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ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

 

Диссертация темасынын актуалдуулугу. Ашыкча салмактын 

актуалдуулугу анын жогорку көрсөткүчтө таралып кеткендиги менен 

байкалууда. (Бурлев В.А. жана авторлошу, 2012; Аганезова Н.В., Аганезов С.С., 

2016; Galliano D., Bellver J., 2013). 

Салмак алуудө гестациялык процесстин татаалдашуусунун жана 

жагымсыз перинаталдык натыйжалардын артуу тобокелчилиги бар (Савельева 

И.В., Баринов С.В., 2014; 2014; Mohamed A.A., Salah R.A., 2012). Май алмашуусу  

жабыркаган аялдарда кош бойлуулуктун токтоо коркунучу 3.7-10% учурда кош 

бойлуулуктун оор өтүшүнө себеп болот, токсикоз эки эсе көбүрөөк болуп, гестоз 

нормалдуу салмактагы аялдардыкына салыштырмалуу 2-5 эсе көбүрөөк болот, 

ал эми фетотондук жетишсиздик (ФТЖ) 4,1ден 34%га чейинки учурларда 

байкалган (Кузнецова И.В., 2007; Bakker W. et al., 2009). Ашыкча салмак алууга 

учураган аялдарда кош бойлуулуктун өз учурунда аяктоосу өтө аз кездешет. 

Айрым маалыматтар боюнча ашыкча семирген аялдарда кош бойлуулук 

мөөнөтүнүн узарышы 1,7 эсеге көбүрөөк, ал эми аныкталган мөөнөтүнөн мурун 

төрөө популяцияга караганда 2 эсе көбүрөөк болуп келет (Покусаева В.Н. жана 

авторлошу, 2016; Bodnar L.M. et al., 2010). Май алмашуусу жабыркаган 

аялдардагы энелик травматизм, гипотониялык каноолор, төрөттөн кийинки 

инфекциялык-сезгенүү оорчулуктары нормалдуу салмакка ээ аялдарга 

салыштырмалуу олуттуу деңгээлде көбүрөөк (Макаров И.О. жана авторлошу., 

2011; Getahun D. et al., 2007).  

Ашыкча салмак алуу майыптык белгилердин өөрчүү тобокелчилигин 1,6 

эсе арттырат (Попова Н.Н., 2010; Dashe J.S. et al., 2009; Stothard K.J. et al., 2009). 

Жалпысынан бул маселелер боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөр анча көп эмес, 

негизинен, жаңы төрөлгөн ымыркайлардын постнаталдык адаптациясына 

арналган.  

Ошентип, азыркы тапта ашыкча салмак алуунун жана кыйын өтүп жаткан 

кош бойлуулуктун, анын натыйжаларынын ортосундагы байланыш актуалдуу 

болуп келет. Тобокелчилик белгилерин аныктоого, кош бойлуулуктагы 

кыйынчылыктардын жана ашыкча салмакка ээ кош бойлуулардагы жагымсыз 

перинаталдык натыйжалардын артуусун  алдын алууга багытталган кошумча 

изилдөөлөрдү жүргүзүү зарылчылыгы күмөн жаратпайт. Бул өз учурунда 

энелердин ооруга жана өлүмгө чалдыгуусун азайтууга, ошондой эле 

перинаталдык натыйжаларды жакшыртууга көмөкчү болот.   

Диссертация темасынын илимий-изилдөө иштери жана 

программалары менен болгон байланышы. Бул диссертациялык иш 

демилгелүү болуп саналат.  

Иштин максаты: жоюу максатында комплекстүү чараларды түзүү үчүн 

ашыкча салмактуу кош бойлууларда кошумча оорулардын пайда болуу 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Alsammani%20MA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ahmed%20SR%5Bauth%5D
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жыштыгын жана белгилерин тактоо, гестациялык процесске, түйүлдүккө жана 

ымыркайга салмак алуунүн тийгизген терс таасирлеринин түзүлүшүн жана 

даражасын баалоо. 

Изилдөөнүн милдеттери:  

1. КР жашаган кош бойлуу аялдардын арасында ашыкча салмак алуу 

жыштыгын аныктоо, гестациялык процесс учурунда кошумча оорулар 

тобокелчилигинин  белгилерин аныктоо.  

2. Ар кандай даражада салмак алуугө учураган аялдарда кош бойлуулугу 

учурундагы өзгөчөлүктөрдү аныктоо.  

3. Клиникалык-лабораториялык жана функционалдык көрсөткүчтөр 

боюнча ашыкча салмакка ээ кош бойлуу аялдарда фетотондук комплекстин 

абалын изилдөө. 

4. Ар кандай даражада салмак алууга учураган аялдардын төрөт учурун 

баалоо.  

5. Аялдын салмак алуу даражасына жараша  наристесинин абалын 

изилдөө.  

6. Ашыкча салмакка ээ кош бойлуулардын акушердик жана перинаталдык 

кошумча ооруларын азайтууга багытталган дарылоо-профилактикалык иш-

чараларынын көлөмүн жана мазмунун конкреттештирүү.  

Иштин илимий жаңычылдыгы: 

 КРда алгачкы жолу медициналык документацияны анализдөөнүн негизинде 

2013-2015-жылдарда болгон 20431 төрөт боюнча кош бойлуулардын ашыкча 

семирип кетүүсү учурда 14,8%ды түзүп тургандыгын тастыктаган.  

 Кош бойлуулуктун өтүү динамикасындагы оорчулуктарды анализдөө 

алгачкы жолу кош бойлуулуктун ар кандай мөөнөтүндөгү ооручулуктардын 

өзгөчөлүктөрүн аныктоого, салмак алуунүн даражасына ылайык гестациялык 

процесс кыйынчылыктарынын клиникалык белгилеринин пайда болуу көз 

карандылыгын тастыктан. 

 Ашыкча салмакка ээ аялдардын кош бойлуулугу ФТЖнын өнүгүүсү, эстриол 

көрсөткүчүнүн төмөндөөсүнөн, липид жана углевод алмашуусунун 

жогорулоосунан улам калыптануучу макро- жана микросомия түрүндөгү 

түйүлдүктүн плацентация жана морфогенез процессинин бузулуусу менен 

коштолот.  Липид жана углевод алмашуусунун жогорулоо көрсөткүчтөрүнүн 

байкалуу деңгээли  ашыкча салмак алуунүн II жана III даражасында 

олуттуураак болот.  

 Ашыкча салмакка ээ кош бойлуулардын төрөтүндө  көзөмөл тобундагы оор 

төрөттөрдүн санынан ашыкча салмак алуунун деңгээлдерине ылайык 1,5, 2 

жана 2,5 эсе көбүрөөк кыйынчылыктардын жогорку деңгээли байкалган.  

 Эненин II жана III даражадагы ашыкча салмагы жаңы төрөлгөн ымыркайдын 

абалына терс таасирин тийгизери аныкталган. Бул маалымат бир балада 
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кошумча оорулардын көп санда  болушу (2,2, 3,5 жана 4,7 эсе) менен 

тастыкталган. 

 Ашыкча салмакка ээ аялдарда прегравидардык даярдоолор, кош 

бойлуулук,төрөттөрдүн жана төрөттөн кийинки мезгилдин этаптарында 

энеге, түйүлдүккө жана ымыркайга тийүүчү терс таасирлерди азайтууга 

багытталган профилактикалык жана реабилитациялык иш-чараларды 

оптимизациялоонун илимий-статистикалык негиздөөлөрүнүн комплекси 

алынган. 

 Алынган жыйынтыктардын практикалык мааниси  

 Алынган маалыматтар салмак алуу даражасынын кош бойлуулук учуруна 

жана перинаталдык натыйжалардын өзгөчөлүктөрүнө тийгизген таасири 

тууралуу түшүнүктү кеңейтүүгө, ошондой эле ашыкча салмакка ээ 

бейтаптарга байкоо жүргүзүү тактикасын жакшыртуу үчүн мүмкүнчүлүк 

түзгөн.  

 Практик-дарыгерлер үчүн ашыкча салмакка ээ кош бойлууларга жана 

алардын ымыркайларына гестация жана төрөт учурунда медициналык 

көзөмөл жүргүзүү үчүн алгоритм иштелип чыккан.  

 Бул изилдөөнүн жыйынтыктары практикалык саламаттыкты сактоо үчүн өтө 

маанилүү. Анткени, ретроспективдүү жана проспективдүү клиникалык аудит 

акушердик жардамдын аярлуу учурларын жана ашыкча салмакка ээ аялдарда 

гестация оорчулуктарын азайтуу боюнча маселелерди чечүү жолдорун 

аныктоого мүмкүнчүлүк түзгөн.  

 Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктоочу натыйжасы катары бир   

программа сунушталган. Бул программа өзүнө ашыкча салмакка ээ аялдардын 

кош бойлуулугуна, төрөтүнө, төрөттөн кийинки мезгилине, ымыркайына 

байкоо жүргүзүү тактикасын камтыйт.  

Алынган жыйынтыктардын экономикалык жактан маанилүүлүгү  

Алынган жыйынтыктарды киргизүү медициналык-экономикалык мааниге 

ээ болот. Анткени гестациялык оорчулуктардын тобокелчилигин жана 

гестациялык процесстин жана төрөттөн кийинки мезгилдин бардык этаптарында 

дарылоо-профилактикалык иш-чаралардын көлөмүн азайтат.  

Изилдөө жыйынтыктарын жайылтуу  

Изилдөө жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын төрөткө жардам 

берүүчү мекемелеринин практикалык ишине киргизилди (Бишкек ш. № 1ҮМБ, 

№ 2 клиникалык төрөт үйүн ишке киргизүү жөнүндө акттар), дарыгерлер үчүн 

“Ашыкча салмак алуу жана кош бойлуулук” методикалык сунуштары 

жарыяланган.  

Изилдөө материалдары интерн-дарыгерлерге, клиникалык 

ординаторлорго, КММА жана КРСУнин акушердик жана гинекология 

кафедраларынын студенттерине сабак өтүүдө колдонулат.  
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Жактала турган диссертациянын негизги жоболору  

1. Азыркы тапта Кыргыз Республикасындагы кош бойлуулардын ашыкча 

салмак алуу жыштыгы 14,8%ды түзөт. Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда 

гестациялык процесстин бузулуу тобокелчилигинин факторлору болуп ар 

кандай медициналык-биологиялык белгилер эсептелет.  

2. Кош бойлуулук жана төрөт учурундагы кыйынчылыктардын жыштыгы 

ашыкча салмактуулуктун даражасына ылайык болот.  

3. Кош бойлууларда ашыкча салмактуулуктун деңгээли канчалык жогору 

болсо, фето-тондук комплексте жана түйүлдүктүн өнүгүүсүндө көйгөйлөр да 

татаалыраак болот. Алар май жана углевод алмашуусунун күчөгөн 

өзгөрүүлөрү фонунда жүрөт.  

