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АННОТАЦИЯ 

диссертации Тутаевой Айгерим Айтбаевны на тему «Неврологические и соматические 

особенности у недоношенных детей с врожденными пороками развития», 

представленной на соискание  степени доктора философии (PhD)  

по специальности 6D110100 – «Медицина» 

 

Актуальность темы исследования: 

У недоношенных детей выше вероятность инвалидизации, развития тяжелых 

соматических заболеваний и патологии центральной нервной системы. К неблагоприятным 

причинам отрицательно влияющим на  недоношенного  ребенка относится 

нежизнеспособность организма, связанную с состоянием здоровья матери, патологическим 

течением беременности и родов, пороками развития плода.  

Оценка общего статуса недоношенного ребенка с врожденными пороками развития 

затруднена в условиях стационара, в том числе из-за тяжести состояния ребенка, зачастую 

обусловленного соматическими и неврологическими осложнениями. Поэтому одним из 

важных вопросов неонатальной педиатрии является выявление и оценка прогностический 

значимых клинических признаков поражения у недоношенных детей и влияние его на исход. 

Научное исследование проведено на основе Грантового финансирования Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан - №820 от 02 марта 2012г., №46 от 

04.02.2013, №352 от 04.02.2014 по теме «Разработка оптимального подхода к ранней 

диагностике и хирургическому лечению врожденных пороков развития центральной нервной 

системы». Регистрация в КазГОСИНТИ № 0112РК00155. 

Цель исследования: 

на основании комплексного обследования недоношенных детей с врожденными 

пороками развития в стационарных условиях определение основных неврологических и 

соматических особенностей влияющих на результаты лечения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоты встречаемости врожденных пороков развития у недоношенных  детей  

и показать неблагоприятные факторы влияющие на плода в внутриутробной жизни. 

2. Установить факторы риска, влияющих на исход и прогноз заболевания у 

недоношенных детей с врожденными пороками развития. 

3. Установить соматические и неврологические патологии у  недоношенных детей с  

врожденными пороками развития влияющий на неблагоприятный исход лечения. 

4. Разработать новую методику неврологического исследования безусловных рефлексов у 

недоношенных детей для диагностики перинатального поражения нервной системы. 

Материалы и методы исследования 

В исследование включены 104 недоношенные дети с врожденными пороками развития 

пролеченные с 2011 года по 2015 год. Применялись клинические, клинико-лабораторные и 

инструментальные методы исследования. 

Научная новизна  

На большом и адекватно верифицированном клиническом материале изучены у 

недоношенных детей с врожденными пороками развития особенности клинического течения, 

которые дают основания выделить основные симптомокомплексы неврологических и 

соматических осложнении, позволяющие уточнить значение каждого признаки на прогноз 

заболевания и исход. 

Неблагоприятные неврологические и соматические осложнения с патологическими 

клиническими состояниями острого периода у недоношенных детей с врожденными 

пороками развития обусловлены полиорганной недостаточностью, некротическим 

энтероколитом, бронхолегочной дисплазией, сепсисом, внутрижелудочковыми 

кровоизлияниями и тяжестью врожденных пороков развития. 

Разработана и предложена эффективная, диагностическая методика исследования 

недоношенных детей с врожденными пороками развития, заключающиеся в широком охвате 
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рефлексогенной зоны и стабильном отчетливом вызывании сгибательного рефлекса у 

новорожденных в норме и при перинатальных патологиях (Патента на изобретение РК 

№32174). 

Практическая значимость 

1. Проведенное комплексное изучение объективных факторов риска и клинических 

показателей дает возможность прогнозировать исход, позволяющие определить 

оптимальный подход к выбору наиболее эффективных вариантов лечения.   

2. Успехи современной перинатальной медицины в настоящее время позволяют 

изменить подход к некоторой группе врожденных пороков развития у недоношенных детей с 

учетом их возможной коррекции хирургическим вмешательством в раннем неонатальном 

периоде.  

