арттырады. Оларға гонорея, хламидиоз, трихомониаз, 
мерез, адамның қарапайым герпес вирусы, жұмсақ 
шанкр және венерологиялық лимфогранулема 
жатады. Терінің және шырышты қабаттардың 
қабынуы немесе жарасы АИТВ-ның таралуын 
жеңілдетеді. Сондай-ақ, мерез секілді, кейбір ЖЖБИ 
АИТВ-позитивті науқастарда нашар емделетінін 
ескеру қажет [26,27]. 
Хламидиальды инфекция - жасөспірім қыздар 
арасында ең көп таралған ЖЖБИ болып табылады. 
Бұл ерекше алаңдаушылық туғызады, өйткені 
инфекция көп жағдайларды симптомсыз болып 
келеді және құрсақ қуысындағы спайкалық 
процестердің дамуына әкеледі. Көптеген зерттеулер 
көрсеткендей, ерлерге қарағанда әйелдер 
инфекцияны жиі жұқтырады, бұл айырмашылық 
әйелдердің дәрігерге көбірек қаралуына байланысты 
болуы мүмкін. АҚШ-тың 15-тен 19 жасқа дейінгі 
қыздары арасында хламидиоздың таралуы ең 
жоғары деңгейде екені анықталған. Қазіргі уақытта 
хламидиозбен ауыратындар санының тұрақты өсуі 
байқалады, бұл ДНҚ диагностикасы дәлдігінің 
жоғарылауымен байланысты болуы мүмкін [28,29]. 
Көп жағдайларда (әйелдерде 75-тен 85%-ға дейін 
және ерлерде 50-ден 90%-ға дейін) инфекция 
симптомсыз болатындығын атап өту қажет [30]. 
Симптомсыз тасымалдаушылар инфекцияның негізгі 
резервуарлары болып табылады. Хламидиозды 
жұқтырған жасөспірімдер үшін гонореямен де 
инфекциялану қаупі өте жоғары, түрлі авторлардың 
пікірінше олардың жиілігі 22% құрайды [31]. 
Жасөспірімдер арасында хламидиалды инфекцияның 
тіркелген таралуы зерттелген популяцияға 
байланысты өзгереді. Мектептегі медициналық 
орталықта 3 жыл бойы бақыланған студенттер 
арасындағы аурушаңдық деңгейі бір айдағы 100 
әйелден 0,71, ал бір айдағы 100 еркектер арасында 
0,22 құрады [32,33].  
Гонореяны жұқтырған адамдардың кем дегенде 50%-
ы симптомсыз тасымалдаушылар екендігі белгілі, 
және көбінесе мұндай науқастар хламидиозбен де 
инфекцияланады. E.J. Gibson және D.L. Bell  
коинфекцияның жиілігі 0-ден 47%-ға дейін 
өзгеретінін көрсетті [34]. 
Алайда, келтірілген мәліметтерге қарамастан, қазіргі 
уақытта кіші жамбас қуысы ағзаларындағы 
созылмалы қабыну процестерінің таралуы бірнеше 
себептерге байланысты нақтыланбай отыр: кіші 
жамбас қуысы мүшелерінің қабыну аурулары 
көбінесе симптомсыз немесе аз симптомды болып 
келеді, науқастар медициналық көмекке сирек 
жүгінеді, диагноз қоюдың қиындығы. АҚШ-тың 
аурушаңдықты бақылау орталығы ұсынған, 
клиникалық диагностикалық критерийлерді қолдана 
отырып, E.D. Berlan және C. Holland-Hall (2010 жылы) 
кәмелет жасына толмаған 315 жыныстық-белсенді 
пациентті тексерді. Осы топтағы хламидиозды 
және/немесе гонореялы аурушаңдық 19% құрады, 
жасөспірімдердің 8,6%-да кіші жамбас қуысы 
ағзаларының қабыну процесі бар екендігі анықталды 
[35]. Сол себепті, қазіргі уақытта жамбас қуысының 
созылмалы немесе жедел ауырсынуы бар қауіп 