4. Энелердин ашыкча салмак алуу деңгээли ымыркайлардын постнаталдык 

адаптациясына жана перинаталдык оорулардын көрсөткүчтөрүнө терс 

таасирин тийгизет.  

Изденүүчүнүн жеке салымы 

Изденүүчү өз алдынча проспективдүү жана ретроспективдүү изилдөөлөр 

үчүн материалдарды топтогон, баштапкы медициналык документациялардан 

маалыматты көчүрүүнү, аларды компьютердик маалыматтар базасына 

киргизүүнү, статистикалык  иштеп чыгууларды жүргүзгөн. Автор изилдөөгө 

катышкан кош бойлууларга, жаңы төрөгөн айымдарга жана ымыркайларга 

байкоо жүргүзгөн. Изилдөөнүн лаборатордук ыкмалары “Бонецкий 

Лабораториясында”  жүргүзүлгөн, ал эми маалыматтарды статистикалык жактан 

иштеп чыгуу автор тарабынан аткарылган.  

Изилдөө натыйжаларынан апробациясы  

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжалары “Аялдардын жана балдардын 

ден соолугун сактоодо медициналык артыкчылыктар” (2009) акушер-

гинекологдор, педиатрлар жана балдар хирургдарынын II съездинде; жыл сайын 

өткөрүлүүчү “КММА илим күндөрү” конференциясында (апрель айы, 2012-

жыл); “Эне жана бала” (ноябрь айы, 2013-жыл, Душанбе) Таджикистан 

акушерлери, гинекологдору жана педиатрларынын VII съездинде; жыл сайын 

өткөрүлүүчү “КММА илимдер күнү” (апрель айы, 2017-жыл) конференциясында   

баяндалган жана талкууланган.  

Жарыяланган иштерде диссертация жыйынтыктарынын толук 

чагылдырылышы 

Диссертациянын материалдары боюнча 11 макала (мындан эки макала өз 

алдынча ал эми сегизи авторлош менен бирге жазылган), КР ЖАК тарабынан  

диссертациялык материалдарды жарыялоо үчүн сунушталган журналдарда 

жарыяланган. Эки эмгек Таджикстанда (Душанбе), эки эмгек РФда (Казань) 

жарыяланган. Ыкмалык сунуштар басылган – 1.  
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Диссертациянын структурасы жана көлөмү  

Диссертация компьютерде терилип, 150 бетти түздү. Киришүү, 

«Адабиятка сереп салуу», «Изилдөө материал жана ыкмалары», «Жеке 

изилдөөлөрдүн жыйынтыктары», тыянак, практикалык сунуштар бөлүмдөрүнөн 

турат. Иште 37 таблица, 11 сүрөт колдонулган. Библиографиялык   көрсөткүч 

215, анын ичинде булактардын 89 орус тилдүү, 126 чет тилдүү.  

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 
Диссертациянын киришүү бөлүмүндө изилдөө темасынын жана аны 

жүргүзүүнүн актуалдуулугу айтылган. Жактала турган диссертациянын 

максаты, милдеттери, илимий жаңычылдыгы, практикалык маанилүүлүгү жана 

диссертациянын негизги жоболору көрсөтүлгөн.  

1-бөлүм. Адабиятка сереп салуу. Салмак алуу көрүнүштөрүнүн 

жайылышы, кош бойлуулук учуруна, төрөткө жана төрөттөн кийинки мезгилге 

ашыкча салмактын тийгизген таасири, рационалдуу акушердик алдын ала 

болжолдоо тактикасынын ыкмаларын тандоо, энеге жана түйүлдүккө ашыкча 

салмактын терс таасирлерин түзөө мүмкүнчүлүгү тууралуу маселелердин 

учурдагы абалы боюнча публикациялардын аналитикалык сереби жүргүзүлгөн. 

Атайын тийиштүү адабиятка жүргүзүлгөн серепти эске алуу менен 

диссертациялык иштин темасы боюнча илимий изилдөө жүргүзүү муктаждыгы 

жаралат.  

2-бөлүм. Изилдөөнүн материалдары жана ыкмалары көрсөтүлгөн.  

Изилдөө 2013-2015-жж. Бишкек ш. № 2 шаардык клиникалык төрөт үйү 

жана №1 ҮМБ базасында жүргүзүлгөн. Төрөт үйүндө изилдөө учурунда 20 431 

төрөт кабыл алынып, анын ичинен 3023 аялда ашыкча салмак алуунүн ар кандай 

формалары жана деңгээлдери аныкталган, бул 14,8%ды түзгөн.  

Жазылган иштин негизине изилдөөнүн ретроспективдүү жана 

проспективдүү ыкмаларынын принциби алынган.  

Изилдөө объектилери катары 18-40 жаштагы 318 кош бойлуу жана жаңы 

төрөгөн айымдар алынган (1-сүрөт).  

Ретроспективдүү анализ 171 айымга жүргүзүлгөн. Ар кандай даражада 

байкалган салмак алуунүн абдоминалдык тибине ээ айымдардын 116 төрөт 

тарыхы негизги топту түзгөн. Көзөмөл тобуна соматикалык ден соолугу чың 

бейтап айымдардын 55 төрөт тарыхы кирген.  

Проспективдүү байкоого салмак алуунүн абдоминалдык тибине ээ 82 

айым (n=82) алынып, алар негизги топту түзгөн.Ал эми көзөмөл тобун 

нормалдуу дене салмагына (ДСИ ≤ 22,1±0,7 кг/м2) ээ, жеңил бир түйүлдүктүү 

кош бойлуулук өткөргөн, жеңил акушердик-гинекологиялык жана соматикалык 

анамнездүү айымдар түзгөн.  
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1-сүрөт. Ретроспективдүү изилдөөнүн жана проспективдүү байкоо 

жүргүзүүнүн дизайны.  
 

Негизги топто изилденгендер дене салмагына жараша бир нече топко 

бөлүштүрүлгөн. I даражадагы ашыкча салмак алуу (ДСИ = 32,2±0,4 кг/м2) 49 

бейтап айымда (1-топ), II даражадагы ашыкча салмак алуу (ДСИ = 36,6±0,5 кг/м2) 

22 бейтап айымда (2-топ), III даражадагы ашыкча салмак алуу (ДСИ = 45,7±0,6 

кг/м2) 11 бейтап айымда (3-топ) аныкталган. Изилдөөгө алынган айымдар салмак 

алуугө каршы медикаментоздук дарылоону алган эмес.  

Негизги топко киргизүү үчүн белгилер: абдоминалдык ашыкча салмак 

алуу  (ДСИ>30), бир түйүлдүктүү кош бойлуулук, эненин маанилүү соматикалык 

патологиясынын жок болушу (кант диабети, гипертония оорусу, системдуу 

оорулар).  

Көзөмөл тобуна киргизүү үчүн белгилер: соматикалык жактан ден соолугу 

чың бир түйүлдүктүү кош бойлуулар, ДСИ ≤ 21,7±0,5 кг/м², жашы 18ден 40ка 

чейин.  

Өзгөчө учурлар катары белиглөө үчүн белгилер: ашыкча салмак алуунүн 

башка формалары, оор соматикалык оорулардын,  жашы 18ге чейин же 40тан 

ашуусу; текшерүүгө маалымдалган макулдуктун болбошу; айымдардын изилдөө 

протоколун бузуусу.   

Негизги жана көзөмөл тобундагы кош бойлуулардын жашын бир ыңтайлуу 

бөлүштүрүү салыштырмалуу статистикалык анализдин объективдүүлүгүн 

камсыздаган.  

Жалпы төрөт тарыхы – 

20 431,  

Ашыкча салмакка ээ – 563  

Ретроспективдүү 

изилдөө 171  

Изилдөөгө 

кошулган 318 

Проспективдүү 

изилдөө 147 

Көзөмөл 

55  

Ашыкча 

салмак 116 
Көзөмөл 

55 

Ашыкча 

салмак 82  

1-даража 73  

ДСИ=30-34,9 

2-даража 35  

ДСИ=35-39,9 

3-даража 8  

ДСИ≥40 

1-даража 49  

ДСИ=30-34,9 

2-даража 22  

ИМТ=35-39,9 

3-даража 11  

ИМТ≥ 40  
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Бейтап айымдарды текшерүү жана байкоо жүргүзүү маалыматы бар 

ыктыярдуу макулдуктун негизинде биомедициналык этика принциптерин сактоо 

менен жүргүзүлгөн.  

Изилдөө ыкмалары.  

Жалпы клиникалык ыкмалар.  

Ар бир бейтап айымга жана ымыркайына изилдөө үчүн иштелип чыккан 

карта толтурулган.  Ал клиникалык маалыматтарды жана изилдөөнүн кошумча 

ыймаларынан алынган жыйынтыктарды жазууга, мүмкүнчүлүк түзгөн. Бүтүндөй 

гестациялык учур боюнча сурамжылоо-анкеталык ыкмада алиментардык фактор 

эске алынган, кош бойлуу айымдын тамактануу мүнөзүнө, тең салмактуулугуна 

жана регулярдуулугуна көңүл  бурулган.  

Кош бойлууларга жүргүзүлгөн изилдөө: жалпы текшерүүнү, тышкы 

акушердик текшерүүнү, айымдын жыныс мүчөсүн текшерүүнү, матканын түбү 

турган бийиктикти өлчөөнү, курсактын айланасын өлчөөнү, түйүлдүктүн жүрөк 

согуусун угууну камтыган.  

Антропометрикалык изилдөө: кош бойлуулуктун 12 жумасынан кечикпей 

өткөрүлгөн, Кетле индексин аныктоону камтыган (Quetelet index), ДСИ (кг/м2) = 

М/Р2 (1) формуласы менен эсептешкен, мында М – кг менен көрсөтүлгөн дене 

салмагы, Р2 – метр боюнча квадратка алынган бойдун узундугу. Май тканынын 

бөлүштүрүлгөн мүнөзүн белдин айланасынын/сандардын айланасынын 

коэффициентине ылайык аныкташкан. 0,85тен ашык коэффициентти май 

тканынын бөлүштүрүлүшүнүн абдоминалдык тиби деп, 0,85тен төмөн 

коэффициентти глютеофеморалдык деп эсептешкен (ВОЗ, 1997). 

Функционалдык ыкмалар  

Эхографиялык диагностика. Кан айланууну допплерографиялык изилдөө.  

Төрөттү учуру партограммдарды каттоо менен коштолгон.  

Изилдөөнүн лаборатордук ыкмалары кандын липиддик спектрин баалоо 

(триглицериддер, жалпы холестерин, ЖТЛ, ТТЛ) – кан плазмасында; 

гормоналдык фонду баалоо: кан плазмасында эстриол жана плацентардык 

лактогендин  концентрациясын аныкташкан; углевод алмашууну жана 

инсулинрезистенттүүлүгүн текшерүү (75 г глюкозадан оралдык 

глюкозотолеранттык тест, кан глюкозасы, инсулин) – кан плазмасында.  

