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ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу
Вирус гепатити бүт дүйнө жүзүндө кеңири таралган инфекция болуп 

эсептелет, айрыкча эпидемиялык процесске көпчүлүк учурда төрөт жашын-
дагылар кабылышат, жана инфекция жугуу перинаталдык жана постнатал-
дык балдарга чоң коркунучу сакталат. Кийинки жылдары вирус гепатитти 
алып жүрүчүүлөрдүн жана кош бойлуулардын арасында вируска чалдык-
кандын  саны өстү. (В.Н. Кузьмин, 2008; И.И. Косаговская,Е.В. Волчкова, 
2013; A. Baumann-Popczyk, 2011; M.C. Ferguson, 2011; D. Gomez-Barroso et 
al, 2012; J.J. Ott et al, 2012).

Вирустун очогунда бирдей эле шарттарда вирус гепатити менен бо-
юнда жокторго караганда кош бойлуулар 5 эсе көп ооруганы аныкталган, 
анткени кош бойлуунун организми функциясынын өзгөргөнүнө, иммуни-
теттин алсызданышына  жараша вирустук гепатиттин вирусуна боордун аб-
дан сезгич болуп калат деп түшүндүрүлөт. (В.Н.Кузьмин, 2008; M.G.Peters, 
2009;R.Aggarwal, 2011). Өз убагында вирус гепатитин аныктоо чоң мааниге 
ээ, анткени вирустуу гепатитке шектенүү төрөт  үйлөрүндө  1,2% учурда 
болот (К.А. Андриуца жана башка авт., 2003; В.В.Горбаков, 2009).

Кыргызстанда 1992ж. HbSAg – алып жүрүүгө чалдыккан аялдардын 
репродуктивдик функциялардын калыптанышы, кош бойлуулук, төрөт 
жүрүшүнүн  өзгөчөлүктөрү боюнча изилдөө жүргүзүлгөн; мында 15% 
HbSAg – алып жүрүү чалдыккан аялдарда боюна бүткөндөн баштап анти-
генди алып жүрүүчү ар бир үчүнчү аялда вирус гепатитти курчуп, кош бой-
луулуктун татаалданышына алып келет (Г.М.Айманбетова, 1992). 

Кош бойлууларда катталган вирустуу гепатит тутумунда 40% ден 70% 
ге чейин кан аркылуу жуккан, башкача айтканда В, С, Д түзөт, балким бул 
топтун көбүрөөк медициналык аракеттерди алганы менен байланышкан бо-
луш керек (Х.Е. Блюм, 2009; К.А. Серепко, 2011; И.И. Косаговская, Е.В. 
Волчкова, 2013; K. Abdul Qawi et al, 2010; A. Azarkeivan et al, 2012).    

Вирустуу гепатиттин кош бойлуулардын арасында таралышы боюнча, 
алардын акушерлик жана перинаталдык патологиясынын түзүлүшүндөгү 
ролу тууралуу Кыргыз Республикасында илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн 
эмес. Азыркы учурда кош бойлуулардын вирустук гепатит менен ооруганы-
нын клиникалык-лабораториялык аныктоодо бирдиктүү тактика иштелип 
чыккан эмес. 

Вирустуу гепатиттин кош бойлуулук процессине, төрөткө жана 
төрөттөн кийинки мезгилге, жана кош бойлуулук менен вирустуу гепатит-
тин өрчүшүнө жана натыйжасына өз ара тийгизген таасири, акушерлик 
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тактиканын рационалдуу ыкмаларын тандоо,  инфекциянын натыйжасын 
божомолдоо жана инфекциянын энеге жана жатындагы балага терс тааси-
рин оңдоо мүмкүнчүлүгү, ошондой эле  кош бойлуулукту узартуу, же аны 
токтотуу жөнүндөгү маселе көйгөйлөрү өзгөчө мааниге ээ. 

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн баардыгы ушул изилдөөнү жүргүзгөнгө 
түрткү болду. 

Диссертациянын темасынын илим-изилдөө иштери жана про-
граммалары менен байланышы.  

Бул диссертациялык иш демилгечи иш болуп саналат.     
Изилдөөнүн максаты: ар түрдүү вирустуу гепатит менен ооруган 

боюнда барлардын кош бойлуулуктун, төрөттүн жүрүшүнө жана ымыр-
кайдын абалына өз ара таасиринин клиникалык – функционалдык мыйзам 
ченемдүүлүктөрүн, эне менен ымыркайга вирустуу гепатит терс таасирле-
рин азайтууну жолдорун илимий жактан негиздөөнү көрсөтүү.

Изилдөөнүн маселелери:
1. Кыргыз Республикасында кош бойлуу аялдар кабыл болгон вирустуу 

гепатиттин  эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдөө, нозологи-
ялык түзүмүн жана негизги жугуу коркунуч факторлорун изилдеп 
табуу. 

2. Формасынан, оруунун жүрүшүнөн жана гестация мөөнөтүнөн көз ка-
ранды болгон ар кандай этиологиядагы вирустуу гепатитке кабыл болгон 
кош бойлуулардын клиникалык-лабораториялык көрсөткүчтүн изилдөө. 

3. Вирустук процесстин ар кандай этиологиядагы вирустуу гепатике ка-
был болгон кош бойлуулардын гестация мезгилинде кош бойлуулуктун 
жүрүшүнө тийгизген таасиринин өзгөчөлүктөрүн аныктоо. 

4. Вирустуу гепатит ар кандай түрлөрү менен ооруган кош бойлуу аял-
дардын төрөтүнүн жүрүшүнүн жана төрөттөн кийинки мезгилинин  
өзгөчөлүктөрүн аныктоо. Вирустуу гепатит менен орууган кош бойлу-
улардын эне өлүмү менен аяктаган учурларды иликтөө.

5. Вирустуу гепатиттин ар кандай түрлөрү менен ооруган аялдардын фето-
плацентардык комплексинин жана ымыркайдын абалынын салыштыр-
малуу анализин жүргүзүү.  

6. Вирустуу гепатиттин түрлөрүндө орууган кош бойлуу аялдардан төрөлгөн 
ымыркайдын неонаталдык мезгилинин өтүшүнүн өзгөчөлүктөрүн 
изилдөө. 

7. Вирустун түрү, оруунун жүрүшү жана гестация мөөнөтүнөн көз каран-
ды болгон вирустуу гепатит менен оору аялдардын кош бойлуулугунун 
жүрүшүн алып баруунун тактикасы боюнча практикалык сунуштарды 
иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. 
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Иштин илимий жаңылыгы 
• Алгачкы жолу Кыргыз Республикасында өткөн он жылдык ичинде 

кош бойлууларда вирустуу гепатит менен оруугандардын саны өсүшү, мын-
да өзгөчө гепатит В түрү басымдуулук кылат, ошондой эле вирустун этиоло-
гиялык маанилүү  башка түрлөрү (С, Д, Е, А)  болушу менен мүнөздөлгөнү 
аныкталды. Мындай жагдай социалдык сферада жана аялдын турмушун-
да социалдык абалынын начардыгы, медициналык жардам көргөзүүдө 
көйгөйлөр, кош бойлуу аялдарды вирустуу гепатиттен коргоо үчүн превен-
тивдик иш чараларын түзүүгө багыттоочу болорун чагылдырат. 

• Вирустуу гепатитке чалдыккан кош бойлуулардын клиникалык-
лабораториялык мүнөздөмөсүнүн жүрүш динамикасынын илдеттин түрү 
жана стадиясынан көз карандылыгынын мыйзам ченемдүүлүктөрү, ошо-
ну менен бирге биринчи жолу ВГА жана ВГС менен салыштырмалуу ви-
рустуу гепатит В өткүр түрү ачык көрүнгөн терс таасирлери аныкталды. 
Ошондой эле вирустуу гепатиттин В жана С түрү көбүнчө кош бойлуулук-
тун I (32,1%) жана III (46,4%) үчайлыктарында өткүр курч түрүнө өтүшү 
аныкталып чыкты.

• Алгачкы жолу Кыргызстанда кош бойлуулуктун татаалдануусунун-
вирустуу гепатиттин түрү жана кош бойлуулук үчайлыгынан көз каранды-
лыгынын дифференцияланган талдоосу жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында: 
кош бойлуулуктун I үчайлыгында эрте зарнанын пайда болушу, көбүнчө 
ВГнын өткүр катуу кармаган түрүндө болот; II үчайлык үчүн ара төрөт кор-
кунучу, анемия, гипертензивдик татаалдануулар жана ӨВГВ, ӨВГС тобунда 
ФПЖ (фетоплацентардык жетишсиздик) менен коштолот; III үчайлыгында 
ФПЖ (38,6-46,2%), ВГА менен ооругандарды кошпогондо, күчөгөндүгү 
байкалат. Алынган маалыматтар кош бойлуулуктун жүрүшүн алдын ала 
көрүүгө жана триместрлер боюнча татаалдануусунун мүнөзүн болжолдоого 
көмөктөшөт.  

• Биринчи жолу вирустуу гепатитке чалдыккан кош бойлуулардын 
өлүмү төрөттөн кийинки мезгилде, өзгөчө шашылыш төрөттө көбүрөөк ке-
зигээри, анда В жана С вирустуу гепатиттин түрү басымдуулук кылаары, эне 
өлүмүнүн негизги себептери боор эзилип комага түшүү, өткүр курч кармаган 
боор жетишсиздиги, коагулопатиялык кан агуу кесепети болгону көрсөтүлдү. 
Алынган натыйжалар ВГВ жана ВГС чалдыккан бардык аялдардын кош 
бойлуулугунун жүрүшүн көзөмөлдөө, төрөттү жүргүзүү жана ымыркайды 
көзөмөлдөө программасын иштеп чыгууга илимий негиздеме болду.  

• Вирустуу гепатитке чалдыккан кош бойлуулар менен ымыркайдын 
антенаталдык өсүүсүнүн процесстердин бузулушу жана терс кесепеттердин 
ишке ашышында жатын – плаценттик кан айлануусунун артыкчылыктуу  
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ролунун морфофункционалдык бышыктоосу алынып, кош бойлуулуктун 
жүрүшүнүн патогенетикалык механизмине толуктоолор киргизилди.

• Кош бойлууларда вирустуу гепатиттин ымыркайларга зыян 
келтирүүчү таасири В жана С өткүр түрүндөгү жана В өнөкөт гепатит учу-
рунда көбүрөөк болушун, ымыркайдын орто жана оор деңгээлдеги жалпы 
абалы, төрөттөгү асфиксия, салмактын патологиялык төмөндөшү, коньюга-
циялык сарыктын, жана төрөттөн кийинки эрте мезгилинде  респиратордук 
дисстресс синдромунун болушу тастыктайт.  

• Айкындалып алынган гестациялык процесстин өзгөчөлүктөрүнүн 
комплекси жана анын вирустуу гепатиттин түрлөрүндө орууга чалдыккан 
кош бойлууктун аякташы, кош бойлуулукта вирустуу гепатиттин профи-
лактикалык, кош бойлуулук мезгилинин жүрүшүн көзөмөлдөө, төрөттүн 
жүрүшү жана ымыркайларды байкап кароо программаларына толуктоолор-
ду жана түзөтүүлөрдү киргизүүгө илимий негиздеме болуп эсептелинет. 

Алынган жыйынтыктардын практикалык мааниси
Изилдөөнүн жыйынтыктары вирустуу гепатиттин түрлөрүндө кош 

бойлуулардын ымыркайдын абалынын татаалдануусун божомолдоого, ал-
дын алууга жана дарылоого колдонушу керек. 

Вирустуу гепатитке чалдыккан аялдардын кош бойлуулугун жүрүшүн 
алып баруу боюнча алардын репродуктивдик жана соматикалык ден соолуу-
гун жакшыртууга көмөктөшкөн чаралардын комплекси иштелип чыкты.  

Вирустуу гепатиттин А, В жана С  түрүндө иликтөө,  кош бойлуулук-
тун менен төрөт жүрүшүнүн тактикасы боюнча алгоритм иштелип чыкты.  

Вирустуу гепатитке чалдыккан кош бойлууларды активдүү табуунун за-
рылдыгы негизделип, В жана С вирус маркерлерине (белгилерине) кош бой-
луулардын скринингинин маанилүүлүгү, ушул топко динамикалык диспан-
сердик байкоо жана атайын клиникалык-диагностикалык, терапевттик жана 
профилактикалык чараларды кош бойлууларга карата жүргүзүү көрсөтүлдү. 

Вирустуу гепатитке чалдыккан энелерден төрөлгөн бардык ымыр-
кайларды анти-HBV жана анти-HCV маркерлерине текшерип, алардын 
өмүрүнүн биринчи күнүнөн баштап перинаталдык инфекция жугузууну из-
деп табуу үчүн байкоонун зарылдыгы негизделди.

Алынган жыйынтыктардын экономикалык маанилүүлүгү   
Алынган жыйынтыктарды ишке киргизүү медициналык-экономика-

лык эффективдүүлүгүнө ээ. 
Саламаттык сактоо тармагына сунуштарды ишке киргизүү  
Иштин негизги сунуштары ЭжБКУБнун (эне жана балдарды коргоо-

нун улуттук борбору), Бишкек шаарынын №1-Үй-бүлө медицина борбору-
нун ишмердүүлүгүнө колдонулуга киргизилди. 
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Вирустуу гепатиттин кош бойлуулукка жана төрөткө тийгизген тааси-
ри боюнча илимий иштин натыйжалары И.К. Ахунбаев атындагы КММУ-
нун №2-акушерлик жана гинекология кафедрасында студенттерин окутууда 
жана КММПИ жана КЖ акушерлик, гинекология жана репродуктология ка-
федрасынын курсанттарынын окуу процессине колдолунат. 

Жактоого чыгарылган диссертациянын негизги жоболору  
1. Кыргыз Республикасы жыштыгы боюнча кош бойлуулар вирустуу 

гепатитке көп чалдыккан жана андан аркы өсүү тенденциясы менен кош-
толгон өлкөлөргө кирет. Вирустуу гепатитке чалдыккан кош бойлуулардын 
тутумунда көбүрөөк вирустуу гепатиттин В (62%) түрү түзөт, андан кийин  
С (28%) жана А (7%)  түрүндөгү гепатит түзөт.

2. Оруу пайда болгон кош бойлуулуктун мөөнөтү, вирустун кайсы 
түргө тиешелүү экендиги, вирустун түрүнө өтүү клиникалык белгилердин 
багыты жана алардын айкындык деңгээли вирустуу гепатит жана кош бой-
луулуктун татаалдануусу менен аныкталат.

3. Вирустуу гепатитке чалдыккан аялдардын кош бойлуулугунун I 
үчайлыгында кош бойлуулукта эрте талгак белгилери мүнөздүү, вирустуу 
гепатиттин бардык өткүр түрлөрү болгон учурда талгак такай жана айкын 
кездешет; II үчайлыгында ара төрөт коркунучу, анемия, гипертензивдик та-
таалдашуу жана ӨВГВ жана КВГС түрү бар кош бойлуулардын арасында 
ФПЖ үстөмдүк кылат; өзгөчө III үчайлыкта абдан патологиялуу ФПЖ, ВГА 
түрү бар кош бойлууларды кошпогондо, бардык гепатиттерде кездешет.  

4. Вирустуу гепатитке чалдыккан кош бойлуулардын арасынан эне-
нин өлүмү негизинен дарттын оордугуна көбүрөөк байланыштуу болуп, ге-
патиттин В жана С түрүндө, төрөттөн кийинки мезгилде көп болуп, боор 
комасынын өрчүшүнүн кесепетинен, өткүр боордун жетишсиздигинен, коа-
гулопатиялык кан агуу болот. 

5. Вирустуу гепатит кош бойлуулуктун жүрүшүн, ымыркайдын 
өсүшүн, төрөттүн аякташы жана ымыркайдын абалынын калыптаныш ме-
ханизмдеринин патогенетикалык негиздери болуп жатын-плаценттик кан 
айлануусунун морфо-функционалдык бузулуулары эсептелинет, бул жатын 
кан тамырларынын допплерографиясы, плацентардык гормондорду жана 
тонду изилдөө менен тастыкталат. 

