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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 
Аталған диссертациялық жұмыста  келесі нормативтік стандарттарға 

сілтемелер қолданылған: 

МЕМСТ 6.38-90 Құжаттар жүйесін бірегейлендіру. Ұйымдастыру- 

реттеушілік құжаттар сұлбасы. Құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптар. 

МЕМСТ 7.32-2001 (Мемлекетаралық стандарт) Ақпарат, кітапханалық 

және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша 

есеп. Құрылымы мен құрастыру ережелері. 

МЕМСТ 7.1-84 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Құжаттың библиографиялық сипатталуы.Жалпы талаптар 

мен құрастыру ережелері. 

МЕМСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі 

бойынша стандарттар жүйесі.Реферат және аннотация.Жалпы талаптар. 
МЕМСТ 7.12-93 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Библиографиялық жазба. Орыс тіліндегі сӛздерді қысқарту.  

Жалпы талаптар мен ережелер. 

МЕМСТ 7.54-88 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі.Ғылыми-техникалық құжаттарда  заттар мен 

материалдардың қасиеттері туралы сандық мәліметтерді келтіру. Жалпы 

талаптар. 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-

2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 29 қарашадағы 

№1113 Жарлығы 

Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы 193 -IV Заңымен 

қарастырылған (2011 жылы,19 қаңтарда қайта толықтырылған) 2009 жылғы 18 

қыркүйегіндегі Қазақстан Республикасының кодексі. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 
Бұл диссертациялық жұмыста  келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Ашық артериалды ӛзекшені хирургиялық жолмен «лигирлеу» – 

арнайы синтетикалық материалдан жасалған жіптің кӛмегімен ашық 

артериалды ӛзекшені хирургиялық жолмен байлау тәсілі. 

Бластопатиялар – ұрықтанудан кейінгі алғашқы 2-ші аптадағы зиготаның 

зақымдалуы. Осы кезеңде зақымдану факторының әсеріне ұрықтың жауап беру 

«барлығы немесе ештеңе» принципімен, яғни ұрық тіршілігін жояды немесе 

репаративтік қабілеті жоғары болса әсер еткен факторларды «сезбей» ары қарай 

дамиды. Бір қатар жағдайларда осы кезеңдегі ұрықтарда бластопатиялар деп 

аталатын потологиялық ӛзгерістер кездеседі. 

Дамудың туа біткен ақаулары – туылған соң бірден анықталатын, 

туылғанға дейін пайда болған құрылысы мен қызметі бұзылуымен жүретін 

мүшенің тұрақты морфологиялық ӛзгерістері. 

Жағдай-бақылау зерттеу (case-control study) – мақсаты зерттелетін 

аурудың қауіп-қатер факторларын анықтау болатын талдамалы ретроспективті 

зерттеу. Жағдай- бақылау зерттеулерінде себеп-салдарлық байланыстың бар 

мүмкіндігі негізгі және бақылау топтарында сырқаттылықтың әр түрлі 

жиілігіне емес, болжанылатын қауіп-қатер факторының әр түрлі таралуына 

(кездесуіне) негізделеді. 

Ҥлестік (экстенсивтік) кӛрсеткіш – жиынның (бүтіннің) бӛлшегін немесе 

оның құрамын кӛрсетеді. Бұл кӛрсеткіш пайызбен белгіленеді (барлығы 100% 

деп алынады). 

Ретроспективті зерттеу (retrospective study) – зерттеу басталғанға дейінгі 

ӛткен жағдайлар, оқиғалар және белгілер туралы ақпаратты ғылыми тұрғыда 

негіздеп зерттеуді айтамыз. Ретроспективті зерттеулер кӛп жағдайда 

обсервационды болып келеді. Аталған зерттеу экономикалық тұрғыдан үнемді 

және қысқа уақыт ішінде ауқымды, кӛлемді ақпараттар жинақтауға мүмкіндік 

береді. 

Корреляция – екі кездейсоқ шамалардың арасындағы байланыс,яғни бір 

шаманың ӛзгеруі, екінші шаманың ӛзгеруіне себепкер болады. 

Қарқынды (интенсивтік) кӛрсеткіш – болмаса жиілік,таралу кӛрсеткіші 

деп атайды. Бұл кӛрсеткіш бір белгінің немесе құбылыстың зерттелетін 

ортадағы, жиынтықтағы жиілігін анықтайды. 

Қауіп-қатер фактор – адам ағзасының қандай да қасиеті немесе 

ерекшелігі, оған қандай да әсердің салдарынан дамуы мүмкін ауру немесе 

жарақатты айтамыз. 

Статистикалық қателер – ӛзіндік статистикалық әдістермен ерешеленеді, 

яғни басты жиынтықтан объектінің бӛлігін алып қарастырады. Статистикалық 

қатенің шамасы іріктеуге кіретін сандық мүшелерге және белгінің ӛзгеру 

дәрежесіне байланысты. Сатистикалық қатені m әріпімен белгілеп, параметр 

жазуының астыңғы жолына жазады. 
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Сенімді интервал – соңғы мағынаны, яғни оның шегінде басты жиынтық 

параметрінің болуын айтады. Вариациялық статистиканың пайымдауынша, 

басты жиынтықтың орташа арифметикалығы ±3m шекарасында жатады, 

орташа арифметикалықтан (бірге(σ және С) іріктеу зерттеулерінде; кӛп 

жағдайда бұл жақын келеді. 

Тератогендік фактор – даралық даму барысында немесе ұрпақтардың 

қысқа тізбегінде ауытқушылықтарға апарып соғатын фактор. 

Фетопатиялар – нәрестелік (фетальдық) кезеңде дамитын алғашқы 

қалыпты болып түзілген мүше дамуының бұзылуы себебінен пайда болатын 

дамудың туа біткен ақаулықтары. 

Эмбриопатиялар – эмбрионалды кезеңінде ұрық дамуынының бұзылуы 

себебінен пайда болатын дамудың туа біткен ақаулықтары. 

Электрокардиография (ЭКГ) – жүректің электрлік белсенділігін 

тіркейтін әдіс. ЭКГ жүректің ырғығы мен ӛткізгіштігін кӛрсетеді: 

синоатриалды, атриовентрикулярлы, Гис будасының блокадалары, 

экстрасистолиялар және аритмиялар. 

Эхокардиография (ЭхоКГ) – қазіргі заманғы жоғары ақпаратты 

инвазивті емес ауырсынусыз және қауіпсіз жүрек-қан тамыр жүйесінің 

диагностикалау әдістерінің бірі болып табылады. Эхокардиографиялық 

зерттеудің нәтижесінде: жүрек қуыстарының кӛлемі, жүрек қақпақшаларының 

жағдайы және қызметі, жүрек қабырғаларының қалыңдықтары, жүрек 

қарыншаларының жиырлу мүмкіншіліктері анықталады. 

р мәні – зерттеу барысында алынған нәтиже кездейсоқ екенін кӛрсететін 

шама. Аталған шама 1-ден (алынған нәтиже кездейсоқ) 0-ге (алынған нәтиже 

кездейсоқ емес) дейін ӛзгеріп отырады. р мәні медициналық ғылыми 

зерттеулерде 95% және одан жоғары болуы тиіс (егер ≥ 95% болса, р≤ 0,05; егер 

≥ 99% болса, р≤ 0,01 тең болады). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ДДСҰ – Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымы 

ҚР ДСӘДМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігі 

ТБДА – туа біткен даму ақауы 

ЖТБДА – жүректің туа біткен даму ақауы 

ҚАҚК – қарынша аралық қалқа кемістігі 

ЖАҚК – жүрекше аралық қалқа кемістігі 

ЖҚХ ҒО– Жүрек-қантамыр хирургиялық ғылыми орталығы 

МЕМСТ– Мемлекеттік стандарт 

ГАФАӚ – гемодинамикалық айқын функционалды ашық ӛзекше 

ГЖ – гестациялық жас 

ҒККЖТО – Ғылыми – клиникалық кардиохирургия  және транспланталогия 

орталығы 

КТИ – кардиотимикалды индекс 

ҚР– Қазақстан Республикасы 

ААВК – ашық атриовентрикулярлы канал 

ААӚ – ашық артериалды ӛзекше 

АОТ – ашық овалды терезе 

АХЖ – аурулардың халықаралық жіктемесі 

БӚД –бронх-ӛкпелік дисплазия 

ОПО – Областық перинаталды орталық 

ОЖЖ – орталық жүйке жүйесі 

ӚЖЖ – ӛкпені жасанды желдету 

ӚКАД – ӛкпе кӛктамыр анамалды дренажы 

ӚСҚТБА – ӛкпе сабауы қақпақшасының туа біткен атрезиясы 

МҚП – митралды қақпақ пролапсы 

МТТ– магистралды тамырлардың транспозициясы 

НТ– негізгі топ 

НЭК – некротикалық энтероколит 

БТ – бақылау топ 

ҚІҚҚ – қарынша ішілік қан құйылу 

ҚҚСЕДЗ – қабынуға қарсы стероидты емес дәрілік заттар 

Қо – қолқа 

РДС – респираторлы дистресс синдромы 

РФ – Ресей Федерациясы 

СҚ СДК – Сол қарыншаның соңғы-диастолалық кӛлемі 

СҚ – сол қарынша 

СЖ – сол жүрекше 

ТМД – Тәуелсіз мемлекеттер достастығы 

УДЗ – ультрадыбыстық зерттеу 

ЖАБ – жалпы артериалды баған 

ЖЖЖ – жүректің жиырылу жиілігі 
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ЖІИ – жатыр ішілік инфекция 

ЖРВИ – жедел респираторлы вирусты инфекция 

ЛФ – лақтырылым фракциясы 

ФТ – Фалло тетрадасы 

ХТДЗ – химиотерапиялық дәрілік заттар 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЦОГ – циклооксигеназа 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭхоКГ – эхокардиография 
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КІРІСПЕ 

 
Диссертация тақырыбының ӛзектілігі. Жүректің тума даму ақаулары 

(ЖТБДА) балалар арасында кең таралуы және олардың денсаулығында 

шектеулер мен ӛмірінде елеулі бұзылыстар салдарынан ерте хирургиялық 

түзету қажеттілігіне сәйкес педиатрия мен балалар кардиохирургияның 

маңызды мәселесі болып табылады [1-3]. 

ЖТБДА нәрестелерде әртүрлі авторлардың деректерінде кӛрсеткендей 0,7-

1,7% кездеседі [4,5]. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) 

мәлімдеуінше, ЖТБДА кез-келген елде әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен 

медицинаның даму деңгейіне қарамастан нәрестелердің 1%-да кездесетіндігін 

атап кӛрсеткен. ЖТБДА таралу жиілігінің диапазоны 1000 нәрестеге 

есептегенде– 2,4–14,15 аралығында кездеседі [6]. 

Бокерия Л.А (2008 ) пікірінше халықтың модернизациялану болашағы мен 

әлеуметтік-экономикалық дамуы, сол мемлекеттің тиімді әлеуметтік 

саясатымен тікелей байланысты болып келеді, сондықтан оның стратегиялық 

бағыты балалардың денсаулығын сақтауда. Ерте жастағы балалар ӛлім 

кӛрсеткішінің деңгейінің жоғарлауы, балалар арасында мүгедектік 

кӛрсеткішінің арта түсуі, ЖТБДА-ның кең таралуы мен аталған жағдайда 

мамандандырылған кӛмек кӛрсету шараларының қанағантанарлықсыз жағдайы 

мемлекет пен қоғам алдындағы ӛзекті мәселе ретінде қалуда. Жүргізілген іс-

шараларға қарамастан, ЖТБДА тіркелген балалар саны жыл сайын арта түсуде 

[7-10]. 

Ұрықтың ЖТБДА перинатологиядағы ӛзекті мәселелердің бірі, себебі 

перинаталды және ерте жастағы балалар арасындағы ӛлім кӛрсеткіштерінің 

құрылымында екінші орынды иемденуде. 

Bernier P.L (2010) және бірл. авторлардың пікірлерінше құрсақ ішілік даму 

кезінде жүрек ақауларының кездесу жиілігі, түсік жасалынатын ұрықты қоса 

есептегендіктен арта түсуде. Жүрек-қан тамыр жүйесінің туа біткен даму 

ақаулары эмбриогенездің ерте сатысындағы қалыпты дамудың ауытқуынан, 

эмбрионалды қалыптасудың ӛзгерістерімен байланысты болып келеді. 

Анатомиялық ақаулықтардың дамуынан, жүрек-қан тамыр 

циркуляциясының атипті түрлері, ұрықтың құрылымдық және 

функционалдық дамуына әсер етеді. Сонымен қатар, жүректің туа біткен 

даму ақауларының күрделі және критикалық түрлері туылғаннан кейін 

ауыр клиникалық кӛріністермен сипат алып, ерте жастағы балалар ӛліміне 

себеп бола отырып, қоғамдық үлкен ӛзекті мәселе туындатуда [11]. 

Ұрықтағы ЖТБДА ерте анықтау, нәрестенің дүниеге келгеннен кейінгі 

клиникалық жағдайының нашарлау қаупін кемітіп, ӛз уақытында қажетті 

емді жүргізуге мүмкіндік береді. Соңғы он жылдықта техникалық 

прогресстің қарқынды дамуы, ЖТБДА мамандар ерте анықтауда. ЖТБДА 

ерте анықтау мақсатында ұрыққа скрининг жүргізу, эхокардиография жасау 

және ӛзге де альтернативті диагностикалық әдістер күрделі ақаулықтар 

анықталған жағдайда жүктілікті үзуге кӛрсеткіш болып табылады. 
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Заманауи кардиохирургияның негізгі бағыты ЖТБДА ерте анықтап, 

түзетуге бағытталған [4,с.147]. Әлемдік тәжірибеде нәрестелерге ерте 

оперативті ем жасау кӛрсеткіші қазіргі таңда  40%-дан 90%-ды құрайды. 

ЖТБДА бар нәрестелер мен ерте жастағы балаларға кардиохирургиялық кӛмек 

кӛрсету шаралары Еуропа мен АҚШ мемлекеттерінде ӛткен ғасырдың 60-шы, 

ал Ресейде 80-ші жылдары қолға алына бастаған. Ерте жастағы балаларға ӛз 

уақытында диагностикалау мен оперативті ем жүргізу 1000 балалардың ӛмірін 

сақтап қалуға септігін тигізеді, нәтижесінде мемлекеттің демографиялық 

жағдайы жақсарып қана қоймай, аталған категорядағы науқастарға жұмсалатын 

әлеуметтік және медициналық шығындардың кӛлемі азаяды. 2007-2009 

жылдарға арналған кардиологиялық және кардиохирургиялық кӛмек кӛрсетуді 

дамыту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қабылдаған бағдарламаның 

арқасында елде тиімді кардиологиялық және кардиохирургиялық қызметтер 

құрылды. 

Әлемдік және отандық тәжірибе мұндай мәселенің әзірлеуі және іске 

асыруы жӛніндегі емдеу сапа жүйесін табысты жұмысын қамтамасыз ету үшін 

тиісті медициналық және ұйымдастырушылық және әдістемелік базасын құру 

қажет деп кӛрсетті [12,13]. Grieshaber L.D (1997) және бірл.авторлар, емдеу 

процесін ұйымдастырудың ӛнеркәсіптік әдістерін жүзеге асыру әлемдік 

тәжірибе кӛрсеткендей қаржы шығындардың ешқандай елеулі ӛспеуімен, 

ауруханадағы операциялар қызметінің сапасының айтарлықтай артуымен және 

емдеу нәтижелерінің тиімділігін кӛрсететіндігін атап кӛрсеткен [14]. 

Ерте жастағы балаларға кардиохирургиялық кӛмектің ӛзектілігі мен 

сұранысы жоғары деңгейде қала бермек. Жүрек-қан тамыр жүйесінің даму 

ақаулары бар ерте жастағы балалардағы ӛлім-жітім деңгейін тӛмендету мен 

нәрестелердің ӛмір болжамын жақсарту мәселесі әрқашан балалар 

кардиохирургиясының, педиатрияның және балалар хирургиясының бүгінгі 

таңдағы ең ӛзекті және шешімі қиын  мәселесі ретінде қала бермек [2,с. 44;15-

17]. Сондықтан да, ЖТБДА бар ерте жастағы балаларға хирургиялық кӛмек 

кӛрсетуді жақсарту қажеттілігі бар екендігін кӛрсетеді [18]. 

Зерттеудің мақсаты: жүректің туа біткен даму ақауларының 

перинатальды және ерте жастағы балалар ӛліміне маңыздылығын зерттеу және 

хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларын жетілдіру. 

Зерттеудің міндеттері 

1. 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. Жаңа туылған нәрестелер мен ерте жастағы балалар арасында жүректің 

туа біткен даму ақауларынан болатын ӛлімнің себептерін зерттеу; 

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

балаларға хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларын жақсарту. 

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

және ӛмірінде алғаш рет анықталған балалар. 
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Зерттеу нысандары: жүректің туа біткен даму ақаулары, 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 ӛзекше) 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 ӛлімнің себептері анықталды. 

- ЖТБДА бар шала туылған нәрестелердегі ашық артериалды ӛзекше 

кезінде  хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларын жақсартуды жетілдіру 

шаралары қалыптастырылды. 

Автордың қосқан жеке ҥлесі: қойылған мақсат пен міндеттерді 

тәжірибелік шешу, алынған мәліметтерді ӛз бетінше ӛңдеп, ғылыми 

мақалаларды баспаға шығару және диссертация түрінде қорытудан тұрады. 

Тәжірибелік маңыздылығы. Диссертациялық жұмыстың  тәжірибелік 

бӛлімінде келтірілген және зерттеу барысында ЖТБДА-ның ерте жастағы 

балалар арасында таралуы мен құрылымы, олардың туындауына әкелетін қауіп-

қатер факторлары және ӛлім себептері туралы алынған мәліметтер 

педиатриялық және кардиохирургиялық кӛмек кӛрсетуді 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 кӛмек кӛрсетуді жақсарту мақсатында  ЖТБДА бар балаларды 

бірыңғай тіркеуге алуға және мониторинг жүргізіп отыруға ұсынылуға болады. 

Шала туылған нәрестелердегі айқын гемодинамикалық ААӚ ӛз уақытысында 

хирургиялық жолмен «лигирлеу» арқылы емдеу тәсілі операцияға дейінгі және 

операциядан  кейінгі асқынулар (БӚД, РДС және некротикалық энтероколит) 

мен ӛлім кӛрсеткішінің тӛмендеуіне алып келе отырып, хирургиялық кӛмек 

кӛрсету шараларын жақсартуға негіз болады. 

Диссертациялық жҧмыстың 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 
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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. 

Автордың қосқан жеке ҥлесі: қойылған мақсат пен міндеттерді 

тәжірибелік шешу, алынған мәліметтерді ӛз бетінше ӛңдеп, ғылыми 

мақалаларды баспаға шығару және диссертация түрінде қорытудан тұрады. 

Диссертацияның қҧрылымы мен кӛлемі: диссертация кіріспе, әдеби 

шолу, тәжірибелік нәтижелерді талқылаудан, қорытынды, пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады. Диссертация материалы 

компьютерлік терімнің 101 бетінен құралған, 25 кесте, 13 суретті 

қамтиды,қолданылған әдебиеттер тізімі 157 атаудан тұрады. 
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1 ӘДЕБИ ШОЛУ 

 
1.1 Әлемнің әртҥрлі елдері, соның ішінде Ресейде, Қазақстанда 

балалар арасында ЖТБДА-ның таралуы. Балалардағы хирургиялық  

патологиялар қҧрылымындағы алатын орны 

Жүректің туа біткен даму ақаулары (ЖТБДА) – нәрестелер мен ерте 

жастағы балалар арасында жүрек-қантамыр жүйесіне эмбрионалдық қалыптасу 

кезеңдерінде әртүрлі этиологиялық және қауіп-қатер факторлардың әсер 

етуінен,оның қалыпты анатомиялық құрылысы мен физиологиялық 

қызметтерінің бұзылыстарымен жүретін кең тараған аурулар тобы.ЖТБДА 

кездесу жиілігі жағынан тірек-қимыл жүйесі мен жүйке жүйесінің даму 

ақауларынан кейін үшінші орынды иемденеді және барлық даму ақауларының 

10 % құрайды [11,р.13,19-22].  

ДДСҰ мәлімдеуі бойынша, ЖТБДА кез-келген елде әлеуметтік-

экономикалық жағдайы мен медицинаның даму деңгейіне қарамастан 

нәрестелердің 1%-да кездеседі [5,с.8; 23]. 

Бүкіл әлемнің зерттеушілері ЖТБДА кездесу жиілігіне ғана емес, сонымен 

қатар, ерте жастағы балалар ӛлімінің негізгі себебі болып табылатындығына 

назар аударуда. ЖТБДА-мен туылған балалардың, 14–29% ӛмірінің алғашқы 

аптасында, ал 19–42% – алғашқы айында ӛлімге ұшырайтындығы анықталған 

[24,25; 22,с.28]. 

ЖТБДА-ның нақты шынайы таралу кӛрсеткішін нақты кӛрсету кӛп 

қиындық туғызады. ЖТБДА таралу деңгейінің статистикалық мәліметтерін 

кӛптеген авторлар әртүрлі цифрлармен кӛретеді: 1000 тірі туған нәрестеге 

есептегенде 5-тен 17-ге дейін [25,с.18; 26-32]. Мұндай кӛрсеткіштердің болуына 

кӛптеген факторлар ықпал жасайды. Біріншіден, әртүрлі авторлар ЖТБДА-ның 

уақыт бойынша әртүрлі критерилерін алып қарастырады: кейбір зерттеушілер 

нәрестелердегі даму ақаулардың кездесу кӛрсеткіштерін қарастырса, басқалары 

– бір жасқа дейінгі балалардағы,ал қалғандары – барлық жастағы 

кӛрсеткіштермен алып қарастырады. Екіншіден, зерттеушілер ЖТБДА-н 

кездесу жиілігін  барлық туылған балалардың санына есептей отырып 

анықтаса, ал басқалары тек тірі туылған нәрестелердің санына есептей отырып 

анықтайды. Үшіншіден, зерттеушілердің бір тобы клиникалық материалдарға 

жүгінсе, ал қалғандары – секциялық деректерге сүйенген. 

Сонымен қатар, ЖТБДА таралу жиілігін анықтауда нақты цифрлық 

кӛрсеткіштердің болуына медициналық факторларда әсер етеді: дәрігерлердің 

ЖТБДА-на қырағы кӛзбен қарамауы, медициналық ұйымдардың 

диагностикалық аспаптармен жеткіліксіз жабдықталуы, секциялық деректер 

болмауы, әсіресе ӛлі туылу кезінде және т.б. 

Талдау жүргізу барысында әлемнің дамушы елдерінде ЖТБДА  таралуы 

жиілігі соңғы он жылдықта тұрақты артуда, бәлкім бұл патологияны 

диагностикалау және анықтау жақсарту есебінен болып отырғандығын 

кӛрсетеді. 
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Оңтүстік Америкада ЖТБДА таралуын эпидемиологиялық зерттеулердің 

нәтижесі, жыл сайын аталған континенте 58 мың нәресте жүрек-қан тамыр 

жүйесінің даму ақауларымен дүниеге келетіндігін кӛрсетеді, әсіресе Бразилия, 

Колумбия және Аргентина елдерінде кӛптеп тірелген [33]. 

АҚШ-та жылына 25 мыңдай нәрестелер ЖТБДА-мен туылады, яғни 1000 

туылған нәрестеге есептегенде орташа 6,6-8,3 жағдайдан келеді. Американдық 

жүрек ассоциациясының мәлімдеуінше, барлық даму ақауларының ішінен 

ЖТБДА-нан болатын ӛлім кӛрсеткіші 31,4% құрайды [34,35]. Бірақ-та, АҚШ-та 

ЖТБДА болатын ӛлім кӛрсеткішінің жыл сайын тұрақты түрде тӛмендеуін атап 

ӛтуге болады. Danford D.A (2002) және бірл.авторлар [36], Bower C(2006) және 

бірл. авторлардың [37] мәлімдеуінше, соңғы жылдары АҚШ-та ЖТБДА-нан 

болатын ӛлім кӛрсеткіштері 18,2%-ға дейін тӛмендеген. Бұл кӛрсеткіштерді 

дәлелдеу мақсатында Abdurarahman L (2003) және бірл.авторлар[38] зерттеулер 

жүргізеді, нәтижесінде АҚШ-та ЖТБДА 21 жасқа дейінгі тұрғындардың 300 

мыңдайында табылған, олардың 38%-на оперативті ем жасалған. 

ЖТБДА таралу кӛрсеткіші Канадада 1000 туылған нәрестеге есептегенде 

4,09 [39] және Австралияда– шамамен 1000 туылған нәрестеге шаққанда 4-5 

кездеседі [40], бірақ аталған кӛрсеткіштерге қарамастан соңғы жылдары жыл 

сайын даму ақауының деңгейі 5%-ға дейін арта түсуде. 

Еуропалық тіркеме орталығының мәлімдеуінше, Еуроаймақ елдерінде 

ЖТБДА таралуы шамамен орташа 1000 туылған нәрестеге шаққанда 6,5  

кездеседі [41]. ЖТБДА ең тӛменгі таралу деңгейі Ұлыбританияда кездеседі 

(1000 туылған нәрестеге шаққанда 5,7жағдай) [42]. 

Таяу Шығыс елдерінде ЖТБДА таралуы бірнеше кӛрсеткішке жоғары 

екендігін кӛрсетеді. Мысалы, Иранда ЖТБДА таралуы 1000 туылған нәрестеге 

шаққанда 8,6 жағдайда кездеседі: оның ішінде 1000 нәрестеге есептегенде 9,96 

және 1000 туылған нәрестеге шаққанда 7,34 кездеседі [43]. 

Сондай-ақ, ЖТБДА-ң ең жиі таралуы Азия елдерінде кездесетіндігі 

анықталған. Мәселен, Li S (2010) автордың мәліметі бойынша Қытайда жылына  

300 мыңнан астам нәресе дүниеге келсе (1000 нәрестеге шаққанда 10,3), ал 

Оңтүстік Кореяда ЖТБДА таралуы 1000 нәрестеге есептегенде 12,4 құрайды 

[44]. 

Ғылыми әдебиеттік мәліметтерге сүйенсек, Ресей Федерациясында 

ЖТБДА таралуы 1000 нәрестеге есептегенде 7-17 жағдайдан келеді және 

аймақтық таралуы алуан түрлі. Мысалы, Мәскеуде ЖТБДА таралуы  1000 

нәрестеге шаққанда 13 жағдайды құрайды [20,с.48], Приморск аймағында –1000 

туылған нәрестеге есептегенде 5,5, Владивостокта – 1000 нәрестеге 15,7 

баладан келеді [45]. Тимукова А.К (2001) Татарстанда ЖТБДА таралуы 1000 

нәрестеге есептегенде 3,2 жағдайда кездеседіндігін атап кӛрсеткен, автор 

сонымен қатар соңғы жылдары аталған кӛрсеткіштің республика 

тұрғандарының арасында арта түсуіне сілтеме жасайды, бұл патологияны 

диагностикалау және анықтау жақсарту есебінен болып отырғандығын 

кӛрсетеді, деп мәлімдеме жасайды [25,с112]. 
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РФ орта есеппен жылына 20-22 мыңдай нәрестелер әртүрлі ЖТБДА-мен 

тіркеледі, олардың кӛбісі кардиохирургиялық кӛмекті қажет етеді [46]. РФ 

Денсаулық сақтау Министрлігінің деректерінше ЖТБДА-ның таралу 

кӛрсеткіші соңғы жылдары арта түсуде. Мысалы,1997 жылы ЖТБДА таралуы 

100 мың балаға шаққанда 499,1 жағдайда кездессе, 2007 жылы аталған 

кӛрсеткіш 100 мың балаға шаққанда 547,9 жағдайды құраған, яғни 9,8% артқан 

[24,с.140; 26,с.284]. 

А.Н. Бакулев атындағы ЖҚХ ҒО мәліметі бойынша, 1999 жылы РФ-да 

ЖТБДА таралу жиілігі барлық даму ақауларының 49,5% құраған [47]. 

ТМД елдерінде ЖТБДА кең тараған және де жылына шамамен 40 мыңға 

жуық нәрестелер аталған патологиямен туылады. Кӛптеген авторлардың 

деректері бойынша ЖТБДА таралу кӛрсеткіштері әртүрлі, орта шамамен 

алғанда барлық туылған нәрестелердің  0,8-1,2% кездесетіндігі жӛніндегі 

тұжырымдамаға қол жеткізген [48,49; 24,с.140]. 

Украинада жылына 5,5-6,0 мыңдай нәрестелер ЖТБДА туылса, оның 35-

40% критикалық жағдайда ӛмірінің алғашқы күндері шұғыл қарқынды ем 

шаралары мен хирургиялық түзетулерді талап етеді [50]. 

ЖТБДА Қазақтанда жоғары деңгейде таралуы байқалады, 1000 нәрестеге 

шаққанда 8,0 жағдайдан келеді. А.Н. Сызганов атындағы ҰҒХО мәліметі 

бойынша Қазақтанда жылына 3 мыңдай нәреселер дүниеге келсе (1000 

нәрестеге 8,0 жағдайдан), оның 10-15% дейіні ғана 1 жасқа дейін ӛмір сүреді 

[51]. 

Соңғы жылдары ЖТБДА құрылымдық ерекшеліктері байқалуда, кӛбінесе 

ауыр қанайналымның бұзылысымен жүретін қосарланған күрделі ЖТБДА 

үлестік салмағы арта түсуде [52]. Ең жиі кездесетіндері: қарынша аралық қалқа 

кемістігі (ҚАҚК) – барлық ЖТБДА15-20% құрайды, магистралды тамырлардың 

транспозициясы (МТТ) – 9-15%, Фалло тетрадасы (ФТ) – 8-13%, қолқа 

коарктациясы мен сол қарыншалық гипоплазия синдромы – 7,5%, ашық 

артериалды ӛзекше (ААӚ) – 6-7%, ашық атриовентрикулярлы канал (ААВК) – 

5% [53]. Жүрекше аралық қалқа (ҚАҚК) кемістігі барлық ЖТБДА  8-нан  20%-

ға дейін құрайды [54]. 

Бураковский В.И., Бокерия Л.А. (2012) авторлардың мәліметтерінше, 

ҚАҚК – ЖТБДА ішінде кең тараған ақаулардың бірі: 9-25% дейін таралған, ал 

кездесу жиілігі мен ӛзектілігі жағынан кең тараған даму ақауларының қатарына 

ААӚ жатқызылады және барлық ЖТБДА 11-дан 20%-ға дейін құрайды. 

Сонымен қатар, балаларда келесі кезектерде  ӛкпе артериясының стенозы–9,9% 

мен ЖАҚК–7,8% кездеседі. Сирек кездесетін даму ақауларының қатарына: ӛкпе 

кӛктамырының аномалды дренажы (ӚКАД)–1,6%, қолқа-ӛкпе қалқа кемістігі–

0,2-0,3%, жалпы артериалды баған (ЖАБ) – 0,2% жатады. Қолқа коарктациясы, 

ерте жастағы балалардың – 7,5% кездеседі [53,с.78]. Шарыкин А.С (2009), 

пайымдауынша қолқа коарктациясы ЖТБДА барлық түрлерінің 6% құраған [6]. 

Басқа да авторлардың деректерінде, ҚАҚК барлық ЖТБДА 30-50% құрай 

отырып, бірінші орынды иемденетіндігін атап ӛткен [54,с.85; 50,с.3; 55, 56; 

29,р.125]. Кӛптеген авторлар ӛз ғылыми еңбектерінде ААӚ барлық ЖТБДА 10-
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18% пайызын құрайтындығын және физиологиялық ерекшеліктеріне орай шала 

туылған нәрестелердегі критикалық ақаулықтардың қатарына жататындығын 

атап ӛткен [54,с.89;57;40,р.614; 36,р.410]. 