Тондун патоморфологиялык изилдөөлөрү – тондун салмагын жана 

көлөмүн аныкташкан, ошондой эле жалпы кабыл алынган ыкмалар менен тондун 

тканына гистологиялык изилдөөнү жүргүзүшкөн.  

Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын абалын баалоо жалпы кабыл алынган 

ыкмалар менен неонаталдык мезгил бою динамикасында изилденген.  

Жыйынтыктарды статистикалык иштеп чыгуу жана алардын графикалык 

сүрөттөлүүсү STATISTICA, Microsoft Excel–2000 программа баштыктарынын 

жардам менен жүргүзүлгөн. Салыштырылган өлчөмдөрдүн ырастыгы Стьюдент 
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коэффициенти жана 95%  ишенимдүү интерфалда салыштырмалуу ишенимдүү 

айырмачылык аркылуу аныкталган.   

3-бөлүмдө жеке изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жазылган.  

3.1. Кош бойлууларда ашыкча салмак алуунүн жыштыгы жана анын 

акушердик көйгөйлөрдүн пайда болуусундагы ролу.  

Кош бойлууларда ашыкча салмак алуунүн таралгандыгын аныктоого, 

ашыкча салмак алуунүн өнүгүү тобокелчилигинин факторлорну тактоого, эне 

жана түйүлдүк үчүн кош бойлуулук жана төрөттөгү кыйынчыылктар жана 

натыйжалардын ашыкча салмак алуу менен болгон байланышын аныктоого 

багытталган кошумча изилдөөлөрдү жургүзүүнүн жөндүүлүгү күмөн жаратпайт.  

2013-2015-жж. аралыгында кош бойлуулардагы ашыкча салмак алуунүн 

жыштыгы 14,8%ды түзгөн.  

30 жаштан жогору ашыкча салмакка ээ бейтап айымдар көзөмөл тобуна 

салыштырмалуу  2,3 эсе көп болгон. Ашыкча салмакка ээ кош бойлуу 

айымдарынын арасында үй жумуштары менен алек жана жумушсуз айымдар көп 

болгон. Ашыкча семирген бейтаптарда ата-эненин бири же экөөсүнүн ашыкча 

салмактуулугу көзөмөл тобуна салыштырмалуу 3,5 жана 5,1 эсе көбүрөөк 

кезиккен.  

 Көзөмөл тобуна салыштырмалуу бул топтогу ашыкча салмактуу 

бейтаптарда кош бойлуулук болгонго чейин (р<0,05) жүрөк-кан тамыр 

системасынын (2,7 эсе көп), заара бөлүп чыгаруу системасынын (2,4 эсе көп), 

ашказан-ичеги тракты жана дем алуу органдарынын (1,9 эсе көп) оорулары 

көбүрөөк кездешкен. Калкан бездин диффуздук чоңоюусунун жыштыгы 

көзөмөл көрсөткүчүнөн 1,4 эсе көбүрөөк болгон, бирок ырастуу 

айырмачылыктар байкалган эмес. Алынган маалыматтар өнөкөт оорулардын 

топтому организмдин кош бойлуулукка даяр эмес экендигинин белгиси жана 

анын коргоо күчтөрүн төмөндөтүүчү айырмалуу маркери болгондугун айткан 

Н.А. Мальцеванын (2008) изилдөө жыйынтыктарына каршы келбейт.  

Ашыкча салмакка ээ топто менархе орто жашы жана жыныстык жашоо 

башталгандан кийин биринчи кош бойлуулукун болушу орточо эсеп менен 

1,1±0,3  жана 1,1±0,1 жылга кечиккен.  

Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда гинекологиялык оорулардын 

ичинен көзөмөлдөгүгө караганда жатын моюнчасынын эрозиясы (1,7 эсе көп), 

эндометрит (1,8 эсе көп) көбүрөөк кездешкен. Ашыкча салмакка ээ топто 

көзөмөл тобуна салыштырмалуу жыныс мүчөнүн, жатындын кыпчыкейинин 

жана эндоцервициттердин сезгенүү оорулары 1,4, 1,3 жана 1,2 эсе көбүрөөк, 

аналык без жана жатын шишиктери – 1,5 жана 1,8 эсе көбүрөөк кездешкен. 

Экинчи тукумсуздук негизги топтун 6,1% айымдарында жана көзөмөл 

тобундагы 3,3% айымдарда байкалган, бирок биринчи тукумсуздук негизги 

топтогу айымдарда 4,5% учурда гана болгон.  



13 

 

Тамактануу сапатын, көлөмүн жана үзгүлтүксүздүгүн баалоо атайын 

иштелип чыккан анкета боюнча  ашыкча салмакка ээ 82 кош бойлуулар арасында 

жана нормалдуу дене салмагына ээ 65 кош бойлуулар арасында жүргүзүлгөн. 

Ашыкча салмакка ээ кош бойлуулар шекерди 3,5 эсе көбүрөөк, таттуу 

суусундуктарды 4,1 эсе көбүрөөк, малдын майын жана май аралашмасын 1,7 

жана 2,4 эсе, кондитердик азыктарды 9,0 эсе көбүрөөк колдонушкан. Мал этин  – 

1,6 эсе, жаңы жемиштерди – 1,3 эсе, балыкты – 1,2 эсе азыраак (р<0,05) жешкен.  

Физикалык активдүүлүккө жүргүзүлөн анализ ашыкча салмак алган кош 

бойлуулар көзөмөл тобундагы кош бойлууларга салыштырмалуу кош 

бойлуулукка чейин спорт, фитнес жана бий менен  4,1 жана 1,4 эсе аз машыккан, 

активдүү жашоо образын 3,8 эсе аз уланткан, жөө сейилдөөнү 2,1 эсе аз 

жасашкан, кош бойлуулар үчүн көнүгүүлөрдү 4,5 эсе аз аткарышкан.   

Жашоо образын модификациялоонун ашыкча салмакка ээ аялдардын кош 

бойлуулугуна, перинаталдык натыйжаларына, зат алмашуу көрсөткүчтөрүнө 

тийгизген таасири тууралуу маселелер дайыма ачык бойдон калат. Ошол 

себептен, аракеттер пландалып жаткан кош бойлуулуктан мурун дене салмагын 

азайтуу жана нормалдаштырууга багытталышы керек. Бул көйгөйдү ашыкча 

салмакка ээ, кош бойлуулукту пландап жаткан айымдарды  окутуу менен чечүүгө 

болот. Бул эненин ден соолугун жакшыртууга, кош бойлуулук 

кыйынчылыктарынын өөрчүү тобокелчилигин азайтууга көмөкчү болот.  

3.2. Ашыкча салмак алуунүн ар кандай деңгээлине ээ айымдарда  кош 

бойлуулуктун өтүү өзгөчөлүктөрү.  

Ашыкча салмакка ээ аялдарда 30,5% учурда  III даражадагы салмак алуудө 

көбүрөөк байкалган менструалдык функциянын бузулушу белгиленген. Бул кош 

бойлуулукту өткөрүү үчүн жагымсыз фон катары экстрагениталдык 

патологиянын жогорку жыштыгы: көзөмөл тобуна салыштырмалуу II жана III 

даражадагы ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда дем алуу органдарынын 

оорулары 1,3 жана 2,5 эсе көбүрөөк, калкан безинин оорулары – 1,4 жана 1,8 эсе 

көбүрөөк, жүрөк-кан тамыр системасынын оорулары 2,9 жана 5,9 эсе көбүрөөк, 

артериалдык гипертензия – 3,0 жана 12,1 эсе көбүрөөк, өнөкөт ашказан оорусу – 

1,3 жана 1,7 эсе көбүрөөк, өнөкөт холецистит – 1,2 жана 2,4 эсе көбүрөөк, өнөкөт 

пиелонефрит – 1,8 жана 2,4 эсе көбүрөөк кездешкен. 

Акушердик ден соолук кыйынчылыктарынын жогорку жыштыгы 

байкалган.  I триместрде эрте токсикоз – II даражадагы ашыкча салмакта 2,1 эсе, 

өзүнөн өзү болгон бойдон түшүү коркунучу – II жана III даражадагы салмак 

алуудө 1,7 эсе көзөмөлгө салыштырмалуу көбүрөөк кездешкен кыйынчылык 

катары  байкалган.  

II триместрде кош бойлуулук кыйынчылыктары II жана III даражадагы 

ашыкча салмакка ээ аялдарда көбүрөөк кездешкен: кош бойлуулуктун 

гипертензивдик бузулуулар 2,2 жана 4,4 эсе, кош бойлуулуктун токтоо 

коркунучу – 1,9 эсе, ФЖ – 2 эсе. Суунун аз жана көп болушу III даражадагы 
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ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда көбүрөөк байкалган. Мында көзөмөл 

көрсөткүчүнөн 2,1 жана 4,1 эсеге ашкан.  

III триместрде кош бойлуулуктун гипертензивдик бузулуулардын 

жыштыгы арткан, көзөмөл көрсөткүчүн 4,6, 5,1 жана 5,9 эсеге ашкан. ТКИӨК 

жыштыгы - I, II жана III даражадагы ашыкча салмакта 2,0, 4,4 жана 5,9 эсе 

көбүрөөк. II жана III даражадагы ашыкча салмакта эрте баштала турган төрөт 

коркунучу 1,8 жана 3 эсе, гестациондук пиелонефрит  - 6,1 эсе  көбүрөөк болгон. 

ФЖ III даражадагы ашыкча салмакта 3,5 эсе көбүрөөк болгон (2-сүрөт).  

II жана III даражадагы ашыкча салмакка ээ кош бойлуулар көзөмлгө 

салыштырмалуу ырастуу түрдө (р<0,05) 2,3 жана 2,8 кг чоң салмакты кошкон.  

Ашыкча салмакка ээ айымдарда акушердик кыйынчылыктардын жогорку 

жыштыгы алдын ала гравидардык текшерүү жана кош бойлуулукту көзөмөлгө 

алуу тактикасына жаңы ыкмаларды издөөгө мажбур кылат. Салмак алуу 

патогенезинин көпчүлүк аспектилери жана анын аялдардын репродуктивдүү ден 

соолугуна тийгизген таасири айрыкча гормоналдык жана метоболизм 

кыйынчылыктарынын комплекси артканда дискутабелдүү бойдон калууда. 

Антеналдык байкоо жүргүзүү жана төрөткө жардам  берүү системасын 

жакшыртууга карабастан, ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда кош бойлуулук 

кыйынчылыктарынын жыштыгы төмөндөө тенденциясына ээ эмес.  
 

 
 

 
 

2-сүрөт. Кош бойлуулуктун III триместриндеги кыйынчылыктардын 

жыштыгы (M±m%).  
Эскертүү: * - р<0,05 көрсөткүчүндө көзөмөл тобунан ырастуу айырмачылык.  

