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ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

 

Диссертация темасынын актуалдуулугу. Гидроцефалия оорусу 1000 

ымыркайдын ичинен 2-4 бейтапта жогорку жыштыкта (Л.О. Баделян, 1986; Ф.Ф. 

Хафизов, 2012) ар түрдүү кесиптеги доктурлардын көңүлүн бурган (педиатрлар, 

неонатологдор, нейрохирургдар, балдар хирургдары), балдарга көп учурда 

майыптуулукту алып келген, татаал диспансерлик көзөмөлдөөнү жана 

хирургиялык ыкмалардын туруктуу терапевтикалык натыйжалуулугунун 

жоктугу менен өзгөчөлөнгөн балдардын патологиясына кирет. 

 Жазалма каналча операцияларын, Сильвий суу түтүгүн кеңейтүүнү, 

үчүнчү карынчанын түбүн перфорациялоону, жүлүн суюктугунун агып 

чыгуунун тоскоолдуктарын жок кылууну калыптанган дарылоонун хирургиялык 

ыкмаларынын жардамы менен гидроцефалиясы бар балдарды толук 

айыктыруунун көптөгөн аракеттери белгилүү. 

 Дарылоонун хирургиялык ыкмаларынан вентрикуло-перитонеалдык 

жазалма каналча ыкмасы эң жайылганы, аны жүргүзүү 50-80% жеткен 

операциялардан кийинки кабылдоолордун жогорку жыштыгы менен коштолот 

(Коршунов, 2007; М. Shulmom, 2009). 

Бул жагдайлар гидроцефалия пайда болуусунун себеп болгон 

факторлорунун ар түрдүүлүгү (Л.М. Кузенкова, 1991), дарылоо тактикасын 

тандоо жана операция болгон балдарды кароо жөнүндө түрдүү пикирлердин 

болушу менен шартталган. 

Гидроцефалия менен бейтаптардын дарылоосу активдүүрөөк өткөрүлгөн 

сайын, алардын көбүнүн өмүрү улуу куракка чейин узарууда жана ошончолук 

көбүрөөк майыптуулук мүмкүндүгү жогору болгон дарттын баскычындагы 

бейтаптар жашап кеткен абал турукташууда. 

Жакынкы келечекте көйгөй күчөшү мүмкүн: дене массасы абдан төмөн 

жана экстремалдуу аз салмакта төрөлгөн балдар санынын көбөйүшүнөн улам 

гидроцефалиянын оорулуулугу жана жайылуусу жогорулайт. Бул балдардын 

гидроцефалиясынын патоморфологиялык негизи – гестациялык мөөнөттүн 

өтүшүнүн ар түрдүү бузулууларында күмөндөрдө өнүккөн гипоксиялык-

ишемиялык процесстер. 

Абдан жакшы натыйжада деле, балдардын психомотордук жана 

физикалык өнүгүүсүнүн бузулуулары сакталуу ыктымалы абдан жогору бойдон 

кала берүүдө деген чечимге келүүгө басылмалардын анализи мүмкүндүк берет. 

Аз гана кабарлар гидроцефалиясы бар балдардын жашоо сапаты жана аны 

жакшыртуу мүмкүндүктөрү жөнүндө маалыматтарды камтыйт. 
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Жогоруда айтылгандарга байланыштуу, гидроцефалиянын социалдык 

жана медициналык көйгөйлөрүн төмөндөтүүнүн актуалдуу резерви ушул тубаса 

патология менен балдардын төрөлүүлөрүн алдын алуунун мүмкүндүктөрүн 

издөө, мындан аркы тактоо, ар бир конкреттүү учурда дарт аныктама ыкмаларын 

унификациялоо жана гидроцефалияны эң натыйжалуу дарылоону тандоо экен 

деп эсептесе болот. 

Жогоруда аталган аспекттерди билүү бул изилдөөнүн максатынын жана 

маселелеринин негизги болду, анткени алар актуалдуу жана зор практикалык 

мааниге ээ. 

Диссертация темасынын приоритеттүү илимий багыттар же негизги 

илимий-изилдөө эмгектер менен байланышы 

Диссертация Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун (ЭжБК УБ) 

хирургиялык бөлүмүнүн «Балдардын ар түрдүү органдарынын жана 

системаларынын тубаса патологиясы: клиника-этиологиялык аспекттер, 

дарылоонун консервативдүү жана хирургиялык ыкмаларын мыктылоо» 

комплекстүү темасынын алкагында аткарылган, мам.каттоонун № 0007217. 

Изилдөөнүн максаты. Клиникалык-лаборатордук жана шаймандык 

маалыматтарды комплекстүү талдоонун негизинде гидроцефалиянын дарт 

аныктамасын жана дарылоосун жакшыртуу боюнча чараларды иштеп чыгуу 

жана бейтап балдардын жашоо сапатын жогорулатуу. 

Изилдөөнүн маселелери: 

1. Балдар гидроцефалиясынын өнүгүшүнө өбөлгө болгон социалдык-

турмуштук жана медициналык-биологиялык факторлордун комплексин 

изилдөө, алардын рангдык маанисин баалоо жана балдарда гидроцефалия пайда 

болуу мүмкүндүгүн болжолдоо алгоритмин иштеп чыгуу. 

2. Гидроцефалия менен текшерилген балдардын жетектөөчү клиникалык 

белги-комплекстерин көрсөтүү. 

3. Хирургиялык дарылоо алган гидроцефалия менен балдардын НСГ, 

УЗДПГ жана МРТ көрсөткүчтөрүн изилдөө. 

4. Гидроцефалиясы бар балдардын жашоо сапатынын натыйжалары жана 

динамикасынын негизинде консервативдүү жана хирургиялык дарылоосунун 

жыйынтыктарына баа берүү. 

Алынган натыйжалардын илимий жаңылыгы 

- Алгачкы жолу рангтык талдоонун негизинде балдарда гидроцефалия 

пайда болууда бир катар социалдык-турмуштук жана медициналык-

биологиялык факторлордун салымы такталды, ушуну менен бирге 

медициналык-биологиялык предикттердин басымдуу болгон болжолдоочу 

маанилүүлүгү көрсөтүлдү (энелердин оорулуулугу, төрөттөр санынын көбү ОR-
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1,16, кош бойлуулук жана төрөттөр өтүшүнүн ар түрдүү бузулуулары, ОR 1,45 

тен 2,89 чейин, кош бойлуулук убагында психологиялык стресс ОR-1,609), өз 

кезегинде, ымыркайлардын бул патологиясын алдын алуунун башкарылуучу 

факторлорунун тобуна аларды кошууга мүмкүндүк берет. 

- Гидроцефалиянын клиникалык белгилеринин ишке ашырылуусунда 

сезгенүүчү процесстердин жана карынчалар ичиндеги кан куюлуулардын 

этиологиялык маанилүүлүгү текшерилгендердин тобунда 36,7 жана 38,8% 

иретке ылайык түздү. БНС функциясы бузулуусунун клиникалык 

билинүүлөрүнүн жогорку жыштыгы (чүнчүүнүн синдромдору - 38,8%, 

кыймылдын бузулуулары – 42,8%, калтыроо-карышуу синдрому – 27,5%) 

гидроцефалиянын кеч дарт аныктамасынан кабар берет, ал психомотордук 

бузулуулардын белгилери жана жашоо сапаты боюнча бейтаптардын жогорку 

майыптуулугунун себеби. 

- Хирургиялык стационарга жолдоо үчүн эрте тактоо, деңгээлин жана 

көрсөткүчтөрүн аныктоо максатында шаймандык ыкмаларды (НСГ, УДДГ, 

МРТ) пайдалануунун алгоритми иштелип чыкты, клиникалык билинүүлөргө 

салыштырмалуу визуализациялык изилдөөлөр көрсөткүчтөрүнүн натыйжалуу 

экендиги көрсөтүлдү. 

- 30-40% бейтаптын гана жашоо сапатын мыктылоого мүмкүндүк берген, 

консервативдүү же хируругиялык дарылоонун ыкмаларын аныктоочу, 

гидроцефалия менен ооруган балдардын жашоо сапаты оору симптомдорунун 

билинүүчүлүгүнүн формасынан жана деңгээлинен көз каранды, бирок кечирээк 

куракта (7 жаш) хирургиялык дарылоодон өмүрүнүн биринчи жылында балдар 

гидроцефалиясын дарылоонун оперативдүү ыкмаларынын медициналык-

экономикалык таасирдүүлүгү 9 эседен алда канча жогору. 

Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү 

- Ымыркайларда жана наристелерде гидроцефалиянын калыптануусунда 

кооптуулук топторун түзүп жатып, маанилүү болжолдоочу кооптуулук 

факторлорун пайдалануу, алдын алуунун чараларын жекелетүүгө жана тактоого, 

ошондой эле гидроцефалия менен балдардын санын төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк 

берет. 

- Практикалык саламаттыкты сактоо үчүн төмөнкүлөр иштелип чыкты: 

▪ балдар гидроцефалиясын болжолдоонун таблицасы; 

▪ шаймандык ыкмаларды пайдаланып, гидроцефалия жүрүшүнүн дарт 

аныктамасынын жана контролунун алгоритми; 

▪ дарылоонун натыйжалуулугун аныктоо жана оорунун кийинки 

өнүгүүсүн болжолдоо үчүн гидроцефалиясы бар балдардын жашоо сапатын 

баалоонун алгылыктуулугу жана максатка ылайыктуулугу далилденди; 
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▪ гидроцефалия менен бейтаптарды хирургиялык стационарга жолдоп 

жатканда жана хирургиялык операция өткөрүүгө көрсөткүчтөрдү аныктоодо 

изилдөөлөрдүн минималдуу көлөмдөрү жөнгө салынды. 

- Изилдөөнүн жыйынтыктарын студенттерди окутуу процессинде жана 

медициналык билим берүү мекемелеринде доктурлардын квалификациясын 

жогорулатууда пайдаланууга сунушталат. 

Алынган натыйжалардын экономикалык маанилүүлүгү  

 Бейтаптарды эрте аныктоонун, рационалдуу дарылоону өз убагында 

дайындоонун, балдардын жашоо сапаты жогорулашынын, психомотордук 

майыптуулуктун жогорку даражасы менен балдар санын төмөндөтүүнүн 

эсебинен алынган жыйынтыктарды практикалык саламаттыкты сактоого 

жайылтуу медициналык-экономикалык натыйжа бериши мүмкүн. 

Изилдөөнүн жыйынтыктарын жайылтуу 

 Эмгектин илимий корутундулары И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын 

балдар хирургиясы кафедрасынын студенттеринин жана ординаторлорунун окуу 

программаларына киргизилген. 

Практикалык сунуштар ымыркайлар патологиясы, перинаталдык 

патология жана ЭжБКУБ хирургиялык бөлүмдөрүнүн ишинде пайдаланылат. 

Коргоого киргизилген диссертациянын негизги жоболору 

1. Гидроцефалия менен балдардын төрөлүү жыштыгы төмөндө 

көрсөтүлгөн кооптуулук факторлорунун комплекси менен жыйындалат: 

• медициналык – кош бойлуулук жана төрөттөрдүн өтүшүнүн 

бузулуусу, өткүр респиратордук (дем) вирустук инфекциялар (ӨРВИ) жана суук 

тийме оорулар, кош бойлуу кезде психологиялык стресс, жаңы төрөлгөн кезде 

бузулуулар (ара төрөлүү, тумчугуу, төрөттөн жаракаттар); 

• биологиялык – кош бойлуулук санынын көбү (4төн 11ге чейин), 

эненин оорулары, атанын курагы 40 жаштан жогору; 

• социалдык-турмуштук – канааттандыраарлык эмес жашоо 

шарттары, үй-бүлөдө зыяндуу адаттардын болушу. 

2. Текшерилген балдардын тобунда гидроцефалия калыптануусунун 

себеби көбүнчө сезгенме процесстери (38,8%) жана карынчалар ичиндеги кан 

куюулуулар (34,7%), себептердин айкалышуусу 24,4% балдарда болду. 

Клиникалык статуста көпчүлүгү неврологиялык бузулуулар (БНС чүнчүү 

синдрому – 39,8%, кыймылдын бузулуулары – 42,8%, калтырама синдрому – 

27,5%), алар майыптуулуктун ар түрдүү даражалары менен бейтаптардын 

топтору калыптанышынын негизи болот. 
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3. Клиникага чейинки билинүүлөр этабында гидроцефалия менен 

ооруган балдарды текшерүү комплексине шаймандык ыкмаларды өз убагында 

киргизүүдө гидроцефалияны эрте аныктоо мүмкүн. 

4. Бейтаптардын жашоо сапаты боюнча хирургиялык дарылоонун 

баардык ыкмаларынын натыйжалуулугу «жакшы» деңгээлинде 30-40% бейтапта 

гана мүмкүн, калгандарында майыптуулуктун жогорку даражасы сакталууда. 

Хирургиялык дарылоонун медициналык-экономикалык натыйжалуулугу аны 

жашоонун биринчи жылында өткөргөндө эң жогору. 

Изденүүчүнүн жеке салымы 

 Автор ретроспективдүү жана проспективдүү изилдөөлөрдүн жеке 

карталарын иштеп чыкты, динамикалык клиникалык жана лаборатордук 

текшерүү үчүн материал топтоду, бейтаптардын кезектеги курациясынын 

жүрүшүндө гидроцефалия менен балдарды дарылоого, хирургиялык 

операцияларды даярдоого жана өткөрүүгө, алынган маалыматтарды иштетүүгө 

катышты. 

Изилдөө жыйынтыктарынын апробациясы 

 Диссертациянын негизги жоболору КММАда жаш окумуштууларга 

арналган илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, 2015), профессор Т.И. 

Покровскаянын 90 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференцияда 

(Бишкек, 2014), ошондой эле Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 

(КМШ) өлкөлөрүнүн педиатрларынын VIII-конгрессинде (Бишкек, 2016) 

баяндалды жана талкууланды. 

Басылмаларда диссертация натыйжаларын көрсөтүүнүн толуктугу 

Диссертациянын материалдары боюнча 6 макала жарыяланган, анын 

ичинен 3 макала КР ЖАК сунуштаган илимий басылмада, 3 макала РИНЦ 

системасында индексацияланган чет элдик басылмада берилген.  

Диссертациянын түзүмү жана көлөмү  

Диссертациялык иш киришүүнү, адабият серебин, «Изилдөөнүн 

материлдары жана ыкмалары” баптарын, “Жеке изилдөөлөрдүн жыйынтыктары 

жана аларды талкуулоо”, корутундуну, практикалык сунуштарды жана адабият 

көрсөткүчүн камтыйт. 

Диссертация компьютердик 165 бетте орус тилинде баяндалган. Иш 38 

таблица жана 44 сүрөт менен толукталган. Адабият көрсөткүчүндө 188 булак 

бар, алардын ичинен 95 орус тилдүү жана 93 чет тилдүү. 
 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 
 

Диссертациянын киришүүсүндө изилдөө темасынын актуалдуулугу, аны 

аткаруу зарылдыгынын негиздөөсү, максаты, маселелери, илимий жаңылыгы, 
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эмгектин практикалык маанилүүлүгү жана коргоого чыгарылган 

диссертациянын негизги жоболору көрсөтүлдү. 

 1-бап. Адабият сереби. Дүйнөдө жана Кыргыз Республикасында балдар 

гидроцефалиясынын негизги себептерин жана проблеманын азыркы абалын 

чагылдырган системалык серептердин, басылмалардын анализи берилди. 

Гидроцефалия көйгөйүнө арналган илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жана 

мындан аркы изилдөөнү талап кылган илимий багыттар талданды, изилдөө 

актуалдуулугунун негиздөөлөрү берилди. 

2-бап. Изилдөөнүн материалы жана ыкмалары көрсөтүлдү. Баардыгы 

2010-жылдан 2016-жылга чейинки мөөнөттө Эне жана баланы коргоо УБ 

дарыланган гидроцефалия менен ооруган балдардын 300 бейтап баяны 

ретроспективдүү жана проспективдүү талданган болчу. Иштеп чыгууда ички 

гидроцефалия (ГДЦ) менен 228 баланын, аралаш ГДЦ менен 39, ички 

гидроцефалия менен айкалышкан микроцефалия менен 19 жана 14 – L2-L4  Spina 

bifida менен айкалышкан ГДЦ менен бейтап баяны болгон. 

