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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі стандарттарға сәйкес сілтемелер 

көрсетілген: 

 

ГОСТ 7.32-2001 – (Мемлекет аралық стандарт) Ақпарат, кітапханалық 

және баспалық жұмыстар бойынша стандарттар жүйесі. Ғылыми – зерттеу 

жұмысы бойынша есеп. Құрылымы және құрастыру тәртібі. 

ГОСТ 15.101-98 – (Мемлекет аралық стандарт) Өнімді дайындау және 

өндіріске қою жүйесі. Ғылыми – зерттеу жұмысын орындау тәртібі. 

ГОСТ 7.1-84 – Ақпарат, кітапханалық және баспалық жұмыстар бойынша 

стандарттар жүйесі. Құжаттың библиографиялық сипаттамасы. Жалпы талаптар 

мен құрастыру тәртібі. 

ГОСТ 7.9-95 – Ақпарат, кітапханалық және баспалық жұмыстар бойынша 

стандарттар жүйесі. Библиографиялық жазба. Жалпы талаптар мен тәртіптер. 

ГОСТ 7.54-88 – Ақпарат, кітапханалық және баспалық жұмыстар бойынша 

стандарттар жүйесі. Ғылыми – техникалық құжаттарда материалдар мен 

заттектер қасиеті туралы мәліметтерді сандық көрсету. Жалпы талаптар. 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды дамыту 2011-2015 жж. 

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы, 29 қараша 2010 ж. № 1113. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Антенатальді кезең – зигота түзілгеннен босану үрдісі басталған мерзімге 

дейін созылатын кезең. Онтогенетикалық тұрғыдан бұл кезең эмбриональді, 

ерте фетальді және кеш фетальдідеп бөлінеді. 

ANOVA (ANalysisOfVAriance) дисперсиялық талдамасы – тәуелді 

көрсеткіш пен бір немесе бірнеше тәуелсіз көрсеткіштер (факторлар) 

арасындағы себеп-салдарлы байланысты зерттеуге арналған статистикалық 

әдіс. Тәуелді көрсеткіштер тек сандық болады, ал тәуелсіз көрсеткіштер 

номинальді, қатарлы немесе сандық шкалада (сандық шкала дискретті немесе 

аралық болуы тиіс) болуы мүмкін. 

Бронхөкпелік дисплазия - шала туылған балалардың өкпесіне жасанды 

желдендіру жасаудың, оттегінің жоғары концентрациясының нәтижесінде әлсіз 

дамыған өкпе мен бронхтардың зақымдануының негізінде 

тахипноэ, диспноэ, гипоксемияның дамуымен, тұрақты бронхобструкциялық 

және рентгенологиялық бұзылыстармен сипатталатын ауру. 

Гестациялық мерзім - бұл аналық жасушаның аталық жасушамен 

ұрықтанғаннан бастап, туылғанға дейін созылатын кезең. Адамдарда бұл кезең 

14 күндік ауытқумен (38-42 апта) жүретін 40 аптаны құрайды. 

Интранатальді кезең – босану үрдісі басталғаннан, нәресте дүниеге 

келгенге дейінгі мерзім. 

Қауіп факторы – сырқат даму мүмкіндігін арттыратын факторлардың бірі. 

Неонатальді кезең – нәрестенің туылған кезінде басталып, толық 28 күн 

болғанда аяқталатын мерзім. Ерте неонатальді кезең (туылғанынан бастап 6 күн 

23 сағат 59 мин. жалғасады) және кеш неонатальді кезеңдерге (7 күн – 27 күн 23 

сағат 59 мин аралығында )бөлінеді. 

Орташа арифметикалық мән – орталық тенденцияның кең таралған 

шамасы, мәндердің санына бөлінген барлық мәндердің қосындысы. 

Перивентрикулярлы лейкомаляция – балалардағы ми жарты 

шарларының ақ затының зақымдануы. Жаңа туылған нәрестелердің ақ заттың 

перивентрикулярлы аймағында коагуляциялық некроз ошағының пайда 

болуымен сипатталады. 

Полиағзалы жетіспеушілік -  ағзаның ауыр бейспецификалық стресс-

реакциясы, көптеген жедел аурулар мен жарақаттардың терминальді сатысында 

дамитын бірнеше қызметтік жүйенің жетіспеушілігі. 

р мәні – алынған нәтиже абсолютті кездейсоқ екенін көрсетеді. р мәні 1 – 

ден (нәтиже нақты кездейсоқ) 0–ге (нәтиже кездейсоқ емес) дейін өзгеруі 

мүмкін. р – мәні алдын – ала анықталған альфа– қатенің деңгейіне тең немесе 

кіші болуы айырмашылықтың статистикалық мәнділігін көрсетеді. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%8D
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

АІЖ          асқазан ішек жолы 

БҒМ          Білім және ғылым министрлігі 

БӨД          бронхөкпелік дисплазия 

БЦСА       балалардың церебральді сал ауруы 

ҒЗЖ          ғылыми зерттеу жұмысы 

ҒТА          ғылыми техникалық ақпараттық ұлттық орталығы 

ДДҰ         дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

ЖҚЖ        жүрек қантамыр жүйесі 

ЖРВИ      жедел респираторлы вирусты инфекция 

ЗШЖ        зәр шығару жүесі 

КТ            компьютерлік томография 

ҚР            Қазақстан Республикасы 

ЛШО        ликворошунттаушы операция 

МРТ         магнитті-резонансты томография 

НСГ         нейросонография 

НЭК         некротикалық энтероколит 

ОДКБ      Областық клиникалық балалар ауруханасы 

ОҚО        Оңтүстік Қазақстан облысы 

ОНЖ        орталық нерв жүйесі 

ОПАБ      Облыстық патологоанатомиялық бюро 

ӨЖЖ       өкпені жасанды желдендіру  

ПВЛ         перивентрикулярлы лейкомаляция  

РДС          респираторлы дистресс синдромы 

ТАЖ        тыныс алу жүйесі 

УДЗ          ультрадыбысты зерттеу 

ХҚТУ       Халықаралық қазақ-турік университеті 

ЭКГ          электрокардиограмма 

SD             ағыл. standart deviation – стандартты ауытқу  

SPSS         ағыл. Statistical Package for the Social Sciences  
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазақстан Республикасындағы 

демографиялық көрсеткіштің жоғары болуы, шала туылған балаларға 

әлеуметтік және медициналық көмек көрсету мәселелеріне ерекше назар 

аударуды талап етеді. Реанимациялық және неонатологиялық іс-шаралардың 

жоғары жетістіктері шала туылған нәрестелер өлімінің едәуір төмендеуіне алып 

келді. Өмір сүруге қабілетті нәрестелерді бағалаудың Халықаралық стандарты 

бойынша (жүктілік мерзімі 22 аптадан асқан, салмағы 500 г. жоғары және 

жүрек қызметінің болуы) және балалар арасында аурушаңдық пен 

мүгедектіктің өсуі шала туылған балаларға емдеу іс шараларын дұрыс 

жүргізуді ұйымдастыруда айтарлықтай өзгерістер енгізуді талап етіп отыр [1-4]. 

Аурушаңдық пен өлім–жітім көрсеткіштерінің жиілігі бойынша шала 

туылған балалар жоғары қауіп тобына жататындықтан, назардағы басты нысан 

болып отыр [5-8]. Еліміздегі балалардың денсаулығын сақтау мен нығайту 

үшін, шала туылған балаларға дер кезінде және сапалы түрде емдік – алдын алу 

шараларын жүргізу маңызды [9-12]. 

Шала туылған балаларда мүгедектік, ауыр соматикалық аурулар мен 

орталық нерв жүйесі патологияларының даму қаупі жоғары [13-15]. 

Перинатальді кезеңде дамитын бұзылыстар мен патологиялар балалар арасында 

жиі анықталатын болғандықтан, өмірлерінің ерте кезеңдерінде жүргізілетін 

тәжірибелік және ғылыми жаңалықтарға ерекше мән беріледі [16-20]. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған нәресте мәселесінің 

өзектілігі мен басымдылығы пренатальді кезеңде өткізілетін анықтау 

әдістерінің дәрігерлік тәжірибеге енуіне және медико-генетикалық қызметтің 

дамуына байланысты болып отыр [21; 22]. Шала туылған нәрестелерде 

асқынулардың алғашқы белгілері дамымай тұрғанда мамандандырылған 

хирургиялық ауруханаға ауыстыру, ақауды ерте мерзімде анықтап, 

операциялық жолмен қалпына келтіру көп септігін тигізеді [23-25]. 

Қазіргі заманда неонатальді онтогенез ағымының сын ерекшеліктері 

әлеуметтік, биологиялық және экологиялық әсерлердің қолайсыздығымен 

қосарланып отыр [26-29]. Ана денсаулығының ауыр жағдайы, жүктілік пен 

босанудың патологиялық ағымы, нәрестелердегі даму ақауы шала туылған 

баланың ағзасына теріс әсер етіп, қолайсыз себептерден өмір сүруге қабілетсіз 

етеді [30-32]. 

Шала туылған балаларда ерте неонатальді кезеңде қауіпті жағдайлардың 

дамуын және мидың зақымдануын тоқтату мүмкін емес, себебі бұл үрдістердің 

пайда болуы барлық ағзалар мен жүйелердің (тыныс алу, жүрек қантамыр, 

жүйке жүйесі) толық дамымауына тікелей байланысты [33-35]. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың барлық 

ағзалары мен жүйелерінің толық дамып жетілмеуіне нерв және бронхөкпе 

жүйесі жағынан болатын аурулар, асқазан ішек жолдарының дисфункциясы, 

гемодинамиканың тұрақсыздығы, зат алмасу үрдісінің бұзылыстарына 

бейімділік (рахит, аллергия), ферментопатиялар, бактериальді – вирусты 
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инфекцияларға жоғары сезімталдық, сенсорлы дамудың тежелуі мен бұзылысы 

қосарланады [36-39]. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың өліміне 

алып келетін негізгі себептеріне ауыр даму ақаулары, қарыншаішілік қан 

құйылудың ми паренхимасына жарылуы, перивентрикулярлы 

лейкомаляцияның дамуымен жүретін орталық нерв жүйесінің ауыр 

перинатальді зақымдануы, мидың кистозды трансформациясы, неонатальді 

сепсис және пневмония жатады [40; 41]. 

Туа пайда болған даму ақауы бар шала туылған балаларға емдеу жүргізу 

барысында жаңа технологияларды, реанимациялық құралдарды қолдану, 

микрохирургиялық араласулар, оттегі беруді бақылау, өкпені қосымша 

желдендіру нәрестелердің тірі қалу көрсеткішін жоғарылатқанымен, 

соматикалық және неврологиялық бұзылыстары бар балалар санының артуына 

алып келді. Кездесетін асқынулардың көп болуынан тірі қалған 40% 

нәрестелерде балалардың церебральді сал ауруы, гидроцефалия, ақыл – ойдың 

кідіруі, құрысу жағдайлары, мінез–құлықтың бұзылысы, есту мен көру 

ағзаларының зақымданулары болды [42-45]. 

Шала туылған балаларды емдеуге заманауи әдістерді қолдану нәтижесінде 

бронхөкпелік дисплазия, қарыншаішілік қан құйылу, перивентрикулярлы 

лейкомаляцияның кистозды түрі, некротикалық энтероколит, шала 

туылғандардың ретинопатиясымен нейросенсорлы кереңдік аурулары сияқты 

неврологиялық асқынулардың дамуы мүмкін. Сондықтан, шала туылған 

балалардың күтіміне бағытталған іс–шараларды жақсартуға, патологиялық 

тітіркендіруді азайтуға, бұзылыстарды дер кезінде анықтауға және қалпына 

келтіруге ерекше көңіл бөлуді талап етеді [46-53]. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың жалпы 

жағдайының ауырлығы, соматикалық және неврологиялық асқынуларға 

байланысты аурухана жағдайында емдеу нәтижелігін бағалау қиынға соғады 

[54; 5, с.21; 6, c.302; 55-59]. Сондықтан неонатальді педиатрияның маңызды 

сұрақтарының бірі, зақымданудың айқын соматикалық және неврологиялық 

клиникалық белгілерін анықтау мен шала туылған балалардың жағдайын 

бағалау. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар балаларды емдеу нәтижелігі көптеген 

әсерлерге байланысты, олардың ішінде ерекше маңыздыларына: патологиялық 

үрдістің ағымы, бала ағзасының конституциональді ерекшеліктері, қосарланып 

келетін аурулардың болуы, хирургиялық емнің тиімділігі мен соматикалық 

және неврологиялық асқынулар жатады [60; 61]. Бірақ, шала туылған балаларға 

аурухана жағдайында өткізілетін қажетті тексеру шаралардың көлемімен 

оперативті тәсілдің басталу мерзімі жайлы бірыңғай пікір жоқ. Қазіргі таңда, 

туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда неврологиялық 

және соматикалық асқынулардың дамуын дер кезінде реттеуге байланысты 

және тиімді тексеру жүргізудің мәселелері әдебиеттерде аз келтірілген.  

Ғылыми зерттеу жұмысы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

Министрлігінің Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру бағдарламасы 
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аясында 02.03. 2012 жылғы №820, 04.02.2013 жылғы №46 және 04.02.2014 

жылғы №352 келісім шарты 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. 

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. 

- 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 өнертабыс патенті 

01.16.2017 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, 
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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. 

Зерттелген нәтижелерді тәжірибеге енгізу 

Жұмыстың нәтижелері Түркістан қалалық балалар ауруханасының шала 

туылған балалар бөлімшесінің, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ - түрік 

университеті клиникасының неврология бөлімшесінің емдеу жұмыстарына 

енгізілді. Диссертацияның негізгі мәліметтері Қ.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінде неврология, балалар хирургиясы 

пәндері бойынша дәрістерде қолданылады. 

Диссертацияның апробациясы 

Диссертацияның материалдары төмендегі ғылыми тәжірибелік 

конференцияларда баяндалып, талқылынды: 24th Congress of the European 

Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN) (Рим, Италия 4-7 мамыр 2014ж), 58th 

Turkish National Pediatric Congress (Анталия, Турция  22-26 қазан 2014ж), 

жақын шет елдердегі XIII Жалпыресейлік ғылыми тәжірибелік конференция 

(Санкт-Петербург, Ресей 15-18 сәуір, 2014 ж), Өзбекстан нейрохирургтарының I 

Халықаралық съезді (Бұхара, Өзбекстан 25-26 сәуір, 2014ж), Халықаралық 

қатысумен Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция (Самарқанд, 

Өзбекстан 10 -11 қараша 2015ж), Қазақстанда өткізілген 10th Asian Congress of 

Neurological Surgeons (Астана, Қазақстан 9-12 қыркүйек 2014ж), ғылыми 

тәжірибелік конференция халықаралық қатысумен (Ақтөбе, Қазақстан, 24-25 

сәуір 2014 ж), Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция (Түркістан, 

Қазақстан 12-14 қараша, 2015). 

Диссертация бойынша жарияланған мақалалар 

Диссертация тақырыбы бойынша 19 ғылыми жұмыс жарияланды, оның 

ішінде 6 ҚР БҒМ –нің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 
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ұсынған ғылыми басылымдарда, 1 ҚР өнертабыс патентін беру жөніндегі 

қорытынды берілді, 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. Жарияланымдарда туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балалардың эпидемиологиясы, клиникалық көріністерінің ерекшеліктері, 

тексеру іс–шараларын жетілдіру, неврологиялық және соматикалық 

ерекшеліктері жайлы сұрақтар қамтылды. 

Автордың жеке үлесі 

Ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдадым, мәселеге 

әдебиеттік шолу жасадым, тексерілген науқастардың нәтижелерін сараптап 

картаға түсірдім. Статистикалық өңдеу өткіздім. Зерттеудің қорытындысы мен 

тұжырымын айқындауға қатыстым. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы  

Диссертация компьютерлі мәтінмен терілген 91 беттен тұрады. Келесі 

бөлімдерден құралған: кіріспе, әдебиетке шолу, IV тараудан тұратын негізгі 

бөлім, қорытынды, тұжырымдар, тәжірибелік ұсыныстар, пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі мен қосымшадан. Диссертация 8 сурет және 26 кестемен 

көркемделген. Пайдаланылған әдебиеттер саны 187, оның 85 алыс шет ел 

басылымдары. 
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1 ШАЛА ТУЫЛУДЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ. ТУА ПАЙДА 

БОЛҒАН ДАМУ АҚАУЛАРЫ БАР ШАЛА ТУЫЛҒАН НӘРЕСТЕЛЕРГЕ 

КӨМЕК КӨРСЕТУДІ ЖАҚСАРТУ БАҒЫТТАРЫ (ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 

 

1.1  Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балалардың эпидемиологиясы 

Мемлекеттің денсаулық сақтау саласындағы басымдылық бағытын жүзеге 

асырудағы негізгі міндет- өмір сүру деңгейі мен қоғамның дамуын сипаттайтын 

демографиялық көрсеткіштің бірі, перинатальді өлімді төмендету болып 

табылады. Алға қойған міндеттерді жүзеге асыру үшін мемлекет жаңа туылған 

сәбилер, жүкті және босану кезеңдердегі әйелдерге медициналық көмек 

көрсетудің сапасы мен қолжетімділігін жоғарылатып, шала туылған балаларды 

жоғары технологиялы медициналық көмек көрсетумен қамтамасыз етуі қажет 

[22, c.15; 4, p.90; 3, p.506]. 

Өлім көрсеткішінің негізгі себептері болатын классикалық триадаға: шала 

туылу, туа пайда болған даму ақаулары, гипоксиялық–жарақаттық 

энцефалопатиялар жатады [62; 63]. 

Шала туылған балалар аурушаңдық пен өлім көрсеткіштері бойынша 

жоғары қауіп-қатер тобын құрғандықтан, басты назарда болуы керек. Мерзімі 

жетіліп туылған балаларға қарағанда, шала туылған балаларда өлім–жітім қаупі 

бірнеше есе жоғары [23, с.15; 6, с. 304; 64]. Ресейде барлық жаңа туылған 

сәбилердің 3-16% шала туылған балалар құрайды және қазіргі таңда бұл 

көрсеткіш төмендемей отыр. Қазақстанда әрбір 10 – шы сәби шала туылады [7, 

c.33; 8, p.380; 9, c.20]. 

Гестациялық мерзімнің 37 аптаға дейін және антропометриялық 

мәліметтер бойынша туылған кездегі салмағы 2500 г, бойы 45 см төмен болуы 

сәбилердің шала туылғандығын анықтайтын белгілерге жатады [6, c.353; 65-

68]. 

Балалардың денсаулығын сақтау мен нығайту үшін шала туылған 

балаларға дер кезінде және сапалы түрде емдеу, алдын алу шараларын жүзеге 

асыру қажет [12, p.862; 11, p. 1293]. 

Шала туылған балалардың өмір сүру сапасы көптеген әсерлерге 

байланысты, олардың негізгілеріне туылған кездегі гестация мерзімі мен даму 

дәрежесі, туылған кездегі дене салмағы, ішкі ағзалардағы айқын бұзылыстар, 

заманауи реанимациялық арсенал көмектерін барынша қолдану, 

реабилитациялық көмек пен қалпына келтіру шараларын дер кезінде көрсету 

жатады [69-71; 39, p.265]. Шала туылған балаларды қайта қалпына келтіруді 

жоспарлағанда, олардың қарқынды емдеу мен реанимацияны, оперативті 

араласуларды бастарынан өткізгендігін, даму ерекшеліктерін міндетті түрде 

ескеру қажет [72-75; 4, p.90; 71, p. 201]. 

Шала туылған балалар перинатальді және сәбилік өлім–жітім 

көрсеткіштерінің едәуір бөлігін құрайды және оларда неонатальді және 

постнеонатальді кезеңдердегі аурушаңдық пен асқынулардың даму қаупі 

жоғары болатындығы белгілі [76; 77; 31, c.19; 15, p.122; 8, p.382]. 
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Қазақстанның денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тірі туылудың 

критерийлеріне өтуіне байланысты, шала туылған балаларды емдеу мәселесі 

қазіргі таңда ерекше өзектілікке ие болып отыр. Шала туылған балалар өте жиі 

аурушаңдыққа шалдығады (мерзімі жетіліп туылғандармен салыстырғанда, 17-

20 есе жоғары) [2, c.302; 1, c.10; 78]. Оларда жатыр ішінде дамудың кідіруі 3 есе 

жиі кездеседі [79]. Шала туылған нәрестелер жедел респираторлы вирусты 

инфекциялармен, ішек инфекцияларымен 3 есе жиі ауырады. Шала туылған 

балаларда аллергиялық аурулар 2 есе жиі кездеседі, ал физикалық және 

психомоторлық дамудың кідіруі 10 есе жоғары болады [69, c.171; 24, c.35; 80; 

36, c.52]. Шала туылған балаларда мезгілсіз өлім синдромының даму қаупі 

жоғары [81-84]. 

Ю. В. Курносовтың (2013) мәліметі бойынша реанимация бөлімшесіндегі 

шала туылған балаларда мынадай көрсеткіштер анықталған: әр түрлі генездегі 

ОНЖ перинатальді зақымдануы - 100%, РДС - 40,3%, неонатальді пневмония - 

54,4%, жатыр ішілік инфекция - 18,3%, неонатальді сепсис - 6,9% , БӨД ауыр 

дәрежесі - 12,6%, гидроцефалия - 10,1%, ПВЛ - 22,7%, әр түрлі кезеңдегі 

ретинопатия - 4,4% [41, c.15]. 

Шала туылған нәрестелердегі туа пайда болған даму ақаулардың мәселесі 

соңғы 10 жылдықта үлкен медициналық – әлеуметтік маңызға ие болды. 

Мәселенің маңыздылығы және бұл бағыттың басымдылығы пренатальді 

анықтау әдістерінің тәжірибеге енуіне байланысты ұлғайып отыр. Бұл жағдай 

туа пайда болған даму ақауы бар шала туылған балалардың туылуын белсенді 

түрде алдын–алуға негіз болды [21, c.256; 85]. 

ДДҰ мәліметі бойынша даму ақауларының популяциядағы жиілігі 2,7 – 

16,3% аралығында, орташа 4-6% құрайды және қазіргі таңда бұл көрсеткіштер 

төмендемей отыр. Туа пайда болған даму ақаулары жөніндегі Ұлттық 

америкалық орталықтың мәліметтеріне сай әлемде жыл сайын 10-20 млн. 

балалар даму ақауларымен туылады. Ресей Федерациясында 2003 жылы 1млн. 

483 мың бала туылып, оның 43 мыңы немесе 2,9% даму ақаулары бар болды. [5, 

c.456]. 

Жыл сайын Украинада туа пайда болған даму ақаулары және тұқым 

қуалаушылық аурулары бар 12000-ға жуық балалар туылады. Мәліметтерге сай 

Қазақстан Республикасында жыл сайын 2500–3000 дейін даму ақаулары бар 

балалар дүниеге келеді. Даму ақаулары перинатальді өлім-жітім көрсеткіші 

бойынша 2-3 орында, ал экологиялық қолайсыз аймақтарда бірінші орынға 

шығып отыр [86; 87]. Балалар өлімінің негізгі себебі болып туа пайда болған 

даму ақауларының ішінде жүрек қантамыр жүйесі – 24,4%, ОНЖ - 20,6% және 

қосарланған даму ақаулары - 11,8% құрайды. 1 жасқа дейін туа пайда болған 

даму ақаулары бар балалардың 30% қайтыс болған, ал тірі қалған балаларда 

ақыл-ойдың немесе физикалық жағынан артта қалушылық жиі байқалған. 2015 

жылы Ресейде дені сау нәрестелердің саны шамамен 15-20% төмендеп, ал туа 

немесе жүре пайда болған даму ақаулары бар нәрестелердің көрсеткіштері 20-

25%-ға дейін жоғарылайды деп болжанды [60, c. 55; 61, c.59]. 
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Шала туылған балаларда мүгедек болу қаупі, ауыр соматикалық аурулар 

мен ОНЖ патологияларының даму мүмкіндіктері жоғары болады. Шала 

туылған балалардағы мүгедектікке алып келетін негізгі себептерге: жүйке 

жүйесі және сезім мүшелерінің аурулары – 30%, психикалық бұзылыстар – 

12%, тыныс алу ағзаларының аурулары - 7% жатады. Ауыр неврологиялық 

ауытқулар (балалардың церебральді сал ауруы, соқырлық, кереңдік, сананың 

артта қалуы) – 12-32% құрайды [13, p. 1556; 14, p. 978]. 

Перинатальді медицинаның жетістіктері болуы шала туылған балаларға 

ұзақ уақыт дұрыс күтім жасауға, емдеу және сауықтыру шараларын тиімді 

өткізуге мүмкіндік береді. Туылу саны төмен заманда, шала туылған нәрестелер 

денсаулығының сапасы маңызды болып отыр. Неонатальді кезең – адам 

онтогенезінің ең маңызды қиын кезеңі. Бұл онтогенетикалық кезеңнің 

қиындығы шала туылған балаларда морфологиялық және функциональді қайта 

құрылу үрдістерінің туылғаннан кейінгі өмірге бейімделуіне байланысты. 

Неонатальді онтогенез ағымының қолайсыз ерекшеліктеріне: экологиялық, 

биологиялық және қоғамның теріс әсерлері қосарланып отыр. Туылу 

көрсеткіштерінің төмендеу салдарынан, өмір сүру ұзақтығының аз болуынан 

балалар мен жас өспірімдердің, сонымен қатар босану жасындағы әйелдердің 

денсаулық жағдайлары күрт нашарлап отыр [28, p. 639; 29, p.58]. 

Хирургиялық патологиямен туылған нәрестелердің саны үнемі артуда. 