 

Коркунуч ДС

И 
ТКИӨК КБГБ ГКД 

Көзөмөл д

д 
д д 
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Жогорудагы маалыматтардын негизинде, кош бойлуулук учурунда дене 

салмагын текшерүү ыкмаларын иштеп чыгуу жана натыйжаларын 

оптимизациялоо максатында кош бойлуулукту жүргүзүү алгоритмин киргизүү 

жөндүү болуп саналат.  

3.3. Ашыкча салмак алуунүн ар кандай деңгээлине ээ айымдарда 

лабораториялык көрсөткүчтөрдү жана фетоплацентардык комплекстин 

абалын баалоо.  

Гестация процессинде түйүлдүктөрдүн салмагы, айрыкча III  даражадагы 

ашыкча салмак тобунд,а көзөмөл тобундагыларга салыштырмалуу арта 

баштаган.   

Негизги топко жүргүзүлгөн допплерометрияда гестациянын 22-24 жана 35-

37 жумаларында жатын артерияларындагы жана киндик артерияларындагы кан 

айланууга кан тамырдык каршылыктын жогорку көрсөткүчтөрү аныкталган. III 

триместрде СДМ көрсөткүчү көзөмөл тобуна салыштырмалуу төмөн болгон. 

ЖТКА бузулуусу кош бойлуулуктун гипертензивдүү бузулуулары жана кош 

бойлуулуктун токтоп калуу коркунучу бар негизги топтогу айымдарда гана 

болгон.  

Түйүлдүктүн КТГ баалоосу базалык жүрөк ритминин жыштыгы, 

акцелерация көлөмү. II жана III даражадагы ашыкча салмакка ээ топто 14,9% 

жана 13,1% жогорулаган. II жана III даражадагы ашыкча салмакка ээ айымдарда 

акцелерация көлөмү көзөмөл тобуна салыштырмалуу статистикалык жактан 

жогору болгон. Негизги топтогу айымдардын жүрөк ритминин вариабелдүүлүк 

көрсөткүчү ашыкча салмак даражасына жараша ырастуу түрдө төмөндөгөн.  

Тондун гормон пайда кылуучу функциясын изилдөө натыйжасында 22-24 

жумалык мөөнөттө деңгээлинин төмөндөөсү байкалган, ал эми II жана  III 

даражадагы ашыкча салмакка ээ топтордо көзөмөл топторго салыштырмалуу 

анын деңгээли 1,4 жана 1,8 эсе төмөн болгон. Дал ушундай тенденция 35-37 

жумалык мөөнөттө да сакталган. Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда  

эстриолдун көлөмү көзөмөл тобуна салыштырмалуу төмөн болгон: ашыкча 

салмактын II жана III даражасында 1-триместрде 1,3 жана 1,4 эсе (р<0,05); 

ашыкча салмактын III даражасында 22-24 жана 35-37 жумалык мөөнөттө – 1,2 

жана 1,4 эсе (3-сүрөт).   

Бардык ашыкча салмакка ээ кош бойлууларга 3-алдыңкы топто айрыкча 

байкалган дислипидемиянын өнүгүүсү мүнөздүү.  Липидограмма маалыматы 

боюнча холестерин деңгээли 22-24 жумалык мөөнөттө 4,07ден 4,95 ммоль/л 

арасында, 35-37 жумалык мөөнөттө – 6,62ден 7,12 ммоль/л арасында болгон. 

Гиперхолестеринемиядан сырткары бардык айымдарда гипертриглицеридемия 

байкалган. Триглицерид деңгээли 22-24 жумалык мөөнөттө 1,33дөн 1,88 ммоль/л 

арасында болгон, ал эми 35-37 жумалык мөөнөттө – 2,84төн 3,12 ммоль/л 

арасында болуп, салмак алуу даражасына ылайык арткан. Триглицерид 
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көрсөткүчү жана салмак алуу даражасынын арасында ырастуу бир калыптагы оң 

корреляциондук байланыш аныкталган (rs=0,5, р<0,05).  
 

 
3-сүрөт. Тондук лактоген (ТЛ, мг/л) жана эстриол курамы (Э3, нмоль/л) 

(M±m).  
Эскертүү: * - көрсөткүчтөрдүн көзөмөл тобунан айырмачылыгы(р<0,05).  

 

Негизги топто II жана III триместрде глюкозанын көрсөткүчү көзөмөлгө 

салыштырмалуу ырастуу түрдө жогору болгон. Ашыкча салмактуу кош 

бойлууларда физиологиялык деңгээлден ашкан жана ашыкча салмакка ээ 6 

байтап айымда ГСДнын өнүгүүсүнө алып келген инсулинорезистенттүүлүк жана 

гиперинсулинемия аныкталган.  

Ашыкча салмакка ээ бейтап айымдарда гестация процессинде 

гемоглабиндин жана перифериялык канда эритроциттердин төмөндөөсү 

байкалган. Бул II жана  III даражадагы ашыкча салмакка ээ кош бойлуулар үчүн 

маанилүү болуп, II жана  III  триместрде кош бойлууларда темир жетишсиздиги 

анемиясынын өнүгүү жыштыгы менен күчтүү оң корреляциондук байланышка 

ээ (rs=0,9, р<0,05). Дал ушундай маалыматтарды өз ишинде П. М. Омарова (2004) 

белгилеп өткөн.  

Ашыкча салмакка ээ бейтаптарда тондун изилдөөсү II жана III даражадагы 

ашыкча салмакта айрыкча байкалган калыңдыктын жана салмактын 

жогорулоосун, инфолютивдүү белгилерди, инфаркт жана жалган инфаркттарды 

аныктап чыкты. Микроскопиялык изилдөө тондун түзүлүүсү кан тамырлар 

чырмалышпастан жана түктөрдүн васкуляризациясынын төмөндөөсү менен 

ишке ашарын көрсөткөн (4-сүрөт).  

Ошентип, жүргүзүлгөн изилдөөлөр ашыкча салмактуу айымдарда өтө 

анык байкалган метоболикалык бузулуулардын болуу божомолдорун 

д 

д 
д 

Көзөмөл 
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тастыктады. Бул метаболикалык бузулуулар кош бойлуулук фонунда артып, 

преэклампсия жана тондук жетишсиздиктин өнүгүүсү негизинде жатат.  
 

  
4-сүрөт. Микросүрөт. А – бир нече капиллярдуу чоң диаметрдеги  түктөр, түк 

тирөөчүнүн шишүүсү жана түктөр арасындагы кенен алкак. Б - бир нече капиллярдуу 

чоң диаметрдеги  аралыктуу жетилген түктөр. Гематоксилин-эозин. менен боелуусу 

Чоңоюу.: Б.. 16х. Об. 8х (А), Об. 40х (Б). 
 

3.4. Ар кандай даражадагы ашыкча салмакка ээ аялдарда төрөттүн 

жана төрөттөн кийинки мезгилдин өтүүсү жана өзгөчөлүктөрү. 

Төрөт тарыхтарына жүргүзүлгөн анализ ашыкча салмактуу айымдар 

тобунда кайрадан кош бойлуу биринчи жолу төрөй турган бецтап айымдар 2,2 

эсе көбүрөөк болгон, ал эми көзөмөл тобунда биринчи жолу кош бойлуу биринчи 

жолу төрөй турган айымдар көбүрөөк болгон.  

 Негизги топтогу айымдардын мөөнөтүнөн мурун төрөөсү көзөмөл топко 

салыштырмалуу 4,4 эсе көбүрөөк болгон, ошондой эле II жана  III даражадагы 

ашыкча салмакка ээ айымдарда да көбүрөөк байкалган (р=0,003 жана р<0,001 

көрсөткүчүндө көзөмөлгө салыштырмалуу 5,6 жана 10,5 эсе көбүрөөк) (1 

таблица).  
 

1 таблица - Ашыкча салмакка айымдардын төрөт мүнөздөмөсү (M±m%)  

Төрөттөр  

Көзөмөл тобу 

(n = 120) 

Негизги топ (n=198) 

I даража (n=122) II даража (n=57) III даража (n=19) 

Абс % Абс % р Абс % Р Абс % Р 

Мөөнөтүнөн мурун 3 
2,5± 

1,4 
4 

3,3± 

1,6 

0,718 
8 

14,0± 

4,6* 

0,003 
5 

26,3± 

10,1* 

<0,001 

Мөөнөтүнөн ашкан 2 
1,7± 

1,2 
2 

1,6± 

1,1 

0,987 
1 

1,8± 

1,8 

0,967 
1 

5,3± 

5,1 

0,317 

Оперативдүү 16 
13,3± 

3,1 
21 

17,2±

3,4 

0,402 
11 

19,3± 

5,2 

0,303 
6 

31,6± 

10,7* 

0,043 

Эскертүү: * - көзөмөл тобунан анык айырмачылыгы.  

 

А Б 
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Ашыкча салмакка ээ айымдарда мөөнөтүнөн өткөн кош бойлуулук 

көзөмөл менен так айырмачылыгы болбостон көзөмөл көрсөткүчүнөн 4,8 эсе көп 

болгон, бул Н.А. Гармонованын маалыматына дал келет (2007).  

Ашыкча салмакка ээ бейтаптарда кесарева жолу менен төрөтүү 18,7% 

түзгөн. Бул көбүрөөк  айымдардын II жана III даражадагы ашыкча салмагынан 

улам болуп (р=0,043), көзөмөл көрсөткүчүнөн 1,4 эсе жогору болгон.  

Төрөт процессинин узактыгын изилдөөдө төрөттүн биринчи мезгилинде III 

даражадагы ашыкча салмакка ээ кош бойлуу айымдарда, көзөмөл тобунун 

көрсөткүчүн 3,1 саатка ашып өтүү менен, өтө чоң айырмачылык аныкталган.  

Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда төрөттөгү кыйынчылыктар көзөмөл 

тобундагы бейтап айымдарга салыштырмалуу көбүрөөк чыккан.   

Төрөттөгү кыйынчылыктардын жыштыгын изилдөөдө II жана III 

даражадагы ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда төрөт аномалияларынын 

өнүгүүсү сыяктуу кыйынчылыктар жаралган. Бул көзөмөл тобундагы 17,5% кош 

бойлуу айымда, негизги топтогу 35,9% айымда  байкалган (2-таблица). Алардын 

арасында негизги топтогу алдыңкы топтордо көбүрөөк баштапкы алсыздык (2,2, 

3,2, 4,8 эсе көбүрөөк), экинчи таптагы алсыздык (1,3, 1,8, 3,2 эсе көбүрөөк) 

байкалган. Көзөмөл тобу менен болгон ырастуу айырмачылык III даражадагы 

ашыкча салмакка ээ, төрөт ишмердүүлүгүнүн баштапкы алсыздыгы өнүккөн 

жана төрөтү узаган айымдарда гана аныкталган (р=0,022 жана р=0,032, 

ылайыгына жараша).  
 