Маалыматтарды чогултуу медициналык-социалдык жана клиникалык 

бөлүктөрдү камтыган атайын иштелип чыккан анкета боюнча өткөрүлдү. Балдар 

жашоосунун социалдык, биологиялык жана жалпы клиникалык шарттары 

боюнча маселелер гидроцефалия пайда болуусунун кооптуулук факторлорун 

бөлүү аспектинде кийин талданган болчу. 

Нейрохирургия бөлүмүнө келип түшкөндө, балдарды клиникалык 

текшерүүнүн комплекси төмөнкүлөрдү камтыган: 

- жалпы кабыл алынган ыкмалар боюнча соматикалык статусту баалоо; 

- неврологиялык статусту изилдөө; 

- жүлүн суусунун курамын изилдөө; 

- офтальмологдун кеңешбермеси; 

- мээ тамырларынын допплерографиясы менен нейросонографиясы; 

- көрсөткүчтөр боюнча ЯМР томографияны; 

- көрсөткүчтөр боюнча ЭЭГ жана РЭГ. 

Лаборатордук текшерүүнүн комплекси хирургиялык бөлүмдөр үчүн 

жалпы кабыл алынган анализдерди (кандын жалпы анализи, зааранын жалпы 

анализи, кан уюгучтугу жана каноонун узактыгы ж.б.) камтыган, балдардын кээ 

бирөөнө токсоплазмозго, хламидиозго, цитомегаловирустук инфекцияга 

изилдөөлөр аткарылган. 

Балдардын неврологиялык статусу, психомотордук жана сүйлөө 

өрчүшүнүн изилдөөлөрү жалпы кабыл алынган ыкмалар боюнча жүргүзүлгөн. 

Биринчи көрүүдө оорулуулар абалынын татаалдыгы төмөнкү 

критерийлердин негизинде бааланган: 
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- дени сак балдардын бир айлык жаштын нормасы менен салыштырмалуу 

башынын айланасынын өсүү темптери; 

- жалпы мээлик симптомдордун көрүнүүсү (таасирленгендик, шай кетүү, 

кулгуулар, уйку качуу); 

- көрүү симптоматикасы (Грефе симптому, чалыр көз, нистагм) түрүндө 

баш сөөк мээнин иннервациясынын бузулуулары; 

- психо-мотордук жана сүйлөөсүнүн өнүгүүсү токтолуунун деңгээли; 

- кыймылдын бузулуу белгилери. 

Жашоо сапатты баалоо максатында биз Ю.А. Орлов сунуштаган (2002) 

«Баш сөөк мээнин жаракаты менен балдардын жашоо сапатын баалоо үчүн 

таблицаны» пайдаландык. 

Изилдөөнүн жыйынтыктарын статистикалык иштетүү  

 Изилдөө процессинде көчүрүлгөн карталардан баардык алынган 

маалыматтар Statistica статистикалык программалык камсыздоо пакетинин 

таблицаларына түшүрүлгөн, анын жардамы менен сүрөттөп берүү статистикасы, 

орточо арифметикалык тандап алуу эсеби, орточо арифметикалык ката, 

Стьюдент боюнча айырмалар шексиздигинин критерийи кошо пайдаланып 

иштелген. Салыштырмалуу көрсөткүчтөр айырмасынын шексиздиги Р<0,05 

(95,0%), Р<0,01 (99,0%, Р<0,001 (99,9%) коддору менен жашырылган. 

 Бир катар көрсөткүчтөр ортосундагы өз ара байланыш Пирсондун 

корреляция коэффициенти боюнча бааланды, анын чоңдугу өзүнүн катасын үч 

эседен кем эмес ашканда, корреляциянын коэффициенти шексиз деп эсептелген. 

 Дарт аныктамалык натыйжалуулукту эсептөө -J, анын көрсөткүчү 0,5 

деңгээлинде жана көбүнчө оң деп эсептелчү, ошондой эле OR (oddis ratio) – 

мүмкүндүктөр катышынын көрсөткүчүн камтыган, болжолдоо факторлору 

далилдөөчү медицина ыкмаларынын жардамы менен эсептелген (А.И. 

Кельмансон, 2004), бул тест 1,0дөн жогору мааниде оң деп табылчу. 

3-бапта жеке изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жана алардын талкуулоосу 

чагылдырылды. 

3.1. Гидроцефалия менен балдардын социалдык-турмуштук жана 

медициналык-биологиялык аспекттери. Изилдөөнүн бул бөлүгү ЭжБКУБ 

нейрохирургия бөлүмүндө дарыланган гидроцефалия менен 300 баланын 

анамнестикалык маалыматтарынын көп фактордуу анализинин негизинде 

көрсөтүлдү. 

Бул факторлордун анализи жатындагы мээ калыптанганда бузулуулардын 

өнүгүү коркунучунун предикттерин аныктоо үчүн киргизилген. 

Медициналык-биологиялык факторлор 
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Бул изилдөөгө туш болгон ГДЦ менен көпчүлүк балдар, биринчи кош 

бойлуулуктан төрөлгөн жана үй-бүлөнүн биринчи баласы болушкан. 

Гидроцефалия менен балдар төрөлүүнүн коркунуч факторлорунун көп 

фактордуу анализи кош бойлуулук өтүшүнүн бир катар мүнөздөмөлөрүн 

камтыган. Келтирилген маалыматтар күмөн мээси калыптануусунун бузулушу 

менен кош бойлуулук өтүшүнүн өзгөчөлүктөрүн бөлүүгө мүмкүндүк берет. 

Ошентип, гидроцефалиясы бар бала менен кош бойлуулук 239 (79,7%) аялда 

талгак менен коштолгон, кош бойлуулукту токтотуу коркунучу 104 (34,7%) 

аялда болгон, ошол себептен стационардык дарылоону 69 (23,0%) аял алган. Кош 

бойлуулук убагында шишимик 72 (24,0%) аялда болгон, артериалдык басым 52 

(17,3%) – көтөрүлгөн, заарада белоктун жогору көрсөткүчү чанда 16 (5,3%) – 

болгон. 

Келтирилген факторлордун арасында кош бойлуулук убагында ӨРВИ 

менен оорунун 243 (81,0%) жогорку деңгээлдеги жыштыгын белгилесе болот, 

анын үстүнө 67,0% (201) ӨРВИ менен кош бойлуулуктун алгачкы үч айында 

ооругандыгын көрсөтүшкөн. Күмөндүн калыптанышына терс таасирдин 

ыктымалдыгынын көбүрөөк бөлүгүндө стресстик абалдар үстөмдүк кылган, 

биздин изилдөөдө 300 суралган аялдардан 116сы (38,7%) кош бойлуулук 

убагында психологиялык стресстин болгонун айтышкан. Суралган аялдардын 

когортунда дары каражаттарын, витаминдерди кошо, кош бойлуулуктун I-

жарымында 29у (9,7%) жана II-жарымында 9у (3,0%) гана колдонушкан, 262 

(87,4%) аял кош бойлуулук убагында дары заттарын пайдаланышкан эмес. 

Социалдык-турмуштук шарттар 

Белгилүү болгондой, азыркы убакытта фолий кычкылдыгын дайындоо – 

кош бойлуулукту байкоонун милдеттүү шарты, ал өнүгүүнүн тубаса 

кемтиктеринин пайда болушун алдын алууга жардам берет (1-сүрөт).  
 

 
1-сүрөт.  Фолий кычкылдыгын ичкен аялдар жөнүндө маалымат. 
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3-таблицада статистистикалык талдоонун маалыматтары боюнча, дарт 

аныктамалык рангдык маанилүүлүгү бар ымыркайларда гидроцефалия мүмкүн 

болгон калыптанышынын коркунуч факторлору келтирилген. 