тобындағы барлық қыздарда кіші жамбас қуысы 
ағзаларындағы спайкалық процесті анықтау 
мақсатында зерттеу жүргізу керек деп есептейді [36]. 
1990 жылы шырқау шегіне жеткен, эпидемиядан 
кейін жас қыздарда анықталған біріншілік және 
екіншілік мерез саны айтарлықтай төмендеді: 2002 
жылы АҚШ-тың аурушаңдықты бақылау орталығы 
15-тен 19 жасқа дейінгі қыздар арасында мерезбен 
ауырған 216 жағдайды және 20-24 жас аралығындағы  
қыздарда 309 жағдайды тіркеген [37]. Сонымен 
қатар, мерезбен ауыратын науқастардың 
көпшілігінен АИТВ-инфекциясы да анықталады. 
Заманауи ұсыныстарға сәйкес, барлық жыныстық-
белсенді жасөспірімдер кем дегенде жылына бір рет 
мерезді анықтайтын тест тапсырулары қажет [38]. 
Трихомониаздың жасөспірімдер арасында таралуы 
дәрігерлерді де алаңдатады, өйткені бұл ауру 
көбінесе АИТВ-инфекциясымен және де жүктілік 
кезінде асқынулардың дамуымен байланысты. 
Трихомониазбен ауыратын науқастардың көпшілігі 
қынаптан бөлінді пайда болған кезде ғана 
медициналық көмекке жүгінеді, бірақ инфекция 
симптомсыз болуы да мүмкін [39]. 
Қолда бар әдеби деректерге сәйкес, жасөспірім 
қыздар арасында трихомониаздың таралуы 
қауіптілігі төмен топтарда 3%-дан және қауіптілігі 
жоғары топтарда 48%-ға дейін жетеді [40]. Ауруды 
дер кезінде диагностикалау көп жағдайда 
симптомсыз болуына байланысты қиындық 
тудырады [41]. 
Қазіргі уақытта ерте жыныстық жетілудің мүмкін 
болатын себептеріне қоршаған орта факторлары, 
әлеуметтік-экономикалық жағдайлар, тамақтану 
және де жасөспірімнің профилактикалық 
медициналық көмекке қол жетімділігі жатады. 
Жасөспірім кезең - екіншілік жыныстық жетілу 
белгілерінің пайда болуымен және бойдың жылдам 
өсумен сипатталады. Бұл кезеңде абстрактілі ойлау 
және бас миының басқа атқарушы функциялары, 
сонымен қатар, жыныстық бағдар қалыптасады. 
Қазіргі жасөспірім қыздарда кіші жамбас қуысы 
ағзаларының қабыну аурулары, эндометриоз, сондай-
ақ етеккір циклы бұзылуының жоғары жиілігін атап 
өту керек, ал репродуктивті ағзалардың органикалық 
аурулары кеңінен таралып келеді. ЖЖБИ, оның 
ішінде мерез, гонорея және АИТВ инфекциясы сияқты 
әлеуметтік маңызы бар инфекциялар жиілігі 
төмендемей отыр. Тәжірибелік дәрігер есте сақтаған 
жөн, жасөспірім қыздардың ерте жыныстық қарым-
қатынасы нәтижесінде жасөспірім ана болуын, 
репродуктивті денсаулық мәселесінің артуын 
тоқтату қажет және отбасын жоспарлау жолдарын 
қарастыру керек. 
Гинекологиялық аурушаңдық құрылымында жыныс 
мүшелерінің қабыну ауруларының үлесі 55% -77% 
аралығында (кейбір аймақтарда 85% дейін), 
жасөспірім кезеңіне қарай бұл көрсеткіш 6,2% дейін 
төмендейді. Осы жастағы вулвовагиниттің 
максималды аурушаңдығының себептеріне 
анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктермен 
қатар: жеке гигиена ережелерін бұзу, баланың 
төменгі (ластанған) ауа қабаттарында болуы, құртты 
инвазияның жоғары жиілігі, әсіресе синтетикалық 
материалдардан жасалған тар іш киім кию жатады 
(Тихомиров А.Л., 2009 жыл). 
Экстрагенитальды патология репродуктивті жастағы 
жасөспірім қыздардың 65,7%-да анықталған. 
Олардың 52%-да 1 ауру, ал 48%-да 2, 3 немесе одан да 
көп ауру болған. Экстрагенитальды патология 