2 таблица - Ашыкча салмагы болгон жана болбогон аялдарда төрөт 

ишмердүүлүгүндөгү аномалиялардын жыштыгы 

 
Төрөт 

ишмердүүлүгүндөгү 

аномалиялар 

Көзөмөл 

тобу 

(n = 120) 

Негизги топ (n=198) 

I даража (n=122) II даража 

(n=57) 

III даража 

(n=19) 

Абс M±m% Абс M±m% р Абс M±m% Р Абс M±m% Р 

ППП 4 3,3±1,6 7 5,7±2,1 0,370 5 8,8±3,8 0,124 2 10,5±7,0 0,152 

Баштапкы алсыздык 4 3,3±1,6 9 7,4±2,4 0,164 6 10,5±4,1 0,053 3 15,8±8,4* 0,022 

Экинчи таптагы 

алсыздык 
6 5,0±2,0 8 6,6±2,2 0,604 5 8,8±3,8 0,332 3 15,8±8,4 0,076 

Дискоординация 3 2,5±1,4 6 4,9±2,0 0,321 4 7,0±3,4 0,150 1 5,3±5,1 0,504 

Тез  төрөт 2 1,7±1,2 3 2,5±1,4 0,665 1 1,8±1,8 0,967 - - - 

Узакка созулган 

төрөттөр 
2 1,7±1,2 4 3,3±1,6 0,421 2 3,5±2,4 0,441 2 10,5±7,0* 0,032 

 

Эскертүү: * - көзөмөл тобунан ырастуу айырмачылыгы. 

 

Ашыкча салмакка ээ аялдарда төрөттүн кыйынчылык менен өтүүсүнүн 

мүнөздүү өзгөчөлүгү түйүлдүктү курчап турган суунун төрөттөн мурун агышы 

(көзөмөл тобуна салыштырмалуу 1,2, 2,1 жана 3,2 эсе көбүрөөк). III даражадагы 
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ашыкча салмакка ээ байтаптарда төрөттөгү гипертензивдүү бузулуулар I 

даражадагы ашыкча салмакка ээ бейтаптарга жана көзөмөл тобундагы 

бейтаптарга салыштырмалуу көбүрөөк байкалган (р=0,02 и р=0,009, ылайыгына 

жараша). Ал эми түйүлдүктүн курсак ичиндеги гипоксиясынын өнүгүүсү  

көзөмөл тобу менен гана ырастуу айырмаланган (р=0,039).  

Акушердик травматизмдин жыштыгы (I жана II даражада жатын 

моюнчасынын айрылуусу; жыныс мүчөнүн айрылуусу, симфизиттер ж.б.) 16,4%, 

19,3% жана 15,8%  учурларды түзгөн жана II даражадагы ашыкча салмакка ээ 

бейтап айымдарда көбүрөөк кездешкен. Ашыкча салмакка ээ айымдарды 

төрөтүүдөгү дал ушул сыяктуу кыйынчылыктар Т.В. Перованын 

изилдөөлөрүндө да айтылган (2010).  

Ашыкча салмакка ээ айымдарда көбүрөөк ымыркайдын курсактын ичинде 

гипоксияга учуроосу болот. Бул алдыңкы топтордо 1,3, 1,8 жана 3,2 эсе көзөмөл 

көрсөткүчүнөн ашык болгон, жана муну менен III даражадагы ашыкча салмакта 

көзөмөл менен ырастуу айырмачылыкты жараткан. Гипотоникалык кан 

агуулардын жыштыгы алдыңы топтордо көзөмөлдүн көрсөткүчүнөн 1,6, 3,5, 4,2 

эсе жогору болгон, муну менен III даражадагы ашыкча салмакта көзөмөл менен 

ырастуу айырмачылыкты жараткан. Төрөт чоң ымыркайдын төрөлүшүнөн 

улам(көзөмөлгө салыштырмалуу 1,5, 1,8, 2,4 эсе көбүрөөк), клиникалык тар 

жамбаш сөөгүнүн өнүгүшүнөн улам (I  жана II  даражадагы ашыкча салмакта 1,5 

жана 1,3 эсе көбүрөөк), ийиндердин дистоциясынын улам (1,9, 2,1, 3,1 эсе 

көбүрөөк)  кыйындаган.  

1 айымдын төрөттөгү кыйынчылыктарынын саны көзөмөлдөгү 

көрсөткүчкө салыштырмалуу I даражадагы ашыкча салмак алуудө 1,5 эсе, II  

даражадагы ашыкча салмак алуудө 2,0 эсе, III даражадагы ашыкча салмак алуудө 

2,5 эсе көбүрөөк болгон.  

Ашыкча салмакка ээ айымдарда төрөттөн кийинки мезгилде төрөттөн 

кийинки каноолордун жыштыгы көзөмөл тобундагы көрсөткүчтөн – 1,6, 2,1, 1,8 

эсе жогору болгон, лохиометрдин жыштыгы алдыңкы топторго ылайык 1,2, 1,7, 

1,3 эсе көбүрөөк кездешкен. Жатындын субинволюциясы 12,1% ашыкча 

салмакка ээ айымдарда төрөттөн кийинки мезгилди кыйындаткан. Көзөмөл 

көрсөткүчүнөн 2,1 эсе жогорку болуу менен III даражадагы ашыкча салмакка ээ 

бейтап айымдарда көбүрөөк байкалган. II жана III даражадагы ашыкча салмакка 

ээ бейтап айымдарда, нормалдуу дене салмагына ээ айымдарга салыштырмалуу,  

эндометриттер 1,6 жана 2,4 эсе көбүрөөк аныкталган, ал эми кесарева жолу 

менен төрөтүүдөн кийинки кыйынчылыктар 2,1 жана 3,2 эсе көбүрөөк 

кездешкен.   

Ашыкча салмакка ээ бейтап айымдарда ИМТга жараша көбөйө берген. 

Мында III даражадагы ашыкча салмакка ээ бейтап айымдардын көзөмөл 

көрсөткүчтөрүн 2,4 эсе ашып кеткен. Алдыңкы топтордо гипогалактиянын 

кездешүү жыштыгы көзөмөл көрсөткүчүнөн 1,3 жана 2,1 эсе жогору болгон жана 
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II даражадагы ашыкча салмакка ээ кош бойлуулардан ырастуу түрдө 

айырмаланып турган.  

Бир айымга карата эсептелген төрөттөн кийинки абалындагы 

кыйынчылыктар I, II жана III даражадагы ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда 

көзөмөлдөгү көрсөткүчтөрдөн 1,4, 1,8 жана 2,1 эсе жогору болгон. Ошентип, 

төрөт жана төрөттөн кийинки мезгилдин кыйынчылыктарынын жыштыгы  

ИМТдан толук көз карандуу болгон.  

3.5. Ар кандай даражадагы ашыкча салмакка ээ аялдар төрөгөн 

ымыркайлардын абалын мүнөздөө.   

II жана  III даражадагы ашыкча салмакка ээ бейтап айымдарда мөөнөтүнөн 

эрте төрөлгөн ымыркайлар көзөмөлдөгүгө салыштырмалуу 5,6 жана 10,5 эсе 

көбүрөөк болгон (р<0,05).   

Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын абалы Апгар шкаласы боюнча ашыкча 

салмак даражасына ылайык төмөндөгөн, ал клиникалык баалоосу менен: 

асфиксиянын 4,0% - оор, 7,1% - орточо оор, 23,7% - жеңил даражасында 

корреляцияланат (rs=0,7, р<0,05).  

4000 г ашык салмакка ээ балдар I даражадагы ашыкча салмакка ээ аялдарда 

10,7%, II даражада - 15,8%, III даражада  26,3% көрсөткүч менен төрөлгөн. Бул 

О.В. Гульченко (2010) жана H.R. Hull et al. (2008)  маалыматтарына дал келет. 

Гипотрофия менен I даражадагы ашыкча салмакка ээ аялдарда 5,7%, II даражада 

12,3%, III даражада 15,8% көрсөткүчтө гипотрофиясы бар балдар төрөлгөн, 

көзөмөл тобунда 3,3% каршы.  

Көзөмөл көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу, III даража ашыкча салмакка ээ  

аялдар төрөгөн ымыркайларда ашыкча дүүлүгүү синдрому жана перинаталдык 

гипотрофия 9,3 жана 3,2 эсе (р<0,05), салмактын патологиялык азаюусу, 

түйүлдүктүн айланасындагы суулар менен аспирация жана акыректин 

сынуулары – 3,2, 4,2 жана 6,2 эсе, геморрагиялык синдром – 3,2 эсе, курсактын 

ичиндеги инфекция жана кефалогематомалар – 2,1 эсе көбүрөөк болгон.  

Түйүлдүктүн өнүгүү кемчиликтери ашыкча салмакка ээ айымдардын 

тобунда  2,5%, 3,5% жана 5,3% түзгөн. Бирок бул көрсөткүчтөр жалпы 

популяциялык көрсөткүчтөр алкагынан тышкары чыккан эмес.  

Ошентип, алынган маалыматтар ашыкча салмакка ээ айымдар төрөгөн 

ымыркайларда патология ооруларынын көбүрөөк кездешери анык болду. Бул 

ашыкча салмакты перинаталдык кырсыктуулуктун жогорку тобокелчилиги 

катары кароого мүмкүнчүлүк берет.  

3.6. Акушердик жана перинаталдык кыйынчылыктарды азайтууга 

багытталган ашыкча салмакка ээ аялдарда дарылоо-профилактикалык иш-

чаралар.  

Кош бойллулуктун өтүшүнө жана натыйжасына тобокелчиликтин ар 

кандай факторлорунун айкалышы таасирин тийгизет. Иште анализге алынган 
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белгилердин топтому менен  кыйынчылыктардын өнүгүү ыктымалдуулугун  

математикалык жактан баалоону иштеп чыгуу үчүн негиз болду.  

Гестациялык кыйынчылыктардын өнүгүү тобокелчилигин баалоо-

болжолдоо шкаласына бир нече факторлор кошулган. Гестациялык 

кыйынчылыктардын өнүгүү тобокелчилиги боюнча клиникалык-

анамнестикалык факторлор катары тукум куучулук белгилер (RR=2,3), төмөн 

кыймыл активдүүлүгү (RR=1,8), тамактануу мүнөзү (RR=1,6); акушердик-

гинекологиялык анамнездин ичинен – гестациялык кант диабети (RR=9,1), кош 

бойлуулуктагы гипертензивдүү бузулуулар (RR=4,9) жана ФЖ (RR=4,3) 

эсептелет. Лаборатордук көрсөткүчтөрдүн ичинен эң маанилүүсү болуп кандын 

саргыч суюктугундагы глюкоза көрсөткүчтөрү (RR=6,8) жана холестерин 

көрсөткүчтөрү (RR=6,1) эсептелет. Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда 

гестациянын жеңил өтүүсүндө орто баа 7,2±1,9 баллды түзгөн. I даража ашыкча 

салмакка ээ айымдарда кыйынчылыктар бар учурда орточо баалоо 12,3±1,4 

баалды, II даражада 15,5±4,2, III даражада 20,1±6,6 баллды түзгөн. Ошол 

себептен жеке проспективдүү баалоодо 8 жана андан көп баллдардын саны оор 

кош бойлуулуктун өнүгүү тобокелчилигин көрсөтөт.  

