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Серманизова Ғалия Құттыбайқызының 

диссертациялық жұмысының 
АННОТАЦИЯСЫ 

 
Диссертация тақырыбы: «Жүрек ақаулары бар жүкті әйелдердің 
кардиогемодинамикасының құрылымдық-функционалдық сипаттамасы»  

 
Зерттеу тақырыбының өзектілігі:  
Жүкті әйелдердегі жүрек-тамыр жүйесінің аурулары (ЖТЖА) 

экстрагениталды патологиялар (ЭГП) құрылымында алдыңғы орынды алуды 
жалғастыруда және оның өсуінің, аналар мен шарананың өлімінің себептеріне 
байланысты қазіргі денсаулық сақтаудың маңызды медициналық-әлеуметтік 
мәселесі болып табылады. Жүрек ақаулары (ЖА) мен жүктілік жүрек-тамыр 
жүйесінің асқынуларының жоғары қауіп тобына жатады (Туленов М.Т.,1979, 
Соllins LJ et al, 2001, Arafeh JM et al, 2006, ЕКҚ, 2011). 

 
Зерттеудің мақсаты: кардиогемодинамиканың құрылымдық-

функционалдық жағдайын бағалау, туа біткен немесе жүре пайда болған жүрек 
ақаулары бар жүкті әйелдерде жүрек-тамыр жүйесінің асқынуларының пайда 
болу қауіптінің диагностикалық және болжамалы белгілерін анықтау.    

 
Зерттеудің міндеттері:  

1. 2009-2013 жылдар арасындағы кезеңде Ұлттық ана мен бала ғылыми 
орталығы – мамандандырылған мекемесінің мәліметтері бойынша жүкті 
әйелдер арасындағы туа біткен және жүре пайда болған жүрек ақауларының, 
жаңа туған және бір жасқа дейінгі балалар арасында туа біткен жүрек 
ақауларының таралуы мен құрылымына талдау жүргізу. 
2. Жүкті әйелдердің жүрек-тамыр жүйелерінің клиникалық-функционалды 
жағдайын зерттеу және жүктіліктің әр түрлі мерзіміндегі туа біткен және жүре 
пайда болған жүрек ақаулары бар жүкті әйелдердің кардиогемодинамикасының 
құрылымдық-функционалдық өзгерістері бойынша салыстырмалы талдау 
жүргізу. 
3. Жүрек ақаулары бар жүкті әйелдердегі кардиогемодинамиканың 
құрылымдық-функционалдық өзгерістерінің ерекшелігін анықтау. 
4. Жүрек ақаулары бар жүкті әйелдердегі жүрек-тамыр жүйесінің 
асқынуларының топтарын таңдау стратегиясы менен диагностика алгоритмін 
жасау және перинатальды нәтижелерді анықтау.  
5. Жүрек-тамыр жүйесінің асқынуларының және босанған кездегі және одан 
кейінгі асқынулардың орынды алдын алу мақсатымен туа біткен және жүре 
пайда болған жүрек ақаулары бар жүкті әйелдерді жүргізу тактикасы бойынша 
ұсыныстарды жасау және қолданысқа енгізу. 

 



Зерттеу объектілері: 
Эпидемиологиялық зерттеу объектілері: 1) ҚР ДМ 2003-2012 жылдардағы 

кезеңдегі бір жасқа дейінгі балалар мен бес жасқа дейінгі балалардағы туа 
біткен жүрек ақауларының статистикасының ресми мәліметтері. 2) «Ана мен 
бала Ұлттық ғылыми орталығы» АҚ 2009 және 2013 жылдардағы 11788 жаңа 
туған балалар мен бір жасқа дейінгі балалар. 

Клиникалық зерттеу объектілері: ЖТЖА бар 1402 жүкті әйел. Олардың 
784 (56%) ЖА бар.  ЖА бар 784 жүкті әйелдердің 487 жүкті әйелде ЭГП болды. 
ЭГП жоқ ЖА бар 297 жүкті әйелдер 2 топшаға бөлінді: туа біткен жүрек 
ақаулары бар 210 жүкті әйел, жүре пайда болған жүрек ақаулары бар 87 жүкті 
әйел. Бақылау тобында дені сау дерлік 100 жүкті әйел. Жүкті әйелдердің жасы 
18-ден 48 –ге дейін, орташа алғанда 30,2±2,8 жаста. Жүктілік мерзімі 7-8  
аптадан 39-40 аптаға дейін. 