Хирургиялық аурулардың көп бөлігін асқорыту жүйесінің, өкпенің, көкеттің, 

бүйректің, ОНЖ туа пайда болған даму ақаулары құрайды. Науқас баланың 

жағдайының ауырлығы қосарланған даму ақауларына байланысты. Туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды кешенді емдеу сұрақтары 

әлі толық зерттелмеген. Перинатальді кезеңде нәрестелер арасында бұзылыстар 

көп анықталатын болғандықтан, өмірлерінің ерте кезеңдерінде жүргізілетін 

тәжірибелік және ғылыми іс әрекетке ерекше көңіл бөлу қажеттілігін ғалымдар 

дәлелдеген [16, c.19; 18, p.132]. 

Ерте жастағы балалардың өлімі мен мүгедектігінің негізгі себептерінің бірі 

шала туылу мен туылған кездегі дене салмағының төмен болуы [17, c.8]. Шала 

туылған балалар - ерте жастағы балалардың мүгедектігі мен психомоторлы 

даму бұзылыстарына ұшырайтын негізгі қауіп тобы және жиі анамнезінде 

перинатальді церебральді патология анықталады [88-90]. Шала туылған 

балалардың ерте даму кезеңінде ағзалар мен жүйелердің функциональді толық 

дамып жетілмеуіне, бронхөкпе жүйесі жағынан болатын өзгерістер, асқазан 

ішек жолдарының дисфункциясы, гемодинамиканың тұрақсыздығы, зат алмасу 

бұзылыстарына бейімділік (рахит, аллергия), ферментопатиялар, бактериальді – 

вирусты инфекцияларға жоғары сезімталдық, сенсорлы дамудың бұзылысы 

және кідіруі қосылады [ 38, p.898]. 

Егер шала туылған балалардағы даму ақаулары нәрестенің өліміне алып 

келмесе, онда ересек жаста жиі жағдайда балалардың қоғамдық өмірге 

бейімделігі төмендейді, жұмысқа деген қабілеті нашарлайды. Баланың даму 

ақауымен туылуы отбасының әрі қарайғы репродуктивті қызметіне, 
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психологиялық жағдайына, науқастың жеке тұлға болып қалыптасуына кері 

әсерін тигізеді [91-93]. 

Шала болып туылған көптеген балалар морфо – функциональді толық 

дамып жетілмегендіктен мүгедек болады. Дене салмағы төмен балалар жиі 

неонатальді кезеңде қайтыс болады, ал тірі қалған 40% нәрестелерде 

балалардың церебральді сал ауруы, гидроцефалия, ақылдың кідіруі, құрысу 

жағдайы, мінез құлықтың бұзылысы, есту мен көру ағзаларының зақымдануы 

жиі кездеседі [69, c.177; 45, p.12]. Бұл балаларда өскен сайын ОНЖ 

зақымданады және өкпенің, асқазан ішек жолдарының, бауырдың созылмалы 

аурулары дамиды. Шала туылған балалардың жартысында бойы мен 

физикалық дамуы артта қалады [94; 95]. 

Өкінішке орай, даму ақаулары бар нәрестелерді ерте анықтау мен 

хирургиялық емдеуге бағытталған жұмыстар, тек соңғы жылдары ғана жарық 

көре бастады, ал даму ақаулары бар шала туылған балаларға кешенді 

медициналық - әлеуметтік зерттеу жүргізу ғылымда сирек кездеседі. Біздің елде 

нәрестелердің хирургиялық орталықтары өте аз, осыған байланысты, 1 жасқа 

дейінгі туа ақауы бар балалар, оның ішінде шала туылған балалар, жалпы 

хирургиялық бөлімшелерде емделеді, ал бұл жағдай өлім көрсеткішінің 

жоғарылауына алып келеді [25, c.295; 96]. 

Шала туылған балаларға жүргізілетін емдеу іс шаралар бойынша қарама 

қайшылықтар бар. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балаларға қажетті тексеру әдістері, аурухана жағдайында оперативті емді 

бастау мерзімі жөнінде біріңғай пікір жоқ [60, c.56; 61, c.60]. Шала туылған 

балаларға жасалған хирургиялық емнің нәтижелі болуы көптеген әсерлерге 

байланысты, олардың ішінде ерекше маңыздылары деп патологиялық процестің 

ағымын, бала ағзасының конституциональді ерекшелігін, интеркуррентті 

аурулардың кездесуін, хирургиялық емнің тиімділігін, операциядан кейінгі 

кезеңдегі асқынуды және сауықтыру ерекшеліктерін атауға болады. Қазіргі 

таңда, туа пайда болған даму ақауларымен қатар соматикалық және 

неврологиялық асқынулары бар шала туылған балаларды тексеру әдістерінің 

алгоритмін құрастыру мен емдеу сұрақтары жайлы мәліметтер әдебиеттерде аз 

қамтылған. 

Оперативті емдеу технологияларының соңғы жетістіктерінің нәтижесінде 

неонатальді хирургияда микрохирургиялық әдіс кең қолдануда, бірақ соңғы 10 

жылдықтың мәліметтері бойынша операциядан кейінгі ерте кезеңде, әсіресе 

шала туылған балаларда асқынулардың саны артып отырғандығы белгілі 

болды. Бұл жағдай, қайта операция жасау мәселесін тудырып толыққанды 

сауықтыру шараларын жүргізуге кедергі келтіреді және науқастың өмір сүру 

сапасын төмендетеді [21, c. 156; 97]. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларға күтім жасау, 

ерте оперативті араласулар және сауықтыру шараларын жүргізу соңғы 

жылдары ерекше өзекті мәселе болып отыр. Бұл жағдай ерте неонатальді өлім 

жітімді төмендетуге бағытталған жаңа медициналық технологиялардың 

белсенді түрде қолдануға байланысты [43, c.12; 15, p.123]. 



 
 

15 
 

Дамыған елдердің тәжірибелеріне сүйенсек, даму мәселесі бар шала 

туылған балаларды емдеудің нәтижелілігін жоғарылатып, балалардың күтіміне 

жұмсалатын экономикалық шығынды төмендету үшін, нәрестелерді туылған 

жердегі неонатальді хирургия орталығында оперативті емдеу қажеттігі, 

операцияның нәтижесіне негативті әсер ететін салқындау, тасымалдауға 

уақытты жоғалту және нәрестенің бейімделуі мен инфицирлену қаупі сияқты 

қолайсыз әсерлерді –жоюға болады [ 25, c.296]. 

Соңғы жылдары Қазақстанда пренатальді анықтаудың заманауи 

әдістерінің дамуы мен енуіне байланысты, клиникалық тәжірибеде неонатальді 

хирургиялық көмекті дамытып, туа пайда болған даму ақаулары бар шала 

туылған балалардың емдеу тәсілдерін іске асыруда қолайлы өзгерістер болды 

[98]. Антенатальді кезеңде анықталған, ұрықтағы даму ақауының сипаты мен 

ерекшелігі жайлы толық және нақты мағлұматтың болуы, құрамында 

неонатальді хирургі бар дәрігерлердің консилиумының шешімі жүктілікті созу 

және жаңа туылған нәрестені емдеу әдістері жайлы ата– анасына түсіндіруге 

мүмкіндік береді. 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 12.08.2011 жылғы №536 бұйрығына 

сәйкес «Қазақстан Республикасындағы неонатальді хирургияның дамуы», «Жол 

картасы» Шымкент қаласының Облыстық клиникалық балалар ауруханасының 

базасында үш аймаққа (Қызыл Орда, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облысы) 

неонатальді хирургия орталығы ашылды. Бұл жерде даму ақаулары бар 

балаларға мамандандырылған көмек көрсетіледі. Шала туылған нәрестелердегі 

даму ақауын ерте анықтау арқасында, олардағы асқынулардың алғашқы 

көріністері пайда болмай жатып мамандандырылған хирургиялық ауруханаға 

жөнелтіп, ақауға ерте оперативті жолмен көмек жасауға мүмкіндік береді [22, 

c.10]. 

Даму ақаулары бар шала туылған балаларды емдеудің тиімділігі 

әлеуметтік көмек берумен өлшенеді. Бұл жағдай мемлекеттің медициналық – 

экономикалық жағдайына оң әсерін тигізеді. Бірақ әлі де пренатальді 

анықтаудың жақсаруы, медико–генетикалық қызметтің дамуы және 

хирургиялық көмектің көлемі жетілдірілгенмен, туа пайда болған даму 

ақауларымен туылатын нәрестелер саны азаймай отыр [5, c. 181]. 

Даму ақаулары бар шала туылған балаларды аурухана жағдайында сәтті 

емдеу үшін, оларды анықтау және емдеу әдістері бірыңғай болуы шарт. Бұл 

жағдай шала туылған баланың анатомиялық физиологиялық ерекшеліктерін, 

нервтік-психикалық заңдылықтарының дамуын, бұзылған қызметтердің 

айқындылық дәрежесі мен сипатына байланысты оперативті жолмен қалпына 

келтіру мерзіміне байланысты болады. 

Қорытындылай келе, пренатальді өлімді төмендету үшін туа пайда болған 

даму ақаулары бар шала туылған нәрестелерге жүргізілетін емдеу әдістерін 

жетілдіру қажет. Әртүрлі гестациялық мерзімдегі туа пайда болған даму 

ақаулары бар шала туылған балаларда неврологиялық және соматикалық 

патологиялардың даму сұрақтары өзекті мәселе болып саналады [99]. 
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1.2  Жүкті ана организмі мен дамып келе жатқан ұрыққа әсер 

ететін қауіпті факторлар 

Қазіргі таңда экологиялық тепе-теңдік бұзылуының салдарынан әртүрлі 

эмбрио – және фетопатиялар, қосарланған даму ақаулары айтарлықтай көбейіп 

отыр [21, c.145]. Дәрігер жүкті әйел мен дамып келе жатқан ұрықтың жағдайын 

бағалап, әрбір жағдайда ана мен балаға қауіп төндіретін әсерлерді анықтауға 

тырысады. Дамып келе жатқан эмбрион мен ұрыққа әртүрлі зиянды факторлар 

әсер етеді. Бұл жүктілікке зақымдаушы агенттің әсер ету мерзімі мен 

қарқындылығына байланысы білінеді. Мұндай жүктілік өздігінен түсік тастау, 

ұрықтың жатыр ішінде өлуі, өлі туылу, перинатальді жоғалтулар, даму 

ақаулары сияқты жағдайлармен аяқталуы мүмкін [16, c.; 100]. 

Ағзаның дамып жетілуі өте күрделі үрдіс. Ұрық даму кезінде экзогенді 

және эндогенді әсерлерге сезімтал даму кезеңдерден өтеді. Бұл кезеңдерге: 

имплантация (ұрықтың жатырға бекуі), плацентация және органогенез жатады. 

Сонымен қатар жеке ағзаларда өздерінің дамуының критикалық кезеңдері 

болады, яғни уақытқа байланысты кезеңдер. Осы кезеңде түзіліп жатқан жүйе 

өте әлсіз болады. Мысалы дамып келе жатқан миға гестацияның 23-28 күндері 

(дорсальді индукция) нерв түтігіне әсер ету уақыты болып саналады және осы 

этапта әсер еткен барлық зиянды әсерлер даму ақауларына алып келеді 

(анэнцефалия, энцефалоцеле, миеломенингоцеле және т.б.). Гестацияның 30 – 

42 аптасындағы зиянды әсерлер ми жарты шарларының, базальді ганглийлердің 

(голопрозэнцефалопатия) даму ақауларының себебі болуы мүмкін. Сондықтан 

жатырішілік дамудың 4-8 апталары жүктіліктің әлсіз кезеңінің шыңы болып 

есептеледі [101-103]. 

Шала туылған нәрестелердегі ақаудың дамуына сыртқы ортаның әр түрлі 

тератогенді әсерлері, хромосомды ақаулары, көптеген гендердің белсенділігінің 

бұзылысы, цитостатикалық дәрілерді қолдану, витамин жетіспеушілігі, 

радиологиялық, цитоплазматикалық әсерлер немесе жүкті әйелдердегі 

метаболизм (семіздік) бұзылыстары себепші болады. Нерв түтігінің даму 

ақауына алып келетін сыртқы әсерлерге: радиация, химиялық өңдеуден 

алынған токсикалық заттар (мұнай өнімдері, тыңайтқыштар, пестицидтер және 

т.б.) жатады. Жүктілікке дейін және жүктіліктің алғашқы айларында құрысуға 

қарсы дәрілерді қолдану, жүктіліктің алғашқы айларында ыстық ванна 

қолданудан болған дененің жоғары температурасы, қант диабеті және семіздік, 

құнарсыз тамақтану, витаминдердің әсіресе фолий қышқылының жетіспеуі туа 

пайда болатын ақауларға алып келуі мүмкін [86]. 

Әйелдерде жүктіліктің алғашқы жартысында болған токсикоздар мен 

вирусты инфекциялық аурулар ақаудың дамуына алып келеді [104]. 

В.С. Полунин авт. бірге (2006) туа пайда болған даму ақаулары бар 

балаларда ақаудың түзілуіне әсер ететін себептерді 2 топқа бөлді: осы 

жүктілікке дейін ата–анасында анықталған әсерлер (ата–анасының денсаулық 

жағдайы, алдыңғы жүктіліктерінің ағымы, босанушының кәсіби 

зияндылықтары, ата–анасының алкогольді қолдануы) және жатырішілік даму 

кезеңінде анықталған зиянды жағдайлар. Даму ақаулары бар балалардың ата- 
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аналарының денсаулық жағдайын тексергенде, оларда жалпы және созылмалы 

аурулардың деңгейі мен даму ақауларының таралуы жоғары болды [105]. 

В. И. Кулаковтың (2004 ж) мәліметтері бойынша жоғары қауіп–қатер 

әсерлерін әлеуметтік – экономикалық, демографиялық, аналық, акушерлік 

(ұрық–аналық, плацентарлы, босану) және неонатальді деп ажыратуға болады. 

Тератогенді әсерге ие қауіп–қатерлер бөлек анықталады. Автор әлеуметтік-

экономикалық қауіп–қатер тобына мына көрсеткіштердің жататынын атап өтті: 

әкесі төмен әлеуметтік – экономикалық мамандық иесі және отбасын қаржымен 

толық қамтамасыз ете алмауы; отбасының толық болмауы және осыған 

байланысты психологиялық және қаржы қиындықтары: заңсыз, тіркелмеген 

неке және жүкті әйелдің өтпелі кезеңі; отбасының тұрмыс жағдайының 

төмендігі; ауыр әлеуметтік жағдайлар (құлаған үй, ата–ана арасындағы 

мәселелер; мүгедектік және т.б.); балалық шақта, жасөспірім кезеңінде, 

жүктілікке дейін және жүктілік кезінде жеткіліксіз тамақтану. Демографиялық 

қауіп-қатер тобына анасының 16 жастан төмен немесе 35 жастан жоғары болуы; 

бойының қысқалығы (152 см төмен); дене салмағының жасына сәйкес нормадан 

20% төмендігі; темекі тартумен әуестенуі; тұқым қуалаушылығы бар, ауыр 

отбасылық патологияның болуы жатады. Зерттеуші ғалым аналық қауіп–қатер 

әсерлеріне ерекше тоқталып өтті. Оларға әйелдің денсаулық жағдайы және 

алдыңғы жүктіліктің нашар аяқталуы: акушерлік анамнездегі аборт, 

эктопиялық жүктілік, жүктілікті көтере алмау, ұрықты жоғалту, өлі туылу, 

шала туылу, даму ақауларымен және неврологиялық бұзылыстармен туылған 

балалардың көп ұзамай қайтыс болуы, балаларының церебральді сал ауруы 

және анасының созылмалы аурулары; артериальді гипертензия, бүйрек және 

зәр шығару жүйесінің аурулары, қант диабеті, жүрек қантамыр жүйесінің 

аурулары, өкпе және бүйрек, эндокринді, гематологиялық және инфекциялық 

аурулар, қатерлі жаңа түзілімдер жататындығын атап өтті [106]. 

Адам тератогенезіне алып келетін қауіп-қатерді бірнеше топқа бөлуге 

болады. Олар жүктілік кезінде аяғы ауыр әйелге берілетін медикаментозды 

препараттар, жүкті әйелдерде кездесетін метаболикалық дисфункциялар; жүкті 

әйелдердегі инфекциялар (сифилис, қызылша, цитомегаловирус, токсоплазмоз, 

ЖИТС және т.б.); қоршаған ортаның физикалық әсерлері (иррадиация, 

химиялық және т.б. заттар) [107]. 

Қазіргі таңда, тератогендер адам денсаулығына айрықша зиян келтіруде, 

400 тірі туылған сәбилердің ішінде біреуі тератогенді заттардың әсерінен ауыр 

ақаумен туылады. Сонымен қатар, олар барлық даму ақауларының 10% себебі 

болуы мүмкін. Туылғаннан дамитын бұзылыстарды зерттеу кезінде зақымдалу 

орны мен уақытына, зақымдаушы әсердің сипатына үлкен мән беріледі [98, 

c.81]. 

Алкоголизм ата–анасының генеративті жасушаларына және ұрықтың 

жатырішілік дамуына кері әсерін тигізеді. Отбасылық алкоголизмде өлі туылу, 

мезгілсіз түсік тастау, шала туылу, жатырішілік және постнатальді дамудың 

бұзылыстары жиі кездеседі. Темекі тартатын әйелдерде қан кету мен плацента 

салмағының төмендеуі екі есе жиі кездеседі. Темекіге әуесқойларда, 
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тартпайтындарға қарағанда өлі балалар туылуы екі есе жоғары. Дене салмағы 

қалыптыдан төмен болуы балалардың 7-8% кездеседі [108; 109]. 

Т.Г. Демьянова авторлармен бірге (2006 ж) сәбилер өліміне алып келетін 

қауіпті әсерлерге, жоспарланбаған жүктіліктен болған, гестациялық мерзімі 28 

аптаға дейінгі, морфо – функциональді толық дамып жетілмеген, 1000 г дейінгі 

салмақты шала туылған балалар, әлеуметтік – экономикалық қолайсыз 

отбасыдан шыққан жалғыз басты, 17 жасқа дейінгі немесе 35 жастан жоғары 

жұмыссыз әйелдер, білімі мен санитарлық – гигиеналық мәдениеті төмен, 

зиянды әдеттері бар, әйелдер кеңес үйінде тіркелмеген немесе бақыланбайтын 

жүкті әйелдер, гинекологиялық және соматикалық ауруларының өршуі бар, 

сифилис, ЖИТС, вирусты гепатит ауруларымен ауыратындар жатады [73, c.87]. 

Нәрестелер өліміне ықпалы мол әсерлерге – анасының жасы, оның 

денсаулық жағдайы, босану түрі, кәсіби зияндылықтар, зиянды әдеттер жатады. 

Ғалымдардың тұжырымы бойынша, қысқа аралықта (2 жылға дейін) жиі босану 

ана мен ұрыққа қауіпті әсер болып табылады. Қысқа аралықта туылған балалар, 

интервалы 2 жыл және одан ұзақ уақытта туылған балаларға қарағанда 2 есе 

жиі қайтыс болады (1 жасқа дейін) [110;111]. 

О.Р. Беккердің (1991ж.) зерттеу нәтижесі бойынша қысқа 

интергенетикалық интервалдар және босанудың жоғары қауіптілігі, анада 

анемияның болуы жатырішілік дамудың кідіруімен жүретін нәрестелердің шала 

туылуына алып келеді. Автор ең аз нәрестелердің өлімі 20-30 жас аралығында 

босанған аналар арасында болатындығын атап көрсетті. Нәрестелер өлімі 

алғашқы жүктілікте және 6-7 бала босанудан кейін жиілейтіндігін мәлімдеді. 

Алты және одан жоғары босанулар болса, нәрестелер өлімінің саны 

жоғарылайды [110, c.17]. 

Көптеген ғалымдардың пікірінше, жүкті әйелдер арасында темекі тарту 

мен арақ–шарапқа әуестенбеу нәрестелер өлімін төмендетеді [108, c.6]. 

Қорытындылай келе, туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балаларда өлім көрсеткіштерінің жоғары болуы, дұрыс нәтижеге алып 

келмейтін анте – интранатальді кезеңдердегі қауіпті әсерлерді ескере отырып, 

көмек көрсетудің жаңа жолдарын ұйымдастыруды және жетілдіруді талап етеді 

[112]. 

 

1.3 Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған нәрестелердегі 

маңызды патологиялық жағдайлар мен кеш перинатальді асқынуларды 

болжау  

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың арасында 

перинатальді өлім көрсеткішінің жоғары болуы, кеш кезеңдерде неврологиялық 

бұзылыстар мен созылмалы аурулардың даму мүмкіндігі мәселенің өзектілігін 

айқындайды. Жағдайы ауыр туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балаларды емдеуде реанимациялық құралдарды қолдану, микрохирургиялық 

араласуларды өткізу, өкпеге қосымша вентиляция жасау, оттегін беруді 

бақылау, инфузионды емдеу сияқты жаңа технологияларды қолдану 

нәтижесінде сәбилердің тірі қалу көрсеткіштері жоғары болғанымен, 
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соматикалық және неврологиялық бұзылыстары бар балалардың саны артып, 

өсе келе өмірлерінде асқынулардың даму қауіптілігі жоғары болады [44, c. 177]. 

Шала туылған балалардың сәтсіз нәтижесіне алып келетін ауруларға нерв 

жүйесінің бұзылысы, балалардың церебральді сал ауруы, соқырлық, кереңдік, 

ақыл–ой дамуының кідіруі, гидроцефалия және эпилепсия жатады [69, c.145]. 

Шала туылған балаларда нерв жүйесінің бұзылыстарының жиілігі туылған 

кездегі дене салмағына байланысты 6%- 20% аралығында кездеседі [113; 114]. 

Doyle L.W. авт. бірге (1997) Австриядағы Виктория патша орталығының 

мәліметтеріне сүйеніп, туылған кездегі дене салмағы 1000 г төмен балалар 

арасында церебральді сал ауруының жиілігі 9,8%, соқырлық 2,1%, ал кереңдік – 

0,8% болатындығын келтіреді [55, p.92]. 

Еmsley Н.С.А. (1998) гестациялық мерзімі 23-25 апта болатын шала 

туылған балаларды зерттеп, церебральді сал ауруының жиілігі 19%, соқырлық–

13%, кереңдік–5%, эпилептикалық синдром–2% құрайды деп мәлімет берді [56, 

p.101]. 

Ауыр шала туылған нәрестелердің арасында балалардың церебральді сал 

ауруы–4%-25%, соқырлық 0-25%, кереңдік 0-5%, ақыл-ой дамуының кідіруі 

3%-35% құрады [57, c.136]. 

А. А. Баранов (2001ж.) мәліметі бойынша, шала туылған балалардың ерте 

жасында аурушаңдық (тыныс алу және нерв жүйесінің патологиялары) деңгейі 

қатарластарына қарағанда 2 есе жоғары. Шала туылған балаларда зәр шығару 

жүйесінің аурулары (мерзімі жетіліп туылғандарда-13,4%, шала туылғандарда -

22,9%) жиі кездеседі. Шала туылған балалардың арасында асқорыту жүйесінің 

аурулары -20,3% кездеседі. Негізгі ауруларының бірі ішек дисбактериозы 

болып табылды [69, c. 163]. 

Н.Н. Крывкинаның (2015) мәліметі бойынша дене салмағы өте төмен және 

дене салмағы экстремальді төмен балалардың барлығының туылған кездегі 

жағдайлары ауыр болып, реанимациялық шараларға мұқтаж болады және 

нәрестелік кезеңде тыныс алу жүйесінің аурулары анықталады. Респираторлы 

дистресс синдром – 91,8%, жүйке жүйесі ми ишемиясы - 93,9%, ашық овальді 

саңылау -100%. Автор, мүгедектіктің 45,5%-балалардың церебральді сал ауруы 

2,7% - ретинопатия, 13,6% - бронх өкпелік дисплазия, 18,2% - басқа аурулар 

құрайтындығын келтіреді [42, c.19]. 

Т.Г. Демьянованың (2004) мәліметтері бойынша, дене салмағы 

экстремальді төмен ауыр шала туылған балалардың неонатальді кезеңінде туа 

пайда болған пневмония, қарыншаішілік қанқұйылу, жатырішілік инфекциялар 

жиі орын алады, ал дене слмағы өте төмен шала туылған балалар арасында туа 

пайда болған пневмония, жатырішілік гипоксия мен асфиксия жиі кездесті [9, c. 

21]. 

Шала туылған балаларда негізгі қауіптілік әсерлердің біріне перинатальді 

асфиксия жатады, ол мерзімінен бұрын босануға тікелей байланысты. 

Асфиксиямен ауырған шала туылған балаларда ауыр тыныс алу бұзылысы 

анықталды. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардағы 
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гемодинамикалық бұзылыстар қарыншаішілік қанқұйылу мен 

перивентрикулярлы лейкомаляцияға алып келді [57, c.291]. 

Шала туылған балалардың жағдайы туа пайда болған ақаулардың 

себебінен және соматикалық аурулардың, созылмалы патологиялардың 

әсерінен күннен – күнге нашарлап, күнделікті өмірдегі белсенділіктің 

шектелуіне әлеуметтік, іс – әрекеттік бұзылыстарға алып келеді [44, p. 178]. 

Шала туылған балалардың ағзасы гипоксия мен зат алмасу процесінің 

тотықсызданбаған өнімдерімен уланғанда өмір сүруге маңызды қызметтердің 

бұзылысы дамып, өлімге алып келеді. Гемодинамика мен тыныс алу 

бұзылыстары туа пайда болған даму ақаулары мен анемиямен қосарланып, 

тіндерде оттегі жетіспеушілігін күшейтеді, ағза қызметінің қайта қалпына 

келуіне қолайсыз жағдай тудырады. Шала туылған нәрестелерге ОНЖ, өкпе, 

жүрек қантамыр, зәр шығару жүйелерінің, асқазан ішек жолы мен зат алмасу 

бұзылыстары, гемостаз жүйесімен иммунитеттің төмендеуі әсер етеді [115]. 