Баллдар боюнча көрсөтүлгөн гестациялык кыйынчылыктарды баалоо 

ашыкча салмакка ээ кош бойлууларга дарылоо-профилактикалык иш-чараларды 

өткөрүүгө сунуштайт. Мында дарыгерлерге гестациялык процесс учурунда 

негизделбеген кийлигишүүлөрдү жүргүзүүдөн алыс болууга мүмкүнчүлүк түзөт.  

Жагымсыз перинаталдык натыйжалардын тобокелчилик факторлорун 

баалоо  ашыкча салмакка, кош бойлуулук көйгөйлөрүнө ээ кош бойлууларда 1-

триместрде эрте токсикоз (RR=3,4), 2-триместрде кош бойлуулуктун токтоо 

коркунучу (RR=2,8), 3-триместрде – гестациялык кант диабети (RR=9,1), туура 

ордунда жайгашкан тондун эрте сыйрылуусу  (RR=7,5) жана кош бойлуулуктун 

гипертензивдүү бузулуулары (RR=4,7) маанилүү болгондугун аныктаган. 

Ашыкча салмакка ээ, бирок ден соолугу чың ымыркайды төрөгөн айымдарда 

орточо эсеп 6,1±2,5 баллды түзгөн. I даража ашыкча салмакка ээ аялдарда 

түйүлдүк үчүн кош бойлуулуктун жагымсыз жыйынытыктын болушунда орточо 

эсеп 13,5±4,8, II даражада 18,7±5,3, III даражада 25,2±6,3 баллды түзгөн. 10 жана 

андан көп баллды түзгөн сумма жогорку перинаталдык тобокелчилиги бар 

дегенди билдирет.  

Гестациялык процесстин бузулууларын азайтуу, ашыкча салмакка ээ 

айымдардын репродуктивдүү ден соолугу сапатын жакшыртуу, эне жана 

ымыркай үчүн ашыкча салмактын негативдүү натыйжаларын азайтуу 

максатында кош бойлууларды гестациялык кыйынчылыктардын өнүгүү 

тобокелчилиги жогору болгон топко киргизүү алгоритмдери, гестациялык 

процесстин бардык этаптарында жана төрөттөн кийин дарылоо-

профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү сунушталган.  
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1. Прегравидардык даярдоо этабында: 

 

 

 
 

 

 

 

5- сүрөт.  Ашыкча салмакка ээ кош бойлуулардын клиникалык-

лабораториялык изилдөөсүнүн алгоритми.  

 

II жана III даражадагы ашыкча салмакка ээ аялдардын салмагын аз дегенде 

I даражага жеткире турган профилактикалык жана дарылоо иш-чараларын 

жүргүзүү, кант диабетин жок кылуу үчүн жана кош бойлуулукту мөөнөтүнө 

чейин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүү менен метаболикалык синдромду жоюу 

үчүн эндокринологтон кеңеш алуу.   
 

 

 

 

 

 

Ашыкча салмакка ээ кош бойлуулардын клиникалык-лабораториялык 

изилдөөсүнүн алгоритми 

Физиологиялык кош бойлуулукту алып баруунун клиникалык протоколдоруна 

ылайык изилдөө  

 

Ашыкча салмактын деңгээлин аныктоо (ДСИ), тукум куучулук, 

социалдык жана соматикалык мүнөздөгү тобокелчилик факторлорун 

аныктоо; мурунку кош бойлуулуктардын жана төрөттөрдүн жүрүш жана 

жыйынтык өзгөчөлүктөрүн аныктоо. 

1-даража 

ДСИ=30-34,9 
2-даража 

ДСИ=35-39,9 

3-даража 

ДСИ ≥40 

Канды биохимиялык текшерүү:  

гемоглобин деңгээлин жана эритроциттердин көлөмүн аныктоо  май алмашуу 

көрсөткүчтөрү – (триглицериддер, жалпы холестерин, ЖТЛ,  АТЛ)  

углевод алмашуусунун көрсөткүчтөрү – кан глюкозасы, 75 г глюкозадан ОГТТ, 

инсулин  

Кант диабетин жок кылуу үчүн жана кош бойлуулукту мөөнөтүнө чейин көтөрүүгө 

мүмкүнчүлүк түзүү менен метаболикалык синдромду жоюу үчүн эндокринологтон 

кеңеш алуу. 
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2. Гестациялык процесстин өтүү этабында: 

 
6-сүрөт. Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларга кароо алгоритми төрөттүн алсыздыгы, 

төрөттөн кийинки жана эрте төрөттөн кийинки мезгилдеги каноолордун 

профилактикасы. 

3.Төрөттөрдү жүргүзүү этабында 

 
7-сүрөт. Ашыкча салмакка ээ айымдардын төрөтүн алып баруу алгоритми. 

Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларга кароо алгоритми 

1-триместр 

Түйүлдүктүн абалына минималдуу байкоо жүргүзүү 

Кош бойлуулуктун токтоп калуу коркунучун, эрте токсикозду жана 

кош бойлуулардын анемиясын профилактикалоо жана дарылоо  

 

2-триместр 

18-20-жумада ҮҮИ, түйүлдүктү текшерүү. 

Кош бойлуулуктун токтоп калуу коркунучун, 

КБГБ, анемияны, ДСИни профилактикалоо жана 

дарылоо 

3-триместр 

Жатын кан тамырын жана түйүлдүктүн киндик 

тамырынын допплерометриясы, түйүлдүктүн 

көрсөткүчтөр боюнча КТГсы.  

Оор кош бойлуулукта – 28-жумадан тартып,  

Минималдуу оор кош бойлуулукта – 32-34-жумдан.  

Кош бойлуулуктун токтоп калуу коркунучун, КБГБ, 

ДСИ, ТКИӨК, ГКД профилактикасы жана дарылоо. 

ДСИ ≥30 көрсөткүчүндө 24-28-

жумада ГКД текшерүүдө, 

триглицерид деңгээлдерине, 

жалпы холестеринге байкоо 

жүргүзүү, АТЛ-ХС.  

ДСИ ≥35 – 24-32-жумада АКБ 

байкоо жүргүзүү. Айына 1 

жолу, 32-жумадан тартып 

төрөткө чейин айына 2 жолу.  

Тромбдордун уюшуусун 

профилактикалоо  

(гестациянын 12 жумасынан 

жана бала төрөлгөнгө чейин 

күн сайын 75 мг аспирин ичүү 

абзел).  

Ашыкча салмакка ээ айымдардын төрөтүн алып баруу 

алгоритми. 

1-даража 

ДСИ=30-34,9 

2-даража 

ДСИ=35-39,9 

3-даража 

ДСИ ≥40 

түйүлдүктүн айланасындагы 

сууларды төрөткө чейин 

агуусун профилактикалоо 

төрөттүн алсыздыгын 

профилактикалоо 

Акушердик жаракаттардын 

профилактикасы 

Төрөттө ГБ профилактикасы 

Түйүлдүк гипоксиясынын 

профилактикасы 

Кан агуулардын 

профилактикасы 



24 

 

4. Төрөттөн кийинки мезгил этабында.   

 
 

8-сүрөт. Ашыкча салмакка ээ аялдардын төрөттөн кийинки  

мезгилин алып баруу алгоритми 

 

КОРУТУНДУ 
1. 2013-2015-жж. медициналык документацияга анализ жүргүзүү салмак алуунүн 

ар кандай формадагы жана деңгээлдеги салмак алуу 14,8% учурду түзгөн. 

Ашыкча салмакка ээ аялдарда кош бойлуулук кыйынчылыктарынын факторлору 

болуп: жашы (30 жаштан жогору бейтап айымдар 2,3 эсе көп), жыныстык жашоо 

башталгандан кийин менархе жана биринчи кош бойлуулуктун болуудагы 

орточо жашы 1,1 жылга кечиккен, экстрагениталдык жана гинекологиялык 

патологиянын жогорку жыштыгы (1,7 жана 1,5 эсе көбүрөөк), кош бойлуулук 

учурунда рационалдуу эмес тамактануу, төмөн кыймыл активдүүлүгү.  

2. Кош бойлуулук кыйынчылыктары көбүрөөк II жана III даража ашыкча 

салмакка ээ айымдарда байкалган. 1-триместрде – эрте токсикоз (2,1 эсе 

көбүрөөк), өзүнөн өзү болгон кош бойлуулуктун токтоо коркунучу (1,7 эсе), 2-

триместрде – кош бойлуулуктун гипертензивдүү бузулуулары 2,9 жана 4,4 эсе, 

кош бойлуулукту токтотуу коркунучу – 2,7 жана 2,9 эсе, ФЖ – 2 эсе, 3-

триместрде кош бойлуулуктун гипертензивдүү бузулуулары – 5,1 жана 5,9 эсе, 

ТКИӨК – 4,4 жана 5,9 эсе, мөөнөтүнөн эрте төрөө коркунучу – 1,8 жана 3,0 эсе, 

гестациялык  пиелонефрит – 6,1 эсе, ФЖ – 3,5 эсе көбүрөөк байкалган.  

Ашыкча салмакка ээ аялдардын төрөттөн кийинки 

мезгилин алып баруу алгоритми. 

1-даража 

ДСИ=30-34,9 

Салмакты 

нормалдаштыруу 

Салмакты 1-

даражага чейин 

азайтуу 

2-даража 

ДСИ=35-39,9 3-даража 

ДСИ ≥40 

Төрөттөн кийинки кан 

агуулардын жана ириң-

септикалык оорулардын 

профилактикасы 

ГКД бар болсо бала төрөлгөндөн кийин 6 жума 

бою глюкозага болгон толеранттуулук тестин 

жүргүзүү, СД 2 типтин бар болушуна үзгүлтүксүз 

текшерилип туруу, жыл сайын жүрөк жана 

метаболикалык бузулуулардын болуп болбошун 

текшерүү үчүн текшерүүдөн өтүү.  

 

Ашыкча салмакка ээ айымдар төрөгөн 

ымыркайлар эрте неонаталдык учурда 

клиникалык-метаболикалык 

адаптациясынын бузулуусу боюнча 

тобокелчилик тобуна киргизилиши керек 
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3. Ашыкча салмакка ээ айымдарда кош бойлуулук учурунда макросомия 

жана гипотрофия тиби боюнча түйүлдүк-тондук кан айлануу жана 

морфогенезинин бузулушу менен байланыштуу ФЖ өнүгөт. Мындай тыянак 

түйүлдүктүн КТГ сапаттуу мүнөздөмөлөрүнүн, УЗИ көрсөткүчтөрүнүн 

динамикасынын өзгөрүшү менен тастыкталган. Ашыкча салмакка ээ кош 

бойлууларда ФПНдын пайда болуусунда ПЛ жана эстриол көрсөткүчтөрүнүн 

(1,4 жана 1,8 эсе көбүрөөк) гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, 

гиперинсулинемия, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гипер-

инсулинемия, инсулин резистентттүлүгү менен коштолгон II жана III  

даражадагы ашыкча салмак учурунда төмөндөөсү патогенетикалык мааниге ээ.   

