
BR 11065386-OT-22 «COVID-19: Жаңа респираторлық инфекциялардың, 
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Өзектілігі.   
Коронавирустық инфекция денсаулық сақтау жүйесіне, практикалық медицинаға 

және жалпы медицина ғылымына қиындық туғызды. Эпидемия вирустар мен олар 

тудыратын аурулар туралы түсінігіміздегі көптеген олқылықтарды анықтады. 

Коронавирустық инфекцияның өршуінен кейін жүргізілген көптеген зерттеулер 

жүйелендіруді, талдауды, үлгіні кеңейтуді, сондай-ақ әр түрлі популяциялар мен топтарда 

растауды қажет етеді. Вирус пен хосттың өзара әрекеттесуі инфекцияны дамытудың кілті 

болып табылады, ал иммуногенетикалық механизмдер аурудың симптомдарының, 

болжамдары мен нәтижелерінің ауырлығына айтарлықтай ықпал етеді. 

Зерттеулердің қолда бар нәтижелері коронавирустық инфекцияның ерте және ұзақ 

салдарларының болуы мен даму мүмкіндігін көрсетеді, бұл дамудың патогенетикалық 

механизмдерін, қолайсыз нәтиженің болжамды маркерлерін, клиникалық көріністердің 

ерекшеліктерін, COVID-19 аясындағы асқынуларды одан әрі зерттеуді қажет етеді. 

 

Бағдарламаның мақсаты: жаңа коронавирустық инфекцияның әсер ету 

механизмдерін кешенді бағалау, диагностикалау мен емдеудің жаңа тәсілдерін іздеу, 

ықтимал жаңа респираторлық инфекцияларға бейімделген коронавирустық инфекцияның 

таралуына жауап беру жүйесін негіздеу. 

 

Күтілетін нәтижелер.  
Жаңа респираторлық жұқпалы аурулармен, COVID-19 қоса алғанда, байланысты 

биологиялық қауіптерді болжауға мүмкіндік беретін жаңа ауыр жіті респираторлық 

инфекциялар туындаған жағдайда инфекциялық процестің ықтимал модельдері 

әзірленетін болады. Жаңа респираторлық жұқпалы аурулармен, COVID-19 қоса алғанда, 

байланысты ықтимал биологиялық қатерлерге ден қою жүйесін жетілдіру бойынша 

ұсынымдар әзірленді. Респираторлық аурулар жағдайлары туралы деректермен және 

денсаулық сақтау жүйесінің ресурстары, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

шекарасындағы өткізу пункттері, халықтың тығыздығы бойынша анықтамалық 

материалдармен интерактивті карта (геоақпараттық жүйе) әзірленді. Коронавирустық 

инфекцияны диагностикалау және емдеу, сондай-ақ медицина қызметкерлерінің жұқтыру 

қаупінің алдын алу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірленді. "Хост-патоген" 

жүйесіндегі ықтимал өзара әрекеттесулер анықталды және коронавирустық инфекцияны 

емдеудің мүмкін емдік мақсаттары зерттелді. Постковидтік синдромдарды оңалту 

бағдарламалары әзірленді. 
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Қол жеткізілген нәтижелер.  

Әртүрлі тәсілдерге (ARIMA және TBATS) негізделген COVID-19 таралуының үш 

моделі әзірленді.  

Медицина қызметкерлерінің ең маңыздысы клиникалық көріністердің жұмыс 

жүктемесімен және жоғары жүйке-эмоционалдық кернеумен (R2 39,98%, р=0,004), 

апталық және тәуліктік жүктемемен (R2 33,06%, р=0,0008), ЖҚҚ жинақталмауымен (R2 

25,29%, р=0,017) байланыстары болды. Медициналық мамандардың жеке және кәсіби 

сипаттамаларына теріс әсер ететін жеке белгілердің де, күйіп қалу фазаларының да даму 

тенденциясы байқалады. 
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Асқыну құрылымында, COVID-19-дан кейінгі науқастарда кардиоваскулярлық 

асқынулар мен 2 типті қант диабеті басым болды. COVID-19 тобындағы плаценталарда 

шоғыраралық тромбтар мен хорион бүршіктерін қаптаған фибриноидты шөгінділердің 

шоғыраралық кеңістіктің облитерациясымен жиірек анықталды. Нәтижелер COVID-19 

тарихының болуына байланысты  

Спутник-V дозалаудың ағымдағы режимін түзету қажеттілігін көрсетеді. 

Постковидты синдром спецификалық антиденелердің төмендеуімен, CD32BC күрт (16 

есе) созылмалы төмендеуімен, ИЛ-27 ұзақ уақыт жоғарылауымен (2,5 есе) сипатталады. 

34% жағдайда фагоцитарлық белсенділіктің айтарлықтай төмендеуі байқалады, бұл өкпе 

тінінің бастапқы зақымдану көлемімен байланысты.  

12 аптаға дейін есепке алынған жүкті әйелдер үшін ол жеткілікті жоғары деңгейде 

сақталмайды, бұл белгілі бір дәрежеде ана өлімінің көрсеткіштеріне әсер етеді. 

 

Ықтимал пайдаланушыларға арналған ақпарат.  
Мақсатты тұтынушылар денсаулық сақтау мамандары мен санитарлық-

эпидемиологиялық қадағалау ұйымдары болады. Жүзеге асыруға ұсынылған 

бағдарламаның күтілетін нәтижелері диагностиканың және емдеудің жаңа әдістерін 

іздестіруге, тұрғындар арасында жаңа респираторлық инфекциялардың, соның ішінде 

COVID-19 таралуына мониторинг пен жауап беруге байланысты қолданбалы мәселелерді 

шешуге бағытталған. 
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