Шала туылған нәрестелер жағдайының ауырлығына байланысты 

реанимация бөлімшесінде қарқынды ем алуды талап етеді. Нәрестелерге тиімді 

күтім жасаудың мақсаты тек тірі қалатын балалар санын көбейту ғана емес, 

сонымен қатар олардың денсаулықтарының сапасын арттырып, 

психоневрологиялық бұзылыстарды төмендету болып табылады [69, c.177]. 

Медициналық көмек көрсетуде заманауи технологияларды қолдану неонатальді 

өлім деңгейінің төмендеуіне едәуір әсер етеді. Гипоксияны басынан өткерген 

туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларға жүргізілген емдеу 

іс-шараларына ерекше бақылау қажет. Ең тиімді емдеу әрекеті болып, 

патологиялық үрдістің миға зақым келтірмей, қалпына келтіруге бағытталған 

іс–шаралар болып табылады. Шала туылған даму ақаулары бар балаларда 

асфиксия кезінде мидың әртүрлі дәрежеде зақымдануы, сонымен қатар ОНЖ 

үнемі компенсаторлы механизмдерге (тыныс алу жүйесі, гемодинамиканы, 

метаболизм) қажетті қолдау көрсететіндіктен тиімді емдеу мен жақсы күтімді 

талап етеді [116]. 

Неонатальді кезеңде гипоксиямен ауырған даму ақаулары бар шала 

туылған балаларда полиағзалы жетіспеушілік, олигурия, гипонатриемия сияқты 

өмірге қауіпті критикалық жағдайлар дамиды [54, c.192]. 

Нәрестелердің шала туылуы неврологиялық және сенсорлық 

бұзылыстармен, бронхөкпелік дисплазиямен, қарыншаішілік қанқұйылудың 3 

және 4 дәрежесімен, перивентрикулярлы лейкомаляциямен, некротикалық 

энтероколитпен бірге жүреді [50, p.635; 117]. 

Н.П. Шабаловтың (2002 ж.) мәліметі бойынша шала туылған балалардағы 

аурулардың таралуы иммунды статуспен жаңа туылған сәби ағзасының 

жекеленген реактивтілігінің ерекшелігіне, антенатальді кезеңде қауіп – қатердің 

болуына, анасындағы инфекциялық аурулардың анықталуына, сонымен қатар 

созылмалы түрде өткен антенатальді гипоксияға байланысты. 

Шала туылған нәрестелерде инфекциялық асқынулар арасында сепсис пен 

некротикалық энтероколит жиі кездеседі. Туылған кездегі дене салмағы 1500 г 
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дейін балалар арасында неонатальді сепсистің жиілігі 16% [46, c.276], ал J.A. 

Lemons авт. бірге (2001ж.) мәліметі бойынша- 24% [48, p.9]. 

Некротикалық энтероколит шала туылған балалар арасында 7%-13% 

жиілікте болады. Некротикалық энтероколиттің этиологиясы көп ықпалды ауру 

болып есептеледі және толық дамып жетілмеген ішектің ишемиялық 

зақымдануынан, патогенді бактериялардың шоғырлануынан, энтеральді 

тамақтанудағы ауытқулар себебінен дамиды [40, c. 38; 57, c.245]. 

Е.Г. Новопольцева (2015) шала туылған нәрестелерде асқазан ішек 

жолдарының патологиялары түзілуінің негізгі механизміне секреторлы 

иммуноглобулин өндірілуінің төмендеуі, ішектердегі дисбиотикалық 

бұзылыстар, асқазан ішек жолдарының шырышты қабатының қорғаныс 

қабілетінің төмендеуі жатады. Ал ол аурухана флорасымен қосылып, қажетті 

антибактериальді емдеу жүргізуді қиындатады [118]. 

Соңғы жылдары шала туылған балаларды емдеу барысында 

полиэтиологиялы ауру – бронхөкпелік дисплазия өзекті мәселе болып отыр 

[119]. Шала туылған балаларда бронхөкпелік дисплазия ауруы аурушаңдық пен 

өлімнің жиі себептеріне алып келетін өкпенің созылмалы ауруы болып 

табылады. Jobe А.Н. (2001ж.) мәліметі бойынша бронх өкпелік дисплазияның 

даму негізінде өкпе тіндерін зақымдайтын әсерлерге қарсы жауабы - қабыну 

реакциясы жатыр. Бұл аурудың негізгі себебі – өкпе тіндерінің толық 

жетілмеуі, анте- және постнатальді инфекция, баротравма және оттегінің 

улылығы сияқты ятрогенді зақымдаушы фактордың әсері болып табылады 

[120]. 

Америкалық педиатрия Академиясының мәліметі бойынша, туылған 

кездегі дене салмағы <1500г балаларда бронх өкпелік дисплазияның кездесу 

жиілігі Канадада - 26%, АҚШ – та 23%. Бронх өкпелік дисплазияның дамуына 

алып келетін себептерге: дене салмағының төмен болуы (<1500 г), гестациялық 

мерзім (<32 апта), тыныс алу бұзылыс синдромының ауыр ағымы, өкпеге 

жасанды желдендіруді ұзақ қолдану, тыныс алу қоспасында оттегі 

концентрациясының жоғары болуы, ашық артериальді өзек, пневмоторакс, 

интерстициальді эмфизема, инфекциялар (респираторлы, сепсис) жатады [121]. 

Неонатальді кезеңде бронхөкпелік дисплазиясы бар шала туылған 

сәбилерде өзіне тән неврологиялық көріністер болады. Ол созылмалы 

гипоксиямен сипатталатын, жасы үлкен балаларда экстрапирамидалық 

қозғалыстарға ұқсайтын қимылдың бұзылыс белгілері [122]. Сонымен қатар, 

неонатальді кезеңде тыныс алу бұзылысының ауырлығы, ұзақ уақыт өкпе 

вентиляциясын қажет етуі, қосымша оттегіні талап етуі, шала туылған 

балалардың физикалық дамуының төмендеуіне әкеледі [123]. 

Көптеген авторлардың мәліметтері бойынша, бронхөкпелік дисплазия 

шала туылған балалардың неврологиялық және функциональді нәтижелерін 

нашарлататын айқын белгілердің бірі болып табылады [51, p.81]. Бронх өкпелік 

дисплазиясы бар балаларда неврологиялық және сенсорлық бұзылыстар 

дамиды, ал 1 жасқа келгенде салмақ, бой көрсеткіштерінің төмен болуы 

анықталады [124]. 
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Шала туылған нәрестелерде мидың гипоксиялық – ишемиялық және 

геморрагиялық зақымдануларының ішінде, қарыншаішілік қанқұйылу мен 

перивентрикулярлы лейкомаляцияның кистозды түрінің неврологиялық 

нәтижелері маңызды болып табылады [125]. 

Р.Е. Piecuch (1997) шала туылған балаларда қарынша ішілік қан қүйылу 

мен бронхөкпелік дисплазияның неврологиялық асқынулардың ішіндегі ең 

маңыздысы екендігін айтты [50, p.635]. 

Дене салмағы 1500 г төмен тірі қалған шала туылған балаларда 

гипоксиялық – геморрагиялық және ишемиялық зақымданудың жиілігі 35-77% 

кездесті және олардың дәрежесі жатырішілік дамудың мерзіміне байланысты 

болатындығы белгілі болды [126]. 

Мидың бүйір қарыншаларындағы терминальді матрикстің жетілмеген 

аймақтары қарыншаішілік қанқұйылудың көзі болып табылады. Шала туылған 

балаларда перивентрикулярлы аймақтың ишемиялық зақымдануы пери– 

интравентрикулярлы қанқұйылуларға және перивентрикулярлы 

лейкомаляцияға жиі алып келеді. Пери – интравентрикулярлы қанқұйылу 

дамуының жиілігі ұрықтың жатырішілік даму мерзіміне кері үйлесімділік. 

Қарыншаішілік қанқұйылудың III және IV дәрежелерінің болжамы ең қолайсыз 

болып табылады. Бірақ, церебральді гемисферадағы бұзылыстар болғандықтан 

субэпендимальді минимальді қанқұйылулардың өзі, неврологиялық 

жетіспеушілікке алып келуі мүмкін [115, c.298; 127]. 

Көптеген авторлардың мәліметтері бойынша, қарыншаішілік қанқұйылу 

кезінде мүгедектіктің жиілігі: І дәрежелі– 5-20%, ІІ дәрежелі – 15%- 35%, ІІІ 

дәрежелі – 35%-40% және ІV дәрежелі  – 80-90% құрайды [128]. 

Шала туылған балаларда мүгедектіктің жиілігі: 

- қарыншаішілік қанқұйылуда І-ІІ дәрежеде - 39%, ІІІ –ІV дәрежеде - 60%; 

- церебральді сал ауруы бойынша мүгедектік – 27% және 50%; 

- гидроцефалиямен қосарланып келу кезіндегі даму жиілігі 45% және 50% 

[129]. 

J.J.Volpe (1995ж.) мәліметі бойынша шала туылған балаларда, 

қарыншаішілік қанқұйылудың III дәрежесінде үдемелі вентрикулодилатация -

55%, қарыншаішілік қанқұйылудың ІV дәрежесінде -80% кездесті. 

Қарыншаішілік қанқұйылудың III және IV дәрежесінің қолайсыз 

асқынуларының бірі окклюзионды гидроцефалия болып табылады және ол 

ликворошунттық операциялардың өткізілуін талап етеді. Баяу үдейтін 

окклюзионды гидроцефалия 30% жағдайда дамыды, оның ішінде 10% балалар 

операцияны талап етті, ал постгеморрагиялық вентрикулодилятацияның 65% 

жағдайында өздігінен тұрақталу үрдісі жүрді [122, p. 886]. 

D.A.Paul авт.бірге (1999 ж.) туылған кездегі дене салмағы 1500 г төмен, 

қарыншаішілік қанқұйылуы анықталған 600 баланың себептеріне талдау 

жүргізді. Бұл балаларда құрысу синдромы жиі кездесті, ұзақ уақыт өкпеге 

жасанды желдендіру өткізілді, эритроцитарлы масса құйылды, дофаминнің 

инфузиясы және экзогенді сурфактант қолданылды [130]. 
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Перивентрикулярлы лейкомаляция шала туылған бала миының 

ишемиялық зақымдануымен сипатталады. ПВЛ – ишемиялық некроз бүйір 

қарыншалардың сыртқы бұрыштарынан латеральді және ақ затының тіндерінде 

дорсальді орналасады, семиовальді орталықтың аймағын (фронтальді мүйіз 

және дене), оптикалық (окципитальді мүйіз) және акустикалық аймақтарды 

(самай мүйізі) қамтып, моторлық жетіспеушілік, ақыл ой дамуының кідіруі, 

есту мен көрудің нейросенсорлы бұзылыстары сияқты неврологиялық 

асқынуларға алып келеді. 

Тірі қалған шала туылған балаларда ПВЛ жиілігін анықтау қиынға соғады, 

себебі нейровизуализация әдісі арқылы барлық жағдайда ПВЛ анықтала 

бермейді. Әр түрлі авторлардың мәліметтері бойынша ПВЛ дене салмағы 1500 

г дейінгі шала туылған балалар арасында 8%-75% құрайды [ 127, p.10; 130, 

p.507; 131]. 

ПВЛ кезінде мүгедектік 100% құрайды, ал ПВЛ анықталғанда аурушаңдық 

көрсеткіші 76%-83% аралығында болады. Шала туылған балаларда ПВЛ 

кистозды түрінің асқынуларына, спастикалық диплегия, интеллектуальді 

жетіспеушілік, сенсорлы бұзылыстар (көру және есту) жатады [132]. ПВЛ 

кистозды түрімен ауыратын балаларда көп жағдайда бронхөкпелік дисплазия 

анықталып, эритроцитарлы массаның құйылуы қажет болды [130, p.506]. 

Баланың шала туылуына алып келетін негізгі жетекші себептерінің бірі – 

жатырішілік инфекциялар [133-139]. 

Е.Г. Новопольцеваның (2015 ж.) мәліметінде жатырішілік инфекциясы бар 

шала туылған балаларда инфекциялық – қабыну үрдісіне ОНЖ қатысуы 

тұрақты сипатқа ие: алғашқы жарты жылдың ішінде 100% балаларда 

неврологиялық белгілер сақталады, 6 айда моторлық дамудың кідіруі 73,3% 

балаларда кездесіп, жоғары жиіліктегі құрысулар (37,8%) әрі қарай 

симптоматикалық эпилепсияға айналады [118, c.42]. 

Шала туылған балаларда ОНЖ негізгі анализаторының арнайы 

патологиясы ретинопатия (көру анализаторы) немесе нейро- сенсорлы кереңдік 

(есту анализаторы) түрінде көрініс береді. 

М.Hack (1995ж.) мәліметтері бойынша дене салмағы 1000 г төмен шала 

туылған балаларда соқырлық-5%-6%, ал кереңдік – 2%-3% құрайды [44, p. 177]. 

Шала туылғандардың ретинопатиясы – шала туылған балалардың 

соқырлығының ішінде ең жиі тараған патология Экстремальді шала туылған 

балалар арасында ретинопатияның жиілігі шамамен 85% құрады [57, p.302]. 

Ретинопатия дамуының негізінде ретинальді ангиогенез үрдісі жатыр. Bernstein 

S. авт.бірге (1998 ж.) мәліметтері бойынша 32 аптадан бастап 

офтальмологиялық қарау арқылы ауруды анықтауға болады, аурудың даму 

шыңы концептуальді мерзімнің 36-40 аптасы. Ауру дамуының патогенезінде 

ретинаның толық дамып жетілмеуімен, қантамырлардың артериальді 

гипероксияға вазоконстрикция түрінде жергілікті реакциясы негізгі орын алады 

[52, p.83]. 

О.В. Парамейдің (1999) зерттеуі бойынша, ретинопатия кезіндегі 

патологиялық өзгерістер тек торлы қабат пен шыны тәрізді денеде ғана емес, 
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көру анализаторының басқа да бөлімдерінде болады және мидың құрылымдық 

өзгерістерімен байланысады. Ретинопатиясы бар шала туылған балалардың 

көбінде ми тіндерінде қыртыс асты ганглийлер, көру сәулесі және көру 

қыртысы аймағында дистрофиялық бұзылыстар түріндегі құрылымдық 

өзгерістер анықталады [140]. 

Тірі қалған ауыр ретинопатиясы бар шала туылған балаларда 

неврологиялық бұзылыстардың жиілігі өте жоғары болады және ақыл – ой 

дамуының кідіруі байқалады [53, p.1001]. 

Туылған кездегі дене салмағы өте төмен балалар арасында кереңдіктің 

даму жиілігі 2%-11% құрайды [49, c.66]. Есту қабілетінің нашарлауы 

гестациялық мерзімнің төмен болуына тікелей байланысты. Bernstein S. авт. 

бірге, (1998 ж.) мәліметтері бойынша гипоксия, гипербилирубинемия, 

инфекция, сепсис, өкпе гипертензиясы, гипервентиляция сияқты перинатальді 

қауіпті әсерлер есту қабілетінің нашарлауына алып келеді (әсіресе 30 аптаға 

дейінгі нәрестелерде) [52, p.99]. 

Н.Н. Володиннің 1998 жылғы зерттеуі бойынша, балаларда есту 

қабілетінің нашарлауы 7-27% интранатальді асфиксиямен, босану 

жарақаттарына байланысты деп тұжырымдады. Шала туылған балалардағы 

нейросенсорлық кереңдіктің патогенетикалық компоненттерінің бірі болып 

микроциркуляция және ликвор қозғалысының бұзылыстары мен лабиринттің 

нейросенсорлы аймағының ишемиясы есептеледі [141]. 

Аминогликозид тобына кіретін ототоксикалық антибиотиктерді қолдану, 

20-50% балаларда естудің зақымдану себебі болып саналады. Шала туылған 

балаларда есту аппаратының дамуының «қауіпті» кезеңінде гентамициннің 

зақымдаушы әсері үлкен. Гентамицинді қолдану себебінен есту 

анализаторының зақымдануының жоғары қауіптілігі постнатальді өмірдің 8-23 

күндерінде байқалады. Бұл жағдай ішкі құлақтағы ұлуда дыбыс қабылдағыш 

қызметтің басталуымен және шашты жасушалардың дамуымен сәйкес келеді 

[142]. Инфузионды емді тиімсіз қолдану антибиотиктердің жағымсыз әсер 

етуіне алып келеді және лазикс препаратын жеке қолданудың өзі де ішкі құлақ 

құрылымына патологиялық әсер етеді [141, c.24]. 

Шала туылған балаларда есту қызметі зақымдануының бірнеше себебі бар. 

Олар бір мезетте немесе бала дамуының әртүрлі кезеңдерінде кездеседі. Есту 

патологиясын ерте анықтап, бұзылысты қалпына келтіру қажет [143]. 

Д.И.Тарасов (1998 ж.) сенсоневральді кереңдігі бар шала туылған балаларға 

заманауи сауықтыруды жүргізу мүмкіндігі жоғары екендігін атап өтті. Ол есту 

патологиясын ерте анықтап, сауықтыру шараларын ерте бастауға тікелей 

байланысты. Үш айға дейін кереңдікті анықтау ең тиімді және жоғары нәтижеге 

алып келеді және сол уақыттан бастап естудің электроакустикалық қалпына 

келтіруді бастау (баланы есту аппаратымен қамтамасыздандыру, 

сурдопедагогтың көмегіне ерте жүгіну) қажет [144]. 

Шала туылған балаларға өмірлерінің кеш кезеңдерінде денсаулық 

жағдайының, физикалық және жыныстық дамуының бұзылыстары тән [94, c.9]. 

Тірі қалған 40% балаларда балалардың церебральді сал ауруы, гидроцефалия, 
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ақылдың кідіруі, құрысу жағдайлары, есту және көру мүшелерінің 

зақымданулары анықталады [145; 146]. Шала туылған балалардың кеш 

кезеңдерінде естің бұзылысы, ұйқының бұзылысы, назардың жетіспеушілік 

синдромы, мінез-құлық бұзылысы кездеседі [44, p.178]. 

Шала туылған балалардың кеш кезеңдерінде ең жиі кездесетін 

асқынуларға тыныс алу ағзаларының аурулары, жоғары және төменгі тыныс 

алу жүйесінің инфекциялары, бронхиальді астма, ларингооторинолог аурулары 

жатады және бұл аурулар ауруханаға қайта жатқызуды талап етеді [44, p.175]. 

Бұл аурулардың туа пайда болған даму ақауларымен қосарланып келуі баланың 

жалпы жағдайын ауырлатады. 

W.H. Kitchen авт.бірге (1993 ж.) мәліметтерінде шала туылған балалар ерте 

жаста хирургиялық бөлімшеге жиі жатқызылады деп көрсетеді. Оның 

себептері: даму ақауларын қалпына келтіру және ұзақ уақыт интубациялық 

түтік тұрған орнының дефекттерін реттейтін операция жасау, церебральді салда 

контрактураны ортопедиялық жолмен қалпына келтіру болып табылады [147]. 

National Institute of Child Healthand Human Development (2000 ж.) туылған 

кездегі дене салмағы 401-1000 г. 1151 балалар дамуының 22 айына дейін 

бақылаған. Катамнездік нәтижелері бойынша тексерілгенде 25% балада 

неврологиялық бұзылыстар, 9% – көрудің бұзылысы және 11% - естудің 

патологиясы анықталған. Балалардың церебральді сал ауруы 17% жағдайда 

тетра-, геми- және монопарез түрінде анықталды [148]. 

P.Y.Ancel авт. бірге (2006 ж.) гестациялық мерзімнің 23-32 аптасында 

туылған 1954 балалар арасында 2 жаста балалардың церебральді сал ауруы – 

8,2% құрады. Гестациялық мерзім төмендеген сайын аурушаңдық ұлғайды 

(гестациялық мерзім 24-26 апта балаларда 20%, ал гестациялық мерзімі 32 

аптада - 4%). Жедел кезеңде өткізілген нейросонографиялық тексеру анықтаған 

мәліметтер бойынша пери– интравентрикулярлы қанқұйылудың ІІІ сатысында 

балалардың церебральді сал ауруы -17%, ПВЛ- 25% дамыды [149]. 

Т.Г. Демьянованың (2004 ж.) мәліметі бойынша ауыр шала туылған 

балалар өмірлерінің алғашқы жылдарында ЖРВИ (жылына 6 рет), 

пневмониямен (50%), перинатальді энцефалопатиямен (60%) жиі ауырады. 

Нерв- психикалық (85%) және физикалық (65%) дамудың кідіруі байқалады. 

Науқас балаларда ретинопатия - 45% құрады. Автор тірі қалған балаларда 

өмірлерінің алғашқы жылдарында сөйлеудің бұзылыстары -20,% балаларда, ал 

қимылдың өзгерістері -25% анықталған. Ауыр шала туылған нәрестелерде 

висцеральді және метаболикалық бұзылыстар 16,3% жағдайда кездесті [9, c.14]. 

А.А. Баранованың (2001ж.) мәліметіне сай, ауыр шала туылған балалардың 

денсаулығын зерттегенде дене салмағы 1000 г.төмен балалардың өмірлерінің 

кейінгі кезеңінде 24% жағдайда қалыпты дамыған [69, c. 134]. Fulagi Y. 

авт.бірге (1998 ж.) өз зерттеуінде Жапонияда туылғанда дене салмағы 1000 г 

төмен балалардың 66% өз жастарына сай дамығандығы анықтаған, ал 3/1 

неврологиялық бұзылыстар болған [150]. 
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Пери – интравентрикулярлы қанқұйылуларды басынан өткізген балаларды 

уақыт өте тексергенде, 55% балаларда ауыр, ал 20% әлсіз мүгедектік дамыған 

[151]. 

Баранов А.А (2001ж.) 31-33 аптада шала туылған балалардың физикалық 

дамуын (салмақ, бой, бастың өлшемі) бағалағанда 3 жастағы балалардың 

бойының параметрлері, салмағы және бас айналымының өлшемі төмендегенін 

(6,2%) көрсетті [69, c.169]. 

Шала туылған балаларда ауыр неврологиялық бұзылыстардан басқа, 

кейінгі кезеңде дамулары мен денсаулықтарына көптеген арнайы мәселелер 

әсер етеді. Оларға созылмалы соматикалық аурулар мен функциональді 

бұзылыстар жатады. Бұл мәселелер тек шала туылған балаларда ғана емес, 

интенсивті емді қабылдаған барлық науқастарға қатысты [152]. 

Неонатальді реанимацияның жетістігінен туа пайда болған даму ақаулары 

бар шала туылған балалардың өлім көрсеткіштері төмендеп, тірі қалудың 

деңгейі өсті. Шала туылған балаларда жедел кезеңде және өмірлерінің кейінгі 

мерзімінде асқынулардың даму қаупі жоғары болғандықтан мүгедектік 

санының артуына әкелді. Шала туылған балаларда негізгі патология ОНЖ 

гипоксиялық ишемиялық және геморрагиялық генездегі перинатальді 

зақымдану болып есептеледі. Бұл жағдай шала туылумен қатар, 

қантамырлардың анатомиялық ерекшеліктеріне де байланысты болады. Туа 

пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың жедел кезеңіндегі 

ауыр жағдайлар неонатальді өлім, соматикалық және неврологиялық 

асқынулардың қауіпті болуы тиімді реттеуді талап етеді. Бүгінгі күнге дейін туа 

пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды емдеуге бағытталған 

айқын іс-шаралар нақтыланбаған. Шала туылған нәрестелерде реанимациялық 

іс- шараларды өткізгеннен кейін, орындалатын іс - әрекеттер зерттеуді талап 

етеді. 

Шала туылған балаларды емдеуге заманауи және нәтижелі әдістерді енгізу 

бронх өкпелік дисплазия, некротикалық энтероколит сияқты аурулардың пайда 

болуына, шала туылғандардың ретинопатиясы мен нейросенсорлы кереңдіктің 

дамуына әкеліп отыр. Бұл жағдай шала туылған балаларда ерекше күтім жасау 

және патологиялық тітіркенуді азайтуға, бұзылыстарды дер кезінде анықтап, ем 

жүргізу қажет екендігін көрсетіп отыр. 

Туа пайда болған даму ақауы бар шала туылған балалардың жалпы 

жағдайының ауырлығына байланысты, соматикалық және неврологиялық 

асқынуларды аурухана жағдайында бағалау қиынға соғады. Неврологиялық 

және соматикалық асқынуларды дер кезінде қалпына келтіруге көңіл бөлінуі 

керек. Сондықтан неонатальді педиатрияның негізгі сұрақтарының бірі, шала 

туылған балаларда зақымданудың айқын клиникалық белгілердің болжамын 

бағалап, олардың нәтижеге әсерін анықтау болып табылады [153]. 
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1.4 Шала туылу мен туа пайда болған даму ақауларынан болатын 

нәрестелер өлімінің қазіргі таңдағы жағдайы 

Қазақстанда нәрестелер өлімі жөнінде оң өзгерістерге қарамастан 

Европаның, Азияның және Американың дамыған елдерімен салыстырғанда, 

өзгеріссіз 2-3 есе жоғары [154]. Нәрестелер өлімі қоғамның мәдени табысының 

және әлеуметтік – экономикалық деңгейінің кілтті индикаторларының бірі, 

денсаулық сақтау саласының нәтижелілігі. Сондықтан, бұл көрсеткішке тек 

біздің ғана емес, шет елдердің де дәрігерлері, денсаулық сақтауды 

ұйымдастыру мамандарының тарапынан, социологтармен демографтардың 

назар аударуы заңдылық [2, c. 265; 8, p.382]. 

ДДҰ мәліметі бойынша, жыл сайын шамамен 5 млн. сәбилер қайтыс 

болады. Перинатальді кезеңде қайтыс болған шала туылған балалардың саны 

шамамен алғашқы 40 жылда орын алған өлім санына тең. Сондықтан 

перинатальді кезеңде балалардың денсаулығы мен өмір сүру үшін барынша 

күресу, жалпы өлім көрсеткішінің төмендеуіне алып келетін бірден бір себеп 

[109, c.37]. 