6. 6. Вирустуу гепатит менен орууган энелерден төрөлгөн ымыр-
кайлар үчүн, өзгөчө вирустуу гепатиттин өткүр жана өнөкөт В менен өткүр 
гепатиттин С түрүнө мүнөздүү: жалпы абалынын начарлашы, төрөттөгү ас-
фиксия менен респиратордук дисстресс синдром, патологиялык салмак жого-
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туу, постнаталдык эрте мезгилдеги конъюгациялык сарык.  
Изилдөөчүнүн жеке салымы  
Изилдөөчү - жеке өзү проспективдүү жана ретроспективдүү 

изилдөөлөр үчүн материалдарды жыйнады, баштапкы медициналык иш 
кагаздардан маалыматтарды көчүрүп алуу, жана аларды компьютердин 
базасына киргизүү, ошондой эле статистикалык маалыматтарды кайра 
иштетүү иш аракеттерин жүргүздү. Автор ЭжБКУБнун (эне жана бал-
дарды коргоонун улуттук борбору) акушер бөлүмүнүн коллективи менен 
бирге изилдөөгө кирген топтун ичиндеги кош бойлууларга, төрөй турган-
дарга жана ымыркайларга байкоо жүргүздү. Изилдөөнүн лабораториялык 
ыкмалары ЭжБКУБнун, «Аква лаб» жана “Профилактикалык медицина» 
жугуштуу инфекциялардын референс-лабораторияларынын кызматкер-
лери менен чогуу аткарылды. Вирустуу гепатитке чалдыккан бейтаптар 
инфекционист-дарыгерлер менен биргелешкен кеңешти алышты жана 
байкалышты.  

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын апробациясы
Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары КММА жаш окумушту-

улар конференциясында (2011ж.); Таджикистан акушерлердин, гинеколог-
дордун жана педиатрлардын VI съездинде  (Душанбе, 2012 ж.); Таджик аку-
шерлик, гинекология жана перинатология илим-изилдөө институтунун жаш 
окумуштуулар жана адистеринин конференциясында (Душанбе, 2013ж.); 
КММКДжАЖ акушерлик, гинекология жана перинаталогия кафедрасынын 
жыйындарында (2013-2014жж.) доклад кылынды жана талкууланды.    

Басылмаларда диссертацияны чагылдыруунун толуктугу  
Диссертациянын материалдары боюнча 28 иш басылып чыкты, КР 

ЖАК диссертациянын материалдарын басып чыгаруу үчүн сунуштаган 
журналдарда басылып чыкты. 11 статья Таджикистанда, Казакстанда жана 
Россияда РИНЦ системасында  индексацияланган басмалардан чыкты. 
Монография жана Кыргыз Республикасынын ОМК БМ тарабынан беки-
тилген  1 усулдук колдонмо жарык көрдү.     

Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү
Диссертация 263 компьютердик терүүдөгү баракта баяндалган, жана 

кириш сөздөн, “Адабий булактардын тизмеси”, “Материал жана изилдөө ык-
малары”, “Изилдөөлөрдүн натыйжалары” бөлүмдөрүнөн, корутундулардан, 
практикалык сунуштардан турат. Иш 15 сүрөт жана 54 таблица менен иллю-
страцияланган. Библиографиялык көрсөткүч  402 булакты, ошондой  137 орус 
тилдүү жана 265 чет өлкөлүк авторлорду камтыйт.   
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ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ
Кириш сөздө изилдөөнүн темасынын актуалдуулугу жана аны иш 

жүзүнө ашыруунун зарылдыгы негизделген, максаттары, маселелери су-
нушталып, илимдин жаңылыгы, практикалык маанилүүлүгү жана коргоого 
алып чыгарылган диссертациянын негизги жоболору ачылып жазылган.

1-Бөлүм. Адабий булактар тизмеси. Вирустук процесстин кош бой-
луулуктун , төрөткө жана төрөттөн кийинки мезгилдин жүрүшүнө жана кош 
бойлуулуктун вирустуу гепатиттин өрчүшүнө жана анын аякташына өз ара 
таасирин, божомолдоонун акушердик тактикасынын рационалдуу ыкма-
ларын тандоонун жана инфекциянын энеге жана балага тийгизген тескери 
таасирин түзөтүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маселенин заманбап абалы 
боюнча басмалардын аналитикалык сереби берилген.     Атайын адабий бу-
лактардын жүргүзүлгөн серебин эске алып диссертациянын темасы боюнча 
илимий изилдөөнүн зарылдыгы негизделген.    

2-бөлүм. Материалдар жана изилдөөнүн ыкмалары. Жумушту 
иш жүзүнө ашырууга негизинен ретроспективдүү жана проспективдүү 
изилдөөнүн ыкмаларын колдонуу жатат.  Изилдөөгө  Бишкек ш. клиникалык 
төрөт үйлөрүндө 2002-2014 жылдары жаткан 894 пациенттердин медицина-
лык документери алынган (анын ичинде ЭжБКУБ).   

Медициналык баштапкы иш кагаздардын – кош бойлуулардын  жеке. 
карталары (форма №111/у), төрөттүн таржымалы (форма №096/у) жана 
башка дарылоо мекемелерине бейтаптарды которуу учурунда стационар 
бейтаптын таржымалы (форма №003/у) тандалып алынды жана көчүрүлүп 
жазылды.  

Кош бойлууларда вирустуу гепатиттин түрлөрүнүн тутумун жана бул 
илдеттин өрчүү коркунуч тайпалын аныктоо максатында атайын түзүлгөн 
суроо-жооп кагазы анкета колдонулду. 

Кош бойлуулардын серопозитивдүү ВГ (А, В, С) түрлөрү менен 
проспективдүү байкоолорду жүргүзүү учурунда ден-соолугу, кош бойлуу-
луктун жүрүшү менен төрөт өзгөчөлүктөрү  жана эне үчүн анын аякташы, 
ымыркай менен төрөлгөн бала үчүн төрөт тууралуу маалыматтардын анали-
зи жүргүзүлүп, вирустуу гепатиттин ар кандай түрлөрүнүн пайда болушу-
нун клиникалык-лабораториялык өзгөчөлүктөрү изилденди. Андан тышка-
ры 2002-2014 жылдардагы жугуштуу ВГке чалдыккан аялдардын ичиндеги 
эне өлүмүнүн себептеринин анализи жүргүзүлдү.  

Изилдөөлөр объектиси
Бул изилдөөдө клиникалык-статистикалык ретроспективдүү 2002 

жылдан баштап 2014-жылга чейин 629 курагы 18-40 жашта  болгон  виру-
стуу гепатитке чалдыккан  кош бойлуу аялдын жана төрөгөндөрдүн  меди-
циналык иш кагаздарынын анализи жүргүзүлдү (1-сүрөт). 
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Байколордун жалпы саны
894

Ретроспективдүү изилдөө
629

Текшерүү
59

ЭӨ - 40

КВГВ - 70

КВГВ - 28

КВГС - 40

КВГС - 15

ВГА - 20

ВГА - 33ӨВГВ - 289 ӨВГВ - 102ӨВГС - 137

ӨВГС - 28

ВГС - 117ВГВ - 359

Башка - 33 ВГ - А, В, С
206

Курч 
ВГ - А, В, С

76

Өнөкөт
ВГ - А, В, С

130

Проспективдүү изилдөө
265

1-сүрөт. Ретроспективдүү изилдөөнүн жана проспективдүү байкоонун 
дизайны 
Проспективдик байкоо жүргүзүүгө 206 А, В жана С вирустуу гепатитке 

чалдыккан, туруктуу динамикалык байкоодо болгон кош бойлуулар кабылды. 
Салыштырма текшеруу тобун 59 ден соолугу таза кош бойлуу аялдар түздү.   

Ретроспективдик жана проспективдик изилдөөлөрдө изилдене турган 
материал эки топко төмөнкү принцип боюнча бөлүндү: (А, В жана С) гепа-
тит түрү жана дарттын өтүшүнүн мүнөзү (өткүр, создуккан өнөкөт). 

33 кош бойлуунун иш кагаздары вирустуу гепатиттин сейрек 
кездешүүчү түрлөрү (б.а. Е, Д жана башка) чалдыккандар изилдөөгө кир-
гизилген жок. 

Топко киргизүү жана андан чыгаруу тиешелүү чен белгилерге жараша 
катуу тартипте, милдеттүү түрдө бейтаптардын изилдөөгө маалымдалган 
макулдугу менен  жүргүзүлдү.

Негизги топко киргизүүнүн чен белгилери болуп: ПЧР (полимераз-
лык чынжыр реакциясы) жана канды серологиялык  изилдөө боюнча А, В 
жана С вирустуу гепатиттинин тастыкталган диагнозу; анын гематология-
лык, биохимиялык изилдөөлөрүнүн маалыматынын бар болушу; ички ор-
гандардын ультрасонографиялык изилдөөсү; жашы 18ден 40 жашка чейин; 
текшерүүгө  маалымдалган макулдугу. 

Чыгарып салуунун чен белгилери: соматикалык оор илдеттеринин 
бардыгы; эндокриндик;  онкологиялык ооруулар; АВИ инфекциясы; вирустуу 
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гепатиттин ар кандай түрлөрүнүн кошундусу болгондо; жашы 18 жашка чейин 
же 40 жаштан жогору болсо; маалымдалган макулдугу жок болсо; изилдөөнүн 
протоколун аялдар бузган учурда. 

Кош бойлууларды негизги жана текшерүү клиникалык топторго бирдей 
болушу  жашы боюнча бөлүштүрүү салыштырмалуу статистикалык анализдин  
объективдүүлүгүн камсыздады. Ымыркайлардын патологияларынын коркунуч 
тайпаларын, татаалдашуунун  тутунун жана мүнөзүн айкындап билүү үчүн 778 
ымыркайдын өсүү таржымалы анализденди.

Изилдөөнүн ыкмалары
Клиникалык ыкмалар
Социалдык-тиричилик факторлору, сырткы жыныс мүчөлөрүнүн пато-

логиясы (эндокриндик ооруулары, боор ооруу, ашказандын патологиясы, ане-
мия) изилденди. Акушерлик-гинекологиялык таржымалы (төрөт менен аяк-
таган кош бойлуулуктун саны, ара төрөттөр, перинаталдык жоготуулар жана 
жатындын, жатын кошумчаларынын  өнөкөт оорууларына  маани берилди.

Кош бойлуулуктун клиникалык жүрүшү жана татаалдануусу (баланын 
өсүүнүн токтолуш синдрому менен өнөкөт фетоплацентардык жетишсиз-
дик, бойдон түшүү коркунучу, кош бойлуулуктун гипертензивдик бузулу-
усу, мөөнөтүнөн эрте өзүнчө башталган, ошондой эле индукцияланган ара 
төрөт) майдаланып такталып каралды.   Төрөттө - динамикасына, узакты-
гына, каканак суусунун агышына жана анын ченемине, тондун ажыроо-
сундагы  татаалдануулар, операциялык кийлигишүүлөр, кан жоготуунун 
өлчөмүнө, төрөттөн кийинки татаалдануунун мүнөзүнө  көңүл бөлүшөт. 

Лабораториялык изилдөөлөр
Диагностикалык изилдөөлөрдө бардык кош бойлууларга текшерүү-

лөрдүн комплекси жүргүзүлдү: кандын  анализи, сийдиктин жалпы анали-
зи, жугуштуу гепатит маркерлери, кандын биохимиялык изилдөөсү (били-
рубин, АЛТ, АСТ, плазманын белоктору, ж.б.).  

Бардык бейтаптардын вирустуу гепатит диагнозу клиникалык-
эпидемиологиялык маалыматтарга, милдеттүү түрдө канды сералогиялык 
изилдөө менен тиешелүү вирустун жугушунун маркерлери болушун та-
стыктоого негизделет.   

Вирус гепатиттин маркерлерин аныктоо 
Кандын сары суусундагы вирустуу гепатиттин маркерлерин аныктоо 

иммуноферменттик анализдин (ИФА) ыкмасы менен «Вектор-Бест», Sanofi 
Diagnostics Pasteur ЖАК диагностикалык тест-системаларынын жардамы 
менен, РНК ВГС болушу  ПЧР методу менен жүргүзүлдү.

Боорду жана табарсыкты ультраүндүк сканерлөө «Logic-500» 
ультраүндүк аппараттын жардамы менен жүргүзүлдү.  
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Фетоплаценттик комплекстин абалын текшерүү гормондук ыкмалары-
нын жардамы менен жана ымыркайдын биофизикалык профилин (БФП) баа-
лоого УУИ, эне-тону-бала системасындагы кан агымын текшерүүдө доппле-
рометрикалык ыкма жана баланын кардиотокографиясы (КТГ) колдонулду.   

Ультраүндүү плацентография баланын тонунун жайланышы, анын 
калыңдыгын, өрчүшүнүн даражасын жана анын түзүлүшүнүн өзгөрүүлөрүн 
аныктоону өзүнө киргизет. Плаценттик жетишсиздик (ПЖ) жөнүндө кыйма 
күбөлөндүргөн белгилер да: тондун убагынан эрте “карышы” деген белги-
лерди, тондун түзүмүндөгү патологиялык түзүлүштөрдү (кальцификаттар, 
кисталар, инфаркт) айкындалып каралды. 

Фетоплацентардык комплекстин гормондору радиоиммунологиялык 
(РИА) жана иммунферменттик (ИФА) анализдин ыкмалары менен изил-
денди. Кандын плазмасындагы плаценттик лактогендин (ПЛ) түзүмүн, бош 
эстриолду (Э3), адамдын хориондун гонадотропинин (β-ГА) аныкталды.  

Бардыгы 396 изилдөөнүн түрү жүргүзүлдү. 
Ымыркайдын абалы клиникалык көрсөткүчтөрү боюнча Апгар шка-

ласында бааны аныктоо менен туулгандан кийин 1-жана 5-минуталарын-
да жүргүзүлдү. Антропометрикалык мүнөздөмөсү дененин массасын жана 
боюнун узундугун аныктоону камтыды. Балдарды кароо неонатологдор 
жүргүздү. Неонаталдык мезгилдин баштапкы учурунда ымыркайдын адап-
тациясына жана патологиясына өзгөчө көңүл бөлүндү. 

Ымыркайга инфекциянын жугуусун аныктоо максатында  киндиктен 
алынган кан, изилденген вирустун антигени жана IgM жана IgG класстарын-
дагы спецификалык вируска каршы антитела  бар болгондугу, текшерилди.  

Баланын тонун макро- и микроскоптук изилдөөнү Милованов А.П. 
(1999) көрсөтүп жазгандай ыкма менен жүргүзүлдү. Баланын тонунун макро-
скопиялык өзгөчөлүктөрүн белгиленди, анын массасы, энелик беттин аянты 
аныкталып, өлчөмүнө, петрификаттарга, инфарктарга көңүл бөлүндү.  

Алынган жыйынтыктардын статистикалык иштеп чыгуусу ав-
тор тарабынан жеке жалпыга маалым биометрикалык ыкмалар менен 
«Windows XP»: «Access»; «EXCEL-7,0» программалык камсыздоочуларды 
колдонуп жүргүздү. Орто сандын; медиананын; геометриялык орто сан-
дын;  стандарттык жантаюунун; 95% ыктымалдуулугу менен пропорция 
үчүн ишеним интервалдардын; Пирсондун (r) корреляциясынын коэффи-
циентин; Пирсондун  кси-квадрат  критерийинин эсеби; (RR) салыштыр-
малуу тобокелдик эсептелди. Айырмалары 95% жана андан жогору ыкты-
малдуулукта (р<0,05 же t>2)  анык, туура деп табылды. Корреляциянын 
статистикалык аныктоодо STATISTICA пакетинин коррелятивдик матри-
цалары колдонулду. 