1-таблица. Гидроцефалия менен балдар төрөлүүсүнүн коркунуч факторлору 

Статистикалык көрсөткүчтөр 

 

Факторлор 

RR шарттуу 

коркунуч 

95% ДН Р 

Социалдык-турмуштук 

Канааттандыраарлык жана 

канааттандыраарлык эмес тиричилик 

шарттары 

 

1,88 

 

1,407-2,493 

 

Р< 0,05 

Үй-бүлөдө ГДЦ менен балдар бар 1,281 1,133-1,448 Р< 0,05 

Үй-бүлөдө зыяндуу адаттар бар 

                                  эне 

тамеки тартуу             

                                  ата 

 

алкогол                       эне 

ичүү 

                                  ата 

 

1,229 

 

2,593 

 

1,519 

 

3,566 

 

1,082-1,897 

 

2,114-3,192 

 

1,388-1,02 

 

2,669-4,776 

 

Р< 0,05 

 

Р< 0,05 

 

Р< 0,05 

 

Р< 0,05 

Биологиялык 

Кош бойлуулуктар – 1ден 3кө чейин 

 

1,360 

 

1,134-1,630 

 

Р< 0,05 

Кош бойлуулуктардын саны 4төн 11ге 

чейин 

1,161 1,021-1,032 Р< 0,05 

Атанын курагы 40 жаштан улуу   Р< 0,05 

Энеде оорулардын болушу    Р< 0,05 

Медициналык 

Энеде талгактын болушу 

 

2,836 

 

2,312-3,471 

 

Р< 0,05 

Кош бойлуулукту токтотуу 

коркунучунун болушу 

1,517 1,444-1,710 Р< 0,05 

Кош бойлуулуктун I-үч айлыгында 

ӨРВИ же суук тийме оорулар 

2,131 1,846-2,463 Р< 0,05 

Боюнда бар кезде психологиялык стресс 1,629 1,472-1,758 Р< 0,05 

Төрөт жүрүшүнүн бузулуулары: маалына 

жетпей, шар, көпкө созулган төрөө 

  Р< 0,05 

Төрөлгөндө ымыркай абалынын 

бузулуулары: 

Салмагы 2500 граммдан аз 

 

 

2,098 

 

 

1,823-2,414 

 

 

Р< 0,05 

Бою 45 сантиметрден кыска 2,217 1,906-2,580 Р< 0,05 

Ара төрөлүүчүлүк 1,479 1,906-2,580 Р< 0,05 

Төрөт жаракаты 1,407 1,321-1,500 Р< 0,05 

Тумчугуу 1,450 1,360-1,545 Р< 0,05 
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3-таблицада көрсөтүлгөн маалыматтардан көрүнүп тургандай ГДЦ менен 

ымыркайдын төрөлүү мүмкүндүгүн күтүү үчүн болжолдоочу маанилүүлүгү 

төмөнкү предикторлордо: 

- социалдык-турмуштук факторлордон канааттандыраарлык жана 

канааттандыраарлык эмес тиричилик шарттарынын, жана үй-бүлөдө зыяндуу 

адаттардын (тамеки тартуу, алкоголдук ичимдиктерди ичүү) болушунун 

болжолдоочу маанилүүлүгү бар; 

- биологиялык факторлордон көп кош бойлуулуктар (4төн 11ге чейин), 

эненин оорулары, атанын курагы 40 жаштан улуу болсо ГДЦ мүмкүндүгүн 

болжолдосо болот; 

- медициналык факторлордун чоң болжолдоочу маанилүүлүгү бар – кош 

бойлуулук жана төрөттөрдүн өтүшүндө бузулуулар, ӨРВИ, суук тийме оорулар, 

кош бойлуу кезде психологиялык стресс, ымыркай кезде бузулуулар, алардын 

ичинде ара төрөлүүнү, төрөттөрдө тумчугууну жана төрөт жаракаттарын бөлүү 

керек; 

Изилдөөнүн бул фрагменти боюнча эң маанилүү чечим – күмөн жана 

ымыркайларда гидроцефалия калыптанууну алдын алуунун башкарылуучу 

факторлорун бөлүү мүмкүндүгү, алардын негизгиси деп социалдык-турмуштук, 

биологиялык жана медициналык факторлордун комплексин эсептөө керек. 

3.2. Гидроцефалия менен текшерилген балдардын клиникалык 

мүнөздөмөсү. Диссертациянын бул бөлүгүндө ЭжБК УБнын хирургиялык 

бөлүмүндө дарыланган 1 айдан 3 жашка чейинки 201 бейтап баланын 

клиникалык маалыматтарын талдоонун натыйжалары көрсөтүлдү. 

 
2-сүрөт. Дарылоо ыкмаларына жараша бейтаптарды жайгаштыруу. 

Өзүнчө топко Spina bifuda менен 14 бала киргизилди, баардык бейтаптарда 

бул патология L2-L4 деңгээлинде жайгашкан, алардын ичинде 13дө Spina bifuda 

ички гидроцефалия менен айкалышкан жана 1 балада гана гидроцефалия жок 
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экен, балким, хирургиялык стационарга эрте – төрөлгөндүн 4-күнүндө келип 

түшүүсүнө байланыштуудур. 

Гидроцефалиянын формалары боюнча текшерилгендер төмөнкүчө 

көрсөтүлүшкөн: 

- Катышуучу (туташуучу) гидроцефалия – 89, 

- Обструктивдүү гидроцефалия – 98, 

- Spina bifuda менен гидроцефалия – 14 
 

 
3-сүрөт. Текшерилген балдардын ГДЦ формаларынын мүнөздөмөсү. 

Келтирилген маалыматтардан көрүнүп тургандай (2-табл.), катышуучу ГДЦ 

менен бейтаптар тобунда себептүү факторлор түрүндө ВЖК 64 (71,9%) анык 

үстөмдүк кылган, андан ары 16 (18,0%) айкалышкан себептер жана 9 (10,1%) 

сезгенме процесстер болду. 2-топто (гидроцефалиянын обструктивдүү формасы) 

сезгенме өзгөрүүлөр (менингит, вентрикулит) болжолдуу бирдей жыштык менен 

кездешкен жана ВЖК 36 (38,8%) жана 38 (36,7%), аралаш себептер ушул топтун 

бейтаптарынын арасында 24 (24,4%) учурда белгиленген. 

 Кан куюлуулардын дарт аныктамасы клиникалык-лаборатордук 

маалыматтардын, нейросонография динамикасынын негизинде өткөрүлгөн, 

өзүнчө учурларда белге ийне саюулар пайдаланылган. 

 Гидроцефалиянын калыптанышы ликвордук (жүлүн суу) системасынын 

кеңейүү деңгээлинин өсүшүнө ылайык келген жана баш сөөктүн ички 

гипертензиясынын клиникалык синдрому менен коштолгон: чоң эмгектин 

барсайып бүтүшү, баш айланасынын ылдам өсүүсү, Грефе симптому.  
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2-таблица. Гидроцефалия пайда болуунун жетектөөчү себептери боюнча 

бейтаптарды жайгаштыруу 

             Топтор 

 

Себептери 

1-топ – 

билдирүүчү ГДЦ, 

n- 89 

2-топ – обструк-

тивдүү ГДЦ, n - 

98 

Абс. % Абс. % 

Карынчалар ичиндеги кан 

куюлуу (КИКК) 

64 71,9 36 36,7 

Сезгенүү себептери (менингит, 

вентрикулит) 

9 10,1 38 38,8 

Айкалышкан себептер 16 18,0 24 24,4 

 

Гидроцефалия пайда болуунун мөөнөттөрү наристе өмүрүнүн 2-ден 10-чу 

жумасына чейин оошуп өзгөргөн, бир катар оорулууда 39 (20,8%) гидроцефалия 

кийинчирээк – өмүрүнүн 1-чи же 2-чи жылында табылган. 

 Ооруканага жаткырып жаткан учурда баардык балдардын (187) жалпы 

статусунда баштын гидроцефалдык формасы, чоң эмгектин көлөмүнүн 

чоңоюшу, анын чыңалышы өзүнө көңүл бурдурган. Текшерилгендердин 

81,8%да (153) баш сөөктүн ички гипертензиясынын билинүүсү сыяктуу баштын 

тери астындагы веналык тордун кеңейүүсү болгон жана 76,4%да (143) Грефе 

синдрому бар болчу. 

 Гидроцефалия менен балдардын неврологиялык статусу көрүү жана угуу 

реакцияларынын кеч калыптануусу түрүндө психомотордук өнүгүүнүн токтолуу 

синдрому, кыймыл ыктары өнүгүүсүнүн токтолуусу, ымыркай кезинде 

рефлекстердин тескери өнүгүү мөөнөттөрүнүн көбөйүшү менен мүнөздөлгөн. 

Гипотония, кыймыл активдүүлүгүнүн азайышы, карап көрүүгө начар реакция 

түрүндөгү БНСтин чүнчүү синдрому катышуучу гидроцефалия менен 25 (28,1%) 

балада жана обструктивдүү гидроцефалия менен 89да (39,8%) болгон. 