Нәрестелер өлімінің жетекші себептері болып тыныс алу жүйесінің 

аурулары-(34,7%), перинатальді жағдайлар-(27,4%), инфекциялық – 

паразитарлы аурулар– (19%), туа пайда болған даму ақаулары- (3%) және 

бақытсыз жағдайлар (3%) есептеледі [30, c.25]. 

Шала туылған нәрестелер неонатальді өлімнің басым бөлігін құрайды және 

бұл көрсеткіш нәрестелер өлімінің деңгейін жоғарылатады [62, c.6]. Шала 

туылған балаға теріс әсер ететін жайсыз себептерге анасының денсаулық 

жағдайына, ағзаның өмірге бейімділігінің төмендеуіне, жүктілік пен босанудың 

патологияларына, ұрықтың даму ақауына байланысты болады [30, c. 18]. 

Т.Г. Демьяновтың (2004 ж.) мәліметі бойынша ауыр шала туылған 

балаларда жиі қосарланған аурулар өлімнің себептері болады деп 

тұжырымдаған. Неонатальді кезеңде ауыр шала туылған балалар арасында ең 

жиі кездесетін өлім себебі болып тыныс алу жүйесінің патологиялары (81,7%) 

жатқызылды. Екінші орында ОНЖ аурулары (49,6%), үшінші орында – 

жатырішілік инфекциялар (43,4%) болды [9, c.19]. Carrie K. Shapiro-Mendoza 

авт. бірге (2012 ж.) келтірген мәліметтері бойынша жүктіліктің 34-36 аптасында 

шала туылған балалар тыныс алу жүйесінің ауруларына, инфекциялық 

ауруларға, когнитивті бұзылыстарға жиі ұшырап, көп жағдайда нәрестелер 

өлімімен аяқталатынын айтты [15, p.122]. 

Ю.В. Курносова (2013 ж.) мәліметі бойынша, 26,8% өлім жағдайлары ауыр 

шала туылған балалар арасында кездесті. Өлімге алып келетін негізгі 

себептерге қарыншаішілік қанқұйылудың мидың паренхимасына құйылуы, 

ПВЛ, ОНЖ ауыр перинатальді зақымдануы және мидың кистозды 

трансформациясы, неонатальді сепсис, пневмония жатқызылды [41, c.15]. 

Сепсистен қайтыс болған шала туылған балалар 40% - 60% құрайды. 

Неонатальді сепсисті басынан өткізген жартысына жуық балаларда 

неврологиялық бұзылыстар анықталады [19, p.430]. 
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Некротикалық энтероколитпен туылған шала туылған нәрестелердің 

арасында өлім көрсеткіші 23-50%, ал тірі қалған cәбилер арасында өкпені 

вентиляция жасау ұзақтығы едәуір артады, кеш энтеральді тамақтану, салмақ 

қосудың кідіруі, ретинопатия мен бронх өкпелік дисплазия дамуының жиілігі 

өседі [155]. 

Жаңа туылған нәрестелер мен шала туылған балаларды емдеуде 

сурфактантты қолданбай тұрып, өлім көрсеткіші 30% - 40% құраса, 

сурфактантты қолдану бронхөкпелік дисплазиядан болатын өлім жағдайларын 

төмендетті [44, p. 177]. American Academy of pediatrics (2002 ж.) бронхөкпелік 

дисплазиянымен шала туылған балалар қайталап ауруханаға жатқызылу 

қаупіне ие және 50% жағдайда ЖРВИ-ға байланысты болды. Көбінесе 

респираторлы асқынулар өмірлерінің алғашқы 2 жылында дамиды, 

бронхөкпелік дисплазия және оның асқынуы нәтижесінде өлім бұл жасқа дейін 

29% құрайды (апноэ, пневмония, өкпе гипертензиясы, өкпе жүрек 

жетіспеушілігі) [121, p.334]. 

Туылған кезде дене салмағы өте төмен қайтыс болған балалардың 

арасында перивентрикулярлы лейкомаляцияның жиілігі 45%- 75% [122, p. 

1038]. 

Шала туылған нәрестелердің өлім көрсеткіші мерзімі жетіліп туылған 

балаларға қарағанда 20 есе жоғары. Ауыр шала туылған балаларға күтім жасау 

маңызды рөл атқарады. Ауыр шала туылған балалардың 10% ғана жасына дейін 

өмір сүреді [41, c.17]. Нәрестелер өлімінің туындауы көп жағдайда 

репродуктивті жастағы әйелдердің денсаулығына байланысты. 50% жағдайда 

жүктілік әртүрлі патологиялармен бірге жүреді: анемия, созылмалы 

пиелонефрит, жүрек қантамыр жүйесінің аурулары, жүктіліктің екінші 

жартысындағы токсикоз. 

Әйел денсаулығына және болашақ ұрпаққа жүктілікті жасанды түсік жасау 

үлкен зиян келтіреді [154, c.58]. Анамнезінде жасанды аборт жасатқан анадан 

дүниеге шала бала келсе, асфиксия жағдайында туылу, ми қан айналымының 

бұзылысының болуы және нәрестелер өліміне алып келу қауіптілігі болады [15, 

p.122]. 

Дүние жүзінде балалар өліміне алып келетін негізгі себептерге 

инфекциялық аурулар, босану кезіндегі асфиксия, шала туылу жатады [1, c. 10]. 

ДДҰ мәліметі бойынша дамушы елдерде жыл сайын 800,000 жаңа туылған 

нәресте ЖРВИ-дан әсіресе шала туылған балалар қайтыс болады. Шала 

туылған нәрестелер өлімінің тікелей немесе жанама себебі болып инфекциялар: 

сепсис, менингит, омфалит, неонатальді сіреспе, пневмония және диарея 

жатады. Өлімге алып келетін әсерлердің, әлеуметтік және медициналық 

себептері бар. Әлеуметтік әсерлерге кедейлік, сауатсыздық, әйелдердің төмен 

әлеуметтік статусы жатады. Сонымен қатар, гигиеналық норманы дұрыс 

сақтамау, таза су мен санитарлы жағдайдың нашар болуы, жоғары сапалы 

медициналық қызметке қол жеткізе алмау жатады. Нәресте өліміне алып 

келетін медициналық әсерлерге: инфекциялар, анасының денсаулығының 

нашар болуы, аналардың емделмеген инфекциялары, босануды дұрыс 
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жүргізбеу, шала туылу немесе туылған кезде дене салмағының төмен болуы 

жатады [30, c. 18]. 

Шала туылған балаларда ерте неонатальді кезеңде қауіпті жағдайлардың 

дамуын және мидың зақымдануын тоқтату мүмкін емес, өйткені қауіпті 

жағдайдың болуы барлық ағзалармен жүйелердің (тыныс алу, жүрек 

қантамыр,жүйке) жетілмеуімен тікелей байланысты [34, p. 10; 35, p. 1107]. 

Мерзімінен бұрын туылған нәрестелер арасындағы өлімнің негізгі 

себептерінің бірі шала туылу. Егер балада бұл кезде басқа да аурулары болса, 

баланың қайтыс болу қауіптілігі жоғарылайды. Шала туылуды алғашқы 

айларда жетекші әсер ретінде қарастыруға болады. Бала мерзімінен ерте 

туылған сайын, тірі қалу мүмкіндігі азаяды. Шала туылған нәрестелер жиі миға 

қан құйылу нәтижесінде немесе жатырдан тыс жағдайда өмірге толық дамып 

жетілмеген өкпенің бейімделе алмауынан қайтыс болады [9, c. 18; 156]. 

Қорытындылай келе, әдебиеттерге сүйенетін болсақ, нәрестелер өлімі 

елдің даму деңгейін және ондағы болып жатқан экономикалық, әлеуметтік 

өзгерістерді анық көрсететін демографиялық көрсеткіштің бірі болып 

есептеледі. Ерте неонатальді кезеңде қайтыс болу деңгейі шала туылған 

балаларға тікелей байланысты. Шала туылған нәрестелер өлімінің тікелей 

немесе жанама себебіне сепсис, менингит сияқты инфекциялар және туа пайда 

болған даму ақаулары жатады. Аурухана жағдайында неонатальді кезеңде шала 

туылған балалардың өлімінің негізгі себептеріне ОНЖ және тыныс алу 

жүйесінің патологиялары жатады. Бұл жағдай тыныс алу жүйесінің 

патологиясы (жатырішілік гипоксия, ұрықтың асфиксиясы және туа пайда 

болған пневмония) бар шала туылған балаларға белсенді медициналық емдеу 

жүргізуді және қарыншаішілік қанқұйылудың алдын алу шараларын өткізуді 

қажет етеді [157]. 
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2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 

 

2.1. Бақылаудағы науқастарға жалпы сипаттама 

Ғылыми зерттеу жұмысы Шымкент қаласындағы Облыстық клиникалық 

балалар ауруханасының неонатальді хирургия орталығында және жаңа туылған 

нәрестелердің патологиясы бөлімшесінде жүргізілді. Зерттеу протоколы Қ.А. 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің этикалық 

комитетінде мақұлданған. 

Зерттеу жұмысына 2011-2015 жылдар аралығында ауруханада емделген 

туа пайда болған даму ақаулары бар 104 шала туылған балалардың нәтижелері 

алынды. Зерттелген туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалар 

неонатальді хирургия орталығында емдеу барысында жеке бақылауға алынды, 

мұрағаттың мәліметтеріне талдау жүргізілді. 

Соматикалық және неврологиялық зерттеулердің нәтижесі науқастың ауру 

тарихының (шығару немесе өлім эпикризі) негізінде бағаланды. «А» тобын 

қолайлы нәтиже және минимальді психомоторлы дисфункциясы бар балалар 

құрады (n=29), «В» тобын қолайсыз нәтижемен аяқталған, емделу кезінде 

неврологиялық және соматикалық асқынулары дамыған, туа пайда болған даму 

ақаулары бар шала туылған балалар құрады (n=50) және «С» тобын –

неонатальді кезеңде өліммен аяқталған нәрестелер тобы құрады (n=25) (кесте 

1). 

 

Кесте 1 - Нәтиже бойынша аурулардың топтарға жіктелуі 

 

Топ Нәтиже Саны  % 

А 

 

Қалыпты, 

минимальді 

дисфункция 

29 27,9% 

В Қолайсыз нәтиже, 

неврологиялық және 

соматикалық асқынулар 

50 48,1% 

С Ex. letalis 25 24,0% 

Барлығы  104 100% 

 

Зерттелген 104 баланың 59 (56,7%) ер бала болды. Ауылда тұратын 

балалар 81 (77,9%) құрады. Науқастардың жас шамасы туралы мәліметтер кесте 

2-де көрсетілген. 
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Кесте 2 - Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 

топтардағы жас шамасы 

 

 

Жас шамалары 

Топ белгілері  

Барлығы 

(n=104) 

 

«А» (n=29) «В» (n=50) «С» (n=25) 

саны % саны % саны % 

Туылғанынан 7 

күнге дейін  

6  20,6% 19  38% 17  68% 42(40,4%) 

8 күннен 28 

күнге дейін  

13  44,8% 14  28% 2  8% 29(27,9%) 

29 күннен 1 

жасқа дейін  

10  34,4% 17  34% 6  24% 33(31,7%) 

 

Кесте 2-де көрсетілгендей, туа пайда болған даму ақаулары бар шала 

туылған балалардың туылғаннан 7 күнге дейін 42 (40,4%) құрады және «С» 

тобында басымырақ (68%) болды, 8- 28 күндік нәрестелер 29 (27,9%) кездесті. 

«А» тобында (44,8%) басымдылығы анықталды, 33 (31,7%) балада жас шамасы 

29 күннен – 1 жасқа дейін болды. 

Даму ақаулары бар шала туылған балалардың туылған кездегі дене 

салмағына байланысты топтарда кездесуі 3-ші кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 3 - Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 

туылған кездегі дене салмағына қарай топтарда кездесуі 

 

Топтар 1001г төмен 1001 г - 1500 г  1501г- 

2000г 

2001г-

2500г 

р 

А 

 

1(3,4%) 1(3,4%) 9(31%) 18(62,1%) p<0,05* 

В 

 

1(2%) 4(8%) 17(34%) 28(56%) 

С 

 

1(4%) 7(28%) 9(36%) 8(32%) 

Барлығы 

  

3(2,9%) 

 

12(11,5%) 

 

35(33,7%) 

 

54(51,9%)  

 

Ескерту* – «А», «В», «С» топтарындағы нәрестелердің туылған кездегі 

дене салмағы мен нәтиже арасындағы байланыс р<0,05; χ²=4,037. 

 

Кесте 3-те көрсетілгендей дене салмағы 1001 г төмен шала туылған 

балалар – 2,9%, 1001-1500г - 11,5%, 1501- 2000г - 33,7%, 2001- 2500г - 51,9% 

болды. 
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«А» тобында туылған кездегі дене салмағы 2147±446,53 г (min - 998 г, max 

– 3200 г), «В» тобында 2112 ± 475,34 г (min - 950 г, max – 3300 г), «С» тобында 

1944 ± 505,14 г (min - 920 г, max – 3000 г). 

 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда жүрек 

қантамыр жүйесінің ақаулары (37-35,6%), асқазан ішек жолдарының ақаулары 

(25-24%), қосарланған және көптеген даму ақаулары (17-16,3%), ОНЖ даму 

ақаулары  (13-12,5%), зәр шығару жүйесінің даму ақаулары (5-4,8%), алдыңғы 

құрсақ қабырғасының даму ақауы (3-2,9%), аноректальді аймақтың даму ақауы 

(3-2,9%), қатты таңдай және жоғары еріннің даму ақаулары (1-2%) кездесті. Туа 

пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардаң пайыздық ара 

қатынасы сурет 1-де көрсетілген. 

 

 

 
Сурет 1 – Шала туылған балаларда туа пайда болған даму ақауларының 

кездесу жиілігі 

 

Сурет 1-де көрсетілгендей, жиі кездесетін даму ақауларына жүрек 

қантамыр жүйесінің, асқазан ішек жолдарының, қосарланған және көптеген 

даму ақаулары, ОНЖ даму ақаулары жатады. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 

гестациялық мерзіміне қарай топтарда кездесуі 4-ші кестеде көрсетілген. 

35%

24%

16%

12%

5%

8%

Жүрек - қантамыр жүйесінің ақаулары 

Асқазан - ішек жолдарының ақаулары

Қосарланған даму ақаулары 

ОНЖ ақаулары

Зәр шығару жүйесінің ақаулары

Басқа да ағзалардың даму ақаулары: 

алдыңғы құрсақ қабырғасының, 

аноректальді аймақтың, қатты таңдай және 

жоғары еріннің ақаулары 
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Кесте 4 - Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 

гестациялық мерзіміне қарай топтарда кездесуі 

 

 

Кесте 4-те көрсетілгендей, гестациялық мерзімі – 28 аптаға дейінгі балалар 

- 4,8%, 29-32 апта – 35,6%, 33-36 апта – 59,6% жағдайды құрады. Туылған 

кездегі гестация мерзімінің көрсеткіштері «А» тобында 33,24 ±1,99 апта (min - 

29 апта, max – 36 апта); «В» тобында 33,48 ±2,11 апта (min - 28 апта, max – 36 

апта); «С» тобында 32,44 ±2,73 апта (min - 27 апта, max – 36 апта). 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың туылуына 

алып келетін аналардың әлеуметтік – демографиялық әсерлеріне талдау 

жүргізген кезде, 15 (14,4%) жағдайда балалар кеш репродуктивті жастағы (35 

жастан жоғары) аналардан туылған, жиі алғашқы (37,5%) және 3 және одан 

жоғары жүктілікте (23,1%) анықталды. Жүктілік кезінде 96,2% аналарға УДЗ 

жүргізілген және олардың барлығы акушер гинекологтың бақылауында болған. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 

жағдайларының ауыр болуы, жүктілік ағымы мен аналарының жағдайы, 

жатырішілік даму кезінде орын алған қолайсыз жағдайлардың дамуына 

байланысты. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалар 

аналарының соматикалық патологиялары мен акушерлік гинекологиялық 

анамнездерінің құрылымы 5- кестеде көрсетілген. 

Кестеде көрсетілгендей, 82 (78,8%) анада ұрықта гипоксияның дамуына 

қауіп туғызатын жүктілік ағымында әртүрлі асқынулар анықталған. Әр түрлі 

соматикалық аурулар 94 анада (90,4%), ал инфекциялық аурулар 89 (85,6%) 

жағдайда анықталды. Барлық аналардың 10 (9,6%) акушерлік гинекологиялық 

және соматикалық анамнездерінде асқынулар болмады. 

 

 

 

 

 

Топтар 24-28 апта 29-32 апта 33-36 апта p 

А 

 

0 11(37,9%) 18(62,1%) p<0,05* 

В 2(4%) 16(32%) 32(64%) 

 

С 3(12%) 10(40%) 12(48%) 

 

Барлығы  5(4,8%) 37(35,6%) 62(59,6%) 

 

 

Ескерту* – «А», «В», «С» топтарындағы нәрестелердің гестациялық 

мерзімі мен нәтиже арасындағы байланыс р<0,05; χ²=2,259. 
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Кесте 5 - Аналардың акушерлік – гинекологиялық және соматикалық анамнезі 

бойынша көрсеткіштері 

 

Анасының 

патологиясы 

Кездесу жағдайлары 

(абс.) 

Кездесу жиілігі (%) 

Жүктілік патологиясы 

–Ұрық гипоксиясының 

қаупі 

82 78,8% 

Кеш токсикоз 47  

Жүктіліктің үзілу қаупі 27  

Плацентаның 

патологиялық өзгерісі 

1  

Қағанақ суының көп 

немесе аз болуы  

7  

Анасының аурулары 94 90,4% 

Анемия 82  

Гипертониялық ауру 5  

Созылмалы бүйрек 

жетіспеушілігі 

5  

Арақ - шараппен 

әуестену 

1  

Эпилепсия  1  

Анасының 

инфекциялық аурулары 

89 85,6% 

ЖРВИ 77  

Инфекциялық гепатит  3  

Созылмалы 

инфекциялар 

7  

Туберкулез 2  

Урогенитальді 

инфекциялар 

67 64,4% 

Созылмалы 

пиелонефрит 

38  

Цитомегаловирус 22  

Генитальді герпес 3  

Хламидиаз 2  

Уреоплазмоз 1  

Кандидоз 1  
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Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардағы 

интранатальді патологиялар туралы мәліметтер 6-шы кестеде көрсетілген.  

 

Кесте 6 - Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардағы 

интранатальді патологиялардың кездесу жиілігі 

 

Босану патологиялары Кездесу жағдайлары 

(абс.) 

Кездесу жиілігі 

(%) 

Босанудың асқынуы – 

ұрықтың гипоксиясы 

74 71,2% 

Индуцирленген босану 

 

17  

Қарқынды босану 

 

15  

Кесар тілігі 

 

19  

Сусыз кезең > 12 сағат 

 

12  

Көпұрықты жүктілік 

 

5  

Ұрықта қан кету қаупі 

 

26 25% 

Плацентаның дұрыс 

орналаспауы 

23  

Плацентаның мерзімінен 

бұрын ажырауы 

3  

Босану жарақатының қаупі 17 16,3% 

Ұрық орналасуының 

аномальді түрлері 

6  

Жамбаспен орналасу 

 

9  

Қолдың көмегімен 

атқарылатын акушерлік іс - 

шаралар 

1  

Үй жағдайында босану 

 

1  

 

Кесте 6-да көрсетілгендей, интранатальді кезең асқынулармен бірге жүріп, 

71,2% жағдайда ұрықта гипоксияның даму қаупін туғызды. Ұрықта қан кету 

қаупін туғызатын патологиялық босану 21 анада (20,2%) кездесті. Босану 

кезінде ұрықтың аномальді орналасуы, қолдың көмегімен жүргізілетін 

акушерлік іс шаралар, босану жарақатының дамуын туғызатын үйдегі 

босанулар 17 жағдайда (16,3%) кездесті. 



 
 

36 
 

Қорытындылай келе, аналардың денсаулық жағдайына, жүктілік пен 

босану ағымына талдау жасау нәтижесінде, көптеген босанушылардың 

жүктілігі токсикоз, соматикалық патологиялар және анасының зәр шығару 

ағзаларының инфекциялық ауруларымен өтеді. 

Шала туылған 19 (18,3%) балаларда жатырішілік дамудың кідіруі 

анықталды. Туылған кездегі бойы мен кеуде айналымының топтардағы 

көрсеткіштері 7-ші және 8-ші кестелерде көрсетілген. 

 

Кесте 7 - Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалар 

топтарының туылған кездегі бойының көрсеткіштері 

 

Топтар 26-35 см. 36-40 см. 41-45 см. 46см. және одан 

артық 

p 

А 

 

0 4(13,8%) 15(51,7%) 10(34,4%) p<0,05* 

 

В 

 

2(4%) 10(20%) 25(50%) 13(26%) 

С 

 

1(4%) 11(44%) 7(28%) 6(24%) 

Барлығы 3(2,9%) 25(24%) 47(45,2%) 29(27,9%)  

Ескерту* – «А», «В», «С» топтарындағы нәрестелердің бой 

көрсеткіштерін салыстырғанда р<0,05. 

 

Кесте 8 - Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалар 

топтарының туылған кездегі кеуде айналымдарының көрсеткіштері 

 

Топтар 21 - 25 см. 26-30 см. 31-35 см. p 

А 0 17(58,6%) 12(41,3%) p<0,05* 

 
В 

 

2(4%) 28(56%) 20(40%) 

С 

 

0 19(76%) 6(24%) 

Барлығы 

  

2(1,9%) 64(61,5%) 38(36,5%)  

Ескерту* – «А», «В», «С» топтарындағы нәрестелердің кеуде 

айналымдарының көрсеткіштерін салыстырғанда р<0,05. 
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Кестелерден көріп отырғанымыздай, туа пайда болған даму ақаулары бар 

шала туылған нәрестелердің бойы мен бас айналымының көрсеткіштерінде 

айтарлықтай өзгерістер анықталмады. 

Алғашқы қарау кезіндегі объективті белгіге бас айналымының көлемінің 

ұлғаюы жатады. Бас айналымының динамикада ұлғаюы маңызды белгі болып 

есептеледі. Шала туылған нәрестелерде басының айналымы алғашқы айларда 

аптасына 1 см-ден артық ұлғаймауы қажет. Бас айналымының топтардағы 

көрсеткіштері 9-шы кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 9 - Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 

топтарында туылған кездегі бас айналымының көрсеткіштері  

 

Топтар 21 - 25 см 26-30 см 31-35 см 36см. және 

одан артық 

А 

 

0 6(20,6%) 23(79,3%) 0 

В 

 

1(2%) 12(24%) 34(68%) 3(6%) 

С 

 

0 13(52%) 12(48%) 0 

Барлығы 

 

1(1%) 31(29,8%) 69(66,3%) 3(2,9%) 

 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 18 балада үдемелі 

гидроцефалия анықталды. Шала туылған балаларда жұлын ми жарығының 

кездесу жиілігі жоғары. Клиникалық көріністерінің ауырлығы және кейбір 

түрлерін емдеуде қолайсыз нәтижелерге алып келуі, оны анықтау мен емдеу 

мәселелерінің өзекті екендігін білдіреді. Сондықтан біз орналасу жағдайлары, 

түрлері өзгеше және басқада ақаулармен қосарланған 9 жұлын ми жарығы бар 

шала туылған балалардың негізгі клиникалық симптомокомплекстерін 

зерттедік. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалар жағдайының 

ауырлығына байланысты, барлық ағзалар мен жүйелердің толық дамып 

жетілмеуі себебінен және тыныс алу бұзылыстарың, орталық нерв жүйесінің 

тежелу синдромдарының болуынан, ағзалар мен жүйелерде даму ақауының 

анықталуына байланысты зерттелуші топ реанимация бөлімшесінде ем 

қабылдады. Ерте мерзімде жатырдан тыс өмірге бейімделудің қиындығы Апгар 

шкаласы бойынша көрсеткіштің төмен болуына тікелей байланысты: 3 балада  

1 минутта 3 балдан төмен, 68 балада (65,4%) 4-6 балл болды. Барлық 

нәрестелерге антибактериальді дәрілер, инфузиялық ерітінділер, оттегімен 

көмек беру жолымен қарқынды емдеу жүргізілді. Туа пайда болған даму 

ақаулары бар шала туылған балаларда 44,2% жағдайда ашық артериальді 

өзекше кездесті. Зерттеуге алынған науқастар реанимация бөлімшесіне 1 
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күннен – 1 ай аралығында түскен балаларға талдау жасағанда: 60 шала туылған 

балалар өмірлерінің алғашқы 3 тәулігінде түскендер және «В» және «С» 

топтарында басым (сәйкесінше 74% және 72%), өмірлерінің 3-8 тәулігінде – 6 

(5,8%), 8- 21 күндері – 3 (2,9%) бала, 3 аптадан кейін – 9 (8,7%) бала 

жатқызылғандығы анықталды. Неонатальді хирургия орталығының реанимация 

және қарқынды емдеу бөлімшесінде емдеу ұзақтығы 10 күнге дейін – 40,4%, 20 

күнге дейін – 24,0%, 30 күнге дейін – 12,5% құрады. 

68 (65,4%) бала өкпеге жасанды желдендіру жүргізуді қажет етті. Өкпеге 

жасанды желдендіру жүргізудің ұзақтығы 10-шы кестеде көрсетілді. 