12 13

3-бөлүм. Изилдөөнүн натыйжалары
3.1. Кыргызстандагы кош бойлуу аялдардын вирустуу гепатит но-

зологиялык түзүлүшү жана өсүүсүнүн коркунуч факторлору
КР кош бойлуу аялдарда вирус гепатитин таап чыгуунун санынын ана-

лизи боюнча, эң көп санда В түрүндөгү (61,5%),экинчи орунда С вирустуу 
гепатити (27,7%) жана үчүнчү орунда ВГА (6,7%) турарын көрсөттү.

Көпчүлүк аялдардын ооруусунун жыштыгынын расмий статистикасы-
нын маалыматтары боюнча ВГВ жана ВГС боюнча окшош тенденция бай-
калат. Ал эми  ВГА карата, анын саны кош бойлуу аялдарда, жалпы аялдар 
популяциясына караганда, аз болуп чыкты (6,7%, 49,2% караганда).  

В өнөкөт вирустуу гепатитке чалдыккан 58,3% кош бойлуу аялдар,  
HbsAg алып жүрүүчүлөр экендигин белгилеп өтүш керек. 66,2% аялдарда 
HBsAg кош бойлуулук учурунда биринчи жолу табылып аныкталды. 85,7% 
дартка чалдыккан аялдар саргаюнун болбогонун айтышты. HBsAg алып 
жүрүүчүлөрдүн саны көпчүлүк учурда, өткүр түрү менен ооруугандардын 
санына караганда, эпидемиялык процесстин интесивдүүлүгүн чагылдырат.  
Мындан сырткары, HBsAg-антигенемиясы менен  эпидемиялогия жагдай-
ынын божомолун аныктайт, анткени булардын көпчүлүгүндө клиникалык 
айкын В түрүндөгү  вирустуу гепатит өрчүп чыгат (Л. Р. Федосеева, Н. В. 
Торчинский, 2008).

Вирустуу гепатит менен оорууган кош бойлуу аялдардын экстрагени-
талдык ооруулар арасында алдынкы маниге ашказан-ичеги жолунун жана 
гепатобиллиардык системанын ооруусу көбүнчө А (35,8%) вирустуу гепа-
тити менен жана В жана С түрүндөгү өнөкөт вирустуу гепатити менен оору-
уган салыштырма  тобундагы аялдарга  караганда 25,1% жана 27,3% болуп 
20,3% көбүрөөк кездеше турганы ээ. Боордун функциясынын бузулуусуз 
ооруушу  ВГА, өнөкөт ВГВ жана ВГС (26,4%, 21,0% жана 21,2% тиешелүү 
түрдө) менен ооруган кош бойлууларда көбурөөк  жолугары, салыштырма 
текшерүү тобуна караганда -16,4%; ал эми ВГВ жана ВГС өткүр түрлөрү 
менен оругандарда – 17,3% жана 18,2%  экендиги аныкталды.  

Ооруу булагы тиричилик менен байланыш болгон жагдай ВГА түрүндө 
36,4%, ал эми  ВГВ 7,6% жана  ВГС түрүндө -5,9% ооруу түрүндө кездешкен, 
бул башка авторлордун изилдөөлөрүндө да аныкталган. (Ш. М.Курбанов, 
2010; F.Cuietal., 2009). 

Ар кандай аракеттерди жүргүзүүдө ВГВны жугузуп алуу учуру по-
ликлиникаларда 28,0% түздү. ВГС менен оорууган кош бойлуулардын ара-
сында жугузуп алуунун себеби болуп:  операциялык кийлигишүү - 36,1%, 
жыныстык өнөктөшүндө С вирустуу гепатитти  бары 13,4%, парентералдык 
кийлигишүү жана гемотрансфузияда - 6,7%,  үй-бүлө ичинде боордун оору-
усу - 5,9% түздү. Кан менен профессионалдык контакттар 11,8% түздү жана 
ВГВ бар бейтаптарга караганда 1,6 эсе аз экендиги белгиленди. 
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Вирустуу гепатит ар кандай этиологиялык формаларынын өрчүшүнүн 
саны төрөөнүн паритетинен көз карандылыгын изилдөөдө, жугуштуу са-
рыктын А түрү менен ооругандар биринчи төрөгөндөрдө 1,3 эсеге В менен 
ооруганга караганда көп жана 1,6 эсеге С менен ооруганга караганда көп. 
Ал эми В жана С менен ооругандар, А менен ооруганга караганда экинчи 
төрөттөгүлөрдө 1,9 эсе жана 2,6 көп,  ал эми көп жолу төрөгөндөрдө 2,6 
жана 2,4 эсе көп кездешет.  Алынган маалыматтар ВГВ жана ВГС кош бой-
луулар жуктуруп алуусунун негизги жолу – парентералдык  жана инвазив-
дик кийлигишүүлөр экендиги -  көп изилдөөчүлөрдүн ою менен дал келет 
(И. П. Балмасова жана кош авт., 2010; A.Zahnetal., 2008).

3.2. Кош бойлуулардын  А, В жана С вирустуу гепатитинин  клини-
калык-лабораториялык көрсөткүчтөрү. 

ВГ табуунун саны кош бойлуулуктун мөөнөтүнө жараша аныктоодо,  
ВГА жана өткүр КВГВ менен чалдыккан аялдарда кош бойлууктун орто мез-
гилинде ал аябай ойдо табылган оорулуулардын санынан алганда 51,5% жана  
58,6% шайкеш жетет. Кош бойлуулуктун III үч айлыгында өткүр КВГСнын 
саны жогорураак (ооруунадардын ичинен 50,0%). Серопозитивдүү кош бой-
луулардын арасынан жугуштуу вирустуу гепатиттин өткүр түрүнүн өтүшү 
1, 7 эсеге, өнөкөткө караганда сейрек болоору байкалды (36,9% жана 63,1% 
шайкеш түрдө). 

Кош бойлуулуктун I үчайлыгында өнөкөт ВГВ менен 25,6% учурду түздү, 
ВГС – 17,0%; II үчайлыгында өнөкөт ВГВ  40,9% учурда, өнөкөт ВГС – в 43,6% 
учурда табылды;  III үчайлыгында өнөкөт ВГВ 33,5%, өнөкөт ВГС – 39,4% бей-
таптарда аныкталды. 

Ооруунун курчушунун учурлары менен кош бойлуулуктун мөөнөтүнүн 
ортосундагы өз ара байланышын изилдөө инфекциянын курчушу I (32,1%) 
жана III үчайлыгында (46,4%) көбүрөөк болгондугун көрсөттү.  Өнөкөт ӨВГВ 
жана ӨВГС түрү кош бойлуулуктун III үч айлыгында курчушу, кош бойлуунун 
организминде табигый  иммуносупрессиянын жыйынтыгында иммунология-
лык көрсөткүчтөрдүн чыңалуусунун акырындап төмөндөшү  менен негизделет 
окшойт, мындай жагдай гепатит вирусунун репликациясы үчүн ыңгайлуу шарт 
түзүп берет.  Муну менен гестациянын үчайлыгында вирус гепатитинин марке-
лери табылышынын жогорку саны жана өнөкөт ӨВГВ менен ӨВГС курчушу-
нун санынын өсүшү менен байланыштырышат (В.В. Абдукадырова, 2002; И.П. 
Балмасова ж.б., 2010; P.H. Bernard, 2005). 

ВГА аныктаган бардык кош бойлууларда ооруунун курч өтүшү байкалган, 
негизинен 81,8% жеңил деңгээлде өткөн. 130 дун ичинен 20,8% серопозитив-
дик кош бойлуулардан  өткүр КВГВ табылган.  Анын ичинен 89,3% оорунун 
жеңил жана орточо-оор, а эми  жана 3 (10,7%) өтө-оор денгээлде болгон. Каро-
одо тургандар арасынан эне өлүмү болгон жок.  
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ВГА жана КВГВ өткүр түрүнө чалдыккан кош бойлуулар үчүн мындай 
клиникалык көрүнүштөр астено-вегетативдүү синдром, диспепсиялык бузу-
луулар, теринин кычышы, артралгияга мүнөздүү.  ВГА менен ооругандардын 
94,0% катуу кармаган ысытма-безгек түрүндө өткөн, а эми ошол эле өткүр 
түрү менен оорууган КВГВ - 6,5 эсеге сейрек болгону байкалды. Эки топтун 
аялдарында тең боорду кармалап көргөндө чоңоюшу жана оорушу, сийдиктин 
саргайышы жана заңдын ахолиясы мүнөздүү. КВГС өткүр түрүнө чалдыккан 
кош бойлуулардын бардык клиникалык көрсөткүчөрү, ВГА жана КВГВ өткүр 
түрүнө караганда сейрек кездешет жана анча айкын көрүнбөйт. Боор сейрек 
чоңоюп жана кармалаганда ооруганы байкалат. Бирок, КВГС өткүр түрү менен 
ооруган аялдардын баарында спленомегалия (90,8%), ар бир үчүнчүдө -  гемор-
рагиялык синдром, ар бир төртүнчүдө – сийдиктин саргайышы жана бешинчи-
де – заңдын ахолиясы айкындалды. 

Вирустуу гепатиттин өткүр түрүндө ВГА менен ВГС (81,8-66,7%) пайызы 
ВГВ өткүр түрүнө (42,9%) салыштырганда жеңилирээк клиникалык өтүшү ме-
нен мүнөздөлдү. Андан тышкары ВГС өткүр түрү (85,7%), ВГВга - (17,9%) кара-
ганда  саргайбаган түрүндө (теринин саргаюсу жок), уулануу көрүнүштөрүнүн 
узактыгы кыска (6,9±3,0 жана 8,1±5,2 күндөр туура келүүсү менен) болгондугу 
менен (85,7% ордуна 17,9%)  мүнөздөлдү. 

Создуккан өнөкөт вирустуу гепатит сарыктын клиникалык өтүшү бел-
гилери начар туюнтулгандыгы мүнөздөлдү. Мынча ВГВ жана ВГС менен 
ооруган топтогу бейтаптар кароо учурунда негизинен абалына даттануусу 
жок, бирок ылдаттык менен байкоо жүргүзүп караганда негизги арыздану-
уларды тапса болот (начар абал, тез чарчоо) алар мындай абалды кош бой-
луулук менен байланыштырышкан. Андан тышкары 14 (22,2%) бейтаптын 
биринчи клиникалык (боордун чоңоюшу) жана лабораториялык (боордун 
пробаларынын жогорулашы) белгилери “кокусунан” изилденгенде табыл-
ды. Вирустуу гепатиттин ВГВ менен ВГС түрүнө чалдыккан кош бойлуулар 
тобунда  астено-невротикалык синдромдун, оң капталдагы ооруу жана оор-
дукту табуунун саны айырмаланган жок. Ушул учурда диспепсиялык син-
дром ВГВ менен ооругандарда ВГС менен ооругандарга караганда көбүрөөк 
байкалды, бирок бул маалыматтардын чындыгы далилденген эмес.  

Вирустуу гепатиттин клиникалык жүрүшүнүн талкуу анализи кош бойлу-
улар үчүн ВГА  жана ВГВ менен ВГС түрүнө өнөкөт женил деңгээли мүнөздүү 
экендигин көрсөттү. Дарттын оор өтүшү көбүнчө катуу кармаган ВГВ менен 
ВГС өткүр түрүнө чалдыккан кош бойлууларга таандык.    

ВГА жана ВГВ өткүр катуу кармаган түрүндө кош бойлуулардын 
биохимиялык көрсөткүчтөрүнөн мүнөздүүсү гипербилирубинемия, АлАТ 
(аланинаминотрансфераза) жана АсАТ (аспартатаминотрансфераза) жогор-
ку көрсөткүчтөрү, тимолдук проба жана сулемдик пробанын төмөндөшү, 
протромбин индексинин, фибриногендин, жалпы белоктун жана альбу-
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миндердин төмөндөшү мүнөздүү. Ошондой эле катуу кармаган ВГС өткүр 
түрү бар аялдарда биохимиялык көрсөткүчтөрдөн, салыштырма топтогуга 
болунбаган кош бойлууларга караганда АсАТ, фибриногендин, жалпы бе-
локтун жана   альбуминдердин түзүмү төмөн. Өнөкөт создуккан вирустуу 
гепатиттүү кош бойлуларда АлАТ жана АсАТ жогору, ал эми  сулеманын 
пробансы  жана фибриногендин көрсөткүчтөрү  төмөндөсү салыштырма 
топтогу (вирус менен оорубаган) кош бойлуулардын көрсөткүчтөрүнө ка-
раганда өнөкөт создуккан ВГ түрлөрүндө биохимиялык көрсөткүчтөрдүн 
кеңири диапазондо жайылышы мыйзам ченемдүү өзгөчөлүктөрдү аныкто-
ого мүмкүчүлүк бербейт. Көрсөткүчтөрдүн чоң жайылышы ӨГ ар түрдүү 
формасында клиникалык-биохимиялык көрсөткүчтөрдүн өзгөрүү даража-
сынын бир топ айырмасын айкындоого жол бербейт.  

Кандын уюшунун негизги көрсөткүчтөрүнүн гемостазды талдоо кандын 
протромбиндик  активдүүлүгү менен фибриногендин төмөндөгөнүн, өзгөчө, 
гепатиттин өнөкөт жана өткүр кармаган В түрү жана ВГС түрүндө  илдет-
тин оор өтүшүндө так айкындалганын көрсөттү (2-сүрөт).  Бул көрсөткүчтөр 
жеткиликтүү корреляцияга (r=0,5, р<0,05), ошондой ушул топтордо геморра-
гикалык синдром жана төрөттө жана андан кийинки мезгилде кан агуунун 
өрчүшү  менен  коштолду.  

III үчайлыкIII үчайлыкII үчайлык

Норма ВГА ВГВөт ВГСөт ВГВөн ВГСөн

Фибриноген (г/л*10)Протромбиндик индекс (%)
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2-сүрөт. Вирустуу гепатит менен ооруган кош бойлуулардагы кандын 
уюш системасынын көрсөткүчтөрү.     
Эскертме: * - текшерүү тобунун маанисинен көрсөткүчтүн айырмаланышы 
(р<0,05).
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Вирустуу гепатитке чалдыккандарга жүргүзүлгөн изилдөө гепатитке 
чейинки соматикалык патологиянын жогорку саны аныкталды, башка ав-
торлордун ою боюнча организмдин дезинтоксикация системасынын бузу-
луусу жөнүндө жана анын реактивдүүлүгүнүн төмөндөшүнө  далил болот 
(Е.С. Малова жана кош. авт., 2010; X.M. Li et al., 2004). Ушундай учурда со-
матикалык патология гепатиттин катуу кармаган  өткүр түрү менен ооруган 
аялдарда көбүрөөк табылган. 

ВГА менен оорууган кош бойлууларда тамак-сиңирүү органдарынын оо-
руулары 35,4%  учурда болду, өткүр түрдүү ВГВ - 25,5%, ВГС -  21,4%, создук-
кан өнөкөт түрүндөгү ВГС - 19,7%, ВГВ - 18,8% учурлары аныкталды. Заара 
бөлүп чыгаруу  ооруулары 42,4% ВГА менен вирустуу гепатиттин өү, 28,6% 
-  КВГС,  21,4%  -  КВГВ,  14,3% - ӨВГС жана  14,0%  ӨВГВ менен ооруган кош 
бойлууларда өткүр (ВГС - 28,6%, ВГВ - 21,4%) жана создуккан өнөкөт түрүндө 
ВГС - 14,3%,ВГВ-14,0% оорууган кош бойлууларда аныкталды.  Анемиянын 
(аз кандуулук) жолуктуруунун саны  жогору болгонун, өткүр жана өнөкөт ВГС, 
ВГС жана  ВГВ өнөкөт түрүндө топторунда  21,4%, 17,9% жана 16,1%  шайкеш 
дал келүү менен түзгөнүн, белгилеп кетүү керек. 

ВГВ менен ооругандардын стационарда жатуу убагы, ВГС түрүнө са-
лыштырма көп болду. Кээ бир учурларда ВГС менен ооругандар стационардан 
клиникалык-биохимиялык айыгуунун мөөнөтүнөн эрте чыгышты.  