 
Зерттеу әдістері: 
Зерттеудің жалпы клиникалық, зертханалық-аспаптық тәсілдері. 

Зерттеудің функционалдық тәсілдері: 12-каналды электрокардиография және 
эхокардиодопплерграфия (оның ішінде жүрек бөлімдерінің қуыстарының 
мөлшерлерін бағалаумен триплексті сканирлеу, ӨАЕСҚ өлшеу, СҚ СДМ/ ОҚ 
ААМ индексін анықтау, 4 D қайта құру). 

Статистикалық зерттеулер келесі бағдарламаларды қолданумен 
орындалған: Microsoft Excel Office  (2010)  және MatLab (R2010) 
бағдарламалары. Алынған нәтижелерді өңдеу сапалы мәліметтер үшін Пирсон 
бойынша χ² өлшемінің көмегімен, сандық мәліметтер үшін - Стьюдент (t) 
өлшемінің көмегімен жүргізілді. Маңыздылықты тексере отырып қосымша 
сандық мәліметтер үшін корреляциялық талдау жүргізілді. 

 
Ғылыми жаңалығы:  

1. IV деңгейдегі жоғары мамандандырылған клиника жағдайында алғашқы рет 
жүкті әйелдердің туа біткен және жүре пайда болған жүрек ақауларының, жаңа 
туған балалар мен бір жасқа дейінгі балалардағы туа біткен жүрек ақауларының 
жиілігі мен құрылымы зерттелді. 
2. Алғашқы рет жүктіліктің әр түрлі мерзімдеріндегі туа біткен және жүре 
пайда болған жүрек ақаулары бар жүкті әйелдердің кардиогемодинамикасының 
құрылымдық-функционалдық өзгерістерін салыстырмалы бағалау жүргізілді. 
3. Кардиогемодинамиканың құрылымдық-функционалдық өзгерістерін 
бағалаудың негізінде диагностикалық белгілер ғылыми дәлелденді және жүрек 
ақаулары бар жүкті әйелдердегі жүрек-тамыр жүйесінің асқынуларының төмен 
және жоғары қауіп топтарын таңдау стратегиясы анықталды. 
4. Ана мен баладағы жүрек-тамыр жүйесінің асқынулары мен жағымсыз 
нәтижелердің алдын – алу үшін жүрек ақаулары бар жүкті әйелдердегі жүрек-
тамыр жүйесінің асқынуларын болжаудың тәсілі ұсынылды. 
5. Туа біткен және жүре пайда болған жүрек ақаулары бар әйелдерде жүктілікті 
сатылы  жүргізу мен босануға рұқсат берудің кардиологиялық тактикасы 
жасалды. 



Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер 
1. Жүрек ақаулары бар жүкті әйелдердің санының жылдан жылға артуының 
жалғасуының эпидемиологиялық ерекшелігі ерте диагностикалау және одан 
кейінгі туа біткен жүрек ақауын сәйкес түзету мақсатымен жаңа туған 
балаларды скринингтік тексеруді өткізудің қажеттілігін көрсетеді.  
2. Жүктіліктің әр түрлі мерзімдеріндегі туа біткен және жүре пайда болған 
жүрек ақаулары бар жүкті әйелдердің ерекше кардиогемодинамикасының 
құрылымдық-функционалдық өзгерістері анықталды. 
3. Төмен және жоғары тәуекел тобын таңдау стратегиясы және жүрек ақауы бар 
әр жүкті әйелге дара қарау жүрек-тамыр жүйесінің асқынуларының алдын алу 
және босанған кездегі және одан кейінгі нәтижелердің жақсаруы үшін 
жүктілікті жүргізудің кардиологиялық орынды тактикасын таңдауға мүмкіндік 
береді. 

