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ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨ 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Балдардын 

арасындагы жүрөктүн ревматикалык эмес оорулары клиникалык 

педиатриянын актуалдуу маселелеринин бири болуп саналат. Адамдын 

жүрөк-кан тамыр ооруларынын көпчүлүгү бала кезде башталат жана ар 

кандай себептерге байланыштуу (кечигип аныктоо, симптомдордун 

жоктугу, кеч кайрылуу) убагында билинбей калат. Натыйжада жүрөктүн 

өтүшүп кеткен жана оор кабылдоолору менен ооругандардын жана жаш 

кезинде инвалид болгондордун саны көбөйөт. 

Ревматикалык эмес жүрөк оорулары ар түрдүү оордуктагы жүрөк 

жетишсиздиги, ритмдин жана жүрөк өтүмдүүлүгүнүн начарлашы, 

тромбоэмболиялык кабылдоолор жана өлүм, анын ичинде күтүлбөгөн 

өлүмдүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт (В.И. Сербин, ж.б., 2001, 

А.А. Муратов, 2003). Ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын өзгөчө оор 

жана жагымсыз прогноздуу түрлөрү жаш курактагы балдарга мүнөздүү. 

Ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын тез-тез кездешүүчү түрлөрү 

болуп ревматикалык эмес миокардит жана дилатациялык кардиомиопатия 

эсептелет. Ошол эле убакта ревматикалык эмес миокардит менен 

дилатациялык кардиомиопатияны клиникалык жактан, өзгөчө жаш 

курактагы балдарда, айырмалоо практика жүзүндө мүмкүн эмес. 

Илимпоздордун көбү Ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын  бул 

түрлөрүн бир эле процесстин эки стадиясы деп эсептешет, жана 

миокарддын кабылдоосун бул процесстин сөзсүз түрдөгү компоненти 

катары баалашат. 

Ревматикалык эмес жүрөк оорулары көп учурда балдар арасында 

билинбей кала берет, ал эми миокарддын кабылдоосу жүрөк булчуң 

биоптатын же патолого-анатомиялык материалды гистологиялык изилдөө 

убагында табылып калышы мүмкүн (В.Н. Коваленко, 2001). Миокарддын 

кабылдоосу 10 айга жетпей каза болгон балдардын 9%да кездешет (А.А. 

Баранов, 2002; И.В. Леонтьева, 2005; О.А. Мутафьян, 2007). Ю.М. 

Белозеровдун (2004) маалыматы боюнча миокардит балдар арасында 

10:10000 жыштыгы менен кездешет, ошол эле кезде оң карынчадан алган 

биопсиянын позитивдүү жыйынтыгы 10%дан 80%га чейин жетет. 

Дүйнөлүк клиникалык практикада жогорку технологиялуу 

ыкмалардын жана заманбап лабораториялык жана инструменталдык 

диагностика тесттеринин киргендигине карабастан, биздин республикада 

ревматикалык эмес жүрөк оорулары балдардын арасында өз убагында 

аныктоо жана патогенетикалык жактан негизделген дарылоону колдонуу 

маселелери чечилбестен калууда. 

Кыргызстанда жалпыга маалым эндомиокардиялык биопсияга 

негизделген диагностика жана терапия алиге чейин киргизилген эмес. Ал 
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эми профилактикалык иш-чаралардын начардыгы, ооруга чалдыккан 

балдарды диспансеризациялоонун жоктугу, өзгөчө айыл жергесинде жана 

алыскы региондордо, бул ситуацияны оордотуп турат. 

Жогоруда айтылгандар ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын 

түштүк региондордо жашаган балдардын арасындагы кездешүүсүн, анын 

клиникалык функционалдык көрүнүштөрүн изилдеп жана 

профилактикалык иш-чаралардын комплекстүү программасын иштеп 

чыгууга негиз болду. 

Диссертациянын темасынын илимий-изилдөө иштери жана 

программалар менен байланышы 

Диссертациялык иштин темасы демилгеленген. 

Изилдөөнүн максаты:  

Балдардын арасында ревматикалык эмес жүрөк ооруларын өз 

убагында аныктоо жана алдын алуу иштерин оптимизациялоо үчүн, анын 

республиканын түштүк регионундагы кездешүүсү, түзүмү жана 

клиникалык функционалдык көрүнүштөрү жөнүндөгү азыркы кездеги 

тенденцияларды көрсөтүү. 

Изилдөөнүн милдеттери: 

1. Республиканын түштүк регионундагы балдардын арасында 

ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын кездешүүсүн жана түзүмүн 

изилдөө. 

2. Республиканын түштүк регионундагы балдардын арасында 

ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын клиникалык функционалдык 

белгилерин изилдөө 

3. Республиканын түштүк регионундагы ревматикалык эмес жүрөк 

ооруларына чалдыккан балдардын арасында иммунологиялык изилдөө 

ыкмаларынын көрсөткүчтөрүн изилдөө. 

4. Балдардын ревматикалык эмес жүрөк ооруларын эртелеп 

диагностикалоо жана алдын алуу боюнча алгоритмди иштеп чыгуу. 

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын илимий жаңылыгы 

 Ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын (РЭЖО) түштүк 

региондо ооруканага жаткырылган балдардын арасына кездешүүсү 58,8% 

түзөөрү биринчи жолу аныкталды. Алардын курамында миокардиттер 

басымдуулук кылат (59,8%), жана негизинен мектеп жашындагы балдарда 

кездешет (7-11 жаш – 35,3%, 12-15 жыл – 31,0%).  

Ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын пайда болушуна таасирин 

тийгизген негативдүү факторлор төмөнкүлөр: респиратордук вирустук 

инфекциялардын тез-тез кездешүүсү (68,4%), өнөкөт тонзиллит (56,7%), 

мурда ооруган балдаре инфекциялары (43,1%), энесинин боюндагы 

кезинде жана төрөт убагындагы патологиялар (44,4%). 



5 

 Жүрөк ишкердигинин ремоделирование процесси жана 

клиникалык симптоматикасы функционалдык изилдөө ыкмаларынын 

көрсөткүчтөрү боюнча оорунун түрүнө жана баланын жашына карата 

аныкталаары такталган. Ошондой эле жүрөк ооруларынын курамында 

миокардиттердин көптүгү, жүрөктүн римтинин жана өткөрүмдүүлүгүнүн 

бузулушу, жүрөк карынчв комплексинин акыркы бөлүктөрүнүн 

өзгөрүүлөрү жана алардын көп кездешүү деңгээли менен аныкталаары 

белгиленген. 

 Республиканын түштүк региондук шарттарында лабораториялык 

изилдөө ыкмаларынын ичинде приоритеттүү роль иммундук системасын 

изилдөөгө таандык. Анын негизинде, ревматикалык эмес жүрөк 

ооруларына чалдыккан балдарда экинчи кезектеги иммунодефицит пайда 

болот жана анын белгилери болуп кандын курамында лимфоциттердин 

жалпы санынын көбөйүшү, Т- жана В-лимфоциттердин, алгачкы жана 

жетишсиз дифференциацияланган Т-лимфоциттердин азайышы саналат. 

 Алынган жыйынтыктардын практикалык мааниси 

 Республиканын түштүк регионундагы ревматикалык эмес жүрөк 

оорулары кездешүүсү, түзүмү жөнүндөгү маалыматтарды балдарга 

медициналык жардам көрсөтүүнүн көлөмүн жана адистерди даярдоону 

пландоо үчүн жана аталган проблеманын түштүк региондогу масштабын 

тактоо үчүн колдонуу зарыл. 