Ошентип, вирустуу гепатит клиникалык көрүнүштөрүнун тастыкталган 
айкындык даражасы жана гестациянын татаалдануусу  вирустук процесстин 
жүрүшү өткүр же создуккан өнөкөт түрүнө жана оору таныкталган кош бойлу-
улуктун мөөнөтү менен аныкталат деп тыянак чыгаруу керек.

3.3. Вирустуу гепатитке чалдыккан аялдын кош бойлуулугунун 
өзгөчөлүктөрү  

Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында вирустуу гепатиттин ВГА жана 
В жана С өткүр ВГВ  менен ВГС түрүнө чалдыккан кош бойлууларда салыш-
тырма текшерүү (оруубаган аялдар) тобу менен соматикалык, гинекологиялык 
оорулардын туура тастыкталган айырмалары орун алган жок. Вирустуу гепа-
тит В менен С создуккан өнөкөт оорууга чалдыккан бейтаптарда соматикалык 
патологиялар менен гинекологиялык оорулар айкалышкан түрлөрү оорубаган 
топтогу аялдарга караганда (текшерүү тобу) салыштырганда көбүрөөк байкал-
ды, алардын репродуктивдик анамнезинде тастыкталган көбүрөөк өзүнөн өзү 
бойдон түшүү жана ичтен өлгөн кош бойлуулук орун алды. 

ВГ нын фонунда аялдын кош бойлуулугунун өзгөчөлүктөрүн I уч ай-
лыгында эң көп татаалдануу эрте талгак (зарна) болушу жана бойдон түшүп 
калуу коркунучу болду, вирустуу гепатиттин өткүр түрүндө мындайлар соз-
дуккан түрүнө өнөкөт  караганда жана текшерүү тобуна салыштырганда көп 
кездешти. 
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Экинчи үчайлыкта татаалдануудан улам, бойдон түшүү коркунучу 
көбүрөөк ВГВ менен ооруган топто, анын ичинде  өткүр түрүндө КВГВ 
53,6% түзүү менен, жана өнөкөт түрүндө ӨВГВ 41,2% түзүп, текшерүүнүн 
тобунун көрсөткүчүн 5,2 жана 4 эсе жогору, ошол эле учурда ВГА, өткүр 
жана өнөкөт ВГС түрүнө  салыштырма бул текшерүү көрсөткүчүн (кон-
трольдук ВГ ооруусу жок) 1,8, 3,5 жана 2,5 эсе ашып түштү. Кийинки тата-
алдануу жолуктуруунун саны жогору болгон  II үчайлыкта кош бойлуулар-
дын анемиясы, бул көрсөткүч  өнөкөт ӨВГВ менен ооругандардын тобунда 
көп  – 40,2% жана өткүр КВГС - 35,3%, бул текшерүү тобуна караганда 1,4 
жана  1,3 эсе жогору. Калган топтордо бул татаалдануунун жолуктуруу саны 
чындыгында текшерүү тобунан айырмаланган жок.  II уч айлыкта вирустуу 
гепатитке чалдыккандардын тобунда кош бойлуулуктун гипертензивдик бу-
зулуусу  сыяктуу татаалдануу болжол менен бирдей жогорку санда анык-
талды. ВГС өнөкөт түрү бар бейтаптар көрсөткүчтөрү текшерүү тобунун 
көрсөткүчтөрүнөн тастыкталып айырмаланган жок.  

Фетоплацентардык жетишсиздик ВГВ өнөкөт түрүндө кездешип, 16,8% 
жана 17,7% түзүп, бул 3,3 эсе текшерүү тобунун көрсөткүчтөрүнөн жогору.  
Башка салыштырылган топтордо бул көрсөткүч текшерүү тобуна оорубаган 
караганда, көбүрөк аныкталды, бирок ВГ түрлөрүнүн арасында айырмаланган 
жок. Күмөн өрчүүсүнүн кечигиш синдрому бардык салыштырылып жаткан 
топтордо текшерүү ичтен оорубаган кош бойлуулардын көрсөткүчтөрүнөн бир 
топ жогору болду, өзгөчө вирустуу гепатиттин С өткүр түрүндөгү бейтаптарда 
өзгөчө айкын болду. 

Кош бойлуулуктун III уч айлыгында ара төрөт коркунучу ВГА дан башка 
вирустуу гепатит топторунда жогоруу жыштыкта сакталып, 32,6-42,9% түздү, 
мында ВГВ өнөкөт түрү менен ооруган 13,7%  аялдар баланы маалына чейин 
көтөрө алышкан жок (3-сүрөт).

Кош бойлуулуктун III учайлыгында анемиянын кездешүүсүнүн саны 
ВГВ өнөкөт жана ВГС өткүр түрү ооруган бейтаптарда текшерүүнүн тобунун 
көрсөткүчтөрүн 2,0 жана 1,5  эсе шайкеш дал келүү менен ашыра жогору бол-
ду, ушул эле учурда  ВГА жана ВГВ өткүр түрү менен ооруган топтордо кош 
бойлуулуктагы кан аздуулук текшерүү тобунун көрсөткүчүнөн тастыктуу ай-
ырмаланган жок.

Кош бойлуулуктун III үчайлыгында ичтеги баланын өсүшүнүн карма-
лыш саны ВГ  бардык түрлөрүндө текшерүү тобунун көрсөткүчтөрүнөн 3,1 
эсе жогору же андан да көп болду. Эң жогорку көрсөткүч ВГВ өткүр түрү ме-
нен ооруган бейтаптарда болуп, 48,0% түздү, ВГС өткүр менен ооругандарда 
салыштырмалуу 1,9 эсе аз кездешет, текшерүү тобунун  көрсөткүчтөрүнөн 
жогору болду жана вирус менен оорубаган кош кошбойлууларга салыштыр-
малуу 14 эсеге.  
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3-сүрөт. Кош бойлуулуктун III триместрде татаалдануусу  (M±m%).  
Эскертме: * - текшерүү тобунун маанилеринен көрсөткүчтөрдүн айырмасы 
(р<0,05).

ФПЖ көп кездешүүсү жана ВГВ өткүр түрү менен ооруган кош бой-
луулардын ымыркайдын гипоксиясы өзүнө көңүл бурду. Мисалы, ФПЖ бул 
топто 4,7 эсе текшерүү оорубагандар тобуна караганда көп ал эми ооруган-
дар арасында ВГА менен 2,7 эсе көп, ВГВ менен ВГС өткүр түрү менен 1,8 
эсе, ал эми ВГС менен ооругандардын тобунун көрсөткүчтөрүнө караган-
да 1,5 эсе жогору болуп аныкталды. Ымыркай гипоксиясы (дисстрес син-
дрому ) бул (ВГВ өнөкөт түрү) топто нормага караганда текшерүү тобунун 
көрсөткүчтөрүнөн 6,1 эсеге жогору, ал эми  ВГА, ВГВ өткүр түрү ВГС, өнөкөт 
жаны өткүр түрлөрүндө көрсөткүчтөрүнөн  2,3, 1,5, 1,4 жана 1,3 эсеге шайкеш 
дал келген  жогору болду. 

Алынган маалыматтардын негизинде гестациялык татаалдануунун пай-
да болуусунун саны инфекцияны түрүнө көз каранды деген корутундуга кел-
дик.  Башкача айтканда вирустуу гепаттиттин этиологиялык теги кош бойлуу-
лук учурунда татаалдануунун санына жана оордук даражасына таасир этиши 
мүмкүн, бул бир канча авторлордун оюна туура келет (В.Н. Кузьмин, 2008; 
M.Gambarin-Gelwan, 2007). 

Вирустуу гепатит менен ооругандардын топторундагы кош бойлуу-
луктун жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн инфекциялык процессинин ар кандай 
активдүүлүк учурунда анализдөө менен, кээ бир айырмачылыктарды таптык, 

АнемияГипертензивдик бузулуулар
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жана вирустуу гепатиттин өрчүшүнүн активдүүлүк даражасы гестация учу-
рунда кош бойлуулуктун ар кандай татаалдануусунун оордугуна жана санына 
таасир этээрин көрсөттүк. Мисалы, гепатиттин өткүр катуу кармаган түрүндө 
эрте токсикоз (талгак) башталат ( 2,2 эсе) ал эми ымыркайдын   өсүүсүнүн 
акырындашы   (1,9 эсеге) өнөкөт вирустуу гепатитке караганда сейрек болот.
Ошондой эле ФПЖ 1,3 эсе аз кездешет.

Ошентип, алынган маалыматтар вирустуу гепатиттин  өткүр катуу кар-
маган түрүндө кош бойлуулуктун татаалдануусу болуп эрте талгак жана бой-
дон түшүү коркунучу эсептелет, ал эми өнөкөт учурунда - ФПЖ,   антенатал-
дык ымыркайдын өлүмү менен коштолот. 

Эң эле начар көрсөткүчтөр вирустуу гепатиттин өткүр катуу кармаган 
өтүүсү менен ооруган аялдардыкы болду (боюнан түшүү 28,6%), ВГВ создук-
кан  өнөкөт түрүндө гипоксия саны жогору денгээлде (20,9%),  антенаталдык 
ымыркай  өлүмү 2,0% учурда болду.  

Кош бойлуулуктун III үчайлыгында  ВГСтин өткүр жана создуккан 
өнөкөт өтүүсүндө жогорку денгээлде эрте жана ара төрөт коркунучу менен 
татаалданат  (41,2% жана 42,6% шайкеш дал келүү менен),  4,7 жана 4,3 эсе 
күмөн гипоксиясы (дисстрес синдрому) текшерүү тобундагы оорубаган кош 
бойлууларга салыштырма көп. Ал эми күмөн өсүүсүнүн кармалыш синдрому  
салыштырма жогору,   5,0 жана 1,7 эсе КБӨТ шайкеш жогору болгондуктары, 
жана антенаталдык баланын өлүмү (2,9% учур) катталган  биздин маалымат-
тар илимий адабияттагы маалыматтарга дал келбейт.  

Илимий адабий маалыматтарда вирустуу гепатиттин  С түрү кош бой-
луулукта гестациялык процесстин өтүшүнө анчалык таасир көрсөтпөйт. Ге-
патиттин С вирусунун перинаталдык трансмиссиясы далилденди, ошондой 
болсо дагы анын ролу Гепатиттин В түрүнө караганда өтө аз. Бул областта-
гы илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары бир аз карама каршылыктарга ээ, 
бирок, алардын көпчүлүгү ВГС кош бойлуулуктун жүрүшүнө да, баланын 
төрөлүшүнө  да анчалык таасирин тийгизбейт дегендин пайдасына ыкташат 
(И.Д. Евтушенко жана кош.авт., 2007; T.Y.Hsiehetal, 2006).

Ошентип, алынган маалыматтарга жараша В жана С жугуштуу виру-
стуу гепатити жана кош бойлуулук өз ара бири-бирине оорлошуучу  таасир 
көрсөтүшөт: жогорку пайыздыгы ара төрөт, күмөн өсүүсүнүн кармалыш син-
дрому жана антенаталдык баланын өлүм коркунучу.

Биздин маалыматтар боюнча кош бойлуулуктун баштапкы мөөнөтүндө 
ВГСнын бир жолку маркерлеринин изилдөө байкалып жаткандардын чыны-
гы жугуштуруу алган  деңгээлин чагылдырбайт. Жогоруда айтылгандардын 
чын төгүнүн тастыктоого кош бойлуулуктун III үчайлыгында HCVга  анти-
телдерди табуунун жыштыгы 4,8 эсе I үчайлыкка караганда жогору болгон 
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бейтаптарды изилдөөнүн маалыматтары далил болушу мүмкүн. Ошентип, С 
жугуштуу сарыгын кош бойлуулар жуктуруп алуусун аныктоо үчүн кандын 
плазмасын  HCV маркерлерине кайрадан текшерүү, ошондой эле  түздөн түз 
төрөт алдында текшерүү зарыл.

3.4. Вирусту гепатитке чалыккан аялдардын төрөтүнүн 
жүрүшүнүн жана төрөттөн кийинки мезгилдин өзгөчөлүктөрү 

Табигый төрөт жолдору аркылуу төрөт ВГА  менен ооруган бейтаптар-
дын 94,3%  учурун түздү, ал эми ВГВ жана ВГС -  81,6% жана 83,6% виру-
стуу гепатиттин өткүр катуу кармаган түрүндө учуру, бул  9,9% жана  7,9% 
учур шайкеш дал келүү менен оорубаган аялдардыкынан салыштырганда 
аздык кылат (91,5%).  В жана С  менен ооруган бейтаптардын топторунда 
вирустуу гепатиттин өнөкөт түрүндө - 4,5% жана 3,6% шайкеш дал келүү 
менен төрөттүн табигый жүрүшү аз болду.  

ВГА менен,  ӨВГВ жана ӨВГС өнөкөт түрлөрү менен  ооругандарда өз 
маалындагы төрөттөр 88,7%, 83,9% жана 89,1% шайкеш дал келүү менен, ал 
эми текшерүү тобунда - 89,8% түзөөрү аныкталды. Өткүр түрүндөгү катуу 
гармаган КВГВ учурларында мөөнөтүнөн  66,3% чейин, ал эми 

КВГС түрүндө  – 72,7% чейин өз маалындагы төрөт азайган. 
Мөөнөтүнөн эрте төрөө - ара төрөө учурларынын санынын жогору болушу  
КВГВ жана КВГС өткүр түрү менен ооругандардын топторунда 6,6 жана  5 
эсеге шайкеш  келген, текшерүү тобуна салыштырганда, көбүрөөк болгон. 
Мөөнөтүнөн эрте төрөөлөр ВГВ түрүндө бар кош  бойлуулуктун 30-32жана 
32-34 жумаларында, ВГС менен - 32-34 жана 34-35 жумада байкалган.  
Мөөнөтүнөн өтүп төрөө кечиккен төрөт бардык топтордо, КВГВ өткүр түрү 
менен ооруган бейтаптардан башка,  орун алган.  

Кесардык төрөт  операция жолу менен төрөттөн бошонуу, текшерүү  
тобундагыларга караганда ВГВ жана ВГС өткүр түрү бар топтордо 2,2 эсеге 
жана 1,8 эсеге көбүрөөк, ВГВ менен өнөкөт түрдүү ВГС бар топтордо  4,5% 
жана 3,6% көп аткарылды,  ВГА мен ооруган бейтаптарга - 1,5 эсеге сейрек   
жасалды. 

ВГА менен ооруган аялдардын төрөтүнүн жүрүшү, текшерүү тобуна 
салыштырда орточо эсеп менен  2 эсе көп каканак суусунун эрте агышы, 
эрте жана ара төрөөт, күмөн гипоксиясы, тондун бөлүнүү патологиясы, па-
тологиялык кан агуу төрөттүн 3-мезгилинде жана эрте төрөттөн кийинки 
мезгилде жана жатындынга кол салуу операциясын көп колдонулганы   ме-
нен татаалданат (3-сүрөт).

Эң көп төрөттүн патологиялык жүрүшү ВГВ нын өткүр жана өнөкөт 
өтүшүндө көп  орун алды.  ВГВ өткүр түрү менен ооруган кош бойлууларда  
тонунун каканак суусу мезгилсиз аккан, ымыркай гипоксиясы, гипертензив-
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дик бузулуулар 2,1, 2,2 жана 2,0 эсе шайкеш келүү менен текшерүү тобуна 
караганда   көбүрөөк кездешти. ВГВ өнөкөт түрү менен ооруган кошбой-
лууларда мезгилсиз төрөт - 1,7 эсе, толгоо патологиясы - 1,9 эсе, күмөн ги-
поксиясы жана төрөттө гипертензивдик бузулуулар - 2,7 эсе, эрте төрөттөн 
кийинки мезгилде потологиялык кан агуу - 2,6 эсе, текшерүү тобунун ма-
анилеринен жогору болду.  Тондун жайлануу менен бөлүнүү паталогиясы  
ВГВ менен ооруган бейтаптардын тобунда гана болду. 