4. Ашыкча салмакка ээ айымдарда, көзөмөлгө салыштырмалуу, мөөнөтүнөн 

мурун башталган төрөт 4,4 эсе, мөөнөтүнөн ашып кеткен кош бойлуулук – 4,8 

эсе, кесарево жолу менен төрөгөндөр – 1,4 эсе көбүрөөк болгон. II жана III 

даражадагы ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда көзөмөлгө салыштырмалуу 

төрөт аномалиялары  көбүрөөк кездешет (2,5 жана 3,3 эсе), түйүлдүктүн 

айланасындашы суулардын төрөттөн мурун агуусу (2,1 жана 3,2 эсе), төрөттөгү 

гипертензивдүү бузулуулар (3,5 жана 6,3 эсе), акушердик травматизм (1,6 жана 

1,4 эсе), гипотоникалык кан агуулар (3,5 жана 4,2 эсе), түйүлдүктүн курсак 

ичиндеги гипоксиясы (1,8 жана 3,2 эсе),   макросомия (1,8 жана 2,4 эсе), 

ийиндердин дистоциясы (2,1 жана 3,1 эсе) көбүрөөк болот. Төрөт учурундагы 

кыйынчылыктардын саны көзөмөлдөгү көрсөткүчкө салыштырмалуу 1-

деңгээлинде 1,5 эсе, II деңгээлинде 2,0 эсе, III деңгээлинде  2,5 эсе көбүрөөк 

болгон.  

5. II жана III даражадагы ашыкча салмакка ээ айымдарда ымыркайлардын 

абалы көзөмөл көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу  орточо даражада 1,4 жана 3,2 

эсе, оор даражада 4,1 жана 6,2 эсе көбүрөөк айырмаланган. II жана III даражадагы 

ашыкча салмакта чоң салмактагы ымыркайдын төрөлүшү көзөмөлгө 

салыштырмалуу 1,9 жана 3,2 эсе көбүрөөк болуп, түйүлдүктүн айланасындагы 

суулардын аспирациясы (2,8 жана 4,2 эсе), акырек сынуусу (3,1 жана 6,2 эсе), 

кефалогематомалар (2,1 эсе), түйүлдүктүн өөрчүсүнүн тубаса кемчиликтери 

менен коштолот. II жана III даражадагы ашыкча салмакка ээ айымдар төрөгөн 

ымыркайлардын постнаталдык адаптациясы неонаталдык сарыктын 

патолгиялык өтүүсү (2,4 жана 3,6 эсе), жогорку дүүлүгүү синдрому (4,1 жана 9,3 

эсе), салмактын патолгиялык төмөндөөсү (3,7 жана 3,2 эсе) менен оордойт. 

Алдыңкы топтордогу ашыкча салмакка ээ айымдарда бир балага карата 

эсептелген кыйынчылыктардын саны 1,9, 2,9 жана 4,0 эсе көзөмөл 

көрчөткүчүнөн көбүрөөк.   

6. Гестациялык кыйынчылыктардын өнүгүү тобокелчилиги боюнча баалоо-

болжолдоо таблицасы гестациялык кыйынчылыктардын жогорку өнүгүү 

тобокелчилиги бар айымдар тобун аныктоого (12 баллдан жогору), жагымсыз 

перинаталдык натыйжа (10 баллдан жогору) тобокелчилиги бар айымдардын 
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тобун бөлүп көрсөтөт. Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларды активдүү коштоо, 

ГСДда кош бойлуулардын скринингин жүргүзүүгө, бул топко динамикалык 

диспансердик байкоо жүргүзүү, атайын клиникалык-диагностикалык, 

терапевттик жана профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү кажет. Төрөттө – 

түйүлдүктүн айланасындагы сууларды төрөткө чейин агызуу, төрөттүн 

алсыздыгы, төрөттөн кийинки жана эрте төрөттөн кийинки мезгилдеги 

каноолордун профилактикасы. ИМТ≥30 көрсөткүчтүү айымдарга төрөттүн 

үчүнчү мезгилдик бөлүгүн активдүү өткөрүү сунушталат.  

 

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 

Гестациялык процесстин бузулуусун азайтуу, ашыкча салмакка ээ 

айымдардын репродуктивдүү ден соолук сапатын жакшыртуу, эне жана 

ымыркай үчүн ашыкча салмактые терс таасирлерин азайтуу максатында 

төмөндөгү иш-чараларлы киргизүү сунушталат.  

1. Прегравидардык даярдоо этабында:  

II жана III даражадагы ашыкча салмакка ээ аялдардын салмагын аз дегенде 

I даражага жеткире турган профилактикалык жана дарылоо иш-чараларын 

жүргүзүү, кант диабетин жок кылуу үчүн жана кош бойлуулукту мөөнөтүнө 

чейин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүү менен метаболикалык синдромду жоюу 

үчүн эндокринологтон кеңеш алуу.   

2. Кош бойлуулук жана төрөт учурунда.  

ИМТ≥30 көрсөткүчтүү айымдарда жагымсыз натыйжалардын 

тобокелчилиги факторлорун алдын ала аныктоо кажет.  

Ашыкча салмакка ээ кош бойлууларда перинаталдык кыйынчылыктардын 

тобокелчилигин азайтуу үчүн нормалдуу калориялуу диетаны кармоону, 

ченелген кыймыл жүктөмдөрүн, дене салмагын көзөмөлдөөнү, кош бойлуулук 

боюнча 5-6 кг ашпаган өсүүнү сунуштоо керек.  

Кош бойлуулуктун өтүүчүн жана жыйынытыгын алдын ала болжолдой 

алуу үчүн кош бойлуулук бою триглицериддердин, жалпы холестериндердин, 

ХС-ЛПНП, глюкоза жана инсулиндин кандагы көрсөткүчтөрүн монитордоо 

абзел.  

ИМТ≥35 көрсөткүчтүү айымдарга бир айда бир жолу 24төн 32 жумалык 

мөөнөттө, 32 жумадан төрөткө чейин айына эки жолу преэклампсияны аныктоо 

үчүн АКБ мониторингин жүргүзүү керек.  Тромбдордун уюшуусун 

профилактикалоо үчүн гестациянын 12 жумасынан жана бала төрөлгөнгө чейин 

күн сайын 75 мг аспирин ичүү абзел. 

Акушер-гинеколог жана анестезиологдор төрөт учурунда ИМТ≥40 

көрсөткүчтүү айымдарды төрөтүү үчүн, төрөт учурундагы кыйынчылыктар 

пайда болгондо дароо акушердик кийлигишүүнү ишке ашыруу үчүн 

профессионалдуу түрдө даяр турушу керек.  
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3. Төрөттөн кийинки мезгилде.  

ИМТ≥30 көрсөткүчтүү айымдарга төмөндөгүлөрдү сунуштоо керек: салмакты 

оңдоо, гестациялык кант диабети бар болсо – бала төрөлгөндөн кийин 6 жума 

бою глюкозага болгон толеранттуулук тестин жүргүзүү, СД 2 типтин бар 

болушуна үзгүлтүксүз текшерилип туруу, жыл сайын жүрөк жана 

метаболикалык бузулуулардын болуп болбошун текшерүү үчүн текшерүүдөн 

өтүү.  

Ашыкча салмакка ээ кош бойлуулукту жүргүзүү алгоритми  

1. Предгравидардык даярдоо: кош бойлуулукту пландоо (рационалдык 

сактануу);  анемия профилактикасы; салмакты нормалдаштыруу (рационалдуу 

тамактануу жана адекваттуу кыймыл жүктөмү).  

2. Клиникалык-лабораториялык изилдөө.  

2.1. каттоого алууда: ашыкча салмактын деңгээлин аныктоо (ИМТ), тукум 

куучулук, социалдык жана соматикалык мүнөздөгү тобокелчилик факторлорун 

тактоо; мурунку кош бойлуулуктардын жана төрөттөрдүн жүрүш жана 

жыйынтык өзгөчөлүктөрүн аныктоо; физиологиялык кош бойлуулукту 

жүргүзүүнүн клиникалык протоколдоруна ылайык текшерүүнү өтүү.  

2.2. Канды биохимиялык текшерүү: гемоглобин деңгээлин жана перифериялык 

кандагы эритроциттерди аныктоо (10-12, 22-24 жана 35-37 жумалык гестация 

мөөнөтүндө); тондук гормондор (эстриол – 10-12, 22-24, 35-37 жума, тондук 

лактоген – 22-24, 35-37 жума); май алмашуу көрсөткүчтөрү – (триглицериддер, 

жалпы холестерин, ЛПВП, ЛПНП) гестациянын 22-24 жана 35-37 жумалык 

мөөнөтүндө; углевод алмашуусунун көрсөткүчтөрү – кан глюкозасы, 75 г 

глюкозадан ОГТТ, инсулин (гестациянын  10-12, 22-24 жана 35-37 жумалык 

мөөнөтүндө).  

2.3. ФК  абалын изилдөө: түйүлдүктүн биофизикалык профилин баалоо, 

допплерография, КТГ (гестациянын 22-24 жана 35-37 жумалык мөөнөтүндө).  

3. Кош бойлуулукту алып баруу 
Ашыкча салмакка ээ кош бойлуулар гестациялык кыйынчылыктардын 

жана ГКД өнүгүүсү боюнча тобокелчилик тобун түзүп турат.  

3.1. 1-триместр – кош бойлуулуктун токтоо коркунучунун, эрте токсикоздун 

жана кош бойлуулар анемиясынын профилактикасы жана дарылоо. 

3.2. 2-триместр - II жана III  деңгээлдеги ашыкча салмакта АД, РS көзөмөлү, 

МТ кошулуусун динамикалык текшерүү; рационалдуу тамактануунун жана 

адекваттуу кыймыл жүктөмү принциптерин сактоо. ГНБнын болжолдуу 

калыптануу белгилерин аныктоо (Ад лабилдүүлүгү, гипотония, МТнын 

патологиялык өсүүсү ж.б.). кош бойлуулуктун токтоо коркунучунун, ГНБнын, 

анемиянын, ФПНдин профилактикасы жана дарылоосу.  