 Саламаттык сактоо уюмдарында практика жүзүндө иштөө үчүн 

ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын пайда болуу факторлору 

аныкталган. Аларды саламаттык сактоонун алгачкы деңгээлинде риск 

группаларды түзүүдө жана балдар үчүн алдын алуу иш-чараларын иштеп 

чыгууда колдонуу зарыл. 

 Ревматикалык эмес жүрөк ооруларын клиникалык-

функционалдык жана лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыктары 

балдардын курагына жана оорунун түрүнө жараша профилдик 

стационарлардын деңгээлинде дифференциалдык диагностика үчүн жана 

ар бир оорулуу баланы дарылоо үчүн жеке дарылоо программасын иштеп 

чыгуу үчүн талап кылынат. 

Алынган жыйынтыктардын колдонууга киргизилиши 

Ревматикалык эмес жүрөк ооруларын аныктоо, дарылоо жана алдын 

алуу боюнча жыйынтыктар Ош областтар аралык клиникалык балдар 

ооруканасында (ОАКБО), Ош шаардык балдардын инфекциялык 

ооруканасында (БИО), Ош шаардык жана Ош областтык ҮДБ 

киргизилген. Түштүк региодогу балдар арасындагы ревматикалык эмес 

жүрөк оорулары тууралуу маалыматтар Ош мамлекеттик университетинин 

медицина факультетинде педиатрия кафедраларынын окуу процессине 

киргизилген. 
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Диссертациянын жактоого коюлган негизги жоболору 

1. Республиканын түштүк регионунда балдар арасында 

ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын кездешүүсү ооруканага 

жаткырылган балдардын ичинде 58,8% түзөт. Анын ичинде, ревматикалык 

эмес жүрөк оорулары менен профилдик стационарга жаткан балдардын 

59,8% ревматикалык эмес миокардитке (РЭМ) чалдыккандар. 

2. Ревматикалык эмес жүрөк оорулары менен көбүнчө мектеп 

жашындагы (7-11 жаш) жана жогорку мектеп жашындагы (12-15 жаш) 

балдар оорушат, алардын ооруга чалдыгуу курамындагы үлүшү 35,3% 

жана 31,1% түзөт. 

Ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын пайда болушуна төмөнкү 

негативдүү факторлор таасирин тийгизет: респиратордук вирустук 

инфекциялардын тез-тез кездешүүсү (68,4%), өнөкөт тонзиллит (56,75%), 

мурда ооруган балдар инфекциялары (43,1%), энесинин кош бойлуу 

кезинде жана төрөт убагындагы патологиялар (44,4%). 

3. Клиникалык симптоматика жана функционалдык өзгөрүүлөр 

оорунун түрүнөн жана балдардын курагынан көз каранды. Жүрөк 

жетишсиздиги кардиомиопатия менен миокардитке чалдыккан балдарга 

мүнөздүү. 

4. Ревматикалык эмес жүрөк оорусунун клиникалык оор түрлөрүндө 

экинчи кезектеги иммунодефицит пайда болот жана ал кандын курамында 

лимфоциттердин жалпы санынын ишенимдүү көбөйүшү, Т- жана В-

лимфоциттердин, алгачкы жана жетишсиз дифференциацияланган Т-

лимфоциттердин кескин түрдөгү азайышы менен мүнөздөлөт. 

Изденүүчүнүн жеке салымы 
Эпидемиологиялык изилдөөлөр, ревматикалык эмес жүрөк 

ооруларына чалдыккан балдарды клиникалык жактан байкоо, 

материалдарды статистикалык анализдөө, анын жыйынтыктарын баалоо, 

жактоого коюлган негизги жоболорду түзүү жана диссертацияны 

жыйынтыктоо автор тарабынан жеке аткарылган. 

Изилдөөнүн жыйынтыктарын апробациялоо  

Диссертациялык иштин фрагменттери «ОшМУнун жаш 

окумуштууларынын илимий-практикалык конференциясы» (Ош, 2009), 

«Педиатрия жана балдар хирургиясынын актуалдуу маселелери» (Бишкек, 

2011) иш-чараларында жана ОАБКОнын 50 жылдыгына арналган эл 

аралык илимий конференцияда жарыяланган жана талкууланган.  

Диссертациянын жыйынтыктары боюнча жарыяланган 

материалдар 

Диссертациянын темасы боюнча 12 илимий эмгек жарык көргөн, 

анын ичинде 8 макала КРнын ЖАКы тарабынан сунушталган илимий 

басмаларда, 2 макала РИНЦ системасына кирген чет элдик басмаларда. 
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Диссертациянын көлөмү жана түзүмү 

Диссертациялык иш компьютерде терилген 115 бетте орус тилинде 

жазылган. Диссертация киришүүдөн, илимий маалыматтарды жалпылап 

кароодон, жеке изилдөө главасынан, жыйынтыктардан, практикалык 

сунуштардан турат, 21 таблица жана 6 сүрөт менен көркөмдөлгөн, 

колдонулган адабияттардын тизмеси орус тилиндеги жана чет өлкөлөрдүн 

авторлоруна таандык 251 булакты камтыйт. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 

Киришүүдө изилдөөнүн актуалдуулугу жана зарылдыгы 

негизделген, жумуштун максаты жана милдеттери, илимий жаӊылык жана 

практикалык мааниси чагылдырылган. 

1-глава. Адабий маалыматтарды жалпылоо. Балдардын арасында 

РЭЖОна карата азыркы кездеги илимий көз караштарды чагылдырган 

макалаларга аналитикалык жалпылоо берилген. Балдардын арасында 

РЭЖОнын таркалуусу жана кездешүүсү, клиникалык түрлөрүнүн 

себептери жана өрчүү механизмдери, классификация, клиникалык 

көрүнүштөрү, диагностикага жана дифференциалык диагностикага 

заманбап ыкмалары көрсөтүлгөн. 

2-главада изилдөө ыкмалары жана материалдары көрсөтүлгөн. 

Балдардын арасында РЭЖОнын таркалышы жана курамын тактоо 

республикалык медициналык маалымат борборунун расмий маалыматы 

боюнча жана Ош областтар аралык клиникалык балдар ооруканасында 

(2069) жана Ош шаардык инфекциялык балдар ооруканасында (627) 

дарыланган жүрөк-кан тамыр оорулуу балдардын ретроспективдик 

материалын анализдөө аркылуу жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн максатына 

жана милдеттерине ылайык Ош областтар аралык клиникалык балдар 

ооруканасынын кардиоревматология бөлүмүндө дарыланган 0-15 

жаштагы 76 оорулуу балдарга комплекстүү клиникалык-функционалдык 

изилдөө жүгүзүлдү. Иммундук системасын изилдөө РЭМ жана КМП 

менен ооруган 42 балага жүргүзүлдү. Аткарылган изилдөөлөрдүн жалпы 

көлөмү 1-табл. көрсөтүлгөн. 

1-таблица - Изилдөөлөрдүн жалпы көлөмү 

 

Изилдөөлөрдүн түрү 

Балдардын саны 

абс % 

1. Клиникалык эпидемиологиялык изилдөө 2696 100,0 

ОАКБОнын базасында 2069 76,7 

                                анын ичинде РЭЖО 453 21,9 

Ош шаардык БИОнын базасында 627 23,3 

                                анын ичинде РЭЖО 373 59,5 
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Ретроспективдик изилдөө оору тарыхынын маалыматтарын талдоо 

жана аларды статистикалык жактан эсептөөлөр аркылуу жүргүзүлдү. 