Спастикалык билинүүлөр түрүндөгү кыймыл бузулууларынын синдрому 

текшерүүнүн 1-тобунда 29 (32,5%) жана 2-топто 42 (42,8%) балада аныкталган. 

Гидроцефалия менен балдар үчүн ошондой эле нервдик-рефлектордук 

дүүлүккүчтүк синдрому жана калтыроо синдрому мүнөздүү болчу. Бул 

синдромдордун жыштыгы салыштырма топтордо болжол менен бирдей болгон. 

Нервдик-рефлектордук дүүлүккүчтүк синдрому топтор боюнча 27 (30,3%) жана 

35 (35,7%) балада табылган, калтырама синдрому 21 (23,5%) жана 27 (27,5%) 

балада дарт аныкталган болчу. Бул синдромдордун клиникалык билинүүлөрү: 

кулгуулар, тынчы жок уйку, титирөө, тоникалык-клондук калтыроолор (3-табл.). 
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3-таблица. Гидроцефалия менен текшерилген балдардын клиникалык жана 

неврологиялык статусунун мүнөздөмөсү 

              Топтор 

Синдромдор 

1-топ, n- 89 2-топ, n - 98 

Абс. % Абс. % 

Гидроцефалдык синдром 89 100 98 100 

БНС чүнчүү синдрому  25 28,1 39 39,8 

Кыймыл бузулууларынын 

синдрому 

29 32,5 42 42,8 

Нервдик-рефлектордук 

дүүлүккүчтүк синдрому 

27 30,5 35 35,7 

Калтыроо синдрому 21 23,5 27 27,5 

 

Spina bifuda менен ооругандардын клиникалык-функционалдык 

мүнөздөмөсү 

ЭжБК УБнын нейрохирургия бөлүмүндө дарыланган Spina bifida дарт аты 

менен өмүрүнүн биринчи жылында баардыгы 14 бала текшерилген. 

  
4-сүрөт. Spina bifida менен оорулуу. 

Spina bifuda дагы гидроцефалия менен балдардын клиникалык 

симптомдору 4-таблицада көрсөтүлдү. 2 бейтапта гана (14,3±9,3%) төрөттөрдүн 

өтүшү шар болгону белгиленди, калган учурларда төрөттөрдүн өтүшү аномалдуу 

болгон; 2 балада ылдам төрөттөр (14,3±9,3%), 5 (35,7±12,8%) көпкө созулган, 

узак суусуз мезгил 3 (21,4±10,9%) болду, 3 учурда начар төрөт ишмердүүлүгү 

байкалды (21,4±10,9%).  

Төрөлгөндө ара төрөлүүчүлүк 5 учурда (35,7±12,8%) болгон, башка тубаса 

аномалиялар 9 (64,3±12,8%) учурда. Өткүр деп мүнөздөлгөн оорунун өтүшү 1 

бейтапта (7,1±6,8%), өткүр сыяктуу – 8 (57,1±13,2%), өнөкөт 5 (35,7±12,8%). 
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4-таблица. Spina bifuda, n-14 дагы гидроцефалия менен балдардын клиникалык 

симптомдору 

Белгилери Абсолюттук 

саны 

% 

1. Дизэмбриогенездин стигмалары 

(өрчүүнүн кичине аномалиялары) 

- айрым 

- көп 

 

 

5 

2 

 

 

35,7 ±12,8 

14,3 ±9,3 

2. Баш сөөктүн конфигурациясы 

- туура эмес 

- гидроцефалдык 

- баш сөөк тигиштеринин ажырашы  

- баш сөөктүн деформациясы 

 

6 

8 

5 

12 

 

42,9 ±13,2 

57,1 ±13,2 

35,7 ±12,8 

85,7 ±9,3 

3. Баш сөөк веналырынын үстү жагынын 

абалы 

- кеңейген 

- кеңейген эмес 

 

7 

7 

 

50,0 ±13,3 

50,0± 13,3 

4. Түрү ооругандыкындай 8 57,1 ±13,2 

5. Тамактануунун бузулуусу 4 28,0±12 

6. I-даражадагы аз кандык  4 28,6 ±12 

7. Гипопротеинемия 4 28,6 ±12 

8. Гипокалемия 2 14,3 ±9,3 

9. Калкан без функциясынын төмөндөшү 2 14,3 ±9,3 

Демек, Spina bifuda дагы гидроцефалия менен балдар үчүн эмбриогенездин 

стигмалары, баш сөөк конфигурациясынын бузулуулары, ооруу бет чүйрүүсү, 

тамактануунун бузулуулары, аз кандык, болжол менен баардык 

текшерилгендердин ¼ санынан канда белок жана калий деңгээлинин төмөндөшү 

мүнөздүү. 

5-таблица. Spina bifuda, n-14 дагы гидроцефалия менен балдардын 

неврологиялык статусу 

Неврологиялык статусу Абсолюттук 

саны 

% 

Жалпы мээлик белгилер 12 85,7 ±9,3 

Кыймылдын бузулуулары 10 71,4 ±12 

Колу-буттардын сезгичтигинин жогу 1 7,1 ±6,8 

Вегето-трофиялык бузулуулар 9 64,3 ±12,8 

Сырткы кыртыш функцияларынын бузулуусу 3 21,4 ±10,8 

Жогорудагы маалыматтар бул топтогу балдарда жалпы мээлик 

белгилердин, кыймыл бузулууларынын жана вегето-трофиялык бузулуулардын 

үстөмдүк кылуусун көрсөтөт. 
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 Кош бойлуу кезде күмөндүн ультрадобуш изилдөөсү Spina bifuda менен 

бала төрөгөн баардык аялдарга өткөрүлгөн, анын үстүнө көп ирет; 5 аялга (35,7 

±12,8%) – 2 жолу, 8 (57,1 ±13,2%) – 3 жолу. 

Күмөндүн тубаса аномалиясы 5 (35,7 ±12,8%) учурда жатын ичинде 

табылган. 

 Тумчугуу менен төрөлгөн балдардын ичинен ымыркайлардын 2 гана 

(14,3±9,3) төрөлөөр замат дароо кыйкырган, 9 (64,3±12,8%) терисинин түсү 

көгөргөн, 1 (7,1±6,8%) дем алган эмес. 

 14 текшерилгендерден 11 бала (78,6±10,9%) реанимация жана күчөтүлгөн 

терапия бөлүмүндө же ымыркайлар бөлүмүндө дарыланган. Spina bifuda менен 

балдардын көпчүлүгү (11, 78,6±10,9%) төрөлгөндөн бир нече сутка өткөндөн 

кийин эмчек эмишкен, 2 (14,3±9,3%) төрөлөөр замат дароо, 1 (7,1±6,8%) 

төрөлгөндөн бир нече саат өткөндөн кийин эмизилген. 

 Төрөт үйүнөн хирургиялык клиникага 10 (71,4±12%) бала төрөлгөндөн 

кийин 6-10-суткада которулган, 4 (28,6±12) наристе абалынын татаалдыгынан 

ымыркайларды асырап-сакайтуу бөлүмдөрүнө которулушкан. 

3.3. Гидроцефалия менен балдарды текшерүүнүн нейровизуализациялык 

ыкмаларынын натыйжалары 

Нейросонографиянын маалыматтары. Гидроцефалия дарт аты менен 

текшерилген топтун баардык балдарында даана вентрикуломегалия, карынчалар 

капталдарынын катуулануусу, привентрикулярдык күчөө белгиленген. 

 
5-сүрөт. И.К. нейросонографиясы 7 ай «ички гидроцефалия» дарт аты 

менен. 

Карынчалар деңгээлиндеги ликвордук мейкиндиктин кеңейүүсү ички 

гидроцефалия бар экенин көрсөткөн. Нейросонографияда каптал, III- жана IV-

карынчалар көлөмдөрүнүн чоңоюусу белгиленген. Көпчүлүк 

текшерилгендердин каптал карынчаларынын кеңейүүсү симметриялуу болгон 

жана телолордун, жүлүндүн алдыңкы жана арткы мүйүзчөлөрүнүн кеңейиши 
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менен коштолгон, ал кеңейиши менен айкалышууда нейросонограммада 

«көпөлөк симптому» түрүндө билинген. Аралаш гидроцефалияда 

нейросонограмма баш мээнин жарым томолок арасындагы жылчык 

көлөмдөрүнүн чоңоюушу, бырыштар арасындагы аралыктарынын көбөйүшү 

түрүндөгү тышкы ликвордук мейкиндиктердин да кеңейүүсү менен 

мүнөздөлгөн. 