Даму ақаулардың әртүрлі таралуы балалардың жас ерекшеліктеріне 

байланысты болып келеді. Мысалы, МТТ бір жасқа дейінгі балалардың 

арасында 14% кездессе, ал 1 жас пен  14 жас аралығында – 0,6% ғана кездескен 

[54,с.102]. ЖТБДА болатын ӛлім кӛрсеткіштері бір жасқа дейінгі балалар  

арсында ӛте жоғары деңгейде кездеседі: нәрестелердің 48,3% және 4-12 ай 

аралығында 19,3 % құрайды [58,59;54,с.132]. 

ЖТБДА алғашқы топикалық диагнозын қоюда кӛп жағдайда ӛкпе қан 

айналым жағдайын есепке алатын жіктеулер: қанның кӛп келуі (гиперволемия, 

гипертензия), қанның аз келуі, гемодинамиканың бұзылысынсыз; ақ және кӛк 

ақаулықтар(цианозсыз және цианозбен) қолданылады [60]. 

Цианозбен жүретін кӛк типті кӛп тараған ақаулардың қатарына Фалло 

тетрадасы жатады және 5-8% жиілікпен кездеседі [54,с.241;61;56,с.36]. 

Сонымен кӛптеген авторлар жиі кездесетін ақаулықтарды жинақтай келе, 

«алып алтылық» деп аталатын назологиялық түрлерін атап кӛрсетті: қарынша 

аралық қалқа кемістігі, ашық артериалды ӛзекше, магистралды тамырлар 

транспозициясы, жүрекше аралық қалқа кемістігі, Фалло тетрадасы, қолқа 

коарктациясы [50, с.3]. 

Нәрестелердегі ЖТБДА ӛз уақытында ерте анықтау, мамандырылған 

кардиохирургиялық орталыққа тасымалдауды тиімді жүргізу, тиісті қарқынды 

ем шарасын  жүргізу, дәл топикалық диагностикалау жұмыстары, тиісті 

хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларының жақсартуына үлкен рӛл атқарады. 

Ерте жаста жүргізілген хирургиялық шаралар ӛмір сүру салтын жақсартумен 

қатар кардиосклероз, ӛкпе тамырларының облитерациясы, тұрақты ӛкпелік 

гипертензия, септикалық эндокардит, кенеттен ӛлім сияқты ауыр асқынулардың 

алдын алуға мүмкіндік береді [53,с.326; 47,с.21]. 

Бокерия Л.А., Ступаков И.Н (2013) осы аурудың шынайы таралуы және 

ауруды анықтау мәселелерін шешу және ЖТБДА жағдайларда толық қарастыру 

мақсаты профилактикалық, емдік және әлеуметтік қызметті жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді деп мәлімдейді [61,с.27]. 

Сонымен қатар, заманауи жағдайда ЖТБДА бар нәрестелер мен ерте 

жастағы балаларға хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларын жақсарту 

кӛрсеткіштерінің артуы халқымыздың болашағы мен демографиялық кризистің 

алдын алуына маңызды. 

ЖТБДА бар балаларға хирургиялық кӛмек кӛрсету мен емдеу шаралары 

соңғы жылдары үлкен, күрделі және белсенді зерттеулерді талап ететін, әлі 

толық зерттелмеген педиатрияның, кардиохирургияның ӛзекті мәселелерінің 

бірі болып табылады [2,с.44]. Нәрестелер мен ерте жастағы балаларға ЖТБДА 

кезіндегі хирургиялық араласулардың қолға алынуы осыдан 75 жыл бұрын 

бастау алған, яғни 1938 жылы R. Ross АҚШ-тың Бостон штатында алғаш рет 

ЖТБДА ішінде ашық артериалды ӛзекшеге таңу жасап, балалар 

кардиохирургиясындағы үлкен нәтижеге қол жеткізілген болатын [62]. Қазіргі 
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таңда ЖТБДА-ның хирургиялық (анатомиялық немесе гемодинамикалық) 

түзетулерге бағынбайтын түрлері жоқтың қасы. Ғарышты бағындыру мен ДНҚ 

құрылымының ашылуы сияқты  нәрестелер жүрегінің хирургиясы да «XX-

ғасырдың феноменалды жетістігі» деп француз хирургі Ch. Dubost атап 

кӛрсетті ӛз ғылыми еңбегінің бірінде [63,64]. 

Балалар кардиохирургиясының заманауи мүмкіндіктері мен алға ӛрлеу 

шараларына: балаларға ерте жастан ЖТБДА-на радикалды түзетулер, 

анатомиялық ақауларды қалыпқа келтіру, гемодинамиканы жақсарту, болуы 

мүмкін асқынулардың деңгейін тӛмендету және хирургиялық түзету шараларын 

жетілдіру жатады [65-67]. Хирургиялық түзетулердің мүмкіндіктері мен 

мақсаттары – ЖТБДА-мен туу кӛрсеткіші және жеке нозологиялық түрлерінің 

құрылымын анықтауға негізделген. 

ЖТБДА құрылымының (90 астам түрлері мен 200 жуық қосарласқан 

формалары бар) жарты бӛлігінен астамы кіші қан айналым шеңберіне кӛп қан 

келумен жүретін даму ақаулары құрайды (қарынша аралық қалқа кемістігі, 

жүрекше аралық қалқа кемістігі, ашық артериалды ӛзекше, ӛкпе кӛктамырының 

аномалды дренажы, ашық атриовентрикулярлы канал). Бұл топтағылар 

ацианоздық ЖТБДА жатады. Қалған аз бӛлігі кіші қан айналым шеңберіне аз 

қан келумен жүретін даму ақаулары болып табылады (Фалло ауруы, Эбштейн 

аномалиясы, магистралды тамырлардың транспозициясы, қарынша аралық 

қалқа кемістігімен жүретін ӛкпе артериясының стенозы және т.б.). Сондай-ақ, 

ЖТБДА шамамен 64% жағдайда қосарланған түрде кездеседі: Фалло тетрадасы, 

қолқа коарктациясы, жалпы артериалды бағана, қарынша және жүрекше аралық 

қалқа кемістіктері 50% жағдайда ӛкпе кӛктамыры аномалды дренажымен, ашық 

атриовентрикулярлы канал, ӛкпе артериясының стеноздарымен қосарласады. 

Ал, Эбштейн аномалиясы бар балаларда, магистралды тамырлардың 

транспозициясы қосарласып келеді. Қарастырылған күрделі және қосарланған 

ЖТБДА нәрестелер мен ерте жастағы балалардың ӛмірі үшін ӛте қауіпті болып 

табылады. Сондықтан да аталған  ЖТБДА  ерте диагностикалау мен 

хиургиялық түзету шараларын жүргізу 40-50% жағдайларда нәресте ӛмірінің 

алғашқы сағаттарында тіршілігін сақтап қалуға мүмкіндік береді [68]. Соңғы 

жылдары ЖТБДА-ның күрделі, қосарланған нозологиялық түрлерінің кездесу 

жиілігің арта түсуі және ерте диагностикалау мен хирургиялық кӛмек кӛрсету 

шараларының дер кезінде жан-жақты жүргізілмеу салдарынан нәрестелер мен 

ерте жастағы балалар арасында ЖТБДА-нан болатын ӛлім кӛрсеткіштері арта 

түсуде [61]. 

1.2 Ерте жастағы балалардағы ЖТБДА  әртҥрлі нозологиялық тҥрлері 

бойынша ӛлім кӛрсеткіштерінің ерекшеліктері 
Жүрек пен магистралды тамырлардың (кардиоваскулярлы) туа біткен даму 

ақаулары – құрсақтық ӛлі туылулар, нәрестелер мен ерте жастағы балалар 

ӛліміне себепкер болатын, жоғары ӛлім кӛрсеткіштерімен қатар жүретін, ӛте 

маңызды жүрек-қан тамырларының даму ақаулары [2,с.44;69-72]. Кӛптеген 

отандық және шетелдік авторлардың зерттеу нәтижелері 1000 нәрестеге 

шаққанда 4-17 жағдайда балаларда ЖТБДА кездесетіндігін атап кӛрсеткен [73-
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76]. Ал, сол ЖТБДА-мен туылған нәрестелердің 29%-ы алғашқы аптада, 42% 

жуығы- 1-айда, 87%- ӛмірінің алғашқы жылында ӛлім жағдайына ұшырайды 

[1,с.5;61,с.30]. Нәрестелер мен ерте жастағы балалардың ЖТБДА-нан ӛлім 

жағдайына ұшырауы ақаудың түрі мен олардың ӛзара қосарлану жағдайына 

тәуелді болып келеді. Ағымы салыстырмалы қолайлы ЖТБДА-на жататындар: 

қарынша аралық қалқа кемістігі(ҚАҚК), жүрекше аралық қалқа кемістігі 

(ЖАҚК), ӛкпе артериясының стенозы; аталған даму ақаулары кезінде ерте 

жастағы балалар ӛлім кӛрсеткіші 8-11% құрайды; Фалло тетрадасы, ерте 

жастағы балалар ӛлім кӛрсеткіші - 24-36%. Күрделі, ағымы қолайсыз ЖТБДА-

на жататындар: сол қарынша гипоплазиясы, ӛкпе артериясының атрезиясы, 

жалпы артериалды баған; ерте жастағы балалар ӛлім кӛрсеткішінің 36-52%- 

нан, 73-97% дейін құрайды. Басқада (экстракардиалды) даму ақауларының 

ЖТБДА-мен қатар кездесуі, балалардағы ӛлім кӛрсеткішін 90%-ға дейін 

арттырады [77]. 

Қазіргі таңда нәресте ӛмірінің алғашқы айларында қауіпті асқынулар мен 

ӛлім жағдайларына соқтыратын, ЖТБДА-ның ауыр, қосарланған түрлерінің 

үлестік салмағы арта түсуде [78]. ЖТБДА бар балаларға медициналық  кӛмек 

кӛрсету сапасын (ерте диагностикалау, оперативті коррекциялау, асқынулардың 

алдын алу мен кешенді реабилитациялау) жақсарту педиатрия мен балалар 

кардиохирургиясының ӛзекті мәселесі болып табылады [70,с.41; 79-81]. 

Қазақстанда бүгінгі таңда ЖТБДА бар балаларға жоғары деңгейде 

мамандандырылған кардиохирургиялық кӛмек кӛрсететін 9 медициналық ұйым 

жұмыс жасауда (3 – республикалық деңгейде, 6 –аймақтық деңгейде). Атап 

ӛтсек: «Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық» АҚ, Астана қаласы; 

«А.Н. Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ, Алматы 

қаласы; «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы», Алматы 

қаласы; «Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және  трансплантология 

орталығы» ЖШС, Тараз қаласы; Облыстық кардиохирургиялық орталық, 

Қарағанды қаласы; Облыстық кардиохирургиялық орталық, Шымкент қаласы; 

М.Оспанов атындағы Батыс- Қазақстан мемлекеттік университеті, Ақтӛбе 

қаласы. 

Мемлекет басшысының қолдауымен, 2011 жылдың қазан айында Астана 

қаласында халықаралық деңгейде медициналық кӛмек кӛрсету үшін мүмкіндік 

беретін Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы ашылды. Осы жылдан 

қазіргі таңға дейін жүрекке 8 мыңнан астам оперативті араласулар жасалынса, 

6,5 мыңнан астамы ашық жүрек жағдайында жүргізілген. Жүрек-қан 

тамырлары ауруларын емдеу кезінде алдыңғы қатарлы технологияларды енгізді 

және соңғы уақытқа дейін біздің медицинада мүмкін емес еді бірегей 

операциялар жасалды. Аталған кардиохирургиялық орталықтың ашылуының 

арқасында 2011жылы 2010 жылмен салыстырғанда ЖТБДА жасалатын 

операциялар мен интервенционды араласулардың саны 21 %-ға артты, сонымен 

қатар ашық жүрек жағдайында нәрестелерге -50%, 1 жастан 5 жасқа дейін 

балаларға-26%, 5 жастан 14 жасқа дейін балаларға-8%, 15жастан 17жасқа 

дейінгі балаларға-12% операция жасалынса, эндоваскулярлы араласулар 
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ЖТБДА бар 1 жасқа дейінгі балаларға-56%, 1 жастан 5 жасқа дейін балаларға-

32%, 15жастан 17жасқа дейінгі балаларға-11% жүргізілген. 

Тараз қаласындағы ЖШС «ҒККЖТ» орталығы 2008 жылдың қаңтар 

айынан бастап начал жұмыс жасай бастады. Бұл кезең  ҚР Үкіметі ұсынған 

«2007-2009 жылдарға арналған кардиологиялық және кардиохирургиялық 

қызметтерді дамыту және жетілдіру» бағдарламасымен тұспа-тұс келеді. 

Қазіргі таңға дейін орталықта ЖТБДА мен жүректің жүре пайда болған даму 

ақаулары бар 2000 астам  науқастарға оперативті ем жасалынды. Нәтижесі 

тӛмендегі кестеде кӛрсетілген (кесте 1). 

 

Кесте 1 — ҒККЖТ қызметтік кӛрсеткіштері (индикаторлары) 

 
Жыл Берілген 

кеңес, 

санмен 

Госпита-

лизация, 

санмен 

Жасалған 

операция-

лар, 

санмен 

Операциялар 

 

Орта 

тӛсек 

күні 1жансақтау 

тӛсек орнына 

есептегенде 

1стационар 

тӛсек орнына 

есептегенде 

2008 2104 243 152 76 8,4 11,8 

 

2009 2205 442 304 107 16,8 10,4 

2010 2530 563 402 134 22,3 11,3 

2011 2392 532 349 116 19,3 11,0 

2012 2420 397 241 80 22,05 14,0 

2013 7337 418 242 80 22,08 14,3 

2014 7625 597 256 80 22,06 10,8 

2015 14042 884 344 87 22,2 12,0 

 

Оперативті араласулардың кӛлемі ӛте ауқымды, заманауи жағдайдағы 

«жабық» және «ашық» жүрек жағдайындағы, жасанды қан айналым 

аппараттарды қолдана отырып жүзеге асырылады.  Барлық операциялардың 95 

% жуығын ашық операциялар құрайды. 

Соңғы жылдардағы жетістіктердің бірі ЖТБДА бар 5-7 кг салмақты 

құрайтын ерте жастағы балаларға оперативті ем жасалынуда. Сонымен қатар, 

2009 жылдан бері ЖТБДА бар балаларға мини инвазивті технологияларды 

қолдана отырып оперативті ем жүргізіліп келуде. 

ҒККЖТ орталығында: «Жүрек-қантамыр жүйесінің туа біткен даму 

ақаулары бар балаларға перинаталды және неонаталды диагностика жүргізуді 

ұйымдастыру және ерте кардиохирургиялық кӛмек кӛрсетуді жақсарту» атты 

ғылыми–техникалық бағдарлама құрастырылған. 

 

1.3 Ерте жастағы балалардағы жҥректің туа біткен даму ақауларының  

этиологиясы мен қауіп-қатер факторлары 

Жүректің туа біткен даму ақаулары 90% жағдайларда кӛп факторлы 

сипатқа ие және оларды құру негізі хромосомды патология және гендік 

мутацияға байланысты тұқым қуалайтын факторларының шамамен 8% 
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құрайды. Ал, биологиялық, физикалық және химиялық қоршаған орта 

факторларының аралас әсері 2% болып табылады [49,с.24]. 

Түрлі ғылыми зерттеулер авторлары кӛрсеткендей ЖТБДА қалыптастыру 

үшін негізгі 3 ірі бейімделетін фактор болуы қажет: 

1.Генетикалық (тұқым қуалаушылық) бейімдеушілік; 

2.Эмбриогенезге патологиялық әсерінен, эмбрио- және фетопатиялық 

ӛзгерістермен кӛрініс беретін, қоршаған ортаның экологиялық  факторлары; 

3.Аралас факторлар (тұқым қуалаушылық пен сырқы ортаның 

экологиялық факторлары) [20,с.48;54,с.267;82-84]. 

Генетикалық бейімділік ұрықтың даму кезеңінде хромосомалық және 

гендік мутация  әсерінен пайда болады. Әр түрлі хромосомных ауытқу кезінде 

құрылымдық және сандық хромосомалық мутациялар орын алады. Ірі және 

орта хромосомдық ауытқулар кӛп жағдайда ӛмірге сәйкессіздік жағдайларға 

алып келеді, олай болмаған жағдайдың ӛзінде жүректің туа біткен даму 

ақауларына алып келу ықтималдығы ӛте жоғары [54,с.271]. ЖТБДА кезінде 

хромосомалық ақаулықтардың қоса кездесуі 9-дан 13%-ға дейін кездеседі 

[30,р.389;85]. ЖТБДА хромосомалық ақаулықтармен қосарласқан жағдайда, 

кӛптеген даму ақаулықтардың туындауына алып келеді. 21, 13 және 18 

трисомиялық негізгі хромосомалық мутациялар, 5-8 % жағдайда ЖТБДА 

қалыптастырады [85]. 21 хромосомалық трисомия — ЖТБДА кең тараған 

генетикалық себепкері [84,р.1044;85,р1215]. 

Кейбір гендік ӛзгерістер нақтылы бір даму ақауларымен тығыз 

байланысты. Мысалы, жүрек бұлшықет ақуызының мутациясы, яғни  α-

миозиннің ауыр тізбегі (MYH6) ЖАҚК ӛзара байланысты. MYH6 байланысты 

кейбір белоктық ӛзгерістер де, ЖТБДА-мен қатысты болып келеді. GATA4 

транскрипциялаушы  фактор TBX5 генімен кешен түзе отырып, MYH6 

байланыста бола алады [86]. Тағы да бір NKX2-5 гомеобокс ақуыз факторы, 

MYH6 байланысқа  түседі. Осы аталған барлық ақуыздардың мутациясы 

ҚАҚК мен ЖАҚК алып келеді деген болжам бар. Т-box ген, TBX1 сияқты 

басқа да гендердің ауытқулары, Ди Джорджи синдромымен байланысты, 

хромосомалық делециясы кӛптеген ЖТБДА ақауларына, соның ішінде Фалло 

тетрадасын туындатуы мүмкін [87,30,р.389;84,р.1046]. Патау және Эдвардс 

синдромдары кезінде қосымша ЖТБДА кездесу жағдайлары 90% арта түседі, 

соның ішінде ҚАҚК, ЖАҚК және ААӚ жиі ұшырасады. Даун синдромы 

кезінде ЖТБДА кездесу жиілігі 50% жағдайда кездессе, оны ААВК, ҚАҚК, 

ЖАҚК, Фалло тетрадасы сияқты құрылымдық түрлері құрайды. 

Шерешевский-Тернер синдромында ЖТБДА кездесі - 25% құрайды және 

қолқа стеноз мен коарктациясы түрінде кездесе алады [88,89]. 

ЖТБДА туылған нәрестелерде аутосомды-доминантты жолмен (әр ұрпақ 

сайын) тұқым қуалаушылық 50%, аутосомды-рецессивті жолмен тұқым 

қуалаушылық (кейбір ұрпақ бойынша)– 25%, ал жыныстық Х-хромосомамен 

тіркесіп тұқым қуалаушылық (сирек ұрпақ сайын) – 13% кездеседі [90]. 

Гендердің жекелеген мутациялары кезінде ЖТБДА 1-3% жиілікпен ғана, 

кӛп жағдайда аутосомды-доминантты (Холта-Орам, Нунан, Марфан 
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синдромдары), аутосомды-рецессивті (Картегенер синдром) және жыныстық Х-

хромосомамен тіркесіп (мукополисахаридоз 2 түрі) тұқым қуалаушылық 

жолмен кездеседі [91,92]. 

Тұқым қуалаушылық жағдайларымен қатар, қауіп-қатер факторлары 

ретінде басты рӛлді сыртқы ортаның бұзылыстарымен жүретін тератогенді 

келесідей факторларды алып қарастыруға болады: физикалық (жүктіліктің I 

триместрінде әйел ағзасына рентген сәулесінің әсер етуі, иондаушы радиация): 

- химиялық (органикалық заттар: фенолдар, нитраттар, темекі шегу 

кезіндегі бензпирен, алкоголды шамадан тыс тұтыну, литий, талидомид, 

тератогенді дәрілік заттар— антибиотиктер және ХТДЗ, антигипертензивті 

дәрілік заттар, гормонды дәрілік заттар, ҚҚСЕДЗ және т.б.); 

- биологиялық (ұшық вирустары, ЦМВ, Коксаки вирусы, токсоплазмоз, 

қызамық, хламидиоз, мерез, уреаплазмоз және т.б.), сонымен қатар эндокринді  

бұзылыстар (қант диабеті), фенилкетонурия, анасының дәнекер тін аурулары 

(жүйелі қызыл жегі, Шегрен ауруы және т.б.), анасының жасы, жүктілік кезінде 

жедел және созылмалы инфекция ошақтарының болуы,  жүктіліктің I 

триместріндегі токсикоздар, жүктіліктің үзілу қаупі, анамнезінде ӛлі туылған 

жағдайлар, құрсақ ішілік дамудың тежелуі, 2 кг салмақтан тӛмен шала 

туылғандар [54,с.124;52,с.47]. 

ДДСҰ мәлімдеуінше, қан диабеті, темір, йод пен  фолий қышқылының 

тапшылығымен жүретін жүкті әйелдердегі аурулар мен патологиялық 

жағдайлар, сонымен қатар кейбір дәрілік, химиялық заттар мен зиянды әдеттер 

(темекі тарту, алкаголды тұтыну және т.б.) ЖТБДА туындатуы мүмкін қауіп-

қатер факторлары болып табылады. 

Генетикалық бейімдеушілік ЖТБДА негізгі себепкер факторы ретінде 

қарастырса, ал тератогенді факторлар туындатуы мүмкін қауіп-қатер 

факторлары ретінде алып қарастырылады. Себебі, ұрықтық даму кезінде 

генетикалық ауытқушылықтарды түзету мүмкін емес, ал тератогенді сыртқы 

орта факторларының әсер етуін доғаруға мүмкіндік бар [93]. 

ЖТБДА пайда болуының патогенезінде сыртқы ортаның әртүрлі 

факторларының, белгілі бір кезеңдерінде, зақымдаушы әсеріне ағзадағы 

мүшелер мен жүйелердің сезімталдығының артуы және қалыпты анатомиялық 

құрылымының ауытқушылықтары жатыр [94;45,с.68]. Тератогенді 

терминационды кезең дегеніміз эмбрионалды даму кезеңінде әрбір мүшелер 

мен жүйелердің қалыптасуындағы ең сезімтал жағдайында тератогенді 

факторлардың әсерінен даму ақауларының қалыптасатын шақты 

айтамыз.Жүрек-қан тамыр жүйесі бойынша тератогенді кезең құрсақ ішілік 

дамудың 18-22 күндері саналады. Мысалы, тыныс алу жүйесі үшін 

эмбриогенездік дамудың 22-26 күндер, ал ОЖЖ– 18-42 күндер саналады 

[45,с.72;83,с.28]. 

ЖТБДА туылудың қауіп-қатер факторлары болып, анасының жасы (35 

жастан жоғары), 1-ші триместрдегі токсикоздар, иондаушы радиация, 

отбасында ӛзге де балаларында ақаулардың болуы [68,с.23]. ЖТБДА негізгі 

медико-биологиялық факторларына жататындар: жүктілік саны; 1-ші 
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триместрдегі түсік тастау қаупі, анасындағы инфекциялық ошақтардың болуы, 

анамнезінде медициналық аборт, жүктілік анемиясы, жүктілік кезіндегі 

анасындағы әртүрлі созылмалы аурулар. 

ЖТБДА туындататын әлеуметтік-гигиеналық факторларға анасының 

зиянды әдеттері, ана-анасының отбасылық тұрмыс жағдайы мен білім 

деңгейлері жатады [84,р.1041]. Сонымен қатар, ЖТБДА туындататын қауіп-

қатер факторлары ретінде шала туылу, құрсақ ішілік инфекциялар, 

гипоксиялық-ишемиялық энцефалопатиялар, және синромалды патологияларды 

қарастыруға болады [95;84,р1043]. 

Тұқым қуалаушылық факторлары мен сыртқы ортаның тератогенді 

факторларының жиынтығы кӛптеген жағдайларда қосарланып келу 

ықтималдылығы жоғары. Әрбір нақты жағдайда қандай факторлардың дәл 

туындатқанын анықтау кӛп қиындықтар туғызады. Кейбір жағдайда ЖТБДА 

қалыптастыратын генетикалық факторлардың рӛлі басым болса, басқа жағдайда 

– сыртқы ортаның тератогенді факторлары негізгі рӛл атқарады [54,с.301; 96-

98]. 

ЖТБДА қалыптастыруда  жоғары қауіп кешеніне әлеуметтік, тұрмыстық, 

экологиялық және медициналық факторлар; ұрықта ЖТБДА қалыптастыратын 

қауіп-қатер факторларына: қолайсыз акушерлік анамнез, анасының 

соматикалық патологиялары жатады [68,с.23;99]. 

ЖТБДА  қалыптасуына жыныстық ерекшіліктердің байланыстылығын 

ӛткен ғасырдың 70-ші жылдары әлемнің бірнеше ең ірі кардиохирургиялық 

орталықтары мен ғылыми әдебиеттерде келтірілген деректердегі материалдар 

бойынша жүргізілген. ЖТБДА  бар 31814 науқас балаларға зерттеу жүргізу 

барысында анық жыныстық байланыстың бар екендігіне кӛз жеткізген [70,с.41]. 

ЖТБДА бар балаларды жыныстық еркшеліктері бойынша үш топқа бӛлуге 

болады— «ер бала», «қыз бала» және «бейтарап». 

«Қыз балалар» арсында жиі кездесетін ЖТБДА жататындар— туа біткен 

ашық артериалды ӛзекше (1:2.72); жүрекше аралық қалқа кемістігінің екіншілік 

түрі (1:1.84); қосарланған қарынша аралық қалқа кемістігі мен туа біткен ашық 

артериалды ӛзекше (1:1.51); Фалло триадасы (1:1.45). «Ер балалар» арасында 

жиі кездескен ЖТБДА— туа біткен  қолқа стенозы (2.66:1), қолқа коарктациясы  

(2.14:1), магистралды тамырлар транспозициясы (1.90:1), ӛкпе кӛктамырының 

тоталды ақаумен қосарлануы (1.39:1), қолқа коарктациясы мен  ашық 

артериалды ӛзекше (1.37:1). Жүректің туа біткен даму ақауларының ер 

балалардағы компонентінің ешқайсысы қалыпты эмбрион немесе адамның 

филогенетикалық ұқсас дәрежесіне сәйкес келмейді [70,с.42]. 

ЖТБДА қалған нозологиялық түрлері «бейтарап» түрге жатады, яғни 

жыныстық ерекшеліктер байқалмайды. Жыныстың екі түрлерінде біркелкі 

таралған. 

Қызмет ету, мүгедектік және денсаулық сақтаудың  халықаралық 

жіктемесі, адам денсаулығына сыртқы ортаның әсер етуін зерттеу үшін, негізгі 

қауіп-қатер факторларының тізімін ұсынды.  Ұсынылған тізімі, популяциялық  

деңгейде денсаулығының жай-күйін жан-жақты және жүйелі бағалау үшін ең 
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тиімді тәсіл ретінде саналады. Қоршаған орта факторлары адамзат баласына 

қызметтік, ӛмір сүру және жүйелі бағыттары бойынша әсер етеді. Жеке тіршілік 

иесі мен қоршаған орта және олардың арасындағы байланыстың әрбір 

компоменті  болашақ зерттеулер барысында нақтылауы мүмкін. Қоршаған орта 

факторлары адамзат үшін  физикалық және әлеуметтік  жағдайлармен қарым-

қатынас түзе отырып, белгілі уақыт аралығында ӛмір сүруге  тұтас орта болып 

табылады [100,101]. 

Сонымен кӛптеген зерттеушілердің пікірінше ЖТБДА біршене қауіп-қатер 

фактордардың әсер етуінен туындайтындықтан, бұл топтағы патологияларды 

мультифакториалды аурулардың қатарына жатқызуға болады және 

тӛмендегіше қорытындылар жасауға болады: 

Барлық адамзат популяциясы дамуының 10% жуығы даму ақауларымен 

жүретін болса, оның 0,5%-хромосомды аурулар, 0,7% - молекулярлы патология, 

1,8% - полигенді тұқым қуалаушы аурулар, ал 7% - тұқым қуалайтын 

бейімділікті құрайды [102,103]. ЖТБДА ӛзектілігіне, таралу жиілігіне тоқтала 

келіп, оның себептеріне жүгінудің маңызы ӛте жоғары. Әдебиеттік шолу 

барысын саралайтын болсақ ЖТБДА даму себептерінің әр түрлі екендігіне кӛз 

жеткіземіз. Шет ел баспаларындағы зерттеулер нәтижесі ақаудың дамуына әсер 

етуші негізгі үш факторды айғақтайды: 

1.ақаудың генетикалық тұқым қуалауы; 

2.қоршаған ортаның эмбриогенезге эмбрио және фетопатияның дамуымен 

кӛрініс беретін патологиялық әсері; 

3.тұқымқуалаушылық бейімділік пен қоршаған ортаның әр түрлі әсері 

[104]. 

Е. Д. Беспалова еңбектерінде дәстүрлі қауіп-қатер факторлары мен 

сәйкесінше кардиалды патологияға бейім жүкті әйелдер қатары атап ӛтілген. 

Дәстүрлі қауіп-қатер факторларына: анасында ЖТБДА болуы, алдынғы 

балаларында жүрек ақауының болуы, анасында эндокринопатия, коллагеноз, 

жүктілік кезінде қызамықпен ауруы немесе қатынаста болуы, тератогенді әсер 

және тағы басқалар жатады [105]. Кейінгі жылдары зерттеуші ғалымдар 

жүректің туа біткен даму ақауының туындау себебінің 80% инфекция 

салдарынан екендігіне баса назар аударуда [106-114]. Жатыр ішілік 

инфекцияның (ЖІИ) сипаты жүктілік кезеңімен тығыз байланысты. Жатыр 

ішілік инфекциялардың ауқымы ӛте кең, ӛйткені зақымдалу сипаты әр түрлі 

факторларға: морфогенез ерекшелігіне, эмбрион мен ұрықтың жауап беру 

реакциясына, зақымдаушы әсердің ұзақтығы мен қоздырғыштың ӛзіндік әсер 

етуіне байланысты [111,р.255;109,р.684; 115-119]. Ұрық пен нәресте ағзасына 

қоныстанған жатыр ішілік инфекция ағзадағы компенсаторлы бейімделгіштік 

механизмдерді бұзып, әсіресе вирустар тератогендік әсер кӛрсетеді 

[102,с.43;103,с.258]. Осыған байланысты жатырішілік инфекция мәселесі 

күрделі әрі маңызды. Оның ӛзектілігі перинатальды асқыныстар мен 

қиындықтар себептерінің негізін құрайды[108,с.458;112,с.269;113,с.364]. Кейбір 

зерттеулер нәтижесі соңғы 5 жыл ішінде ЖІИ жиілігінің 2 есеге ӛскендігін 

баяндайды[109,р.687;110,р.122]. 
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Инфекциялық агенттің «ана-плацента-ұрық» функционалды жүйесі 

қызметіне әсерінің барлық қыры ашылып болмаса да патологиялық үрдістің 

дамуының негізгі жолы, бұл бала жолдасы және ұрық деңгейіндегі 

қоздырғыштың гематогенді диссеминациясы. Зерттеулер нәтижесі негізінде 

қоздырғыштардың патогендігін, антидене титрін сараптай келе кардиопатогенді 

қоздырғыштарды айқындауға мүмкіндік туды. Оларға: цитомегаловирус, 

хламидия, Коксаки вирусы, стафилококты инфекция, энтеровирус, 

токсоплазма, гонорея, листериоз, уреа- и микоплазмоз, қызылша, паротит, 

қызамық, герпес вирусы, А және В гепатит вирусы және тағы басқалар. ЖТБДА 

туған нәрестелер тобында осы қоздырғыштар салдарынан жүктілік кезеңінде әр 

түрлі асқынулар: жүрек жеткіліксіздігі кӛрінісі ретінде экссудативті 

перикардит, синусты брадиаритмия, ырғақтың транзиторлы бұзылысы, 

жүрекше аралық байланыстың ерте жабылуы, аз сулылық жиі байқалған 

[105,с.321;109,р.691;111,р.257]. Перинаталогия саласындағы ЖІИ 

маңыздылығының жоғарлауы қоздырғыштардың спектрінің кеңеюінде және 

анықтау диагностикасының нақты ақпараттық мәліметтермен толыға түсуінде. 