Клиникалык изилдөө методдору жашоо жана оорунун тарыхын, 

госпитализацияланган балдардын субъективдүү сезимдерин анализдөөнү 

жана аларды түздөн-түз клиникалык кароону камтыган. 

Жалпы клиникалык лабораториялык изилдөөлөр – кандын жалпы 

толук анализи, боордун (тимол пробасы, Таката-Ара реакциясы, 

билирубин, белок жана анын фракциялары) жана бөйрөктүн (мочевина, 

азот калдыгы, креатинин) функционалдык абалын жана электролит 

алмашуусун (K, Na, Ca, P деңгээли) тактоо үчүн канды биохимиялык 

изилдөө жалпы кабыл алынган методикалар менен УЭБКБнун жана 

ОАКБОнын клиникалык жана биохимиялык лабораторияларында 

өткөрүлдү. 

Иммундук системанын абалын аныктоо В.П. Лозовой ж.авт. (1986) 

сунуштаган методикалык рекомендацияга ылайык, УЭБКБнун 

иммунология лабораториясында моноклоналдык антителаларды колдонуу 

жана розеткатүзүү ыкмасын пайдаланып жасалды.  

Контролдук сан катары иммунитет системасынын 20 дени сак 

балдарда мурда м.и.д., профессор Б.Т. Тулебеков тарабынан (2004-ж, 

УЭБКБ) аныкталган көрсөткүчтөрү колдонулду  

Инструменталдык ыкмалар көкүрөк органдарынын обзордук 

рентгенографиясын, электрокардиографияны (ЭКГ) жана 

эхокардиографияны (ЭхоКГ) камтыйт. 

Изилдөөнүн жыйынтыктары статистикалык эсептөө атайын 

статистикалык Epi-info 5 программасы менен жүргүзүлдү. Орто 

арифметикалык, ортоквадраттык кыйшаюсу, корреляциялык анализ, 

Стьюдент боюнча айырмачылыктардын ишенимдүүлүк критерийлери 

жана параметрикалык эмес статистиканын ыкмалары аркылуу (Mantel-

Hoenszel, Yates, Fisher exact) аныкталды. 

Симптомдордун маанилүүлүгүн объективдүү тактоо үчүн сезгичтик 

(Sensitivity) жана өзгөчөлүк (Specificity) көрсөткүчтөрү аныкталды. 

Сезгичтик – бул ар бир оорунун (окуя) тесттин жардамы менен аныкталуу 

мүмкүндүгү. Клиникалык практикада жогорку деңгээлдеги сезгичтиги бар 

симптом жыйынтык тескери болгон учурда пайдалуу. 

Өзгөчөлүк – бул баардык оорусу жок адамдардын арасындагы терс 

белгиси бар көрсөткүчтөрдүн үлүшү. Бул ченем жыйынтык тескери 

болгон учурда оорусу жокторду жана жыйынтык оң болсо - оорулууларды 

туура идентификациялоонун мүмкүндүгү болуп саналат. 

3-главада жеке изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жана талкуусу 

берилген. 3.1. бөлүктө түштүк региондогу балдардын арасында РЭЖОнын 

таркалышы, курамы жана клиникалык көрүнүштөрү берилген. 
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ОАКБОда 2000-2010-жылдары жүрөк оорусунан дарыланган 0-15 

жаштагы 2069 баланын маалыматы анализденген (2-табл). 453 балада 

(21,9 %) РЭЖО аныкталган, анын ичинде, 271 РЭМ (59,8%), 32 КМП 

(7,0%) жана 150 миокардиодистрофия (МКД, функционалдык 

кардиопатия) (33,1%). 1616 балдар (78,1% больных) башка жүрөк 

оорулары менен госпитализация болгон. 

2-таблица. ОАКБОда 2000-2010-жылдары РЭЖО менен дарыланган 

балдардын саны 

Нозологиялык түрү абс. % 

Кан айлануу системасынын оорулары 

менен госпиталдаштырылган, баары 

2069 100 

Ревматикалык эмес жүрөк оорулары 453 21,9 

Кан айлануу системасынын башка 

оорулары 

1616 78,1 

 

Мындан сырткары, Ош шаардык инфекциялык ооруканасында 2000-

2010-жылдары дарыланган балдардын арасындагы РЭЖО анализденген. 

(3-табл). 

3-таблица - Ош шаардык инфекциялык ооруканасында дарыланган 

балдардын арасында РЭЖОнын таркалышы 

Нозологиялык түрү абс. % 

Жүрөк оорулары 627 100,0 

Ревматикалык эмес жүрөк оорулары 373 59,5 

Кан айлануу системасынын башка 

оорулары 

254 40,5 

 

Инфекциялык ооруканада дарылангандардын арасында жүрөк 

оорулары 627 балада (3,3%) аныкталган. Анын ичинде, 373 балага РЭЖО 

диагнозу коюлган. РЭЖОсу бар балдардын 38,0% негизги оору катары 

ичеги-карын инфекциясы, 41,8% - респиратордук инфекциясы, 8,5% - 

энтеровирустук инфекциясы, 9,2% - менингококк инфекциясы жана 2,5% - 

башка инфекциялар менен ооруканага жаткырылган.  

Балдардын РЭЖОнун курамында МКД үстөмдүгү байкалган, ал 

52,3% балдарда аныкталган (210 случаев). 41% балдар (153) ревматикалык 

эмес миокардит жана 6,7% (10 бала) – кардиомиопатия менен оорушкан. 

РЭЖОнун курамындагы МКДнын салыштырмалуу жогорку 

деңгээли, мүмкүн, областтык маанидеги стационардын төмөнкү 

деңгээлдеги диагностикалык мүмкүнчүлүктөрү менен шартталган. Ошол 

эле кезде, айыл жеринде көп кездешүүчү инфекциялык оорулар 
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миокарддын дистрофиялык өзгөрүүлөрүнүн негизги себепчи 

факторлоруна кирээрин эске алуу зарыл. 

3.2 бөлүктө түштүк региондо стационарда дарыланган балдардын 

арасында РЭЖОнун курамынын анализи берилген (4-табл). РЭЖОсу бар 

453 баланын арасында РЭМ үлүшү 59,8% (271) түздү, анын ичинде 44 

баланын жүрөктүн өткөрүмдүүлүк системасынын обочолонгон 

жараланышы бар. 

 

4-таблица - 2000-2010-жылдары ОАКБОда дарыланган балдардын 

арасында РЭЖОнын курамы 

Нозологиялык түрү абс. % 

Ревматикалык эмес жүрөк оорулары 453 100,0 

Ревматикалык эмес миокардит 271 59,8 

Кардиомиопатия 32 7,0 

Миокардиодистрофия 150 33,1 

 

РЭМтин 45,4% (123) курч башталган, ал эми 30,3% (82 оору) орто 

жана 24,3% өнөкөт (66 бала) түрүндөгү оору болгон. 

Дилатациялык КМП 7% оорулууларда (32) аныкталган. МКДнын 

үлүшү РЭЖОнын курамында 33,1% (150 учур) түздү. 