 Допплерографиянын маалыматтары. Мээ тамырларынын 

допплерографиясы 87 бейтапка өткөрүлдү. 

 
6-сүрөт. ГДЦ менен балдардын допплерографиясынын белгилери. 

 

Гидроцефалия менен 57 (65,5%) балада баш сөөк ички гипертензиянын 

белгилери табылган: жыйрылуучу жана жазылуучу кан агымынын күчөшү, 

тамыр кагуу индексинин, туруктуулук жана кан агымынын жыйрылуучу жана 

жазылуучу ылдамдыгынын мамилелештик индексинин көтөрүлүшү. Калган 

балдарда (30-34,5%) мээнин ички кан агымы мүнөздөгөн баардык 

көрсөткүчтөрдүн төмөндөшү белгиленген, ал, балким, кеңейген ликвордук 

мейкиндиктер тамырларды кысуусу менен шартталган (5-сүрөт). 

Дарт аныктамалык белге ийне саюулар хирургиялык бөлүмдө 

гидроцефалия дарт аты менен 1 айдан 3 жашка чейинки 187 балага өткөрүлдү. 

Белге ийне саюулардын жардамы менен жүлүн суусунун курамы бааланып 

жатты, ошондой эле ликвордук мейкиндиктердин өткөрө ала тургандыгы, 

алардын өз ара мамилелери аныкталып турду, бул гидроцефалия мүнөзүнүн 

кошумча дарт аныктама критерийи болгон. 

МРТ / ЯМР – гидроцефалия менен ооругандардын мүнөздөмөсү. 
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Баардыгы гидроцефалия менен 48 бейтап текшерилген. Карынчалар 

системасынын сызыктуу параметрлеринин көбөйүшү табылган, ликвордук 

системалардын тышкы жана ички түзүүчүлөрүнүн арасындагы өз ара 

мамилелери такталган. 

3.4. Балдардын гидроцефалиясын дарылоо 

Консервативдүү дарылоонун жана белге ийне саюулардын 

жыйынтыктары. 

Нейрохирургия бөлүмүндө гидроцефалия менен баардык оорулууларга 

баш сөөк ички басымдын барын клиникалык дарт аныктоо үчүн жана жүлүн 

суусунун курамын изилдөө үчүн белге ийне саюуларды өткөрүшкөн. Дарт 

аныктамалык белге ийне саюулардын маалыматтары боюнча туташуучу 

гидроцефалия менен, жүлүн суунун лаборатордук анализинин маалыматтарына 

караганда сезгенме процесстердин белгилерисиз, баш сөөк ички кан агуусуз 

жана кан куюлууларсыз бейтаптардын жалпы саны 112 болгон гидроцефалия 

менен балдар тобу бөлүнгөн болчу. 112 дарылангандардын ичинен 60 бейтапка 

белге ийне саюулардын жардамы менен 3 айдан көп убакытка процессти 

стабилдөөгө мүмкүн болду, ал 53,6% түзөт, бирок кийин шунттоочу операциялар 

14 балага гана (12,5%) жасалган эмес. Калган бейтаптарга (98, 87,5%) 22ден 89 

күнгө чейин мөөнөттөрүндө белге ийне саюулардын кайталанган курстарынын 

аракеттери жасалды. Кайталанган белге ийне саюуларда натыйжа көп убакытка 

жеткен эмес (10 күнгө чейин). Балдардын бул тобунан 15 (15,3%) бейтапта гана 

чоң эмгектин түшүп кетүүсү, бир айдын ичинде баш айланасы өсүүсүнүн 

токтошу түрүндө клиникалык натыйжа алууга жана гидроцефалиянын 

компенсациясына жетүүгө мүмкүн болду. 

Гидроцефалия менен балдарды хирургиялык дарылоо 

Гидроцефалия менен 300 баланын ичинен, бейтап баяндарына жана 

клиникалык байкоолоруна караганда, 100 оорулууда (33,3%) оперативдүү 

кийлигишүүгө көрсөткүчтөрү болгон, алардын негизгилери төмөнкүлөр: 

− декомпенсация баскычына чейин гидроцефалиянын күчөшү; 

− дары-дармектик дарылоодон жана белге ийне саюулардан натыйжанын 

жогу; 

− физикалык жана психомотордук өнүгүүсүнүн көбөйгөндөн-көбөйүп артта 

калуусу. 
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7-сүрөт. Оперативдүү кийлигишүүгө чейин жана андан кийин ГДЦ менен 

оорулуу кыз. 

Мээ суюктугун шунттоочу операциянын натыйжалуулугунун жана 

коопсузунун клиникалык индикаторлору төмөнкүлөр болгон: 

• баланын психомотордук статусунун жакшы болуусу; 

• калтырама синдромдун жогу; 

• жалпы мээлик симптоматиканын жогу; 

• эгерде операцияга чейин калтырамалар болсо, аларды жоюу; 

• кыймыл активдүүлүгү бузулууларынын жогу. 

Жазалма канал (вентрикулоперитонеостомия) операцияларын 

пайдаланууда жана белге ийне саюу менен айкалышкан консервативдүү 

дарыланган балдардын жашоо сапаты. 

Жүргүзүлгөн дарылоодон 9 ай – 1 жыл өткөндөн кийин балдардын жашоо 

сапатын баалоо боюнча (6-табл.) текшерилген балдардын эки тобунда тең жашоо 

сапатынын канааттандыраарлык эмес натыйжалары учурлардын 1/3 

көбүрөөгүндө (33,4 жана 37,8%) белгиленген жана баардык ушул бейтаптар 

кийин майыптуулук топторун түзүшөт. 

6-таблица. Өткөрүлгөн дарылоодон кийин балдардын жашоо сапатын баалоо 

 

Дарылоонун 

ыкмасы 

Дарыланууга 

чейин 

текшерилген-

дердин саны 

Дарылануу-

дан кийин 

текшерилген-

дердин саны 

Жашоо сапаты 

 

Жакшы 

Канааттан-

дыраарлык 

Канааттан-

дыраарлык 

эмес 

Консервативдүү + 

бел пункциялары 

300 96 

 

29 

(30,2%) 

35 

(36,4%) 

32 

(33,4%) 

Консервативдүү + 

Вентрикулоперито-

налдык шунттоо 

79 61 18 

(29,5%) 

20 

(32,7%) 

23 

(37,8%) 
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Spina bifida менен балдардын гидроцефалиясын дарылоо 

Spina bifida фонунда гидроцефалия себептүү операция болгон балдардын 

курагы 1 жаш 9 айдан 5 жашка чейин болгон. 

Бул топтогу бейтаптарга оперативдүү кийлигишүү өткөрүү үчүн 

көрсөткүчтөр төмөнкү абалдардын айкалышуусу болгон: 

- 9 оорулууда башынын айланасы күчөп чоңойгон; 

- 3 балада психомотордук өнүкпөө жана физикалык өнүгүүдө артта калуу; 

- 2 балада буттарынын чала шалы. 

Бул топтогу бейтаптарга оперативдүү кийлигишүүнүн натыйжалары 

жакшы жана канааттандыраарлык болгон. Гидроцефалдык синдром кийин 3 

оорулууда табылды. Аларга дарылоонун консервативдүү тактикасы 

колдонулган. 

3.4. Жашоо сапатын жана медициналык-экономикалык чыгымдарды 

салыштыруунун негизинде гидроцефалия менен балдарды дарылоонун 

натыйжалуулугун баалоо 

Дарылоого чейин гидроцефалия менен балдардын жашоо сапаты алардын 

кайсы гана жашын албайлык (12,09 жана 11,07) канааттандыраарлык эмес 

болгон. 12 айга чейинки жашта хирургиялык дарылоо жашоо сапатын 

“канааттандыраарлыкка” чейин (17,49) жакшырткан (7-табл.). 