құрылымында тыныс алу жүйесі (16,3%), асқазан-
ішек жолдары (11,7%), бауыр (10,6%) және бүйрек 
(9,5%) аурулары жетекші орынға ие. Жасөспірім 
қыздардың физикалық және әлеуметтік 
жағдайындағы қолайсыздық репродуктивті жастағы 
әйелдерде кездеспейтін аурулардың болуымен 
сипатталады (қотыр, гельминтоз, бас биттері, 
дизентерия, трахома, лимфогрануломатоз, 
медиастинальды лимфома, қатерлі гемангиома) 
(Захарова Т.Г., 2002 жыл). 
Қыздар арасында етеккір функциясының бұзылуы 
мен гинекологиялық аурулардың таралуы артып 
келеді. Соңғы 5 жылда 14 жасқа дейінгі қыздарда 
етеккір циклының бұзылу жиілігі 2,1 есеге өсті 
(110%), 15-17 жастағы жасөспірімдерде - 69% құрады. 
15-17 жастағы қыздар арасында жыныс мүшелерінің 
қабыну ауруларының таралуы осы кезеңде 2,4 есеге 
(123,6%) артты. 
Соңғы уақытта жасөспірім қыздардың репродуктивті 
денсаулығына жүктілік пен жасанды түсіктің әсеріне 
көбірек көңіл бөлінуде. Жасөспірімдердің жыныстық 
қатынасқа түсуі көп жағдайда өзі, олардың 
отбасылары мен бүкіл қоғам үшін көптеген 
жағымсыз медициналық және әлеуметтік зардаптар 
тудырады. Бұл, ең алдымен, некеге дейінгі 
ұрықтануға және жас жалғызбасты аналардың 
көбеюіне қатысты (Лангилл Дональд В., 2004 жыл). 
6,6% некесіз аналар жүктілікті өздігінен тоқтатуға 
тырысқаны анықталды. 
Жасөспірім кезеңдегі жүктілік пен жасанды түсік 
біздің соңғы жылдардағы ең өткір мәселемізге 
айналды. 2002 жылы еліміз бойынша 2,7 млн 
жасанды түсік тіркелді, оның 211,2 мыңы кәмелетке 
толмағандар арасында (14 жасқа дейін), 280,1 мыңы 
15-19 жас арасындағы қыздарға тиесілі. Жас ана 
атану Ресейде әдеттегі құбылысқа айналып барады 
(Савельева И.С., 2001 ж.; Хамошина М.Б., 2005 жыл). 
Жыныстық белсенділіктің ерте басталуы, 
контрацепцияның әдістері мен құралдары туралы аз 
ақпараттану, сондай-ақ олардың жеткіліксіз 
қолданылуы қаламаған жүктіліктің ықтималдығын 
күрт арттырады, жасөспірім қыздардың биологиялық 
және әлеуметтік жетілмеген жағдайында жасанды 
түсіктер санының көбеюіне әкеледі (Сметанин В.Н., 
2001 жыл). 
Кейбір мәліметтерге сәйкес, 15-24 жас аралығындағы 
жасөспірімдерде өздігінен түсік жасату көптеп 
тіркеледі (Брюхина Е.В., 2003 жыл). Көп жағдайларда 
бұл жыныстық белсенділіктің өте ерте басталуымен 
байланысты. 
Балалар мен жасөспірімдердің репродуктивті 
денсаулығы бұзылуының эндокриндік себептерін 
қарастыра отырып, ең алдымен, қыздар мен ер 
балалардағы жыныстық дамудың бұзылуына тоқталу 
қажет. Әйелдің репродуктивті жүйесі дегеніміз 
генеративті функцияның жүзеге асырылуын 
қамтамасыз ететін, өзара байланысты құрылымдық 
элементтердің жиынтығы: гипоталамус, гипофиз, 
аналық без, нысана мүшелері және басқа ішкі 
секреция бездері. 
Қыздарда репродуктивті жүйе функциясының 
бұзылуы жыныстық гормондар секрециясының 
немесе оларға деген сезімталдықтың төмендеуімен 
немесе жоғарылауымен қатар жүруі мүмкін. 
Жасөспірімдерде аурудың пайда болу уақытына және 
оның ауырлық дәрежесіне байланысты келесідей 
бөлінеді: 
- эстрадиол, прогестерон және андроген 
секрециясының төмендеуінен туындаған аурулар; 