РЭЖО эркек балдарда көп кездешет 52,5%, кыздардын арасында - 

47,5%. 0-3 жаштагы балдар 89 (19,6%), 4-6 жашта - 94 (20,8%), 7-11 жашта 

- 163 (36%) жана 12 жаштан өйдө - 107 (23,6%). РЭЖО балдардын орточо 

жашы 8,87±0,53 жыл. РЭМ орто жашы 6,9±0,74 жыл, КМП - 5,8±0,46 жыл, 

ал эми МКД - 6,79±0,5 жыл. 

РЭЖОсун аныктоо үчүн анамнестикалык маалыматтар өтө маанилүү. 

Ошондуктан оорунун пайда болушуна таасирин тийгизген факторлор 

анализденген. Анализдин жыйынтыгы менен 44,4% энелердин (453түн 196 

учуру) кош бойлуу кезинде патологиялары болгон. Анын 56,6% кош 

бойлуулуктун I и II жарымындагы токсикоздор, 9,7% - бойдон түшүү 

коркунучу жана 33,7% - башка патологиялар. 

12,4% энелердин (56 учур) төрөт убагында патологиясы аныкталган 

жана алар асфиксия, төрөт травмасы ж.б. түрүндө көрсөтүлгөн. 

Ымыркайлар периодунда жана наристе кезинде 46 бала (10,2%) 

экссудативдик-катаралдык диатези, тамактануунун бузулушу, анемия 

жана итий (рахит) менен оорушкан. 43,1% (135) бала вирустук балдар 

инфекцияларына (суу чечек, кызамык) чалдыккан. 

56,7% (257) баланын периоду менен курчтанган өнөкөт тонзиллити 

аныкталган. Курч респиратордук вирустук инфекциялар 68,4% балада 

аныкталган. Анын ичинде 38,6% учур тез-тез кезиккен жана 11,3% 

бронхит же обструктивдик синдром менен коштолгон. 
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РЭМ бар 52,7% балдарда жана КМП көпчүлүгүндө (32нин 18 учуру) 

оору вирустук инфекциядан кийин же анын уландысы катары башталган. 

10,8% балдар РЭМ дебютунда ички органдардын өнөкөт ооруларынын 

курчушу байкалган. 

174 учурда (39,4%) РЭМтин себеби бактериалдык инфекция болгон. 

Бактериалдык миокардиттер ар түрдүү ириң-септикалык оорулуу балдарда 

инфекция процессинин кабылдоосу түрүндө башталган. 89 (20,2%) балада 

инфекциянын себеби катары стрептококк, жана 39 (8,8%) балада 

стафилококк аныкталган. 

3.3. бөлүктө ОАКБОда дарыланган балдарды клиникалык кароонун 

жыйынтыктары берилген. Анализ көрсөткөндөй, 54,1% балдар 

стационарга жаткандан мурда дарыгер тарабынан кароодон өткөн. Бирок, 

РЭЖО медицина мекемелерине алгачкы жолу кайрылганда болгону 33,3% 

балдарда гана аныкталган. Бул диагностика мүмкүнчүлүктөрүнүн 

начардыгын, же биринчи деңгээлдеги саламаттык сактоо мекемелериндеги 

врачтардын билиминин жетишсиздигин айкындайт. 

Атайын стационарга жаткан РЭЖО балдар негизинен жалпы 

алсыздыкка, тез чарчоого (64,6 %) жана дем кыстыгууга (71,4 %) 

даттанышкан (1-сүрөт). 34,5% балдардын алсыздыгы жана чарчоосу 

туруктуу болгон, ал эми 66,2% оорулуунун дем кыстыгуусу физикалык 

кыймылда катуулаган. 
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1-сүрөт. – Балдардын РЭЖОнун клиникалык симптомдору. 

Жүрөк өтүмдүүлүгү үстөмдүктүү жабыркаган жогорку жаштагы 277 

бала (61,1%) кардиалгияга даттанышкан, анын 54,3% сайгылашуу 

түрүндөгү оору болгон. 45,5% балдар жүрөктүн үзултүктүү иштешине 
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даттанышкан, анын ичинде 33,2% жүрөктүн үзултүктүү согушу көп жолу 

кездешкен. 

РЭЖО эрте жаштагы балдардын 70%дан көбүндө алсыздык, эмчек 

эмүүдөн баш тартуу, тынчсыздануу, себепсиз ыйламсыроо, түнкү 

кужурлануу, жөтөл түрүндө башталган.  

Объективдүү кароонун негизинде РЭЖОсу бар балдардын көбүндө 

физикалык өсүүнүн солгундашын, ал эми 60,5% (274) балдарда жагымсыз 

преморбид фону (гипотрофия, анемия, конституция аномалиясы) 

бардыгын аныктады. 77,3% балдарда хроникалык гипоксемиянын белгиси 

катары теринин кубарышы, акроцианоз аныкталган. 

37,5% балдарда (170 учур) ротоглотканын өнөкөт инфекциясы 

(тонзиллит, синусит, тиш кариеси) жана 36,2% (164 оору) – ар түрдүү 

деңгээлдеги лимфоаденопатия кездешет. 

Ошентип, РЭЖОнын негизги клиникалык белгилери болуп ар түрдүү 

даражадагы жүрөк жетишсиздигинин жана миокарддын 

жабыркаланышынын симптомдору саналат. Аталган белгилердин мүнөзү 

жана көрсөтүү даражасы РЭЖОнун нозологиялык формасынан жана 

балдардын курагынан көз каранды. 

РЭЖО менен ооруган балдарды клиникалык байкоо жыйынтыктарын 

анализдөөнүн негизинде оорунун ар түрдүү формаларына таандык болгон 

спецификалык белгилер табылган жок. Бирок, клиникалык, 

лабораториялык жана функционалдык изилдөөлөрдүн негизинде 

РЭЖОнун бул же башка клиникалык формасын аныктап тактоо мүмкүн. 

Мисалга, балдардын миокардиодистрофиясы атайын инструменталдык 

изилдөөлөрдүн негизинде гана аныктала турган жүрөк тарабынан пайда 

болгон солгун өзгөрүүлөр менен мүнөздөлөт. Ал эми КМП жана РЭМке 

чалдыккан балдардын клиникалык симптоматикасы оңой эле айкындалат. 

РЭЖОна чалдыккан балдардын субъективдик сезимдери алардын 

жаш курагына, оорунун формасына жана агымдык вариантына жараша 

айырмаланат. Атап айтканда, РЭМ менен ооруган балдардын 90%дан көбү 

жалпы алсыздыкка жана тез чарчоого арызданышкан. Бул арыз-муң 

алардын жарымында тынымсыз түрдө байкалган. 

КМП менен ооруган балдарда бул сезимдер учурда, анын ичинде 

59% учурда тынымсыз түрдө кездешкен. Ошол эле убакта МКД менен 

ооруган балдар алсыздыкка жана тез чарчоого 5,4% (8 бала) учурда гана 

арызданышкан. 

Тынч кезде же бир аз физикалык кыймылда  пайда болгон дем 

кыстыгуу РЭМке чалдыккандардын 91,9%ында, КМПнын  78,1%ында 

жана МКДнын 16,6%ында кездешкен. КПМ менен ооруган 32 баланын 

баары кардиалгияга даттанышкан. РЭМ менен ооругандардын 81,5%ы 

жана МКДнын 10,9%ы жүрөктүн оорушуна арызданышкан. Жүрөктүн 
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оорушу негизинен сайгылашкан түрдө көкүрөктүн сол жак бөлүгүндө 

аныкталган. 