7-таблица. Операция болгон кезде жашына жараша хирургиялык дарылоодон 

кийин балдардын жашоо сапатынын динамикасы (ЖС M±m баллдарда) 

Жашы 4-12 ай 

 

1-7 жаш 

 

Изилдөөнүн мөөнөтү Дарылоого 

чейин n-48 

 

Дарылоодо

н кийин  

n-30 

Дарылоого 

чейин n-31 

Дарылоодо

н кийин  

n-31 
Көрсөткүчтөрү 

Психикалык-кеп өрчүшү 1,25±0,1 3,9±0,3 1,33±0,1 2,22±0,2 

Кыймылдын өрчүшү 2,56±0,2 3,9±0,3 3,23±0,2 2,35±0,1 

Көрүү жана угуу сезүүсү 3,14±0,2 3,63±0,3 3,25±0,2 2,38±0,1 

Талма 3,97±0,40,1 4,9±0,4 2,96±0,2 3,11±0,3 

Социалдык (үй) көндүмү 1,08±0,1 1,16±0,1 1,58±0,1 1,6±0,1 

Баары 12,09±0,5 17,49±0,6 11,07±0,5 11,63±0,4 

Чоңураак кезде оперативдүү дарылоо жашоо сапатынын жакшырышына аз 

таасир берген, ал “канааттандыраарлык эмес” деп бааланган (11,63). 

Хирургиялык бөлүмдө гидроцефалия менен баланын дарылануу курсунун 

баасын тактап жатып (8-табл.), дарыланууга, реабилитацияга жана даярданууга 

орточо 22 500 сом чыгым кетээрин белгилей кетиш керек. 
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Алардын ичинен 47,7% (10733 сом) мамлекет, ММКФ жана гуманитардык 

жардам каржылаган чыгымдар түзөт, 52,3% каржыланбаган чыгымдар (үй-

бүлөнүн жеке чыгымдары дарыларды сатып алууга кетет).  

8-таблица. Операция болгон кезде бейтаптардын жашына жараша гидроцефалия 

менен балдарды хирургиялык дарылоонун медициналык-экономикалык 

натыйжалуулугу 

Параметрлер 4-12 ай 1-7 жаш 

Салыштырма түз чыгымдар (сом) 22500 

ЖС дарылоого чейин 12,09 11,69 

ЖС дарылоодон кийин 17,49 11,07 

ЖС өсүүсү +5,4 0,56 

ЖС бирдигине салыштырма 

чыгымдар 
4166 сом 40178,5 сом 

Дарылоонун МЭН 9,64 
 

Демек, биз пайдаланган медициналык-экономикалык анализдин ыкмасы 

гидроцефалия менен балдардын ар түрдүү жашында оперативдүү дарылоого 

чыгымдардын натыйжалуулугун баалоого мүмкүндүк берди. 

Хирургия бөлүмүндө гидроцефалия менен оорулууну дарылоого орточо 

эсеп боюнча салыштырма түз чыгымдар 22500 сомду түздү. 12 айга чейинки 

жашта оперативдүү дарылоодо жашоо сапатынын өсүүсү +5,4 түздү. 

7 жашка чейинки куракта оперативдүү дарылоодон кийин жашоо сапаттын 

өсүүсү +0,56 түздү. Жашоо сапаттын бирдигине салыштырма чыгымдар биринчи 

учурда бир топ азыраак (4166 сом) экинчиге караганда (40178,5 сом). 12 айга 

чейинки куракта балдар гидроцефалиясын оперативдүү дарылоонун 

медициналык-экономикалык натыйжалуулугу 7 жашка чейинки курактагы 

оперативдүү дарылоонун натыйжалуулугунан 9,64 эсе ашат. 

 

КОРУТУНДУ 

1. Ымыркайларда гидроцефалия болуу мүмкүндүгүн болжолдоодо 

медициналык факторлордун айкалышы жогорку далилдөөчүлүккө ээ: талгак 

жана бойдон бошонуу коркунучу ОR – 2,836 жана 1,512, ӨРВИ жана суук тийме 

оорулар, кош бойлуу кезде психологиялык стресс, ОR – 2,131 жана 1,609, ара 

төрөөчүлүк, төрөт жаракаты, тумчугуу, ОR иретке ылайык 1,476, 1,407, 1,450. 

Социалдык-турмуштук кооптуу-факторлордун салыштырма маанилери бар. 

Алардын арасынан канааттанарлык эмес турмуш шарттарын, ОR – 1,88 жана 

зыяндуу адаттарды болгонуу ОR – 1,22 бөлсө болот. 
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2. Текшерилген балдардын тобунда гидроцефалия себептеринин 

түзүмүндө карынчалар ичиндеги кан куюлуулар (36,7%) жана сезгенме 

процесстер (38,8%) басымдуу болгону, себеп болот факторлордун айкалышы 

24,4% бейтапта кездешкен. Гидроцефалиянын клиникалык билинген белгилери: 

БНТ көңүл чөгүү синдрому (30,8%), кыймылдын бузулуулары (42,8%), нерв-

рефлектордук дүүлүгүү (35,7%) жана тырышма синдрому (27,5%). 

3. Нейросонография, ультрадобуштун допплерография жана магниттик-

резонанстык томография көрсөткүчтөрүнүн динамикасы жана ишке ашуусу 

клиникалык билинүүлөрдүн динамикасынан алдыга озуп кетет. Ошондуктан 

аларды гидроцефалияны эрте аныктоо жана дарылоонун натыйжалуулугун 

баалоо үчүн колдонуу керек. 

4. Хирургиялык дарылоонун натыйжалары өз убагында, этаптуулукка 

жана аны жасоонун мөөнөттөрүнөн түздөн-түз көз каранды. Дарылоонун ар 

кандай ыкмаларында жашоо сапатынын жакшы деңгээли 30-40% балдарда 

сакталат, калгандары – майыптуулуктун түрдүү даражалары менен топторду 

түзүшөт. Эрте куракта (12 айга чейин) гидроцефалияны операцияларын 

дарылоонун медицина-экономикалык натыйжалуулугу 7 жаш курактагылардан 

операциянын натыйжалуулугу 9 эсе жогору. 

 

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 

1. Ымыркайларда гидроцефалия болуу мүмкүндүгүн болжолдоо 

таблицасын кош бойлууларды, жаңы төрөлгөндөрдү жана эрте курактагы 

балдарды диспансердик байкоонун тактикасын иштеп чыгуу үчүн саламаттыкты 

сактоонун биринчи баскычы деңгээлинде колдонуу керек. 

1. Хирургиялык стационарга гидроцефалия менен оорулууну жолдоо үчүн 

изилдөөлөрдүн минималдуу көлөмү: 

1.1. Оорулуунун соматикалык статусу жөнүндө корутунду диагноз алуу 

үчүн педиатрдын кеңеш берүү. 

1.2. Оорулуунун неврологиялык статусу, дарылоонун ыкмалары жана анын 

таасирдүүлүгү жөнүндө корутунду алуу үчүн невропатологдун кеңеш 

берүүсү. 

1.3. Гидроцефалиянын топикалык дарттапмасы үчүн УД-допплерография 

менен нейросонографиялык изилдөөлөр, мээнин ички гемодинамикалык 

абалы жөнүндө маалымат алуу. 

2. Гидроцефалия менен балдарды хирургиялык дарылоого көрсөткүчтөрдү 

аныктоо үчүн изилдөөлөрдүн минималдуу көлөмү: 
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2.1. Айкын бейтапка хирургиялык дарылоо жүргүшүн мүмкүндүгү жана 

зарылдыгы жөнүндө корутунду алуу үчүн педиатр, неврологдордун 

кеңеш берүүсү, хирургдун кароосу. 

2.2. Гидроцефалиянын формасын, бөгөттөөнүн деңгээлин, жүлүн 

суюктугунун тутумуна кирүүнү тактоо үчүн НСГ, УДДГ, МРТ. 

2.3. Жүрөк-кан тамыр тутумунун (ЖЖТ, ЭКГ), дем алуунун (ДЖ), заара 

бөлүп чыгаруу тутумунун (диурез, заара анализи, мочевинанын 

деңгээли, азот калдыгы) абалы жөнүндө корутунду. 

2.4. Кан уюуу тутумунун изилдөөлөрү (коагулограмма, Ли-Уайт боюнча кан 

уюуу убакыты). 

2.5. Суу-туз алмашуу жана зат алмашуу (метаболизм) көрсөткүчтөрүн 

изилдөө (дене табы, салмак динамикасы, копрограмма, кан жана заара 

анализи). 

3. Гидроцефалияны хирургиялык дарылоонун баскычтары. 

3.1. Гидроцефалиянын калыптанма формасын дарылоонун биринчи 

баскычы – консервативдүү ыкмалар. 