Қорытынды диагноз нәресте дүниеге келгеннен кейін ғана яғни ерте 

неонатальды кезеңде қойылады. Қазіргі таңда ЖІИ ерте диагностикалау 

мәселесін екі бағытта шешуге ден қойылған: бірінші нәресте туған сәттен, ерте 

экспресс-диагностика кӛмегімен, екінші жүктілік кезеңінде жатырішілік 

инфекцияның диагностикалық қағидаларын жасау [114,с.11]. Бұл ретте ЖІИ 

сипаттайтын қосымша ультрадыбысты зерттеу қорытындыларының алар орны 

ерекше. Кӛп сулылық, плацентаның қалыңдауы, ұрық маңы суының ұсақ 

дисперсті ұнтақпен ластануы, ұрық мүшелеріндегі құрылымдық ӛзге- рістердің 

диагностикалық маңызы зор[109,р.693;110,р.123;111,р.256]. Жүректің туа 

біткен даму ақауының дамуына әсер етуші негізгі тератогенді факторларға: 

әлеуметтік-тұрмыстық жағдайдың нашар болуы, кәсіби қызмет, зиянды әдеттер, 

әйелдің созылмалы соматикалық аурулары, ата-анасының білім деңгейінің 

тӛмендігі жатады. Бұл кӛптеген ғалымдардың еңбектерінде дәлелденген 

[116,с.27;107,с.53;119,с.45;118,с.92;117,с.43;120,121]. Ресей ғалымдарының 

зерттеу еңбектерінде 2009 жылдан бастап жүректің туа біткен даму ақауының 

ешқандай қауіп-қатер тобына жатпайтын, дені сау ата-аналар арасында 

кездесуі, қауіп-қатер факторларының кең спектрлі екендігін дәлелдеп, себебін 

нақтылай түсуді талап етеді [105,с.48;121,с.18;122]. Кәсіби зияндылық әсеріне 

тоқталмай кету мүмкін емес. Токсикалық, химиялық заттармен үнемі қарым-

қатынаста болатын, сылақшы, шаштараз әйелдердің 61%-да балалары жүректің 

туа біткен даму ақауымен туған [105,с.87;121,с.19;123]. ЖТБДА дамуының 

себептерін саралау барысында кейбір сау жүкті әйелдерде болған ақаудың 

себебін «бір реттік мутациямен» түсіндіріп, оның жыл санап артып келе 

жатқандығы алаңдатады. Кейінгі мәліметтерге сүйенсек бұл кӛрсеткіш 5-7%. 

Құрайды [105,с.92]. Кейбір авторлардың мәлімдеуі бойынша балалардың 

денсаулығының нашарлауы, қоршаған орта ӛзгерісінің бір белгісі. Эмбриогенез 

кезеңі мен бір жасқа дейінгі балалардың ағзасының қоршаған ортаға 

сезімталдығы ағзаның әр түрлі ақаулар дамуымен кӛрініс береді ХХ ғасырдың 
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екінші жартысында ЖТБДА жиілігінің жоғарлау тенденциясын ғалымдар 

қоршаған ортаның қолайсыз әсерінің салдарынан және ерте гестациялық 

кезеңде ұрықтың жүрек-қан тамыр жүйесінің сезімталдығының атап кӛрсеткен 

[120,с.64;121,с.18;123,р.404]. 

1.4 Жҥректің туа біткен даму ақаулары кезінде хирургиялық кӛмек 

кӛрсету шараларын жақсарту 

Заманауи жағдайда балалар хирургиясы мен кардиохирургиясының 

дамуының негізгі міндеттерінің бірі- жүректің туа біткен даму ақаулары кезінде 

хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларын жақсарту болып табылады. Қазіргі 

кезде жүрек-қантамыр жүйесінің қалыпты, патологиялық және туа біткен 

құрылымдық ерекшеліктерін нақты ажыратып кӛрсететін критерийлер 

қарастырылмаған [124,125]. 

Бүгінгі таңда әлем бойынша жүрек-қантамыр жүйесінің туа біткен даму 

ақауларымен айналысатын хирургия саласының жеткен жетістіктері ӛте 

жоғары деңгейде. Заманау медициналық технологиялардың кӛмегімен шамамен 

10 жыл алдын мүмкін емес ауыр күрделі даму ақауларына хиургиялық кӛмек 

кӛрсетілуде. ДДСҰ сарапшылары ЖТБДА кезінде оңтайландырылған 

медициналық кӛмек кӛрсетуді былайша түсіндіреді: «Қоғамға қауіпсіз, тиімді 

және ӛлім, аурушаңдық, мүгедектік кӛрсеткіштерге әсер ете алатын 

мүмкіндіктері бар (стандарттар негізінде) іс-шаралар жиынтығы». Стандарттар 

Донабедиан  триадасы негізінде 3 топқа бӛлінеді : стандартты ресурс, 

стандартты үрдіс және стандартты нәтиже [126]. Стандартты ресурсты анықтау 

үшін кардиохирургиялық араласулардың түрлеріне қажеттілікті білу керек. 

Қажеттілікті анықтау үшін, хирургиялық  түзетулердің мүмкіндіктері мен 

мақсаттарына негізделген, ЖТБДА-мен туу кӛрсеткіші және  жеке 

нозологиялық түрлерінің таралуы туралы ақпарат болу қажет [127]. ЖТБДА 

бар балаларға кардиохирургиялық кӛмек кӛрсетуді жақсарту болып емдеу-

сақтандыру мекемелерінде мониторинг жүйесін енгізу болып табылады 

[12,с.31;54,с.289;83,с.27]. 

Жүректің туа біткен даму ақауларының мониторингі – бұл  даму 

ақауларының таралуын, құрылымдық ерекшеліктерін және олардың дамуына 

сырттай бақылау жасайтын, бағалайтын, сыртқы орта жағдайының қауіп 

факторларының әсер ету нәтижесін дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретін 

және алдын алуға бағытталған әдістер мен жүйелік іс-шаралардың жиынтығы. 

ЖТБДА мониторингі ерте жастағы балаларға хирургиялық кӛмек 

кӛрсетудің жақсарту жолдарының алғашқы қадамы болып табылады. Оның 

кӛмегімен ЖТБДА болатын ӛлім кӛрсеткішінің деңгейін тӛмендетіп, ауыр 

асқынулардың алдын алуға мүмкіндік туады [128,12,с.27]. 

Мониторингтік бағдарламаның негізгі мақсаты- ЖТБДА таралу жиілігі 

мен құрылымдық ӛзгерістерін анықтау, сол арқылы жаңа тератогенді 

фактордың немесе негізгі қауіп-қатер факторларының концентрациясының 

артуы туралы мәлімет беру [22,с.32]. 

Ерте жастағы балалар мен нәрестелерге кардиохирургиялық және 

педиатриялық кӛмек кӛрсетуді ұйымдастыру мен жақсарту жолдарының негізі- 
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ЖТБДА таралуы мен құрылымын анықтау болып табылады. Осыған орай 

жүректің туа біткен даму ақауларының мониторингі негізінде, аталған 

патологияның таралуы мен құрылымын зерттеу, ерте диагностикалау 

тиімділігін бағалау және ЖТБДА бар ерте жастағы балалар мен нәрестелерге 

хирургиялық кӛмек кӛрсету жолдарын жақсарту мен жетілдіру ӛзекті мәселе 

болып табылады [82,с.20;26,с.158;83,с.25;129]. 

ЖТБДА мониторингінің негізгі міндеттері: 

- популяциядағы ЖТБДА таралуын анықтау; 

- ЖТБДА туындататын қауіп-қатер факторларын зерттеу; 

- пренаталды диагностиканың ЖТБДА популяциялық таралуы жиілігіне 

әсерін бағалау. 

-негізгі міндеттерді жүзеге асыруда мониторингті тіркеуде ЖТБДА барлық 

нозологиялық түрлерін қамтитыны таралуы туралы максималды деңгейде 

нақты мәліметтер бар сапалы ақпарат болуы шарт [81,с.28;83,с.34;89,р.270].  

ЖТБДА туындататын негізгі қауіп-қатер факторлары туралы 

мағлұматтардың болуы, ерте кезеңде ЖТБДА анықтауға және алдын алуға 

мүмкіндік береді,сонымен қатар, алдын алу шаралары туралы жүйелерді 

құрастыруға негіз бола алады. 

Жүректің туа біткен даму ақаулары бар балаларға хирургиялық кӛмек 

кӛрсетуді жақсарту тактикасы болып,  назарға хирургиялық емдеу жолдарының 

тиімділігі алуы тиіс [130;21,с.91;22,с.29]. 

Жоғарыда келтірілген кӛптеген авторлардың пікірінше ЖТБДА 

мониторинг жүйесінің міндеттерін шешу барысы келесідей: 

1. ЖТБДА бар балаларды ерте анықтау; 

2. ЖТБДА негізгі қауіп-қатер факторларын зерттеу; 

3. ЖТБДА хирургиялық емдеу жолдарын жақсарту. 

ЖТБДА ерте жастағы балалар мен нәрестелер арасында ерте анақтауда 

ЭХО-КГ,ЭКГ, кеуде сарайының рентгенограммасы сияқты аспаптық зерттеу 

нәтижелерін  дұрыс талдау жасай білу қажет [131,132]. 

Сонымен, Қазақстан Республикасында балалар хирургиясының ӛзекті 

мәселелердің бірі әрі қарай балалардың неонатальдық және ерте жастағы 

балалар дағы ӛлім кӛрсеткіштерін айтарлықтай қысқартуды қамтамасыз ету 

үшін жүректің туа біткен даму ақауларын  пренатальды және ерте босанудан 

кейінгі хирургиялық түзету  арқылы кардиохирургиялық қызметтерді жақсарту 

болып табылады . 

Бұл мақсаттарға жету үшін, негізгі шарттарының бірі ұйымдастырушылық 

және әдістемелік базаны әзірлеу және іске асыру, оны іске асыру және дамыту 

кезеңдерінде тиімді сапаны бақылау жүйесін және жоғары технологиялы 

кардиохирургиялық қызмет болып табылады. 

 

1.5 Нәрестелердегі туа біткен ашық артериалды ӛзекше туралы 

заманауи кӛзқарастар 

Алғаш рет ұрықтың айналымын  Гален (130–200 жж.) сипатталған 

болатын.1583 жылы итальяндық дәрігер және анатом Леонардо Боталио қолқа 
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мен ӛкпе артериясының арасындағы тамырды анықтап, суреттеген және оны 

артериалды ӛзекше деп атап кеткен. 1895 жылы  Базелдік  арнайлылық 

бойынша тамырды автордың атауымен аталуға рұқсат берді. 1847 жылы алғаш 

рет Bernuts «Ашық артериалды ӛзекше» клиникалық диагнозы қойылды. 

Ашық артериалды ӛзекше - ЖТБДА ішінде кең тараған ақаулардың бірі. 

Кӛптеген авторлардың деректерінде кездесу жиілігі әртүрлі және бардық жүрек 

пен қан тамырлардың даму ақауларының 25%-дан 34%-ға дейінгі жиілікті 

кӛрсетеді [133;3,с.35]. Таралу жиілігі туралы нақты мәліметтердің болмауы 

аталған даму ақауын қай кезден бастап нақтылап патология ретінде  есептеу 

туралы жүйелі ғылыми тұжырымдардың қалыптаспауымен түсіндіріледі. Соған 

қарамастан ашық артериалды ӛзекшенің қалыпты жағдайда бітелу мерзімі 

ретінде нәресте ӛмірінің алғашқы екі аптасын алып қарастырылады. Мұндай 

кӛрсеткіштер жағдайында таралу жиілігі барлық ЖТБДА-ның 25% құрайды 

және нәрестелер ӛмірінің алғашқы айында хирургиялық түзетулерді қажет 

ететін даму ақуларының  3%  құрайды [134]. Ашық артериалды ӛзекше құрсақ 

ішілік даму кезінде ұрықтың тіршілік етуі үшін қалыпты эмбрионалды қан 

айналым жүйесі болып саналады.  Ол арқылы қан қолқаға қарағанда ӛкпе 

сабауында қысым жоғары болғандықтан, тыныс алуы жүзеге асырылмаған 

ӛкпеден айналып ӛтеді.Бірақ туылғаннан кейін нәрестеде ұзақ уақыт ашық 

ӛзекшенің бітелмеуі айқын гемодинамикалық бұзылыстар мен инфекциялық 

эндокардит сияқты ауыр асқынуларға әкеліп соқтырады. Нәресте туыла сала 

ӛкпемен тыныс алуы жүзеге асырылып, кіші қан айналым шеңбері арқылы қан 

айналып, ӛкпе сабауындағы қысым тӛмендеуіне байланысты, ашық ӛзекше 

арқылы ӛтетін қанның кӛлемі баяулай түседі және ол біртіндеп 

облитерацияланып бітеледі.Кейбір жағдайларда ашық ӛзекшенің ӛз уақытында 

бітелмеуінен, кіші қан айналым шеңберіне қанның кӛлемінің  кӛп келуінен 

артық жүктеме туғызады. Ашық ӛзекше неғұрлым ұзақ сақталса, соғұрлым 

гемодинамикалық бұзылыстар мен жүректік асқынуларды туындатады. Аталған 

туа біткен даму ақауының клиникалық ағымы ӛзекшенің диаметріне 

байланысты қанның қолқадан ӛкпе сабауына лақтырылу кӛлемі мен  үлкен 

және кіші қан айналым шеңберлеріндегі қан тамырлардың кедергі 

мӛлшерлерінің қатынасына байланысты болып келеді. 

ААӚ кезіндегі гемодинамикалық бұзылыстардың маңызды тетігі ретінде 

ашық ӛзекше арқылы қанның үлкен қан айналым шеңберінен кіші қан айналым 

шеңберіне ӛтуі жатыр. Қолқа мен ӛкпе сабауының арасындағы қан қысымының 

градиенттік айырмашылығының артуынан, оттегіге бай қан қолқадан ӛкпе 

сабауына және ӛкпе тамырларына келіп қосылады. Ары қарай кіші қан айналым 

шеңберінің қан тамырларынан артық кӛлемді қан жүректің сол жақ бӛлігі мен 

қолқаға келіп түседі. Артық қан кӛлемінің ӛкпе қан тамырларына келіп түсуі, 

қанның іркілуіне алып келеді және жүректің сол жақ бӛлігіне артық күш 

түсуінен, олардың гипертрофиясы мен дилатациясын қалыптастырады. Бұл 

гемодинамикалық бұзылыс ӛзекшенің ӛлшемі мен оның формасына  және 

қосалқы қан тамырлардың іске қосылу мүмкіндігіне байланысты болып келеді. 

Ірі кӛлемді және ұзақ уақыт сақталған ААӚ кезінде ӛкпенің ұсақ қан 
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тамырларында тұрақты қайтымсыз склероздық ӛзгерістер қалыптасып, 

болжамы қолайсыз гемодинамикалық бұзылыстар орын алады.  Соңынан 

аталған ӛзгерістер ӛкпенің шеткері қан тамырларының қарсыласу кедергісінің 

артуына әкеледі.Бұл жағдайда нәрестелер мен ерте жастағы балаларда келесі 

клиникалық ӛзгерістер байқалады: анасын ему кезінде тез шаршағыштық, 

ентігу, цианоздар және жиі респираторлы аурулар. Мұндай жағдайда ең тиімді 

емдеу әдісі - хирургиялық жолмен түзету болып табылады. 

ААӚ патогенезі, клиникалық ағымының ерекшеліктері мен емдеу 

шараларын оңтайландыру барысы оның жіктемесіне тікелей тәуелді. Қазіргі 

таңда ААӚ-нің бірнеше жіктемелері қарастырылған. XX ғасырдың  50-ші 

жылдары американдық хирургтар мен Е.Н.Мешалкиннің басқаруындағы 

клиниканың дәрігерлері бірлесе құрастырылған ААӚ жіктемесі, ӛкпелік 

гипертензияның дәрежесіне сай жекелеген ААӚ-ні сатыларға бӛліп 

қарастырылған [135,136]. Бұл жіктемеде ААӚ-нің басқа да ЖТБДА-мен 

қосарласып келгендегі түрлері және сол жағдайларда кездесетін асқынулары 

қарастырылмаған. Осы кемшіліктерді ескере отырып, Б.В.Петровский (1963 

жылы) ААӚ жекелеген түрде немесе ЖТБДА-ның басқа түрлерімен 

қосарласып, асқынусыз немесе асқынумен кӛрініс беретін жіктеме ұсынды 

[137]. Жіктемеге сәйкес ААӚ мынадай асқынулармен қатар жүреді: 

бактериалды эндокардит, ӛкпелік гипертензия,  ӛзекшенің немесе ӛкпе 

артериясының аневризмасы, қан айналым декомпенсациясы. Бірақ  аталмыш 

жіктеменің де ӛзіндік кемшіліктері анықталды. Мысалы, ААӚ ЖТБДА-ның II 

және III түрлеріне жататын қолқа коарктациясы кезінде немесе ӛкпе 

кӛктамырының ақаулықтары кезінде, автордың сипаттаған жіктемесіне сәйкес 

келе бермейді, яғни операцияға дейін ААӚ-нің гемодинамикалық 

бұзылыстарды тудыру мүмкіндігі анықтала бермейді. Дәл осы жағдайда 

хирургиялық ем жасау тәсілі ААӚ болуы емес, негізгі ақаулықтың барысы 

үлкен рӛл атқарады [135,с.27;138]. 

A.Krichenko (1989ж) және бірлескен авторлардың ұсынған  ААӚ-нің 

ангиографиялық жіктемесі бойынша келесі түрлері ажыратылады: ӛзекшенің А 

түрі- ӛкпелік ұшының тарылуы; ӛзекшенің В түрі – қолқалық ұшының 

тарылуымен  сипатталатын қысқа ӛзекше; ӛзекшенің С түрі –тарылусыз 

тубулярлы құрылысты; ӛзекшенің D түрі – бірнеше тарылумен сипатталатын 

ӛзекше; ӛзекшенің Е түрі – ұзартылған консус тәрізді қиын анықталатын 

формасы. Аталған жіктеме қазіргі таңда кең қолданылуда және хирургиялық 

операциялық емдеу тәсілін таңдауға мүмкіндік береді [139]. 

Келтірілген жіктемелерді негізге алатырып қазіргі таңда нәрестелерде 

ААӚ емдеудің 3 тәсілі бар: консервативті (енгізілетін сұйықтық кӛлемін 

шектеу), хирургиялық ем, қабынуға қарсы стероидты емес дәрілік заттардың 

(ҚҚСЕДЗ) кӛмегімен медикаментозды емдеу. ААӚ емдеу тәсілдерінің жеке 

түрлеріне қысқаша шолу жасасақ, соңғы уақытта ААӚ бар нәрестелерді 

консервативті жолмен ем жүргізу мәселесі медициналық қоғамда кең 

талқылануға салынуда. Консервативті ем шаралары жетіліп туылған немесе 

шала туылудың жеңіл дәрежесінде, РДС дамуынсыз жүретін ААӚ қауіпсіз 
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ағымды түрлерінде жүргізу қолайлы болып табылады. Herrman және бірлескен 

авторлардың зерттеулерінде нәрестелерде ашық ӛзекшенің спонтантты 

жабылуы 86% жағдайда (орташа  ГЖ – 28 апта, салмағы – 998 г), стационарлық 

емдеуден шығарылғаннан кейін 11 айдың ішінде байқалған [140-142]. 

ААӚ екінші емдеу тәсілі болып медикаментозды терапия саналады. 

Медикаментозды терапия кӛбінесе гемодинамикалық айқын функционалды 

ашық ӛзекшеде қолданылады (ГАФАӚ). ГАФАӚ кезінде медикаментозды 

терапияның әртүрлі стратегиялық салыстырмалары кӛптеген зерттеушілердің 

ғылыми еңбектерінде кездеседі. Кӛптеген зерттеушілердің ішінде толыққанды 

салыстырмалы нәтижелердің мәліметтері D.B.Knight ғылыми еңбектерінде 

кӛрсетілген [143]. ГАФАӚ кезінде медикаментозды терапияда ЦОГ тежегіші 

ретінде индометоцин немесе ибупрофен қолданылады. Қос дәрілік заттардың 

ашық ӛзекшені бекітуде әсер ету механизімі бірдей және ӛзіндік қауіпті жанама 

әсерлер (олигурия, гипонатриемия, асқазан-ішектік қан кетулер, бүйрек, ми 

және мезентериалды қан тамырларында  қан айналымының транзиторлы 

тӛмендеуі т.б.) кӛрсетеді.  Салыстырмалы түрде алғанда ибупрофен 

индометацин дәрілік затына қарағанда бүйрек, мезентериалды және ми қан 

тамырланына едәуір тӛмен деңгейде жанама әсер кӛрсетеді [144,145]. 

Сондықтанда қазіргі таңда медикаментозды терапия ретінде ибупрофен дәрілік 

заты жиі қолданыс тапқан. Аталған дәрілік зат кӛктамыр ішіне енгізуге және 

ішке қабылдауға арналған. Индометацинмен салыстырғанда ибупрофен дәрілік 

затының кӛктамыр ішіне арналған түрі бағасының қымбаттылығына, кейбір 

елдер үшін қол жетімсіз болуына орай, аталған дәрілік заттың ішке қабылдауға 

арналған түрінің  қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы кӛптеген зерттеулер 

жүргізілуде [146]. 

Кейбір авторлар зерттеулердің жүргізілуіне қарамастан ішке қабылдауға 

арналған ибупрофенді қолдану барысында – жедел бүйрек жетіспеушілігі мен 

ішек перфорациясы сияқты маңызды асқынулар анықталатындығын және ААӚ 

емдеуге ұсынылуға болмайтындығын ӛз ғылыми еңбектерінде атап кӛрсеткен 

[147,148]. Сонымен қатар ААӚ медикаментозды емдеуде пікірталас тудыратын  

сұрақтардың бірі ҚҚСЕДЗ уақыт бойынша қолдану кӛрсеткіштері болып 

табылады. Осыған орай 3 негізгі стратегиялық бағыттар қарастырылған: дәрілік 

затты алдын алу шарасы ретінде қолдану, даму ақауының клиникалық 

кӛріністері басталғаннан кейін ем жүргізу (симптоматикалық) және клиникалық 

кӛріністері басталғанға дейін, яғни допплероэхокардиографиялық зерттеулер 

кезінде патология анықталған жағдайда (пресимптоматикалық). Бірден айта 

кететін жағдай аталған емдеу тәсілдерінің түрлерін нәтижені жақсартуда бір-

бірінен артықшылықтарымен кӛрсетуге болмайтындығын атап кӛрсеткен жӛн 

[143,р.77]. 

Жоғарыда айтылған, симптоматикалық және пресимптоматикалық емдеу 

стратегияларды салыстыру барысында әдістер бойынша ешқандай елеулі 

артықшылықтар анықталмады. Van Overmeire және бірлескен авторлар  ААӚ-

мен туылған нәрестелерді ӛмірінің 3-ші және 7-ші күндері бойынша 

индометацин дәрілік затының емдік әсерін салыстыра отырып зерттеу 
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жүргізген. Нәтижесінде ӛмірінің 3-ші күні индометацин дәрілік затын 

қабылдаған нәрестелерде жанама әсерлер жиі байқалған, бірақ  ААӚ ӛздігінен 

бітелу кӛрсеткіші тӛмен болуына байланысты, хирургиялық түзетулерді қажет 

еткен [148]. Индометацин дәрілік затын кеш (7-ші күні)  енгізген жағдайда 

ААӚ ӛздігінен бітелу кӛрсеткіші жоғары деңгейде байқалған. Соған қарамастан 

ерте гемодинамикалық асқынулар (ӛкпелік қан кетулер, НЭК және ҚІҚҚ) 

алғашқы 3–5 тәулікте жиі кездескен. Осыған орай ААӚ медикаментозы 

терапиясында әртүрлі елдер мен клиникаларда емдеуге арналған 

ұсыныстарында айырмашылықтар байқалады. Мысалы, Department of Neonatal 

Medicine Royal Prince Alfred Hospital (Австралия, Сидней қаласы) 

клиникасында ҚҚСЕДЗ қолдануы ААӚ диаметрінің динамикалық 

кӛрсеткіштеріне бақылау арқылы жүргізіледі. Сонымен қатар, барлық қауіп 

тобындағы нәрестелерге ӛмірінің  3–6 сағаттарында эхокардиографиялық 

зерттеулер жасалынған. Егер нәрестеде ашық ӛзекшенің диаметрі 2,0 мм –ден 

жоғары болса, туылғаннан 3сағат уақыт ӛткенде дәрілік заттың алғашқы 

мӛлшерін енгізген [149]. Сонымен қатар, Ресейде және Қазақстан 

Республикасында тіркелген ибупрофеннің ерітінді түріндегі кӛктамыр ішілік 

енгізуге арналған жаңа аналогы Orphan Europe компаниясында жасалынған 

«Педеа» дәрілік заты қолданылуда. Бұл дәрлік зат алдын алу шарасы ретінде 

қолдануға ұсынылмаған.Оған себеп, 2009 жылы ибупрофен дәрілік затын 

алдын алу мақсатында қолдануға арнап жүргізілген мультиорталықты 

рандомизирленген қосарарланған жасырын плацебо-бақыланатын зерттеулер 

болып табылады. Зерттеу нәтижесінде ААӚ бітелуіне аталған дәрілік заттың 

тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелденген, бірақ қолданғаннан кейін туындайтын 

жанама әсері (ҚІҚҚ, НЭК және БӚД) бойынша осы топтағы басқа да дәрілік 

заттармен салыстырғанда айырмашылықтар байқалмаған [150]. 

Ӛкінішке орай елімізде барлық босану үйлері мен перинатальды 

орталықтарында нәрестелер туылғаннан кейін ӛмірінің алғашқы сағаттарында 

оперативті түрде эхокардиографиялық тексерулер жүргізіле бермейді. ҚР 

ДСӘДМ денсаулық сақтауды дамыту сұрақтары бойынша эксперттік  

комиссияның 2014 жылдың 4 маусымында  № 10 хаттамасымен бекітілген 

«Ашық артериалды ӛзекшені диагностикалау мен емдеудің клиникалық 

хаттамасына» сәйкес эхокардиографиялық зерттеулер қауіп тобындағы (ГЖ ≤ 

30 апта, ӚЖЖ жүргізілген  жағдайда, сурфактант қабылдағандар мен  ӛмірінің 

алғашқы 48 сағат ішінде ӛкпелік қан кетулер) барлық нәрестелерге жүргізіледі. 

Осы хаттамаға сәйкес ГАФАӚ анықталған жағдайда нәресте ӛмірінің алғашқы  

2-5 күндері 24 сағаттық арақашықтықпен  10 мг/кг – 5 мг/кг – 5 мг/кг  мӛлшерде 

«Педеа» дәрілік заты кӛктамыр ішіне енгізіледі [151]. Терең шала туылған 

нәрестелер үшін ГАФАӚ ерте диагностикалау мен жүргізу барысы кӛптеген 

қиыншылықтар туғызады. 

Медикаментозды терапиядан ем нәтиже бермеген жағдайда немесе 

ГАФАӚ терең шала туылған нәрестелерге хирургиялық жолмен байлау 

оперативті ем жасалынады. Ең алғаш 1963 жылы ААӚ бар шала туылған 

нәрестеге жасалған операция сәтті аяқталды. ААӚ кең тараған емдеу әдісі 
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ретінде хирургиялық жолмен байлау арқылы түзетулер жатады. Аталған 

хирургиялық тәсілдің бірнеше модификациялары қарастырылған: қосарланған 

және үштік байлау [152], ӛзекшені бӛлу, ӛзекшенің ұштарын тігу, ӛзекшені 

механикалық тігіспен тігу, ӛзекшені жасанды қанайналым жағдайында түзету 

[64,р.157]. ААӚ-ні хирургиялық байлау тәсілі негізінен жасанды қанайналым 

жасамай-ақ сол жақты торакотомия арқылы жүргізіледі. Кӛп жағдайда ашық 

ӛзекшені бітеуде қосарланған байлау тәсілі қолданылады. Сонымен қатар,  бұл 

тәсіл қарапайым, сенімді және нәтижесі жоғары деңгейде.  Алайда байлау тәсілі 

түзетулер кезінде  жарақаттауға бейім және операция кезінде, операциядан 

кейін ерте кезеңде асқынуларға жол беруі мүмкін [153]. Операция барысында 

орын алуы мүмкін қауіпті жағдайлар: қан кетулер, пневмоторакс, ларингеалды 

қайтпа жүйкенің салдануы, хилоторакс (кеуде лимфа ӛзегінің зақымдануынан), 

және ұзақ уақыттан кейін қалыптасатын  сколиоздар [127,с.24; 154; 17,с.24; 

139,р.905;44,р.123]. Moller J.H (1994ж) және бірлескен авторлардың 

зерттеулерінде ГЖ 28 апта және одан кем шала туылған нәрестелерге ӛмірінің 

алғашқы  15 сағатында алдын алу мақсатында индометацин беріледі және ашық 

ӛзекшенің бітелуінде нәтиже байқалмағандарға хирургиялық байлау жолымен 

түзетулер жасалынады. Зерттеу нәтижесінде хирургиялық байлау тәсілінен 

кейін неврологиялық асқынулардың қалыптасу қаупі орын алмайтындығы 

туралы  қорытындыға келеді [34,р.923]. Қазіргі таңда әлемнің әртүрлі елдері 

мен емдеу мекемелерінде ААӚ хирургиялық байлау тәсілі екі реттік 

медикаментозды емдеу курсынан нәтиже болмаған жағдайда және ашық 

ӛзекшенің кеш қайта ашылу кезінде жүргізеді. ААӚ жасалаған хирургиялық 

оперативті ем нәтижесі қаншалықты алда туындауы мүмкін асқынулардан 

алдын алатыны немесе қорғайтыны жӛнінде сұрақтар бәс туғызады [31,р.624]. 

Ғылыми әдебиеттік деректерде келтірілген кӛптеген мәліметтердің 

болуына қарамастан нәрестелер мен ерте жастағы балалардағы ААӚ емдеуде 

қандай емдеу тәсілінің тиімділігі туралы нақты мәліметтер келтірілмеген. 