- жыныстық гормондардың секрециясының 
жоғарылауынан болатын аурулар; 
 - етеккір циклінің бұзылуы. 
Әдебиеттерде қант диабетімен ауыратын 
науқастардың репродуктивті жүйесінің жағдайына 
айтарлықтай көңіл бөлінеді. І типті қант диабетімен 
ауыратын қыздар мен жасөспірімдердегі жыныстық 
және физикалық дамудың айқын бұзылыстары 
пубертатты кезеңнің бастапқы фазасында (7-11 жас)  
және пубертатты кезеңдегі диабеттің бастапқы 
сатысында қалыптасады. Қазіргі таңда  І типті қант 
диабеті бар науқастардың жыныстық дамуы мен 
етеккір функциясы бұзылуының маңызды 
детерминанты - әлеуметтік-экономикалық және 
психоәлеуметтік қауіп факторлары болып табылады 
(Лешенко О.Я., 2004 ж.; Веп-Нагош А., 2003 жыл). 
Пубертатты кезеңге дейін пайла болған қант 
диабетін нашар бақылау Мориак синдромының 
дамуына әкелуі мүмкін (бастапқы аменорея, гепато- 
және спленомегалия). Кей жағдайларда бой мен 
салмақ көрсеткіштерінің орташа кідірісі байқалуы 
мүмкін, ары қарай - менархе (15 жастан кейін) және 
кейінірек - овуляторлық етеккір циклінің 
қалыптасуы (17 жастан кейін) жалғасады (Потин В.В., 
2006 жыл). 
Репродуктивті жастағы қант диабетінің 
декомпенсациясы опсоменорея немесе екіншілік 
аменорея түріндегі, нормогонадотропты 
ановуляциямен бірге жүруі мүмкін. І типті қант 
диабеті бар әйелдердегі аналық бездің гормоналды 
жеткіліксіздігінің тағы бір себебі аналық бездің 
аутоиммунды зақымдануынан болуы мүмкін 
(Айламазян Е.К., 2004 жыл). Қант диабеті жүктіліктің 
барлық кезеңінде жағымсыз әсерге ие (Bar J., 2003 
жыл). 
Көптеген зерттеулердің мәліметтеріне сәйкес 
жүктіліктің ерте кезеңіндегі гипергликемия мен 
гиперкетонемияның эмбрионға кері әсері ұрықтың 
даму ақаулары (диабеттік эмбриопатия) жиілігінің 
жоғарылауынан байқалады (Ben- Haroush А., 2003 ж.; 
Eriksson Ulf J., 2003 ж.; Kitzmiller J.L. 2003; Cutuli, A., 
2003 жыл). 
Жыныстық жетілудің басталуы мен ағымының 
уақыты көптеген факторларға байланысты екені 
белгілі, олар әдетте ішкі және сыртқы болып бөлінеді. 
Ішкі факторларға тұқым қуалаушылық, денсаулық 
жағдайы және дене салмағы жатады. Мысалы, дене 
салмағы көп қыздарда менархе дене салмағы аз 
құрдастарына қарағанда ерте басталатыны айтылды. 
Менархе дене салмағы 47,8 + (-) 0,5 кг-ға жеткенде 
және май қабаты жалпы дене салмағының 22% 
құраған кезде пайда болады. Дене салмағының 
ауытқуы май тінінің мөлшеріне байланысты. Менархе 
жасынан 18 жасқа дейінгі дені сау жасөспірім 
қыздарда май тінінің мөлшері 4,5 кг-ға артады. 
Сонымен, 16 жаста майлы тіндердің мөлшері 27%, ал 
18 жаста - жалпы дене салмағының 28% құрайды 
(Балалар гинекологиясы, 2007 жыл). Майлы тіндерде 
эстрогендердің метаболизмі және олардың синтезі 
жүреді, бұл феминизация процестеріне қатысатын 
эстроген деңгейінің жоғарылауына әкеледі. 
Балалар мен жасөспірімдердің репродуктивті 
денсаулығы және семіздік арасындағы байланыс 
әртүрлі әдебиет көздерінде көрсетілген (Калинченко 
С.Ю., 2006 ж.; Старкова Н.Т., 2006 ж.; Балалар 
гинекологиясы, 2007 ж.; Зумофф В., 1998 ж.; Фридман 
Д.С. және басқалар, 2003 жыл). 
Семіздікке ұшыраған жасөспірімдердің жыныстық 
дамуы ерте, қалыпты және айқын белгілері бар, кеш 