3.2. Гидроцефалия улам күчөгөндө хирургиялык дарылоонун экинчи 

баскычы вентрикулостомия. 

3.3. Алгачкы эки баскыч натыйжасыз болсо, вентрикулоперитонеалдык 

жасалма каналча салуу керек. 

4. НСГ, УДДГ, МРТ нейровизуализациялык ыкмалары – гидроцефалия менен 

балдарды дарылоо жана реабилитациялоонун таасирдүүлүгүн баалоонун негизги 

ыкмалары. 

5. Гидроцефалия менен баардык балдарга майыптуулукту алдын алууга же 

анын даражасын төмөндөтүүгө багытталган реабилитациянын тактикасын 

иштеп чыгуу үчүн жылда жашоо сапатын изилдөө сунушталат. 
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14.01.19 - балдар хирургиясы адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуу даражасын изденүүгө Узакбаев Чынгыз 

Камчибековичтин «Балдардын нерв тутумунун түзүмдөгү бөгөттөрдүн 

калыптанбас формаларынын клиника-функциональдык мүнөздөмөлөрү, 

жана хирургиялык түзөөнүн бейтаптардын жашоо сапатына тийгизген 

таасири» темадагы диссертациясына 

КОРУТУНДУСУ 

 

Негизги сөздөр: балдар, гидроцефалия, жашоо сапаты, хирургиялык 

дарылоо. 

Изилдөөнүн объекти:  гидроцефалиянын ар түрдүү нозологиялык 

формалары жана Spina bifida менен 0 айдан 16 жашка чейинки курактагы 300 

бала, жана контролдук топ. 

Изилдөөнүн максаты: клиника-лаборатордук жана аспаптык 

маалыматтарды айкалыштырган талдоонун негизинде гидроцефалиянын дарт 

аныктамасын жана дарылоосун жакшыртуу жана оорулуу балдардын жашоо 

сапатын жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгуу. 

Изилдөөнүн ыкмалары: клиникалык-анамнестикалык аспаптык-дарт 

аныктамалык, лаборатордук жана статистикалык ыкмалар. 

Изилдөөнүн жыйынтыктары: балдарда гидроцефалия пайда болууда 

рангдоонун негизинде бир катар социалдык-турмуштук жана медициналык-

биологиялык факторлордун ролу такталды. 

Текшерилген топто гидроцефалиянын клиникалык симптомдорун ишке 

ашырууда сезгенме процесстердин жана карынчалар ичиндеги кан уюулардын 

себептеринин маанилүүлүгү иретке ылайык 36,7 жана  38,8% түздү. 

Хирургиялык стационарга жолдоо үчүн эрте тактоо, даражасын жана 

көрсөткүчтөрүн аныктоо максатында аспаптын ыкмаларды (НСГ, УДДГ, МРТ) 



26 
 

пайдалануунун алгоритми иштелип чыкты, клиникалык билинүүлөргө 

салыштырмалуу визуализациялык изилдөөлөр көрсөткүчтөрүнүн озуп кетүүчү 

өзгөрүүсү көрсөтүлдү. 

30-40% бейтаптын гана жашоо сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берген, 

консервативдик же хируругиялык дарылоонун ыкмаларын аныктоочу, 

гидроцефалия менен ооруган балдардын жашоо сапаты оору симптомдорунун 

билинүүчүлүгүнүн формасынан жана деңгээлинен көз каранды, бирок кечиккен 

убакытта (7 жаш) өмүрүнүн биринчи жылында балдар гидроцефалиясын 

хиургиялык дарылоонун оперативдүү ыкмаларынын медицина-экономикалык 

натыйжоолуугу 9 эсе жогору. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: бул изилдөөнүн натыйжаларын 

стационарлардын, үй-бүлөлүк медицина борборлорунун практикасына, ошондой 

эле медициналык ЖОЖдордун окуу программаларына жайылтуу керек. 

Пайдалануу чөйрөсү: БМСЖ, балдар үчүн стационарлар. 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертация Узакбаева Чынгыза Камчибековича на тему «Клинико-

функциональная характеристика декомпенсированных форм блоков в 

структурах нервной системы в структурах нервной системы у детей и 

влияние хирургической коррекции на качество жизни больных» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.19 – детская хирургия. 

Ключевые слова: дети, гидроцефалия, качество жизни, хирургическое 

лечение. 

Объект исследования: 300 детей в возрасте от 0 месяцев до 16 лет с 

различными нозологическими формами гидроцефалии и со Spina bifida, и 

контрольная группа. 

Цель исследования: на основе комплексного анализа клинико-

лабораторных и инструментальных данных разработать меры по улучшению 

диагностики и лечения гидроцефалии и повышению качества жизни больных 

детей. 

Методы исследования: клинико-анамнестические, инструментально-

диагностические, лабораторные и статистические методы. 

Результаты исследования: на основе ранжирования конкретизирована 

роль ряда социально-бытовых и медико-биологических факторов в 

возникновении гидроцефалии у детей.  

Этиологическая значимость воспалительных процессов и 

внутрижелудочковых кровоизлияний в реализации клинических симптомов 

гидроцефалии в группе обследованных составило соответственно36,7 и  38,8%.  
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Разработан алгоритм использования инструментальных методов  (НСГ, 

УЗДГ, МРТ) для раннего выявления, определения степени и показаний для 

направления в хирургический стационар, показано опережающее изменение 

показателей визуализационных исследований в сравнении с клиническими 

проявлениями. 

Качество жизни детей с гидроцефалией зависит от формы и степени 

выраженности симптомов болезни, определяющих методы консервативного или 

хируругического лечения , позволяющих улучшить качество жизни лишь у 30-

40% пациентов, причём медико-экономическая эффективность оперативных 

методов лечения гидроцефалии у детей первого года жизни более чем в 9 раз 

выше хирургического лечения в поздние сроки (7 лет). 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практику стационаров, центров семейной медицины, а  также 

в учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: ПМСП, стационары для детей. 

 

Abstract 

The dissertation of Uzakbaev Chyngyz Kamchibekovich on the topic 

“Clinical and functional characteristics of the decompensated forms of blocks in 

the structures of the nervous system in children and the impact of surgical 

correction on the quality of life of patients” for the degree of candidate of medical 

sciences in the specialty 14.01.19 - Pediatric Surgery. 

Key words: children, hydrocephalus, quality of life, surgical treatment. 

Object of study: 300 children of age 0 months to 16 years with various 

nosological forms of hydrocephalus and with Spina Bifida, and the control group. 

Purpose of the study: based on a comprehensive analysis of clinical, laboratory 

and instrumental data to develop measures to improve the diagnosis and treatment of 

hydrocephalus and improve the quality of life of sick children. 

Research methods: clinical and anamnestic, diagnostic and instrumental, 

laboratory and statistical methods. 

Results: based on the ranking, the role of a number of social, medical, and 

biological factors in the occurrence of hydrocephalus in children has been specified. 

The etiological significance of inflammatory processes and intraventricular 

hemorrhages in the implementation of the clinical symptoms of hydrocephalus in the 

group of patients examined was 36.7% and 38.8%, respectively.  

An algorithm has been developed for using instrumental methods 

(Neurosonography, Doppler US, MRI) for early detection, determination of the extent 

and indications for referral to a surgical hospital, an advance change in the indicators 

of visualization studies in comparison with clinical manifestations is shown. 
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The quality of life of children with hydrocephalus depends on the form and 

degree of severity of symptoms of the disease, determining methods of conservative or 

surgical treatment, allowing to improve the quality of life in only 30-40% of patients, 

moreover, medical and economic efficiency of operative treatment of hydrocephalus 

in infants more than 9 times higher than the surgical treatment in later periods (7 years). 

Recommendations for use: the results of this study should be implemented in 

the practice of hospitals, family medicine centers, as well as in the curricula of medical 

universities. 

Scope: Primary care, hospitals for children 
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ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕРДИН ТИЗМЕСИ 

 

 

ВЖК – себебинен карынчалар кан агуу 

ГДЦ – гидроцефалия  

МРТ –магниттик-резонанстык томография 

НСГ- нейросонографиялык изилдөө  

РЭГ - реоэнцефалография 

УЗДПГ – допплерография изилдөө  

ЦНС – борбордук тынчсыздана системасы 

ЭЭГ – электроэнцефалография  

МРТ - магниттик резонанстык томографиясы  

ГДЦ – гидроцефалия  
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