Ohlsson A. мен  Walia R. (2008) пікірлерінше шала туылған нәрестелердегі ААӚ 

хирургиялық байлау тәсілімен оперативті ем жүргізудің оңтайланған уақыты 

нақты анықталмаған болып табылады [155]. Сонымен қорытындылай келе 

нәрестелердегі ААӚ хирургиялық жолмен түзетуге кӛрсеткіш – ӚЖЖ  тәуелді, 

консервативті ем шараларынан нәтиже байқалмайтын гемодинамикалық айқын 

ААӚ болып табылады. Нәрестелердегі айқын гемодинамикалық ААӚ-ге ӛз 

уақытында жүргізілген хирургиялық түзетулер ӚЖЖ-де болу ұзақтығын 

шегереді. ААӚ бар нәрестелерге жүргізілген оперативті араласулар тӛмен 

деңгейдегі асқынулар мен операциядан кейінгі ӛлім кӛрсеткішінің тӛмендеуіне 

септігін тигізеді. [156,157]. 
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2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 
 

2.1 Зерттеу материалдарының сипаттамасы 

Аталған зерттеу жұмысы Тараз қаласындағы «Ғылыми-клиникалық 

кардиохирургия және трансплантология орталығында», Жамбыл Облыстық 

перинаталды орталықта, Алматы қаласы «Педиатрия және балалар хирургиясы 

ғылыми орталығында» және Алматы қаласы «Перинатология және балалар 

кардиохирургиясы» мекемелерінде жүргізілді. Жамбыл Облыстық перинаталды 

орталықта 2014-2015 жылдары ЖТБДА-мен туылған 176 нәрестелердің 

стационарлық науқастың медициналық картасына ретроспективті талдау 

жүргізілді. Ал, Тараз қаласындағы «Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және 

трансплантология орталығында» III- деңгейлі, ал Алматы қаласы «Педиатрия 

және балалар хирургиясы ғылыми орталығында» және Алматы қаласы 

«Перинатология және балалар кардиохирургиясы» мекемелерінде IV-деңгейлі 

ем қабылдаған ЖТБДА бар нәрестелер мен ерте жастағы балалар құрады. 

ЖТБДА туындатуы мүмкін қауіп факторларына талдаулар жүргізу үшін негізгі 

топтағы 176 нәрестелерді салыстыру мақсатында, бақылау тобына дені сау 50 

нәрестенің амблаториялық картасы таңдалынып алынды және талдау 

жасалынды. Сонымен қатар, жүректің туа біткен кардиоваскулярлы аурулары 

бар балаларға хирургиялық кӛмекті жақсату барысында таңдап алынған 176 

нәрестелердің ішінен, туа біткен ашық артериалды ӛзекшесі бар 37 (21%) шала 

туылған нәрестелер таңдап алынды. Шала туылған нәрестелерді кешенді 

(комплекс): клинико-анамнездік, электрокардиографиялық, кеуде сарайының 

рентгенографиясы, эхокардиография, қанның газдық құрамы мен қышқыл-

сілтілік статустық талдау зерттеулерге сүйене отырып, гестациялық жасы, 

салмағы, ашық артериалды ӛзекшенің ерекшеліктеріне байланысты топқа 

бӛлінді. Әр топтағы шала туылған нәрестелерге жүргізілген консервативті-

медикаментозды және хирургиялық емдеу шараларының нәтижесі сарапталып, 

нәтижелері анықталды. Ашық артериалды ӛзекшені хирургиялық жолмен 

«лигирлеу» операциясы арқылы емдеу тәсілдерінің артықшылықтары мен 

тиімділіктері, хирургиялық түзетуден кейінгі асқынулар мен ӛлім деңгейінің 

тӛментетуге маңыздылығы толығымен сипатталады. 

Клиникалық зерттеу обьектісі: Жамбыл Облысы бойынша  2014-2015 

жылдар аралғындағы жүректің туа біткен даму ақаулары бар 1 жасқа дейінгі 

және ӛмірінде алғаш рет анықталған балалар құрады. 

Зерттеу дизайны: ретроспективті сипаттамалы жағдай – бақылау (case-

control study) зерттеулер бойынша құрастырылды. 

Зерттеуге алынған таңдау кӛлемі: заманауи, кең тараған  арнайы 

EpiInfo7 бағдарламасымен есептеу арқылы таңдап алынды. Аталған бағдарлама 

бойынша таңдау кӛлемі n ≥170 кем болмау қажет. Жалпы Жамбыл Облысы 

бойынша 2014-2015 жылдар аралығында 510 нәрестелер ЖТБДА-мен туылған. 

Зерттеудің негізгі тобына алу алаптарының негізінде ЖТБДА бар 176 

нәрестелер таңдап алынды. Жүректің туа біткен даму ақауларының кездесу 

жиілігі мен таралуы-Medinfo.kz сайтындағы Республикалық және Жамбыл 
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Облыстық перинатальды орталықтың статистикалық мәліметтеріне 

негізделді.Сонымен қатар, ЖТБДА таралу кӛрсеткіштерінің Қазақстан 

Республикасындағы Облыстары бойынша ерекшеліктеріне сипаттама жасау 

мақсатында ҚРДСӘД-нің «Медициналық кӛмек кӛрсетуді ұйымдастыру 

департаментінің» статистикалық мәліметтеріне сүйене отырып, салыстырмалы 

талдаулар жасалынды. Аталған мәліметтердің негізгі мақсаты- ЖТБДА таңдау 

жасау мүмкіндіктеріне оңтайлы ықпал жасау. 

Зерттеудің негізгі тобына ЖТБДА бар балаларды алу талаптары: 

- ӛмірінде алғаш рет ЖТБДА анықталған нәрестелер мен ерте жастағы 

балалар; 

- гестациялық жасы ≥ 25 аптадан жоғары және салмағы ≥ 700 гр.нан артық 

ЖТБДА бар шала туылған нәрестелер; 

- ӛзге де жүйелер мен мүшелердің туа біткен даму ақауларымен 

қосарланбаған ЖТБДА бар  нәрестелер мен ерте жастағы балалар. 

Зерттеу тобына алмау талаптары: 

- 1 жастан асқан ЖТБДА бар балалар; 

- гестациялық жасы ≤ 25 аптадан тӛмен және салмағы ≤ 700 гр.нан кем 

ЖТБДА бар шала туылған нәрестелер; 

- қосарланған басқа да жүйелер мен мүшелердің туа біткен даму ақаулары 

бар балалар; 

- ЖТБДА диагнозы нақтыланбаған балалар. 

Клиникалық зерттеудің дизайны тӛмендегі суретте кӛрсетілген (сурет 1) 

Ретроспективті клиникалық клиникалық  зерттеу

Әдістер: 1. Жалпы клиникалық зерттеулер     3. Аспаптық зерттеулер

2. Анкета жүргізу әдісі                           (инвазивті емес)

Жамбыл Облысы бойынша 1 жасқа дейінгі ЖТБДА туылған

510 нәрестелер (2014-2015жж.)

Зерттеуге алынған 1 жасқа дейінгі ЖТБДА                          Бақылау тобы

бар балалар саны- 176 үшін дені сау

балалар саны - 50

ЖТБДА: ААӨ                   ЖТБДА басқада нозологиялық

шала туылған                    түрлері бойынша балалар

нәрестелер- 37 саны - 139

 

Сурет 1— Зерттеу дизайны 
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Жүректің туа біткен даму ақауларының  жеке нозологиялық түрлерінің 

таралу кӛрсеткіштеріне талдау жүргізу барысы ДДСҰ ұсынылған  Q20 - Q28 

«Қан айналымы жүйесінің туа біткен ақауларының » XVII кластық «Туа біткен 

ауытқулар [даму ақауы], деформациялар және хромосомдық ауытқулар» 

аурулардың халықаралық жіктелуі (АХЖ) мен денсаулығына байланысты (10-

шы қайта қарау) номенклатурасы позицияларына сәйкес тіркелді.  Жіктемеге 

сәйкес ЖТБДА жеке нозологиялық түрлері тӛмендегі кестеге сай іріктеліп 

алынды (кесте 2). 

 

Кесте 2 — Қан айналым жүйесінің туа біткен аномалияларының (даму 

ақаулары) АХЖ- 10 сейкес жеке нозологиялық түрлері 

АХЖ-10 

кодтары  

Қан айналым жүйесінің туа біткен аномалиялары(даму ақаулары) 

1 2 

Q20 Жҥрек камералары мен қосындыларының  туа біткен аномалиялары  

[даму ақаулары ] 

Q20.0 Жалпы артериалды бағана 

Q20.1 Оң қарынша кіреберісінің қосарлануы 

Q20.2 Сол қарынша кіреберісінің қосарлануы 

Q20.3 Дискордантты  қарынша-артериалдық қосарлану 

Q20.4 Қарынша кіреберіс тесігінің  қосарлануы 

Q20.5 Дискордантты  жүрекше-қарыншалық  қосарлану 

Q20.6 Жүрекше құлақшасының изомериясы 

Q20.8 Жүрек камералары мен қосындыларының  басқа туа біткен аномалиялары (даму 

ақаулары) 

Q20.9 Жүрек камералары мен қосындыларының анықталмаған туа біткен 

аномалиялары (даму ақаулары) 

Q21 Жҥрек қалқаларының  туа біткен аномалиялары [даму ақаулары] 

Q21.0 Қарынша аралық қалқаның кемістігі 

Q21.1 Жүрекше аралық қалқаның кемістігі 

Q21.2 Жүрекше –қарынша аралық қалқаның кемістігі 

Q21.3 Фалло тетрадасы 

Q21.4 Қолқа мен ӛкпе артериясының арасындағы қалқа кемістігі 

Q21.8 Жүрек қалқаларының  басқа туа біткен аномалиялары (даму ақаулары) 

Q21.9 Жүрек қалқаларының анықталмаған туа біткен аномалиялары (даму ақаулары) 

Q22 Ӛкпе сабауы және ҥш жармалы қақпақшалардың туа біткен 

аномалиялары [даму ақаулары] 

Q22.0 Ӛкпе сабауы қақпақшасының туа біткен атрезиясы 

Q22.1 Ӛкпе артериясы қақпақшасының туа біткен стенозы 

Q22.2 Ӛкпе артериясы қақпақшасының туа біткен жетіспеушілігі 

Q22.3 Ӛкпе артериясы қақпақшасының басқа туа біткен  ақауы 

Q22.4 Үш жармалы қақпақшасының туа біткен стенозы 

Q22.5 Эбштейн  аномалия 

Q22.6 Жүректің оң жақтық гипоплазия синдромы 

Q22.8 Үш жармалы қақпақшасының басқа туа біткен  ақауы 
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2-кестенің жалғасы 

1 2 

Q22.9 Үш жармалы қақпақшасының анықталмаған туа біткен аномалиялары (даму 

ақаулары) 

Q23 Қолқа және митралды қақпақшалардың туа біткен аномалиялары  

[даму ақаулары] 

Q23.0 Қолқа қақпақшасының туа біткен стенозы 

Q23.1 Қолқа қақпақшасының туа біткен жетіспеушілігі 

Q23.2 Митралды қақпақшасының туа біткен стенозы 

Q23.3 Митралды қақпақшасының туа біткен жетіспеушілігі 

Q23.4 Жүректің сол жақтық  гипоплазия синдромы 

Q23.8 Қолқа  және митралды қақпақшаның басқа туа біткен даму ақауы 

Q23.9 Қолқа  және митралды қақпақшалардың анықталмаған туа біткен даму ақаулары 

Q24 Жҥректің басқа туа біткен аномалиялары [даму ақаулары] 

Q24.0 Декстрокардия 

Q24.1 Синистрокардия 

Q24.2 Үш жүрекшелі жүрек 

Q24.3 Ӛкпе артериясы қақпақшасының  воронкотәрізді стенозы 

Q24.4 Қолқа астылық туа біткен стеноз 

Q24.5 Тәждік тамырлардың даму ақаулары 

Q24.6 Жүректің туа біткен блокадасы 

Q24.8 Жүректің басқа анықталған туа біткен даму ақаулары 

Q24.9 Анықталмаған жүректің туа біткен даму ақаулары 

Q25 Ірі артериялардың туа біткен аномалиялары [даму ақаулары] 

Q25.0 Туа біткен ашық артериалды ӛзекше 

Q25.1 Қолқа коарктациясы 

Q25.2 Қолқа атрезиясы 

Q25.3 Қолқа стенозы 

Q25.4 Қолқаның басқа туа біткен даму ақаулары 

Q25.5 Ӛкпе артериясының атрезиясы 

Q25.6 Ӛкпе артериясының стенозы 

Q25.7 Ӛкпе артериясының  басқа туа біткен даму ақаулары 

Q25.8 Магистралды тамырлардың транспозициясы 

Q25.9 Ірі артериялардың анықталмаған туа біткен даму ақаулары 

Q26  Ірі кӛк тамырлардың туа біткен аномалиялары [даму ақаулары] 

Q26.0 Қуыс кӛк тамырдың туа біткен стеноз 

Q26.1 Сол қуыс кӛк тамырдың сақталуы 

Q26.2 Ӛкпе кӛк тамырлар қосарлануының тоталды аномалиясы (даму ақаулары) 

Q26.3 Ӛкпе кӛк тамырлар қосарлануының толық емес аномалиясы (даму ақаулары) 

Q26.4 Ӛкпе кӛк тамырлар қосарлануының анықталмаған аномалиясы (даму ақаулары) 

Q26.5 Қақпа кӛк тамырлар қосарлануының аномалиясы (даму ақаулары) 

Q26.6 Қақпа кӛк тамыр-бауыр-артериалды фистула 

Q26.8 Ірі кӛк тамырлардың басқа  туа біткен аномалиясы (даму ақаулары) 

Q26.9 Ірі кӛк тамырлардың анықталмаған  туа біткен аномалиясы (даму ақаулары) 
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Зерттеуге алғашқы құжаттар ретінде: «Жамбыл Облыстық перинаталды 

орталығындағы» ЖТБДА бар нәрестелердің ауру тарихы, Тараз қаласындағы 

«Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығы», 

Алматы қаласы «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында»  

стационарлық емдеуге жатқызылған ЖТБДА бар ерте жастағы балалардың ауру 

тарихтары қолданылды. Алғашқы кезеңде, ЖТБДА-ның таралуы мен 

құрылымдық ерекшеліктері анықталды, статистикалық талдаулар жүргізілді. 

Екінші кезеңде, жаңа туылған нәрестелер арасында жүректің тума даму 

ақауларынан болатын ӛлімнің себептеріне зерттеулер жүргізілді. Үшінші 

кезеңде, ЖТБДА бар негізгі топтағы және дені сау бақылау тобындағы 

балалардың ата-аналарына анкеталық сұрау жүргізілді. Тӛртінші кезеңде 

ЖТБДА бар балаларға хирургиялық кӛмек кӛрсетуді жақсарту қарастырылды. 

Бірінші кезең бойынша зерттеуге алынған 2014-2015 жылдар бойынша 

Жамбыл Облысындағы ЖТБДА нәрестелер мен ерте жастағы балалар арасында 

таралу  жиілігі мен құрылымдық ерекшеліктеріне терең талдаулар жасалынды. 

Алынған нәтижелер Қазақстан Республикасындағы  Облыстар мен маңызды 

қалалар бойынша статистикалық мәліметтермен салыстырулар жүргізілді. 

Зерттеуге таңдау жасаудың негіздемесі жан-жақты нақты зерттеу нәтижелерінің 

қорытындыларымен дәйектеліп жасалынды. ЖТБДА жеке нозологиялық 

түрлері бойынша экстенсивті және интенсивті кӛрсеткіштер бойынша 

талданды. 

Екінші кезең бойынша зерттеу материалы ретінде 2014- 2015 жылдар 

аралығында Жамбыл Облыстық перинатальды орталығы мен Тараз қалалық 

перинатальды орталығында ӛлі туылған және әртүрлі жүректің туа біткен даму 

ақауларынан ӛлген 24 нәрестелердің даму тарихына ретроспективті талдау 

2-кестенің жалғасы 

1 2 

Q27 Шеткері тамырлар жҥйесінің туа біткен аномалиялары [даму ақаулары] 

Q27.0 Кіндік артериясының туа біткен болмауы және гипоплазиясы 

Q27.1 Бүйрек артериясының туа біткен стенозы 

Q27.2 Бүйрек артериясының басқа туа біткен даму ақаулары 

Q27.3 Шеткері артериовенозды даму ақаулары 

Q27.4 Туа біткен флебэктазия 

Q27.8 Шеткері тамырлар жүйесінің басқа туа біткен даму ақаулары 

Q27.9 Шеткері тамырлар жүйесінің анықталмаған  туа біткен даму ақаулары 

Q28 Қан айналым жҥйесінің басқа туа біткен аномалиялары [даму ақаулары] 

Q28.0 Прецеребралды тамырлардың артериовенозды даму аномалиялары 

Q28.1 Прецеребралды тамырлардың басқа даму аномалиялары (даму ақаулары) 

Q28.2 Церебралды тамырлардың  басқа даму аномалиялары (даму ақаулары) 

Q28.3 Церебралды тамырлардың басқа даму аномалиялары (даму ақаулары) 

Q28.8 Қан айналым жүйесінің басқа анықталған туа біткен аномалиялары (даму 

ақаулары) 

Q28.9 Қан айналым жүйесінің анықталмаған туа біткен аномалиялары(даму ақаулары) 
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жасалынды. ЖТДА-нан ӛлі туылған және ӛлім саны, жас бойынқа құрылымдық 

ерекшеліктері және ықтимал себептері анықталды.Сонымен қатар ерте жастағы 

балалар ӛлімі: магистралды тамырлардың транспозициясы, қолқа 

коарктациясы, ӛкпе артериясының атрезиясы және ҚАҚК (қарынша аралық 

қалқа кемістігі) сияқты күрделі анатомиялық даму ақауларында кездесетіндігі 

анықталып және негізгі себепші факторлары сарапталды. 

Үшінші кезең бойынша ЖТБДА туындататын қауіп-қатер факторларын 

зерттеу үшін ЖТБДА бар негізгі топтағы (НТ, n=176) және дені сау бақылау 

тобындағы (БТ, n=50) балалардың ата-аналарына  демографиялық факторлар 

(ата-анасының жасы, отбасылық жағдайы және білім деңгейлері); әлеуметтік-

гигиеналық факторлар (ата-анасының зиянды әдеттері (темекі шегу, 

алкоголизм, жұмысының персоналды компьютермен 

байланыстылығы);медико-биологиялық факторлар: акушерлік анамнез 

(токсикоз, гестоздар, құрсақ ішілік инфекциялар), жүктілік кезіндегі бастан 

ӛткізген аурулар (ЖРВИ, анемия, пиелонефрит) бойынша анкеталық сұрау 

жүргізілді. Анкеталық сұраулар қазақ және орыс тілдерінде Жамбыл Облыстық 

перинаталды орталықта жүзеге асырылды (қосымша 1). Негізгі топтағы 

ЖТБДА бар балалардың кӛрсеткіштерімен салыстыру мақсатында жүрегінде 

патологиялық шуылдары жоқ, физикалық және психикалық дамуы жасына сай, 

«Жамбыл Облыстық перинаталды орталықта» туылған  50 дені сау 

нәрестелердің ата-анасына анкеталық сұраулар алынды. Аталған нәрестелердің 

туылған кездегі жағдайы Апгар шкаласы бойынша бағаланып, кӛрсеткіші  9 

баллдан тӛмен болмады және кешендік бағалау негізінде бірінші денсаулық 

тобына жатқызылған балалар құрады. Алғашқы материалдар ретінде 

нәрестелердің босану (форма 096\у) және даму тарихы (форма 097\у) алынды. 

Тӛртінші кезең бойынша ЖТБДА ААӚ бар шала туылған нәрестелерге 

хирургиялық кӛмек кӛрсетуді жақсарту шарасын қарастырылды. Ол үшін: 

зерттеуге Жамбыл Облыстық перинаталды орталықта 2014-2015 жылдары 

аталған ЖТБД-мен 37 шала туылған нәрестелер таңдалып алынды. Шала 

туылған нәрестелерді кешенді: клинико-анамнездік, электрокардиографиялық, 

кеуде сарайының рентгенографиясы, ЭхоКГ, қанның газдық құрамы мен 

қышқыл-сілтілік статустық талдауға сүйене отырып, гестациялық жасы, 

салмағы, ашық артериалды ӛзекшенің ерекшеліктеріне байланысты топқа 

бӛлінді. Әр топтағы шала туылған нәрестелерге жүргізілген консервативті-

медикаментозды және хирургиялық емдеу шараларының нәтижесі сарапталып, 

нәтижелері анықталды. Шала туылған нәрестелерге ААӚ кезінде «лигирлеу» 

тәсілін қолдана отырып хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларымен 

жақсартылды. 

 

2.2 Зерттеу әдістерінің сипаттамасы 

Ғылыми жұмыстарының мақсаты мен міндеттеріне жету үшін тӛмендегіше  

зерттеу әдістері қолданылды: жалпы клиникалық, аспаптық, анкета жүргізу 

әдісі мен статистикалық зерттеулер. 
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Жалпы клиникалық зерттеулер  барысында нәрестелер мен ерте жастағы 

балалардың ауру тарихы бойынша ретроспективті талдаулар (анамнездік, 

антропометриялық және физикалық-психикалық даму кӛрсеткіштері, Апгар 

шкаласы бойынша бағалау) жасалынды. ЖТБДА бар балалардың жүрек-қан 

тамыр жүйесін зерттеу барысында келесі белгілерге: тері және кілегей 

қабықтардың түсіне, цианоздар мен ісінулердің локализациясына, жүрек 

аймағының жалпы шолу мәліметтеріне, физикалық зерттеу нәтижелеріне назар 

аударылды. 

ЖТБДА бар нәрестелер мен ерте жастағы балаларға кешенді тексерілуден 

ӛту және диагностикалау үшін: электрокардиография, эхокардиография, кеуде 

сарайының рентгенография,  доплерэхокардиография және қажет жағдайда 

жүрек қуысының катетеризациясы сияқты аспаптық зерттеу әдістері 

қолданылды. 

- Электрокардиография 12 каналды «Heartscreen» электрокардиографта 

(Innomed Medical Ins, Hungary), арнайы 50 мм/с жылдамдықтағы тастапмен 

жасалынды, кейбір жағдайда жүректің ӛткізгіштік жүйесіндегі ӛзгерістерге 

терең талдаулар жүргізу үшін тӛменгі жылдамдықты (25 мм/с) қолданылды. 

- Эхокардиограмма - трансторакалды ЭХО-КГ 3,5 МГц. жиіліктегі 

секторлы датчиктің кӛмегімен, «Philips iE33 xMATRIX Echocardiography 

System» (Philips, USA) аспаптың кӛмегімен жүргізілді. 

- Кеуде сарайының рентгенографиялық зерттеулері «EDR 750 В» № 044-28 

(Венгрия, 1986г.) аспабын қолданып жүргізілді. Кеуде сарайына жасалған  

рентген суретінің кӛмегімен КТИ % дәрежесі мен жүрек кӛлемінің ӛзгерістері 

анықталды. 

Инвазивті зерттеу жүрек қуысының катетеризациясы мен  

ангиокардиография әдістері арқылы жүзеге асырылды. 

Нәрестелер мен ерте жастағы балалардағы ЖТБДА туындататын қауіп 

факторларын анықтау мақсатында ата-аналарына анкета жүргізу әдісі 

қолданылды. Анкетада ЖТБДА туындататын: демографиялық, әлеуметтік-

гигиеналық және медико-биологиялық факторлар толығымен қарастырылды. 

(Қосымша 1). Құрастырылған картада ЖТБДА туындататын қауіп 

факторларыны туралы мәліметтер жан-жақты қарастырылды  (Васильев В.В., 

2008; Тихонова О.С., 2010 және бірлескен авторлардың мәліметі бойынша): 

- Демографиялық факторлар  (ата-анасының  жасы, отбасылық жағдайы  

және білім деңгейлері); 

- Әлеуметтік-гигиеналық факторлар (ата-анасының зиянды әдеттері 

(темекі шегу, алкоголизм, жұмысының персоналды компьютермен 

байланыстылығы)); 

-Медико-биологиялық факторлар: 

- акушерлік анамнез  (токсикоз, гестоздар, құрсақ ішілік инфекциялар); 

- жүктілік кезіндегі бастан ӛткізген аурулар (ЖРВИ, анемия, пиелонефрит). 

Отбасылық анамнезде ата-аналардың жасы, зиянды әдеттері, созылмалы 

аурулардың болуы, жақын туыстарының арасында ЖТБДА мен басқада даму 

ақауларының кездесу жағдайларына аса назар аударылды. Баланың ӛмір 
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анамнезінде келесі параметрлерге назар аударылды: туылған кездегі жалпы 

жағдайы(Апгар шкаласы бойынша), жүрек аймағындағы патологиялық 

шуылдардың анықталу уақыты,тері жабындысы мен кілегей қабықтардағы 

цианоздардың байқалулары, ентігулер және олардың физикалық жүктемеге 

тәуелді сипаттамалары, жүрек жетіспеушілікті емдеу барысы және оның 

нәтижесі. 

 

ЖТБДА бар балаларға анкета жҥргізу әдісі 

ЖТБДА туындататын қауіп факторларын анықтау мақсатында 2014-2015 

жылы Жамбыл Облыстық перинаталды орталықта туылған дені сау және 

ЖТБДА бар нәрестелер мен ерте жастағы балалардың ата-аналарына арнайы 24 

сұраудан тұратын анкеталық сұрау түрінде жүргізілді. Аталған  тест-анкета 

Васильев В.В., 2008; Тихонова О.С., 2010 және бірлескен авторлардың 

ұсынысы бойынша дайындалған (кесте3) [39]. 

 

Кесте 3 — ЖТБДА туындататын негізгі қауіп факторлар 

 

Қауіп факторлары 
Белгілер 

градациясы 

Диагностикалық 

коэффициенті 

Ақпараттану 

коэффициенті 

1 2 3 4 

Медико-биологиялық 

Ата–аналарында жұқпалы 

инфекциялардың болуы 
ия 5 0,40 

жоқ -2 0,24 

Анасында құрсақ ішілік 

инфекциялардың болуы: ЦМВ, 

уреаплазмоз, вирусты гепатит В, 

хламидиоз,мерез 

ия 5 0,36 

жоқ -2 0,35 

Жүктілік: 

1-ші ия 0 0,01 

2-ші ия -1 0,05 

3-ші ия 1 0,02 

4-ші және жоғары ия 5 0,26 

3-ші кестенің жалғасы 

Анасының анамнезінде медициналық 

аборттың болуы 
ия 4 0,38 

жоқ -1 0,08 

Анасында жүктілік кезінде анемияның 

болуы беременности 
ия 3 0,37 

жоқ -2 0,25 

Анасында жүктілік кезінде созылмалы 

аурулардың ӛршуі 
ия 3 0,26 

жоқ -1 0,13 

Әлеуметтік-гигиеналық 

Анасының темекі шегуі ия 4 0,29 

жоқ -1 0,05 

Әкесінің темекі шегуі ия 4 0,29 

жоқ -1 0,05 
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3-кестенің жалғасы    

1 2 3 4 

Анасының алкаголді ішімдікке салынуы ия 3 0,50 

 жоқ -2 0,45 

Әкесінің алкаголді ішімдікке салынуы ия 3 0,50 

жоқ -2 0,45 

Демографиялық 

Анасының жасы    

≥ 18 Ия 3 0,26 

≤ 35 ия -1 0,13 

Толық емес отбасы ия 9 0,61 

жоқ -1 0,04 

Анасының білімі:    

Орта ия 3 0,08 

Арнайы кәсіптік ия 3 0,50 

Жоғары ия -3 0,55 

3-ші  кестенің жалғасы 

Әкесінің білімі:    

Орта ия 1 0,01 

Арнайы кәсіптік ия 3 0,50 

Жоғары ия -5 0,82 

 

Анкета картасы негізгі ЖТБДА қауіп факторларының туындату себептерін 

ескере отырып 3 бӛлімнен құралған. Кӛп факторлы зерттеулер қорытындысы 

арнайы болжамды кестеде – 14  негізгі белгілер бойынша кӛрсетілген. Ата-

аналардан сұраулар жүргізу үшін әрбір белгілердің диагностикалық  

коэффициенттеріне сәйкес градациялық белгілері тіркелген, соңынан барлық 

белгілерді қосу қажет (Кесте 2). Коэффициенттер қосындысы +13тең немесе 

жоғары болған жағдайда, нәрестелердің ЖТБДА туылу болжамы 95% құрайды. 

Ата-аналарға 14  негізгі белгілер бойынша кӛрсетілген 3 бӛлімнен құралған 

анкета  сұраулар ӛз еріктерімен толтырылды. Статистикалық кӛрсеткіштерді 

есептеу кезінде стандартты әдістер қолданылды. Зерттеу нәтижесі бойынша 

топтар құрастырылып, ӛзара корреляциялық байланыс анықталды. 

 

2.3 Материалдардың статистикалық ӛңдеуі 

Ғылыми жұмыстың зерттеу барысында алынған нәтижелер  « Microsoft 

Excel 2007-2010 »  электрондық кестелер , Statistica for Windows» v. 7.0, StatSoft 

Inc. (АҚШ) қолданбалы бағдарламалық жүйе  және « SPSS Statistics -17» 

статистикалық бағдарламалары арқылы статистикалық ӛңдеуден ӛткізілді. 

Статистикалық талдау материалдар озық параметрлік және параметрлік 

емес биомедициналық зерттеулердегі статистикалық талдау әдістерін, сондай-

ақ , медициналық деректерді талдау үшін қазіргі заманғы талаптарға сәйкес 

дәлелді медицина критерийлерін пайдалана отырып жүзеге асырылды. 
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Статистикалық зерттеу әдістері барысында: интенсивті кӛрсеткіш, экстенсивті 

кӛрсеткіш,  орташа статистикалық қателік; t - сенімділік; p – мінсіз болжам 

тиімділігі (р=95,0%, 99,9%), (р=95,0%; р=99,9%, p<0,01; p<0,001), орташа мәнде 

арасында айырмашылық бар (немесе жоқ) туралы болжамды тексеру үшін 

параметрлік емес критерийлер және Пирсонның корреляциялық байланыс 

коэффиценттік формуласы қолданылды. 

Ҥлестік (экстенсивтік) кӛрсеткіш – жиынның (бүтіннің) бӛлшегін немесе 

оның құрамын кӛрсетеді. Мысалы: аурушандық, мүгедектіктің, ӛлім 

себептерінің құрамы. Жалпы дәрігерлер санының құрамы түрлі 

мамандықтардан тұрады, халық құрамы – жынысы, жас шамасы, мамандығы 

бойынша бӛлінеді. Бұл кӛрсеткіш пайызбен белгіленеді (барлығы 100% деп 

алынады).Үлестік (экстенсивтік) кӛрсеткіш = жиынның бӛлшегінің абсолюттік 

мӛлшері х 100жиынның жалпы абсолюттік мӛлшері. 

Қарқынды (интенсивтік) кӛрсеткіш – болмаса жиілік, таралу 

кӛрсеткіші деп атайды. Бұл кӛрсеткіш бір белгінің немесе 

құбылыстың зерттелетін ортадағы, жиынтықтағы жиілігін анықтайды. 

Қарқынды кӛрсеткіш = зерттелетін жағдайдың абсолюттік саны х 1000 

сол ортаның абсолюттік саны. Сонымен қарқынды кӛрсеткіштер зерттелетін 

жағдайлардың жиілігіне байланысты 100, 1000, 10 000, 100 000-ға есептелінеді, 

себебі қарқынды мӛлшерлер бүтін санмен кӛрсетілу керек, сонда салыстыру 

оңай болады. Қарқынды кӛрсеткіштің пайдалануы: зерттелетін жағдайдың 

деңгейін, жиілігін, таралуын анықтағанда; зерттелетін жағдайдың түрлі 

жиынтықтағы жиілігін кӛрсеткенде (мысалы, әр түрлі мемлекеттердегі туулық 

кӛрсеткіштерін салыстырғанда т.б.); бірнеше жыл бойы бір жағдайдың 

құбылысын бақылағанда (мысалы, бірнеше  жыл ішінде сәбилер ӛлімінің 

кӛрсеткішінің ӛзгеруі т.с.с). 

Статистикалық қателер ӛзіндік статистикалық әдістермен ерешеленеді, 

яғни басты жиынтықтан объектінің бӛлігін алып қарастырады. Басты жиынтық 

кӛрсеткіштерінің сипатталуынан іріктеуді зерттеуде пайда болған қателерді 

репрезентативті қате деп атайды. Статистикалық қатенің шамасы іріктеуге 

кіретін сандық мүшелерге және белгінің ӛзгеру дәрежесіне байланысты. 