КВГС өткүр мүнөздө өтүшү төрөттөгүлөрдө текшерүү тобуна салыш-
тырганда көбүрөөк 2,0 эсеге каканак суунун эрте агышы, 1,5 эсе  толгоонун 
аномалиясы,  2,8 эсе – төрөөдө гипертензивдик бузулуулар, 2,1  эсе –күмөн 
гипоксиясы, 1,3 эсе - патологиялык кан агуу байкалды. 

ӨВГС  өнөкөт түрүндө аялдардын төрөшүнүн татаалдануусу текшерүү 
тобуна салыштырганда көбүрөөк 1,9 эсе - каканак  суунун агышы, 1,8 эсе 
- төрөөдө гипертензивдик бузулуулар жана патологиялык кан агуу, 2,4 эсе - 
ымыркай гипоксиясы байкалды.  Ошентип, вирустуу гепатиттин ар кандай 
түрлөрүндө  төрөөчүлөр, ошондой эле антиген-алып жүрүүчүлөр “чоң тобо-
келдик топко” патологиялык “акушерлик кан агуу” боюнча кирет. 

Текшерүү ВГА КВГВ КВГС ӨВГВ ӨВГС

43,6*

36,4*

Ка
ка

на
к 

су
ус

ун
аг

ы
ш

ы

То
лг

оо
ну

н
ан

ом
ал

ия
сы

К
үм

өн
дү

н
ги

по
кс

ия
сы

Ги
пе

рт
ен

з.
бу

зу
лу

ул
ар

Ка
н 

аг
уу

Ко
л 

ме
не

н
те

кш
ер

үү

Тө
рө

т
 ж

ол
до

ру
ну

н
 ж

ар
ак

ат
та

ры

100%

80%

60%

40%

20%

0%

42,4
35,8 29,1

21,220,6* 9,1

70,6*
18,2* 14,5*

9,1* 7,3
20,7

51,4*
60,0* 23,3 13,8 38,9 30,9

16,4

21,4

7,19,210,218,4
29,7

11,3
58,5

9,4 5,7 15,1 13,2
18,7

16,95,15,18,540,718,6 6,8

38,8*

4-сүрөт. Төрөттө татаалдануунун түрлөрү жана жыштыктары  (%). 
Эскертме: * - текшерүү тобунун маанилеринен көрсөткүчтөрдүн айырмала-
ры (р<0,05).
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Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары тиешелүү адабияттар-
дагы маалыматтарга негизинен дал келет. Жалгыз гана ВГА менен, өткүр 
жана  өнөкөт ВГС менен ооруган аялдардын төрөтүнүн татаалдануусунун 
көрсөткүчтөрүнүн саны   жогору болушу айырма болду.   

Кош бойлуулук учурунда жана төрөттөн кийинки мезгилде ВГдан каза 
тапкан 40 аялдын баштапкы медициналык иш кагаздарына жүргүзгөн ана-
лиз чоң үлүштү 18 (45,0%) учурда ВГВнын өткүр  жана өнөкөт түрү менен 
ооруган бейтаптар түздү -, экинчи орунда аялдардын өлүмү ВГС менен оо-
ругандарга -13 (32,5%) учур туура келет. 5  (12,5%) учурда ВГнын форма-
лары тастыкталбады,  2 (5,0%) - ВГЕ аныкталды, бир учур үчүн (2,5%) ВГД 
жана ВГА+ВГВ түздү. Бардык аялдар төрөттөн кийин вирустуу гепатиттин 
түрүнөн көз карандысыз каза табышты. 

ВГВнын фонунда  эне өлүмүнүн 18 учурунун 10да аялда оорунун 
өткүр катуу кармаган  өтүшү, ал эми 8де – ВГВнын өнөкөт өтүшү болгон; 
4 кош бойлуу бойдон 21-жумада түшүүнүн кесепетинен, 2аял 22ден 37 жу-
мага чейинки мөөнөттө жана 12 – 38-42 жумалык мөөнөттө жана төрөттөн 
кийинки мезгилде  каза табышкан.   

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө аялдардын өлүмүнүн себеби бардык ви-
рустуу гепатиттин түрлөрүндө боордун комасы, курч боор жана бөйрөктүн 
жетишсиздиги, геморрагиялык шок же коагулопатиялык кан агуу болгон.

Вирустуу гепатит менен оорунун саны боюнча экинчи орунда 
жүргүзүлгөн изилдөөдө ВГС менен ооруган бейтаптардын 13 учуру, ВГ 
дан каза тапкандардын 32,5% түзгөн. Бул маалыматтар адабий булактарда  
болгон ВГС кош бойлуулуктун жүрүшүнө кандайдыр бир терс таасирлерди 
тийгизбейт, ал эми вирустуу гепатитке кош бойлуулук таасир бербейт деген 
маалыматтарга каршы келет. ВГС өткүр түрү  2/3 учурда симптомсуз өтөт, 
бирок ВГСнын клиникалык көрүнүштөрү 25% бейтаптарда айкындалып 
көрүндү, чагылгандай тез өткөн вирустуу гепатит абдан сейрек кездешет,  
ВГС өткүр катуу кармаган түрүндө каза тапкандар 1-2% түзөт (О.Н. Ершова 
жана кош авт., 2006; Т.М. Игнатова, 2008; R.M. Elsheikh et al, 2007), 7% учур-
да ал процессти создуккан өнөкөт түрүнө алып келет. 

Кээ бир маалыматтар боюнча, HCV-инфекциясы көп кездешүүчү ката-
ал татаалдануулар менен жана  кош бойлуулук менен төрөттүн аякташы ор-
тосунда корреляциялык байланыш болбойт  (И.Д. Евтушенко жана кош авт., 
2007; L.Mackillop, C.Williamson, 2010). Бул маалыматтардын дал келбөөсү 
Кыргызстанда вирустуу гепатиттин турлөрүн  диагностикасынын дефектте-
ри, бардыгына ой келет. Мунун далили болуп ВГС да 13 өлүм учуру жана 5 
аялдын өлүмү такталбаган вирустуу гепатитте (бардыгы 45%) саналат. Каза 
болгон энелердин 40нын ичинен 9 (22,5%) ВГ башка формалары табылды: 
2- ВГЕ, бирөөндө - ВГА+ВГВ жана 5 – даана такталбаган вирустуу гепатит. 
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Каза болгон энелердин ичинен 29 (72,5%)  төрөттөн кийинки мезгилде, 
анын ичинен 26-өз маалындагы  төрөттө жана 3-ара төрөттөн кийин каза болду. 

Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтар ВГ менен ооруган аялдарды эне 
жана  бала үчүн төрөттүн начар бүтүш мүмкүнчүлүгү боюнча жогорку 
коркунуч тобуна киргизүүгө негиз берет.  Ошондуктан кош бойлуулуктун 
жүрүшүндө энени вируска   I жана III айлыктарда изилдөө зарыл.  Бул иштер 
оорунун андан ары оорлошунун коркунучун жана кош бойлуулуктун начар 
бүтүшүн так баалоого көмөк бермек. 

3.5. ВГ менен ооруган аялдардын фетоплаценттик системасынын 
жана күмөндүн  абалы  

Жатындагы кандын айлануусун текшерүүдө көбүрөөк айкын 
өзгөрүүлөр ВГВ менен ВГС (СД катнаш  жогору көрсөткүчтөрү) топтор-
до табылды, мында өткүр кармаган, ошондой эле өнөкөт түрлөрүнүн  
18-21 гестация жумаларында адегенде кандын айлануусунун төмөнкү 
резистенттүүлүгү тамырлардагы каршылыкты күчөөсү  табылган.  Жогорку 
санда бузулуулар гестациянын  28-31 жана 35-38 жумалар мөөнөтүндө  та-
былган.  Кош бойлуулуктун аягында жатын-плацентардык бузулуулар жана 
бала-плацентардык  кан айлануусу төмөндөгөн. Ушуга окшош кан келүүнүн 
өзгөрүшү киндик артериясынан айкындалган. Бул өзгөрүүлөр топтордун 
арасында статистикалык маанилүү айырмага ээ болгон жок. 

Кош бойлуулуктагы вирустук гепатит түйүлдүктөгү кан айлануу 
көрсөткүчтөрү компенсатордук - көнүү реакциялары жөнүндө маалымдайт, 
бул ВГ менен ооруган кош бойлууларда жатын-плацентрдык бассейнде ге-
модинамиканын баштапкы бузулуулар  тиби боюнча акырындап түйүлдүк-
плацента бассейнинин процесстерине өтүү менен өрчүйт. ВГ өнөкөт 
түрүндө  өтүшүндө жатын-плацентардык кан тамырларында кан айлануу-
нун бузулушу, оорунун өткүр формасына караганда айкыныраак, бирок кан 
келүүнүн (камсыз болуунун) индекстеринин сандык маанилери текшерүү 
тобундагы көрсөткүчтөргө жетпейт. 

Кан келүүнүн патологиялык көрсөткүчтөрүн жатын-плацент артерия-
ларында каттоо,  ВГ менен ооруган кош бойлуулардын ФПЖнын терс божо-
молдук белгиси болуп эсептелет.  

Ошентип, ФПЖнын допплерографиялык изилдөөлөрүн кан келүүнүн 
ылдамдыгынын графигинин өзгөрүшүнө негизделген перинаталдык пато-
логия боюнча прогноздоо жана жогорку коркунучтагы кош бойлуулардын 
топторун (бул топтун кош бойлуулары динамикалык комплекстүү байкалуу-
га жана дарыланууга тийиш) табуу үчүн колдонуу керек. 

Ультра үндүү изилдөөлөр жыйынтыгы ВГга чалдыккан кош бойлуу-
лардын 18-22 жумалык мөөнөтүндө күмөндүн башынын биофизикалык 
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профилинин өсүүсү (БПӨ) артта калган тенденциясы, көкүрөк диаметри, 
ичтин өлчөмү жана санынын узундугу текшерүү тобунун көрсөткүчтөрүнөн 
артта калганы эң айкын ВГВ өткүр жана ВГС өнөкөт түрү менен ооруган 
топтордо табылганын көрсөттү. Кош бойлуулуктун 28-31 жумасында фе-
тометриялык  параметрлердин ВГ менен оорубагандарга салыштырганда 
төмөндөшүнүн аныктыгы ВГВ менен ВГС жана өткүр катуу кармаган түрү 
жана өнөкөт ВГСменен ооруган кош бойлууларда айкындалып табылган. 
Кош бойлуулуктун 35-38 жумасында күмөндүн БПӨ анык (р<0,05)  ВГ чал-
дыккандардын бардыгында төмөндөгөн (5-сүрөт). Күмөндүн курсак диа-
метри менен сандын узундугу текшерилген бейтаптардын кош бойлуулу-
гунун  динамикасында анык айырмаланган жок, бирок бул параметрлердин 
төмөндөө тенденциясы байкалган. Гестация процессинде баланын  масса-
сынын көрсөткүчтөрүнүн орточо чоңдуктарын салыштырганда ВГВ өткүр 
жана ВГС өнөкөт менен топтордо айкыныраак ушул параметрдин текшерүү 
тобунун көрсөткүчтөрүнөн артта калуу тенденциясы байкалды.  

ВГ менен ооруган аялдардын фетометриясы кош бойлуулуктун  III 
үчайлыгында үчүнчү даражадагы күмөн өрчүүсүнүн кармалыш синдрому 
(КӨКс) бардык текшерилген топтордо болду - 5,9%  ВГВ менен ВГС өнөкөт 
түрү, 6,1% –  ВГА менен, 7,2% – ВГС өткүр түрү менен,  8,7% -  ВГВ өткүр 
түрү ошол эле учурда текшерүү тобунда биринчи даражадагы синдром 1,7% 
учурлары аныкталган. 

БПӨ (мм) Д Көкүрөк (мм) Д Курсак (мм) L сан (мм)

ӨВГС

КВГС

ӨВГВ

КВГВ

ВГА

0 50 100 150 200 250 300 350

Норма

87,0* 87,1*

87,5 88,1 64,7

87,2*

88,0 90,0 64,3*

86,5* 86,6* 62,7*

88,2 90,5 65,2

89,6 91,1 66,9

63,5*

87,2

87,6

86,5*

87,9

89,4

5-сүрөт. Күмөндүн  фетометрикалык көрсөткүчтөрү  (М±т). 
Эскертме: * - текшерүү тобунан айырмалануу аныктыгы р<0,05.
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КТГнын салыштырмалуу анализи ВГ менен ооруган кош бойлууларда та-
таалданбаган кош бойлуулукка салыштырганда статикалык жактан маанилүү 
базалдык ритмдин саны, акцелерациянын саны өсүп, вариабелдүүлүгү азайган. 
КТГнын  жалпы баасы ВГС өнөкөт жана ВГВ өткүр түрүндө күмөндүн гипокси-
ясынын башталыш стацдиясы менен жооп адаптациялык реакциянын жүрүшү 
жөнүндө күбөсү болот. КТГнын маанилеринин ченелген  көрсөткүчтөрү та-
бигый физиологиялык варияциялардын алкагына батып, фетоплаценттик же-
тишсиздиктин башталгыч стадиясы күмөндүн өсүүсүнүн патологиясына алып 
келген жок. 

Тондун белоктук ПЛ гормонунун деңгээлин изилдөө кош бойлуулуктун 
28-31 жумасында ВГА жана өнөкөт ВГС топтогу аялдарда ПЛ дин деңгээли 
популяциялык көрсөткүчтөргө чейин көтөрүлгөндүгү, бирок өткүр түрүндөгү 
ВГВ жана ВГСте  көрсөткүчтөр 1,5 эсе, ал эми өнөкөт ВГВ менен 1,4 эсе  
текшерүү тобуна караганда, төмөн экендигинин аныктыгын көрсөттү.   Кош 
бойлуулуктун 35-38 жумасында ПЛдин деңгээли ВГА жана өнөкөт ВГС топ-
торунда текшерүү тобунан анык айырмасы болгон жок, өнөкөт ВГВ  тобун-
да 17,6%, ВГВ жана ВГС өткүр түрүндөгү менен 1,5  эсе текшерүү тобунун 
көрсөткүчтөрүнөн төмөн экендиги аныкталды. 

Кош бойлуулуктун 28-31 жумасында β-ХГЧ деңгээли ВГВ өткүр түрү  
жана ВГВ өнөкөт түрүндөгү менен топтогу аялдарда  текшерүү тобундагы ма-
анилерден 20,7% жана 14,5% шайкештик менен, 35-38 жумасында  ВГВ өткүр, 
ВГВ өнөкөт жана ВГС өткүр түрүндөгү  менен топтогу аялдарда - 17,0%, 13,6% 
жана 11,6%  текшерүү тобунун көрсөткүчтөрүнө караганда төмөн болду. 

Эстриолдун (Э3) түзүм динамикасын изилдөө ВГВ менен ВГС өткүр 
түрү  ооруган кош бойлууларда жана текшерүү тобундагы аялдарда кош бой-
луулуктун 18-22 жумасында Э3 деңгээлинин көтөрүлүшү байкалган, башка 
топтордогу кош бойлууларда гормондун көбөйгөндүгүнүн  аныктыгы байкал-
ган жок. Кош бойлуулуктун 28-31 жумасында Э3 иштеп чыгуу бардык топтор-
до  өскөн,  бирок өнөкөт түрдөгү ВГВ, ВГС жана ВГА менен топтордо орто-
чо көрсөткүчтөр текшерүү маанилеринен төмөн болуп чыкты, ал эми  өткүр 
түрүндөгү  ВГВ жана ВГС топторунда бул көрсөткүчтүн жогорулашы белги-
ленди.  Кош бойлуулуктун 35-38 жумасында бардык топтордо Э3 түзүмүнүн 
орточо мааниси өсүүсү   аныкталбаган айырма менен улантылды, бирок өнөкөт 
ВГВ менен ооруган кош бойлууларда Э3 бир аз деңгээлинин төмөндөшү бай-
калган (текшерүү топторуна салыштырганда), бул фетоплаценттик системасы-
нын чыңалган функционалдык активдүүлүгү жөнүндө маалымдайт.  