 

Кесте 10 - Топтардың өкпеге жасанды желдендіру қабылдауының ұзақтығы 

(n=68) 

 

Топ 8 күнге 

дейін 

8-14 күн 15-21 күн 3 аптадан 

жоғары 

А 3 (10,3%) 0 0 0 

В 20 (40%) 4 (8%) 11 (22%) 5 (10%) 

С 8 (32%) 9 (36%) 3 (12%) 5 (20%) 

Барлығы 31 (29,8%) 13 (12,5%) 14 (13,5%) 10 (9,6%) 

 

Кесте 10-да көрсетілгендей, «А» тобының 89,6% балалары өкпеге жасанды 

желдендіру жүргізуді қажет етпеді. 

Шала туылған 26 (25%) балалар реанимациялық шараларға мұқтаж 

болмағандықтан, жаңа туылған нәрестелердің патологиясы бөлімшесіне 

жатқызылды, оның негізгі тобын «А» тобындағы балалар (82,7%) құрады. 

Ауруханада жатудың жалпы ұзақтығы «А» тобында орташа 18,24 ±13,02 

күн (min - 7,00, max – 58 күн), «В» тобында 18,36 ±13,21 күн (min - 2,00, max – 

82 күн), «С» тобында 18,40 ±21,75 күн (min - 3,00, max – 99 күн). 

 

2.2 Науқастарды зерттеу әдістері 

Науқастарды зерттеуге қосудың критерийлеріне туылған кездегі 

гестациялық мерзімі 36 апта және одан төмен болуы мен туа пайда болған даму 

ақаулары бар балалар жатты. Шала туылған балалардың физикалық дамуын, 

соматикалық және неврологиялық статусын, психо- моторлық дағдыларын 

аурухана жағдайында бақыланды. 

Шала туылған балаларды клиникалық зерттеулерге: шағымдарын 

сұрастырып, анамнез жинау, науқастарды жалпы қарау, неврологиялық және 

соматикалық қараудың мәліметтері, қосымша инвазивті емес зерттеулерді 

қолдану жатады. Тек қатаң көрсеткіш болғанда ғана қосымша инвазивті әдістер 

қолданылды. Дұрыс диагноз қою үшін анамнезді нақты жинау қажет. Балалар 

тәжірибесінде анамнез жинау үшін тыныш жағдай және жеткілікті уақыт қажет. 
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Неонатологтар, балалар неврологы, балалар хирургы педиатрия ғылымының 

негізін терең білулері қажет. Баланы қарау маңызды мәліметтерді беруі мүмкін. 

Неонатальді кезеңде туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балалардың неврологиялық статусын бағалау әдісі бала өмірінің белгілі бір 

күндерінде жүргізілді. Қарау кезінде неврологиялық, соматикалық жағдай, 

физикалық дамуының параметрлері, сенсорлы анализаторлардың жағдайы 

анықталды. Өсіп келе жатқан ағза болғандықтан, шала туылған балаларды 

неврологиялық зерттеудің ересектерден айырмашылығы анатомиялық және 

физиологиялық ерекшеліктерін ескеру керек. Нерв жүйесін зерттеу: 

рефлекторлық қызметті, қозғалыс белсенділігін, сезім, бассүйек ми нервтерінің 

қызметтерін зерттеуден құралады. 

Неврологиялық, соматикалық жағдайлар, психомоторлы дамуды бағалау 

мен физикалық дамуы Л.Т. Журба және Е.М. Мастюкова шкаласы [158] 

бойынша жүргізілді. 

Шала туылған балаларды зерттеу барысында жалпы қарап, физикалық 

дамуын анықтау қажет. 

Дене бөліктерінің диспропорциясы, бастың пішіні мен көлемінің 

өзгерістері, даму ақауларының болуы - нерв жүйесінің патологиясын басынан 

өткерген немесе қазіргі дамып жатқан ауруын көрсетеді. Неврологиялық 

статусты (бұлшықет тонусының, қалпының және рефлекстердің жағдайын) 

клиникалық бағалау гестациялық мерзіміне сәйкес К. Амиел - Тисон шкаласы 

[159] бойынша жүргізілді. Рефлекстерді зерттеу жылы, жарық бөлмеде, 

жартылай қатты тегіс жерде жүргізілді. Бала сергек жағдайында, қарны тоқ 

және құрғақ болуы шарт. Жүргізілетін тітіркендірулер ауырсыну шақырмауы 

қажет. Бұл шарттарды сақтамаудан дискомфортқа жауап реакциясынан 

рефлекстер шақырылмауы мүмкін. Шартсыз рефлекстерді арқасымен, ішімен 

жатқызып және вертикальді жағдайда бағалайды. Туа пайда болған даму 

ақаулары бар шала туылған балаларда перинатальді зақымданулардың бар 

немесе жоқтығын анықтайтын шартсыз рефлексті тексеруді, біз ұсынған әдіс 

бойынша жүргіздік [160]. 

Гестациялық жас J. Ballard шкаласы [161] бойынша анықталды (әйелдер 

кеңес үйіндегі мәліметтермен салыстырылды). Бұл шкала бойынша нерв – 

бұлшықет жүйесі және физикалық параметрлер (тері жамылғысының жағдайы, 

ланугоның болуы, кеуде және жыныс бездерінің дамуы) бағаланды. 

Нәрестелердің физикалық дамуы L. Lubchenko (гестацияның 40 аптасына 

дейін) картасының көмегімен перцентильді әдіспен бағаланды [162]. Дене 

салмағының бойына арақатынасынан 10% центиль жетіспеушілік анықталса, 

пренатальді гипотрофияның жеңіл дәрежесі деп бағаланды, 2% төмен – орта 

ауырлықта және 1% центильден төмен – ауыр дәрежелі деп есептелді. 

Соматикалық статусты бағалау жалпыға бірдей қабылданған педиатрия 

ережесіне сай жүргізілді. Сенсорлы анализаторлардың қызметін бағалауды 

офтальмолог және аудиолог мамандары жүргізді. 

Жағдайдың ауырлығын NTISS шкаласы бойынша бағаланды [163]. NTISS 

шкаласы бойынша ауырлық жағдайын бағалағанда, зерттелген балалардың 
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баллдарын қосқанда >30 болды, бұл мәлімет жағдайдың өте ауыр екендігін 

куәлендірді (қайтыс болу қаупі 20-30%). 

Полиағзалық жетіспеушіліктің критерийлері S.D. Smith жіктемесіне сәйкес 

жүргізілді [164]: 

1. Кардиоваскулярлы жүйе – жүректің жиырылу жиілігі < 100 рет 

минутына немесе > 180 рет минутына; орта артериальді қысым < 35 мм.с. б. 

(шала туылған балаларға), инотропты қолдауға қажеттілік, 

2. Гематологикалық жүйе – тромбоциттер саны < 150000/ ml; 

3. Гепатологиялық жүйе – билирубин деңгейі > 103 ммоль/л; 

4. Микроваскулярлы жүйе – теріастылық ісінулер; 

5. Ренальді жүйе – диурез 1мл/ кг/ с төмен; креатинин >90 ммоль/ л; 

салмақ қосу > 100г / 24 сағат; 

6. Респираторлы жүйе – өкпені жасанды желдендіру FiO > 40% , тыныс 

алу жиілігі > 40 тыныс алу/ мин. 

Тыныс алу бұзылысын анықтау қабылданған клинико – рентгенологиялық 

критерилерге сәйкес жүргізілді [165]. 

Бронх өкпелік дисплазияны анықтау үшін A.H.Jobe, E. Bancalari-дің 

клинико- рентгенологиялық критерийлері қолданылды [166]. 

Некротикалық энтероколиттің жіктемесі мен диагнозы M.T. Bell [167] 

бойынша қойылды: 1 кезең – энтеральді тамақтануға интолеранттылық, 

өмірінің 5 күніне дейін, ішектерге ауа жиналу; 2 кезең – энтеральді тамақтануға 

интолеранттылық, ішектерде ауа жиналуы, асқазанда 7- 10 күнге дейін өттің 

іркілуі, 3 кезең - хирургиялық. 

Сепсисті анықтау критерийлері Н.П. Шабаловтың клинико – лабораторлық 

шкаласына сәйкес қойылды [168]. 

Қарынша ішілік қанқұйылудың критерийлері ультрадыбысты зерттеу 

арқылы негізделді. Перивентрикулярлы қанқұйылудың 4 дәрежесі қойылды 

[169]: 

І дәреже – субэпендимальді қанқұйылу; 

ІІ дәреже – вентрикулодилятациясыз қарыншаішілік қанқұйылу; 

ІІІ дәреже – жедел вентрикулодилятациямен жүретін қарыншаішілік 

қанқұйылу; 

ІV дәреже – қарынша ішіне көп қан құйылуынан мидың паренхимасына 

таралуы. 

ПВЛ диагнозы L.S. de Vries жіктемесіне сәйкес УДЗ белгілеріне қарап 

қойылды [170]: 

І дәреже перивентрикулярлы аймақтың эхотығыздығының 7 күннен аса 

өтпелі жоғарылауы; 

ІІ дәреже перивентрикулярлы эхотығыздықтың және майда локальді 

фронтопариетальді кисталардың жоғарылауы; 

ІІІ дәреже жоғары перивентрикулярлы эхотығыздықтың дамуы, ауқымды 

көлемде перивентрикулярлы кистозды зақымдану; 

IV дәреже мидың ақ затына таралуымен жүретін жоғары эхотығыздық 

және ақ заттың кисталары. 
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Барлық балаларға нәрестелер реанимациясы бөлімшесінде өткізілетін 

стандартты лабораторлы тексерулер жүргізілді: қышқылды – негізгі 

жағдайлардың анализі және қанның артериализденген газдық құрамы, қан 

плазмасының электролиттік жағдайы (натрий, калий, кальций – тәулігіне 

1реттен кем емес); қан және зәрдің клиникалық анализдері, жалпы белокты 

анықтау, қан плазмасында билирубин фракциясы, қандағы қанттың деңгейін 

анықтау. 

Реанимация бөлімшесінде қабылданған сызбаға сәйкес науқастар 

бактериологиялық зерттеулерден өткізілді: қанды, қақырықты, асқазан 

құрамын, вентрикулярлы және люмбальді пункция кезінде алынған ликвор 

тексерілді. Люмбальді немесе еңбек арқылы пункция жасау көрсеткіштер 

бойынша жүргізілді. Ликворды міндетті түрде талдап, бактериологиялық 

тексеру жүргізілді. 

Құрсақ қуысы ағзаларына рентгендік зерттеу көрсеткіш бойынша 

жүргізілді. Арнайы инструментальді зерттеуге инвазивті емес анықтайтын 

әдістер: нейросонография, КТ, МРТ қолданылды. Нейросонография шала 

туылған балаларда үдемелі гидроцефалияны анықтайтын негізгі әдіс болып 

саналады. Бұл тексеру әдісінің артықшылығы гидроцефалияның дәрежесін, 

морфологиялық формасын, ликворлық жолдардың окклюзиялық деңгейін, 

қосалқы патологияларды анықтауға және консервативті емнің нәтижесін 

бағалауға, дер кезінде хирургиялық ем қолданып, мүмкін болатын асқынуларды 

анықтауға болады [171]. Нейросонография “SIM 5000” ультрадыбысты 

сканерін, конвексті және 3,5 және 5 мГц жиіліктегі секторлы датчиктерді 

қолданып, ультрадыбыстық зерттеу әдісі арқылы жүзеге асырылды. 

КТ – жоғары мәліметті диагностикалық әдіс. Бұл арқылы 

гидроцефалияның айқын дәрежесін, түрін, кей жағдайда этиологиясын 

анықтауға, сонымен қатар, ми құрылымының жағдайын, бастың сүйектерін, 

бастың жұмсақ тіндерін бағалауға болады. Зерттелген шала туылған 

балалардың көпшілігінің миқұрылымында перивентрикулярлы ісінулер, бүйір 

қарынша шекараларының өзгерістері, ми ақ затында атрофиялық, 

перивентрикулярлы ісінулермен жүретін өзгерістер және ми затының жұқаруы 

кездесті. 

МРТ гидроцефалия және даму ақауларды ерте анықтауда ең мәліметті әдіс 

болып табылады. МРТ вентрикуломегалияның айқындылық дәрежесі мен түрін 

ғана анықтап қоймай, аурудың этиологиясы мен окклюзия деңгейін нақты 

көрсетуге мүмкіндік береді. 
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3 ТУА ПАЙДА БОЛҒАН ДАМУ АҚАУЛАРЫ БАР ШАЛА ТУЫЛҒАН 

БАЛАЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫ, СОМАТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫН 

БАҒАЛАУДЫҢ НӘТИЖЕСІ 

 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда жүрек 

қантамыр жүйесінің даму ақаулары (35,6%), асқазан ішек жолдарының даму 

ақаулары (24%), қосарланған немесе көптеген даму ақаулары (16,3%), ОНЖ 

даму ақаулары (12,5%), зәр шығару жүйесінің даму ақаулары (4,8%), алдыңғы  

құрсақ қабырғасының даму ақаулары (2,9%), аноректальді аймақтың даму 

ақаулары (2,9%), қатты таңдай және жоғары еріннің даму ақауы (1%) кездесті. 

Топтардағы туа пайда болатын ақаулардың пайыздық ара қатынастары 11-ші 

кестеде көрсетілген.  

 

Кесте 11 - Шала туылған балаларда туа пайда болған даму ақауларының 

түрлеріне байланысты топтарда кездесуі  

 

Туа пайда болған даму 

ақаулары 

Жағдайлардың 

саны 

«А» тобы «В» тобы «С» тобы 

Жүрек қантамыр 

жүйесі 

37(35,6%) 16(55,2%) 18(36%) 3(12%) 

Асқорыту жүйесі 25(24%) 2(6,9%) 10(20%) 13(52%) 

Қосарланған және 

көптеген даму 

ақаулары 

17(16,3%) 2(3,4%) 12(14%) 3(12%) 

Орталық жүйке жүйес 13(12,5%) 3(10,3%) 6(12%) 4(16%) 

Зәр шығару жүйесі 5(4,8%) 5(17,2%) 0 0 

Алдыңғы құрсақ 

қабырғасының даму 

ақауы 

3(2,9%) 0 1(2%) 2(8%) 

Аноректальді аймақтың 

даму ақаулары 

3(2,9%) 0 3(6%) 0 

Қатты таңдай және 

жоғарғы еріннің даму 

ақаулары 

1(1%) 1(3,4%) 0 0 

Барлығы 104(100%) 29(27,9%) 50(48,1%) 25(24%) 

 

Кесте 11-де көрсетілгендей, жүрек қантамыр жүйесінің даму ақаулары 

қолайлы нәтижемен (55,2%) көрініс берді, асқазан ішек жолдарының даму 

ақаулары бар шала туылған балалар «С» тобында жиірек кездесті (52% өлім 

жағдайы). Қосарланған даму ақауы барлық топтарда жиі кездесті және 
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нәтиженің болжамы патологиялық үрдіске және зақымданған ағзалар мен 

жүйелердің санына және туылған кездегі ауырлық жағдайына байланысты 

болды. Шала туылған балалардағы барлық қосарланған даму ақаулары ОНЖ 

даму ақауларымен қосарланып келді және көптеген даму ақауы бар 

симптомокомплексті құрады. ОНЖ- нің даму ақауы жүрек қантамыр, сүйек 

буын, зәр шығару жүйелерінің даму ақауларымен қосарланды. Екі 

комбинациядан құралған қосарланған даму ақаулары -40% жағдайда, ал үш 

және одан жоғары 60% кездесті. 

Даму ақауы бар шала туылған балалар арасында 30(28,8%) жағдайда ОНЖ 

даму ақауы орын алды. ОНЖ бойынша ең жиі кездесетін даму ақауларына туа 

пайда болған гидроцефалия (18) және жұлын мен омыртқаның даму ақаулары 

(9%) жатты. Шала туылған нәрестелердің арасында туа пайда болған 

гидроцефалияның немесе жұлын жарығының басқа да даму ақауларымен 

қосарлануы кездесті. Жүктіліктің патологиялық ағымы, қиын акушерлік 

анамнез, гинекологиялық аурудың анықталуы, аналардың экстрагенитальді 

аурулары, урогенитальді инфекциялар нәрестенің ОНЖ туа пайда болған даму 

ақауларымен туылуына алып келеді. ОНЖ туа пайда болған даму ақаулары бар 

балалардың аналарында уреоплазма, герпестік және цитомегаловирустық 

инфекциялардың қоздырғыштары анықталды. ОНЖ туа пайда болған даму 

ақаулары бар шала туылған балалар өмірлерінің алғашқы сағаттары мен 

күндері ауыр және орта ауырлық жағдайында болады және осы кезеңде өкпе 

мен мидың ісінуі мүмкін. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

нәрестелерде нозологияларға байланысты неврологиялық белгілері анықталды 

[172]. ОНЖ даму ақауы әр түрлі басқа да даму ақауларымен қосарланған кезде, 

патологиялық жүйеге нерв жүйесінің көп бөлігінің және ағзаның басқа 

мүшелерінің  зақымданғандығына сай, клиникалық көрінісі мен болжамы 

бойынша ерекшеленеді (сурет 2). 

 

 
 

Сурет 2 - Наукас М., 3 күндiк. Жұлын жарығының гидроцефалиямен 

қосарлануы 
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Патологияның көп бөлігі жүктілік ағымын бағалағанда (80,8%) анықталды. 

Ұрықта гипоксияның дамуына жүктіліктің кеш токсикозы, ІІІ триместрде 

жүктіліктің үзілу қаупі, қағанақ суының көп немесе аз болуы алып келеді. Бұл 

мәліметтер 12-ші кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 12 - Ұрықта гипоксияның дамуына алып келетін топтардағы жүктілік 

патологиясының кездесуі 

 

Ұрықтың гипоксиясына 

алып келетін жүктіліктің 

патологиялары 

Жағдайлар 

дың саны 

«А» тобы «В» тобы «С» тобы 

Жүктіліктің ауыр кеш 

токсикозы 

47(45,2%) 

 

12(41,3%) 22(44%) 13(52%) 

ІІІ триместрде 

жүктіліктің үзілу қаупі 

27(26%) 9(31%) 13(26%) 5(20%) 

Қағанақ суының аз 

немесе көп болуы 

9(8,7%) 1(3,4%) 2(4%) 6(24%) 

Плацентадағы 

патологиялық өзгерістер 

1(1%) 0 1(2%) 0 

 

Барлығы 

 

84(80,8%) 22(75,9%) 38(76%) 24(96%) 

 

Кесте 12-де көрсетілгендей, топтарда жүктілік патологиясының жалпы 

жиілігін салыстырудың нәтижесінде, ұрықта гипоксияның дамуына алып 

келетін қауіпті әсерлер «С» тобында басым болды (96%), сонымен қатар «А» 

және «В» топтарында да жиі кездесуі орны алды. 

Аналарда кездескен аурулардың ішінде (90,4%) анемия (78,8%), 

гипертониялық ауру (4,8%) және созылмалы бүйрек жетіспеушілігі (4,8%) жиі 

кездесті. Жүктілік кезіндегі анасындағы инфекциялық ауруларды (85,6%) 

талдағанда, ЖРВИ (74%) және созылмалы инфекциялық аурулар (6,7%) жиі 

кездесетін патологиялар болып табылды. 

Аналардың урогенитальді инфекцияларының (64,4%) жиілігін бағалағанда, 

патология барлық топтарда бірдей жиілікте кездесті, мәліметтер 13-ші кестеде 

көрсетілді. 
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Кесте 13 - Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 

топтардағы аналарында урогенитальді инфекциялардың кездесуі 

 

Анасының 

урогенитальді 

инфекциялары 

Жағдайлар 

дың саны 

«А» тобы «В» тобы «С» тобы 

Созылмалы 

пиелонефрит 

38(36,5%) 16(55,2%) 15(30%) 7(28%) 

Цитомегаловирус 22(21,2%) 2(6,9%) 14(28%) 6(24%) 

Генитальді герпес 3(2,9%) 1(3,4%) 2(4%) 0 

Хламидиоз 2(1,9%) 0 2(4%) 0 

Уроплазмоз 1(1%) 0 0 1(4%) 

Кандидоз 1(1%) 0 0 1(4%) 

Барлығы 67(64,4%) 19(65,5%) 33(66%) 15(60%) 

 

Топтар арасында урогенитальді инфекциялардың айырмашылықтары 

байқалмады. 

Интранатальді патологияны (65,4%) бағалағанда, ұрықта гипоксияның 

даму қаупі бар босану ағымындағы асқынулар нәтижесіне сүйендік және 14-ші 

кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 14 – Топтарда ұрық гипоксиясының дамуына алып келетін интранатальді 

патологиялар 

 

Ұрық гипоксиясына алып 

келетін интранатальді 

қауіпті әсерлер 

Жағдайлар

дың саны  

«А» тобы «В» тобы «С» тобы 

Индуцирленген босану 17(16,3%) 6(20,9%) 5(10%) 6(24%) 

Қарқынды босану  15(14,4%) 7(24,1%) 7(14%) 1(4%) 

Кесар тілігі 19(18,3%) 2(6,8%) 12(24%) 5(20%) 

Сусыз кезең > 12 сағат 12(11,5%) 4(13,8%) 4(8%) 4(16%) 

Көпұрықты жүктілік 5(4,8%) 1(3,4%) 4(8%) 0 

Барлығы  68(65,4%) 20(69%) 32(64%) 16(64%) 
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Интранатальді қауіпті әсерлерді бағалаған кезде, туа пайда болған даму 

ақаулары бар балаларда, қан кету және босану жарақатының қаупі жиі кездесіп, 

15-ші кестеде көрсетілді. 

 

Кесте 15 - Туа пайда болған ақаулары бар ұрықтан қан кету және босану 

жарақатының қауіптілік әсерлері 

 

Қауіп факторлары  Жағдайлар 

саны 

«А» тобы «В» тобы «С» тобы 

Қан кету (плацентаның 

жабысуы және мерзімінен 

бұрын ажырауы) 

26(25%) 0 14(28%) 12(48%) 

Босану жарақаты (ұрықтың 

аномальді орналасуы, 

жамбаспен келуі, қолдың 

көмегімен жасалатын 

акушерлік іс – шаралар, үй 

жағдайында босану). 

17(16,3%) 5(17,2%) 7(14%) 5(20%) 

Барлығы  43(41,3%) 5(17,2%) 21(42%) 17(68%) 

 

Интранатальді қауіптілік әсерлеріне талдау жүргізгенде, қан кету және 

босану жарақаттары «С» тобында басым болды (68%). 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда 

инфекциялық патологиялар маңызды орын алады. Неонатальді инфекциялық 

патологияның (33,7%) құрамында, жаңа туылған нәрестелердің сепсисі және 

некротикалық энтероколит сияқты қауіпті жағдайлар 16-шы кестеде 

көрсетілген. 

 

Кесте 16 - Жаңа туылған нәрестелерде сепсис және некротикалық 

энтероколиттің топтар арасында анықталуы 

 

Патология  Жағдай 

саны  

«А» тобы «В» тобы  «С» тобы р 

Сепсис 16(15,4%) 0 3(6%) 13(52%) р<0,05 

Некротикалық 

энтероколит  

17(16,3%) 1(3,4%) 7(14%) 9(36%) 

Барлығы   33(31,7%) 1(3,4%) 10(20%) 22(88%)  

Ескерту – «А», «В», «С» топтарындағы нәрестелерде сепсис 

(χ²=20,121; р<0,000) және некротикалық энтероколиттің (χ²=5,557; р<0,062) 

көрсеткіштерін нәтижемен салыстырғанда  р<0,05. 
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Кесте 16-ны талдау жасау барысында, қолайсыз нәтиже «С» тобында 22 

науқас нәрестелерде: сепсис 52%, некротикалық энтероколит 36% анықталды 

(сурет 3). 

 

 
 

Сурет 3 - Реанимация бөлімшесінде ем қабылдаған некротикалық 

энтероколитпен асқынған асқазан ішек жолының даму ақауы бар шала туылған 

нәрестенің жалпы көрінісі 

 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың анатомо- 

физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ішектердегі біріншілік 

колонизациялау үрдісі көбінесе бұзылған болады. Жаңа туылған нәрестелерде 

аурухана ішілік инфекцияның дамуына алып келетін әсерлерге: туа пайда 

болған даму ақулары бар шала туылған нәрестелердің реанимация бөлімшесіне 

жатқызу ұзақтығы (20 күннен аса – 21,2%), реанимация және қарқынды емдеу 

бөлімшесінде күтім жасау, өкпеге жасанды желдендіруді ұзақ қолдану, 

инвазивті емдеу және тексеру әдістері, антибактериальді емдеудің бірнеше 

курсын қабылдау жатқызылды. 

Емдеу кезінде шала туылған нәрестелер ағзасының ерекшеліктер есепке 

алынды. Ол жалпы және ми қанайналымының тұрақсыздығы мен ми ісінуінің 

жылдам дамуы, қан құрамындағы газдың өзгермелі көрсеткіштері, ми 

зақымдануының инфекциялық қабыну патологияларымен жиі қосарлануы, 

негізгі зат алмасу белсенділігінің жоғарылауымен айқындалды. Шала туылған 

балалардың 30,8% жағдайда артериальды гипотензия түріндегі 

гемодинамикалық бұзылыстары анықталды. 

Полиағзалық жетіспеушілік болжамының маңыздылығын бағалау – 

зақымдалған жүйенің санына байланысты болды. Полиағзалық жетіспеушілік 

2,3,4 және одан көп жүйелердің зақымдануымен жүрді және 17-ші кестеде 

келтірілді. 
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Кесте 17 - Топтарда полиағзалық жетіспеушіліктің кездесуі мен оның 

зақымдаған жүйелер санына байланысы 

 

Полиағзалы 

жетіпеушілік 

Жағдайдың  

саны 

«А» тобы «В» тобы «С» тобы 

2 жүйе 24(23,1%) 11(37,9%) 12(24%) 1(4%) 

3 жүйе 27(26%) 5(17,2%) 16(32%) 6(24%) 

4 және одан жоғары 32(30,8%) 1(3,4%) 13(26%) 18(72%) 

Барлығы 83(79,8%) 17(58,6%) 41(82%) 25(100%) 

 

Кесте 17-де көргеніміздей, балалардағы полиағзалы жетіспеушіліктің 

нәтижесі патологиялық процеске ұшыраған жүйеге байланысты. Көп болған 

сайын, нәтижесі қолайсыз болады. 