3. Разработан и внедрен в практику новый способ исследования у новорожденных. На 

основе анализа большого числа наблюдении определена роль и значимость безусловных 

рефлексов в неврологическом осмотре недоношенных детей. Показано, что уточнение ее 

позволяет оценить неврологический статус, способствует более точному диагнозу и 

адекватной терапии.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Недоношенные дети с врожденными пороками развития характеризуется 

полиморфностью клинических проявлений, сочетанием разных пороков развития, 

стойкостью неврологического дефицита, соматическими и неврологическими 

осложнениями, а также неопределенностью прогноза исходов лечения.  

2. На неблагоприятный неврологический и соматический исход у недоношенных детей с 

врожденными пороками развития влияют клинические показатели, характеризующие 

течение беременности, тяжесть состояния недоношенных новорожденных при 

рождении по соматическим и неврологическим патологиям и факторы высокого риска 

по возникновению осложнении.  

3. Исследования безусловных рефлексов у новорожденных с врожденными пороками 

развития позволяет оценить неврологический статус в раннем периоде, когда 

клинический и инструментально они еще не проявляются. 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, из них 6 в журналах, 

рекомендованных Комитетом по контролью в сфере образования и науки, 1 патента на 

изобретение РК, 1 статья в  международном научном издании, входящий в базу данных по 

цитируемости Scopus «Biomedical and Pharmacology Journal» SJR_0,14. В материалах 

Международных научных конференции имеется 10 научных публикации, из них 3 - дальнем 

зарубежья. 

 

Выводы 

1. Недоношенные дети с врожденными пороками развития имеют высокую степень 

инвалидизации, где основную группу составили дети от 2001-2500 - (51,9%) и 

гестационным возрастом 33-36 недели – (59,6%) с преобладанием врожденных 

пороков развития сердечно-сосудистой системы (35,6%). Реже диагностируются 

пороки развития желудочно-кишечного тракта (24%), сочетанные и множественные 

пороки (16,3%) и пороки развития центральной нервной системы (12,5%). К 

неблагоприятным факторам влияющие на плода во внутриутробной жизни являются: 

патологии течение беременности (78,8%), создающий риск развития гипоксии плода, 

заболевании матери (90,4%), инфекционных заболевании матерей во время 

беременности (85,6%), урогенитальные инфекций матери (64,4%) и интранатальные 

патологии (65,4%). 

 

2. В условиях стационара на течение и прогноз недоношенных детей с врожденными 

пороками развития влияют: особенности клинического проявлении и течения, 
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основной патологический процесс и сочетание с церебральными повреждениями 

(33,7%), а также количеством вовлеченных в патологический процесс органов и 

систем (60% три и более пороков).  

3. Исход и прогноз заболевания недоношенных детей с врожденными пороками 

развития зависит от характера врожденного порока развития, тяжести состояния 

острого периода новорожденного (ИВЛ - 63,5%, гемодинамическими нарушениями – 

30,8%), от клинических показателей, характеризующий течение беременности 

(80,8%), от глубокого угнетения нервной системы (56,7%).  

4. К неблагоприятному исходу заболевании у недоношенных детей с врождеными 

пороками развития приводят специфические соматические и неврологические 

патологии недоношенных детей (сепсис – 15,4%, некротический энтероколит – 16,3%, 

бронхолегочной дисплазией – 11,5%, внутрижелудочковые кровоизлияния – 21,2% и 

кистозная форма перивентрикулярной лейкомаляции – 12,5%). 

5. Способ исследования безусловного рефлекса у новорожденных – рефлекс сгибания 2-

5 пальцев стопы обладает преимуществами по сравнению с известными методиками. 

Сгибательный стопный рефлекс высоко чувствителен к патологии и специфичен для 

здоровых, и является надежным индикатором спинального шока у недоношенных 

детей одномесячного возраста. 
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ABSTRACT 

Tutayeva Aigerim Aitbayevna 

The dissertation thesis 

“Neurological and Somatic Features of Premature Infants with Congenital 

Malformations” 

submitted for the  degree of Doctor of Philosophy (PhD) by specialty  

6D110100 – Medicine  

 

Relevance of the research topic: 

Premature babies are more likely to have disability of severe somatic diseases and pathology 

of the central nervous system. The organism’s non viability connected with mother’s health, 

pathological course of pregnancy, confinement and fetal malformation belongs to adverse reasons 

unfavorably affecting a premature baby.  