Жүрөктүн оорушу РЭМ (Р<0,01) жана МКД (Р<0,001) менен 

салыштырмалуу КМП менен ооругандарда көп кездешкен. Бул, мүмкүн, 

КМПга чалдыккандарда миокарддын кайтарылгыс өзгөрүүлөрүнүн пайда 

болушу менен байланышкан. РЭМ жана МКД менен ооругандарга 

караганда КМП менен ооругандарда (Р<0,05) жүрөктүн сайгылашып 

оорушу үстөмдүк кылат. 

КМПга чалдыккан балдардын баары жүрөктүн үзгүлтүктүү 

иштешине арызданышып, алардын 56,3% тынымсыз түрдө сезилген. 

Жүрөктүн үзгүлтүктүү иштешин РЭМ менен ооругандардын да 

56,5%ында кездешкен, негизинен жүрөктүн өткөрүмдүүлүгү бузулган 

учурларда. Бул симптом РЭМ менен ооругандардын 46,1%ында тез-тез 

кездешкен. Жүрөктүн үзгүлтүктүү иштешине МКД менен ооруган 7 оору 

(5% учур) да даттанышкан. 

Теринин бозорушу, акроцианоз, өнөкөт инфекция булактары (кариес, 

синусит, тонзиллит) сыяктуу жалпы клиникалык белгилер РЭЖОнын оор 

түрлөрү менен ооруган балдарда кездешээрин баса көрсөтүү зарыл.  Бул 

факт организмде патологиялык процесстин узак убакытка созулгандыгын 

далилдейт жана, өз кезегинде, организмдин инфекцияга каршы турушунун 

жана иммундук системанын активдүүлүгүнүн төмөндөшүнө шарт түзөт. 

Жүрөк тарабынан пайда болгон объективдүү өзгөрүүлөрдүн 

белгилери КМП менен РЭМ менен ооругандарда МКД караганда көп 

кездешкен. Алсак, КМП менен ооругандардын баарында жүрөктүн 

чектеринин чоңоюшу ( РЭМте 86,2% жана МКД - 35% учурда) (p<0,05) 

аныкталган. Кардиомегалия аныкталган балдардын ичинде 91% РЭМ 

менен ооругандар болгон. 

КМПда кездешчү кардиалдык синдромдун негизги симптомдорунун 

бири – жүрөктүн согуусунун угулушунун (тон) оорулуулардын 25%да (8 

бала) кескин түргө чейин төмөндөшү, РЭМ - (5 оору) 1,9% (p<0,05). Ал 

эми жүрөктүн тондорунун бир аз басаңдашы РЭМте 98,1% учурда (266) 

жана КМПда 75% (24) учурда (p<0,05) кездешкен. МКД менен 

ооругандардын 97,8%ында да жүрөктүн тондорунун бир аз басаңдашы 

аныкталган.  

Жүрөктүн башында жана V точкада систолалык чуулдоо, РЭЖОнун 

клиникалык формасына карабастан көпчүлүк учурда: РЭМ 95,6%, КМП – 

90,6% жана МКД – в 81,9% кездешкен (p>0,05).  

РЭЖОнын диагностикалык симптомдорун сезгичтик (Se) жана 

өзгөчөлүк (Sp) көрсөткүчтөрү боюнча анализдөө төмөнкүлөрдү көрсөттү. 

РЭМти диагностикалоо үчүн эң баалуу симптом катары жүрөктүн 

оорушу (Se = 81,5 и Sp = 89,3), жалпы алсыздык жана тез чарчоо (Se = 93,7 
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и Sp = 94,6), ошондой эле дем кыстыгуу (Se = 92,9 и Sp = 75,3) табылган. 

Аталган даттануулары бар балдарда туура диагноздун үлүшү 70%дан 

ашуун. Жөтөл, баш айлануу, муундардын оорусу сыяктуу арыздануулар 

жогорку деңгээлдеги сезгичтик көрсөткүчүнө (Se) ээ, бирок алардын 

өзгөчөлүк (Sp) индекси өтө төмөн, ошондуктан анын туура диагноздук 

үлүшү да төмөн. 

Объективдүү симптомдордун арасында диагностикалык эң баалуу 

белги катары жүрөктүн чектеринин чоңоюшу (Se = 91,1 и Sp = 65,3) туура 

диагноздордун 81,9%дык үлүшү менен жана гепатомегалия (Se = 92,9 и Sp 

= 79,3) туура диагноздордун 88,1%дык үлүшү менен табылды. Жүрөктүн 

тондорунун басаңдашы РЭМ үчүн бир топ сезгичтүү симптом болуп 

эсептелет (Se = 98,1), бирок анын өзгөчөлүк көрсөткүчү болгону 2%ды 

гана түзөт. 

Ошентип, республиканын түштүк региондорунда жашаган балдардын 

арасында РЭМ, КМП жана МКДнын клиникалык көрүнүштөрүн 

анализдөө, алардын нозологиялык формалардан жана пациенттердин жаш 

курагынан көз каранды экендигин көрсөттү.  проявлений НРМ, КМП и 

МКД у детей, жителей южных регионов республики, указывает на 

различия в зависимости от нозологической формы заболевания и возраста 

ребѐнка. Өтө айкын байкалган жүрөк жетишсиздигинин клиникалык 

көрүнүштөрү КМП жана РЭМ менен ооруган эрте жаштагы балдарга 

таандык. Ошол эле кезде МКД менен жана жүрөк өткөрүмдүүлүгү 

басымдуу түрдө жабыркаган РЭМ менен ооруган балдар үчүн жүрөк 

жабыркашынын жарды клиникалык симптомдору мүнөздүү. 

3.4. бөлүк республиканын түштүк аймагында жашаган РЭЖОна 

чалдыккан балдардын ЭКГ, ЭхоКГ жана иммун системасынын 

көрсөткүчтөрүн изилдөөгө арналган. ЭКГ изилдөөнүн жыйынтыктары, 

РЭЖО менен ооруган балдарда кардиометрикалык индикаторлор 

тарабынан өзгөчө мааниге ээ өзгөрүүлөрдү аныктаган жок (5-табл.). 

 

5-таблица. – Республиканын түштүк аймагында жашаган балдарда 

РЭЖОнын функционалдык мүнөздөмөсү 

                Жашы 

Көрсөткүч 

0-3 жыл 

(n=17) 

4-6 жыл 

(n=22) 

7-11 жыл 

(n=25) 

12-16 жыл 

(n=12) 

R-R, сек 0,40±0,02 0,63±0,06 0,69±0,02 0,71±0,02 

ЖК, мин 142±8 99±9 84±3 76±3 

P, сек 0,075±0,003 0,06±0,003 0,09±0,005 0,085±0,005 

P-Q, сек 0,11±0,06 0,13±0,008 0,15±0,008 0,15±0,007 

QRS, сек 0,06±0,003 0,06±0,005 0,06±0,002 0,07±0,005 

Q-T, сек 025±0,008 0,29±0,01 0,32±0,01 0,34±0,001 

СП, % 58±1 48±2 46±2 44±0,9 

α бурчу, град. 67±9 58±8 64±7 69±0,9 
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Таблицадан көрүнүп тургандай, жүрөк кагышынын тездиги (ЖКТ), 
негизги интервалдар менен комплекстердин наркы жашына жараша 
ченемдик көрсөткүчтөрдөн айырмаланбайт. 

