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АННОТАЦИЯСЫ 
 
 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Жүректің туа біткен даму ақаулары 

(ЖТБДА) балалар арасында  кең таралуы және  олардың денсаулығында  
шектеулер мен өмірінде елеулі бұзылыстар салдарынан ерте хирургиялық 

түзету қажеттілігіне сәйкес педиатрия мен балалар кардиохирургияның 

маңызды мәселесі болып табылады (Бокерия Л.А., Сарсенбаева Г.И., 2008; 

Гадаева А.С., 2011). 
 ЖТБДА нәрестелерде әртүрлі авторлардың деректерінде  көрсеткендей 

0,7-1,7% кездеседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) 
мәлімдеуінше, ЖТБДА  кез-келген елде әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен 

медицинаның даму деңгейіне қарамастан нәрестелердің 1%-да кездесетіндігін 

атап көрсеткен (Кобринский Б.А., 2001). ЖТБДА таралу жиілігінің  диапазоны 
1000 нәрестеге есептегенде– 2,4–14,15 аралығында кездеседі (Шарыкин А. С., 

2009).  
Қазақтанда жыл сайын шамамен 3000 (0,75%) нәресте ЖТБДА-мен туылса, 

оның 80% бір жасқа дейін, 27%- айға жетпей, 20% жуығы бір апта 

мерзімдерінде өлім жағдайына ұшырайды. Сондай-ақ, нәрестелерде аталған 

патологиямен туылу және анықталу пайызы жыл сайын артып келеді 

(Тулегенова А.Г., 2012). 
 Жүрек-қан тамыр жүйесінің туа біткен даму ақаулары бар ерте жастағы 

балалардағы өлім-жітім деңгейін төмендету мен нәрестелердің өмір болжамын 

жақсарту мәселесі әрқашан балалар кардиохирургиясының, педиатрияның және 

балалар хирургиясының  бүгінгі таңдағы ең өзекті және шешімі қиын  мәселесі 

ретінде қала бермек. Сондықтан да, ЖТБДА бар ерте жастағы балаларға  

хирургиялық  көмек көрсетуді жақсарту қажеттілігі бар екендігін көрсетеді.  
 Зерттеудің мақсаты: жүректің туа біткен даму ақауларының 

перинатальды және ерте жастағы балалар өліміне маңыздылығын зерттеу және 

хирургиялық  көмек көрсету шараларын жетілдіру. 
 Зерттеудің міндеттері:  
 1. Жамбыл Облысы бойынша  нәрестелер мен ерте жастағы балалар 

арасында жүректің туа біткен даму ақауларының таралуы мен құрылымын 

анықтау; 
2.Жүректің туа біткен даму ақауларын дамытатын қауіп-қатер 

факторларын анықтау; 
3.Жамбыл Облысы бойынша нәрестелер мен ерте жастағы балалар 

арасында жүректің туа біткен даму ақауларынан болатын өлімнің себептерін 

зерттеу; 
4. Жүректің туа біткен даму ақаулары бар нәрестелер мен ерте жастағы 

балаларға хирургиялық  көмек көрсету шараларын жақсарту.  



Зерттеу обьектісі: жүректің туа біткен даму ақаулары бар 1 жасқа дейінгі 

және өмірінде алғаш рет анықталған балалар. 
Зерттеу материалы: ЭхоКГ, ЭКГ және кеуде сарайының 

рентгенографиясы. 
 Зерттеу дизайны: ретроспективті  сипаттамалы «жағдай— бақылау» 

(case-control study) зерттеулер бойынша. 

Ғылыми жаңалығы 
Алғаш рет: 
-Кешенді ретроспективті зерттеулер нәтижесінде Жамбыл Облысы 

бойынша нәрестелер мен ерте жастағы балалар арасында ЖТБДА-ның таралу 

динамикасына, соның ішінде  кең таралған түрлеріне (қарынша аралық, 

жүрекше аралық қалқалардың даму ақаулары, Фалло тетрадасы және ашық 

артериалды өзекше) жете терең талдау жасалынды.  
- Жаңа туылған нәрестелер мен ерте жастағы балалар арасында жүректің 

туа біткен даму ақауларына теріс әсер ететін қауіп-қатер факторлары (медико-
биологиялық, әлеуметтік-гигиеналық) мен өлімнің себептері анықталды.   

- ЖТБДА бар шала туылған нәрестелердегі ашық артериалды өзекше 

кезінде  хирургиялық көмек көрсету шараларын жақсартуды жетілдіру 

шаралары қалыптастырылды. 
Автордың қосқан жеке үлесі: қойылған мақсат пен міндеттерді 

тәжірибелік шешу, алынған мәліметтерді өз бетінше өңдеп, ғылыми 

мақалаларды баспаға шығару және диссертация түрінде қорытудан тұрады.  
Тәжірибелік маңыздылығы. Диссертациялық жұмыстың  тәжірибелік 

бөлімінде келтірілген және зерттеу барысында ЖТБДА-ның ерте жастағы 

балалар арасында таралуы мен құрылымы, олардың туындауына әкелетін қауіп-
қатер факторлары және өлім себептері туралы алынған мәліметтер 

педиатриялық және кардиохирургиялық көмек көрсетуді жақсартуға 

бағытталған аймақтық бағдарламаны құрастыруға негіз бола алады.Сонымен 
қатар, зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтерді Жамбыл Облысындағы кез-
келген деңгейдегі денсаулық сақтау және емдеу-сауықтыру мекемелеріне 

медициналық көмек көрсетуді жақсарту мақсатында  ЖТБДА бар балаларды 

бірыңғай тіркеуге алуға және мониторинг жүргізіп отыруға ұсынылуға болады. 