Assessment of the general status of a premature baby with congenital malformations is 

difficult in hospital environment due to the severity of the child's condition, often caused by 

medical and neurological complications. Therefore, one of the important issues of neonatal 

pediatrics is identification and evaluation of prognostic significance of clinical signs of infants’ 

affection and its impact on the outcome. 

This scientific research has been carried out on the basis of Grant Funding for scientific and 

research work of the "Committee of Science, Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan» №820 of 02.03.2012 and №46 of 04.02.2013, №352 of 04.02.2014 on the subject 

"Development of Best Approach to Early Diagnosis and Surgical Treatment of Congenital 

Malformations of the Central Nervous System," Registration number of Kazakh State Institute of 

Science and Technology Information № 0112RK00155 

Purpose of the study: 

On the basis of a comprehensive survey of premature infants with congenital malformations 

in stationary conditions, the definition of the main neurological and somatic features affecting the 

results of treatment. 

Research objectives: 

1. To study frequency of occurrence of congenital malformations in premature infants and to 

show adverse factors affecting the fetus in prenatal life. 

2. Establish risk factors that influence the outcome and prognosis of the disease in preterm 

infants with congenital malformations. 

3. Establish somatic and neurological pathologies in preterm infants with congenital 

malformations affecting the adverse outcome of treatment. 

4. To develop a new technique for neurological examination of unconditioned reflexes in 

premature infants for the diagnosis of perinatal damage to the nervous system. 

Materials and methods of research 

The study included 104 premature infants with congenital malformations, treated from 2011 

to 2015. Clinical, clinical-laboratory and instrumental methods of research have been used. 

The scientific novelty: 

On a large and adequately verified clinical material, the features of the clinical course, 

which give grounds to isolate the main symptom complexes of neurological and somatic 

complications, which allow to clarify the significance of each feature for the prognosis of the 

disease and the outcome, were studied in premature infants with congenital malformations. 

Adverse neurological and somatic complications with pathological clinical conditions of 

acute period in premature children with congenital malformations are caused by polyorganic 

insufficiency, necrotic enterocolitis, bronchopulmonary dysplasia, sepsis, intraventricular 

hemorrhages and severity of congenital malformations. 

An effective, diagnostic technique for the study of premature infants with congenital 

malformations has been developed and proposed, consisting of a wide coverage of the reflexogenic 
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zone and a stable distinct development of the flexion reflex in newborns in norm and in perinatal 

pathologies (invention patent №2017 of 32174). 

The practical significance: 

1. A comprehensive study of objective risk factors and clinical indicators makes it 

possible to predict the outcome, allowing to determine the optimal approach to the selection of the 

most effective treatment options. 

2. Advances in modern perinatal medicine now allow us to change the approach to a 

certain group of congenital malformations in premature infants, taking into account their possible 

correction by surgical intervention in the early neonatal period. 

3. A new method of research in newborns has been developed and introduced into 

practice. Based on the analysis of a large number of observations, the role and significance of 

unconditioned reflexes in the neurological examination of premature infants was determined. It is 

shown that the refinement of it makes it possible to evaluate the neurological status, contributes to a 

more accurate diagnosis and adequate therapy. 

The main principles for the defense: 

1. Premature infants with congenital malformations are characterized by polymorphic 

clinical manifestations, a combination of different developmental defects, resistance to neurological 

deficits, somatic and neurological complications, and uncertainty in the prognosis of treatment 

outcomes. 

2. The unfavorable neurological and somatic outcome in premature infants with congenital 

malformations is influenced by clinical indicators characterizing the course of pregnancy, the 

severity of the condition of premature newborns at birth in somatic and neurological pathologies, 

and the risk factors for complications. 

3. Investigations of unconditioned reflexes in newborns with congenital malformations 

allow one to assess the neurological status in the early period, when they are not yet clinically and 

instrumentally manifested. 