Неғұрлым белгінің ӛзгеруі күшті болса, соғұрлым статистикалық қатесі де кӛп 

болады; іріктеу кӛлемі кӛп болса, қатесі де аз болады. Осы қателер басты 

жиынтықтағы сенімділік шекараларын, іріктеу және айырма кӛрсеткіштерінің 

сенімділігін, ғылыми-зерттеу жұмыстарында іріктеу кӛлемін анықтауда 

қолданылады. Сатистикалық қатені m әріпімен белгілеп, параметр жазуының 

астыңғы жолына жазады.Сенімді интервалдар деп соңғы мағынаны, яғни оның 

шегінде басты жиынтық параметрінің болуын айтады. Вариациялық 

статистиканың пайымдауынша, басты жиынтықтың орташа арифметикалығы 

±3m шекарасында жатады, орташа арифметикалықтан (бірге(σ және С) іріктеу 

зерттеулерінде; кӛп жағдайда бұл жақын келеді.Орташа арифметикалықтың 

қатесін ( ) мына формула бойынша есептейді: 
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Белгілі нүктелік таңдама сипаттамалар бойынша интервалды баға немесе 

сенімділік интервалын құруға болады, онда қандай да бір ықтималдықпен 

генералды параметр орналасады. Белгілі таңдама кӛрсеткіштер негізіндегі 

генералды параметрлер туралы сенімді түрде айтуға келетін болып есептелген 

ықтималдықтар сенімді деп аталады. Әдетте медициналық-биологиялық 

зерттеулерде Р=0,95 (95%) сенімділік ықтималдығының мәні қолданылады.  

Параметрдің нақты мәнінің осы шектерден шығу ықтималдығы 1–

0,95=0,05 (5%)-тен аспайды. Сенімділік ықтималдықты толықтыратын шаманы 

әдетте α деп белгілейді. Орталық шекті теоремадан білетініміздей, таңдамалар 

алынған бастапқы жиынтықтың тарамдалуына тәуелсіз таңдама орташалар 

жуықтап алғанда қалыпты тарамдалуға ие. Осылайша, таңдама орташа мән 

үшін сенімділік интервалы  және  мәндерінің арасында 

орналасқан, мұндағы mx орташаның стандартты қатесі, tα– Стьюдент 

коэффициенті, п таңдама кӛлеміне тәуелді (немесе сәйкес f бостандық 

дәрежелірінің саны) шама және сенімділік ықтималдығының таңдалған 

деңгейіне тәуелді шама Стьюдент тарамдалу кестелері бойынша анықталады. tα 

коэффициент шамасы сенімділік ықтималдығын 1-ге дейін толықтыратын α 

деңгейінде кесте бойынша анықталады, яғни сенімділік ықтималдығы 95% 

жағдайда интервал симметриясы ескерілгенде (1-0,95)=0,05 деңгейінде. Орташа 

мәндерді салыстыру үшін параметрлік емес критерийлердің толық қатары 

қолданыла алады, олардың ішінде маңызды орынды рангілі критерийлер алады.  

Осы критерийлерді қолдану салыстырылатын топтардың мүшелерін 

ранжирлеуге негізделген. Бұнда ранжирленген қатардың мүшелері 

салыстырылмайды, олардың реттік нӛмірдері немесе рангілері салыстырылады. 

Салыстырылатын тәуелсіз таңдамалардың бір генеральды жиынтыққа қатысы 

туралы болжамды тексеру үшін Манна—Уитни U-критерийін келтіреміз. Екі 

таңдаманың барлық мәндерін бір қатарға ӛсу ретімен біріктіреміз. Осы 

қатардың әрбір элементіне 1-ден N= n1+ n2–ға дейін номер (ранг) береміз. Егер 

қатардың бірнеше элементтері шамалары бойынша сәйкес келсе, онда 

әрқайсысына олардың номерлерінің арифметикалық орташасына тең ранг 

беріледі. Бірінші таңдаманың R1 рангілерінің суммасын және екінші 

таңдаманың R2 рангілерінің суммасын анықтаймыз және статистикаларды 

есептейміз:  

 

U критерийі ретінде осы сандардың ең кішісін таңдаймыз. Егер оның мәні 

кестеде α мәнділік деңгейінің бойында және f бостандық дәрежелерінің саны 
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(кіші таңдама кӛлемі) үшін кӛрсетілген критикалық мәннен үлкен болса, онда 

нольдік болжам қабылданады, яғни таңдамалар арасындағы айырмашылықтар 

сенімді емес. Кері жағдайда Н(1) қабылданады. Егер нольдік болжам дұрыс 

болса және таңдамалар бір генеральды жиынтықтан алынса, онда біріккен 

вариациялық қатардың бір жағынан бір таңдаманың бақылаулары артық 

болады дей алмаймыз. Олардың мәндері барлық жалпыланған қатар бойымен 

біртекті тарамдалған болу керек. Осылайша, R статистиканың ӛте үлкен немесе 

ӛте кішкентай мәндері гольдік болжамның дұрыстығына күмән келтіреді. 

Егер х пен у кездейсоқ шамалар қалыпты тарамдалса, олардың сызықтық 

байланысының күшін Пирсон корреляция коэффициенті арқылы есептеуге 

болады; 

   







 








 







n

у
у

n

х
х

n

ух
ху

r
2

2

2

2

*

 

Есептелген корреляция коэффициенті жиынтықтың генералды корреляция 

коэффициентінің таңдамалы бағасы болып табылады, яғни, кез келген 

кездейсоқ шама сияқты mг қатесі бар. Сол себепті корреляция жоқтығы туралы 

болжамды тексеру керек. Болжамдарды тұжырымдамасын жасайық: 

- Н0 - r=0 (айнымалылар арасында байланыс жоқ) 

- Н1 - r.≠0 

- α мәнділік деңгейін берейік. 

Критерий статистикасы келесі теңдік болып табылады: 

2
1 2




 n
r

r
t

 

мұндағы t - (п-2) бостандық дәрежелі Стьюдент тарамдалуы бар  

статистика. Егер t сенімділіктің берілген деңгейінің критикалық мәнінен үлкен 

болса, онда нӛлдік болжам қабылданбайды.Корреляция коэффициенті келесі 

аралықта орналасады: -1 ≤ r ≤ 1. 

Егер r < 0, онда х шамасы артқан сайын оларға сәйкес келетін у екінші 

вариациялық қатардың мәндері кемиді. Егер r> 0, онда бір шаманың мәні 

артқан сайын екіншісі де артады. Егер r =0, онда х және у шамалары абсолютті 

тәуелсіз. r = 1 болғанда шамалар арасында тура пропорционал функционалдық 

тәуелділік бар ( медициналық-биологиялық зерттеулерді ӛте сирек жағдай). 7 

суретте тәуелділіктің бірнеше типтік варианттары және оларға сәйкес келетін 

корреляция коэффициенттерінің мәндері кӛрсетілген (сурет 2). 
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Сурет 2 – X және Y айнымалылары арасындағы тәуелділік 

варианттарының және олардың сәйкес Пирсон корреляция коэффициенттерінің 

схемалық сызбасы. 

 

 

 

 

r=0 

б) 

r=+0,5 

r=+0,8 

в) 

r=-0,5 

г) 

r=+1 

д) 

r=-1 

е) 

а) 
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3 ЖҤРЕКТІҢ ТУА БІТКЕН ДАМУ АҚАУЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ  

МЕН ҚҦРЫЛЫМЫ 

Нәрестелер мен ерте жастағы балаларға кардиохирургиялық, 

кардиологиялық және педиатриялық (неонатологиялық) кӛмек кӛрсетуді 

жақсарту болып  ЖТБДА таралуы мен құрылымдық ерекшеліктерін анықтау 

болып табылады. Осы мақсатта зерттеуге алынған уақыт аралығындағы (2014-

2015жж.) ЖТБДА бар 1 жасқа дейінгі балаларға Қазақстан Республикасындағы 

таралу кӛрсеткіштерімен салыстыра отырып Жамбыл Облысы бойынша таралу 

мен құрылымдық ерекшеліктеріне терең талдаулар жүргізілді. Зерттеу 

обьектісін: жүректің тума даму ақаулары бар бір жасқа дейінгі және ӛмірінде 

алғаш рет анықталған балалар құрады. Зерттеу нысандары: жүректің тума даму 

ақаулары, ЭхоКГ, ЭКГ және кеуде сарайының рентгенографиясы сияқты 

аспаптық тексерулерден тұрды. Зерттеудің жүргізілетін орны: Тараз 

қаласындағы «Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және  трансплантология 

орталығы»; Жамбыл «Облыстық перинаталды орталығы»; Алматы қаласы, 

«Педиатрия және балалар хирургиясы Ғылыми Орталығы»; Алматы қаласы, 

«Перинаталды орталық және балалар кардиохирургиясы» болып табылды. 

3.1 Қазақстан Республикасы бойынша бала тҧрғындарының негізгі 

демографиялық қысқаша сипаттамасы 

Қазақстан Республикасындағы демографиялық саясат – бала тууды 

ұлғайтуға, саламатты ӛмір салтын қалыптастыруға, ӛлім-жітімді азайтуға және 

соның нәтижесінде адамдардың ӛмір сүру сапасын арттыруға және ӛмір сүру 

ұзақтығын ұлғайтуға бағытталған. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

коммитетінің деректеріне сүйенсек, 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

халық саны - 17 417 673 адамды құрады. 2014 жылмен салыстырғанда халық 

саны 256 889 адамға ӛскен (2013 жылғы 1 қаңтардағы адам саны - 17 160 774 

адам). ҚР халқының құрылымында 0-17 жастағы балалардың үлесі – 2015 

жылдың басында 30,4%(2014ж. – 30%) құрады. ҚР 0-17 жастағы балалардың 

(соның ішінде 1 жасқа дейінгң балалардың саны) саны тӛмендегі кестеде 

кӛрсетіледі (кесте 4). 

 

Кесте 4 — Қазақстан Республикасындағы 0-17 жастағы балалардың саны 

 
Жасы Барлық жыныстар 

бойынша 

Ұлдар Қыздар 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Бүкіл халық 17 160 774 17 417 673 8 284 815 8 414 523 8 875 959 9 003 150 

Оның ішінде 

0-17жас 5 151221 5 298488 2 643 182 2 719 810 2 508 039 2 578 678 

0 383507 396714 197722 204197 185785 192517 

1 375693 382464 192521 197173 183172 185291 

2 366782 375237 188593 192258 178189 182979 
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4-кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 

3 361640 366372 185654 188383 175986 177989 

4 349845 361257 180309 185436 169536 175821 

5 346494 349421 177571 180104 168923 169317 

6 306013 346119 157237 177351 148776 168768 

7 289150 305621 148812 157030 140338 148591 

8 270012 288853 138649 148634 131363 140219 

9 266775 269704 137637 138474 129138 131230 

10 245306 266477 125694 137489 119612 128988 

11 233005 244993 118938 125529 114067 119464 

12 221893 232720 113736 118794 108157 113926 

13 224258 221641 114482 113597 109776 108044 

14 218007 223984 111811 114313 106196 109671 

15 224133 217747 114753 111656 109380 106091 

16 225500 223850 114915 114596 110585 109254 

17 243208 225314 124148 114796 119060 110518 

 

Осы кӛрсеткіштердің ішінен 0-1 жастағы балалардың санын іріктеп алу 

барысында анықталды: республикадағы бір жасқа дейінгі балалардың саны– 

396 714, бұл 2014 жылға қарағанда 13207 балаға артық (2014 жылы – 383 

507). 

Ана мен баланы қолдау жӛніндегі шаралар жүйесін іске асыру бала 

тұрғындарының санын сақтауға және ұлғайтуға ықпал етеді. 

Республикада жалпы тұрғылықты халықтың 56,6% (2014 жылы – 54,9% 

қалалық елді мекенде тұрып жатыр, оның ішінде – 2 769 743  балалар (52%) 

құрайды (2014 жылы– 2 576 201, 50% ). ҚР Облыстары бойынша балалардың 

таралу кӛрсеткіші тӛмендегі кестеде кӛрсетіледі (кесте 5). 

 

Кесте 5 – Қазақстан Республикасындағы  балалардың аймақтар бойынша 

таралуы 

 
Облыстар Қалалық Ауылдық 

барлығы ер әйел барлығы ер әйел 

1 2 3 4 5 6 7 

Бүкіл халық 9868641 4636579 5232062 7549032 3777944 3771088 

Оның ішінде 

0-17жас 

2769743 1423546 1346197 2528745 1296264 1232481 

Ақмола 90675 46632 44043 105688 54039 51649 

Ақтӛбе 145359 75011 70348 98902 50826 48076 

Алматы 146445 75142 71303 471709 241885 229824 

Атырау 95283 48760 46523 109506 56297 53209 

Шығыс Қазақстан 189142 96963 92179 154917 79316 75601 

Жамбыл 150966 77685 73281 245486 125859 11962780 

Батыс Қазақстан 80883 41520 39363 93209 48036 45173 

Қостанай 99348 51163 48185 103959 52922 51037 

Қызылорда 116709 59988 56721 158947 81387 77560 

Маңғыстау 104663 53933 50730 119954 61836 58118 
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5-ші кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 

Солтүстік 

Қазақстан 

51554 26642 24912 84528 43581 40947 

Оңтүстік 

Қазақстан 

474198 243559 230639 634609 324685 309924 

Алматы қаласы 385484 198668 186816 0 0 0 

Астана қаласы 241793 124302 117491 0 0 0 

 

2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша балалардың кӛп үлестік 

мӛлшері Оңтүстік Қазақстан (1 108 807), Алматы (618 154), Жамбыл 

облыстарында (396 452) және Алматы қаласында (385 484)  байқалады. 

Балалардың ең тӛменгі таралу кӛрсеткіштері Солтүстік Қазақстан(136 082) мен 

Батыс Қазақстан облыстарында (174 092) анықталады. 

 

3.2. Қазақстан Республикасы бойынша нәрестелер  мен ерте жастағы 

балалар арасында жҥректің туа біткен даму ақауларының таралуы 

Зерттеу кезеңінде республикалық бойынша жүректің туа біткен даму 

ақаулары бар 1жасқа дейінгі тіркелген  балалардың саны – 6712 құрады. 

Олардың – 3239 (48,2%) 2014 жылы, ал 3473 (51,8%) 2015 жылы тіркелген. 

Облыстар мен республикалық маңызды қалалар бойынша ЖТБДА экстенсивті 

таралу кӛрсеткіштері бойынша: ең тӛменгі деңгей Шығыс Қазақстан (3,0 %), 

Атырау (3,1%) және Батыс Қазақстан Облыстарында (3,3%) анықталса, ең 

жоғарғы деңгейлер Оңтүстік Қазақстан (28,1%), Жамбыл (7,6%) және 

Маңғыстау Облыстарында (7,4%) байқалған (кесте 6). 

 

Кесте 6 – Қазақстан Республикасы мен облыстары (маңызды қалаларды қоса 

есептегенде) бойынша 2014-2015 жылдары алғаш рет тіркелген 1 жасқа дейінгі 

балалардағы жүректің туа біткен даму ақауларының кӛрсеткіштері 

 
Облыс/ 

қалалардың 

атаулары 

2014 жыл 2015 жыл Барлығы 

абсолютті 

саны 

% абсолютті 

саны 

% абсолютті 

саны 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Ақмола 126 3,9 178 5,2 304 4,5 

Ақтӛбе 110 3,4 120 3,4 230 3,4 

Алматы 222 6,8 232 6,7 454 6,8 

Атырау 83 2,6 129 3,8 212 3,1 

Батыс 

Қазақстан 

113 3,5 109 3,1 222 3,3 

Жамбыл 304 9,4 206 5,9 510 7,6 

Қарағанды 154 4,7 108 3,1 262 3,9 

Қостанай 127 3,9 105 3,0 232 3,5 

Қызылорда 140 4,4 102 2,9 242 3,6 

Маңғыстау 188 5,8 312 9,0 500 7,4 

Оңтүстік 

Қазақстан 

817 25,2 1068 30,7 1885 28,1 
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6-кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 

Павлодар 183 5,6 194 5,6 377 5,6 

Солтүстік 

Қазақстан 

145 4,5 101 2,9 246 3,7 

Шығыс 

Қазақстан 

113 3,5 91 2,6 204 3,0 

Алматы 

қаласы 

225 6,9 247 7,2 472 7,1 

Астана қаласы 189 5,9 171 4,9 360 5,4 

Республика 3239 100,0 3473 100,0 6712 100,0 

 

Әрбір жылдар бойынша республика бойынша таралу кӛрсеткіштерінің 

деңгейлері әртүрлі болып келген. Мысалы, 2014 жылы ең тӛменгі экстенсивті 

кӛрсеткіш — Атырау Облысында (2,6%) байқалса, 2015 жылы сәйкес кӛрсеткіш 

Шығыс Қазақстан Облысында (2,6%) тіркелген. Ал, ең жоғарғы экстенсивті 

кӛрсеткіш — Оңтүстік Қазақстан Облысында (2014 жылы- 25,2%, 2015 жылы- 

30,7%) анықталған. Бұл кӛрсеткіштің бір деңгейде сақталып қалуын, аталған 

аймақта туу кӛрсеткіштерінің басқа аймақтармен салыстырғанда 4-5 есе жоғары 

болуы, соған сәйкес туа біткен даму ақауларымен туылу ықтималдығының 

жоғары екендігімен түсіндіруге болады. Жамбыл Облысы ЖТБДА туылу 

кӛрсеткіштері бойынша (2014 жылы- 9,4%, 2015 жылы- 5,9% ) екінші орынды 

иемденуде. Сонымен қатар соңғы жылдарда аталған Облыс бойынша ЖТБДА 

бар балаларға зерттеу жұмыстары ешқандай ғылыми еңбектер мен 

диссертациялық жұмыстарда кездеспеген. Осыған орай статистикалық 

мәліметтер мен заманауи ғылыми деректердің  кездеспеуі сияқты деректерге 

сүйене отырып, Жамбыл Облысы бойынша ЖТБДА бар нәрестелер мен ерте 

жастағы балаларды зерттеу нысаны ретінде таңдап алуға негіз болып табылды. 

Кездескен ғылыми жұмыстар тек жекелеген нозологиялары бойынша емдеу 

шараларына бағытталған. Республикалық деңгейде және Облыстар бойынша 

таралу кӛрсеткіштерін салыстырмалы түрде талдау жүргізуде қолайлы 

кӛрнекілік ретінде тӛмендегі диаграмма ұсынылды (сурет 3). 
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Сурет 3- ҚР Облыстары бойынша ЖТБДА 1 жасқа дейінгі балалар 

арасында таралуы 

 

Экстентенсивті кӛрсеткіш абсолютті шаманың жалпы кӛлемінің үлестік 

мӛлшерін ғана кӛрсеткендіктен, бір ғана кӛрсеткіштің негізінде шамаларды 

ӛзара салыстыру нақты мағлұматтарды толық деңгейде кӛрсете алмайды. 

Сондықтан, ЖТБДА таралу жиілігін ҚР Облыстар бойынша (маңызды 

қалаларды қоса есептегенде) ерекшеліктерін анықтау мақсатында интенсивті 

кӛрсеткіштермен есептеп, нәтижелерін ӛзара салыстыру жүргізу қажет. 

Интенсивті кӛрсеткіш бойынша ЖТБА 1000 тірі туылған нәрестелерге 

есептегендегі нәтижемен тұжырымдалады. Ол үшін ең алдымен ҚР Облыстары 

бойынша (маңызды қалаларды қоса есептегенде) зерттеу кезеңдеріндегі (2014-

2015жж.) туу кӛрсеткіштерінің статистикалық мәліметтерін анықтап алу қажет. 

ҚР ДСӘДМ, Медициналық қызметті ұйымдастыру департаментінің (2016 

жылғы) мәліметтеріне сүйене отырып тӛмендегі кесте бойынша кӛрсетілді 

(кесте 7). 

 

Кесте 7 – Қазақстан Республикасы бойынша 2014-2015 жылдары туылған 

балалар саны (1000 адамға есептегенде) 

 
Облыс / қалалардың 

атаулары 

2014 жыл 2015 жыл Орта 

кӛрсеткіш 

(М) 

Орта квадратты 

ауытқу 

(σ) 

1 2 3 4 5 

Ақмола 17,43 17,07 17,23 0,18 

Ақтӛбе 24,06 24,10 24,08 0,02 

Алматы 26,27 25,20 25,73 0,53 

Атырау 28,56 27,88 28,22 0,34 
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7-кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

Батыс Қазақстан 20,80 20,46 20,63 0,17 

Жамбыл 27,14 25,65 26,39 0,74 

Қарағанды 18,17 17,67 17,92 0,25 

Қостанай 14,53 14,44 28,97 0,04 

Қызылорда 27,29 25,90 26,59 0,69 

Маңғыстау 32,05 31,25 31,65 0,40 

Оңтүстік Қазақстан 29,73 29,00 29,36 0,36 

Павлодар 17,32 16,83 17,07 0,24 

Солтүстік Қазақстан 14,34 14,23 14,28 0,05 

Шығыс Қазақстан 17,08 16,37 16,72 0,35 

Алматы қаласы 28,96 30,23 29,59 0,63 

Астана қаласы 17,08 16,37 16,72 0,35 

Республика 23,13 22,66 22,89 0,23 

 

Бұл жерде  туудың интенсивтік кӛрсеткіштері бойынша Маңғыстау 

Облысы (31,65‰), Оңтүстік Қазақстан Облысы (29,36‰) және Атыра у 

Облысы (28,22‰) жоғары деңгейде екендігін байқауға болады. Ал, 

республикалық орташа кӛрсеткіш- 22,89‰. Келтірілген статистикалық 

мәліметтердің негізінде ЖТБДА бар нәрестелер ерте жастағы балалар арасында 

ҚР Облыстары бойынша (маңызды қалаларды қоса есептегенде) 1000 тірі 

туылған нәрестелермен есептегендегі нәтижелерін диаграмма түрінде 

ұсынылды (сурет 4). 

ҚРДСӘДМ, “МҚҰД

 
 

Сурет 4- ҚР Облыстары бойынша ЖТБДА нәрестелер арасында таралуы 

(1000 тірі туылған нәрестелерге есептегенде) 
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3.3 Жамбыл Облысының қысқаша демографиялық жағдайы және 

нәрестелер  мен ерте жастағы балалар арасында жҥректің туа біткен даму 

ақауларының таралуы 

Жамбыл облысы халық саны бойынша Оңтүстік-Қазақстан, Алматы 

облысы, Алматы қаласы, Шығыс-Қазақстан және Қарағанды облыстарынан 

кейінгі 6-шы орында тұр. Жамбыл Облысының соңғы бес жылдық халық саны 

тӛмендегі кестеде кӛрсетіледі (кесте 8). 

Кесте 8 — 2010-2015 жылдар аралығындағы Жамбыл облыс халқының саны 

Жылдар 2011 2012 2013 2014 2015 

халық саны * 1 046,2 1 055,8 1 069,9 1 084,5 1 098,7 

қала халқы 422,8 422,2 427,9 436,5 442,8 

ауыл халқы 623,4 633,6 642,0 648,0 655,9 

*- жыл басына мың адам 

 

Ағымдағы есеп бойынша 2015 жылдың 1 қаңтарына облыстағы халық 

саны 1 млн. 98 мың 705 адамды, бұл республика халқының 6,2% құрады. Бұл 

2014 жылдың жыл басындағы кезеңнен 14,2 мың адамға артық. 2015 жыл 

қалалық жерлерде 442,8 мың адам (жалпы халық санының 40,3%), ауылдық 

жерлерде 655,9 мың адам (59,7%) құраған. 2014 жылы бұл кӛрсеткіш қалалық 

жерлерде 436,5 мың адам (жалпы халық санының 40,2%), ауылдық жерлерде 

648,0 мың адам (59,8%) кӛрсетті (сурет 5). 

Сурет 5- Жамбыл  Облысының халқының санының ӛсу серпіні 

 

Облыс аумағындағы ӛңірлердің халқының саны жағынан (2015 жыл) Тараз 

қаласының халық саны 356 мың адамды құрайды. Тұрғындар санының кӛптігі 

бойынша Тараз қаласынан кейінгі орында 137 мың адам тұрғыны бар Қордай 

ауданы тұр, 100 мыңға шамалы халқы бар Шу және Байзақ аудандарын да 
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атауға болады, ал ең тӛмен халық саны орталықтан шалғай аймақ Мойынқұм 

ауданында 32,7 мың адам, немесе 1 шаршы-шақырымға 0,7 адам қоныстанған 

(кесте 9). 

 

Кесте 9 – 2014-2015 жыл басына Жамбыл облысы халқының саны аудандар 

және Тараз қаласы бойынша 

 
Облыс, 

қала, аудан 

1 қаңтар 2014  жылғы 

халықтың саны 

1 қаңтар 2015 жылғы 

халықтың саны 

Жалпы 

ӛсім / 

кему Барлы ғы Қала Ауыл Барлығы Қала Ауыл 

Жамбыл 

облысы 1084482 436466 648016 1098740 442787 655953 14258 

Тараз 

қаласы 351353 351353 0 356983 356983 0 5630 

Байзақ 

ауданы 94755 0 94755 96550 0 96550 1795 

Жамбыл 79478 0 79478 80020 0 80020 542 

Жуалы 50735 0 50735 50 917 0 50917 182 

Қордай 134659 0 134659 137441 0 137441 2782 

Тұрар 

Рысқұлов 65183 0 65183 65343 0 65343 160 

Меркі 82427 0 82427 83675 0 83675 1248 

Мойынқұм 32501 0 32501 32777 0 32777 276 

Сарысу 43355 21547 21808 43799 21889 21910 444 

Талас 52300 27601 24699 53167 28225 24942 867 

Шу 97736 35965 61771 98068 35690 62378 332 

 

Облыстағы демографиялық жағдай халықтың табиғи ӛсіммен тікелей 

байланысты. Жамбыл Облысы бойынша  2014-2015 жылдарға арналған 

туғандар, ӛлгендер және халықтың табиғи ӛсімі туралы мағлұматтар тӛмендегі 

кестеде кӛрсетіледі (кесте 10). 

 

Кесте 10 – 2014-2015 жылдардағы Жамбыл Облысында туғандар, ӛлгендер 

және халықтың табиғи ӛсімі* (абсолютті санмен) 

 

Облыс, қала, аудан 
Туылғандар Ӛлгендер Табиғи ӛсім* 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Жамбыл облысы 29724 28495 7563 7309 22161 21186 

Қала халқы 11502 11364 3594 3345 7908 8019 

Ауыл халқы 18222 17131 3969 3964 14253 13167 

Тараз қаласы 9167 9023 2841 2620 6326 6403 

Байзақ ауданы 3 001 2 869 492 508 2 509 2 361 

Жамбыл ауданы 2069 1967 470 457 1599 1510 

Жуалы ауданы 1247 1118 349 304 898 814 

Қордай ауданы 4457 4347 869 828 3588 3519 
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10-кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 

Т.Рысқұлов 

ауданы 1825 1619 405 414 1420 1205 

Меркі ауданы 2324 2044 609 604 1715 1440 

Мойынқұм ауданы 698 701 164 196 534 505 

Сарысу ауданы 1159 1059 278 284 881 775 

Талас ауданы 1232 1192 328 368 904 824 

Шу ауданы 2545 2556 758 726 1787 1830 

*-табиғи ӛсім 2015 жылдың қаңтар-желтоқсан айының кӛрсеткіштері 

 

2015 жылдың туылғандардың саны, 2014 жылмен салыстырғанда 1229 

нәрестеге азырақ болып 28495 адамды құрады. 2014 жылмен салыстырғанда, 

2015 жылы  қалалық жерлерде туылғандар саны 138 балаға, ал ауылдық 

жерлерде туылған балалар саны 1091 азырақ. Бала туылудың жалпы 

коэффициенті 1000 адамға шаққандағы жалпы туылу коэффициенті 2014 

жылғы қалада-26,16, ауылда-27,95. 2015 жылы -25,47, ауылда-26,01 кеміді. 

Ал, облысымыздың әрбір 1000 тұрғынына шаққанда бала туылудың жалпы 

коэффициенті — 25,79-дан айналады. Бала туылудың жоғары қарқыны Қордай 

(31,39), Байзақ (29,36), Шу (25,92) аудандарында және Тараз қаласында (25,06) 

байқалды (кесте 11). 

 

Кесте 11 – 2014-2015 жылдардағы Жамбыл Облысы туғандар, ӛлгендер және 

халықтың табиғи ӛсімі* (1000 адамға есептегенде) 

 

Облыс, қала, аудан 
Туылғандар Ӛлгендер Табиғи ӛсім* 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Жамбыл облысы 27,23 25,79 6,93 6,62 20,30 19,17 

Қала халқы 26,16 25,47 8,18 7,50 17,98 17,97 

Ауыл халқы 27,95 26,01 6,09 6,02 21,86 19,99 

Тараз қ. 25,88 25,06 8,02 7,28 17,86 17,78 

Байзақ ауданы 31,38 29,36 6,66 9,76 26,24 24,16 

Жамбыл ауданы 25,94 24,60 5,89 5,71 20,05 18,89 

Жуалы ауданы 24,53 21,92 6,87 5,96 17,66 15,96 

Қордай ауданы 32,76 31,39 6,39 5,98 26,37 25,41 

Т.Рысқұлов 

ауданы 27,96 24,85 6,21 6,36 21,75 18,49 

Меркі ауданы 27,98 24,38 7,33 7,20 20,65 17,18 

Мойынқұм ауданы 21,39 21,37 5,03 5,98 16,36 15,39 

Сарысу ауданы 26,60 24,17 6,38 6,48 20,22 17,69 

Талас ауданы 23,37 22,29 6,22 6,88 17,15 15,41 

Шу ауданы 26,0 25,92 7,74 7,36 18,26 18,56 

*-табиғи ӛсім 2015 жылдың қаңтар-желтоқсан айының кӛрсеткіштері 
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Бала туудың ӛсуіне бала туа алатын жастағы және баланы жиі туатын 

жастағы әйелдер санының артуы да себеп болуда (20-29 жас). Қазіргі кезде 

фертильді жастағы (15-49 жас) әйелдер саны облыстағы барлық әйелдер 

санының 49,5 құрайды. Ересек жастағы әйеледердің бала тууы артуда. 

Жүректің туа біткен даму ақаулары кең тараған аномалиялардың бірі және 

статистикалық мәліметтер бойынша 1000 нәрестеге шаққанда 6-8 жағдайдағы 

жиілікпен кездеседі. Сондықтан жүректің туа біткен даму ақаулары бар 

балаларға кардиохирургиялық кӛмек кӛрсетудің негізгі стратегиялық 

бағыттарының негізі аталған патологияның эпидемиологиялық ерекшеліктерін 

білу заманауи медицинаның ӛзекті міндеттерінің бірі болып табылады. 

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде, 2014 жылы 7695 дүниеге келген 

балалардың 84-де (1,09%) жүректің даму ақаулары кездескен, оның 33 (39,3%) 

ер бала, 51(60,7%) қыз бала. 2015 жылғы қорытындысы бойынша 7748 нәресте 

тіркелген, соның арасында 92 (1,26%) нәрестелерде даму ақаулары табылды, 

оның 48(52,2%) ер бала, 44(47,8%) қыз бала (сурет 6,7). 