Неонатальді кезеңдегі неврологиялық патологияны бағалау үшін туа 

пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалар миының зақымдану 

ауырлығы мен құрылымдарына талдау жүргізілді. Шала туылған балалар 

аурушаңдығының негізгі мәселелердің бірі болып церебральді зақымданулар 

(33,7%) есептеледі. Шала туылған нәрестелердің миы перинатальді кезеңде әр 

түрлі зақымдаушы әсерлерге өте сезімтал болады (гипоксия, асфиксия, 

босанудың патологиялары, жарақаттың әсерлері, инфекция, интоксикация және 

т.б). Нәрестелер миының көп зақымдануы, оның толық дамымағандығына, 

гестацияның әр түрлі мерзіміндегі васкуляризациялық ерекшеліктеріне, 

капиллярлардың өткізгіштігінің жоғары болуына, жалпы гемодинамикалық 

бұзылыстарға, церебральді қанайналымның сезімталдығына байланысты 

екендігі анықталған. Шала туылған нәрестелердің миы гипоксияның әсеріне 

төзімді болғанымен, цереброваскулярлы зақымданулар гестациялық кезеңнің әр 

түрлі мерзіміндегі анатомо-физиологиялық ерекшеліктеріне және қантамыр 

қабырғаларының өте нәзіктігіне байланысты жиі кездеседі. Бұл көптеген 

авторлардың мәліметтерімен дәлеледенген [33, c.87]. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар 22(21,2%) шала туылған балада 

мидың ишемиялық геморрагиялық зақымданулары анықталды, 13(12,5%) 

нәрестеде мидың гипоксиялық – ишемиялық зақымдануы, пери- 

интравентрикулярлы қанқұйылу әр түрлі ауырлық дәрежеде көрінді. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда 21,2% 

жағдайда қарыншаішілік қанқұйылу, пери– интравентрикулярлы қанқұйылу 

түрінде анықталды. Қарыншаішілік қанқұйылудың пайда болуы 2-16 тәулікте 

байқалды. Пери- интравентрикулярлы қанқұйылудың клиникалық көріністері 

церебральді белсенділіктің жоғалуымен, құрысулармен (жиі құрысулық апноэ), 

бағаналық дисфункциялармен (брадикардия, жүйелі артериялық қан 

құйылудың төмендеуі, «қуыршақ көз» симптомы) өтті. Бақылаудағы 59 (56,7%) 



 
 

49 
 

балада көлемді ишемиялық және геморрагиялық церебральді зақымданулар 

(перивентрикулярлы лейкомаляция, қарыншаішілік қанқұйылу және 

паренхиматозды қанқұйылу) өте ауыр клиникалық жағдайға алып келді. Көбіне 

нерв жүйесінің терең тежелуімен сопорозды және коматозды жағдайға дейін 

ауырлады. Шала туылған нәрестелердегі пери және интравентрикулярлы 

қанқұйылудың (субэпендимальді және қарыншаішілік қанқұйылу) негізінде ми 

қанайналымының ауторегуляторлы мүмкіндігінің нашарлауы жатыр, мұның 

себебі тек церебральді жүйенің толық дамымауы ғана емес, басқа жүйелердің 

де дамымай қалуымен байланысты болады. Айқын бұзылыстар жүрек қантамыр 

жүйесінде (84%) және тыныс алу жүйесінде (86%) көрінді. Құрысу синдромы 

9,6% жағдайда тіркелді. Әр түрлі ауырлық дәрежесіндегі перивентрикулярлы 

қанқұйылулар 18-ші кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 18 - Мидың әр түрлі дәрежедегі геморрагиялық зақымдануының топтарда 

кездесуі 

 

Қарыншаішілік 

қанқұйылу 

Жағдайдың 

саны 

«А» тобы  «В» тобы «С» тобы р 

І дәреже 3 (2,9%) 1 (3,4%) 1 (2%) 1 (4%) p>0,05 

ІІ дәреже  10 (9,6%) 2 (6,9%) 4 (8%) 4 (16%) 

ІІІ дәреже 6 (5,8%) 0 2 (4%) 4 (16%) 

ІV дәреже 3 (2,9%) 0 1 (2%) 2 (8%) 

Барлығы  22 (21,2%) 3 (10,3%) 8 (16%) 11 (44%)  

Ескерту – «А», «В», «С» топтарындағы нәрестелерде қарыншаішілік 

қанқұйылу көрсеткіштерін нәтижемен салыстырғанда χ²=0,881; р=0,644. 

 

Кестедегі мәліметтерді талдау барысында, қарыншаішілік қанқұйылудың І 

дәрежесі - 2,9%, ІІ дәрежесі - 9,6%, III дәрежесі - 5,8%, IV дәрежесі - 2,9%, «С» 

тобында басым болғандығы және ІІІ-ІV дәрежелі қарыншаішілік қанқұйылудың 

болжамы қолайсыз екендігі анықталды. 

Қарыншаішілік қанқұйылудың ІІІ-ІV дәрежесі анықталған барлық 9 балада 

әр түрлі дәрежедегі вентрикулодилятация және жедел окклюзионды 

гидроцефалияның дамуына әкелді [173]. Туа пайда болған даму ақаулары бар 

шала туылған балалар өмірлерінің алғашқы айларында үдемелі 

гидроцефалияның белгілеріне бас айналымының жасына сәйкес нормадан 

жоғарылауы, бастың деформациясы, ми бөлігінің бет бөлігінен артық болып 

сәйкессізденуі, алдыңғы еңбектің ісінуі, бастың жұмсақ тіндерінің венозды 

суреттерінің күшеюі жатқызылды. Гидроцефалиясы бар барлық балаларға 

неврологиялық белгілердің болуы тән. Жиі кездесетіндері: аяқ-қол бұлшық 

еттерінің тонусының бұзылыстары, біркелкі емес немесе жоғарылаған сіңір 
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рефлекстері, Грефе және «батып бара жатқан күн» белгілері оң мәнді, иек пен 

аяқ-қолдың треморлары, құрысулар, ұйқының, мінез құлықтың, тәбеттің 

бұзылыстары. Қарыншаішілік қысымның жоғарылауынан құсу, апноэ 

эпизодтары, брадикардия кездесті. 6 айдан жоғары балаларда бассүйекішілік 

гипертензияның белгілері, бассүйек нервтері қызметтерінің бұзылысы және 

вегетовисцеральді бұзылыстар басым болды. Ерте жастағы балалардың 

психомоторлы дамуының артта қалу дәрежесі мидың біріншілік және екіншілік 

зақымдануының ауырлығына байланысты. 

Жедел гидроцефалиямен қосарланған қарыншаішілік қанқұйылуы бар 9 

балаға вентрикулосубгалеальді шунттау (3) және вентрикулоперитонеальді 

шунттау (6) операциялары өткізілді. 

ОНЖ туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған геморрагиялық 

және қабынулық гидроцефалиясы бар 3 балаға вентрикулосубгалеальді 

шунттау жасалынды. Ол арқылы басішілік қысым қалпына келіп, динамикада 

жұлын ми сұйықтығының жағдайы бағаланды, окклюзионды кризисті 

болдырмай, шунттау операциясын кейінге қалдыруға мүмкіндік жасады. Бұл 

кезде асқынулардың жиілігі аз болды. Операцияның қорытынды сатысы – 

вентрикулоперитонеальді шунттау 2 науқасқа жасалынды. Ми шеменіне 

субгалеальді дренаж қойғаннан соң 1 науқастың жағдайы тұрақты түрде 

қалпына келді, әрі қарай гидроцефалияны хирургиялық жолмен қалпына 

келтіруді қажет етпеді. 

Негізгі операцияға уақытша қарсы көрсеткіш болған кезде, ликворлық 

қуыстарға субгалеальді дренаж қойылды және уақыт бар болғандықтан 

бағытталған консервативті жолмен емдеу жүргізілді және ол нәтижелі болды. 

Ликвордың құрамы патологиялық түрде өзгерген жағдайда 

гидроцефалияны емдеу үшін вентрикулосубгалеостомия қолдану тиімді. 

Ликворошунттық жүйенің имплантациялануына уақытша қарсы көрсеткіштер 

болғанда хирургиялық араласулар жүргізілмейді. Ликворошунттық 

операцияларға уақытша қарсы көрсеткіштердің болуы инфекциялық - 

қабынулық асқынулардың жоғары қауіп-қатерлігіне негізделген (менингит, 

менингоэнцефалит, вентрикулит, перитонит, нефрит және т.б.). 

Қолданудың қарапайымдылығына және операциядан кейінгі асқынулар 

жиілігінің аздығына байланысты вентрикулоперитонеостомия тәсілі жиі 

қолданылады. Шунттық жүйені қойғаннан соң жұлын ми сұйықтығын тиімді 

дренаждау арқылы қарынша көлемдерінің кішіреюіне, перивентрикулярлы 

ісіктің қайтуына, ми затының жіңішкеріп, субарахноидальді кеңістігінің пайда 

болуына қол жеткіземіз. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 18 

(17,3%) балаға операция жасалды, оның ішінде 2 балаға 

вентрикулосубгалеостомиядан кейін өткізілді. 

Шунттаушы операциядан кейін балалар жағдайының нәтижесі: 5 нәрестеде 

нейромоторлы дисфункция, 9 балада психо- моторлық дамудың кідіруі және 

спастикалық тетрапарез; 4 бала шунттаудан кейінгі екіншілік инфекциялық 

асқынулардың нәтижесінде қайтыс болды. Гидроцефалияның кеш болжамы 

көптеген әсерлерге байланысты: гидроцефалияның этиологиясына, 
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вентрикулодилятацияның үдеу күші мен жылдамдығына, қосалқы 

патологияларға, хирургиялық емнің ерекшеліктеріне. Гидроцефалиясы бар 

балалардың кеш болжамына шунттық операцияларды орындау мерзімдері де 

әсер етеді. 

Перивентрикулярлы лейкомаляцияның кистозды түріндегі мидың 

ишемиялық зақымдануының даму ақаулары бар балалардың соңғы нәтижесіне 

байланысты екендігі анықталды. Ауыр және көлемді церебральді ишемия 

12,5% жағдайда перивентрикулярлы және субкортикальді  лейкомаляцияның 

дамуына алып келді. Перивентрикулярлы лейкомаляцияның пайда болуының 

патогенетикалық әсерлеріне артериальді гипотензия (30,8%) жатады, ол әр 

түрлі патологиялық жағдайлардан дамиды (септикалық процесс, апноэ 

ұстамалары, пневмония, босану жарақаттары), әсіресе ОНЖ туа пайда болған 

даму ақаулары бар шала туылған балаларда жиі кездеседі. Туа пайда болған 

даму ақаулары бар шала туылған балаларда перивентрикулярлы 

лейкомаляцияның клиникалық көрінісінде церебральді белсенділіктің 

төмендеуі, бұлшықеттердің  тұрақты гипотониясы, гипокинезия, саусақтардың 

аномальді жағдайы, қайталамалы «құрыспалы апноэ» болады. 

Перивентрикулярлы лейкомаляцияның салдарына спастикалық диплегия, ақыл 

ой жетіспеушілігі, сенсорлы бұзылыстар жатады. Перивентрикулярлы 

лейкомаляцияның диагнозы мидың УДЗ мәліметтері негізінде қойылды және 

ми паренхимасының эхогенділігінің айқын жоғарылауымен әрі қарай 

перивентрикулярлы аймақтың кистозды трансформациясымен сипатталды, 

мәліметтері 19 кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 19 - Топтарда перивентрикулярлы лейкомаляция дәрежелерінің 

анықталуы көрсеткіштері 

 

ПВЛ- ның кистозды 

түрі 

 

Жағдайлардың 

саны 

«А» тобы  «В» тобы  «С» тобы 

І дәреже 4(3,8%) 1(3,4%) 2(4%) 1(4%) 

ІІ дәреже 6(5,8%) 1(3,4%) 4(8%) 1(4%) 

ІІІ дәреже 3(2,9%) 0 1(2%) 2(8%) 

Барлығы  13(12,5%) 2(6,9%) 7(14%) 4(16%) 

 

Кесте 19 -да көрсетілгендей ІV дәрежелі перивентрикулярлы лейкомаляция 

кездеспеді. І-ІІІ дәрежелі перивентрикулярлы лейкомаляцияның кистозды түрі 

13 балада анықталып, зерттелген балалардың 12,5% құрады. 

Перивентрикулярлы лейкомаляцияның кистозды түрінің болжамы 30% 

жағдайда қолайсыз нәтижелерге алып келді («В» және «С» топтары). 

Бронхөкпе дисплазиясы неонатальді кезеңде де, кейінгі кезеңде де шала 

туылған баланың жалпы жағдайын қиындатады. Бронхөкпе дисплазиясы бар 
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шала туылған балаларда салмақ және бой көрсеткіштерінің бұзылыстары, 

энтеральді тамақтанудың қиындықтары және нерв – психикалық дамудың 

кідіруі анықталады. Зерттелген топтарда патологияның жиілігі 11,5% құрады 

және 20-шы кестеде көрсетілді. 

 

Кесте 20 - Топтарда бронхөкпе дисплазияның кездесу жиілігі мен 

неврологиялық нәтижемен байланысы 

 
 

Патология аты 

 

 

Көрсеткіштері 

 

 

«А» тобы 
 

«В» тобы 
 

«С» тобы 

Бронхөкпелік 

дисплазия І дәрежелі 

3(2,9%) 1(3,4%) 2(4%) 0 

Бронхөкпелік 

дисплазия ІІ және ІІІ 

дәрежелі 

9(8,7%) 1(3,4%) 6(12%) 2(8%) 

Барлығы 12(11,5%) 2(6,9%) 8(16%) 2(8%) 

 

 

Кесте 20-да көрсетілгендей, І,ІІ және ІІІ дәрежелі бронх өкпелік дисплазия 

12 ауруда анықталды. І дәрежелі бронхөкпелік дисплазия 3 балада, ІІ дәрежелі 

бронхөкпелік дисплазия 6 балада, ІІІ дәрежелі бронхөкпелік дисплазия 3 балада 

кездесті. Бронхөкпелік дисплазия ІІ–ІІІ дәрежесі нәтижемен болжамның 

қолайсыздығына алып келеді. Зерттелген топта бронх өкпе дисплазияның аз 

кездесуі ағзалар мен жүйелерде даму ақауы басым түсіп, бронх өкпе 

дисплазияның белгілері өмірлерінің кейінгі кезеңдерінде көрініс беретіндігімен 

түсіндіруге болады. 

Шала туылған балаларда сенсорлы ағзалардың функциональді 

бұзылысына, яғни көру мен естудің төмендеуіне ерекше назар аударылды. 

Көптеген авторлардың мәліметтері бойынша ретинопатияның дамуына алып 

келетін қауіпті әсерлерге: өкпеге жасанды желдендіруді 3 күннен артық 

жүргізу, ұзақ уақытқа созылатын оттегімен емдеу, бактериальді инфекцияның 

ауыр ағымы; церебральді гипоксия, ишемияның ІІ- ІІІ дәрежесі, пери-

интравентрикулярлы қанқұйылудың ІІ-ІV дәрежесі жатады. Шала туылған 

балалардың ретинопатиясын ерте кезеңде анықтау өте қиынға соғады. Туа 

пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 11 балада ретинопатия кездесіп, 

10,6% құрады. Шала туылған балаларда ІІІ, ІV және V дәрежелі 

ретинопатияның болжамы маңызды болып табылады. Ретинопатияның 3 

сатысындағы 2 жағдай анықталды, 4-5 дәрежелі ретинопатия зерттеуімізде 

кездескен жоқ. Қалған 9 балада аурудың I-II дәрежесі қойылды. Кереңдікті ерте 

кезеңде анықтау даму ақауының маңызды мәселелерінің бірі және мерзімі 

жетіліп туылғандармен салыстырғанда жиі кездеседі. Нейросенсорлы кереңдік 

зерттелуші топтарда кездеспеді. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала 

туылған балаларда сенсорлы бұзылыстардың аз кездесуі, гестациялық 
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мерзімнің жоғары болуымен (33-36 апта – 59,6%) және ауруханаға түскен кезде 

жалпы жағдайының ауырлығына (ОНЖ тежелуі – 56,7%) байланысты деп 

есептейміз. Жедел кезеңде неврологиялық статусқа клиникалық баға бергенде 

патологиялық белгілердің бірнеше түрі анықталды. Басты қолайсыз 

неврологиялық синдромдар және олардың нәтижемен байланысы 21- ші 

кестеде келтірілген. 

 

Кесте 21 - Топтарда жедел кезеңдегі неврологиялық синдромдардың кездесуі 

және нәтижемен байланысы 

 

Синдромдар Балалардың 

саны 

«А» тобы «В» тобы «С» тобы 

ОНЖ тежелуі 

(жеңіл және орта 

дәрежедегі ступор) 

 

44(42,3%) 12(41,4%) 25(50%) 7(28%) 

ОНЖ тежелуі (кома 

немесе ауыр 

дәрежедегі ступор) 

 

15(14,4%) 0 1(2%) 14(56%) 

Құрысу синдромы 10(9,6%) 1(3,4%) 5(10%) 4(16%) 

Барлығы  69(66,3%) 13(44,8%) 31(62%) 25(100%) 

 

Кесте 21-ден көргеніміздей, туа пайда болған даму ақаулары бар шала 

туылған балаларда құрысу (9,6%) және ОНЖ тежелу синдромы (56,7%) 

қолайсыз неврологиялық нәтижелердің дамуына алып келді. Бұл синдромдар 

«С» тобындағы барлық науқастарда кездесті. 

Бұлшықет тонусын бағалау тонустардың дұрыс түзілуі мен таралуының 

маңызды көрсеткіші болып есептеледі. ОНЖ әр түрлі деңгейінде нәзік және 

қиын реттеуді қамтамасыз етеді. Бұлшықет тонусының әр түрлі топтағы 

патологиялық өзгерістері кесте 22-де көрсетілген. 

Кесте 22-де байқағанымыздай, туа пайда болған даму ақауы бар шала 

туылған балаларда қол флексорларының гипертонусы 7 тәулікте (15,4%) және 1 

айда қолдың гипотониясы (16,3%) жиі жағдайда қолайсыз нәтижемен («В» 

және «С») аяқталды. 
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Кесте 22 - Топтарда бұлшықет тонусының 1 апта немесе 1 айдағы бағалануы 

 

Белгілері Балалар 

саны 

«А» тобы «В» тобы «С»тобы 

7 тәулікте қол 

флексорларының 

гипертонусы 

16(15,4%) 3(10,3%) 8(16%) 5(20%) 

7 тәулікте қолдың гипотония 2(1,9%) 1(3,4%) 1(2%) 0 

7 тәулікте аяқтың 

гипертонусы 

7(6,7%) 2(6,9%) 3(6%) 2(8%) 

7 тәулікте аяқтың 

гипотониясы 

4(3,8%) 0 1(2%) 3(12%) 

1 айда қолдың гипертониясы 8(7,7%) 2(6,9%) 4(8%) 2(8%) 

1 айда қолдың гипотониясы 17(16,3%) 3(10,3%) 12(24%) 2(8%) 

1 айда аяқтың гипертонусы 7(6,7%) 1(3,4%) 5(10%) 1(4%) 

1 айда аяқтың гипотониясы 4(3,8%) 0 3(6%) 1(4%) 

Барлығы 65(62,5%) 12(41,4%) 37(74%) 16(64%) 

 

Емнің нәтижелі болуына әсер етуші факторларды білу үшін, туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда кездесетін клиникалық 

синдромокомплексті анықтадық. Ол үшін, біз жұлын ми жарығы бар 9 шала 

туылған балалардың клиникалық көріністерін зерттедік [174]. Аурудың 

клиникалық көріністерінде полиморфизм, толық дамып жетілмеген 

омыртқалардың көп бөлігінің әр түрлі деформациясы, жұлынның сегментарлы 

және өткізгіштік аппараттарының жетіспеушілігі, әр түрлі даму ақауларының 

қосарлануы болды. Науқастардың жасы 1 күннен – 1 айға дейін болды. 

Олардың ішінде ер бала 4, қыз бала – 5. Жұлын ми жарығы бар науқастардың 

ішінде көп бөлігін (44,4%) менингоцелесі бар нәрестелер құрады. 

Менингомиелоцеле 3 балада (33,3%), миелошизис 2 (22,2%) жағдайда 

анықталды. Шала туылған балалардың визуальді көрінісінде дорзальді ортаңғы 

линия бойында ісік тәрізді шығыңқы, дөңгелек немесе овальді пішінді жұлын 

ми жарығы болды. Жарықтардың көбінесе негіздері кең және аяқтары болды 

(77,8%), осы аяқшалары арқылы салбырап немесе ілініп тұрғандай көрініс 

береді (сурет 4). 
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Сурет 4 - Шала туылған балаларда жұлын ми жарықтарының визуальді 

көріністері 

 

Кейбір жұлын ми жарықтары бар шала туылған балаларда жарық 

қапшығының айналасы мен сау терінің шекарасында шашты және 

қантамырлық сурет анықталады (55,6%). 

Нерв түтікшелерінің ашық дефектінде терілік маркерлер анықталған. 

Науқастардың жартысында дермальді эмбриопатияның кейбір түрлері 

байқалды. Аталған белгілер омыртқа мен жұлынның жетілмеуін анықтайтын 

кілтті белгі болып саналады. Осыған байланысты баланы тексеру барысында, 

липома, терілік стигмалар, дермальді синус, ортаңғы сызық бойындағы 

гемангиомалар, гипертрихоздар және жамбастың ассиметриялық қатпары 

анықталған жағдайда балаларға аса ұқыптылықпен қарау қажет. Шала туылған 

балалар бойы өскен сайын жарық көлемінің ұлғайғанын байқадық. Тез ұлғайған 

жарықтар қатайған және гидроцефалиямен қосарланған (100%). Жарықтың 

көлемі әртүрлі болды. Омыртқалардың бел аймағында орналасқан жұлын ми 

жарығы үлкен көлемді болып келді (44,4%). Ісінудің консистенциясы жарық 

қапшығының құрамына байланысты. Омыртқа каналының артқы қабырғасында 

сүйек дефектісі болғандықтан субарахноидальді кеңістікте ликворлық 

қысымның жоғарылауының әсерінен, жұлын түбіршіктерімен және 

қабыршақтарымен бірге үлкен түзіліс құрап сыртқа шығады, белгілі бір бөлігі 

немесе толық терімен жабылады. Жарық ісінуінің тері қабаты барлық жағдайда 

папирусты қағаз секілді жұқа және жарылуға бейім болады. Әсіресе бұл бел – 

сегізкөз аймағында орналасқан ағымы ауыр үлкен жұлын ми жарықтары және 

миелошизисте болады (сурет 5). 

 

         
 

Сурет 5 - Наукас С. 5 күндiк. Жартылай дорсальды рахишизис, 

операцияға дейiнгi және кейiнгi суреттер 
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Қимыл қозғалыстың нашарлауы әлсіз салданудан айқын бұзылыстарға 

дейін өзгереді. Жұлын және оның түбіршектерінің жарық қапшығына қосылуы 

аяқтардың салдануына алып келеді. Неврологиялық жетіспеушіліктің негізіне 

аяқтардағы иннервациялық механизмдерінің бұзылыстары жатады және 

жұлындағы ауыр өзгерістер салдарынан деп қарастырылады. Біздің 

зерттеуімізде төменгі параплегия 33,3% жағдайда кездесті. 

Біз жұлынның функциональді бұзылысының басқа аномалиялар және даму 

ақауларымен қосарлануын кездестірдік. Екі жақты маймақтық (33%), қыли көз 

(11%), жамбас сан буындарының  шығуы (11%) анықталды. 

Нейроортопедиялық синдромдар сүйек деформацияларымен және аяқтардағы 

бұлшықет атрофияларымен көрініс берді. 

Біздің зерттеу жұмысымыз, 1 айға дейінгі шала туылған балаларда жұлын 

ми жарықтары үнемі гидроцефалия себебінен ликвор айналымының 

бұзылысымен қосарланатындығын анықтады. Гидроцефалия туа пайда болған 

жұлын жарығының классикалық синдромокомплексінің элементі болып 

табылды. 

Сондықтан, қосарланған даму ақаулары емдерінің сәтті болуы 

айтарлықтай мөлшерде анатомиялық және функциональді бұзылыстардың 

сипатына, ерте анықталуына және өмірлерінің ерте кезеңінде даму ақауына 

жоғары технологияларды қолданып операция жасауға байланысты [175]. 
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4 ТУА ПАЙДА БОЛҒАН ДАМУ АҚАУЛАРЫ БАР ШАЛА ТУЫЛҒАН 

БАЛАЛАРДЫ ТЕКСЕРУДІҢ ЖАҢА ӘДІСІ 

 

Біз балаларда өмірлерінің алғашқы айларында шартсыз рефлексті тексеру 

әдістері – аяқтағы 2-5 саусақтарының бүгілу рефлексін ойлап таптық және 

тәжірибеге қолдандық (Қазақстан Республикасының өнертабыс патентін беру 

үшін берілген қорытынды 01.16.2017 жылғы № 32174) [176]. 

Өнертабыс балалар неврологиясына тиісті. Әдіс балаларда өмірлерінің 

алғашқы айларында өткізілетін шартсыз рефлексті тексеруге жатады, ал 

ересектерде спинальді шокты және пирамидалық жолдардың зақымдануын 

анықтауда қолдануға болады. 

Балаларда өмірлерінің алғашқы айларында жүргізілетін неврологиялық 

тексерулерге – спонтанды қимылдар, бассүйек ми нервтері, бұлшықет тонусы, 

сіңір – периостальді, шартсыз рефлекстерді анықтау жатады. Туылған кезде 

анықталатын рефлекстерді зерттеу тек неврологиялық қарау кезінде ғана емес, 

педиатриялық қарау кезінде де тексерілетін міндетті зерттеу әдістерінің бірі. 