Publications on the dissertation subject: 

19 scientific works, 6 of them in journals recommended by the Committee for Control of 

Education and Science, 1 invention  patent of the Republic of Kazakhstan, 1 article in the 

international scientific journal, included in the Scopus citation database «Biomedical and 

Pharmacology Journal» SJR_0,14 have been published according to the dissertation subject. There 

are 10 scientific publications, 3 of them – far abroad in the proceedings of International scientific 

conferences. 

The publications highlight the issues of optimization of diagnostic procedures, clinical 

manifestations, prognosis of neurological and medical complications, the use of new methods of 

assessing the status and treatment of neurological outcomes at premature infants with congenital 

malformations. 

Conclusions: 

1. Premature infants with congenital malformations have a high degree of disability where 

the main group was children from 2001-2500 - (51.9%) and gestational age 33-36 weeks - (59.6%) 

with a predominance of congenital malformations of the cardiovascular system, Cardiovascular 

system (35.6%). Gastrointestinal tract malformations (24%), combined and multiple malformations 

(16.3%) and developmental defects of the central nervous system (12.5%) are less often diagnosed. 

Adverse factors affecting the fetus in prenatal life are: pathology during pregnancy (78.8%), 

creating a risk of fetal hypoxia, mother's disease (90.4%), infectious diseases of mothers during 

pregnancy (85.6%), urogenital Infections of the mother (64.4%) and intrapartum pathologies 

(65.4%). 

2. In hospital settings, the course and prognosis of premature infants with congenital 

malformations are influenced by: the features of clinical manifestation and course, the main 

pathological process and the combination with cerebral lesions (33.7%), and the number of organs 

and systems involved in the pathological process (60 % Three or more vices). 
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3. The outcome and prognosis of the disease of premature infants with congenital 

malformations depends on the nature of the congenital malformation, the severity of the condition 

of the acute period of the newborn (ventilation - 63.5%, hemodynamic disorders - 30.8%), from 

clinical indicators characterizing the course of pregnancy (80 , 8%), from deep depression of the 

nervous system (56.7%). 

4. Specific somatic and neurological pathologies of premature infants (sepsis - 15.4%, 

necrotic enterocolitis - 16.3%, bronchopulmonary dysplasia - 11.5%, intraventricular hemorrhages - 

21, and intracranial hemorrhages - lead to an unfavorable outcome of the disease in premature 

babies with congenital malformations. 2% and the cystic form of periventricular leukomalacia - 

12.5%). 

5. The method of investigating the unconditioned reflex in newborns - the flexion reflex of 

2-5 toes of the foot has advantages in comparison with known techniques. The flexural stop reflex 

is highly sensitive to pathology and is specific for healthy individuals, and is a reliable indicator of 

spinal shock in premature babies of one-month-old age. 
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6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша  философия докторы (PhD)  

дәрежесін алу үшін ұсынылған Тутаева Айгерим Айтбаевнаның «Туа пайда болған 

даму ақаулары бар шала туылған балалардың неврологиялық және соматикалық 

ерекшеліктері» атты диссертациялық жұмысының  

АННОТАЦИЯСЫ 

 

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Шала туылған балалар арасында мүгедектік, ауыр 

соматикалық аурулар мен орталық нерв жүйесі патологияларының даму қаупі жоғары. Ана 

денсаулығының ауыр жағдайы, жүктілік пен босанудың патологиялық ағымы, нәрестелердегі 

даму ақаулары - шала туылған баланың ағзасына теріс әсер етіп, өмір сүруге қабілетсіз етеді.  

Туа пайда болған даму ақауы бар шала туылған балалардың жалпы жағдайының 

ауырлығы, соматикалық және неврологиялық асқынуларға байланысты аурухана 

жағдайында емдеу нәтижелігін бағалау қиынға соғады. Сондықтан неонатальді 

педиатрияның маңызды сұрақтарының бірі, зақымданудың айқын клиникалық белгілерін 

анықтап болғаннан кейін, туа пайда болған даму ақауы бар шала туылған балалардың 

жағдайын бағалап, нәтиженің қандай болатындығын болжау мүмкіндігі. 