Шала туылған нәрестелердегі айқын гемодинамикалық ААӨ өз уақытысында 

хирургиялық жолмен «лигирлеу» арқылы емдеу тәсілі операцияға дейінгі және 

операциядан  кейінгі асқынулар (БӨД, РДС және некротикалық энтероколит) 
мен өлім көрсеткішінің төмендеуіне алып келе отырып, хирургиялық көмек 

көрсету шараларын жақсартуға негіз болады. 
Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері. Диссертация 

материалдары: «9th  European Conference on Biology and Medical Sciеnce» 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында (Вена қ., Австрия  5- 
наурыз 2016ж.); «Современная медицина: актуальные вопросы» 55-ші 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында   (Новосибирск қ., Ресей  

4-мамыр 2016ж.) баяндалды. «Приоритетные задачи и стратегии развития 

медицины и фармакологии» халықаралық ғылыми-тәжірибелік 



конференциясында (Тольятти қ., Ресей 1-маусым 2016ж.) және «Актуальные 

проблемы клинической медицины»  атты I- халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  

конференцияда (Талдықорған қ., 10 -маусым 2016ж.) баяндалды. 
 Жарияланымдар туралы мәлімет: диссертация нәтижелеріне 

байланысты 8 басылым, оның ішінде ҚР БҒМ білім және ғылым саласында 

бақылау Комитеті ұсынған журналдарда 3 мақала, 4 шетелдік және 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар (Австрия, Ресей және 

Қазақстан) жинағында, 1 басылым Scopus дерекқор қатарына кіретін шетелдік 

Research Journal of Medical Science (Pakistan) журналында жарияланды. 
 
 Қорытынды.  
1. Жамбыл Облысы бойынша (2014-2015жж) ерте жастағы балалар 

арасында ЖТБДА 1000 балаға шаққанда  9,0±1,2 жиілікпен кездесті, жыныстық 

ерекшеліктер бойынша айтарлықтай  айырмашылық анықталмады (қыз 

балалар-53%, ұл балалар-47%).ЖТБДА ішінен: қарынша аралық қалқаның 

ақауы (1000 нәрестеге шаққанда 4,8±0,5), жүрекше аралық қалқаның ақауы 

(0,32±0,3) және  Фалло Тетрадасы (0,45±0,1) жиі кездесті. Шала туылған 

нәрестелердегі кейбір анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ЖТБДА-
нан туа біткен ашық артериалды өзекшенің кездесі жиілігі – 2,3 ±0,1 құрады 
және қалыпты популяциялық таралудан (0,38±0,08) 6 есе жоғары. 

2. ЖТБДА туындауына әсер ететін қауіп-қатер факторының ішінен: 
медико-биологиялық факторлардың әсері өте басым болып келді. Жүктілік 

гестоздары мен  құрсақ ішілік жұқпалар (НТ=2,9±0,7 және  БТ=1,7±0,5 , 
p<0,001), жүктіліктің үзілу қаупі (НТ=12,5±0,4 және  БТ=5,1±0,2 , p<0,001), 
жедел респираторлы жұқпа ауруы (НТ=18,3±0,7 және  БТ=10,8±0,3 , p<0,001), 
созылмалы пиелонефрит (НТ=8,8±0,3 және  БТ=2,7±0,5 , p<0,001), 
преэкламсиялық артериалды гипертензия (НТ=4,4±0,1 және БТ=2,7±0,5 , 
p<0,001). Ал, жүктілік анемиясы  (НТ=49,2±1,5 және  БТ=13,5±1,6 , p<0,001) – 
қауіп-қатер факторы ретінде өте жоғары деңгейде әсер еткен. Корреляциялық 

байланыс тікелей күшті оң мәнді көрсетті, яғни r=0,890 (p>0,05).  
3. Жамбыл Облысы бойынша 2014-2015 жж. кезең бойынша жүрек пен қан 

тамырлардың туа біткен даму ақауларынан болатын  ерте жасатағы балалар 

өлімінің үлестік мөлшерінің 1,8 есе артуы анықталды (2014 ж.-8,3%, 2015 ж.-
14,1%).Ерте жастағы балалар өлімі: магистралды тамырлардың 

транспозициясы, аорта коарктациясы, өкпе артериясының атрезиясы, және 

ҚАҚК (қарынша аралық қалқа кемістігі) сияқты күрделі анатомиялық даму 

ақауларында кездесті және себепші факторлар ретінде қарастырылды. 
4. ЖТБДА бар шала туылған нәрестелердегі туа біткен ашық артериалды 

өзекшені хирургиялық жолмен қалпына келтірудің көрсеткіші- ӨЖЖ тәуелді 

консервативті және медикаментозды емнен нәтиже болмайтын 

гемодинамикалық ААӨ екені анықталды. Сонымен қатар, гемодинамикалық 

айқын емес ААӨ бала өмірінің алғашқы жылында бітелмеген жағдайда 

хирургиялық емдеу ең негізгі түзету болып табылады. Шала туылған 

нәрестелердегі гемодинамикалық айқын ААӨ дер кезінде хирургиялық жолмен 

түзету, оның ӨЖЖ болу мерзімін қысқартады және асқынулардың алдын 



алады. Шала туылған нәрестелердегі ААӨ-ні хирургиялық жолмен «лигирлеу» 

арқылы емдеу тәсілі асқынулар мен операциядан кейінгі өлім көрсеткішінің 

төмендеуіне алып келеді және хирургиялық көмек көрсетудегі негізгі жақсарту 

жолы болып табылады. 
 
 