Жамбыл Облыстық перинаталды орталығы бойынша 

нәрестелердің туу көрсеткіштері мен ЖТДА-ның таралуы 

 

 

Сурет 6- Жамбыл Облыстық перинаталды орталықта туылу кӛрсеткіштері 

және ЖТБДА кездесуі 
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Сурет 7- ЖТБДА-ның жыныстық таралу ерекшеліктері 

Зерттеу барысында жүректің барлық даму ақауларының арасында ең жиі 

тараған нозологиялық түрлері: 75(42 %) қарынша аралық қалқа кемістігі 

(ҚАҚК), 37(21%) ашық артериалды ӛзекше (ААӚ),10(6 %) ӛкпе сабауы 

қақпақшасының туа біткен атрезиясы (ӚСҚТБА),10(6%) магистралды 

тамырлардың транспозициясы (МТТ), 7(4%) Фалло тетрадасы және басқа 

түрлері құрады 37(21%) (сурет 8). 

 

Сурет 8- ЖТБДА-ның ең жиі кездескен нозологиялық түрлері 
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Сонымен кездесу жиілігі жағынан алғашқы орынды ҚАҚК, екінші орынды 

ААӚ, ал үшінші орынды ӚСҚТБА және МТТ даму ақаулары иемденді. Фалло 

тетрадасы тӛртінші орынды иемденді. Кӛптеген авторлардың ғылыми 

әдебиеттік деректеріне сүйенсек, ЖТБДА кездесу жиілігі жағынан ең алғашқы 

орынды ҚАҚК, екінші- жүрекше аралық қалқа кемістігі, үшінші орынды  Фалло 

тетрадасы кездесетіндігі анықталған. Зерттеу барысында анықталған ЖТБДА-

ның жеке нозологиялық түрлеріне сипаттама тӛмендегі кестеде ұсынылады 

(кесте 12). 

Кесте 12- ЖТБДА жеке фенотиптік түрлері таралуы 

 

Келтірілген кестеде әрбір жылдар бойынша  таралу кӛрсеткіштерінің 

деңгейлері әртүрлі болып келген. Мысалы, 2014 жылы ең жоғарғы экстенсивті 

кӛрсеткіш — ҚАҚК (51,2%), туа біткен ашық ААӚ (16,7%), ӛкпе артериясы 

қақпашасының туа біткен атрезиясы (4,8) бойынша байқалса, 2015 жылы сәйкес 

кӛрсеткіш — ҚАҚК (34,8%), туа біткен ашық ААӚ (25,0%), ірі артериялардың 

туа біткен даму ақаулары (7,6%) құраған. Бұл жерде ЖТБДА-ның 

АХЖ-

10 

ЖТДА фенотиптік түрлері 2014 жыл 2015 жыл 

абс. % абс. % 

Q21.0 Қарынша аралық қалқа кемістігі 43 51,2 32 34,8 

Q25.0 Туа біткен ашық артериалды ӛзекше 14 16,7 23 25,0 

Q21.1 Жүрекше аралық қалқа кемістігі 3 3,6 2 2,2 

Q21.2 Жүрекше-қарынша аралық қалқа кемістігі 1 1,2 4 4,3 

Q22.0 
Ӛкпе артериясы қақпашасының туа біткен 

атрезиясы 
4 4,8 6 6,5 

Q25.8 
Ірі артериялардың туа біткен даму ақаулары  

(Д- МТТ) 
3 3,6 7 7,6 

Q21.3 Фалло тетрадасы 3 3,6 4 4,3 

Q23.0 Қолқа қақпашасының туа біткен стенозы 2 2,4 3 3,3 

Q23.4 Жүректің сол жақты гипоплазия синдромы 2 2,4 3 3,3 

Q20.8 

Жүрек қуыстары мен қосылыстарының 

басқа да туа біткен даму ақаулары (Біріккен 

жүрек қарыншасы) 

2 2,4 - - 

Q20.1 
Туа біткен оң жүрекше кіреберіс 

тесікшесінің қосарлануы 
1 1,2 2 2,2 

Q22.6 Жүректің оң жақты гипоплазия синдромы 1 1,2 2 2,2 

Q20.0 Жалпы артериалды баған 1 1,2 - - 

Q25.4 
Туа біткен қолқаның басқа да даму 

ақаулары (Үзілісті қолқа доғасы) 
1 1,2 - - 

Q26.2 
Ӛкпе кӛктамырының тоталды аномалды 

дренажы (ӚКТАД) 
1 1,2 2 2,2 

Q22.5 Эбштейн аномалиясы - 1,2 1 1,2 

Q25.1 Туа біткен қолқа коарктациясы 2 2,4 1 1,1 

Барлығы 84 100,0     92 100,0 
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нозологиялық түрлерінің ішінде — туа біткен ашық ААӚ прогрессивті түрде 

арта түсуі байқалады және 1,5 есе (2014 жылы- 16,7%, 2015 жылы- 25,0%) 

артқан (сурет 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 9- 2014-2015 жылдардағы Жамбыл Облысы бойынша ЖТДА 

нәрестелер арасында таралу жиілігінің салыстырмалы кӛрсеткіштері 

 

ЖТБДА таралу жиілігінің ерекшеліктерін анықтау мақсатында интенсивті 

кӛрсеткіштермен есептеп және анықталған кӛрсеткіштерді популяция бойынша 

таралу жиілігі мен нәтижелерін ӛзара салыстыру жүргізу қажет. Интенсивті 

кӛрсеткіш бойынша ЖТБА 1000 тірі туылған нәрестелерге есептегендегі 

нәтижемен тұжырымдалады (кесте 13). 
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Қарынша аралық қалқаның кемістігі

Туа біткен ашық артериалды өзекше

Жүрекше аралық қалқаның кемістігі

Жүрекше –қарынша аралық қалқаның кемістігі

Өкпе сабауы қақпақшасының туа біткен атрезиясы  

Магистралды тамырлардың транспозициясы 

Фалло тетрадасы

Қолқа қақпақшасының туа біткен стенозы

Жүректің сол жақтық гипоплазия синдромы 

Жалғыз қарыншалы жүрек

Оң қарынша кіреберісінің қосарлануы

Жүректің оң жақтық гипоплазия синдромы

Жалпы артериалды бағана 

Қолқа доғасының үзілуі

Өкпе көктамыр дренажының тұтас  аномалиясы

 Эбштейн аномалиясы

Туа біткен қолқа коарктациясы

51.1

16.7

3.5

1.2

4.7

3.6

3.6

2.4

2.4

2.4

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

0

2.4

34.8

25.1

2.2

4.3

6.5

7.6

4.3

3.2

3.2

0

2.2

2.2

0

0

2.2

2.2

0
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Кесте 13- ЖТБДА жеке нозологиялық түрлерінің 1000 тірі туылған 

нәрестеге есептегендегі таралу жиілігі (интенсивті кӛрсеткіш) 

 

ЖТБДА-ның жеке нозологиялық түрлерінің интенсивті кӛрсеткіштері 

бойынша: ҚАҚК– 4,9 ‰ (1000 тірі туылған нәрестеге есептегенде); туа біткен 

ААӚ–2,4 ‰; жүрекше аралық қалқа кемістігі – 0,7‰ және ірі артериялардың 

туа біткен даму ақаулары (Д- МТТ) – 0,64‰ кездеседі. Сонымен қысқаша 

қорытындылау: ЖТБДА таралу құрылымы мен жиілігі экстенсивті және 

интенсивті кӛрсеткіштер бойынша салыстырмалы талдаулар жүргізілді. Бұл 

кӛрсеткіштер бойынша жиі кездесетін ЖТБДА-ның жеке нозологиялық 

түрлерін – қарынша аралық қалқа кемістігі, туа біткен ашық артериалды 

ӛзекше, ірі артериялардың туа біткен даму ақаулары (Д- МТТ) құрады. 

 

АХЖ-

10 

ЖТДА фенотиптік түрлері Зерттеу тобын-

дағы таралуы 

Популяциядағы 

таралуы 

Q21.0 Қарынша аралық қалқа кемістігі 4,9±0,05 1,68±0,03 

Q25.0 Туа біткен ашық артериалды ӛзекше 2,4±0,01 0,38±0,08 

Q21.1 Жүрекше аралық қалқа кемістігі 0,7±0,03 0,34±0,19 

Q21.2 
Жүрекше-қарынша аралық қалқа 

кемістігі 
0,32±0,03 0,25±0,12 

Q22.0 
Ӛкпе артериясы қақпашасының туа 

біткен атрезиясы 
0,06±0,07 0,07±0,04 

Q25.8 
Ірі артериялардың туа біткен даму 

ақаулары  (Д- МТТ) 
0,64±0,07 0,33±0,01 

Q21.3 Фалло тетрадасы 0,45±0,01 0,36±0,02 

Q23.0 Қолқа қақпашасының туа біткен стенозы 0,32±0,03 0,22±0,06 

Q23.4 
Жүректің сол жақты гипоплазия 

синдромы 
0,32±0,03 0,28±0,04 

Q20.8 
Жүрек қуыстары мен қосылыстарының 

басқа да туа біткен даму ақаулары 
0,12±0,09 0,1±0,01 

Q20.1 
Туа біткен оң жүрекше кіреберіс 

тесікшесінің қосарлануы 
0,19±0,04 0,06±0,04 

Q22.6 
Жүректің оң жақты гипоплазия 

синдромы 
0,19±0,04 0,08±0,02 

Q20.0 Жалпы артериалды баған 0,06±0,01 0,06±0,12 

Q25.4 
Туа біткен қолқаның басқа да даму 

ақаулары (Үзілісті қолқа доғасы) 
0,06±0,01 0,06±0,17 

Q26.2 
Ӛкпе кӛктамырының тоталды аномалды 

дренажы (ӚКТАД) 
0,19±0,04 0,07±0,04 

Q22.5 Эбштейн аномалиясы 0,06±0,01 0,01±0,01 

Q25.1 Туа біткен қолқа коарктациясы 0,19±0,04 0,31±0,02 
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4  БІР ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДАҒЫ ЖҤРЕКТІҢ ТУА БІТКЕН 

ДАМУ АҚАУЛАРЫНЫҢ ҚАУІП-ҚАТЕР ФАКТОРЛАРЫ МЕН ӚЛІМ 

СЕБЕПТЕРІ 

4.1 Жамбыл Облысы бойынша нәрестелер  мен ерте жастағы балалар 

арасында жҥректің туа біткен даму ақауларын туындататын негізгі қауіп-

қатер факторлары 

Зерттеу материалы ретінде 2014-2015 жылдар аралығындағы, жүректің туа 

біткен даму ақауларымен туылған 176 нәрестелердің стационарлық ауру 

тарихтары таңдалынып алынды. Оның 117-і Тараз қаласындағы Облыстық 

перинатальды орталықта, ал 59-ы ӛте ауыр ақауларына байланысты жоғарғы 

деңгейде мамандандырылған ем алуға Алматы қаласындағы «Педиатрия және 

балалар хирургиясы ғылыми орталығы» мен «Перинатология және балалар 

кардиохирургиясы орталығы» мекемелеріне жатқызылған жүректің туа біткен 

даму ақауларымен туылған нәрестелер құрайды. Бақылау тобы ретінде 50 дені 

сау нәрестенің амбулаториялық картасына талдау  жасалынды. 

Алынған мәліметтер Statistica 5.5 (StatSoft Inc. США) бағдарламасымен 

ӛңделді. Пирсонның корреляция коэффициенті қолданылды. Статистикалық  

сенімділік р < 0,05.  ЖТБДА бар балалардағы негізгі қауіп-қатер факторларын 

зерттеу үшін ЖТБДА-мен туылған балалардың ата-аналары (негізгі топ, n=176) 

мен сау туылған балалардың ата-аналарына (негізгі топ, n=50) клинико-

анамнездік және  медико-әлеуметтік белгілері бойынша талдаулар негізінде 

анкета жүргізілді. Тӛмендегіше қауіп-қатер факторларының топтары 

қарастырылды (Васильев В.В., 2008; Тихонова О.С., 2010; Whitley R.J., 2004; 

Edlich R.F., 2005): 

- Демографиялық факторлар (ата-анасының  жасы, отбасылық жағдайы 

және білім деңгейлері); 

- Әлеуметтік-гигиеналық факторлар (ата-анасының зиянды әдеттері 

(темекі шегу, алкоголизм, жұмысының персоналды компьютермен 

байланыстылығы)); 

- Медико-биологиялық факторлар: акушерлік анамнез  (токсикоз, 

гестоздар, құрсақ ішілік инфекциялар) және жүктілік кезіндегі бастан ӛткізген 

аурулар (ЖРВИ, анемия, пиелонефрит). 

Анкета жүргізу кезінде темекі шегуді анықтауда ДДСҰ мәліметтері 

қолданылды: 200 жуық темекі жапырақтарының жануы кезінде бӛлінетін 

түтіні,тәулігіне 1 қорап темекі шегумен теңестіріледі. 

Демографиялық қауіп-қатер факторларының бірі – анасының жасы. 

Анасының жасының ЖТБДА туындауына қауіп-қатер факторы ретіндегі 

байланыстылығы тӛмендегі кестеде кӛрсетілді (кесте 14). 

 

Кесте 14 – Зерттеу тобындағы ЖТБДА бар балалардың анасының жасы 

бойынша қауіп-қатер факторларының кӛрсеткіштері 
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Анасының 

жасы 

ЖТДА бар балалар Дені сау балалар T 

НТ (n= 176) БТ (n= 50) 

абс. саны Р±m абс.саны Р±m Р 

≤18 3 1,7±0,2 1 2,0±0,8 * 

>0,05 

18-35 142 80,7±1,6 35 91,0±5,9 * 

>0,05 

≥35 31 17,6±0,3 14 7,0±0,8 6,3 

<0,001 

Ескерту:НТ – негізгі топ; БТ –бақылау топ; Р±m – интенсивті кӛрсеткіш және 

репрезентативті қателік; t-сенімділік; p–мінсіз болжам тиімділігі (р=95,0%, 99,9%),  

* – айырмашылық жоқ 

 

14-ші кестеде кӛрсетілген деректер бойынша анасының жасының ЖТБДА 

туындауына тікелей әсер ететіндігі анықталды. Анасының жасының 35-тен 

асқан сайын ЖТБДА туылу деңгейі арта түскен (НТ=17,6±0,3 және БТ=7,0±0,8, 

р<0,001). Зерттеу тобындағы ЖТБДА бар балалардың ата-аналарының 

тұрмыстық және отбасылық жағдайлары тӛмендегі кестеде келтірілді (кесте 

15). 

 

Кесте 15 – Зерттеу тобындағы ЖТБДА бар балалардың ата-аналарының 

тұрмыстық және отбасылық жағдайлары бойынша қауіп-қатер факторларының 

кӛрсеткіштері 

 

Ата-аналарының 

тұрмыс және 

отбасылық 

жағдайлары 

ЖТДА бар балалар Дені сау балалар T 

НТ  (n= 176) БТ (n= 50) 

абс. саны Р±m абс. саны Р±m P 

Жоғары 16 9,2±0,5 6 12,0±2,7 1,5 

>0,05 

Орташа 109 62,0±1,5 41 81,0±1,0 23,8 

<0,001 

Тӛмен 51 28,8±1,3 3 7,0±1,6 20,5 

<0,001 

Некеде 99 56,4±1,6 43 87,0±2,8 11,8 

<0,001 

Некесіз 77 43,6±1,5 7 13,0±2,8 10,7 

<0,001 

Ескерту: НТ – негізгі топ; БТ –бақылау топ; Р±m – интенсивті кӛрсеткіш және 

репрезентативті қателік; t- сенімділік; p – мінсіз болжам тиімділігі (р=95,0%, 99,9%), 

* – айырмашылық жоқ 
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Жоғарыда кӛрсетілген 14-ші кестедегі мәліметтерге сүйенсек, тұрмыстық 

жағдайы тӛмен (НТ=28,8±1,3 және БТ=7,0±1,6, р<0,001) және орташа 

(НТ=62,0±1,5 және БТ=81,0±1,0, р<0,001) отбасыда туылған балаларда, некесіз 

отбасыда туылған балаларда (НТ=43,6±1,5 және  БТ=13,0±2,8, р<0,001), яғни  

қолайсыз демографиялық фактордың әсерінің жоғары деңгейде екенін 

байқатады. ЖТБДА бар балалардың ата-аналарының білім деңгейлері мен 

жұмыспен қамтамасыз етілуі тӛмендегі кестеде келтірілді (кесте 16). 

 

Кесте 16 – Зерттеу тобындағы ЖТБДА бар балалардың ата-аналарының 

білім деңгейлері және жұмыспен қамтылуы бойынша қауіп-қатер 

факторларының кӛрсеткіштері 

 

 

Нәрестелер мен ерте жастағы балалардағы ЖТБДА туындатуы мүмкін ата-

аналарындағы білім деңгейлері мен жұмыспен қамтылуы бойынша қауіп-қатер 

факторлары ретінде әсер ету  деңгейін зерттеу барысында келесідей нәтижелер 

алынды. Әкесінің білім деңгейінің жоғары кӛрсеткіші (НТ=32,1±1,4 және 

БТ=67,0±5,5 , p<0,001)  протективті әсер кӛрсетіп, ЖТБДА туындау қауіп-қатер 

факторының әсерінің тӛмендетуге ықпал жасаған. Керісінше анасының білім 

деңгейінің тӛменгі кӛрсеткіштері (НТ=9,4±0,5 және БТ=7,0±1,6 , p<0,001) 

ЖТБДА туындау қауіп-қатер факторының әсерінің жоғарлауына  септігін 

Кӛрсеткіштер Белгілер ЖТДА бар балалар Дені сау балалар T 

НТ (n= 176) БТ (n= 50) P 

абс.саны Р±m абс.саны Р±m 

Әкесінің 

білімі 

орташа 91 51,8±1,6 17 33,0±5,5 2,2 

<0,01 

жоғары 56 32,1±1,4 33 67,0±5,5 4,3 

<0,001 

бастапқы 29 14,5±0,8 0 - - 

Анасының 

білімі 

орташа 96 54,8±1,6 29 58,0±6,0 * 

>0,05 

жоғары 63 35,7±1,5 18 35,0 ±5,7 * 

>0,05 

бастапқы 17 9,4±0,5 3 7,0±1,6 3,4 

<0,001 

Әкесінің 

жұмыспен 

қамтылуы 

Ия 134 76,0±1,1 43 86,0±3,0 4,0 

<0,001 

Жоқ 42 20,9±1,0 7 14,0±3,0 2,3 

<0,01 

Анасының 

жұмыспен 

қамтылуы 

Ия 61 34,9±1,4 21 39,0±5,9 * 

>0,05 

Жоқ 115 65,0±1,5 29 61,0±5,9 * 

>0,05 

Ескерту: НТ – негізгі топ; БТ –бақылау топ; Р±m – интенсивті кӛрсеткіш және 

репрезентативті қателік; t- сенімділік; p – мінсіз болжам тиімділігі (р=95,0%, 99,9%); 

* – айырмашылық жоқ 
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тигізген. Сонымен қатар, әкесінің жұмыспен қамтамасыз етілуі 

(НТ=76,0±1,1және БТ=86,0±3,0 , p<0,001) балалардың ЖТБДА туындау қауіп-

қатер факторының әсерінің тӛмендетуге ықпал жасаған. Анасының жұмыспен 

қамтамасыз етілуі балалардағы ЖТБДА туындауына қауіп-қатер факторы 

ретінде әсері байқалмаған, яғни НТ пен БТ арасында айырмашылық деңгейі 

жоқ (p>0,05). 

Нәрестелер мен ерте жастағы балалардағы ЖТБДА  мен демографиялық 

қауіп-қатер факторларының арасындағы байланыстылық Пирсонның 

корреляциялық формуласымен есептелінді. Корреляциялық байланыс тікелей 

күшті оң мәнді кӛрсетті, яғни r=0,814 (p>0,05). Нәтижесі тӛмендегі суретте 

кӛрсетілді (сурет 10). 

 

 
 

Сурет 10- ЖТБДА туындауына әсер ететін демографиялық факторларының 

арасындағы корреляциялық байланыс 

 

Әлеуметтік-гигиеналық қауіп-қатер факторлары мен ЖТБДА арасындағы 

байланыстылық тӛмендегі кестеде кӛрсетілді (кесте 17) 

 

Кесте 17 – Зерттеу тобындағы ЖТБДА бар балалардың ата-аналарының 

әлеуметтік-гигиеналық жағдайлары бойынша қауіп-қатер факторларының 

кӛрсеткіштері 

 

Қауіп-қатер факторлар ЖТДА бар балалар Дені сау балалар  

р НТ (n= 176) БТ (n= 50) 

абс.саны Р±m абс.саны Р±m 

1 2 3 4 5 6 

Анасының темекі шегуі 5 9,1 ±0,3 1 4,0 ±0,2 <0,001 

Әкесінің темекі шегуі 14 23,8 ±1,6 5 21,0 ±1,3 * >0,05 
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17-кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

Анасындағы алкоголизм 1 1,5 ±0,1 0 - - 

Әкесіндегі алкоголизм 17 28,6 ±0,3 1 4,0 ±0,2 <0,001 

Анасының персоналды 

компьютермен жұмысы 

21 31,4 ±1,3 3 11,0 ±1,4 <0,001 

Ескерту: НТ – негізгі топ; БТ –бақылау топ; Р±m – интенсивті кӛрсеткіш және 

репрезентативті қателік; p – мінсіз болжам тиімділігі (р=95,0%, 99,9%); 

* – айырмашылық жоқ 

 

Ерте жастағы балалар мен нәрестелердегі ЖТБДА туындатуына әсер ететін 

ата-аналарындағы зиянды әдеттері бойынша қауіп-қатер факторларын зерттеу 

кезінде келесідей нәтижелер анықталды: анасының темекі шегуі (НТ=9,1±0,3 

және  БТ=4,0±0,2 , p<0,001),анасының персоналды компьютермен жұмысы  

(НТ=31,4±1,3 және  БТ=11,0±1,4 , p<0,001), әкесінің алкоголизмі (НТ=28,6 ±0,3 

және БТ=4,0 ±0,2, p<0,001) ЖТБДА туындауына жоғары деңгейде әсер еткен. 

Әкесінің темекі шегуі ЖТБДА туындатуда қауіп-қатер факторы ретінде әсері 

байқалмаған (НТ=23,8±1,6 және  БТ=21,0±1,3 , p >0,05*) және анасындағы 

алкоголизм (НТ=1,5±0,1 және  БТ=0) бақылау тобында кӛрсеткіштің жоқ 

болуына орай ӛзара салыстырылмады. Корреляциялық  байланыс- тікелей 

оң,орташа, r=0,584. Нәтижесі тӛмендегі суретте кӛрсетілді (сурет 11). 

 

 
Сурет 11- ЖТБДА туындауына әсер ететін әлеуметтік-гигиеналық 

факторларының арасындағы корреляциялық байланыс 

 

Медико-биологиялық қауіп-қатер факторлары мен ЖТБДА арасындағы 

байланыстылық тӛмендегі кестеде кӛрсетілді (кесте 18) 
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Кесте 18 – Зерттеу тобындағы ЖТБДА бар балалардың ата-аналарының 

медико-биологиялық жағдайлары бойынша қауіп-қатер факторларының 

кӛрсеткіштері 

 

Қауіп-қатер 

факторлар 

ЖТДА бар балалар Дені сау балалар  

р 
НТ (n= 176) БТ (n= 50) 

абс.саны Р±m абс.саны Р±m 

Гестоздар(ерте, кеш) 4 2,9±1,3 1 1,7±0,5 <0,001 

Жүктіліктің үзілу 

қаупі 

17 12,5±0,4 3 5,1±0,2 <0,001 

**Анемия 67 49,2±1,5 5 13,5±1,6 <0,001 

**Жедел 

респираторлы 

вирусты жұқпа 

25 18,3±0,7 4 10,8±0,3 <0,001 

**Созылмалы 

пиелонефрит 

12 8,8±0,3 1 2,7±0,5 <0,001 

Эндокринді 

бұзылыстар 

1 0,7±0,02 0 - - 

Преэкламсиялық 

артериалды 

гипертензия 

6 4,4±0,1 1 2,7±0,5 <0,001 

Құрсақ ішілік 

жұқпалар 

4 2,9±0,7 1 1,7±0,5 <0,001 

Ескерту: НТ – негізгі топ; БТ –бақылау топ; Р±m – интенсивті кӛрсеткіш және 

репрезентативті қателік; p – мінсіз болжам тиімділігі (р=95,0%, 99,9%); 

* – айырмашылық жоқ, 

**– анемия, жедел респираторлы вирусты жұқпа, созылмалы пиелонефрит  сияқты 

соматикалық патологиялар бір жүкті әйелде қосарланып кездесу жағдайлары ретінде 

тіркелген 

 

Ерте жастағы балалар мен нәрестелердегі ЖТБДА туындатуына әсер ететін 

анасындағы медико-биологиялық қауіп-қатер факторларын зерттеу кезінде 

келесідей нәтижелер анықталды: 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) сияқты факторлар ЖТБДА 

туындауына әсер еткен. Ал, жүктілік анемиясы  (НТ=49,2±1,5 және 

БТ=13,5±1,6, p<0,001) – қауіп-қатер факторы ретінде ӛте жоғары деңгейде әсер 

еткен. Жүктілік кезіндегі эндокринді бұзылыстар (НТ=0,7±0,02 және  БТ=0) 

бақылау тобында кӛрсеткіштің жоқ болуына орай ӛзара салыстырылмады. 
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Корреляциялық байланыс- тікелей оң, күшті, r=0,890. Нәтижесі тӛмендегі 

суретте кӛрсетілді (сурет 12). 

Сурет 12- ЖТБДА туындауына әсер ететін медико-биологиялық 

факторларының арасындағы корреляциялық байланыс 

 

Сонымен, скрингті анкеталық картаның мәліметтерінде (ЖТБДА-мен 

туылған балалардың ата-аналарынан құралған негізгі топ пен сау туылған 

балалардың ата-аналарынан құралған бақылау тобы ӛзара салыстырылды) 

кӛрсетілген қауіп-қатер факторларың ЖТБДА туындатуындағы рӛлі 

анықталды: 

1. Демографиялық факторлар: анасының жасының 35-тен асқан сайын 

ЖТБДА туылу деңгейі арта түскен (НТ=17,6±0,3 және БТ=7,0±0,8, р<0,001). 

Тұрмыстық жағдайы тӛмен (НТ=28,8±1,3 және БТ=7,0±1,6, р<0,001) және 

орташа (НТ=62,0±1,5 және БТ=81,0±1,0, р<0,001) отбасыда туылған балаларда, 

некесіз отбасыда туылған балаларда (НТ=43,6±1,5 және  БТ=13,0±2,8, р<0,001), 

анасының білім деңгейінің тӛменгі кӛрсеткіштері (НТ=9,4±0,5 және БТ=7,0±1,6, 

p<0,001) ЖТБДА туындау қауіп-қатер факторының әсерінің жоғарлауына 

септігін тигізген.Корреляциялық байланыс тікелей күшті оң мәнді кӛрсетті, 

яғни r=0,814 (p>0,05). 

2.Әлеуметтік-гигиеналық факторлар: анасының темекі шегуі (НТ=9,1±0,3 

және БТ=4,0±0,2, p<0,001),анасының персоналды компьютермен жұмысы 

(НТ=31,4±1,3 және БТ=11,0±1,4 , p<0,001), әкесінің алкоголизмі (НТ=28,6 ±0,3 

және БТ=4,0 ±0,2 , p<0,001) ЖТБДА туындауына жоғары деңгейде әсер 

еткен.Корреляциялық байланыс- тікелей оң,орташа, r=0,584. 
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3.Медико-биологиялық факторлар: 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) сияқты факторлар ЖТБДА 

туындауына әсер еткен. Ал, жүктілік анемиясы (НТ=49,2±1,5 және БТ=13,5±1,6, 

p<0,001) – қауіп-қатер факторы ретінде ӛте жоғары деңгейде әсер еткен. 

Жоғарыда келтірілген факторлар жүктіліктің ерте кезінде нәрестелердегі 

ЖТБДА туылу қаупін анықтауға және кӛрсеткішіне қарай жүктілікті үзуге 

ықпал жасай отырып, ЖТБДА туылу кӛрсеткішін тӛмендетуге мүмкіндік 

жасайды. 

Қорытындылай келе, нәрестелер мен ерте жастағы балаларда ЖТБДА 

туындататын қауіп-қатер факторларына: темекі шегу, алкоголизм сияқты 

зиянды әдеттер, жүктілік кезіндегі жұқпалы-қабынбалы аурулар жатқызылды. 

Демографиялық факторлардан: тұрмыстық жағдайы тӛмен, отбасылық жағдайы 

толық емес,ата-аналарының білім деңгейлерінің тӛмендігі және анасының жасы 

балаларда ЖТБДА туындататын  қауіп-қатері жоғары факторлар ретінде 

зерттеу барысында анықталды. Медико-биологиялық қауіп-қатер факторлары 

ӛте жоғары деңгейде ЖТБДА туындауына, әсіресе анасының жүктілігімен 

байланысты(жүктілік анемиясы, ЖРВИ, токсикоздар, жүктіліктің үзілу қаупі) 

ӛзгерістер ӛз әсерін тигізді. 

 

4.2 Жамбыл Облысы бойынша нәрестелер мен ерте жастағы балалар 

арасында жҥректің туа біткен даму ақауларынан болатын ӛлім себептері 

Жамбыл Облысындағы ЖТБДА-нан болатын ерте жастағы балалар 

ӛлімінің құрылымдық кӛрсеткіштері, Қазақстан Республикасының ӛзгеде 

аймақтарындағы кӛрсеткіштермен салыстырғанда, негізінен перинаталды 

кезеңде жоғары деңгейде кездесетіндігі байқалады (кесте 19). 

Кесте 19- Жамбыл Облысы бойынша балалардағы ЖТБДА-нан болған ӛлім 

кӛрсеткішінің жас ерекшеліктеріне байланысты таралуы 

Кезеңдер, 

жыл 

Ӛлі туылғандар 

саны 

Балалардың жасы 

0-6 күн 7-28 күн 1-12 ай 

2014 жыл 2 2 3 2 

2015 жыл 2 7 2 4 

Барлығы 4 9 5 6 
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Жоғарыда келтірілген мәліметтерге сүйенсек, 2014 жылғы перинаталды 

ӛлім саны- 2 (10%) құраса, 2015 жылы перинаталды ӛлім кӛрсеткіші- 7 (35%) 

дейін артқан. Зерттеу барысында анықталған ЖТБДА-ның жеке нозологиялық 

түрлеріне сәйкес ӛлім кӛрсеткіштерінің таралуы ұсынылады (кесте 20). 

Кесте 20- ЖТБДА жеке фенотиптік түрлері бойынша ӛлім кӛрсеткіштері 

 

ЖТБДА үлестік салмағының арта түсуі, ерте жастағы балалар арасында 

ӛлім кӛрсеткішінің арта түсуіне негізгі себеп болып табылды. Жамбыл Облысы 

бойынша (2014-2015жж) ерте жастағы балалар арасында ЖТДА 1000 балаға 

шаққанда  9,0±1,2 жиілікпен кездесті. 2014-2015 жылдары  Жамбыл Облысы 

АХЖ-

10 

ЖТДА фенотиптік түрлері 
абс.саны 

ӛлім кӛрсеткіші 

(%) 

2014г 2015г 2014г 2015г 

Q21.0 Қарынша аралық қалқа кемістігі 43 32 - 2,2 

Q25.0 Туа біткен ашық артериалды ӛзекше 14 23 2,3 3,2 

Q21.1 Жүрекше аралық қалқа кемістігі 3 2 - - 

Q21.2 Жүрекше-қарынша аралық қалқа кемістігі 1 4 - 3,2 

Q22.0 
Ӛкпе артериясы қақпашасының туа біткен 

атрезиясы 
4 6 3,6 1,1 

Q25.8 
Ірі артериялардың туа біткен даму ақаулары  

(Д- МТТ) 
3 7 - - 

Q21.3 Фалло тетрадасы 3 4 - - 

Q23.0 Қолқа қақпашасының туа біткен стенозы 2 3 - 1,1 

Q23.4 Жүректің сол жақты гипоплазия синдромы 2 3 - 1,1 

Q20.8 

Жүрек қуыстары мен қосылыстарының басқа 

да туа біткен даму ақаулары (Біріккен жүрек 

қарыншасы) 

2 - - - 

Q20.1 
Туа біткен оң жүрекше кіреберіс 

тесікшесінің қосарлануы 
1 2 1,1 - 

Q22.6 Жүректің оң жақты гипоплазия синдромы 1 2 - - 

Q20.0 Жалпы артериалды баған 1 - - - 

Q25.4 
Туа біткен қолқаның басқа да даму ақаулары  

(Үзілісті қолқа доғасы) 
1 - - - 

Q26.2 
Ӛкпе кӛктамырының тоталды аномалды 

дренажы (ӚКТАД) 
1 2 - 1,1 

Q22.5 Эбштейн аномалиясы - 1 - 1,1 

Q25.1 Туа біткен қолқа коарктациясы 2 1 2,3 - 

Барлығы 84 92 8.3 14.1 
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бойынша ерте жастағы балалар арасынан ЖТБДА-нан  20 ӛлім жағдайына 

ұшырады. Аталған патологиядан болған ерте жастағы балалар ӛлімі 2014 жылы 

7 (8,3%)-ден, 2015 жылы 13 (14,1%)-ке дейінгі ӛсіммен 1,8 есе  артқан (сурет 

13). 