Ғылыми зерттеу жұмысы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

Министрлігінің ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру бағдарламасы аясында 

02.03.2012 жылғы №820, 04.02.2013 жылғы №46 және 04.02.2014 жылғы №352 келісім 

шарттары бойынша, «Орталық нерв жүйесінің туа пайда болатын даму ақауларын ерте 

анықтаудың және хирургиялық емдеудің жолдарын жетілдіру» атты тақырыпта өткізілді. ҚР 

ҒТА Ұлттық орталығында № 0112 РК 00155 тіркелді. 

Зерттеудің мақсаты: Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды 

аурухана жағдайында кешенді тексеру арқылы емдеудің нәтижесіне әсер ететін 

неврологиялық және соматикалық ерекшеліктерді анықтау. 

Зерттеудің негізгі міндеттері 

1. Аурухана жағдайында туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балалардың кездесу жиілігін анықтау және жатырішілік даму кезінде орын алған қолайсыз 

жағдайларды көрсету. 

2. Емдеу барысында туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда 

аурудың жағдайына, соңғы нәтижесі мен болжамына әсер ететін мәліметі мол қауіпті 

әсерлерді анықтау.  

3. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды емдеу кезінде 

қолайсыз нәтижеге алып келетін негізгі неврологиялық және соматикалық патологияларды 

көрсету.  

4. Шала туылған балаларда неврологиялық жүйені зерттеуде нерв жүйесінің 

перинатальді зақымдануын ерте анықтау үшін жаңа шартсыз рефлексті ұсыну. 

Зерттеу материалдары мен әдістері:  

Зерттеу жұмысына 2011-2015 жылдар аралығында емделген туа пайда болған даму 

ақаулары бар 104 шала туылған балалар алынды. Зерттеу клиникалық, лабораторлық және 

аспаптық зерттеу әдістері арқылы жүргізілді. 

Жұмыстың ғылыми жаңалықтары  

- Көлемді және дәлелді клиникалық материалдар негізінде туа пайда болған даму 

ақаулары бар шала туылған балалардың клиникалық ағымының ерекшеліктерінің, 

неврологиялық және соматикалық асқынулардың ауру ағымы мен болжам нәтижесіне әсері 

анықталды. 

- Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың ауру барысының 

жедел кезеңіндегі неврологиялық және соматикалық асқынулар: естің болмауы, полиағзалы 

жетіспеушілік, некротикалық энтероколит, бронхөкпелік дисплазия, сепсис, қарыншаішілік 

қанқұйылу және туа пайда болған даму ақауының ауырлығы сияқты патологиялық 

жағдайлармен анықталды. 
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- Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды тексеру кезінде 

қолданатын тиімді әдіс ұсынылды. Ауқымды рефлексогенді аймақты тітіркендіруге 

байланысты шақырылатын, қалыпты жағдайда және перинатальді патологиялары бар 

нәрестелерде тұрақты түрде анықталатын бүгілу рефлексі анықталды (Қазақстан 

Республикасының  өнертабысқа патент 01.06.2017 жылғы №32174). 

Жұмыстың тәжірибелік құндылығы 

1. Аурухана жағдайында туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балаларда анықталатын қауіпті әсерлер мен клиникалық мәліметтерді кешенді түрде білу, 

соматикалық және неврологиялық ерекшеліктерді ескеру, соңғы нәтижені болжауға және ең 

тиімді емдеу жолын таңдауға мүмкіндік береді. 

2. Жаңа туылған нәрестелерде неврологиялық зерттеудің жаңа әдісі ұсынылып, 

тәжірибеге ендірілді. Шала туылған балаларды неврологиялық және педиатриялық қарауда 

шартсыз рефлекстің рөлі мен маңыздылығы анықталды. 