Шартсыз рефлекстер, басқа да рефлекстер сияқты, белгілі бір рефлекторлық 

доғасы болады, сондықтан неврологияда топикалық диагноз қоюда қолдануға 

болады [177]. 

Нәрестелерде жоғарыда аталған рефлекстерді («алғашқы», «шартсыз 

рефлекс») тексеруге көп көңіл бөлу қажет. Қалыпты немесе мидың 

гипоксиялық - ишемиялық зақымдануы бар балалардың неврологиялық 

статусының зақымдануы анықталады, ал ересектерде пирамидалық жолдардың 

зақымдануын білу үшін жиі қолданамыз. Жаңа туылған нәрестелерде 

зерттелетін көптеген рефлекстер баланың эволюциялық дамып жетілуін, оның 

функциональді жағдайын және олардың топикалық маңыздылығын анықтайды. 

Рефлекстерді зерттеудің маңыздылығы жоғары, себебі олар айқын 

клиникалық парезді УДЗ, МРТ, КТ аппараттарынан бұрын анықтауға мүмкіндік 

жасайды. Сондықтан көптеген авторлар оларды қолданудағы маңыздылығын 

көрсетеді және кейбір шартсыз рефлекстердің топикалық диагноз қоюға үлкен 

мән беру керектігін айтады [178; 179]. 

Көптеген шартсыз рефлекстердің ішінде мағлұматты молына 

жататындары: баланың ауыз бұрышы аймағының терісін сипағанда, 

тітіркендірілген аймаққа қарай бастың бұрылуы болады (іздеу рефлексі), 

саусағымызбен нәрестенің ерніне жайлап тигізгенде, еріннің алға қарай 

жиналуы байқалады (піл тұмсығы рефлекс), емізікті ауызға салғанда сору 

қимылдары туындайды (сору рефлексі), баланың тенар аймағын басқанда, 

аузын ашып, басын иіп, иықтарын бүгеді (Бабкиннің алақан – ауыз рефлексі), 

жаңа туылған сәбидің қолына саусағымызды қойғанда, зерттеушінің қолын 

қармағанды байқаймыз (жоғары қармау рефлексі), баланы көтергенде – 

Робинсон рефлексі. Моро рефлексі – тітіркендіргіштерге (шапалақ), тактильді 

және вестибулярлы реакциясын (бала денесінің қалпын өзгерту және т.б.) 

реакциясын анықтаймыз. Тітіркендіргіштерге жауап ретінде бала қолдарын екі 

жаққа жайып, қол саусақтарын уысына жинайды (І фаза), содан кейін қолдары 
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алғашқы қалпына қайта келеді (ІІ фаза). Баланың омыртқасы бойымен терісін 

тітіркендіргенде, тітіркендірген жаққа қарай денесін доға тәрізді иеді (Галант 

рефлексі). Баланы қолтығынан көтергенде аяқтарын барлық буындарда жинап 

алады, ал тұрғызғанда алғашқы кезде жартылай иілген аяқпен, ал кейін 

аяқтарын тіктеп алады (тіреу рефлексі), баланы алға қарай еңкейткенде 

аяқтарымен қадам басады (қадам рефлексі) және осы кезде балтырдың төменгі 

үштен бір бөлігінде айқастыруы мүмкін. Ішімен жатқан баланың табанына 

алақанымызды қойғанда, рефлекторлы түрде қолды итеріп, еңбектейді (Бауэр 

рефлексі). Аяқтағы ІІ- ІІІ саусақтың жастықшасын басқанда, табанды жинау 

байқалады (Веркомның төменгі қармау рефлексі), табанды штрих тәрізді 

тітіркендіргенде бірінші саусақ бүгіліп, қалған саусақтардың арасының ашылуы 

анықталады (Бабинский рефлексі) [33, c.88]. 

Жаңа туылған нәрестелердегі шартсыз рефлекстерді нерв жүйесінің 

перинатальді зақымдануын анықтау үшін қолдануға болады: перинатальді 

гипоксиялық энцефалопатия кезінде қорғаныс бұзылыстарының синдромында 

шартсыз рефлекстердің күшеюі байқалады [180]. Нерв жүйесінің перинатальді 

зақымдануының ерте қалпына келу кезеңінде, автоматизм рефлекстерінің 

төмендеуі немесе болмауы, алақан – ауыз, жоғары қармау рефлекстерінің 

төмендеуі анықталады [181; 182]. 

Балаларда өмірлерінің алғашқы айларында анықталатын беймәлім шартсыз 

рефлекстер (бульбарлы және спинальді автоматизмдер) жайлы мәліметтер өте 

аз. 

Шартсыз рефлекстер балаларда пирамидалық жолдардың толық 

миелинденбеу салдарынан әр түрлі дәрежедегі зақымданулар кезінде үлкен 

пирамидалы Бец жасушалары перифериялық мотонейрондарды тежей 

алмағандықтан дамиды [183]. 

Ересектерде пирамидалық жол зақымданғанда диагноз қою үшін негізгі 

объективті критерийлердің бірі жазылу және бүгу топтарының патологиялық 

рефлекстерінің анықталуы болып табылады [184]. 

Клиникалық тәжірибеде оральді автоматизм мен қол басының шартсыз 

рефлекстерімен қатар, аяқ басының патологиялық рефлекстері де маңызды 

орын алады. Балаларда өмірлерінің алғашқы айларында табанның сыртқы 

немесе ішкі қыры бойымен штрих тәрізді тітіркендіргенде жазылғыш 

(экстензорлы) шартсыз патологиялық рефлекс (Бабинский рефлексі) 

шақырылады. Осымен қатар, жазылатын тобына жататын көптеген 

патологиялық рефлекстердің нәтижесінде тітіркендіргіштерге үлкен саусақтың 

жазылуымен жауап береді (Оппенгейм, Гордон, Шеффер, Чадок, Редлих, 

Гроссман рефлекстері) [185]. 

Жазылатын топқа жататын жоғарыда аталған барлық шартсыз 

рефлекстердің жетіспеушілігі болып: 

- Бабинский рефлексінен басқа, экстензорлы рефлекстері үнемі анық 

шақырылмайды. 

- Шақырылған тітіркенулер тек белгілі бір аймақпен шектеледі (табанның 

сыртқы немесе ішкі қырлары – Бабинский рефлексі, балтырдың алдыңғы беті – 
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Оппенгейм рефлексі, балтыр бұлшықеті – Гордон рефлексі, ахилл сіңірі – 

Шеффер рефлексі, сыртқы тобық –Чадок рефлексі, балтырдың артқы беті – 

Редлих рефлексі, аяқтағы кіші саусақ – Гроссман рефлексі), 

- аяғында үлкен саусағы жоқ (ампутацияланған) науқастар үлкен 

саусақтарын жаза алмайды. 

Ұсынылған әдіске жақыны, балаларда өмірлерінің алғашқы айларында 

шартсыз рефлекстерді тексеруге жататын әдістерге 2-5 саусақтың ұшын қысқа 

соққымен ұрғанда бүгу (флексорлы) рефлекс (Россолимо рефлексі) 

шақырылады. Бүгу тобының патологиялық рефлекстері тітіркендірулерге аяқ 

басы саусақтарының иілуімен көрініс береді [186]. Бірақ бұл әдістерді қолдану 

тиімсіз, себебі: 

- Бүгу рефлексі үнемі анық шақырылмайды, дені сау балаларда тұрақты 

емес, сезімталдығы төмен және жоғары маманданбаған. 

- тітіркендіру аймағы кішкене аймақпен шектеледі (аяқтың 2-5 

саусақтарының ұшы Россолимо рефлексі, табанның сыртқы беті 4-5 саусақ 

аймағы – Бехтерев І рефлексі, өкше – Бехтерев ІІ, табанның ортасы – 

Жуковский рефлексі). 

Өнертабыстың техникалық міндеті болып, балаларда өмірлерінің алғашқы 

айларында анық шақырылатын бұрын белгісіз болған жаңа зерттеу әдісін 

ұсыну. 

Техникалық нәтижесі – табанның барлық бетіне тітіркендіру өткізуге 

байланысты, рефлексогенді аймақтың ауқымды болғандығынан, анықталуы 

жоғары және аяқтағы 2-5 саусақтың бүгілуіне алып келеді (бүгілу рефлексі). 

Көрсетілген техникалық нәтиже – рефлекс табандағы аяқ саусақтарының 

негізінен басталып өкшеге дейін жанасатын, жылдам тітіркендіру жүргізілгенде 

шақырылады. Бір айлық балаға тексеру жүргізу нәтижесінде аяқтың 2-5 

саусақтарының бүгілуімен жауап берсе, неврологиялық дені сау бала, ал бұл 

рефлекстің болмауы спинальді шоктың барын дәлелдейді. Ересек адамдарда 

аяқтағы 2-5 саусақтардың иілуі – пирамидалық жолдың зақымдануын білдіреді. 

Бұл әдістің нәтижелілігі ауқымды рефлексогенді аймақты алып 

жатқандығына байланысты. Қалыпты жағдайда жаңа туылған нәрестелерде 

бүгу рефлексі тұрақты, анық шақырылады, ал шақырылмаған жағдайда 

спинальді шоктың бар болуын, ал ересектерде пирамидалық жетіспеушіліктің 

бар екендігін білдіреді. Рефлекс nn. plantaris medialis et lateralis және n.suralis rr. 

cutaneus cruris medialis осы нервтердің кезекпен тітіркенуінен импульс туындап, 

жұлынның сенсомоторлы нейрондарының сегменттерінде интеграцияланып, 

орталық нерв жүйесінің тормоздық бақылауы болмағандықтан, 2-5 

саусақтарының флексиясымен және тырнақ фалангаларының иілуімен жауап 

береді. Рефлекстің доғасы жұлынның мойын буылтығы деңгейінде жатады, 

сондықтан бұл рефлекстің төмендеуі мен болмауы ОНЖ цервикальді 

деңгейінде зақымданудың бар екендігі деп  болжанады. Бұл рефлекс Бабинский 

рефлексі тәрізді спинальді шогы жоқ барлық жаңа туылған нәрестелерде, ал 

ересектерде – пирамидалық жолдың зақымдануында кездеседі. 
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Аяқтағы 2-5 саусақтың бүгілу рефлексін шақыруды өткізу тәсілі: бір айлық 

баланы арқасымен жатқызамыз. Зерттеуші жетекші қолдың алақанымен аяқ 

саусақтарының негізінен бастап, өкшеге дейін табанның барлық бетіне 

жанасатын, тітіркендіру жүргізеді. Рефлекс аяқтың 2-5 саусақтарының иілуімен 

жауап береді. Тәжірибелік дәрігерлер жаңа туылған нәрестелер мен ересектерге 

пирамидалық жолдың зақымдануында неврологиялық статусқа баға беруде 

жаңа тексеру әдісінің артықшылықтары мен маңыздылығы бойынша ерекше 

аталатыны: 

1. Барлық жаңа туылған нәрестелер дүниеге келген алғашқы минутынан 

бастап, әр түрлі этиологиялы спинальді шокпен туылған балалардан басқа, 

табанға тангенсиальді тітіркендіру арқылы шақырылған бүгу рефлексі 99% 

жағдайда оң нәтиже беретіндігі: 

2. Екі топ рефлекстерінің жауап реакциясының айқындығы, зерттеу 

әдісінің дұрыс орындалу сапасы мен кортико-спинальді тракттың зақымдалу 

дәрежесіне және жұлындық рефлекторлық доғаның жағдайына байланысты 

болуында. 

Бұл әдіс Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ клиникасының неврология 

бөлімшесінде көптеген жылдар бойы клиникалық тәжірибеден өткен. 

Анықталған клиникалық мәліметтер инструментальді әдістермен расталды (КТ,  

МРТ). 

№1 мысал. Р. есімді ұл бала 36 аптада шала туылған, жұлын жарығы бар. 

Ауру тарихы № 4599-15. Жүктілік ағымы созылмалы жатырішілік гипоксия 

фонында өткен. Туылған кезде Апгар бойынша 6-7 балл. Бөлімшеде 1 

апталығында неврологпен қаралды. Неврологиялық статусында бұлшықет 

тонусының төмендеуі, шартсыз рефлекстер – қорғаныс рефлексі төмендегені, 

алақан –ауыз рефлексі төмендегені анықталды. Табанның бүгу рефлексі 

шақырылмайды. Неврологтың диагнозы: “Қозғалыс бұзылысының синдромы. 

Спинальді шок”. Негізгі емімен бірге ноотропты және қантамырлық 

препараттарды қосып тиімді емдеу тағайындалды. 

Келтірілген мәліметтерден көріп тұрғанымыздай, аталған шартсыз 

рефлексті тексеру әдісінің басқалармен салыстырғанда көп артықшылықтары 

бар: табанның бүгілу рефлексі патологияларға жоғары сезімтал және дені 

сауларға тән, бір айға дейінгі балаларда спинальді шокты анықтайтын сенімді 

индикаторы болып саналады. Бұл әдіс неврологиялық статусты объективті 

бағалауға нақты диагноз қойып, адекватты ем жүгізуге мүмкіндік береді. 

Қорытындылай келе, бір айға дейінгі балаларда шартсыз рефлексті тексеру 

әдісі аяқ саусақтарының негізінен өкшеге дейін, табанның бетіне жанасатын, 

жылдам тітіркендіру жүргізумен ерекшелінеді. Бір айлық балаларда аяқта 2-5 

саусақтарының иілуі анықталса неврологиялық дені сау екендігі, ал рефлекстің 

болмауы – спинальді шоктың белгісі болып табылады [187]. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қазақстанда демографиялық көрсеткіштің жоғары болуынан, шала туылған 

балаларға көмек көрсетілетін әлеуметтік және медициналық сұрақтарға ерекше 

назар аударылып отыр. Реанимациялық және неонатологиялық қызметтердің 

үлкен жетістіктері шала туылған нәрестелерде өлім көрсеткіштерінің едәуір 

төмендеуіне алып келді. Жаңа туылған нәрестенің өмірге қабілеттілігін 

халықаралық стандарттарға сай (жүктілік мерзімі 22 аптадан жоғары, салмағы 

500 гр жоғары және жүрек қызметінің дұрыс атқарылуы) бағаланады. 

Балалардың аурушаңдығы мен мүгедектігінің өсуі, шала туылған балаларға 

жүргізілетін емдеу іс-әрекетін  жақсартуды талап етеді. Шала туылған балалар 

аурушаңдық пен өлім-жітім көрсеткіштерінің жиілігі бойынша жоғары қауіп 

тобына жататындықтан, назардағы басты нысан болып отыр. Еліміздегі 

балалардың денсаулығын сақтау мен нығайту шала туылған балаларға дер 

кезінде және сапалы өткізілетін емдеу шараларына байланысты. Шала туылған 

балалар арасында мүгедектік, ауыр соматикалық аурулар мен ОНЖ 

патологияларының даму қауіптілігі жоғары. 

Медико - генетикалық қызметтің дамып, пренатальді анықтау әдістерінің 

тәжірибеге енуіне байланысты, туа пайда болған даму ақаулары бар 

нәрестелерді емдеу мәселелерінің өзектілігі мен басымдылығы артып отыр. Бұл 

жағдай шала туылған туа пайда болған даму ақаулары бар балаларға белсенді 

түрде алдын – алу шараларын жүргізудің негізін құрады. Ақауды дер кезінде 

анықтау шала туылған баланы мамандандырылған хирургиялық ауруханаға 

алғашқы асқыну белгілері дамымай тұрып ауыстыруға, ақауға ерте оперативті 

жолмен қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда неонатальді онтогенез ағымы әлеуметтік, биологиялық және 

экологиялық қолайсыз әсерлермен қосарланады. Шала туылған балаларға теріс 

әсер ететін қолайсыз себептерге ананың денсаулық жағдайына байланысты 

ұрық ағзасының өмір сүруге қабілетсіздігі, жүктілік пен босанудың 

патологиялық ағымы, ұрықтағы даму ақауы жатады. Шала туылған балалардың 

ерте неонатальді кезеңінде мидың зақымдануы мен ауыр жағдайдың дамуын 

тоқтату мүмкін емес, себебі ауыр жағдайдың болуы барлық ағзалар мен 

жүйелердің (тыныс алу, жүрек қантамыр, жүйке) толық дамымағандығына 

тікелей  байланысты. Туа пайда болған даму ақауы бар шала туылған балалар 

өлімінің негізгі себептеріне ауыр даму ақаулары, қарынша ішілік 

қанқұйылудың ми паренхимасына жарылуы, перивентрикулярлы лейкомаляция 

дамуымен жүретін орталық нерв жүйесінің ауыр перинатальді зақымдануы 

және неонатальді сепсис, пневмония жатады. 

Туа пайда болған даму ақауы бар шала туылған балаларды жаңа 

технологияларды қолданып емдеу, оның ішінде реанимациялық іс шаралар, 

микрохирургиялық араласулар, өкпенің қосымша вентиляциясы, оттегі беруді 

бақылау, инфузионды емдеу тәсілдері, реанимациялық нәрестелердің тірі 

қалуын жоғарылатты, бірақ соматикалық және неврологиялық асқынулары бар 

балалардың санының артуына алып келді. Шала туылған балаларды емдеуге 
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заманауи және нәтижелі әдістердің енуі бронхөкпелік дисплазия, 

қарыншаішілік қанқұйылу, перивентрикулярлы лейкомаляцияның кистозды 

түрі, некротикалық энтероколит, шала туылғандардың ретинопатиясы және 

нейросенсорлы кереңдік ауруларының көрсеткішін өсірді. Тірі қалған 

нәрестелердің 40% жағдайында балалардың церебральді сал ауруы, 

гидроцефалия, ақыл ойдың кідіруі, құрысу жағдайлары, көру және есту 

ағзаларының бұзылысы анықталады. 

Балалардағы патологиялар мен даму бұзылыстарының жоғары жиілігін 

анықтайтын перинатальді кезеңде дамитын жағдайларға, өткізілетін шараларға 

нәресте өмірінің ерте кезеңінде араласу қажет. Бұл тұжырым шала туылған 

балаларға күтім жасау іс – шараларына ерекше талап қою керектігін және 

патологиялық тітіркендіруді азайтып, дер кезінде асқынуларды анықтап, 

анықталған бұзылыстарды қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 

Соматикалық және неврологиялық асқынуларға байланысты, туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың жалпы жағдайының 

ауырлығын аурухана жағдайында бағалау қиынға соғады. Сондықтан 

неонатальді педиатрияның негізгі сұрақтарының бірі шала туылған балаларда 

маңызды соматикалық және неврологиялық клиникалық белгілердің 

зақымдануын анықтап, болжамын дұрыс бағалау есептеледі. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларға өткізілетін 

емінің нәтижелі болуы көптеген әсерлерге байланысты, олардың ішінде 

маңыздылары: патологиялық үрдістің ағымы, бала ағзасының ерекшеліктері, 

қосарланған аурулардың болуы, хирургиялық емнің тиімділігі, соматикалық 

және неврологиялық асқынулары болып табылады. Қазіргі таңда әдебиеттерде 

туа пайда болған даму ақауы бар шала туылған балаларда неврологиялық және 

соматикалық ерекшеліктерді ескере отырып, асқынуларды дер кезінде қалпына 

келтіру мен тексеру әдістерін жетілдіру мәселелері аз қамтылған. Туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған нәрестелерді емдеудің нәтижелерінің 

қанағаттанарлықсыз болғандықтан және аурухана жағдайында соматикалық 

және неврологиялық ерекшеліктері аз зерттелгендіктен біздің зерттеу 

жұмысымыздың негізі болып отыр. 

Диссертациялық жұмыс ҚР БҒМ - нің ғылым комитетінің 02.03. 2012 

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

шарты бойынша «Орталық нерв жүйесінің туа пайда болатын даму ақауларын 

ерте анықтау мен хирургиялық емдеудің жолдарын жетілдіру» атты тақырыпта, 

ғылыми зерттеуді гранттық қаржыландыру бағдарламасы аясында 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. 

Зерттеу жұмысына 2011-2015 жылдар аралығында емделген туа пайда 

болған даму ақаулары бар 104 шала туылған балалардың нәтижелері алынды. 

Зерттеу жұмысына Шымкент қаласындағы Облыстық  клиникалық балалар 

ауруханасының неонатальді хирургия орталығы мен жаңа туылған 
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нәрестелердің патологиясы бөлімшесінің мәліметтері алынды. Зерттеуге 

қосудың критерийлері: туа пайда болған даму ақаулары бар, туылған кездегі 

гестациялық мерзімі 36 апта және одан төмен балалар алынды. Соматикалық 

және неврологиялық зерттеулердің нәтижесі науқастың ауру тарихының 

(шығару немесе қайтыс болу эпикризі) негізінде бағаланды. «А» тобын 

қолайлы нәтиже және минимальді психомоторлы дисфункциясы бар балалар 

құрады (n=29), «В» тобын қолайсыз нәтижемен аяқталған, емделу кезінде 

неврологиялық және соматикалық асқынулары дамыған туа пайда болған даму 

ақаулары бар шала туылған балалар құрады (n=50) және «С» тобын – 

неонатальді кезеңде өліммен аяқталған балалар құрады (n=25). 

Зерттелген 104 науқастың 59 (56,7%) ер балалар болды. Ауылда тұратын 

балалар - 81 (77,9%). Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балалардың туылғанынан 7 күнге дейін 42 (40,4%) жағдайда кездесті және «С» 

тобында басым (68%) болды. 8- 28 күнге дейін 29 (27,9%) «А» (44,8%) тобында 

басым келді, 29 күн – 1 жасқа дейін 33 (31,7%) бала тексерілді. Туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда жүрек қантамыр жүйесінің 

ақаулары (37-35,6%), асқазан ішек жолдарының ақаулары (25-24%), 

қосарланған және көптеген даму ақауларымен (17-16,3%), ОНЖ даму ақаулары 

(13-12,5%), зәр шығару жүйесінің даму ақаулары (5-4,8%), алдыңғы құрсақ 

қабырғасының даму ақауы (3-2,9%), аноректальді аймақтың даму ақауы (3-

2,9%), қатты таңдай және жоғары еріннің даму ақаулары (1-1%) кездесті. Дене 

салмағы 1001 г төмен шала туылған балалар – 2,9%, 1001-1500г -11,5%, 1501- 

2000г -33,7%, 2001- 2500г - 51,9% болды. Зерттеу жүргізілген шала туылған 

балалар гестациялық мерзім бойынша анықталғаны: гестациялық мерзімі – 28 

аптаға дейін 5 (4,8%), 29-32 апта – 37 (35,6% бала), 33-36 апта – 62 (59,6%) 

жағдайда орын алды. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың ауыр 

жағдайына жатырішілік даму кезінде орын алған қолайсыз жүктілік ағымы мен 

аналарының жағдайы әсер етеді. 82 анада (78,8%) ұрықта гипоксияның 

дамуына қауіп туғызатын жүктілік ағымында әртүрлі асқынулар анықталды. Әр 

түрлі соматикалық аурулар 94 анада (90,4%), ал инфекциялық аурулар 89 

(85,6%) жағдайда кездесті. Барлық аналардың тек 10 (9,6%) жағдайда ғана 

акушерлік гинекологиялық және соматикалық анамнездерінде асқынулары 

болмады. 

Интранатальді кезең асқынулармен бірге жүріп, 71,2% жағдайда ұрықта 

гипоксияның даму қаупін туғызды. Ұрықта қан кету қаупін туғызатын 

патологиялық босану 26 анада (25%) кездесті. Босану кезінде ұрықтың 

аномальді орналасуы, қолдың көмегімен өткізілетін акушерлік іс шаралар, 

босану жарақатының дамуын туғызатын үйдегі босанулар 17 жағдайда (16,3%) 

кездесті. 

Дүниеге келген туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 

балалардың аналарына әсер ететін әлеуметтік – демографиялық себептерге 

талдау жүргізгенде, 15 (14,4%) жағдайда балалар кеш репродуктивті жастағы 

(35 жастан жоғары) аналардан туылғандығы, жиі жағдайда алғашқы (37,5%) 
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және 3 және одан көп жүктіліктен (23,1%) екендігі анықталған. Жүктілік 

кезінде 96,2% аналарға УДЗ жүргізілген және олардың барлығы акушер 

гинекологтың бақылауында болған. Шала туылған 19 (18,3%) балада 

жатырішілік дамудың кідіруі анықталды. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың ортаға ерте 

бейімделудің қиындығы Апгар шкаласы бойынша көрсеткіштің төмен болуына 

тікелей байланысты: 3 балада 1 минутта 3 балдан төмен, 68 балада (65,4%) 4-6 

балл болды. Барлық нәрестелерге антибактериальді ем, инфузиялық ерітінділер, 

оттегіні қолданумен қатар қарқынды емдеу шаралары жүргізілді. Туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 44,2% жағдайында ашық 

артериальді өзекше кездесті. Неонатальді хирургия орталығының реанимация 

және қарқынды емдеу бөлімшесінде емдеу ұзақтығы 10 күнге дейін – 40,4%, 20 

күнге дейін – 12,5%, 30 күнге дейін – 12,5% және 30 күннен жоғары – 11,5% 

құрады. Неонатальді хирургия орталығындағы реанимация бөлімшесінде ем 

алуға көрсеткіштер болып хирургиялық араласулар жүргізуді талап етуші 

нәрестелер, тыныс алу жетіспеушілігі, оттегілік қолдауды қажет ету, 

гемодинамикалық бұзылыстар және экстремальді шала туылу саналды. 68 

(65,4%) бала өкпеге жасанды желдендіру жүргізуді қажет етті, ал «А» тобының 

89,6% балаларына өкпеге жасанды желдендіру қажет болмады. 