РЭЖО менен ооруган балдар арасында ЭКГ өзгөрүүлөрү катары, 
синус түйүнүнүн функциясынын бузулушунун негизиндеги аритмиянын 
үстөмдүгү байкалган - 18%. Анын ичинде эң көп кездешкени синустук 
аритмия (10%) болгон жана көбүнчө жогорку мектеп жашындагы 
балдарда табылган. Тахикардия эрте жаштагы балдарда (45,2%) байкалып, 
анын ичинде КМП жана РЭМ менен ооругандар үстөмдүк кылышкан. 

ЭКГ изилдөөнүн анализи, айрым нозологиялык формаларга таандык 
кээ бир симптомдорду аныктоого мүмкүнчүлүк берди. Мисалга, КМП 
үчүн эң мүнөздүү ЭКГ белгилер катары, миокард метаболизминин 
диффуздук өзгөрүүлөрүн, жүрөктүн бөлүктөрүнө ашыкча күч келүүсүн, 
ритмдин жана жүрөк өтүмдүүлүгүнүн начарлашы аныкталган. Эрте 
жаштагы РЭМ менен ооруган балдар үчүн да миокардда метаболизмдин 
диффуздук өзгөрүүлөрү, тахикардия, жүрөк өтүмдүүлүгүнүн жана 
ритминин начарлашы мүнөздүү болгон. Ошол эле кезде карынча 
комплексинин акыркы бөлүгүнүн тишчелеринин өзгөрүшү сыяктуу ЭКГ 
белгилери МКДга чалдыккан балдарда табылган. 

РЭЖО менен ооруган Республиканын түштүк аймагында жашаган 
балдардын жүрөгүн ультраүн менен изилдөөнүн жыйынтыктарын 
анализдөө балдардын жашына жана оорунун нозологиялык формаларына 
жараша жүргүзүлдү (6-табл.). ЭхоКГнын көрсөткүчтөрүнүн эң катуу 
өзгөрүүлөрүРЭЖО менен ооруган 0-3 жаштагы балдарга мүнөздүүлүгү 
аныкталды. 

6-таблица. – РЭЖОнын ар түрдүү формаларындагы ЭхоКГ 
көрсөткүчтөрү 

Көрсөткүчтөр  МКД (n=13) РЭМ (n=26) КМП (n=8) 

Ао 2,15±0,1 1,82±0,08*1 2,06±0,11 

ЛП 2,13±0,09 2,58±0,21 2,72±0,24 

КДР 40±1,76 39,7±1,33*3 45±2,56*2 

КСР 25,06±1,13 27,33±1,25*3 35,74±2,51*1,2 

МЖП 6,11±0,27 6,18±0,25 6,43±0,55 

ЗСЛЖ 6,48±0,61 6,54±0,47 9,16±1,33*1 

УО 49,05±7,76 34,84±3,34*1,3 46,76±6,50 

ФВ 67,5±1,67 58,41±2,35*3 48,73±3,16*1,2 

ПЖ 11,35±1,54 13,58±1,41 16,09±1,74*1,2 

Белгилөө - *- айырмалардын ишенимдүүлүгү р<0,05 башка группага 
карата (*

1
*

2
ж.б.) 

ЭхоКГ изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча РЭЖОна чалдыкаан 
балдарда нозологиялык формасына жараша ар түрдүү өзгөрүүлөр 
байкалган. Таблицадан көрүнүп тургандай, МКД менен ооруган балдарда 
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ЭхоКГ көрсөткүчтөрү анчалык деле өзгөрүшкөн эмес. ЭхоКГ 
көрсөткүчтөрүнүн эң катуу деңгээлдеги өзгөрүштөрү РЭМ менен КМП 
менен ооруган балдарда кездешкен. 

РЭМ менен КМП менен ооруган жана жүрөк жетишсиздигинин оор 
даражасы бар балдар үчүн ЭхоКГ жүрөктүн ички гемодинамикасынын 
кескин түрдөгү өзгөрүүсү (сол карынчанын чоңоюшу, кан түртүү 
фракциясынын кескин төмөндөшү) мүнөздүү. 

МКД жана жүрөктүн өтүмдүүлүк системасы үстөмдүктүү 
жабыркаланган РЭМке чалдыккан балдарда жүрөктүн ички 
гемодинамикасынын кескин түрдөгү өзгөрүүсү байкалган эмес. Жүрөктүн 
ички гемодинамикасынын өзгөрүүсү балдардын жашынан да көз каранды: 
эң катуу деңгээлдеги өзгөрүүлөр, албетте, жүрөктүн кабылдоосуна 
чалдыккан жана кардиомиопатиясы бар эрте жаштагы балдарга таандык. 

РЭЖОнын ар түрдүү нозологиялык формаларында иммун 
системасынын көрсөткүчтөрүн изилдөө максатында, РЭМ менен КМП 
диагнозу менен стационардык дарылоодон өткөн 42 оорунун иммундук 
системасынын индикаторлору анализденген. Контроль катары 20 дени сак 
балдардын иммун системасынын көрсөткүчтөрү пайдаланылган. 
Иммунологиялык изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо РЭЖОнун 
нозологиялык формасына жараша жүргүзүлдү. 

РЭМ менен ооруган балдардын кандагы лимфоциттердин саны 
41,0%±0,9% (абсолюттук саны 1 л канда – 2,62±0,30 х1 х10

 9
/л) түздү, ал 

эми КМП менен ооруган балдарда - 45,4±0,65 (3,11±0,54), б.а. РЭЖОсу 
бар балдарда контролдук группага караганда бир топко жогору (р<0,05). 

Иммунитеттин клеткалык звеносун изилдөө максатында, ар түрдүү 
эффектордук функциясы бар иммунокомпетенттүү клеткалар аныкталган. 
Атап айтканда, тимустан көз каранды Т-лимфоциттер аныкталган. Т-
лимфоциттердин бул популяциясы, кечиктирилген типтеги 
гиперсезгичтик реакциялардын, шишик өсүүнүн спецификалык 
цитоуулуулугунун, аутоиммундук процесстер, вирустук оорулар жана 
башка бир топ бактериалдык инфекциялардын клеткалык 
иммунологиялык реакцияларынын пайда болушуна жоопкер. 

Иммунитеттин клеткалык звеносун изилдөөнүн жыйынтыктары, 
РЭМ жана КМП оорулууларында лимфоциттердин жалпы санынын 
ишенимдүү өсүшүн жана жетилген Т-лимфоциттердин, алгачкы түрдөгү 
Т-клеткалардын, аз дифференцияланган Т-лимфоциттердин жана 
розеткотүзүүчү клеткалардын кескин азайышын далилдейт. Мындан 
сырткары РЭЖОсу менен орруган балдарда В-лимфоциттердин сны да 
азайган. 

РЭЖОсу менен ооруган балдардын иммуннограммасында нөлдүк, Т 
же В-маркери жок клеткалардын кескин түрдө көбөйүшү байкалат. РЭМ 
жана КМПга чалдыккан балдардын иммунитеттинде аныкталган 
организмдин иммунологиялык реактивдүүлүгү, албетте, негизги оорунун 
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оор түрдө өтүшүнө жөрөлгө болот, экинчи кезектеги инфекциянын 
кошулушуна жана өнөкөт инфекциялардын активдешүүсүнө өбөлгө түзөт. 
Мунун баары РЭЖО менен ооруган балдардын дарылоо тактикасын 
аныктоодо иммунология системасынын абалын эске алууну талап кылат. 