Қорғауға шығарылатын негізгі тұжырымдар 

1. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың клиникалық 

көріністері әртүрлі өтуімен, даму ақауларының қосарлануымен, неврологиялық 

жетіспеушіліктің тұрақтылығымен, соматикалық және неврологиялық асқынулардың 

көрінуімен және емдеудің соңғы нәтижелерінің түрлі болуымен сипатталды. 

2. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды емдеу  

нәтижелерінің сәтсіздігіне алып келетін жағдайларға: даму ақауының сипаты, туылған 

кездегі нәресте жағдайының неврологиялық және соматикалық тұрғыдан ауырлығы, аурудың  

клиникалық ағымын сипаттайтын көрсеткіштер және орталық нерв жүйесінің терең тежелуі 

жатады.  

3. Туа пайда болған даму ақаулары бар жаңа туылған нәрестелерде шартсыз 

рефлекстерді зерттеу нәтижесі клиникалық және аспаптық зерттеулер көрінісінен бұрын 

білінетін неврологиялық статусты ерте бағалауға мүмкіндік береді. 

Диссертация бойынша жарияланған мақалалар 

Диссертация тақырыбы бойынша 19 ғылыми жұмыс жарияланды, оның ішінде 6 ҚР БҒМ 

–нің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, 1 

өнертабысқа патент, Scopus базасына енген «Biomedical and Pharmacology Journal» SJR_0,14 

журналында 1 мақала басылып шықты. Халықаралық конференция материалдарында 10 

ғылыми жұмыс жарияланған, оның 3 шет елдік.  

Тұжырым 

1. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың негізгі тобын 2001-

2500 г (51,9%) болатын және гестациялық мерзімі 33-36 апталық – (59,6%) нәрестелер 

құрады, олардың ішінде жүрек қантамыр жүйесінің даму ақаулары басым болды (35,6%). 

Сирек жағдайда асқазан – ішек жолдарының (24%), қосарланған және көптеген даму 

ақаулары (16,3%) және орталық нерв жүйесінің даму ақаулары (12,5%) кездесті. Жатырішілік 

даму кезінде орын алған қолайсыз жағдайларға: ұрықта гипоксияның дамуына алып келетін  

жүктілік патологиялары (78,8%), аналарда кездесетін әр түрлі соматикалық аурулар (90,4%), 

инфекциялық аурулар  (85,6%), урогенитальды инфекциялар (64,4%), интранатальды 

патологиялар (65,4%) жатқызылды. 

2. Аурухана жағдайында туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балаларды емдеу барысында аурудың жағдайына әсер ететіндері: клиникалық көріністерінің 

ерекшеліктері, аурудың өту барысы, негізгі патологиялық үрдіс, церебральді 

зақымданулардың (33,7%) қосарланып көрінуі және зақымданған ағзалар мен жүйелердің 

саны (60% үш және одан да көп ақаулар). 

3. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды емдеу нәтижесі мен 

болжамы, даму ақауының сипатына, нәрестелер жағдайының ауырлығына (өкпеге жасанды 

желдендіру – 63,5%, гемодинамикалық бұзылыстар – 30,8%), жүктілік ағымын сипаттайтын 

клиникалық көрсеткіштерге (80,8%) және орталық нерв жүйесінің терең тежелуіне (56,7%)  

байланысты болады.  
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4. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда жиі кездесетін 

арнайы соматикалық және неврологиялық патологиялар (сепсис – 15,4%, некротикалық 

энтероколит – 16,3%, бронхөкпелік дисплазия – 11,5%, қарыншаішілік қанқұйылу – 21,2% 

және перивентрикулярлы лейкомаляцияның кистозды түрі – 12,5%) емдеудің қолайсыз 

нәтижесіне алып келеді. 

5. Нәрестелерде анықталатын табанның 2-5 саусақтарының бүгілуімен жауап беретін 

шартсыз рефлексті зерттеу тәсілі басқа әдістермен салыстырғанда артықшылықтарға ие. Бұл 

рефлекс – патологияларға жоғары сезімтал және дені сау нәрестелерге тән, бір айға дейінгі 

шала туылған балаларда спинальді шокты анықтайтын сенімді индикатор болып табылады. 

 