Тәжірибелік маңыздылық 
1. Туа біткен жүрек ақауын табу және оны кейінгі мезгілді түзету үшін 
скринингтік режимде барлық жүктілердің және жаңа туған балалардың жүрек – 
тамыр жүйесін кешенді сатылы кардиологиялық тексерудің қажеттілігі 
дәлелденді. 
2. Жүрек ақауларын диагностикалаудың алгоритмі және жүрек-тамыр 
жүйесінің патологиясы бар жүкті әйелдерде тәуекел тобын анықтау ерте 
диагностикалауға және жүрек-тамыр жүйесінің асқынуларының алдын  алуға 
көмектеседі, босанған кездегі және одан кейінгі нәтижелерді жақсартады. 
3. СҚ соңғы диастолалық мөлшерінің ОҚ алдыңғы-артқы мөлшеріне 
қатынасының индексі жүкті әйелдерде жүрек ақаулары болған жағдайдағы 
жүрек-тамыр жүйесінің асқынуларының дамуын кешенді бағалаудағы маңызды 
болжамалы өлшемі болып табылады. 
4. Туа біткен және жүре пайда болған жүрек ақаулары бар жүктілікті жүргізудің 
орынды тактикасы жүктіліктің жағымсыз нәтижелерінің алдын алуға мүмкіндік 
береді және жүкті әйелдерге диагностикалық және емдеу-кеңес беру көмегін 
көрсететін медициналық ұйымдардың тәжірибелік қызметіне енгізу үшін 
ұсынылған. 

Басылымдар 
Диссертация тақырыбы бойынша 25 жұмыс басылып шықты, солардың 

ішінде 5 басылым халықаралық ғылыми журналдарда (ISI Web of Knowledge. 
Thomson Reuters): 3 – «Science and World»  (2013 жылғы импакт-фактор 0,325) 
және 2 – «European Journal of Epidemiology» (2013/2014 жылы импакт факторы - 
9,197); 8 – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласы бойынша бақылау Комитеті 
ұсынған басылымдарда, 7 – халықаралық ғылыми конференциялар 
басылымдарында, 5 – шетелде өткен халықаралық конференциялар 
басылымдарында. «Жүрек ақаулары бар жүкті әйелдерді жүргізудің тактикасы» 
әдістемелік ұсыныс басылып шығарылды (Астана, 2011). 15.11.2011 ж. «Жүкті 
әйелдерде жүрек ақаулары болған жағдайда жүрек-тамыр жүйесінің 
асқынуларын болжау тәсілі» № 24809 инновациялық патенті алынды (11(1) 
2011). «Жүктілік кезіндегі жүрек ақаулары жағдайындағы медициналық көмек 
көрсету алгоритмін» оқу және білім үдерісіне енгізу акті (Астана, 2014). 



АННОТАЦИЯ 
диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) 

по специальности 6D110100 – «Медицина» 
Серманизовой Галии Куттибаевны 

Тема диссертации: «Структурно – функциональная характеристика 
кардиогемодинамики у беременных с пороками сердца» 

Актуальность темы исследования:  
Заболевания сердечно–сосудистой системы (ЗССС) у беременных 

продолжают занимать лидирующее положение в структуре экстрагенитальной 
патологии (ЭГП) и представляются важной медико-социальной проблемой 
современного здравоохранения ввиду ее роста,  причин материнской и 
перинатальной смертности. Пороки сердца (ПС) и  беременность относятся к 
группе высокого риска кардиоваскулярных осложнений (Туленов М.Т., 1979, 
Соllins LJ et al, 2001, Arafeh JM et al, 2006, ЕОК, 2011).  

 
  Цель исследования:  оценить структурно – функциональное состояние 
кардиогемодинамики, определить диагностические и прогностические 
критерии риска кардиоваскулярных осложнений у беременных с  врождёнными  
и  приобретенными  пороками сердца. 

 Задачи исследования  
1. Провести анализ распространенности и структуры врождённых и 
приобретенных пороков сердца среди беременных, врождённых пороков сердца 
среди новорожденных и детей первого года жизни по материалам 
специализированного учреждения – Национального научного центра 
материнства и детства за период с 2009-2013 гг. 
2. Изучить клинико–функциональное состояние сердечно – сосудистой 
системы у беременных и провести сравнительный анализ структурно–
функциональных изменений кардиогемодинамики у беременных с 
врождёнными и прибретенными пороками сердца в различные сроки гестации. 
3. Определить характерные структурно–функциональные изменения 
кардиогемодинамики у беременных с пороками сердца. 
4. Разработать алгоритм диагностики, определить стратегию выбора групп 
риска  кардиоваскулярных осложнений и перинатальные исходы у беременных 
с пороками сердца.  
5. Разработать и внедрить рекомендации по тактике ведения беременных с 
врождёнными и приобретенными пороками сердца с целью рациональной 
профилактики кардиоваскулярных и перинатальных осложнений. 
 