Ушул убакка чейин тондун (плацентанын) өзгөрүүлөрү структуралык ВГ 
жапа чеккен же бул вирустардын антигенин алып жүргөн аялдын чыккан то-
нунун, ошондой эле алардын плацентасынын компенсатордук  функциясына 
таасири жетишээрлик изилденген эмес. 
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ВГ бар энелердин плацентанын органометрикалык изилдөөдө,  бардык 
тондун калыңдыгы кичирейүү тенденциясына ээ болуп,  өзгөчө өткүр ВГВ 
жана ВГС өнөкөт түрдөгү менен топтордо максималдуу туюнтулуп,  тондун 
массасынын орточо мааниси төмөндөгөн. Макроскопиялык кароодо   бирдей 
өлчөмдө инволютивдик көрүнүштөр айкындык менен -  фибриноиддик некроз 
жана кальцификация тилкелеринде,  инфаркттар жана псевдоинфаркттар көп 
кездешти. Ткандын кесилишинде көк-кызыл өң 61,3% учурда байкалган; че-
келерин шишик баскан учур 43,8%, изилденген тондо, сары түскө боёлгону  
34,6% учур болду. 

Өзгөчө В жана С өнөкөт ВГ менен ооруган аялдын тонунун гистологи-
ялык изилдөөсүнүн жыйынтыктары плацентанын айкындалган бузулушун 
көрсөттү. Плаценттин морфологиялык изилдөөсү  вирустук этиологиялык пла-
центит деген көрүнүштөр белгиленди. ВГ өткүр өтүшү менен ооруган аялдарда 
сезгенүү өзгөрүүлөрү: КВГА децидуит –3 жана 1 учурда– плацентит;  ВГВ  5 
– децидуит жана  2 – плацентит; ВГС  1– плацентит табылды. ВГ өнөкөт өтүшү 
менен ооругандардын ВГВ түрүндө: плацентит–2,   децидуит –3, хориоамни-
онит -  3 аялда; ВГС менен: плацентит –  1; децидуит -  2, хориоамнионит -  1 
аныкталып табылды.

Фетоплаценттик системанын метаболизминин бузулуулары, анын гор-
мон активдүүлүгү жана инфекциялык патологиянын бар болушу  эненин ВГ 
менен ооруган учурда, өрчүүнүн кармалышына жана баланын өсүшүндө роль 
ойнойт. ВГ чалдыккан аялдардын ФПЖ 77,3% учурда өстү (10 эсеге текшерүү 
тобуна караганда көп). ФПЖ компенсатордук реакция катары ВГА менен 7,6% 
өткүр түрүндө, ВГВ 21,2%, ВГС 4,5%, ал эми өнөкөт түрүндөгү ӨВГВ 22,7% 
жана  ВГС 10,6% аныкталды. Субкомпенсатордук – 1,5% ВГА, ВГС өткүр жана 
өнөкөт ВГВ менен, 3,0% тен - ВГВ өткүр жана өнөкөт ВГС түрүндө, бул учур-
ларда жатын-плацента жана бала-плацентардык тонунун кан айлануусунун бу-
зулушу жана күмөн гипоксиясы белгиленди. Бул учурда плацентте сакталып 
калган структуралык-метаболикалык компенсатордук процесстер баланын фи-
зикалык жактан андан ары төрөөнүн мөөнөтүнө  чейин өсүшүнө шарт түзөт, 
бирок мындай өсүүнүн темпи сапаттык жактан башка деңгээлде болот. Ошен-
тип, жүргүзүлгөн изилдөөлөр кош бойлуулардын кээ бир ВГ  патогенетикалык 
механизмдеринин акушерлик жана перинаталдык татаалдануунун жогорку са-
нына тийгизген таасирин тактоого мүмкүнчүлүк берди. 

3.6. ВГ менен ооруган аялдардын ымыркайынын абалы 
Ымыркайлардын өсүшүнүн 745 таржымалы анализденди. Анын ичинен 

686 вирустуу гепатиттүү аялдардын (негизги топ), жана 59 - оорубаган аял-
дардан төрөлгөн ымыркайлар (текшерүү тобу).  

Ара төрөлгөн балдардын жогорку саны ВГВ өткүр түрү менен ооруган 
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топтордогу белгиленди - 35,1%, ВГС өткүр менен - 27,5% аялдарда, бул 6,9 
жана 5,4 эсе шайкештик менен текшерүү тобунун маанилеринен ашты. 

ВГА аялдардын 12,1% балдары орточо оордуктагы абалда жана 3% аб-
дан оор абалда төрөлүштү.  Ымыркайлардын абалы төрөлгөндө орточо оор-
дуктагы абалда жана абдан оор абалда барынан көп өткүр түрүндо өткөн ВГВ 
(35,1%) жана өткүр ВГС менен аялдарда  (17,1%) бааланды. Ал эми  создуккан 
ВГВнын өнөкөт өтүүсүндө орточо оордуктагы абалда жана абдан оор абалда 
балдар сейрек (19,5%  жана 4,5%) төрөлдү, бирок алардын көрсөткүчтөрү 
текшерүү тобунун көрсөткүчтөрүнөн алда канча жогору болду. Ошондой эле 
өткүр түрүндогү ВГС менен ооруган аялдардан орточо оордуктагы абалда 
17,6% балдар, абдан оор абалда - 3,9% бала төрөлдү. ВГСсоздуккан өнөкөт 
оорусу менен ооругандардан орточо оордуктагы абалда  9,3%, оор абалда – 
1,9% бала төрөлдү.  Ошентип, В түрүндөгү вирустуу гепатит менен ооруган 
топтордо ымыркайлардын төрөлгөндө орточо оордуктагы жана оор даража-
дагы абалдары көбүрөөк кездешти.  

Ымыркайлардын антропометрикалык маалыматтарынын анализи ви-
рустуу гепатит менен ооруган энелерден төрөлгөн ымыркайлардын төмөн 
маанилерине карай тенденциясы тууралуу күбө болот.   Эң ылдыйкы антро-
пометрикалык көрсөткүчтөрдү өткүр кармаган ВГВ менен ооруган энелердин 
ымыркайларыныкы, денесинин узундугу болжол менен 49,1±2,3 см (текшерүү 
тобунда 51,9±2,7см), ал эми төрөлгөндөгү массасы -3117±348г,  3397±405г ор-
дуна текшерүү тобундагыдай түздү.   Башка ВГ менен топтордо ымыркайдын 
антропометрикалык көрсөткүчтөрү текшерүү тобунун көрсөткүчтөрүнөн 
анык айырмалары болгон жок. 

Текшерүү тобунда ден соолугу  таза балдар 79,7% төрөлдү, ВГА менен 
- 78,8%, КВГВ менен - 36,2%,  ӨВГВ менен - 67,9%, ӨВГС менен ооруган 
энелерде 72,0%  дени сак балдар төрөлдү. 

Эрте неонаталдык мезгилдеги татаалдануунун түзүлүшүн изилдөөдө 
ВГА менен ооруган энелердин ымыркайларында патологиялардын таралыш 
көрсөткүчтөрү текшерүү тобунун көрсөткүчтөрүнөн анык айырмаланган жок 
(6-сүрөт).  ВГВ өткүр түрү менен ооруган энелердин балдарында көбүрөөк 
салмакты жоготуунун патологиялык клиникалык белгилери (20,2%), конью-
гациялык сарык (18,1%), ымыркайлардын асфиксиясы (17,0%), респиратор-
дук дисстрес синдрому (РДС) (13,8%) текшерүү тобуна караганда (6,8%), бол-
ду, шайкеш дал келүү менен 6,8%, 13,6%, 3,4% жана 3,4% текшерүүдө түздү.  

ДБС–дем алуунун бузулушунун синдрому; ЖДС-жогорку дүүлүгүүнүн 
синдрому; СПЖ–салмакты патологиялык жоготуу; ЖИ - жатындагы инфекция.

КВГС менен топтогу энелердин ымыркайларында  чоң жыштык менен 
(17,6%) патологиялык салмакты жоготуу, коньюгациялык сарык жана ымыр-
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Норма ВГА КВГВ ӨВГВ КВГС ӨВГС

Өсүүнүн
кемтиктери

ЖИ

Асфиксия

СПЖ

Гипотрофия

0 10 20 30 40 50 60 70

ЖДС

РДС

2,
1

1,
7

1,
83,0

3,0

3,1

3,4

3,4

3,03,4

6,1

6,8 8,46,1

6,8 6,1

6,2

5,3

5,0

3,2

3,7

13,7*

17,0*

13,8*

7,4

7,4

20,2*

15,7*

18,7*

10,0*

17,6

13,7

9,8

5,3 9,8

7,5

5,8 3,7

3,7

кайлардын асфиксиясы (15,7% дан),  ДБС жана жатын инфекциясы (ЖИ) ( 
13,7%дан), бул текшерүү тобунун ушул эле көрсөткүчтөрүн шайкеш келүү ме-
нен 2,6, 1,2, 4,6, 4,0 жана 8,1эсе жогору болду.    

5-сүрөт. Ымыркайлардын патологияларынын таралышы (M±m%).
Эскертме: * - текшерүү тобунун көрсөткүчтөрүнүн маанилеринен айырма-
сы (р<0,05).
РДС–респиратордук дисстрес синдрому; ЖДС-жогорку дүүлүгүүнүн 

синдрому; СПЖ–салмакты патологиялык жоготуу; КИК-курсакта инфекци-
яга кабылуу.

ВГС өткүртүрү менен ооруган топтогу энелердин ымыркайларында  
чоң жыштык менен (17,6%) патологиялык салмакты жоготуу, коньюгаци-
ялык сарык жана ымыркайлардын асфиксиясы (15,7% дан), ымыркайдын  
РДС жана “курсакта инфекцияга кабылуу”(КИ) (13,7%дан), бул текшерүү 
тобунун ушул эле көрсөткүчтөрүн шайкеш келүү менен 2,6, 1,2, 4,6, 4,0 
жана 8,1 эсе жогору болду.  

Вирустуу гепатиттин создуккан өнөкөт түрү менен оорууган энелер-
де кеңири таралган баланын гипотрофиясы  (18,7%), коньюгациялык са-
рык (15,7%), ДБС (10,0%). Ушул көрсөткүчтөр текшерүү тобунун РДС 
көрсөткүчтөрүнүн маанилерине шайкеш келүү менен 6,8; 1,2 жана  2,9 эсе жо-
гору болду. ӨВГС бар энелердин балдарында ымыркайлардын патологиялары-
нын таралышы текшерүү тобунукунан айырмаланган жок. 

Ымыркайлардын патологиялары негизинен В жана С курч  өткүр түрү 
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менен ооруган энелерден төрөлгөн ымыркайларда аныкталганын белгилеп 
кетүү керек.  Бул топтордо салыштыруу тобуна караганда, көбүрөөк гипо-
трофия, күмөн гипоксиясы, төрөттөгү ымыркайдын асфиксиясы, РДС анык-
талып табылды. 

Ымыркайдын курсакта инфекцияга кабылуусунун кездешүүсүнүн саны-
катуу кармаган өткүр түрү менен ооруган энелерде эң жогору болду (13,7%), 
ошол эле учурда бул оорунун өнөкөт учурунда ушул патология текшерүү тобу-
нун көрсөткүчтөрүнөн айырмаланган жок. 

Вирустуу гепатиттин түрлөрү менен оорууган энелерден төрөлгөн 
балдардын тобунда ымыркайлардын тубаса кемтиктери табылды: ӨВГВ - 
5,8%, ӨВГС - 3,7% учур, бул учурларда көбүнчө ашказан-ичеги жолунун 
патологиялары көп кездешти.

Баланын баштапкы салмагынын калыбына келтирүүнүн биз белгилеген 
бузулуулары курч өткүр түрүнө чалдыккан энелердин ымыркайлары. КВГВ 
жана КВГС менен ооруган энелердин балдарына салмак кошулуу  4,6 жана 4,1  
эсеге текшерүү тобундагыларга салыштырганда аз (р<0,05). Көп учурларда ви-
рустуу гепатит бар энелердин ымыркайларынын салмакты аз кошуусу адина-
мия жана эмүүнун алсыздыгынын кесепетинен болот.  

Алынган маалыматтардын текшерүү тобунун маалыматтарына салышты-
руу анализи, вирустуу гепатит жапа чеккен энелерден төрөлгөн ымыркайларда 
эрте неонаталдык мезгилде татаалдануу көп кездешээрин көрсөттү. 

Ошентип, ушул изилдөөлөрдүн жыйынтыктары В жана С вирустуу ге-
патити кош бойлуулуктун жүрүшүнүн мүнөзүнө, төрөтткө жана ымыркай-
дын өсүүсүнө  терс таасирин тийгизет деп жыйынтыктоого мүмкүндүк берет. 
Ымыркайга инфекция жуктуруу төрөт учурунда, ошондой эле вертикалдуу жол 
менен болушу мүмкүн, анткени тонду морфологиялык изилдөөдө вирустук 
этиологиялык плацентит көрүнүшү    аныкталды. 

ВГ менен ооруган аялдардын (КӨКС) күмөндүн өрчүүсүнүн кармалыш 
синдрому 2,6% ымыркайда аныкталды. Ушул топтогу балдардын эрте неона-
талдык мезгилде постнаталдык адаптациясы бузулушу белгиленип, анын ичи-
нен 31,6% интенсивдүү терапия палатасында байкоого жана дарылоого муктаж 
болду, 47,4% неврология статусунда терс жылыштар, баарынан көп жогорку 
нервдик-рефлектордук дүүлүгүүнүн синдрому, жапа чегүү синдрому, гипертен-
зиялык синдром, ошондой эле  вегетовисцералдык дисфункциялар байкалды.  
Апгар шкаласы боюнча баалоо менен бул ымыркайлардын орто жана оор да-
ражадагы асфиксиясы бар экендигин аныкталды. Бул балдар салмагын бир аз 
жоготот, бирок ал абдан жай калыбына келет, узак транзитордук саргаюга жана 
киндиктин жай айыгышына алып келет, алардын бир бөлүгү кювез микрокли-
матына муктаж болушту.  

Ошентип, вирустуу гепатиттүү энелерден туулган балдардын айкын кли-
никалык белгилери жок болсо да, алар узак байкап кароолорго муктаж. 
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ФПКнын бузуулусу

КВГВ г = 0,8: р<0.01
КВГС г = 0,7: р<0.05
ӨВГВ г = 0,5: р<0.05
ӨВГС г = 0,3: р<0.01
ВГА г = 0,2: р<0.05 Төрөттүн

татаалдануусу

ӨВГВ г = 0,7: р<0.01
КВГВ г = 0,6: р<0.05
КВГС г = 0,6: р<0.01
ӨВГС г = 0,5: р<0.01
ВГА г = 0,2: р<0.05Вирустуу гепат

түрлөрү
КВГВ г = 0,9: р<0.01
ӨВГВ г = 0,7: р<0.05
КВГС г = 0,5: р<0.01
ӨВГС г = 0,4: р<0.05
ВГА г = 0,2: р<0.05

Кош бойлуулуктун
татаалдануусу

ӨВГВ г = 0,8: р<0.01
КВГВ г = 0,7: р<0.01
КВГС г = 0,6: р<0.05
ӨВГС г = 0,5: р<0.05
ВГА г = 0,2: р<0.01

Постнаталдык
адаптациянын
таталдуунусу

Жүргүзүлгөн корреляциялык анализ эрте неонаталдык мезгилде деза-
даптация синдромунун өрчүшүнө катышкан бир топ факторлорду көрсөттү.  
Постнаталдык адаптациянын бузулуулары татаалданган кош бойлуулук, төрөт, 
фетоплаценттик комплекстин бузулушу, вирустуу гепатит түрлөрү менен, В 
түрүндөгү өнөкөт вирустуу гепатит учурунда айкыныраак көрүнгөн түз корре-
ляция байланышы аныкталды (7-сүрөт). 