Сурет 13- Жамбыл Облысы бойынша ерте жастағы балалардағы жалпы және 

ЖТБДА болған ӛлім кӛрсеткіштері 

 

ЖТБДА ӛлген ерте жастағы балаларда кӛбіне ауыр критикалық және 

қосарланған күрделі даму ақаулары байқалған. Сондықтан, ерте жастағы 

балалар ӛлімі: магистралды тамырлардың транспозициясы, қолқа 

коарктациясы, ӛкпе артериясының атрезиясы және ҚАҚК(қарынша аралық 

қалқа кемістігі) сияқты күрделі анатомиялық даму ақауларында кездесті және 

себепші факторлар ретінде қарастырылды.  Жамбыл Облысы бойынша зерттеу 

кезеңдерінде (2014-2015жж.) ЖТБДА кездесу жиілігі артқан және кейбір 

нозологиялық түрлерінде таралуы бойынша ерекшеліктер анықталды. Ерте 

жастағы балалар ӛлімі–ауыр критикалық және қосарланған күрделі даму 

ақауларында кездескен.Аталған ақаулардың арта түсуі, ӛлім кӛрсеткішінің 

жоғарлауына тікелей байланысты. 
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5  ЖҤРЕКТІҢ ТУА БІТКЕН ДАМУ АҚАУЛАРЫ БАР  НӘРЕСТЕЛЕР 

МЕН ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРҒА ХИРУРГИЯЛЫҚ КӚМЕК 

КӚРСЕТУ ШАРАЛАРЫН ЖАҚСАРТУ 

Қазіргі таңда шала туылған нәрестелердегі жүректің туа біткен даму 

ақауларының бірі–ашық артериалды ӛзекшені (ААӚ) консервативті және 

хирургиялық тәсілдермен оптималды емдеу шараларының ерекшеліктері ӛзекті 

мәселелердің бірі ретінде қарастырылады.Сондықтан, зерттеу жұмысымыздың 

міндеті – ААӚ бар шала туылған балаларда консервативті- медикаментозды 

емдеу шаралары мен хирургиялық емдеу шараларынның нәтижесін анықтау. 

Шала туылған нәрестелерге ААӚ кезінде хирургиялық «лигирлеу» тәсілін 

қолдана отырып кӛмек кӛрсету шараларын жақсарту. 

Зерттеуге, Жамбыл облысындағы «Облыстық перинаталды орталықта» 

2014-2015 жылдары, аталған жүректің даму ақауымен 37 шала туылған 

нәрестелер таңдалып алынды. Шала туылған нәрестелерді кешенді (комплекс): 

клинико-анамнездік, электрокардиографиялық, кеуде клеткасының 

рентгенографиясы, эхокардиография, қанның газдық құрамы мен қышқыл-

сілтілік статустық талдау зерттеулерге сүйене отырып, гестациялық жасы, 

салмағы, ашық артериалды ӛзекшенің ерекшеліктеріне байланысты топқа 

бӛлінді.  

Әр топтағы шала туылған нәрестелерге жүргізілген консервативті- 

медикаментозды және хирургиялық емдеу шараларының нәтижесі сарапталып, 

нәтижелері анықталды. ААӚ бар шала туылған нәрестелер гестациялық жасы, 

салмағы және клиникалық жағдайларының ауырлығына байланысты  2 топқа 

бӛлінді. Бірінші топтағы нәрестелердің, екінші топпен салыстырғанда 

гестациялық жасы,бойы және салмағы кіші болып келді(кесте 21). 

 

Кесте 21-ААӚ диагнозы бар шала туылған нәрестелер топтарына тән 

сипаттамалық белгілер 

Кӛрсеткіштер I топ II топ Сенімділік 

айырмашылығы 

(p≤0,05) Манна-

Уитнидің U-белгісі 

бойынша 

1 2 3 4 

Шала туылған нәрестелер, сан 20 17  

Гестация мерзімі, апта (M±SD) 28,8±3,21 30,1±2,72 0,003 

Туылған кездегі салмағы, кг (M±SD) 1,3±0,62 1,5±0,44 0,037 

Анасының орташа жүктілік реттілігі, 

сан 

3 3  
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21-кестенің жалғасы 

1 2 3 4 

ААӚ диаметрі (ЭхоКГ), мм 2,6±0,45 1,84±0,64 0,042 

Қан айналым жетіспеушілігі (ҚЖ) 

IIа-IIб дәр., нәрестелер саны 

( Н.А.Белоконь , 1987ж.) 

20 4  

Тыныс жетіспеушілігі (ТЖ) III 

дәр.,нәрестелер саны (А.Н.Анохин, 

1974 ж.) 

20 0  

Эндотрахеалды альвеофакт, 

нәрестелер саны 

11 3  

ӚЖЖ ұзақтылығы, сағат (M±SD) 279±74,45 178±77,53 0,008 

Қосымша патология,  РДС және  

БӚД, нәрестелер саны 

20 12  

Қосымша патология, ҚІҚҚ II-III дәр., 

нәрестелер саны 

16 10  

ҚІИ және басқа инфекциялар 4 1  

Ӛлім кӛрсеткіштері (%) 3 (15%) 2 (11,7%)  

 

1-ші топтағы (n=20)  шала туылған нәрестелердің орташа туылған кездегі 

гестациялық жасы – 28,8±3,2 апта, орташа салмағы –1,3±0,62 кг құрады. Бұл 

топтағы шала туылған нәрестелеге хирургиялық ем шаралары шұғыл 

кӛрсеткіштеріне байланысты  жүргізілген. Осы топтағы шала туылған 

нәрестелерге оперативті ем шараларын жүргізуге кӛрсеткіштер:  ӚЖЖ-не 

тәуелділіктің қалыптасуы, IIб-III дәрежелі қан айналымның  жетіспеушілігі 

( Н.А.Белоконь,1987ж.) мен тыныс жетіспеушілігі, екі реттік медикаментозды 

ем шараларынан нәтиженің болмауы, аспаптық зерттеулермен дәйектелген 

(ЭХО КГ бойынша ААӚ арқылы қаннық солдан оңға қарай ӛтуі) айқын ААӚ, 

жүректің сол жақ қуысына артық жүктеменің түсуі. Қосалқы патология ретінде 

— РДС барлық нәрестелерде, оның ішінде 11(55%) жағдайда альвеолофакт 

қабылдағандар,16(85,7%)  II-III дәрежелі қарынша ішілік қан құйылулар (ҚІҚҚ) 

кездесті. 

2-ші топтағы (n=17)  шала туылған нәрестелердің орташа туылған кездегі 

гестациялық жасы – 30,1±2,72  апта,орташа салмағы –1,5±0,44кг құрады. 

Аталған топтағы балалар ӛзбетінше табиғи жолмен тыныс алады, қан айналым 

жетіспеушілігің жеңіл дәрежесі анықталған, тыныс алу қызметі айқын 

бұзылыссыз. Топтарға тән негізгі белгілер сипаттамалары кесте-21 келтірілген. 
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Консервативті және медикаментозды ем шараларының қысқаша 

сипаттамасы: ААӚ бар шала туылған нәрестелерге жүргізілген консервативті 

терапияны  құрады: 100%  жағдайда сұйықтықты 3-4 мл/кг/сағат есеппен 

шектеулер, диуретиктер (фуросемид-5,4%, верошпирон - 2,7% жағдайда шала 

туылған нәрестелер үшін) және инотропты дәрілік заттар (дигоксин -11,1% 

және дофамин -24,3%). Медикаментозды ем ретінде-қабынуға қарсы стероидты 

емес дәрілік заттар (ҚҚСЕДЗ) ретінде «Педеа» (Ибупрофен) парентералды 

жолмен қабылдады. 

1-ші топ бойынша ААӚ «лигирлеу» операциясы 7 (35 %) нәрестелерге 

жасалынды, 13 (65%) нәрестелерге консервативті және медикаментозды ем 

шаралары жүргізілді: оның 7(53,8%) оксигенотерапия мен «Педеа» 

(Ибупрофен), ал қалған 6 (46,2)%  нәресте оксигенотерапия, инотропты және 

диуретикалық дәрілік заттарды қабылдаған. Бұл топтағы шала туылған 

нәрестелер ӛмірінің  2 - 5 күндері аралығында "Педеа" (5-10 мг.) дәрілік затын 

қабылдаған. Емдік курс алдын  ЭхоКГ тексерулер жүргізілген, нәтижесі 

келесідей параметрлер бойынша орташа кӛрсеткіштермен бағаланды: ААӚ 

d=2,2 мм, ФВ- 60,75 %, ЛЖ/Ао-2,09, ЛА/Ао-1,52. Емдеу жүргізілгеннен кейін 5-

10 тәудіктен кейін 13 шала туылған нәрестелерге қайта  ЭхоКГ  жүргізілу 

барысында мынадай нәтижелер байқалған: 3 шала туылған нәрестенің ААӚ  

d=1,2 мм дейін кішірейген, ал 10  шала туылған нәрестелердің ЭхоКГ 

кӛріністерінде ӛзгерістер болмаған. 

Хирургиялық ем жасатылған барлық балалар опертациядан кейін әртүрлі 

мерзімдерде экстубацияланды, орта есеппен 7,4 ± 5,2 тәулікті құрады ( 2-12 

тәулік). Хирургиялық емнен кейін ҚЖ белгілерінің бәсеңсіңуі кардиотоникалық 

және диуретикалық сияқты дәрілік заттардан бас тартуға мүмкіндік жасады. 

Медикаментозды ем ретінде «Педеа» дәрілік затын қабылдаған шала туылған 

нәрестелердің 2-еуі (14,2%) БӚД ауыр ағымының асқынуынан қайтыс болған. 

Ал, ААӚ «лигирлеу»операциясынан кейін  1 (28,5%) шала туылған нәресте туа 

біткен  гидроцефалияның асқынуынан туындаған прогрессирлеуші бас миының 

ісінуінен ӛлімге ұшырады. 

2-ші топтағы шала туылған нәрестелер (N=17), ӛз бетінше табиғи жолмен 

тыныс алу жағдайында болды.Бұл топтағы 9 (53%) шала туылған нәрестелер 

перзентханадан кардиологтың бақылауында үйіне  шығарылған. 4 (29%) шала 

туылған нәрестелер ары қарай ем шараларын жалғастыру үшін, қалалық және 

облыстық балалар ауруханаларына ауыстырылған. 2-ші топтағы барлық шала 

туылған нәрестелердің ішінде  3(17,6%) дигоксин  және дофамин дәрілік 

затымен ем қабылдауды қажетсінді.Медикаментозды терапия ретінде осы 

топтағы шала туылған нәрестенің  1(5,8%) ӛмірінің 2 - 5 тәуліктерінің 

аралығында "Педеа" (5-10 мг.) дәрілік затын парентералды жолмен 

қабылдайды, 4(23,5) шала туылған нәрестелер жоспарлы түрде әртүрлі 

мерзімде (23-39 күндері) оперативті араласулар жүргізілген. Оперативті ем 

жасауға кӛрсеткіштер: ҚЖ I-II A дәр., ЭхоКГ дәлелденген прогрессирлеуші ҚЖ 

кӛрінетін айқын ААӚ. Бұл топтағы балалардың жасы оперативті ем жасалу 

кезінде – 1 жасқа дейін мерзімді құрады. Бұл топтағы консервативті және 
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медикаментозды ем қабылдаған балалардың 2-еуі (11,7%) қосымша неонаталды 

сепсистен ӛлім жағдайына ұшыраған (кесте 22). 

 

Кесте 22–1-ші және 2-ші топтар бойынша шала туылған нәрестелердің 

консервативті-медикаментозды және хирургиялық ем нәтижелерінің 

салыстырмалы талдаулары 

 

Алынған талдаулардың нәтижесі ААӚ бар  шала туылған нәрестелерге 

хирургиялық жолмен емдеудің артықшылықтарың мен жақсарту жолдарын 

кӛрсетеді. Гемодинамикалық айқын ААӚ бар шала туылған нәрестелердің 

декомпенсациялық жағдайы ӛмірінің алғашқы айында   (нәрестелік кезең) 

байқалады. Біздің зерттеуімізде оперативті араласулардың негізгі кӛлемі мен 

ӛлім жағдайлары осы уақыт мерзім аралығында тіркелген. Шала туылған 

нәрестелердегі ААӚ қайта қалпына келтірудегі негізгі шаралар: аспаптық 

дәлелденген зерттеулер нәтижесімен, клиникалық кӛрінісімен (қанайналым 

жетіспеушілік дәрежесі бойынша),медикаментозды терапиядан кейін нәтиженің 

болмауы сияқты кӛрсеткіштермен бағаланды. 

Бірінші топтағы шала туылған нәрестелердегі ААӚ кезінде хирургиялық 

жолмен қалпына келтіруге кӛрсеткіштер: 6 (30%) шала туылған нәрестелердегі 

медикаментозды емнен кейін нәтиженің болмауы, әртүрлі дәрежелердегі 

қанайналымның жетіспеушілігі болды. Екінші топтағы шала туылған 

нәрестелердегі ААӚ кезінде хирургиялық жолмен «лигирлеу» арқылы қалпына 

келтіруге кӛрсеткіштер: 4 (30,7%) шала туылған нәрестелердегі 

медикаментозды емнен кейін нәтиженің болмауы, әртүрлі дәрежелердегі 

қанайналымның жетіспеушілігі және ЭхоКГ аспаптық дәлелденген 

гемодинамикалық айқын ААӚ 80% жағдaйда кездесті (ААӚ арқылы қанның 

солдан оңға бір бағытта ӛтуі, сол жақ жүрек қуысына кӛлемдік жүктеме 

түсу).Нәтижесі тӛмендегі кестеде кӛрсетілді (кесте 23) 

Топтар Абсол-

ютті 

саны 

(n) 

 

Консервативті-

медикаментозды ем 

шаралары 

Нәтижесіз ем 

жағдайлары 

Хирургиялық ем  

шаралары 

абс.саны 

(%) 

ӛлім 

кӛрсеткіш, 

(%) 

абс.саны 

(%) 

абс.саны 

( %) 

ӛлім 

кӛрсеткіш, 

(%) 

I-топ 

N=20 

20 13 

(65) 

2 

(10) 

6 

(30) 

7 

(35) 

1 

(5) 

II-топ 

N=17 

17 13 

(76,5) 

2 

(11,7) 

4 

(30,7) 

4 

(23,5) 

0 

(0) 
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Кесте 23–1-ші және  2-ші топтардағы шала туылған нәрестелердегі 

операцияға дейінгі және кейінгі  ЭхоКГ белгілерінің салыстырмалы талдаулары 

 

1-ші және  2-ші топтардағы шала туылған нәрестелердегі операцияға 

дейінгі және кейінгі  ЭхоКГ белгілерінің салыстырмалы талдауларының 

сипаттамасы бойынша:  1-ші топтағы кӛпеген кӛрсеткіштік белгілері (СҚСДК 

=75,64±6,09 мл/м
2
, ЛФ=64,4±17,43%, СҚ/Қо=2,51±0,23), 2-ші топпен (СҚСДК 

=72,1±3,53мл/м
2
, ЛФ =62,21±3,02%, СҚ/Қо=2,18±0,17) салыстыр-ғанда жоғары 

болып келген. Аталған жағдайды миокардта болған ұзақ уақыттық 

гемодинамикалық ӛзгерістер мен компенсаторлық үрдістермен түсіндіріледі. 1-

ші топтағы шала туылған балалардағы операцияға дейінгі  СЖ/Қо 

кӛрсеткіштерінің жоғары деңгейде болуы да (1 топта — 1,58±0,26, 2 топта —

1,42±0,28) ұзақ гемодинамикалық ӛзгерістермен түсіндіріледі. 1-ші топтағы 

кӛптеген гемодинамикалық айқын ААӚ бар шала туылған нәрестелерде 

операция барысында  сол қарыншалық миокардтық гипертрофия 

қалыптасқандығы анықталды. 

1-ші топтағы шала туылған нәрестелерде операциядан кейінгі 

эхокардиографиялық кӛрсеткіштер (СҚСДК =69,5±21,42 мл/м
2
, ЛФ 

ЛЖ=69,7±5,34%, СҚ/Қо=2,29±0,47), 2-ші топпен салыстырғанда  айқын 

ӛзгерістер байқалады. 2-ші топтағыларда операциядан кейін  СҚСДК 

(56,7±23,01 мл/м
2
), СЖ/Қо (1,40±0,28) и СҚ/Қо (2,13±0,64) тӛмендеген, СҚ 

лақтыру фракциясы  ӛзгеріссіз қалпын сақтай отырып. Бұл жағдайлар шала 

туылған нәрестелерде операциядан кейін жүректің сол жақ бӛлігіне түсетін 

гемодинамикалық күштеменің регрессиялануымен түсіндіріледі. Сонымен 

қатар, 1-ші және  2-ші топтардағы шала туылған нәрестелердегі операцияға 

Негіз-

гі Эхо 

КГ 

белгі-

лер 

Операцияға дейін Операциядан кейін 

С
ен

ім
д

іл
ік

(p
≤

0
,0

5
) 

М
ан

н
а-

У
и

тн
и

д
ің

U
-

б
ел

гі
сі

 б
о
й

ы
н

ш
а СҚ/ 

СДК 

мл/м
2 

M±SD
 

ЛФ % 

M±SD 

СҚ/Қо 

M±SD 

СЖ/Қо 

M±SD 

СҚ/ 

СДК 

мл/м
2 

M±SD
 

ЛФ % 

M±S

D 

СҚ/Қо, 

M±SD 

СЖ/Қо 

M±SD 

I-топ 

N=20 

75,64 

±6,09 

64,4 

±3,02 

2,51 

±0,23 

1,58 

±0,26 

69,5 

±21,42 

69,7 

±5,34 

2,29 

±0,47 

1,54 

±0,12 

 

0,026 

II-топ 

N=17 

72,1 

± 3,53 

64,21 

±17,4 

2,18 

±0,17 

1,42 

±0,28 

56,7 

±23,01 

64,5 

±4,17 

2,13 

±0,64 

1,40 

±0,28 

 

0,012 

Ескерту. СҚ СДК – Сол қарыншаның соңғы-диастолалық кӛлемі; ЛФ- лақтырылым 

фракциясы; СҚ- сол қарынша; СЖ- сол жүрекше; Қо- қолқа 
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дейінгі және кейінгі  шеткері қандағы газ құрамының ӛзгерістеріне 

салыстырмалы талдаулар жүргізілді. Нәтижесі тӛмендегі кестеде кӛрсетілді 

(кесте 24). 

 

Кесте 24 –1-ші және  2-ші топтардағы шала туылған нәрестелердегі 

операцияға дейінгі және кейінгі  шеткері қандағы газ құрамының 

салыстырмалы талдаулары 

 

Зерттеу топтарындағы шала туылған нәрестелерде шеткері қандағы газ 

құрамын талдау барысында операцияға дейін рС02 деңгейінің жоғарлауы және   

р02 және SAT 02 оксигенацияның тӛмендеуі, сонымен қатар рН және BE 

кӛрсеткіштерінің тӛмен екендігі байқалады. Аталған жағдайлар біздің 

пайымдауымызша  ЖТБДА кезінде шала туылған нәрестелердегі 

декомпенсация фонындағы айқын тыныс жетіспеушілігімен (аралас ацидоз) 

байланысты деген тұжырым жасалынды. 

ӚЖЖ болған кӛптеген шала туылған нәрестелерде  рС02 (42,3 ± 0,28) 

жоғарлап,оксигенация (р02=42,49 ± 0,42, SAT02=72,4 ± 28,32) мен рН (7,26 ± 
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0,09) буферлік негіздің тапшылығымен (BE -2,67 ± 7,11) тӛмендеген.ААӛ 

хирургиялық жолмен «лигирлеу» операциясынан кейін рС02 тӛмендеп және р02 

және SAT 02 жоғарылап, рН пен BE (рН=7,35 ± 0,05, рСО2=36,9 ± 1,48, 

р02=43,16 ± 1,83, SAT02=90,3 ± 3,47; ВЕ=-4,75 ± 3,72) қалыптаса отырып, оң 

динамика байқалған. 

Рентгенологиялық зерттеулерде операцияға  дейін  ӛкпе қантамырлар 

суретінің күшеюі мен КТИ>50 % ұлғаю белгілері – 22 (59,4%) шала туылған 

нәрестелерде анықталған. Операциядан кейінгі кезеңде рентгенологиялық 

кӛрініс оң динамикалық нәтиже байқалған. Нәтижесі тӛмендегі кестеде 

кӛрсетілді (кесте 24). 

Кесте 25– 1-ші және  2-ші топтардағы шала туылған нәрестелердегі операцияға 

дейінгі және кейінгі  рентгенологиялық белгілерінің салыстырмалы талдаулары 

 

Зерттеу нәтижелері бойынша тұжырымдар: шала туылған нәрестелерде 

ААӚ ұзақ уақыт бітелмеуі, яғни сақталуы, ӚЖЖ болу уақытын ұзартады. Оның 

салдарынан  БӚД (12,7% барлық топтар бойынша) дамуы мен ӛлім кӛрсеткішін 

арттырады. Медикаментозды емнен кейін нәтиже байқалмағанда шұғыл арада, 

жағдайының ауырлығы (терең шала туылу, аз салмақтылық) мен 

тасымалдаудың қиындығына қарамастан оперативті ем шараларын жүргізу 

қажет.Сондықтан да, неонаталды кезеңдегі кардиохирургия «күтуге мүмкіндік 

жоқ» белгілерімен ерекшелінеді: салмақты қосу; ҚІИ, вентилятор-

ассоциирленген пневмонияны емделу, ұзақ тасымалдаудан кейін жүрек 

жетіспеушілікті тұрақтандыру.  Зерттеу нәтижелерінің қысқаша қорытындысы: 

Гемодинамикалық айқын ашық артериалды ӛзекше ұзақ мерзімді ӚЖЖ 

жүргізуді талап етеді, ал ол  ӛз кезегінде бронх-ӛкпелік дисплазияның дамуына 
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алып келеді. Шала туылған нәрестелердегі ААӚ хирургиялық жолмен қалпына 

келтіудің кӛрсеткіш– ӚЖЖ тәуелді консервативті және медикаментозды емнен 

нәтиже болмайтын гемодинамикалық айқын ААӚ. Гемодинамикалық айқын 

емес ААӚ бала ӛмірінің алғашқы 1 жылында бітелмеген жағдайда хирургиялық 

емдеу ең негізгі түзету болып табылады.Шала туылған нәрестелердегі 

гемодинамикалық айқын  ААӚ дер кезінде хирургиялық жолмен түзету, оның 

ӚЖЖ болу мерзімін қысқартады және асқынулардың алдын алады.Шала 

туылған нәрестелердегі ААӚ хирургиялық жолмен емдеу тәсілі асқынулар мен 

операциядан кейінгі ӛлім кӛрсеткішінің тӛмендеуіне  алып келеді. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 
Жүректің тума даму ақаулары – балалар арасында  кең таралуы және  

олардың денсаулығында  шектеулер мен ӛмірінде елеулі бұзылыстар 

салдарынан ерте хирургиялық түзету қажеттілігіне сәйкес педиатрия мен 

балалар кардиохирургияның маңызды мәселесі болып табылады. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуі бойынша, жүректің туа біткен даму 

ақауы  кез-келген елде әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен медицинаның 

даму деңгейіне қарамастан нәрестелердің 1%-да кездеседі [5,23]. Жүректің туа 

біткен даму ақауы таралу жиілігінің  диапазоны 1000 нәрестеге есептегенде – 

2,4–14,15 аралығында кездеседі [6]. 

Жүректің туа біткен даму ақауы Қазақтанда жоғары деңгейде таралуы 

байқалады, 1000 нәрестеге шаққанда 8,0 жағдайдан келеді.  А.Н. Сызганов 

атындағы ҰҒХО мәліметі бойынша елімізде жылына  3 мыңдай нәреселер 

дүниеге келсе (1000 нәрестеге 8,0 жағдайдан), оның 10-15% дейіні ғана 1 жасқа 

дейін ӛмір сүреді [51]. 

Бүкіл әлемнің зерттеушілері жүректің туа біткен даму ақауы кездесу 

жиілігіне ғана емес, сонымен қатар, ерте жастағы балалар ӛлімінің негізгі 

себебі болып табылатындығына назар аударуда. Жүректің туа біткен даму 

ақауымен  туылған балалардың, 14–29% ӛмірінің алғашқы аптасында, ал 19–

42% – алғашқы айында ӛлімге ұшырайтындығы анықталған [24,25,22]. 

Нәрестелер мен ерте жастағы балалардың жүректің туа біткен даму 

ақауынан ӛлім жағдайына ұшырауы ақаудың түрі мен олардың ӛзара қосарлану 

жағдайына тәуелді болып келеді. Ағымы салыстырмалы қолайлы жүректің туа 

біткен даму ақауына жататындар:  қарынша аралық қалқа кемістігі(ҚАҚК), 

жүрекше аралық қалқа кемістігі (ЖАҚК), ӛкпе артериясының стенозы; аталған 

даму ақаулары кезінде ерте жастағы балалар ӛлім кӛрсеткіші 8-11% құрайды; 

Фалло тетрадасы, ерте жастағы балалар ӛлім кӛрсеткіші - 24-36%. Күрделі, 

ағымы қолайсыз  жүректің туа біткен даму ақауына жататындар: сол қарынша 

гипоплазиясы, ӛкпе артериясының атрезиясы, жалпы артериалды баған;  ерте 

жастағы балалар ӛлім кӛрсеткішінің 36-52%- нан, 73-97% дейін  құрайды. 

Басқада (экстракардиалды) даму ақауларының ЖТБДА-мен қатар кездесуі, 

балалардағы ӛлім кӛрсеткішін 90%-ға дейін арттырады [77]. 

Қазіргі таңда нәресте ӛмірінің алғашқы айларында қауіпті асқынулар мен 

ӛлім жағдайларына соқтыратын, жүректің туа біткен даму ақауының ауыр, 

қосарланған түрлерінің үлестік салмағы арта түсуде [78]. Жүректің туа біткен 

даму ақаулары бар балаларға медициналық  кӛмек кӛрсету  сапасын (ерте 

диагностикалау, оперативті коррекциялау, асқынулардың алдын алу мен 

кешенді реабилитациялау) жақсарту педиатрия мен балалар 

кардиохирургиясының ӛзекті мәселесі болып табылады [79-81]. 

Жүректің туа біткен даму ақауы – нәрестелер мен ерте жастағы балалар 

арасында жүрек-қантамыр жүйесіне эмбрионалдық қалыптасу кезеңдерінде 

әртүрлі этиологиялық және қауіп-қатер факторлардың әсер етуінен,оның 

қалыпты анатомиялық құрылысы мен физиологиялық қызметтерінің 
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бұзылыстарымен жүретін кең тараған аурулар тобы болғандықтан, ЖТБДА 

туындататын қауіп-қатер факторларын зерттеу маңызды болып табылады. 

Генетикалық бейімдеушілік ЖТБДА негізгі себепкер факторы ретінде 

қарастырса, ал тератогенді факторлар  туындатуы мүмкін қауіп-қатер 

факторлары ретінде алып қарастырылады. Себебі, ұрықтық даму кезінде 

генетикалық ауытқушылықтарды түзету мүмкін емес, ал тератогенді сыртқы 

орта факторларының әсер етуін доғаруға мүмкіндік бар [93]. 

ДДСҰ мәлімдеуінше, жүкті әйелдердегі аурулар мен патологиялық 

жағдайлар, сонымен қатар зиянды әдеттер (темекі тарту, алкаголды тұтыну 

және т.б.) ЖТБДА туындатуы мүмкін қауіп-қатер факторлары болып табылады. 

ЖТБДА туылудың қауіп-қатер факторлары болып, анасының жасы (35 

жастан жоғары), 1-ші  триместрдегі токсикоздар, иондаушы радиация, 

отбасында ӛзге де балаларында ақаулардың болуы [68]. ЖТБДА негізгі медико-

биологиялық факторларына жататындар: жүктілік саны; 1-ші  триместрдегі 

түсік тастау қаупі, анасындағы инфекциялық ошақтардың болуы, анамнезінде 

медициналық аборт, жүктілік анемиясы, жүктілік кезіндегі анасындағы әртүрлі 

созылмалы аурулар. 

ЖТБДА туындататын әлеуметтік-гигиеналық  факторларға анасының 

зиянды әдеттері, ана-анасының отбасылық тұрмыс жағдайы мен білім 

деңгейлері жатады [84]. Сонымен, ЖТБДА қалыптастыруда  жоғары қауіп 

кешеніне әлеуметтік, тұрмыстық, экологиялық және медициналық факторлар; 

ұрықта ЖТБДА қалыптастыратын қатер факторларына: қолайсыз акушерлік 

анамнез, анасының соматикалық патологиялары жатады [68,99]. 

Заманауи жағдайда балалар хирургиясы мен кардиохирургиясының 

дамуының негізгі міндеттерінің бірі- жүректің туа біткен даму ақаулары кезінде 

хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларын жақсарту болып табылады. Қазіргі 

кезде жүрек-қантамыр жүйесінің қалыпты, патологиялық және туа біткен 

құрылымдық ерекшеліктерін нақты ажыратып кӛрсететін критерийлер 

қарастырылмаған [124,125]. 

ЖТБДА бар балаларға кардиохирургиялық кӛмек кӛрсетуді жақсарту 

болып - ең жиі кездесетін және ӛлім кӛрсеткіші жоғары ЖТБДА нозологиялық 

түріне хирургиялық түзетулерді ерте жүргізу арқылы оңтайландыру болып 

табылады. Осы мақсатта ЖТБДА ішінде кең тараған ақаулардың бірі – туа 

біткен ашық артериалды ӛзекше таңдалынып алынды. Кӛптеген авторлардың 

деректерінде кездесу жиілігі әртүрлі және бардық жүрек пен қан тамырлардың 

даму ақауларының  25%-дан 34%-ға дейінгі жиілікті кӛрсетеді және нәрестелер 

ӛмірінің алғашқы айында хирургиялық түзетулерді қажет ететін даму 

ақуларының  3%  құрайды [133, 134]. 

Жоғарыда келтірілген ӛзекті мәселелерді шешу үшін зерттеу 

жұмысымыздың негізгі мақсаты қойылды: жүректің туа біткен даму 

ақауларының перинатальды және ерте жастағы балалар ӛліміне маңыздылығын 

зерттеу және хирургиялық  кӛмек кӛрсету шараларын жетілдіру. 