болуы мүмкін. Жыныстық жетілу барысының өзіндік 
ерекшеліктері бар, көбінесе екіншілік жыныстық 
белгілердің ерте қалыптасуы және тез дамуы 
байқалады. Бұл ауытқулар гипоталамус-гипофиз-
гонадальды жүйенің айқын патологиялық өзгерістері 
аясында дамиды (Коколина В.Ф., 2005 ж.; Старкова 
Н.Т., 2006 жыл). 
Қыздарда сүт бездерінің дамуы көбіне ерте, 8-9 жаста 
басталады. Сүт бездері тез қалыптасады. Қасағаның 
және қолтық астының түктенуі әдеттегі дені сау 
қыздарға қарағанда ертерек пайда болады және оның 
даму қарқыны 2-3 есе жеделдейді. Гирсутизмның 
қалыптасуы да сирек жағдай емес, бұл үлкен еріннің 
үстінде және иекте түк өсуінің көбеюінен байқалады, 
бірақ қасаға маңындағы түктер әйел үлгісінде тән 
орналасқан. Менархе 10-11 жаста пайда болады, бұл 
олардың құрдастарына қарағанда 1-2 жылға ерте. 
Алайда, бұл қыздар үшін болашақта етеккір циклы 
тұрақты деген сөз емес, етеккір циклінің әртүрлі 
бұзылыстары орын алады. Салмақтың төмендеуінен 
немесе қалыпқа келуінен көптеген қыздарда тұрақты 
етеккір циклы қалыптаса бастайды. Ұзақ мерзім 
ауырған, кейбір науқастарда аналық бездің екіншілік  
поликистозы пайда болады (Лещенко О.Я., 2004 ж.; 
Коколина В.Ф. 2005 ж.; Тихомиров А.Л., 2009 жыл). 
Сонымен қатар, майлы тіндердің артық мөлшері 
аналық бездердің жұмысына кері әсер етеді 
(Коколина В.Ф., 2005 жыл). 
Семіздікке ұшыраған жасөспірімдерде менархияның 
кеш немесе ерте дамитынын ескеру қажет. Ерте 
менархе балалық шақтағы семіздікке байланысты 
болуы мүмкін, өйткені менархедегі орташа дене 
салмағы мен орташа жас мөлшері арасында белгілі 
бір тәуелділік бар (Freedman D.S. et al., 2002, 2003 ж.; 
Nestler J., 2000 жыл).  
Ановуляциямен, циклдың лютеинді фазасының 
жеткіліксіздігі және жүктіліктің санының азаюымен 
қатар жүретін, овиральды функциялар бұзылысының 
ауырлығы мен дене салмағының көбеюі арасында 
тікелей байланыс бар. Дене салмағының азаюы 
етеккір циклын, сонымен қатар, көптеген 
науқастарда ешқандай қосымша терапия көмегінсіз 
фертильділікті қалпына келтіреді (М. Hollmann). 
Дене салмағының тапшылығы, сондай-ақ оның артық 
болуы балалар мен жасөспірімдердің жыныстық 
дамуында ауытқулар тудырады. Дене саалмағының 
тапшылығы және онымен байланысты 
гипогонадотропты овиральды жеткіліксіздігі 
жыныстық жетілудің бұзылуына әкеледі. Дене 
салмағы тапшылығының ең көп тараған себептері - 
психикалық стресс, физикалық жүктеменің артуы, 
асқазан-ішек жолдарының мәселелері, аз тамақтану 
немесе осы факторлардың жиынтығы. Кейбір 
науқастарда аурудың айқын психотикалық 
компоненттері байқалады, тамақтанудан бас тартады 
немесе жасанды түрде құсу пайда болады (жүйкелік 
анорексия). Жүйкелік анорексия 13-18 жас 
аралығындағы қыздардың патологиялық ағымдағы 
пубертатты кезеңінде байқалады. Тамақтану тәртібі 
бұзылған жасөспірімдерде етеккір функциясының 
бұзылуы жиі байқалады (Богданова Е.А., 2000 ж.; 
Андреева В.О., 2004 ж.). 
Гонадолиберин шығаратын, орталықтардың баяу 
«жетілуі» дене салмағы аз, спортпен белсенді 
айналысатын немесе айтарлықтай физикалық күш 
жұмсайтын қыздарда байқалуы мүмкін. 
Жасөспірімдер арасында кең таралған, жеңілдетілген 
диета жыныстық дамудың баяулауына ықпал етеді 
(Коколин В.Ф., 2005 ж.). 