3.3. 3-триместр - II жана III  деңгээлдеги ашыкча салмакта АД, РS көзөмөлү, 

МТ кошулуусун динамикалык текшерүү; рационалдуу тамактануунун жана 

адекваттуу кыймыл жүктөмү принциптерин сактоо. ГНБнын болжолдуу 
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калыптануу белгилерин аныктоо (АД лабилдүүлүгү, гипотония, МТнын 

патологиялык өсүүсү ж.б.). кош бойлуулуктун токтоо коркунучунун, ГНБнын, 

ФПНдин, ЗВУР, ГКД профилактикасы жана дарылоосу.  

4. Төрөттөрдү алып баруу  

Төрөтүү ыкмасы ар бир учурда жеке адамга жараша тандалат. Табигый 

төрөө жолдору аркылуу төрөө сунушталат.  Түйүлдүктүн айланасындагы 

сууларды төрөттөн мурун агызуу профилактикасы, төрөттүн алсыздыгы, 

төрөттөн кийин жана эрте төрөттөн кийинки мезгилде кан агуулар. 

5. Төрөттөн кийинки мезгилди алып баруу  

Төрөттөн кийинки кан агуулардын жана ириң-септикалык оорулардын 

профилактикасы боюнча иш-чараларды жүргүзүү.  

 НЦД жана ашыкча салмакка ээ кош бойлууларды текшерүүдө ФПКнын 

функционалдык бузулууларын эрте диагностикалоо үчүн пренаталдык 

диагностиканын заманбап ыкмаларын кош бойлуулуктун 22-24, 31-32, 37-38 

жумалык мөөнөтүндө колдонуу керек. Мында ыкмалар өзүнө 

допплерографияны, түйүлдүктүн биофизикалык профилин баалоону, КТГ жана 

гормоналдык ыкмаларды камтыйт. Бул гестация кыйынчылыктарынын 

жыштыгын төмөндөтүүгө, эне жана түйүлдүк үчүн жакшы натыйжаларды алып 

келүүгө көмөкчү болот.  
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14.01.01 – акушердик жана гинекология адистиги боюнча медицина 

илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн “Кош 

бойлуулуктун жүрүшүндө, төрөт учурунда бузулуулардын жана 

перинаталдык кабылдоолордун ишке ашышында  семирүүнүн ролу” 

темасындагы Асакеева Рыс Султановнанын диссертациясына  
 

КОРУТУНДУСУ 
 Негизги сөздөр: кош бойлуулук; семирүү; семирүү даражасы; кош 

бойлуулуктун жүрүшү, төрөт, төрөттөн кийинки мезгил, ымыркайлар.  

Изилдөөнүн объектиси: 318 бейтап, алардын ичинен 198 ар кандай 

даражадагы семирүү менен жана 120 контролдук топту түздү.  

Изилдөө темасы: кош бойлуулук, төрөт, төрөттөн кийинки мезгилде, 

семирүү ар кандай даражалары бар аялдарда төрөлгөн абалы. 

Изилдөөнүн максаты: кош бойлууларда семирүү учурунда 

кабылдоолордун пайда болуу тобокелинин жыштыгын жана факторлорун 

тактоо, терс таасирлерди төмөндөтүү боюнча чаралардын комплексин негиздөө 

үчүн гестациондук  процесске, күмөнгө жана ымыркайга семирүүнүн терс 

таасирлеринин түзүлүшүн жана даражасын баалоо.  

Изилдөө ыкмалары: клиникалык, лабораториялык, биохимиялык, УДИ, 

допплерометрия, морфологиялык, статистикалык.  

https://elibrary.ru/item.asp?id
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612335
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Алынган натыйжалар жана алардын илимий жаңылыгы. Кыргыз 

Республикасында алгачкы жолу 2013-2015 жылдар үчүн 20431 төрөттүн 

медициналык документациясын талдоонун негизинде кош бойлууларда 

учурдагы мезгилде семирүү жыштыгы 14,8% түзгөнү аныкталды. Биринчи жолу 

кош бойлуулуктун ар кайсы мезгилдеринде кабылдоолордун мүнөзү такталды 

жана гестациондук процесстин кабылдоолорунун клиникалык көрүнүштөрүнүн 

ачык байкалаарлыгы семирүү даражасынан көз каранды экени тастыкталды. 

Семирүү менен аялдарда кош бойлуулуктун жүрүшү фетоплацентардык 

жетишсиздиктин өрчүшү, плацентация процессинин жана күмөндүн 

морфогенезинин эстриолдун деңгээлинин төмөндөшүнүн, семирүүнүн II жана III 

даражасында билинүү даражасы эң олуттуу болгон липиддик жана углеводдук 

алмашуу көрсөткүчтөрүнүн жогорулашынын фонунда калыптанган макро- же 

микросомия түрүндө бузулушу менен коштолоору далилденди. Семирүү менен 

кош бойлуулар арасында контролдук топтогу кыйындаган төрөттөр санын 

семирүү даражасына карата 1,5, 2 жана 2,5 эсе  ашкан төрөттөгү кабылдоолордун 

жогорку деңгээли аныкталды. Энедеги II жана III даражадагы семирүү 

ымыркайдын абалына терс таасир этээри аныкталып,  бул 1 балага карата (2,2, 

3,5 жана 4,7 эсе) кабылдоолордун санынын анык жогору болушу менен 

тастыкталды. Семирүү менен аялдарда прегравидардык даярдык, кош 

бойлуулуктун жүрүшү, төрөт жана төрөттөн кийинки мезгилдерде эне, күмөн 

жана ымыркай  үчүн терс кесепеттерди төмөндөтүүгө багытталган 

профилактикалык жана калыбына келтирүү иш-чараларын 

оптималдаштыруунун илимий-статистикалык негиздемелеринин комплекси 

алынды.  

 Колдонуу учун сунуштар: изилдоонун жыйынтыктарын торот уйлорун – 

ун тажрыйбасына, уй - булоолук дарыгерлер тобунда колдонуу, ошондой эле 

медициналык жогорку окуу жайлардын  программасына киргизуу. 

Колдонуучу аймактар: УДТ, акушердик – гинекологиялык тармактар. 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертации Асакеевой Рыскуль Султановны на тему «Роль ожирения в 

реализации нарушений течения беременности, родов и перинатальных 

осложнений» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология 

Ключевые слова: беременность; ожирение; степень ожирения; течение 

беременности, роды, послеродовый период, новорожденные.  

Объект исследования: 318 пациенток, из них 198 с ожирением различной 

степени и 120 женщин, составивших контрольную группу.  

Предмет исследования: течение беременности, родов, послеродового 

периода, состояния новорожденных у женщин с различной степенью ожирения. 
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Цель исследования: уточнить частоту и факторы риска возникновения 

осложнений при ожирении у беременных, оценить структуру и степень 

негативных влияний ожирения на гестационный процесс, плод и 

новорожденного для обоснования комплекса мер по их снижению. 

Методы исследования: клинические, лабораторные, биохимические, 

УЗИ, допплерометрия, морфологический, статистические.  

Полученные результаты и их новизна. Впервые в КР на основе анализа 

медицинской документации 20431 родов за 2013-2015 гг. установлено, что 

частота ожирения у беременных в текущий период составляет 14,8%. Впервые 

уточнен характер осложнений в различных периодах беременности и 

подтверждена зависимость выраженности клинических проявлений осложнений 

гестационного процесса от степени ожирения. Доказано, что течение 

беременности у женщин с ожирением сопровождается развитием ФПН, 

нарушением процесса плацентации и морфогенеза плода в виде макро- или 

микросомии, формирующихся на фоне снижения уровня эстриола, повышения 

показателей липидного и углеводного обмена, степень выраженности которых 

наиболее существенна при II и III степени ожирения. Выявлен высокий уровень 

осложнений в родах среди беременных с ожирением превышающий число 

осложненных родов в группе контроля в 1,5, 2 и 2,5 раза соответственно 

степеням ожирения. Установлено, что ожирение II и III степени у матери 

негативно влияет на состояние новорожденного, что подтверждено достоверным 

преобладанием числа осложнений на 1 ребенка (в 2,2, 3,5 и 4,7 раза). Получен 

комплекс научно-статистических обоснований оптимизации профилактических 

и реабилитационных мероприятий на этапах прегравидарной подготовки, 

течения беременности, родов и послеродового периода у женщин с ожирением, 

направленных на снижение негативных последствий для матери, плода и 

новорожденного.  

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практику родильных стационаров, центров семейной 

медицины, также в учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: ЦСМ, акушерско-гинекологическая служба, 

родильные стационары. 

SUMMARY 
of the dissertation by Asakeeva Rys Sultanovna on the topic: The role of obesity 

in the implementation of disorders of the course of pregnancy, childbirth and 

perinatal complications for the degree of candidate of medical sciences, major: 

14.01.01 - obstetrics and gynecology 

 

Key words: pregnancy; obesity; degree of obesity; pregnancy period, childbirth, 

the postpartum period, newborns. 
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Object of study: 318 patients, 198 of them with obesity of various degrees and 

120 women who formed the control group. 

Subject of research: during pregnancy, childbirth, the postpartum period, the 

condition of the newborn in women with varying degrees of obesity. 

Objective: to clarify the frequency and risk factors for complications of obesity 

in pregnant women, to assess the structure and degree of negative effects of obesity on 

the gestation process, the fetus and the newborn to justify a set of measures to reduce 

them. 

Research methods: clinical, laboratory, biochemical, ultrasound, Doppler, 

morphological, statistical. 

The results and their scientific novelty. For the first time ever in the Kyrgyz 

Republic on the basis of the analysis of medical documentation of 20431 births for 

2013-2015 it was found that the frequency of obesity in pregnant women in the current 

period is 14.8%. The nature of complications in different periods of pregnancy was 

clarified for the first time ever, and the dependence of the severity of clinical 

manifestations of gestational complications on the degree of obesity was confirmed. It 

has been proven that the course of pregnancy in obese women is accompanied by the 

development of fetoplacental insufficiency, a violation of the placentation process and 

fetal morphogenesis in the form of macro- or microsomia, which are formed against 

the background of a decrease in estriol, increased lipid and carbohydrate metabolism, 

the severity of which is most significant in grade II and III obesity. A high level of 

complications in childbirth among pregnant women with obesity was detected in 

excess of the number of complicated births in the control group by 1.5, 2 and 2.5 times, 

respectively to the degrees of obesity. It was established that obesity of the II and III 

degrees in the mother adversely affects the condition of the newborn, which was 

confirmed by a significant predominance of the number of complications per 1 child 

(by 2.2, 3.5 and 4.7). A set of scientifically-based statistical justifications of preventive 

and rehabilitation measures at the stages of pregravid preparation, pregnancy, 

childbirth and the postpartum period in obese women, aimed at reducing the negative 

effects on the mother, fetus and newborn was obtained. 

Recommendations on its usefulness: The results of this research should be 

implemented in clinical practice of maternity facilities, Family doctors Centers and 

learning programmers in medical schools and universities. 

Implementation: Family doctors Center, Obstetrician and Gynecological 

practice, maternity stationaries. 
 

 

 
 