 Объекты исследования: 

Объекты эпидемиологического исследования: 1) Официальные данные 
статистики МЗРК врождённых пороков сердца у детей первого года и до 5 лет 
жизни за периоды с 2003 по 2012 годы. 2) 11788 новорожденных и детей 



первого года жизни за 2009 и 2013 годы АО «Национальный научный центр 
материнства и детства». 

Объекты клинического исследования: 1402 беременных с ЗССС. 784 (56%) 
из них с ПС.  487 беременных из 784 с ПС имели ЭГП. 297 беременных с ПС 
без ЭГП разделены на 2 подгруппы: с врождёнными пороками сердца 210 
беременных, с приобретенными пороками сердца 87 беременных. Контрольная 
группа 100 практически здоровых беременных. Возраст беременных от 18 до 48 
лет в среднем 30,2±2,8 лет. Сроки беременности от 7-8  до 39-40 недель. 
 
 Методы исследования:  

Oбщеклинические, лабораторно-инструменитальные методы 
исследования.  

Функциональные методы исследования: 12-канальная 
электрокардиография и эхокардиодопплерграфия (в том числе триплексное 
сканирование с оценкой размеров полостей отделов сердца, измерение РСДЛА, 
определение индекса КДР ЛЖ/ ПЗР ПЖ, 4 D реконструкция). 

Статистические исследования выполнены  с применением программ: 
Microsoft Excel Office  (2010)  и программы MatLab (R2010). Обработка 
полученных результатов для качественных данных проводилась с помощью 
критерия χ² по Пирсону, для количественных данных – критерия Стьюдента (t). 
Дополнительно для количественных данных проводился корреляционный 
анализ с проверкой значимости.  
 
 Научная новизна 
1. Впервые в условиях высокоспециализированной клиники  IV уровня изучены 
частота и структура врождённых и приобретенных пороков сердца у 
беременных, врождённых пороков сердца среди новорожденных и детей 
первого года жизни. 
2. Впервые проведена сравнительная оценка клинико-функционального 
состояния кардиогемодинамики у беременных с врождённых и приобретенных 
пороков сердца в различные сроки гестации. 
3. На основе оценки структурно–функциональных изменений 
кардиогемодинамики научно обоснованы диагностические критерии и 
определена стратегия выбора группы низкого и высокого  риска 
кардиоваскулярных  осложнений у беременных с пороками сердца. 
4. Предложен  способ  прогнозирования   кардиоваскулярных  осложнений при 
пороках сердца у беременных для профилактики кардиоваскулярных 
осложнений и неблагоприятных исходов у матери и ребенка. 
5. Разработана кардиологическая тактика поэтапного ведения беременности и 
родоразрешения у  женщин с врожденными и приобретенными пороками 
сердца. 
 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Эпидемиологическая особенность продолжающегося из года в год роста 
числа беременных с пороками сердца диктует необходимость проведения 



скринингового обследования новорожденных с целью ранней диагностики и 
последующей соответствующей коррекции врождённого порока сердца. 
2. Определены характерные структурно–функциональные изменения 
кардиогемодинамики у беременных с врождёнными и приобретенными 
пороками сердца в различные сроки гестации. 
3. Стратегия выбора группы низкого и высокого риска и индивидуальный 
подход к каждой беременной с пороками сердца позволяет выбрать 
рациональную кардиологическую тактику ведения беременности для 
предупреждения кардиоваскулярных осложнений и улучшения перинатальных 
исходов.   
  