 

ЖЫЙЫНТЫКТАР 
1. Республиканын түштүк регионунда жашаган балдар арасында 

ревматикалык эмес жүрөк ооруларынын кездешүүсү ооруканага 
жаткырылган балдардын ичинде 58,8%ды, ревматикалык эмес 
миокардиттер 59,8%ды түзөт. РЭЖО эрте (7-11 жыл) жана жогорку (12-15 
жыл) мектеп жашындагы балдарда үстөмдүк кылат, алардын оорулар 
түзүмүндөгү үлүшү 35,3%га жана 31,1%га барабар. 

2. РЭЖОнун пайда болушуна таасирин тийгизген негативдүү 
факторлор катары төмөнкүлөр: мурда ооруган балдар инфекциялары 
(43,1%), тез-тез кездешүүчү респиратордук вирустук инфекциялар 
(68,4%), өнөкөт тонзиллит (56,7%), энесинин кош бойлуу кезинде жана 
төрөт убагындагы патологиялары (44,4%) эсептелет. 

3. Балдардын РЭЖОнун клиникалык симптоматикасы оорунун 
түрүнөн жана ооруган балдардын жаш курагынан көз каранды; жүрөк 
жетишсиздиги кардиомиопатия жана ревматикалык эмес миокардитке 
чалдыккан балдарга мүнөздүү. РЭМнын эң баалуу диагностикалык 
белгилери: жүрөктүн оорушу (Se=81,5 жана Sp=89,3), жалпы алсыздык, 
тез чарчоо (Se=93,7 жана Sp=94,6), дем кыстыгуу (Se=92,9 жана Sp=75,3), 
жүрөк чектеринин чоңоюшу (Se=91,1 жана Sp=65,3) жана гепатомегалия 
(Se=92,9 жана Sp=79,3). 

4. Кардиомиопатия жана ревматикалык эмес миокардитке 
чалдыккан балдар үчүн миокардда метаболиттик өзгөрүүлөрдүн, 
жүрөктүн оң тараптуу ашыкча жүктөлүшүнүн, анын ритминин жана 
өткөрүмдүүлүгүнүн бузулуштарынын ЭКГ белгилери мүнөздүү; 
миокардиодистрофияга чалдыккан балдарга ЭКГнын жүрөк карынча 
комплексинин акыркы бөлүктөрүнүн өзгөрүүлөрү мүнөздүү. 

5. РЭЖОнун эхокардиографиялык көрсөткүчтөрү оорулуу 
балдардын жаш курагынан жана оорунун нозологиялык формаларында 
миокарддын жабыркалануусунун оордугунан көз каранды. 
Кардиомиопатия жана ревматикалык эмес миокардитке чалдыккан 
балдарда жүрөктүн ички гемодинамикасынын өзгөрүшү (сол карынчанын 
жана анын көңдөйүнүн чоңоюшу, кан чыгаруу фракциясынын азайышы) 
пайда болот. 

6. РЭЖОнын оор учурларында экинчи кезектеги иммунодефицит 
пайда болот жана ал кандын курамында лимфоциттердин жалпы санынын, 
Т- жана В-лимфоциттердин, алгачкы жана жетишсиз дифференциа-
цияланган Т-лимфоциттердин азайышы менен мүнөздөлөт. 
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. ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 
1. РЭЖОСУН БАЛДАРДА ЭРТЕ АНЫКТООНУН ЖАНА ПАЦИЕНТЕРДИ КОНТРОЛДООНУН 

АЛГОРИТМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Жок                                                        Бар 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                              Жок                           Бар 

 

 

 

 
 

                                    2. БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ 

 

     Врачтар үчүн                                                   Эл үчүн  
 

 

 

 

 

 

Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдар үчүн жыл 
сайын өтүүчү пландуу медициналык кароолор 

 

Риск группасы, организмде өнөкөт инфекция булагы бар балдар, 

тез-тез ооруга чалдыккан балдар 

 

Дем кыстыгуу, алсыздык, тез чарчоо, жүрөктүн оорушу 
 

Инфекция булактарын 

тазалоо, ҮДБда, ҮДТда 

байкоого алуу 

 

ҮДБ, ТО 

1. Ирилештирилген клиникалык кароо; 

2. Биохимиялык лабораториялык изилдөө  

3. ЭКГ, ЭхоКГ изилдөөлөрүн жүргүзүү; 

4. Алгачкы диагноз 

Балдардын РЭЖОын эрте аныктоо боюнча 

алгачкы звенонун врачтары үчүн 

спецификалык симптомдорду эске алуу 

менен регулярдуу тренинг 

программаларын өткөрүү 

Ата-энелер жана билим берүү 

мекемелеринин кызматкерлери үчүн 

РЭЖОнын балдардагы алгачкы 

белгилери боюнча атайын 

эскертмелерди иштеп чыгуу 

Лабороториялык инструменталдык анализдердин 
өзгөрүүсү 

 

Областтык, республикалык стационарлар 

1. Кардиологдун консультациясы 

2. Кошумча изилдөө методдору, ЭКГ, ЭхоКГ, иммунология; 

3. Акыркы диагноз; 
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Маткасымова Айжан Ташболотовнанын «Республиканын түштүк аймагындагы 

балдардын ревматикалык эмес жүрөк ооруларына клинико-функционалдык 
мүнөздөмө» темасындагы 14.01.08 педиатрия адистиги боюнча медицина 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына изденүү диссертациясынын  
КОРУТУНДУСУ 

 
Негизги сөздөр: балдар, жүрөктүн ревматикалык эмес оорулары, 

кардиомиопатия, миокардит, клиника, алдын алуу. 
Изилдөө объектиси: Республиканын түштүгүндөгү стационарлардагы 15 жашка 

чейинки курактагы балдар. 
Изилдөөнүн максаты: Балдардын арасында ревматикалык эмес жүрөк 

ооруларын өз убагында аныктоо жана алдын алуу иштерин оптимизациялоо үчүн, анын 
республиканын түштүк регионундагы кездешүүсү, түзүмү жана клиникалык 
функционалдык көрүнүштөрү жөнүндөгү азыркы кездеги тенденцияларды көрсөтүү 

Изилдөөнүн ыкмасы: эпидемиологиялык, клиникалык, лабораториялык 
изилдөөлөр жана статистикалык эсептөөлөр. 

Изилдөөнүн жыйынтыгы: жүрөк жана кан тамыр системасынын ревматикалык 
эмес генездеги оорулары, түштүк аймактарында жашаган балдарда, жалпы 
госпитализацияланган оорулардын 58,8% түзөт. 

Ревматикалык эмес жүрөк оорулары (РЭЖО) менен көбүнчө алгачкы мектеп 
курагындагы (7-11ж.) жана жогорку мектеп курагындагы (12-15ж.) балдар жабыркашат. 
Алардын оору тизмегиндеги орду 35,3% жана 31,1% көрсөт күчүндө. 

Балдардагы РЭЖОнын пайда болушуна таасир тийгизген терс факторлор катары, 
жаш балдардын инфекциялары (41,1%), респиратордук вирустук инфекциялар (68,4%), 
өнөкөт тонзиллит (56,75%) жана энелердин кош бойлуулук, төрөт учурунун 
патологиялары (44,4 %) эсептелинет. 