Зерттеу жұмысында алға қойылған мақсат пен міндеттерді жүзеге асыру 

үшін Жамбыл Облыстық перинаталды орталықта 2014-2015 жылдары ЖТБДА-
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мен туылған 176 нәрестелердің стационарлық науқастың медициналық 

картасына ретроспективті талдау жүргізілді. Ал, Тараз қаласындағы «Ғылыми-

клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығында» III- 

деңгейлі, ал  Алматы қаласы «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми 

орталығында» және Алматы қаласы «Перинатология және балалар 

кардиохирургиясы» мекемелерінде IV-деңгейлі ем қабылдаған ЖТБДА бар 

нәрестелер мен ерте жастағы балалар құрады. ЖТБДА туындатуы мүмкін қауіп 

факторларына талдаулар жүргізу үшін негізгі топтағы 176 нәрестелерді 

салыстыру мақсатында,бақылау тобына дені сау 50 нәрестенің амблаториялық 

картасы таңдалынып алынды және талдау жасалынды. Сонымен қатар, 

жүректің туа біткен  кардиоваскулярлы  аурулары бар балаларға хирургиялық 

кӛмекті жақсату барысында таңдап алынған 176 нәрестелердің ішінен, туа 

біткен ашық артериалды ӛзекшесі бар 37 (21%) шала туылған нәрестелер 

таңдап алынды. Шала туылған нәрестелерді кешенді (комплекс): клинико-

анамнездік, электрокардиографиялық, кеуде сарайының рентгенографиясы, 

эхокардиография, қанның газдық құрамы мен қышқыл-сілтілік статустық 

талдау зерттеулерге сүйене отырып,  гестациялық жасы, салмағы, ашық 

артериалды ӛзекшенің ерекшеліктеріне байланысты топқа бӛлінді. Әр топтағы 

шала туылған нәрестелерге жүргізілген консервативті- медикаментозды және 

хирургиялық емдеу шараларының нәтижесі сарапталып, нәтижелері анықталды. 

Ашық артериалды ӛзекшені хирургиялық жолмен «лигирлеу» операциясы 

арқылы емдеу тәсілдерінің артықшылықтары мен тиімділіктері, хирургиялық 

түзетуден кейінгі асқынулар мен ӛлім деңгейінің тӛментетуге маңыздылығы 

толығымен сипатталады. 

Зерттеу кезеңінде республикалық бойынша жүректің туа біткен даму 

ақаулары бар 1жасқа дейінгі тіркелген  балалардың саны – 6712 

құрады.Олардың – 3239 (48,2%) 2014 жылы, ал 3473 (51,8%) 2015 жылы 

тіркелген. Облыстар мен республикалық маңызды қалалар бойынша ЖТБДА 

экстенсивті таралу кӛрсеткіштері бойынша: ең тӛменгі деңгей Шығыс 

Қазақстан (3,0 %), Атырау (3,1%) және Батыс Қазақстан  Облыстарында (3,3%) 

анықталса, ең жоғарғы деңгейлер Оңтүстік Қазақстан (28,1%), Жамбыл (7,6%) 

және Маңғыстау Облыстарында (7,4%) байқалды. 2014 жылы ең тӛменгі 

экстенсивті кӛрсеткіш — Атырау Облысында (2,6%) байқалса, 2015 жылы 

сәйкес кӛрсеткіш Шығыс Қазақстан Облысында (2,6%) тіркелген. Ал, ең 

жоғарғы экстенсивті кӛрсеткіш — Оңтүстік Қазақстан Облысында (2014 жылы- 

25,2%, 2015 жылы- 30,7%) анықталған.Бұл кӛрсеткіштің бір деңгейде сақталып 

қалуын, аталған аймақта туу кӛрсеткіштерінің басқа аймақтармен 

салыстырғанда 4-5 есе жоғары болуы, соған сәйкес туа біткен даму 

ақауларымен туылу ықтималдығының жоғары екендігімен түсіндіруге болады. 

Жамбыл Облысы ЖТБДА туылу кӛрсеткіштері бойынша (2014 жылы- 9,4%, 

2015 жылы- 5,9% ) екінші орынды иемденуде. Интенсивті кӛрсеткіш бойынша 

ЖТБА 1000 тірі туылған нәрестелерге есептегендегі нәтижемен 

тұжырымдалды. Республикалық орташа кӛрсеткіш-22,89‰.Туудың интенсивтік 

кӛрсеткіштері бойынша Маңғыстау Облысы (31,65‰), Оңтүстік Қазақстан 
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Облысы (29,36‰) және Атыра у Облысы (28,22‰) жоғары деңгейде.Ең 

тӛменгі кӛрсеткіштер Шығыс Қазақстан Облысы (16,72‰) мен Астана 

қаласында (16,72‰) анықталды. Ал, Жамбыл Облысында аталған кӛрсеткіш- 

26,39‰ құрап, республикалық деңгейден +3,5‰ асып түсті. 
Жүргізілген зерттеу нәтижесінде,Жамбыл Облыстық перинаталды 

орталықта  2014 жылы 7695 дүниеге келген балалардың 84-де (1,09%) жүректің 

даму ақаулары кездескен, оның 33 (39,3%) ер бала, 51(60,7%) қыз бала. 2015 

жылғы қорытындысы бойынша 7748 нәресте тіркелген, соның арасында 92 

(1,26%) нәрестелерде даму ақаулары табылды, оның 48(52,2%) ер бала, 

44(47,8%) қыз бала. Барлық жүректің туа біткен даму ақауларының арасында ең 

жиі тараған нозологиялық түрлерін: 75(42 %) қарынша аралық қалқа кемістігі 

(ҚАҚК), 37(21%) ашық артериалды ӛзекше (ААӚ),10(6 %) ӛкпе сабауы 

қақпақшасының туа біткен атрезиясы (ӚСҚТБА),10(6%) магистралды 

тамырлардың транспозициясы (МТТ), 7(4%) Фалло тетрадасы және басқалары 

37(21%)  құрады. 

2014 жылы ең жоғарғы экстенсивті кӛрсеткіш — ҚАҚК (51,2%), туа біткен 

ашық ААӚ (16,7%), ӛкпе артериясы қақпашасының туа біткен атрезиясы (4,8) 

бойынша байқалса, 2015 жылы сәйкес кӛрсеткіш —  ҚАҚК (34,8%), туа біткен 

ашық ААӚ (25,0%), ірі артериялардың туа біткен даму ақаулары (7,6%) 

құраған. Бұл жерде ЖТБДА-ның нозологиялық түрлерінің ішінде — туа біткен 

ашық ААӚ прогрессивті түрде арта түсуі байқалады және 1,5 есе (2014 жылы- 

16,7%, 2015 жылы- 25,0%) артқан. ЖТБДА-ның жеке нозологиялық түрлерінің 

интенсивті кӛрсеткіштері бойынша: ҚАҚК– 4,9 ‰ (1000 тірі туылған нәрестеге 

есептегенде); туа біткен ААӚ–2,4 ‰; жүрекше аралық қалқа кемістігі – 0,7‰ 

және ірі артериялардың туа біткен даму ақаулары  (Д- МТТ) – 0,64‰ кездесті. 

Жамбыл Облысы бойынша нәрестелер  мен ерте жастағы балалар арасында 

жүректің туа біткен даму ақауларын туындататын негізгі қауіп-қатер 

факторларының топтары– Васильев В.В., 2008; Тихонова О.С., 2010; Whitley 

R.J., 2004; Edlich R.F., 2005 ұсынысы бойынша анкета жүргізу арқылы жүзеге 

асырылды. Алынған мәліметтер Statistica 5.5 (StatSoft Inc. США) 

бағдарламасымен ӛңделді. Пирсонның корреляция коэффициенті қолданылды. 

Статистикалық  сенімділік р < 0,05. 
Скрингті анкеталық картаның мәліметтерінде (ЖТБДА-мен туылған 

балалардың ата-аналарынан құралған негізгі топ пен сау туылған балалардың 

ата-аналарынан құралған бақылау тобы ӛзара салыстырылды) кӛрсетілген 

қауіп-қатер факторларың ЖТБДА туындатуындағы рӛлі анықталды: 

Демографиялық факторлар: анасының жасының 35-тен асқан сайын 

ЖТБДА туылу деңгейі арта түскен (НТ=17,6±0,3 және БТ=7,0±0,8, р<0,001). 

Тұрмыстық жағдайы тӛмен (НТ=28,8±1,3 және БТ=7,0±1,6, р<0,001) және 

орташа (НТ=62,0±1,5 және БТ=81,0±1,0, р<0,001) отбасыда туылған балаларда, 

некесіз отбасыда туылған балаларда (НТ=43,6±1,5 және  БТ=13,0±2,8, р<0,001), 

анасының білім деңгейінің тӛменгі кӛрсеткіштері (НТ=9,4±0,5 және БТ=7,0±1,6, 

p<0,001) ЖТБДА туындау қауіп-қатер факторының әсерінің жоғарлауына  
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септігін тигізген.Корреляциялық байланыс тікелей күшті оң мәнді кӛрсетті, 

яғни r=0,814 (p>0,05). 

Әлеуметтік-гигиеналық факторлар: анасының темекі шегуі (НТ=9,1±0,3 

және  БТ=4,0±0,2, p<0,001),анасының персоналды компьютермен жұмысы  

(НТ=31,4±1,3 және  БТ=11,0±1,4 , p<0,001), әкесінің алкоголизмі (НТ=28,6 ±0,3 

және БТ=4,0 ±0,2, p<0,001) ЖТБДА туындауына жоғары деңгейде әсер 

еткен.Корреляциялық  байланыс- тікелей оң,орташа, r=0,584. 

Медико-биологиялық факторлар: 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) сияқты факторлар ЖТБДА 

туындауына әсер еткен. Ал, жүктілік анемиясы  (НТ=49,2±1,5 және  

БТ=13,5±1,6, p<0,001) – қауіп-қатер факторы ретінде ӛте жоғары деңгейде әсер 

еткен. Корреляциялық байланыс тікелей күшті оң мәнді кӛрсетті, яғни r=0,890 

(p>0,05). 

Жоғарыда келтірілген факторлар жүктіліктің ерте кезінде нәрестелердегі 

ЖТБДА туылу қаупін анықтауға және кӛрсеткішіне қарай жүктілікті үзуге 

ықпал жасай отырып, ЖТБДА туылу кӛрсеткішін тӛмендетуге мүмкіндік 

жасайды. Нәрестелер мен ерте жастағы балаларда ЖТБДА туындататын қауіп-

қатер  факторларына: темекі шегу, алкоголизм сияқты  зиянды әдеттер, 

жүктілік кезіндегі жұқпалы-қабынбалы аурулар жатқызылды. Демографиялық 

факторлардан: тұрмыстық жағдайы тӛмен, отбасылық жағдайы толық емес,ата-

аналарының білім деңгейлерінің тӛмендігі және анасының жасы балаларда 

ЖТБДА туындататын  қауіп-қатері жоғары факторлар ретінде зерттеу 

барысында анықталды. Медико-биологиялық қауіп-қатер факторлары ӛте 

жоғары деңгейде ЖТБДА туындауына, әсіресе анасының жүктілігімен 

байланысты(жүктілік анемиясы, ЖРВИ, токсикоздар, жүктіліктің үзілу қаупі) 

ӛзгерістер ӛз әсерін тигізді. 

Жамбыл Облысындағы ЖТБДА-нан болатын ерте жастағы балалар 

ӛлімінің құрылымдық кӛрсеткіштері, Қазақстан Республикасының ӛзгеде 

аймақтарындағы кӛрсеткіштермен салыстырғанда, негізінен перинаталды 

кезеңде жоғары деңгейде кездесетіндігі байқалады. ЖТБДА үлестік 

салмағының арта түсуі, ерте жастағы балалар арасында ӛлім кӛрсеткішінің арта 

түсуіне негізгі себеп болып табылды. Жамбыл Облысы бойынша (2014-

2015жж) ерте жастағы балалар арасында ЖТДА 1000 балаға шаққанда  9,0±1,2 

жиілікпен кездесті. 2014-2015 жылдары  Жамбыл Облысы бойынша ерте 

жастағы балалар арасынан ЖТБДА-нан  20 ӛлім жағдайына ұшырады. Аталған 

патологиядан болған ерте жастағы балалар ӛлімі 2014 жылы 7 (8,3%)-ден, 2015 

жылы 13 (14,1%)-ке дейінгі ӛсіммен 1,8 есе  артқан. 

ЖТБДА ӛлген ерте жастағы балаларда  кӛбіне ауыр критикалық және 

қосарланған күрделі даму ақаулары байқалған. Сондықтан, ерте жастағы 

балалар ӛлімі: магистралды тамырлардың транспозициясы, қолқа 
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коарктациясы, ӛкпе артериясының атрезиясы және ҚАҚК(қарынша аралық 

қалқа кемістігі) сияқты күрделі анатомиялық даму ақауларында кездесті және 

себепші факторлар ретінде қарастырылды.  Жамбыл Облысы бойынша зерттеу 

кезеңдерінде (2014-2015жж.) ЖТБДА кездесу жиілігі артқан және кейбір 

нозологиялық түрлерінде таралуы бойынша ерекшеліктер анықталды. Ерте 

жастағы балалар ӛлімі–ауыр критикалық және қосарланған күрделі даму 

ақауларында кездескен.Аталған ақаулардың арта түсуі, ӛлім кӛрсеткішінің 

жоғарлауына тікелей байланысты. 

Зерттеу жұмысымыздың міндеті – шала туылған нәрестелерге ААӚ кезінде 

хирургиялық «лигирлеу» тәсілін қолдана отырып кӛмек кӛрсету шараларын 

жақсарту. Шала туылған нәрестелерді кешенді (комплекс): клинико-анамнездік, 

электрокардиографиялық, кеуде клеткасының рентгенографиясы, 

эхокардиография, қанның газдық құрамы мен қышқыл-сілтілік статустық 

талдау зерттеулерге сүйене отырып,  гестациялық жасы, салмағы, ашық 

артериалды ӛзекшенің ерекшеліктеріне байланысты топқа бӛлінді. Бірінші 

топтағы нәрестелердің, екінші топпен салыстырғанда гестациялық жасы,бойы 

және салмағы кіші болып келді. 

I-ші топ бойынша ААӚ «лигирлеу» операциясы 7 (35 %) нәрестелерге 

жасалынды, 13 (65%) нәрестелерге консервативті және медикаментозды ем 

шаралары жүргізілді: оның 7(53,8%) оксигенотерапия мен «Педеа» 

(Ибупрофен), ал қалған  6 (46,2)%  нәресте оксигенотерапия, инотропты және 

диуретикалық дәрілік заттарды қабылдаған. Бұл топтағы шала туылған 

нәрестелер ӛмірінің  2 - 5 күндері аралығында "Педеа" (5-10 мг.) дәрілік затын 

қабылдаған. Емдік курс алдын  ЭхоКГ тексерулер жүргізілген, нәтижесі 

келесідей параметрлер бойынша орташа кӛрсеткіштермен бағаланды: ААӚ 

d=2,2 мм, ФВ- 60,75 %, ЛЖ/Ао-2,09, ЛА/Ао-1,52. Емдеу жүргізілгеннен кейін 5-

10 тәудіктен кейін 13 шала туылған нәрестелерге қайта  ЭхоКГ  жүргізілу 

барысында мынадай нәтижелер байқалған:  3 шала туылған нәрестенің ААӚ  

d=1,2 мм дейін кішірейген, ал 10  шала туылған нәрестелердің ЭхоКГ 

кӛріністерінде ӛзгерістер болмаған. 

Хирургиялық ем жасатылған барлық балалар опертациядан кейін әртүрлі 

мерзімдерде экстубацияланды, орта есеппен 7,4 ± 5,2 тәулікті құрады ( 2-12 

тәулік). Хирургиялық емнен кейін ҚЖ белгілерінің бәсеңсіңуі кардиотоникалық 

және диуретикалық сияқты дәрілік заттардан бас тартуға мүмкіндік жасады. 

Медикаментозды ем ретінде «Педеа» дәрілік затын қабылдаған шала туылған 

нәрестелердің 2-еуі (14,2%) БӚД ауыр ағымының асқынуынан қайтыс болған. 

Ал, ААӚ «лигирлеу»операциясынан кейін  1 (28,5%) шала туылған нәресте туа 

біткен  гидроцефалияның асқынуынан туындаған прогрессирлеуші бас миының 

ісінуінен ӛлімге ұшырады. 

II-ші топтағы шала туылған нәрестелер (N=17), ӛз бетінше табиғи жолмен 

тыныс алу жағдайында болды.Бұл топтағы  9 (53%) шала туылған нәрестелер 

перзентханадан кардиологтың бақылауында үйіне  шығарылған. 4 (29%) шала 

туылған нәрестелер ары қарай ем шараларын жалғастыру үшін, қалалық және 

облыстық балалар ауруханаларына ауыстырылған. 2-ші топтағы барлық шала 
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туылған нәрестелердің ішінде  3(17,6%) дигоксин  және дофамин дәрілік 

затымен ем қабылдауды қажетсінді.Медикаментозды терапия ретінде осы 

топтағы шала туылған нәрестенің  1(5,8%) ӛмірінің 2 - 5 тәуліктерінің 

аралығында "Педеа" (5-10 мг.) дәрілік затын парентералды жолмен 

қабылдайды, 4(23,5) шала туылған нәрестелер жоспарлы түрде әртүрлі 

мерзімде (23-39 күндері) оперативті араласулар жүргізілген. Оперативті ем 

жасауға кӛрсеткіштер: ҚЖ I-II A дәр., ЭхоКГ дәлелденген прогрессирлеуші ҚЖ 

кӛрінетін айқын ААӚ. Бұл топтағы балалардың жасы оперативті ем жасалу 

кезінде – 1 жасқа дейін мерзімді құрады. Бұл топтағы консервативті және 

медикаментозды ем қабылдаған балалардың 2-еуі (11,7%) қосымша  

неонаталды сепсистен ӛлім жағдайына ұшыраған. 
Бірінші топтағы шала туылған нәрестелердегі ААӚ кезінде хирургиялық 

жолмен қалпына келтіруге кӛрсеткіштер: 6 (30%) шала туылған нәрестелердегі 

медикаментозды емнен кейін нәтиженің болмауы, әртүрлі дәрежелердегі 

қанайналымның жетіспеушілігі болды. Екінші топтағы шала туылған 

нәрестелердегі ААӚ кезінде хирургиялық жолмен «лигирлеу» арқылы қалпына 

келтіруге кӛрсеткіштер: 4 (30,7%) шала туылған нәрестелердегі 

медикаментозды емнен кейін нәтиженің болмауы, әртүрлі дәрежелердегі 

қанайналымның жетіспеушілігі  және ЭхоКГ аспаптық дәлелденген 

гемодинамикалық айқын ААӚ 80% жағдaйда кездесті. 
1-ші және  2-ші топтардағы шала туылған нәрестелердегі операцияға 

дейінгі және кейінгі  ЭхоКГ белгілерінің салыстырмалы талдауларының 

сипаттамасы бойынша:  1-ші топтағы кӛпеген кӛрсеткіштік белгілері (СҚСДК 

=75,64±6,09 мл/м
2
, ЛФ=64,4±17,43%, СҚ/Қо=2,51±0,23), 2-ші топпен (СҚСДК 

=72,1±3,53мл/м
2
, ЛФ =62,21±3,02%, СҚ/Қо=2,18±0,17) салыстыр-ғанда жоғары 

болып келген. Аталған жағдайды миокардта болған ұзақ уақыттық 

гемодинамикалық ӛзгерістер мен компенсаторлық үрдістермен түсіндіріледі. 1-

ші топтағы шала туылған балалардағы операцияға дейінгі  СЖ/Қо 

кӛрсеткіштерінің жоғары деңгейде болуы да (1 топта — 1,58±0,26, 2 топта —

1,42±0,28) ұзақ гемодинамикалық ӛзгерістермен түсіндіріледі. 1-ші топтағы 

кӛптеген гемодинамикалық айқын ААӚ бар шала туылған нәрестелерде 

операция барысында  сол қарыншалық миокардтық гипертрофия 

қалыптасқандығы анықталды. 

1-ші топтағы шала туылған нәрестелерде операциядан кейінгі 

эхокардиографиялық кӛрсеткіштер (СҚСДК =69,5±21,42 мл/м
2
, ЛФ 

ЛЖ=69,7±5,34%, СҚ/Қо=2,29±0,47), 2-ші топпен салыстырғанда  айқын 

ӛзгерістер байқалады. 2-ші топтағыларда операциядан кейін  СҚСДК 

(56,7±23,01 мл/м
2
), СЖ/Қо (1,40±0,28) и СҚ/Қо (2,13±0,64) тӛмендеген, СҚ 

лақтыру фракциясы  ӛзгеріссіз қалпын сақтай отырып. Бұл жағдайлар шала 

туылған нәрестелерде операциядан кейін жүректің сол жақ бӛлігіне түсетін 

гемодинамикалық күштеменің регрессиялануымен түсіндіріледі. Сонымен 

қатар, 1-ші және  2-ші топтардағы шала туылған нәрестелердегі операцияға 

дейінгі және кейінгі  капиллярлы қандағы газ құрамының ӛзгерістеріне 

салыстырмалы талдаулар жүргізілді. 



84 
 

Шала туылған нәрестелерде ААӚ ұзақ уақыт бітелмеуі, яғни сақталуы, 

ӚЖЖ болу уақытын ұзартады. Оның салдарынан  БӚД (12,7% барлық топтар 

бойынша) дамуы мен ӛлім кӛрсеткішін арттырады. Медикаментозды емнен 

кейін нәтиже байқалмағанда шұғыл арада, жағдайының ауырлығы (терең шала 

туылу, аз салмақтылық) мен тасымалдаудың қиындығына қарамастан 

оперативті ем шараларын жүргізу қажет.Сондықтан да, неонаталды кезеңдегі 

кардиохирургия «күтуге мүмкіндік жоқ» белгілерімен ерекшелінеді: салмақты 

қосу; ҚІИ, вентилятор-ассоциирленген пневмонияны емделу, ұзақ 

тасымалдаудан кейін жүрек жетіспеушілікті тұрақтандыру.  Зерттеу 

нәтижелерінің қысқаша қорытындысы: Гемодинамикалық айқын ашық 

артериалды ӛзекше ұзақ мерзімді ӚЖЖ жүргізуді талап етеді, ал ол  ӛз 

кезегінде бронх-ӛкпелік дисплазияның дамуына алып келеді. Шала туылған 

нәрестелердегі ААӚ хирургиялық жолмен қалпына келтіудің кӛрсеткіш– ӚЖЖ 

тәуелді консервативті және медикаментозды емнен нәтиже болмайтын 

гемодинамикалық айқын ААӚ. Гемодинамикалық айқын емес ААӚ бала 

ӛмірінің алғашқы 1 жылында бітелмеген жағдайда хирургиялық емдеу ең 

негізгі түзету болып табылады.Шала туылған нәрестелердегі гемодинамикалық 

айқын  ААӚ дер кезінде хирургиялық жолмен түзету, оның ӚЖЖ болу 

мерзімін қысқартады және асқынулардың алдын алады.Шала туылған 

нәрестелердегі ААӚ хирургиялық жолмен емдеу тәсілі асқынулар мен 

операциядан кейінгі ӛлім кӛрсеткішінің тӛмендеуіне  алып келеді. 

Алынған талдаулардың нәтижесі ААӚ бар  шала туылған нәрестелерге 

хирургиялық жолмен емдеудің артықшылықтарың мен жақсарту жолдарын 

кӛрсетті. Гемодинамикалық айқын ААӚ бар шала туылған нәрестелердің 

декомпенсациялық жағдайы ӛмірінің алғашқы айында   (нәрестелік кезең) 

байқалады. Біздің зерттеуімізде оперативті араласулардың негізгі кӛлемі мен 

ӛлім жағдайлары осы уақыт мерзім аралығында тіркелген. Шала туылған 

нәрестелердегі ААӚ қайта қалпына келтірудегі негізгі шаралар: аспаптық 

дәлелденген зерттеулер нәтижесімен, клиникалық кӛрінісімен (қанайналым 

жетіспеушілік дәрежесі бойынша),медикаментозды терапиядан кейін нәтиженің 

болмауы сияқты кӛрсеткіштермен бағаланды. 
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ТҦЖЫРЫМ 

 
1. Жамбыл Облысы бойынша (2014-2015жж) ерте жастағы балалар 

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

ерекшеліктер бойынша айтарлықтай  айырмашылық анықталмады (қыз 

балалар-53%, ұл балалар-47%).ЖТДА 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, ЖТДА-нан туа біткен 

ашық артериалды ӛзекшенің кездесі жиілігі – 2,3 ±0,1 құрады және қалыпты 

популяциялық таралудан (0,38±0,08) 6 есе жоғары. 

2. ЖТДА туындауына әсер ететін қауіп-қатер факторының ішінен: медико-

биологиялық факторлардың әсері ӛте 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 ӛте жоғары деңгейде әсер еткен. Корреляциялық 

байланыс тікелей күшті оң мәнді кӛрсетті, яғни r=0,890 (p>0,05). 

3. Жамбыл Облысы бойынша 2014-2015 жж. кезең бойынша жүрек пен қан 

тамырлардың тума ақауларынан болатын  ерте жасатағы балалар ӛлімінің 

үлестік мӛлшерінің 1,8 есе артуы анықталды (2014 ж.-8,3%, 2015 ж.-14,1%). 

Ерте жастағы балалар ӛлімі: магистралды тамырлардың транспозициясы, аорта 

коарктациясы, ӛкпе артериясының атрезиясы, және ҚАҚК(қарынша аралық 

қалқа кемістігі) сияқты күрделі анатомиялық даму ақауларында кездесті және 

себепші факторлар ретінде қарастырылды. 

4. ЖТДА бар шала туылған нәрестелердегі туа біткен ашық артериалды 

ӛзекшені хирургиялық жолмен қалпына келтірудің кӛрсеткіші- ӚЖЖ тәуелді 

консервативті және медикаментозды емнен нәтиже болмайтын 

гемодинамикалық ААӚ екені анықталды. Сонымен қатар, гемодинамикалық 

айқын емес ААӚ бала ӛмірінің алғашқы жылында бітелмеген жағдайда 

хирургиялық емдеу ең негізгі түзету болып табылады. Шала туылған 

нәрестелердегі гемодинамикалық айқын ААӚ дер кезінде хирургиялық жолмен 

түзету, оның ӚЖЖ болу мерзімін қысқартады және асқынулардың алдын 

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

арқылы емдеу тәсілі асқынулар мен операциядан кейінгі ӛлім кӛрсеткішінің 

тӛмендеуіне алып келеді және хирургиялық кӛмек кӛрсетудегі негізгі жақсарту 

жолы болып табылады. 
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ТӘЖІРИБЕЛІК ҦСЫНЫСТАР 

 

ЖТДА-ның ерте жастағы балалар арасында таралуы мен құрылымы, 

олардың туындауына әкелетін қауіп-қатер факторлары және ӛлім себептері 

туралы алынған мәліметтер педиатриялық және кардиохирургиялық кӛмек 

кӛрсетуді 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 кӛмек кӛрсетуді жақсарту мақсатында  ЖТДА бар 

балаларды бірыңғай тіркеуге алуға және мониторинг жүргізіп отыруға 

ұсынылуға болады. 

Шала туылған нәрестелердегі айқын гемодинамикалық ААӚ ӛз 

уақтысында хирургиялық жолмен «лигирлеу» арқылы емдеу тәсілі операцияға 

дейінгі және операциядан  кейінгі асқынулар (БӚД, РДС және некротикалық 

энтероколит) мен ӛлім кӛрсеткішінің тӛмендеуіне алып келе отырып, 

хирургиялық кӛмек кӛрсету шараларын жақсартуға негіз болады. 
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Қосымша А 

 

ЖТБДА және сау туылған балалардың ата-аналарына арналған сауалнама  

 

Қҧрметті ата-аналар! 

        Жүректің туа біткен даму ақауларымен туылуға қауіп-қатер 

факторларының әсерін бағалау және зерттеу мақсатында құрастырылған 

сауалнаманы толтыруларыңызды сұранамыз.  

 

 Әрбір сҧрақтың сәйкес келетін жауабының тҧсына «» белгісін 

қоюларыңызды алдын ала  ескертеміз  

 

      Сауалнаманы толтыру мерзімі:____________________________ 

1.Баланың (ЖТБДА бар) Т.А.Ә________________________________ 

____________________________________________________________ 
2. Баланың (ЖТБДА бар) туған кҥні,айы,жылы:________________  

3.Жынысы    
 Ұл   

 Қыз   

4. Мекен-жайы: 

 Қала ауыл 

 Тараз     

 Байзақ    

 Жамбыл     

 Жуалы     

 Қордай     

 Тұрар Рысқұлов      

 Меркі     

 Мойынқұм     

 Сарысу     

 Талас     

 Шу     

5.Ата-анасының отбасылық жағдайы: 

 некеде   

 некесіз   

6. Ата-анасының тҧрмыстық жағдайы: 

 ауқатты (жоғары)   

 орташа      

 тӛмен   

7. Анасының білім деңгейі: 

 

 бастапқы орта          

 орта арнайы кәсіби   
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  Жоғары                    

8. Әкесінің білім деңгейі: 

 бастапқы орта          

 орта арнайы кәсіби   

  Жоғары                    

9. Анасының жҧмыспен қамтылуы: 

 Ия   

 Жоқ   

10. Әкесінің жҧмыспен қамтылуы: 

 Ия   

 Жоқ   

11. Анасының зиянды әдеттері: 

 Жоқ   

 темекі шегу   

 алкоголизм   

12. Әкесінің зиянды әдеттері: 

 Жоқ   

 темекі шегу   

 алкоголизм   

13. Анасының жҥктілік кезіндегі персоналды компьютермен жиі жҧмыс 

істеуі:  

 Ия   

 Жоқ   

14.Жҥректің туа біткен даму ақауымен туған кездегі анасының жасы: 
 18жасқа толмаған   

 18-35 жас аралығы   

 35 жастан асқан   

15. Баланың ата-аналарында немесе жақын туыстарында жҥректің туа 

біткен даму ақаулары бар ма?   

 Ия   

 Жоқ   

16. Баланың анасында босанғанына дейін жҥктіліктің ҥзілу қаупі болған 

ба? 

 ия    

 Жоқ   

17. Анасындағы жҥктілік, босану реттілігі? 

Жүктілік, саны  Босану,саны  

 1    1   

 2    2   

 3    3   

 4    4   

 5    5   
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 >5    >5   

18. Баланың (жҥректің туа біткен даму ақауы бар) анасының жҥктілік 

ағымының ӛту ерекшелігі? 

 токсикоз (құсу)   

 эндокринді бұзылыстар   

 ЖРВИ (суықтау, жӛтелу)   

 гестоздар (аяқтарының ісінуі)   

 құрсақ ішілік жұқпалар    

 пиелонефрит   

 анемия   

 жүктіліктің үзілу қаупі   

 преэкламсиялық артериалды 

гипертензия 
  

19.Баладағы ЖТБДА диагнозы______________________________ 

 Жүрекше аралық қалқа кемістігі   

 Қарынша аралық қалқа кемістігі   

 Ашық артериалды (Боталов) ӛзекшесі   

 Фалло тетрадасы   

 Магистралды тамырлар транспозициясы    

 Стеноз устья аорты   

 Коарктация аорты   

 Недостаточность аортального клапана   

 Недостаточность митрального клапана   

 Болезнь Эбштейна   

20. Сіздің балаңыздағы ауруды немен байланыстырасыз?  

 тұқым қуалаушылықпен   

 жүктілік кезіндегі зиянды әдеттермен    

 жұмыс жағдайымен   

 Жүктілік кезіндегі ауруларымен   

 Белгісіз   
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Қосымша Ә 

Денсаулық сақтау тәжірибесіне енгізу актісі 
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ҚОСЫМША Б 
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