 Практическая значимость 
1. Обоснована необходимость комплексного поэтапного кардиологического 
обследования сердечно–сосудистой системы в скрининговом режиме всем 
беременным и новорожденным  для выявления и последующей своевременной 
коррекции врождённого порока сердца. 
2. Алгоритм диагностики пороков сердца и установление групп риска у 
беременных с сердечно–сосудистой патологией способствует ранней 
диагностике и профилактике кардиоваскулярных осложнений, улучшает 
перинатальные исходы. 
3. Индекс соотношения конечного диастолического размера ЛЖ к 
переднезаднему размеру ПЖ является важным прогностическим критерием в 
комплексной оценке развития кардиоваскулярных осложнений при пороках 
сердца у беременных. 
4. Рациональная тактика ведения беременности с врожденными и 
приобретенными пороками сердца позволяет предупредить неблагоприятные 
исходы беременности, и рекомендована для внедрения в практическую 
деятельность медицинских организаций, оказывающих диагностическую и 
лечебно–консультативную помощь беременным.    
 

Сведения о публикациях:  
По теме исследования опубликовано 25 работ, из них 5 публикаций в 

международных научных журналах  (ISI Web of Knowledge. Thomson Reuters):  
3 – «Science and World»  (импакт-фактор 0,325  в 2013 г.) и 2 – «European Journal 
of Epidemiology»  (импакт-фактор 9,197  в 2013/2014 г.г.); 8 – в журналах, 
рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН 
РК, 7 – в материалах международных научных конференций, 5 – в материалах 
зарубежных научных конференций. Издана методическая рекомендация 
«Тактика ведения беременных с пороками сердца» (Астана, 2011). Получен 
инновационный патент № 24809 от 15.11.2011 г. «Способ прогнозирования 
кардиоваскулярных осложнений при пороках сердца у беременных» (11(1) 
2011). Акт внедрения в учебный и образовательный процесс «Алгоритм  
оказания медицинской помощи при пороках сердца во время беременности» 
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ABSTRACT 
 

Sermanizova Galiya Kuttibaevna 
 

The dissertation thesis: " Structural and functional characterization of cardiac 
hemodynamics in pregnant women with heart diseases", presented for the 

degree of Doctor of Philosophy (PhD) on the specialty “Medicine - 6D110100” 
 

Significance of the research:  
Cardiovascular diseases (CVD) in pregnant women continue to occupy a leading 

position in the structure of extragenital pathology (EGP) and represent an important 
medical and social problem of modern health care, because of its growth, the causes 
of maternal and perinatal mortality. Heart Diseases (HD) during pregnancy are at 
high risk of cardiovascular complications (Tulenov M.T., 1979, Collins L. J. et al, 
2001, Arafeh J. M. et al, 2006, ESC 2011). 

The study aim 
To assess the structural - functional state of cardiac hemodynamics, to determine 

the diagnostic and prognostic criteria of the risk of cardiovascular complications in 
pregnant women with congenital and valvular heart diseases. 

The study objectives 
1. To analyze the prevalence and structure of congenital and valvular heart disease in 
pregnant women, congenital heart disease in infants and children in the first year of 
life, based on a specialized agency materials - the National Research Center for 
maternal and child health for the period 2009-2013. 
2. To study the clinical and functional state of cardio - vascular system in pregnant 
women and make a comparative analysis of structural and functional changes of 
cardiac hemodynamics in pregnant women with congenital and valvular heart 
diseases in different stages of gestation. 
3. To determine the specific structural and functional changes of cardiac 
hemodynamics in pregnant women with heart diseases. 
4. To develop a diagnostic algorithm, to define the strategy of selecting of the risk 
groups of cardiovascular complications and perinatal outcomes in pregnant women 
with heart diseases.  
5. To develop and implement guidelines for conduct of pregnant women with 
congenital and valvular heart diseases with the aim of rational prevention of 
cardiovascular and perinatal complications. 
 

An object of the research: 
Objects of the epidemiological study: 1) Official data of the RK MoH statistics 

of congenital heart disease in children in the first year and up to 5 years of life for the 
periods from 2003 to 2012. 2) 11788 newborns and infants in the first year in 2009 
and 2013, " National Research Center for maternal and child health" JSC. 

Objects of the clinical study: 1402 pregnant women with CVD. 784 (56%) of 
them with the HD. 487 pregnant women of 784 with HD had EGP. 297 pregnant 
women with HD without EGP are divided into 2 subgroups: 210 pregnant women 



with congenital heart diseases, 87 pregnant women with valvular heart diseases. In 
the control group the quantity of almost healthy pregnant women is 100. Age of 
pregnant women is from 18 to 48 years old, on average 30,2 ± 2,8 years old. 
Gestational age is from 7-8 to 39-40 weeks. 