7-сүрөт. Постнаталдык адаптациянын бузулууларынын коркунучтун 
тобокелдик факторлору.

Ошентип, жүргүзүлгөн изилдөөлөр кош бойлуу аялдардын ВГ жогор-
ку жыштыктагы акушерлик жана перинаталдык татаалданууларга таасири-
нин кээ бир патогенетикалык  механизмдерин  тактоого мүмкүндүк берди. 

Гестация процессинин, төрөттүн жүрүшүнүн, төрөттөн кийинки мез-
гилдин, ымыркайдын абалынын, негизги патогенетикалык звеносу болуп, 
вирустуу гепатит түрү менен инфекция процессинин активдүүлүгүнөн көз 
каранды болгон   боордун функциясынын жана кандын ую системасынын, 
фетоплаценттик комплекстин бузулушу, гестациялык анемиянын өрчүшү 
эсептелет.  

3.7. Вирустуу гепатит менен ооруган аялдардын кош бойлуулулу-
гун, төрөтүн, төрөттөн кийинки мезгилин  жана ымыркайларды алып 
баруунун тактикасы   

Кыргыз Республикасында кош бойлуу аялдардын вирустуу гепатит ме-
нен оорушунун бийик деңгээлинин жана алардын өлүмүнүн шартында, ме-
дициналык жардамдын бардык деңгээлинде жан жүргүзүлгөн изилдөөнүн 
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акыркы жыйынтыктарын камтыган, аларды төмөндөтүүгө программа су-
нушталды. 

Изилдөөнүн жыйынтыктары жана алынган маалыматтардын анализи кош 
бойлуулукту, төрөттү, төрөттөн кийинки мезгилди  жана ымыркайларды алып 
баруунун алгоритмин иштеп чыгууга мүмкүндүк берди. Сунушталган вирустуу 
гепатит түрлөрү менен ооруган аялдардын кош бойлуулугун алып баруунун 
схемаларында вирустуу гепатитке чалдыккан кош бойлууларды активдүү табу-
унун, кош бойлууга В жана С маркерлерине  скрининг жүргүзүүнүн зарылдыгы 
чагылдырылган.

Каралган топтогу кош бойлууларга динамикалык диспансердик байкоо 
жүргүзүп, атайын клиникалык-диагностикалык, дарылоо жана профилактика-
лык чараларды  көрүү сунушталат.

КР кош бойлуулардын орууларынын төмөндөшүнүн программасы

I. Саламаттык сактоо 
органдарынын баш-

кармалыгы
1.1. Баштапкы 
медициналык-санитардык 
жардам көрсөтүү жана 
эне-баланын саламаттыгын 
сактоо профилактикалык 
программалары

2.1. Фертилдык жаштагы аялдар-
дын кош бойлуулуктан сырткары 
ден соолугун жакшыртуу

3.1. Кош бойлуу-
лукту оруунун ре-
миссия мезгилинде 
гана бойдон алуу

3.2. Төрөө мөнөтү 
жана төрөтүүнүн 
жолдорун жеке 
акушерлик пато-
логисына жана ВГ 
активдүүлүгүнө 
жана ымыркайга 
жүгүнө жараша, 
жутузбо чаралары

3.3. ВГВ жана 
ВГС мененооруган 
энелерден туулган 
балдарды, не-
онаталдык жана 
ВГнын мезгили-
нин тобокелдик 
коркунуч тобу деп 
эсептөө керек. 
Педиатр жана ин-
фекционист байкоо 
жүргүзүү тийиш

2.2. Бардык кош бойлууларды ВГ 
маркелерин текшерүүгө жиберүү 
HVB- же HVC -инфекцияла-
рын тапканда -инфекционистен 
текшерилүү жана дарылануу

2.3. ВГнын тобокелдик коркунуч 
тобу- АИТ жана бөйрөк оорула-
ры менен биринчи жолу боюна 
бүткөндөр жана төрөгөндөр. Кош 
бойлуулуктун жана төрөттүн татаал-
дануусу менен тобокелдик коркунуч 
тобу-ВГ чалдыккан кош бойлуулар

2.4. ВГ - менен кош бойлуулар 
активдүү патронаж, мезгили менен 
стац. дарылоо, инфекционистте 
текшерилүү. Кош бойлуулукту 
жана төрөттү жеке алып жүрүү

2.5. ӨВГ - менен аялдар - кош 
бойлуулукту пландоо, преграви-
дардык даярдык, ВГВга каршы 
иммунизация

1.2. ВГдан жапа чеккен 
кош бойлууларга №14 
форманы толтуруу

1.3. Диагностиканын 
заманбап жолдорун 
киргизүү. ВГны 
тастыктоонун сапатынын 
мониторинги

1.4. ВГ менен кош 
бойлууларды алып баруу 
боюнча клиникалык 
протоколдору иштеп чыгуу 
жана ишке киргизүү.

1.5. ВГ боюнча агартуу 
ТВ жана радио, ММК 
программаларды.

II. I этаптагы медициналык 
жардам көрсөтүү

III. Акушердик 
стационар
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Төрөттө – төрөттү кылдаттык менен алып баруу, күмөн гипоксиясынын, 
каканак суунун төрөткө чейин агышы, төрөө алсыздыгы, төрөттө жана андан 
кийинки учурда  кан агуу.  Вирустуу гепатит менен ооруган энелердин балдары, 
диспансердик байкоодо болушу керек жана аларды педиатр менен инфекцио-
нист бирге кароо керек.

Сунушталган чаралардын комплексин колдонуу татаалдануунун 
өсүшүнүн, эне өлүмүнүн санын, ошондой эле перинаталдык ооруу менен 
өлүмдү   төмөндөтүүгө көмөк көрсөтөт.  Кош бойлуулукту, төрөттү, төрөттөн 
кийинки мезгилди  алып баруунун сунушталган программасы жана алгоритми 
клиникалык протоколдорду иштеп чыгууда негизи катары алынса болот. 

Кош бойлуулардын 
вирустуу гепатитинин аныктоо алгоритми

Кош бойлууларды HBsAg текшерүү

ВГ такташ үчүн 
маркерлерге текшерүү

Биохимиялык изилдөө, бордун УҮИ,
инфекционистин кеңеши

HBsAg (-)

анти-HAV 
IgM

ВГА

ӨВГВКВГВ

ВГВ

КВГС

анти-HCV 
PHK HCV

ВГС

ӨВГС

HBc IgM, HBc
IgG, Anti-HBC

HBsAg (+)
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Вирустуу гепатит менен кош бойлуулукту алып баруунун алгоритми

КВГВ

КВГВ

КВГВ

КВГВ

ВГА

ВГА

ВГА

ВГА

КБЭ КСФПЖ, ГА

ФПЖ, КБЖ жана 
КББЖ

ФПЖ жана КӨК, ГНБ ГА, КБВГФПЖ

ГНБ, КБВГ, КС, ГА, антенатал-
дык өлүмүнө сак болуу

Инфекция стационарына госпиталдаштыруу

Бойдон түшүү жана эрте токсикоз коркунучтарынын 
профилактикасы жана дарылоо

Кош бойлууну акушер жана 
инфекционисттин байкоо 

жүргүзүсү

I т
ри

ме
ст

р
II

 т
ри

ме
ст

р
II

I т
ри

ме
ст

р

Амбулатордук шартта алып жүрүү 
мүмкүн (кош бойлуулуктун жакшы 

жүрүшүндө жана гестацияда)

ӨВГВ

ӨВГВ

ӨВГВ

ӨВГВ

ӨВГС

ӨВГС

ӨВГС

ӨВГС

КВГС

КВГС

КВГС

КВГС

Бойдон түшүнүн профилактикасы жана дарылоо

Бойдон түшүнүн жана БТС агашынын профилактикасы
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Вирустуу гепатит учурунда төрөттүү алып баруунун алгоритми

Вирустуу гепатит учурунда төрөттүү кийинки мезгилди алып 
баруунун алгоритми

КВГВ

КВГВ

ВГА

ВГА

ӨВГВ

ӨВГВ

ӨВГС

ӨВГС

КВГС

КВГС

Төрөтүү жолдору жекече чечилет. Эң жакшы тактика-табигий жол менен 
өз маалындагы төрөт. Төрөттө эненин жана баланын жаракат албашына 

умтулуу керек. Төрөттө каканак суусунун агышынын жана төрөттөн 
кийинки мезгилде кан агуунун, профилактикасы.

Төрөт сарыктын курчушуна алып келет, эненин абалын текшерип туруу 
зарыл, өзгөчө КВГВ жана ӨВГС учурунда

2-мезгилде 
кыскартуу жана 
оорудан арылтуу 

(пуденталдык 
анестезия жана 
эпизиотомия)

Төрөт 
алсыздыгынын 

профилактикасы

Эмгек эмизүүгө 
болот, себеби 
кутуштуунун 
атенаталдык 
өтүшүү жок

Төрөттөн кийинки 
кан агуу жана 

ириң септикалык 
илдеттердин 

профилактикасы. 
Эгерде эне эмделген 

болсо, эмизүүгө болот. 
ДНК-HBV бар болсо, 

эмизүүгө болбойт.

Төрөттөн бошогондон 
кийин - В+С миксит 

инфекцияларын 
жугузбоо үчүн, В 

вирустуу гепатиттин 
каршы толук 

эмдөөнүн цикли. 
HCV-РНК(+) 

бар аялдардан 
башкаларга, эмизүүгө 

болот

Төрөттү жаны тондурулган 
плазманы даярдоо фонунда, 

үчүнчү мезгилди активдүү, алып 
баруу менен жүргүзүү керек 
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ВГ менен орууган энелердин ымыркайларын алып баруунун 
алгоритми

ВГВ

ХВГВОВГВ

ВГА

HBsAg (-) РНК HCV (-)РНК HCV (-)HBsAg (+)

HBsAg (+)

АЛТ (-) АЛТ (+)

ВГС

Атенаталдык 
берүүнүн 

козгогучтары 
жок

Узакка чейин 
дарылоо жана 

байкоо

3 айда АЛТ 
диспансердик 

каттоо

1 жылга чейин 
маркерлерге 

пландык текшерүү 
менен диспансердик 

каттоого алуу

Биохимиялык 
изилдөөлөр, 

боордун УДИ, 
ПЖР ж.б.

Узакка созулган дарылоо жана 
диспансердик байкоо

Төрөт үйүндө 
HBsAgга текшерүү 
(венадан кан алуу)

1-жылда АЛТга жана 
anty-HCV

АЛТ жана anty-HCV (+)

1-суткада РНК 
HCVны аныктоо

ТЫЯНАКТАР
1. Кыргыз Республикасында кош бойлуулардын ВГ түзүлүшүндө са-

рыктын  өнөкөт В (49,2%) жана С (20,8%) түрлөрү басымдуулук кылат.  Кош 
бойлууларда А вирустуу гепатитти жуктуруп алуунун жолдору тиричилик 
контакты (36,4%) жана суу фактору (67,6%);  В жана С вирустуу гепатитти – 
амбулатордук-поликлиникалык шарттарда жугузуп алуу (14,2% жана 56,3%), 
үй-бүлө ичинде жугузуп алуу (36,0% жана 67,2%).  

2. Кош бойлуунун ВГ зыяндуу кесепети ВГА учурунда азыраак айкын-
далып көрүнөт,  көбүрөөк айкын   ВГВ жана ВГСда болот. Эң начар клиника-
лык жыйынтыктар ооруунун курч стадияларында аныкталган. ВГВ менен оо-
руган кош бойлууларда ВГА менен ВГСга салыштырганда  оорунун жүрүшү 
тез өтөт. ВГВ менен ВГС ооруунун курчушу I (32,1%) жана III үчайлыкта 
(46,4%) көбүрөөк болот.  
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3. ВГ курч түрүндө I үчайлыкта эрте талгак 1,4 эсе, бойдон түшүү - 
1,7 эсе, өнөкөт формалары учуруна караганда жана текшерүү тобунун 
көрсөткүчтөрүнөн 10,8 жана 4,1  эсе жогору. II үчайлыкта ВГ өткүр түрүндө 
бойдон түшү коркунучу көп аныкталат (1,9 эсеге көп текшерүү тобуна кара-
ганда жана 1,4 эсеге көп өнөкөт түрүнө караганда), кош бойлуулуктун гипер-
тензивдик бузулушу жана ФПЖ, текшерүү тобуна салыштырганда  2,0 жана 
3,0 эсеге жогору, В жана С ВГ курч жана өнөкөт өтүшү менен топторго са-
лыштырма алардан анык айырмасы жок. Кош бойлуулуктун  III үчайлыгында 
ВГАдан башка, ВГ бардык түрлөрүндө ара төрөө коркунучу көп сакталат 
(38,2%-45,5%,); анын өткүр курч мүнөзүндө күмөн гипотрофиясы,  текшерүү 
тобуна караганда 6,1 эсеге көп, өнөкөт мүнөздө өткөн түрлөрүндө 1,2 эсеге 
көп кездешет. 

4. ВГ менен ооруган аялдардын бардыгынын төрөтү, текшерүү тобу-
на салыштырганда татаалдануу менен өтөт. Эң көп патологиялык аялдардын 
төрөттөрү  ВГВ жана ВГСнын курч жана өнөкөт түрүндө көп орун алат, ушул 
эле учурда, каканак суусунун эрте агышы, ара төрөө, төрөт алсыздыкпатоло-
гиясы, ымыркай (дисстрес синдром) гипоксиясы, баланын тонунун бекиши 
жана бөлүнүшүнүн патологиясы, патологиялык кан агуу белгиленет. КВГВ 
учурларында өз маалында төрөөнүн саны 66,3%, ал эми КВГСда- 72,7% чей-
ин төмөндөдү. ВГ менен ооруган аялдардын төрөттөн кийинки мезгилинин 
татаалдануусунун жалпы саны 36,3% түзөт, бул  дени соо аялдарга салыш-
тырганда 2, 6 эсеге көп. Төрөттөн кийинки мезгилде эң көп татаалдануулар 
ӨВГВ менен ооруган аялдарда кездешет. Эндометрит, гипогалактия, төрөттөн 
кийинки кан агуу шайкеш келүү менен 1,7, 2,1, 2,5 эсеге, текшерүү тобуна ка-
раганда көп байкалат. 

5. Вирустуу гепатиттин  кесепетинен эне өлүмүн анализдөө  эң көп эне 
өлүмүнүн бирдик салмагы (ЭӨ) биричи жолу боюнда болгондордо (65,0%), 
биринчи жолу төрөп жаткандар (72,5%) 20-24 жаштагы (45,0%) экендигин 
көрсөттү.  ВГВ диагнозу 45,0% бейтапка,  ВГС менен – 32,5% учурда коюлду. 
Төрөттөн кийинки мезгилде 72,5% аял каза тапты. Төрөткө чейинки мезгил-
де энелерди жоготуу көбүрөөк өткүр катуу кармаган ВГВда, төрөт учурунда 
жана төрөттөн кийинки мезгилде создуккан өнөкөт ВГСда кездешет. Аялдар-
дын өлүмүнүн себептери болуп боор-бөйрөк жетишсиздиктери, ээнцефалопа-
тия, кандын уюшунун бузулушу жана массалык кан жоготуу эсептелет. 

6. ФПЖ ВГбар аялдардын 77,3% өрчүдү, мунун өрчү коркунучу 
текшерүү тобуна салыштырганда 10,2 эсеге жогору болду. ФПЖ компенси-
яланган түрү болуп 7,6%  ВГА , 21,2% - КВГВ менен, 4,5% - КВГС, 22,7% 
-  ӨВГВ жана 10,6% -  ӨВГС менен ооруган бардак кош бойлууда диагноз-
долду. Субкомпенсияланган түрү -  ВГА, ӨВГВ жана КВГСда - 1,5%, КВГВ 
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жана ӨВГСда - 3,0%.Үч даражадагы күмөн өрчүү кечигиш синдрому бардык 
текшерилип жаткан топтордо - 5,9%  ӨВГВ жана ӨВГС менен,  6,1% –  ВГА,  
7,2% –  КВГС,  8,7% -   КВГВ менен топтордо изилденди. В жана С вирустуу 
гепатиттин өтүшүп кеткен формасы менен ооруган аялдардын плацентинин 
гистологиялык изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары боюнча баланын тонунун 
айкын бузулушу белгиленди. 