Салмақ жоғалту аурудың ерте симптомы ретінде 
дамуы мүмкін. Артық салмақ жоғалтуды көптеген 
экзогендік немесе эндогендік факторларға жатқызуға 
болады. Килин ауруы (15-16 жастағы қыздарда) - 
пубертатты (жыныстық жетілу кезеңінде) немесе 
кеш жыныстық жетілудің баяулауы болып бөлінеді, 
ол арықтау, терінің атрофиясы, ісіну, шаштың түсуі, 
аменорея түрінде байқалады (Гембицкий Е.В.). 
Отандық және шетелдік авторлардың зерттеулері 
балалар мен жасөспірімдердің жыныстық дамуы 
және олардың дене салмағының арасында белгілі бір 
байланыс бар екенін дәлелдейді: артық салмақ, 
сондай-ақ, оның тапшылығы бүкіл адам ағзасының, 
соның ішінде репродуктивті жүйенің әртүрлі 
бұзылуларына әкеледі. 
Сонымен, қазіргі қалыптасқан әлеуметтік-
экономикалық жағдайларда халықтың репродуктивті 

денсаулығының жай-күйі маңызды медициналық-
әлеуметтік мәселелердің бірі болып қала береді. 
Балалар мен жасөспірімдердің репродуктивті 
денсаулығы ерекше назар аударуды қажет етеді, 
осылайша халықтың көбеюі мен кейінгі ұрпақ 
денсаулығының жақсаруына деген үміт бар. 
Отандық және шетелдік әдебиеттерде балалар мен 
жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығы 
бұзылуының әртүрлі себептері (экологиялық, 
психологиялық, генетикалық, эндокриндік және т.б.) 
туралы мәліметтер бар. Бірақ, балалар мен 
жасөспірімдерде аурудың алдын алу және салауатты 
өмір салтын қалыптастыру бойынша нақты 
мәселелерді шешу үшін біздің зерттеуіміздің мақсаты 
болып табылатын осы санаттағы науқастардың 
репродуктивті денсаулығын сақтау мәселелерін одан 
әрі зерттеу қажет. 
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ФАКТОРЫ РИСКА, ПРИВОДЯЩИЕ К СНИЖЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Резюме Будущее любой нации определяется, прежде 
всего, здоровьем подростков, их репродуктивными 
способностями. Состояние репродуктивного здоровья 
подростков в настоящее время является предметом 
обсуждения не только среди специалистов, но и в 
обществе. Это говорит об особой остроте и 
актуальности проблемы. 
Пубертатный период, как период формирования 
полового созревания организма, занимает важное 
место в формировании женской репродуктивной 
системы, функционирование которой во многом 
зависит от совместимости и развития девочки в 
период полового созревания. Особенности 
пубертатного периода влияют на состояние 
репродуктивного здоровья женщины в течение всей ее 
жизни, ее фертильность, а также на 
демографическую ситуацию в стране [1,2]. 

Статистические данные за последнее десятилетие 
показывают, что наряду с ярко выраженными 
неблагоприятными тенденциями в здоровье всего 
населения наблюдаются значительные изменения 
среди девочек-подростков. По мнению исследователей, 
устойчивость негативной динамики среди 
подростков сохраняется, так как во многом это 
связано с неблагоприятными экологическими 
условиями, несбалансированными физическими 
нагрузками, различными факторами, такими как 
хронический стресс и неграмотность населения в 
отношении собственного здоровья. Кроме того, 
большое значение имеет и экономическая ситуация. 
В связи с этим проведенный литературный обзор 
направлен на углубленное изучение проблемы. 
Ключевые слова: подросток, репродуктивное 
здоровье, инфекция. 
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RISK FACTORS LEADING TO A DECREASE IN REPRODUCTIVE HEALTH (LITERATURE REVIEW) 

 
Resume The future of any nation is determined, first of all, 
by the health of adolescents, their reproductive abilities. 
The state of adolescent reproductive health is currently the 
subject of discussion not only among specialists, but also in 
society. This indicates the special acuteness and urgency of 
the problem.  
Puberty, as the period of formation of puberty of the body, 
occupies an important place in the formation of the female 
reproductive system, the functioning of which largely 
depends on the compatibility and development of the girl 
during puberty. The peculiarities of the puberty period 
affect the state of a woman's reproductive health 
throughout her life, her fertility, as well as the demographic 
situation in the country [1,2].  

Statistics over the past decade show that, along with 
pronounced adverse trends in the health of the entire 
population, there are significant changes among adolescent 
girls. According to the researchers, the stability of the 
negative dynamics among adolescents remains, as this is 
largely due to unfavorable environmental conditions, 
unbalanced physical activity, various factors such as 
chronic stress and illiteracy of the population in relation to 
their own health. In addition, the economic situation is also 
of great importance.  
In this regard, the literature review is aimed at an in-depth 
study of the problem.  
Key words: adolescent, reproductive health, infection. 

 
 
 