РЭЖОнын клиникалык белгилери, дарттын формасына жана балдардын курак 
өзгөчөлүктөрүнө көз каранды. Кескин түрдөгү жүрөк жетишсиздиги, кардиомиопатия 
жана ревматикалык эмес миокардит дартынан жабыркаган ооруларга мүнөздүү. 

Миокарддагы метаболикалык өзгөрүүлөрдүн ЭКГ белгилери, жүрөктүн оң жак 
бөлүгүнө күч келүүсү, ритмдин жана жүрөк өтүмдүүлүгүнүн начарлашы, 
кардиомиопатия жана ревматикалык эмес миокардитке чалдыккан балдарга мүнөздүү. 
Ал эми миокардиодистрофия дартына чалдыккандарга карынча комплексинин 
өзгөрүүлөрү мүнөздүү. 

РЭЖОдагы эхокардиографикалык өзгөрүүлөр оорулулардын жашынан жана 
миокарддын жабыркаланышынын деңгээлинен көз каранды. Кардиомиопатия жана 
ревматикалык эмес миокардитте жүрөк ичиндеги гемодинамиканын кескин түрдөгү 
өзгөрүшү (сол карынчанын көлөмүнүн чоңоюшу, кан түртүү фракциясынын 
төмөндөшү) пайда болот. 

РЭЖОнын оор формасында, иммун системасынын жетишсиздиги кездешет. Бул 
лимфоциттердин жалпы санынын, Т- жана B-лимфоциттердин, Т-лимфоцитинин 
алгачкы жана аз дифференциаланган түрлөрүнүн кескин азайышы мүнөздүү. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна, балдар 
ооруканаларына жана медициналык ЖОЖнын окуу программаларына киргизүү 
сунушталат. 

Колдонуу тармагы: үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору, үй-бүлөлүк дарыгерлер 
тобу, териториялык, областык жана республикалык балдар стационарлары, 
медициналык ЖОЖдордун педиатрия жана үй-бүлө медицинасы кафедралары. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Маткасымовой Айжан Ташболотовны на тему «Клинико-

функциональная характеристика неревматических заболеваний сердца у детей 

южного региона республики» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия 

 

Ключевые слова: дети, неревматические заболевания сердца, кардиомиопатия, 

миокардит, клиника, профилактика. 

Объекты исследования: дети в возрасте от 0 до 15 лет, находящиеся в 

стационарах юга республики. 

Цель исследования: представить современные тенденции по частоте, структуре 

и клинико-функциональным проявлениям неревматических заболеваний сердца у детей 

южного региона республики для оптимизации мер по их своевременному выявлению, 

предупреждению и лечению. 

Методы исследования: эпидемиологические, клинико-лабораторные, 

статистические. 

Результаты исследования. Частота заболеваний сердечно-сосудистой системы 

неревматического генеза у детей южного региона Кыргызской Республики составляет 

58,8% от всех госпитализированных больных.  

Наиболее часто НЗС страдают дети школьного (7-11 лет) и старшего школьного 

(12-15 лет) возрастов, доля которых в структуре заболеваемости составляет 35,3% и 

31,1%, соответственно. Негативными факторами, способствующими развитию НЗС у 

детей, являются перенесенные детские инфекции (43,1%), респираторные вирусные 

инфекции (68,4%), наличие хронического тонзиллита (56,75%), а также патологии 

беременности и родов у матерей (44,4%). 

Клиническая симптоматика НЗС у детей зависит от формы заболевания и 

возраста детей. Выраженная сердечная недостаточность характерна для больных с 

кардиомиопатией и неревматическим миокардитом. 

ЭКГ признаки метаболических изменений в миокарде, перегрузки правых 

отделов сердца, нарушения ритма и проводимости сердца характерны для детей с 

кардиомиопатией и неревматическим миокардитом. Для больных с 

миокардиодистрофией более характерны изменения конечных отделов желудочкового 

комплекса. 

Изменения эхокардиографических показателей при НЗС зависят от возраста 

больных и от тяжести поражения миокарда при различных нозологических формах 

заболевания. При кардиомиопатии и неревматическом миокардите возникают 

значительные изменения внутрисердечной гемодинамики (увеличение размеров 

полости левого желудочка, снижение фракции выброса). 

У больных с тяжелыми формами НЗС развивается состояние вторичного 

иммуннодефицита, которое характеризуется уменьшением общего количества 

лимфоцитов, количества Т- и В-лимфоцитов, а также количества предшественников и 

малодифференцированных Т-лимфоцитов в крови. 

Рекомендации по использованию: следует внедрить в практику работы Центров 

семейной медицины, детских стационаров, а также в учебные программы ВУЗов. 

Область применения: Центры семейной медицины, группы семейных врачей, 

территориальные, областные детские стационары. 
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SUMMARY 

of the dissertation by Matkasymovа A.T. "Clinical and functional characteristics of 

nonrheumatic heart diseases in children of the southern region of the republic"                         

for scientific degree of candidate of medical sciences on speciality of pediatrics - 

14.01.08. 

 

Key words: children, nonrheumatic heart disease, cardiomyopathy, myocarditis, 

clinic, prevention. 

Study object: children aged 0 to 15 years hospitalized in south region of the 

country. 

Aim of investigation: To present modern tendencies on prevalence, structure and 

clinical and functional manifestations of nonrheumatic heart disease in children, living in 

the southern region of the country for optimization of measures on early revealing and 

prevention. 

Methods of investigation: epidemiological, clinical, laboratory, and statistical. 

Results of study: nonrheumatic diseases of the cardiovascular system more 

common in children, among residents of the southern region of the country its frequency 

is 58.8% of all hospitalized patients. 

Most often suffer NRD schoolchildren (7-11 years) and high school (12-15 years) 

age groups, the share of which in the structure of morbidity was 35.3% and 31.1%, 

respectively. Frequent negative factors contributing to the development of NRD in 

children are borne childhood infections (43.1%), frequent respiratory infections (68.4%), 

the presence of chronic tonsillitis (56.75%), as well as pathology of pregnancy and 

childbirth for mothers (44.4%). 

Clinical symptoms NRD in children depend on form of disease and the patients 

age. Most expressed heart insufficiency is characteristic for patients with nonrheumatic 

myocarditis and cardiomyopathy. 

ECG signs of marked metabolic changes in myocardium, right heart overload, 

arrhythmias and cardiac conduction disturbances are characteristic for children with 

cardiomyopathy and nonrheumatic myocarditis. For patients with myocardial dystrophy 

are more characteristic changes of end sections of ventricular complex. 

Changes in echocardiographic indices in NRD depend on the age of patients and 

the severity of myocardial damage in various nosological forms of the disease. In 

nonrheumatic myocarditis and cardiomyopathy significant changes appear in 

intracardiac hemodynamics (increased size and left ventricular cavity, decreased ejection 

fraction). 

Patients with severe NRD secondary immunodeficiency condition develops, which 

is characterized by a significant decrease in the total number of lymphocytes and number 

of T-lymphocytes, and the number of undifferentiated precursor and T-lymphocytes in 

the blood. 

Recommendations for use: to be put into practice of Family medicine centers, 

children's hospitals, as well as in the curricula of universities. 

Field of use: family medicine centers / groups of family doctors, territorial, 

regional children's hospitals, Department of Pediatrics and Family Medicine medical 

schools. 
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