 
Research methods: 
Clinical, laboratory and instrumental research methods.  
Functional research methods: 12-channel Electrocardiography and Doppler 

Echocardiography (including triplex scanning with assessment of sizes of the cavities 
of the heart, measurement of the Estimated Systolic Pulmonary Artery Pressure 
(ESPAP), the definition of the index of LV / RV, 4 D reconstruction).  

Statistical studies were performed using the programs: Microsoft Excel Office 
(2010) and MatLab (R2010) program. Processing of the obtained results of 
qualitative data was analyzed using the Pearson criterion χ², of quantitative data - 
Student's t test (t). In addition a correlation analysis was carried out with a test of 
significance for quantitative data. 

 
The scientific novelty:  

1. For the first time in a high-specialized hospital of IV level the frequency and 
structure of congenital and valvular heart diseases in pregnancy, congenital heart 
diseases in newborns and infants in the first year of life were studied.  
2. For the first time a comparative evaluation of clinical and functional state of 
cardiac hemodynamics in pregnant women with congenital and valvular heart 
diseases in different stages of gestation were carried out.  
3. Based on the assessment of structural and functional changes in cardiac 
hemodynamics the diagnostic criteria were scientifically substantiated and a strategy 
for selecting of a group of low and high risk of cardiovascular complications in 
pregnant women with heart diseases was defined.  
4. A method for prediction of cardiovascular complications in heart diseases in 
pregnant women was proposed for the prevention of cardiovascular complications 
and adverse outcomes for the mother and child.  
5. A cardiologic tactics of the phased conduct of pregnancy and delivery in women 
with congenital and valvular heart diseases was developed.  

 
The main provisions of the dissertation research for the defense: 

1. The epidemiological feature of the ongoing year on year growth in the number of 
pregnant women with heart diseases dictates the need for neonatal screening for early 
detection and the following appropriate correction of congenital heart disease. 
2. The characteristic structural and functional changes of cardiac hemodynamics in 
pregnant women with congenital and valvular heart disease in different stages of 
gestation are defined. 
3. The strategy of selecting of low- and high-risk group and individual approach to 
every pregnant woman with heart diseases allows to select rational cardiac tactics 
pregnancy to prevent cardiovascular complications and improve perinatal outcomes. 

 



 
The practical significance 

1. The necessity of a comprehensive phased cardiac examination of the 
cardiovascular system in the screening mode of all pregnant women and newborns 
for the detection and subsequent timely correction of congenital heart disease is 
substantiated. 
2. Algorithm for the diagnosis of heart diseases and the determination of the risk 
groups of pregnant women with cardiovascular pathology contributes to the early 
diagnosis and prevention of cardiovascular complications and improves perinatal 
outcomes. 
3. Ratio index of the end-diastolic size of the left ventricle to the anteroposterior size 
of the right ventricle is an important predictor of a comprehensive assessment of the 
development of cardiovascular complications in heart diseases of pregnant women. 
4. Rational tactics of conduct of pregnancy with congenital and valvular heart 
diseases can prevent adverse pregnancy outcomes and is recommended for 
implementation in practice of medical organizations that provide diagnostic and 
treatment and advice service for pregnant women. 

 
Information on publications: 
Relating to research theme 25 papers have been published, including 5 

publications in international scientific journals (ISI Web of Knowledge. Thomson 
Reuters): 3 - «Science and World» (impact factor 0.325 in 2013) and 2 - «European 
Journal of Epidemiology» (impact factor of 9.197 in 2013/2014); 8 - in journals 
recommended by the Committee for Control of Education and Science of the RK 
MES, 7 - in the materials of international scientific conferences, 5 - in the materials 
of foreign scientific conferences. The methodical recommendation "Conduct tactics 
of pregnant women with heart diseases" (Astana, 2011) is published. The innovative 
patent №24809 dated 15.11.2011 "A method of predicting of cardiovascular 
complications in heart diseases in pregnant women" (11 (1) 2011) and the act of 
implementation in the learning and educational process "Algorithm of medical care 
for heart diseases during pregnancy" (Astana, 2014) are obtained. 

 