Зерттеуге алынған науқастар реанимация бөлімшесіне 1 күннен бастап 1 ай 

аралығында түскен: 57,7% шала туылған балалар өмірлерінің алғашқы 3 

тәулігінде түскендер «В» және «С» топтарында басым (сәйкесінше 74% және 

72%), өмірлерінің 3-8 тәулігінде – 5,8%, 8- 21 күн – 2,9% бала, 3 аптадан кейін – 

8,7% бала болды. Тек 25% шала туылған балаларға реанимациялық шаралар 

қажет болмағандықтан, олар жаңа туылған нәрестелердің патологиясы 

бөлімшесіне жатқызылды, оның негізгі тобын «А» тобындағы балалар (82,7%) 

құрады. Шала туылған балаларды емдеуде реанимациялық құралдар, 

микрохирургиялық араласулар, өкпені қосымша желдендіру, оттегі беруді 

бақылау, инфузионды емдеу сияқты тірі қалдыру үшін қолданылатын заманауи 

технологияларды қолдану – реанимациялық нәрестелердің тірі қалу 

мүмкіншіліктерін жоғарылатты, бірақ соматикалық және неврологиялық 

бұзылыстары бар балалар санының өсуіне алып келді. 

Шала туылған балалардың клиникалық зерттеулері: шағымдарын 

анықтаудан, анамнез жинаудан, науқасты сыртқы қараудан, неврологиялық 

және соматикалық қараудың мәліметтерін саралаудан, қосымша инвазивті емес 

зерттеулерді қолданудан тұрды. Тек қатаң көрсеткіш болғанда ғана қосымша 

инвазивті әдіс өткізілді. Қарау кезінде неврологиялық, соматикалық жағдайы, 

физикалық дамудың параметрлері, сенсорлы анализаторлардың жұмысы 

анықталды. Шала туылған балаларды неврологиялық зерттеудің ересектерден 

айырмашылығы өсіп келе жатқан ағза болғандықтан, анатомиялық және 

физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады. Балаларда өмірлерінің 

алғашқы айларында жүргізілетін неврологиялық тексерулерге – спонтанды 

қимылдар, бассүйек ми нервтері, бұлшықет тонусы, сіңір – периостальді, 

шартсыз рефлекстерді анықтау жатады. Туылған кезде анықталатын 
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рефлекстерді тексеру тек неврологиялық қарау кезіндегі ғана емес, 

педиатриялық қарау кезінде де міндетті түрде тексерілетін әдістердің бірі. 

Шартсыз рефлекстердің, басқа да рефлекстер сияқты, белгілі бір рефлекторлық 

доғасы болады, сондықтан топикалық неврологиялық диагноз қоюда тиімді  

қолдануға болады. Рефлекстерді зерттеудің маңыздылығы жоғары, себебі 

науқастағы айқын клиникалық парезді УДЗ, МРТ, КТ аппараттарынан бұрын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Біз балаларда өмірлерінің алғашқы айларында шартсыз рефлексті тексеру 

әдісі – аяқтың 2-5 саусақтарының бүгілу рефлексін ұсындық және тәжірбиеде 

қолдандық (Қазақстан Республикасының өнертабыс патентін беру үшін 

берілген қорытынды 01.16.2017 жылғы № 32174). Жаңа туылған нәрестелердің 

шартсыз рефлекстерін бағалау біз ұсынған әдіс арқылы жүзеге асырылды, 

зерттеу тәсілінің тәжірибелік маңыздылығы айқындалды. Өнертабыстың 

техникалық міндеті - балаларда өмірлерінің алғашқы айларында анық 

шақырылатын, бұрын белгісіз болған жаңа зерттеу әдісін шығару. Әдісті 

орындау арқылы жететін нәтиже – рефлекс табандағы аяқ саусақтарының 

негізінен басталып өкшеге дейін жанасатын, жылдам тітіркендіру жүргізілгенде 

шақырылады. Бір айлық балаға зерттеу жүргізу нәтижесінде аяқтың 2-5 

саусақтарының бүгілуімен жауап берсе, неврологиялық дені сау нәресте, ал бұл 

рефлекстің болмауы спинальді шоктың барын көрсетеді.  

Бұл әдістің нәтижелілігі ауқымды рефлексогенді аймаққа өткізетіндігіне 

байланысты. Рефлекс алғашында nn. plantaris medialis et lateralis және n. suralis 

rr. cutaneus cruris medialis тітіркендіруден туындайды, яғни осы нервтердің 

кезекпен тітіркенуінен импульс туындап, жұлынның сенсомоторлы 

нейрондарының сегменттерінде интеграцияланады, орталық жүйке жүйесінің 

тормоздық бақылауы болмағандықтан, 2-5 саусақтарының флексиясымен және 

тырнақ фалангаларының иілуімен жауап береді. 

Рефлекстің доғасы жұлынның мойын буылтығы деңгейінде болады, 

сондықтан бұл рефлекстің төмендеуі немесе болмауы ОНЖ цервикальді 

деңгейінде зақымдану бар екен деп болжау қажет. Бұл рефлекс Бабинский 

рефлексі тәрізді спинальді шогы жоқ барлық жаңа туылған нәрестелерде 

кездеседі. 

Аяқтағы 2-5 саусақтың бүгілу рефлексін зерттеу әдісі төмендегідей: 

нәрестені арқасымен жатқызамыз. Зерттеуші жетекші қолдың алақанымен аяқ 

саусақтарының негізінен бастап, өкшеге дейін табанның барлық бетіне 

жанасатын, тітіркендіру жүргізеді. Рефлекс аяқтың 2-5 саусақтарының иілуімен 

жауап береді. 

Тәжірбиелік дәрігерлер неврологиялық статусқа баға беруде жаңа зерттеу 

әдісінің артықшылықтары мен маңыздылығы деп атап жүрген жайттары: 

1. Барлық жаңа туылған нәрестелер дүниеге келген алғашқы минутынан 

бастап, спинальді шокпен туылған балалардан басқасы, табанға тангенсиальді 

тітіркендіру арқылы шақырылған бүгу рефлексі 99% жағдайда оң нәтиже берді. 
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2. Рефлекстің жауап реакциясының айқындығы, зерттеу әдісін дұрыс 

орындау сапасына, кортико-спинальді жолдың зақымдалу дәрежесіне және 

жұлындық рефлекторлық доғаның жағдайына байланысты болады. 

Ұсынылған шартсыз рефлексті зерттеу әдісі басқалармен салыстырғанда 

артықшылықтарға ие: табанның бүгілу рефлексі патологияларға жоғары 

сезімтал және дені сау нәрестелерге тән, бір айға дейінгі шала туылған 

балаларда спинальді шокты анықтайтын сенімді индикатор болып табылады. 

Шала туылған балаларда туа пайда болған даму ақаулар ішінде жүрек 

қантамыр жүйесінің даму ақаулары (35,6%), асқазан ішек жолдарының даму 

ақаулары (24%), қосарланған немесе көптеген даму ақаулары (16,3%), ОНЖ 

даму ақаулары (12,5%) жиі кездесті. Жүрек қантамыр жүйесінің даму ақаулары 

қолайлы (55,2%) нәтижемен көрініс берді, асқазан ішек жолдарының даму 

ақаулары бар шала туылған балаларда «С» тобында жиірек (52% қайтыс болу 

жағдайы) кездесті. Қосарланған даму ақаулары барлық топта да жиі кездесті. 

Нәтиженің болжамы патологиялық процеске, зақымданған ағзалар мен 

жүйелердің санына және туылған кездегі ауырлық жағдайына байланысты 

болды. Шала туылған балаларда кездескен барлық қосарланған ақаулар ОНЖ 

даму ақауларымен бірге жүрді және көптеген даму ақауы бар клиникалық 

симптомокомплексті құрды. Орталық нерв жүйесінің даму ақаулары жүрек 

қантамыр жүйесінің, сүйек буын жүйесінің, зәр шығару жүйесінің даму 

ақауларымен қосарланып келді. Екі комбинациядан құралған қосарланған даму 

ақаулары - (40%) құраса, үш және одан да көп ақаулар 60% жағдайда болды. 

Орталық нерв жүйесіне қатысты ең жиі кездесетін даму ақауларына туа 

пайда болған гидроцефалия (18) және жұлын мен омыртқаның даму ақаулары 

(9) жатады. Шала туылған нәрестелердің арасында туа пайда болған 

гидроцефалиядан немесе жұлын жарығынан басқа да даму ақауларының 

қосарлануы кездесті. Осы жүктіліктің патологиялық ағымы, қиын акушерлік 

анамнез, гинекологиялық аурулардың анықталуы, анасының экстрагенитальді 

аурулары, урогенитальді инфекциялар нәрестенің туа пайда болған орталық 

нерв жүйесінің даму ақауларымен туылуына алып келді. Туа пайда болған 

орталық нерв жүйесінің даму ақаулары бар нәрестелердің аналарында 

уреоплазма, герпестік және цитомегаловирустық инфекциялардың 

қоздырғыштары анықталды. 

Туа пайда болған орталық нерв жүйесінің даму ақаулары бар шала туылған 

балалар өмірлерінің алғашқы сағаттары мен күндерінде ауыр, орташа ауырлық 

жағдайында болады және осы кезеңде өкпе мен мидың ісінуі мүмкін. Туа пайда 

болған даму ақауларының нозологиясына байланысты неврологиялық көрінісі 

анықталады. Әр түрлі даму ақауының қосарланып келуінен, нерв жүйесінің 

көптеген бөлімдері мен ағза мүшелерінің патологиялық жүйемен тығыз 

байланысуынан, орталық нерв жүйесінің даму ақауының клиникалық 

көріністері мен болжамы ерекшеленеді. 

Жүктілік ағымын бағалағанда патологиялар жиі кездесті (80,8%). 

Жүктіліктің кеш токсикозы, 3 триместрдегі жүктіліктің үзілу қаупі, қағанақ 

суының көп немесе аз болуы ұрықта гипоксияның дамуына алып келетін 
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жағдайлар болып есептеледі. Топтарда жүктілік патологиясының жалпы 

жиілігін салыстырғанда, ұрықта гипоксияның дамуына алып келетін қауіпті 

әсерлер «С» тобында (96%) басым болды, сонымен қатар «А» және «В» 

топтарында да жоғары болды. 

Анасындағы аурулардың (90,4%) ішінде жиі анемия (78,8%), 

гипертониялық ауру (4,8%) және созылмалы бүйрек жетіспеушілігі (4,8%) 

кездесті. Жүктілік кезіндегі анасындағы инфекциялық ауруларды (85,6%) 

анықтағанда, ЖРВИ (74%) және созылмалы инфекциялық аурулар (6,7%) жиі 

кездесетін патологиялар болатыны көрінді. Аналардың урогенитальді 

инфекцияларының жиілігін (64,4%) бағалаған кезде, бұл патология барлық 

топтарда бірдей жиілікте кездесетіндігі белгілі болды. 

Даму ақауының қауіптілігіне байланысты, интранатальді қауіпті әсерлерді 

бағалағанда ұрықта қан кету қаупі  (25%) және босану жарақатының қаупі 

(16,3%) жиі болатындығы анықталды. Талдау барысында, қан кету және босану 

жарақатына алып келетін әсерлер «С» тобында (68%) басым болды. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған нәрестелерде 

инфекциялық патология маңызды орын алды. Неонатальді инфекциялық 

патологияның (33,7%) құрамында нәрестелердің сепсисі (15,4%) және 

некротикалық энтероколит (16,3%) секілді қауіпті аурулар қарастырылды. 

Талдаудың нәтижесінде «С» тобы қолайсыз нәтижемен байланысты екендігі 

анықталды. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың 

анатомо- физиологиялық ерекшелігінде ішектердегі біріншілік колонизациялау 

үрдісі көбінесе бұзылған болады. Жаңа туылған нәрестелерде госпитальді 

инфекцияның дамуына алып келетін әсерлерге: туа пайда болған даму ақаулары 

бар шала туылған балалар реанимация бөлімшесінде емделу ұзақтығы (20 

күннен жоғары – 21,2%), реанимация және қарқынды емдеу бөлімшесінде күтім 

жасау, өкпеге жасанды желдендіруді ұзақ қолдану, инвазивті емдеу және 

диагностикалық іс - әрекеттер, антибактериальді емнің бірнеше курсын 

қабылдау жатқызылды. 

Емдеу кезінде шала туылған нәрестелер ағзасының ерекшеліктері есепке 

алынды: жалпы және ми қанайналымының тұрақсыздығы, ми ісінуінің тез 

дамуы, қанның газдық құрамының өзгермелі көрсеткіштері, мидың 

зақымдануының инфекциялық - қабыну патологияларымен жиі қосарлануы, 

Полиағзалық жетіспеушілік болжамының маңыздылығын бағалау – 

зақымдалған жүйенің санына байланысты болатындығын зерттеуіміз көрсетті. 

Патологиялық үрдіске қатысқан жүйе көп болған сайын, аурудың болжамы 

қолайсыз болады. Полиағзалы жетіспеушілік және үлкен көлемді ишемиялық, 

геморрагиялық, церебральді зақымданулар (перивентрикулярлы лейкомаляция, 

қарыншаішілік қанқұйылу және паренхиматозды қанқұйылулар) бақылаудағы 

59 (56,7%) балада өте ауыр клиникалық жағдайлармен, әсіресе сопорлық және 

коматозды қалыпқа дейін алып келетін нерв жүйесінің ауыр тежелуімен 

көрінді. 9,6% жағдайда құрысу синдромы тіркелді. 30,8% шала туылған 

балаларда артериальды гипотензия түрінде гемодинамикалық бұзылыстар 

анықталды. 
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Неонатальді кезеңдегі неврологиялық патологияны бағалау үшін туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған бала миының зақымдану ауырлығы 

мен құрылымдарына талдау жүргізілді. Шала туылған балалар 

аурушаңдығының негізгі мәселелердің бірі болып церебральді зақымданулар 

(33,7%) есептелді. Ауыр және ауқымды церебральді ишемия 13 (12,5%) 

жағдайда перивентрикулярлы лейкомаляцияның дамуына алып келді. 

Перивентрикулярлы лейкомаляция дамуына алып келетін патогенетикалық 

әсерлердің бірі гемодинамикалық бұзылыстар. Ол септикалық үрдіс, апноэ 

ұстамалары, пневмониялар, босану жарақаттары сияқты патологиялық 

жағдайлар кезінде дамыды, әсіресе ОНЖ туа пайда болған даму ақаулары бар 

шала туылған балаларда жиі кездесті. Перивентрикулярлы лейкомаляциясы бар  

туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балалардың клиникалық 

көрінісінде церебральді белсенділіктің төмендеуі, тұрақты бұлшықет 

гипотониясы, гипокинезия, саусақтардың аномальді қалпы, қайталамалы 

«құрысулық апноэ» басым болды. Перивентрикулярлы лейкомаляция 

диагнозын бас миға УДЗ өткізіп, мәліметтерді саралау негізінде қойылды. УДЗ–

де ми паренхимасының эхогенділігінің анық жоғарылауы, перивентрикулярлы 

аймақта кистозды трансформациялануы көрініс берді. Перивентрикулярлы 

лейкомаляцияның кистозды түріндегі мидың ишемиялық зақымдануы соңғы 

нәтижеге байланысты екендігі талдау барысында анықталды. 4 дәрежелі 

перивентрикулярлы лейкомаляцияның кистозды түрі зерттеуімізде 

анықталмады. ПВЛ – ның кистозды түрінің болжамы 92,3% жағдайда қолайсыз 

(«В» және «С» топтарында) болды. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда қарынша 

ішілік қанқұйылу 21,2% жағдайда пери – интравентрикулярлы қанқұйылу 

түрінде анықталды. Қарынша ішілік қанқұйылудың пайда болуы 2-16 тәулікте 

анықталды. Пери-интравентрикулярлы қанқұйылудың клиникалық белгілері 

церебральді белсенділіктің жоғалуымен, құрысулармен (жиі құрысулық апноэ), 

бағандық дисфункциялар (брадикардия, жүйелі артериялық қан құйылудың 

төмендеуі, «қуыршақ көз» белгісі) түрінде көрініс береді. Әр түрлі ауырлық 

дәрежесіндегі перивентрикулярлы қанқұйылулар анықталды: І дәреже - 2,9%, ІІ 

дәреже - 9,6%, III дәреже - 5,8%, IV дәреже - 2,9% және «С» тобында басым 

болатындығы көрінді. Топтарда нәтижелердің байланыстарын талдаған кезде, 

3-4 дәрежелі қарынша ішілік қанқұйылудың болжамы қолайсыз екендігі 

дәлелденді. Қарыншаішілік қанқұйылудың 3 немесе 4 дәрежесі анықталған 

барлық 9 балада әр түрлі дәрежедегі вентрикулодилятация әрі қарай жедел 

окклюзионды гидроцефалияның дамуына алып келді. Оларға 

вентрикулосубгалеальді шунттау (3) және вентрикулоперитонеальді шунттау 

(6) операциялары жасалды. 

Емнің нәтижелі болуына әсер етуші факторларды білу үшін, туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда кездесетін клиникалық 

синдромокомплексті анықтадық. Шала туылған балаларда орталық нерв 

жүйесінің ақауларымен, оның ішінде жұлын ми жарығымен қосарланып 

кездесуі жиі болады. Клиникалық көріністерінің ауырлығы мен кейбір 
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түрлерінің емдеуде қолайсыз нәтижелерге алып келуі, анықтау және емдеу 

мәселелерінің өзекті екендігін көрсетті. Сондықтан біз орналасуы, түрлері және 

басқа ақаулармен қосарланып келген жұлын ми жарығы бар 9 шала туылған 

балалардың негізгі клиникалық симптомдар жиынтығы зерттелді. Жұлын ми 

жарығы бар науқастардың ішінде көп бөлігін (44,4%) менингоцелесі бар 

нәрестелер құрады. Менингомиелоцеле 3 балада (33,3%), миелошизис 2 (22,2%) 

жағдайда анықталды. Шала туылған балаларда жұлын ми жарығының визуальді 

көрінісі дорзальді ортаңғы сызық бойында ісік тәрізді шығыңқы, дөңгелек 

немесе оваль пішінді түзіліспен көрінді. Жарықтардың көбінесе негіздері кең 

болды, осы арқылы салбырап және ілініп тұрғандай көрінді (77,8%). Кейбір 

жұлын ми жарықтары бар шала туылған балаларда жарық қапшығының 

айналасында, сау терінің шекарасында шашты және қантамырлық көрініс 

анықталады (55,6%). Шала туылған балалардың бойы өскен сайын жарық 

көлеміде ұлғайды. Тез ұлғайған жарықтар (100%) гидроцефалиямен 

қосарланған болды (100%). Жарықтың көлемі әртүрлі болды. 

Омыртқалардың бел аймағында орналасқан жұлын ми жарығы үлкен 

көлемді болып келді (44,4%). Ісінудің консистенциясы жарық қапшығының 

құрамына байланысты. Омыртқа каналының артқы қабырғасында сүйек 

дефектісі болғандықтан субарахноидальді кеңістікте ликворлық қысымның 

жоғарылауының әсерінен, жұлын түбіршіктерімен және қабыршақтарымен 

бірге үлкен түзіліс болып сыртқа шығады. Белгілі бір бөлігі немесе толық 

терімен жабылады. Жарық ісінуінің тері қабаты барлық жағдайда папирусты 

қағаз секілді жұқа және жарылуға бейім болады. Әсіресе бел – сегізкөз 

аймағында орналасқан үлкен жұлын ми жарықтары және миелошизистің ағымы 

ауыр өтті. Қимыл қозғалыстың нашарлауы әлсіз салдан айқын бұзылыстарға 

дейін көрінеді. Жұлын және оның түбіршектерінің жарық қапшығына қосылуы 

аяқтардың салдануына алып келді. Неврологиялық жетіспеушіліктің негізіне 

аяқтардағы иннервациялық механизмдердің бұзылыстары жатады және 

жұлынның ауыр жетілмеуінің салдарынан деп қарастырылады. Бірақ, 

жұлынның жарығы бар балаларда неврологиялық жетіспеушіліктің үдеуіне 

жауап механизмдері толығымен әлі күнге дейін зерттелмеген. Біздің 

зерттеуімізде төменгі параплегия 33,3% жағдайда кездесті. 

Біз жұлынның функциональді бұзылысымен қатар басқа аномалиялар және 

даму ақауларымен қосарлануын бақыладық. Оларға қыликөз (11%), екі жақты  

маймақтық (33%), жамбас сан буындарының (11%) жатқызылды. 

Нейроортопедиялық синдромдар сүйектердің қисаюымен аяқтардағы 

бұлшықеттердің атрофияға ұшырауымен көрініс берді. 

Шала туылған 9 баланы клиникалық тұрғыдан тексергенде, олар барлық 

кезде гидроцефалияның себебінен болатын ликвор айналымының бұзылысымен 

қосарланып жүретіндігі анықталды. Гидроцефалия туа пайда болған жұлын ми 

жарығының классикалық синдромокомплексінің бірі болып саналады. 

Туа пайда болған даму ақауымен туылған гидроцефалиясы бар 18 (17,3%) 

шала туылған балаларға операция жасалды, олардың ішінде 2 балаға 

вентрикулосубгалеостомиядан кейін өткізілді. Алғашқы қарау кезінде маңызды 
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және объективті белгі болып бас айналымының өсуі есептеледі. Шала туылған 

нәрестелерде бастың көлемі алғашқы айларда аптасына 1 см-ден артық 

ұлғаймауы қажет. Балаларға жасалған шунттаушы операциялардан кейінгі 

жағдайлары: 5 нәрестеде нейромоторлы дисфункция, 9 балада психо- моторлы 

дамудың кідіруі және спастикалық тетрапарез; 4 бала шунттаудан кейін 

екіншілік инфекциялық асқынулардың салдарынан қайтыс болды. 

Гидроцефалияның кейінгі кезеңіндегі болжамы көптеген әсерлерге, соның 

ішінде: гидроцефалияның этиологиясына, вентрикулодилятацияның үдеу 

жылдамдығы мен қарқынына қосалқы патологияларға, хирургиялық емнің 

ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Гидроцефалиясы бар балалардың әрі 

қарай дамуы мен болжамына шунттаушы операцияны жасау мерзімі де көп әсер 

ететіндігі анықталды. 

Біздің зерттеуіміз қосарланған даму ақауларын емдеудегі дұрыс нәтижелік 

- бұзылыстардың анатомиялық және функциональді сипатына, даму ақауын 

ерте кезеңде анықтауға және жоғары технологияларды қолданып кешенді 

емдеуге байланысты екендігін көрсетті. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда бронх 

өкпелік дисплазия баланың жағдайын неонатальді кезеңде де, кейінгі кезеңде 

де ауырлатады. 1,2 және 3 дәрежелі бронх өкпелік дисплазия 12 (11,5%) 

науқаста анықталды. ІІ – ІІІ дәрежелі бронх өкпелік дисплазия нәтиженің 

қолайсыздығы деп  болжанады («В» және «С» топтары - 20%). Бронх өкпелік 

дисплазияның аз кездесуі ағзалар мен жүйелерде даму ақауының клиникалық 

көрінісінің басым болуымен байланысты. Бронх өкпелік дисплазияның айқын 

белгілері өмірлерінің кейінгі кезеңдерінде көрініс береді. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған 11 балада ретинопатия 

кездесіп, 10,6% құрады. Шала туылған балаларда 3,4 және 5 дәрежелі 

ретинопатияның болжамы маңызды болып табылады. Ретинопатияның 3 

сатысындағы 2 жағдай анықталды, 4-5 дәрежелі ретинопатия кездескен жоқ. 

Қалған 9 балада аурудың 1-2 дәрежесі деп бағаланды. Нейросенсорлы кереңдік 

зерттелуші топтарда кездеспеді. Туа пайда болған даму ақаулары бар шала 

туылған балаларда сенсорлы бұзылыстардың аз кездесуі, гестациялық 

мерзімнің жоғары болуымен (33-36 апта – 59,6%) және ауруханаға түскен кезде 

науқастардың жалпы жағдайының ауырлығымен (орталық нерв жүйесінің 

тежелуі – 56,7%) байланыстыруға болады. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда құрысу 

(9,6%) және ОНЖ тежелу синдромы (56,7%) қолайсыз неврологиялық 

нәтиженің дамуына алып келді. Ол «С» тобындағы барлық науқастарда 

кездесті. 

Бұлшықет тонусын бағалау бұлшықеттердің түзілуі мен дұрыс таралуының 

маңызды көрсеткіші болып есептеледі. ОНЖ әр түрлі деңгейінде нәзік және 

қиын реттеуді қамтамасыз етеді. Туа пайда болған даму ақауы бар шала 

туылған балаларда қол флексорларының гипертонусы 7 тәулікте (15,4%) және 1 

айда қолдың гипотониясы (16,3%) жиі қолайсыз нәтижемен («В» және «С») 

аяқталды. 
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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.  

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. 
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ТӘЖІРИБЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 

 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды 

неврологиялық және соматикалық тексеруді кешенді түрде өткізу үшін 

ұсынылған шартсыз рефлексті анықтау әдісін қолдану қажет. 

Туа пайда болған даму ақаулары бар шала туылған балаларды емдеудің 

жедел кезеңінде полиағзалы жетіспеушілік, ОНЖ ауыр тежелуі секілді 

патологиялық жағдайлар анықталса және сепсис, бронхөкпелік , некротикалық 

энтероколит, церебральді зақымданулар сияқты патологиялар қосарланып 

көрініс берсе науқастар ұзақ уақыт соматикалық және неврологиялық 

бақылауды қажет етеді. 

Неврологиялық және соматикалық ерекшеліктерді  анықтау үшін туа пайда 

болған даму ақаулары бар шала туылған балаларда нәресте жағдайының 

ауырлығы, қауіптілік әсерлер және жүктілік ағымын сипаттайтын клиникалық 

көрсеткіштер бағалануы тиіс. 
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