7. Вирустуу гепатитти бар аялдардын туулган балдарынын орто жана 
оор даражадагы  абалдары КВГВ (35,1% жана11,7%), ӨВГВ (19,5% жана 
4,5%), КВГС (17,6% жана 3,9%) түрлөрү менен жапа чеккендерде көп кез-
дешет.  Эрте неонаталдык мезгилде КВГВ жана КВГС менен ооруган эне-
лердин балдары көбүнчө патологиялык  салмакты жоготуунун клиникалык 
белгилерине ээ болушат  (20,2% жана 17,6%), коньюгациялык сарыкка (18,1% 
и 15,7%), ымыркайлардын асфиксиясы (17,0% жана 15,7%), респиратордук 
дисстрес синдрому (РДС) (13,8% жана 13,7%), ымыркайларда  КВГС менен 
13,7% учурда курсакта инфекция кабылуу (КИК) табылат.

8. Вирустуу гепатиттен жапа чеккен кош бойлууларды активдүү тек-
шерип табуу, В жана С маркерлерине кош бойлууларга  скрининг жүргүзүү, 
ушундай топтогуларга динамикалык диспансердик байкоо жүргүзүү, атайын  
клиникалык-диагностикалык, терапевттик жана профилактикалык чараларды 
кош бойлууларга карата ишке ашыруу зарыл. Төрөттө -  өзгөчө сактык менен 
төрөттү алып баруу, ымыркай гипоксиясынан, каканак суусунун эрте агышы-
на, төрөт алсыздыгына, төрөт маалында жана андан кийинки эрте мезгилде 
кан агууга  карата профилактикасын жүргүзүү керек. ВГ жапа чеккен энелер-
дин балдары, педиатр менен инфекционисттин көзөмөлүндө диспансердик 
байкоодо болуулары керек.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР  
Кыргыз Республикасында кош бойлуу айымдарда вирустуу гепатит  

дартынын жана набыт болуусунун жогорку деңгээлине байланыштуу бар-
дык медициналык жардам деңгээлдеринде аларды төмөндөтүү боюнча иш-
чараларды жүргүзүү.

1. Бойго бүтүгө чейин даярдануу этабында:
1.1. ВГВ түрүнө каршы бардык бала төрөөчү курактагы айымдарды 

иммунизациялоону сунуштоо.
1.2. Өнөкөт вирустуу гепатит менен бардык айымдарга кош бойлуу-

лукту пландоону, кош бойлуулуктан мурун даярданууну сунуш-
тоо. Вирустуу гепатиттин  В жана С түрү боюнча бардык корку-
нуч топторундагы жубайлардын текшерүүсүн өткөрүү.

2. Кош бойлуулук этабында:
2.1. Бардык кош бойлуу айымдарды ВГ маркерлерине канды 

изилдөөгө жиберүү. Аларды табууда ооруканага жаткырып, аку-
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шер-гинеколог менен биргеликте инфекционистте көзөмөлдөө 
жана дарылоо зарыл. 

2.2. ВГ бар кош бойлууларды кош бойлуулуктун  жана төрөттүн жа-
гымсыз жүрүшү жана боор кызматынын бузулушу боюнча корку-
нуч топко киргизүү сунушталат. 

2.3. Кош бойлуулукту токтотууну бойдон алуу жалгыз гана оорунун 
ремиссиясы кезинде аткаруу зарыл. 

2.4. Кош бойлуулук учурунда бойдон түшүү коркунучун, фетопла-
центардык жетишсиздиктин, кош бойлуулуктун гипертензивдик 
бузулууларынын өрчүшүн, күмөн гипоксиясын,  коагулопатия-
лык синдромду, аз кандуулукту алдына алууну жана дарылоону 
аткаруу зарыл. Курч боор жана бөйрөк жетишсиздигинин, пла-
центанын жатындан ажыроо аномалияларынын, күмөн антена-
талдык өлүмү боюнча жогорку этияттык.    

3. Төрөт этабында:
3.1. Төрөт мөөнөтү жана төрөт ыкмалары  акушердик патологияга, 

ВГ активдүүлүгүнө жана вирустук жүктөмгө жараша жекече 
аныкталат. ВГ төрөтүп алууга карата эң жакшы тактика – бул жо-
лору аркылуу табигый төрөт. 

3.2. Төрөттө эненин жана күмөндүн эң аз жараланышына, каканак 
суусунун төрөттөн эрте агып калуусун, төрөт жүрүшүнүн алсыз-
дыгын алдын алууга, пудендалдык анестезия жана эпизиотомия 
аркылуу 2-мезгилди кыскартууга жана ооруксуздандырууга, 
төрөттүн эрте жана төрөттөн кийинки мезгилде кан агышын ал-
дын алууга умтулуш керек.  

3.3. Төрөгөн аялдын абалын  туруктуу көзөмөлдөөнү сунуштоо, ант-
кени төрөт гепатиттин  жүрүшүн оорлотот. Төрөттөн кийинки кан 
агууларды жана ириң-септикалык оорулардын алдын алуусун 
ишке ашыруу.  

4. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга кам көрүү боюнча сунуштар:
4.1. Эгер төрөгөн аял эмделсе, ВГА жана  ВГС, ВГВ  учурунда 

эмизүүнү сунуштоо. 
4.2. В жана С вирустуу гепатит менен энелерден төрөлгөн балдарды 

неонаталдык мезгилдин жана ВГ татаалдануусу боюнча корку-
нуч тобокелдик тобу катары саноо, оорунун өз убагында анык-
тоо, анын өнөкөт түрлөрүн алдын алуу максатында терең дина-
микалык текшерүү жүргүзүү, жашаган жери боюнча педиатрдын  
жана инфекционисттин 1 жашка чейин көзөмөлү астында болуу.      
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Шоонаева Нургуль Джумагазиевнанын “Кош бойлуулук жана ви-
рустуу гепатит: кош бойлуулуктун жүрүшүнүн клиникалык - патоге-
нетикалык өзгөчөлүктөрү,  төрөттүн натыйжасы, эне жана ымыркай 
үчүн терс кесепеттерди төмөндөтүү жолдору” темасында14.01.01 – аку-
шерлик жана гинекология адистиги боюнча медицина илимдеринин 
доктору илимий даражасына изденүү үчүн диссертациясына

КОРУТУНДУ 

Негизги сөздөр: кош бойлуулук; вирустуу гепатит; кош бойлуулуктун 
жүрүшү, төрөт, төрөттөн кийинки мезгил, ымыркайлар. 

Изилдөөнүн максаты: ар түрдүү вирустуу гепатит менен ооруган 
боюнда барлардын кош бойлуулуктун, төрөттүн жүрүшүнө жана ымыр-
кайдын абалына өз ара таасиринин клиникалык - функционалдык мыйзам 
ченемдүүлүктөрүн, эне менен ымыркайга вирустуу гепатит терс таасирле-
рин азайтууну жолдорун илимий жактан негиздөөнү көрсөтүү.

Изилдөө объектиси: кош бойлуулуктун ар кандай мөөнөтүндөгү 894 
бейтап, алардын ичинен 795 ар түрдүү вирустуу гепатит менен, 59 дени соо 
кош бойлуу айымдар, жугуштуу дарттан каза болгон 40 кош бойлуу энелер-
дин таржымалы.  

Изилдөө ыкмалары: клиникалык, лабораториялык, биохимиялык, 
УДИ, допплерометрия, морфологиялык, статистикалык.  

Алынган натыйжалар жана алардын илимий жаңылыгы:  Алгач-
кы жолу вирустардын башка түрлөрүнүн (С, Д, Е, А) өсүшүндө  вирустуу 
гепатит ичинен   кош бойлуу айымдарда В вирустуу гепатит басымдуулук 
кылары аныкталды. Биринчи жолу ВГА жана ВГС менен салыштырмалуу 
вирустуу гепатит В  өткүр катуу түрүндөгүү ачык көрүнгөн терс таасирле-
ри; В жана С вирустуу гепатиттүрлөрүкош бойлуулуктун I (32,1%) жана III 
(46,4%)  үч айлыктарында кармашы аныкталып чыкты. Кыргызстанда ал-
гачкы жолу кош бойлуулуктун оордошувирустуу гепатиттинтүрүнө жана 
кош бойлуулуктунайына жараша көз карандуулугунайырмалаган талдоо 
жүргүзүлдү.  Биринчиден болуп вирустуу гепатиттен кош бойлуунун на-
быт болушу төрөттөн кийинки мезгилде, анын ичинде өз маалындагы 
төрөттөн кийин, өзгөчөвирустуу гепатиттин В жана С түрүндөө көбүрөөк, 
негизинен боор эзилип комага түшүү, өткүр курч кармаган боордун же-
тишсиздинен, коагулопатиялык кан агуунун натыйжасында болгону 
көрсөтүлдү. Кош бойлуу жана ымыркай үчүн вирустуу гепатит учурунда 
кош бойлуулук жүршүнүн бузулушу жана терс таасирлердин кесепеттери 
ишке ашышында жатын – плацентардык кан айлануусунунөзгөрүүсүндө 
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артыкчылыктуу  ролунун морфологиялык бышыктоосу алынды. Кош 
бойлууларда ымыркайларга зыян келтирүүчү таасири В жана С өткүр 
түрүндөгү вирустуу гепатитте, ошондой эле создуккан Втүрүндөгү ви-
рустуу гепатит учурунда көбүрөөк экени көрсөтүлдү. Алынган натыйжа-
лар кош бойлууларда вирусту гепатиттин алдын алуу, кош бойлуулуктун 
жүрүшүн көзөмөлдөө, төрөттү жүргүзүү  жана ымыркайды көзөмөлдөө 
программасын иштеп чыгууга илимий негиздеме болду.    

Колдонуу тармагы: акушерлик жана гинекология
Түзүлүшү жана библиография: Диссертация 263 компьютердик 

терүүдөгү баракта баяндалган, жана кириш сөздөн, “Адабий булактардын 
тизмеси”, “Материал жана изилдөө ыкмалары”, “Изилдөөлөрдүн натыйжа-
лары” бөлүмдөрүнөн, корутунду менен практикалык сунуштардан турат. 
Иш 15 сүрөт жана 54 таблица менен иллюстрацияланган. Библиографиялык 
көрсөткүч  402 булакты, ошондой эле 137 орус тилдүү жана 265 четөлкөлүк 
авторлорду камтыйт.

 
РЕЗЮМЕ

диссертации Шоонаевой Нургуль Джумагазиевны на тему «Бере-
менность и вирусный гепатит: клинико-патогенетические особенности 
течения беременности, исходы родов, пути снижения негативных по-
следствий для матери и новорожденного» на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 
гинекология

Ключевые слова: беременность, вирусный гепатит, течение беремен-
ности, роды, послеродовый период, новорожденные. 

Цель исследования: представить клинико-функциональные зако-
номерности взаимовлияния вирусных гепатитов различной этиологии и 
беременности на течение гестационного процесса, родов и состояния но-
ворожденного для научного обоснования путей снижения негативных по-
следствий гепатитов для матери и новорожденного.

Объект исследования: 894 пациенток на различных сроках бере-
менности, из них 795 с вирусными гепатитами различной этиологии, 59 
здоровых беременных женщин и 40 историй беременности матерей, по-
гибших на фоне вирусных гепатитов.

Методы исследования: клинические, лабораторные, биохимиче-
ские, УЗИ, допплерометрия, морфологические, статистические. 

Полученные результаты и их научная новизна. Впервые уста-
новлено, что в структуре вирусных гепатитов у беременных женщин пре-
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обладает вирусный гепатит В, при нарастании других разновидностей 
вирусов (С, Д, Е, А). Впервые установлено более выраженное негатив-
ное последствие для беременности острой стадии гепатита В по срав-
нению с ВГА и ВГС, преимущественное обострение гепатитов В и С в I 
(32,1%) и III (46,4%) триместрах беременности. Впервые в КР проведен 
дифференцированный анализ зависимости осложнений беременности 
от этиологической принадлежности гепатитов и стадии беременности. 
Впервые показано, что материнская смертность у беременных с вирус-
ными гепатитами чаще отмечается в послеродовом периоде, в том числе 
и при срочных родах, преобладает при вирусных гепатитах В и С, и, как 
правило, является следствием развития печеночной комы, острой пече-
ночной недостаточности, коагулопатического кровотечения. Получено 
морфологическое подтверждение приоритетной роли маточно-плацен-
тарного кровообращения в реализации нарушений гестационного про-
цесса и негативных последствий для беременной и плода при вирусных 
гепатитах. Показано, что повреждающее влияние вирусных гепатитов у 
беременных на новорожденного наиболее значимо при острых гепатитах 
В и С и при хроническом гепатите В. Полученные результаты явились 
научным обоснованием разработки программы профилактики гепатитов 
у беременных, контроля течения периода беременности, ведения родов и 
наблюдения за новорожденными.

Рекомендации по использованию: следует внедрить в практику ро-
дильных домов, стационаров, центров семейной медицины, инфекционных 
больниц, а также в учебные программы медицинских ВУЗов.

Область применения: акушерство и гинекология. 

SUMMARY
of the dissertation by Shoonaeva Nurgul Dzhumagazievna on the 

topic: “Pregnancy and viral hepatitis: clinical and pathogenetic features of 
pregnancy course, birth outcomes, ways to reduce negative consequences 
for mother and newborn”, for the academic degree of Doctor of Medicine, 
major: 14.01.01 - obstetrics and gynecology

Key words: pregnancy, viral hepatitis, pregnancy course, delivery 
(childbirth), postpartum period, newborn.

Research objective: to present clinical and functional patterns of 
the interaction of viral hepatitis of different etiology and pregnancy on the 
course of gestational process, birth and status of the newborn for the scientific 
substantiation of ways of reducing the negative effects of hepatitis for the 
mother and newborn.



44 45

Subject of research: 894 patients on the different periods of pregnancy, 
795 out of them have viral hepatitis of different etiology, 59 are health pregnant 
women and 40 medical histories of the pregnancy of the pregnant women, who 
died on viral hepatitis background. 

Research methods: clinical, laboratory, biochemical, US, dopplerometry, 
morphological, and statistics. 

Obtained results and their scientific novelty. For the first time ever it was 
found that in the structure of viral hepatitis in pregnant women viral hepatitis 
B prevails, with an increase of other kinds of viruses (C, D, E, A). For the first 
time ever it was found a more pronounced negative impact of the acute stage 
of hepatitis B on the pregnancy compared with HAV and HCV, predominant 
exacerbation of hepatitis B and C in I (32,1%) and III (46,4%) trimesters of 
pregnancy. For the first time ever in the Kyrgyz Republic a differentiated analysis 
of the relationship of pregnancy complications to etiological identity of hepatitis 
and the stage of pregnancy. For the first time ever it was shown that maternal 
mortality in pregnant women with viral hepatitis is more frequently observed 
in the postpartum period, including urgent delivery, prevails in viral hepatitis 
B and C, and as a rule, is a consequence of the development of hepatic coma, 
acute liver failure, DIC-syndrome. Morphological confirmation of the priority 
role of the utero-placental circulation in the implementation of violations of the 
gestational process and negative consequences for a pregnant woman and fetus 
with viral hepatitis was obtained. It was shown that the  damaging impact of viral 
hepatitis in pregnant women on the newborn is more significant at acute hepatitis 
B and C and chronic hepatitis B. These results were the scientific rationale for 
the development of the prevention programme of hepatitis in pregnant women, 
monitoring of the course of pregnancy, childbirth and observations of newborns.

Application recommendations: to introduce in practice of maternity 
hospitals, hospitals, the centers of family medicine, infectious hospital, and also 
in curriculums of medical institutions of higher learning.

Field of application: Obstetrics and gynecology.  
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