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ИШТИН ЖАЛПЫ МYНӨЗДӨМӨСҮ 

 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Гематогендүү 

остеомиелит менен жабыркаган бейтаптар ириңдүү хирургиялык 

инфекцияларга чалдыккан бардык бейтаптардын 3-5% жана остеомиелит менен 

ооруган бардык бейтаптардын 39% түзөт (Г.Н. Акжигитов, Я.Б.Юдин, 1998; 

Ю.А. Амирасланов жана авторлош, 2008). 

Бир катар авторлордун пикири боюнча остеомиелит балдар Жана 

өспүрүмдөр арасында артыкчылыкка ээ болгон потенциалдуу «септикалык» 

оор оорууларга кирет (В.К. Гостищев, 1999; Ю.К. Абаев авторлош, 2005). 

Катуу кармаган осеомиелитке чалдыккан балдардагы сепсис маселелери 

бейтаптарды эрте аныктоонун жана дарылоонун татаалдыгы сакталган аталган 

патологиянын оордугуна, леталдуулуктун жогорку деңгээлине, көбүнчө 

сезгенүүнүн өнөнкөт түргө өтүп кетүүсүнө жана баланы майыптуулукка алып 

келүүсүнө байланыштуу азыркы шартта өзүнүн актуалдуулугун сактап келет 

(А.С. Железнов авторлош, 2008; В.В.Слесарев, 2009;И.Ф.Ахтямов авторлош, 

2010; S.F.Baumbach,2011; D.Damir,2011). 

Катуу кармаган остеомиелитте бактериалдык сепсис өнүккөн учурда 

полиоргандык жетишсиздиктин жана леталдуулуктун келип чыгуусу менен 

балдарды салттуу дарылоонун натыйжасынын жетишсиздиги, ооруунун 

агымынын оордугу өмүргө келтирилген коркунучту аныктайт (А.Н. Котляров, 

2006; Ю.А. Лобанов,2006; В.М.Гаглоев, 2009;Е.Е. Bukhari, 2012), анын деңгээли 

ар түрдүү авторлордун маалыматтары боюнча козгогучтун түрүнө Жана 

сепсистин түрүнө жараша 30-60% түзөт (Ю.К. Абаева, 2006). 

Жарыкка чыккан эмгектер остеомиелит учурундагы септикалык 

татаалдануу көп жылдардан бери этиогенездик, дарылоого клиникалык карата 

мамиле жасоо жана клиникалык өзгөчөлүктөрү жаатында изилдөөчүлөрдүн 

көңүлүн өзүнө бурдургандыгын белгилөөгө мүмкүндүк берет, аталган маселе 

боюнча маалыматтар мезгил-мезгили менен толукталып жана жаңыртылып 

турат. Бирок ошону менен бирге авторлор көйгөйлүү маселелер дагы деле ошол 

бойдон калып жана айрымдары кайрадан пайда болуп жаткандыгын 

белгилешет (М.В. Гринева авторлош, 1988; И.Е. Гурманчук, 1993; К. 

Ормонтаев авторлош. 1999; Ю.Ф. Исаков, Н.В. Белобородов, 2001; Ю.Ф. 

Исаков, Э.А. Степанов, Т.В., Красовская, 2005; R.S.Boneetal, 1992; Z.A. 

Bhutteetal, 1997; W. Butt, 2001). 

Заманбап педиатриядагы жана балдар хирургиясындагы, деги эле 

бүтүндөй саламаттыкты сактоо практикасындагы маанилүү маселелердин бири 

болуп, остеомиелитте сепсиске чалдыккан балдардын дартын аныктоо сапатын 

Жана дарылоонун натыйжалуулугун көтөрүү болуп саналат, ошондуктан ушул 

өңүттүргү изилдөөчүлөр басым коюшууда (А.А.Гумеров, 2006, Н.С.Стрелков, 

2006; С.Н.Леонова,2008; С.А.AliZade, 2011; А.Gonzalez-Ruiz,2011; I. Копѐ-

Ра,2012). 
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Кыргыз Республикасында балдардын сепсиси маселесине карата 

сепсистин этиологиясы, патогенези, анын ичинде остеомиелит менен 

шартталган клиникалык картинасы тууралуу да маалыматтарды берген бир 

катар изилдөөлөр арналып, балдардын септикалык ооруларынын өөрчүүсүнүн 

өзгөчөлүктөрү боюнча иштер жүргүзүлүүдө (А.С. Султаналиева, 1993; К.А. 

Адамалиев, 1995; В.С. Кононов, 1997; К.А. Узакбаев, 2002).  Бирок ата 

мекендик Жана чет элдик авторлордун атайын адабияттарында остеомиелитте 

сепсистин өөрчүүсүн ыктымалдуулугун алдын ала болжолдоо боюнча бул 

ооруунун оор түрүн кыскартууга, жагымсыз жагдайлардын жаан 

майыптуулуктун келип чыгуусун төмөндөтүүгө кайсы бир деңгээлде усулдук 

көмөк көрсөтүүчү маалыматтар жок.  

Аталган далил диссертацияда берилген изилдөөнү пландоого Жана 

аткарууга негиз болуп калды. 

Диссертациянын темасынын илимий программалар, негизги илимий 

изилдөө иштери менен байланышы.  
Изилдөө Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун планджуу 

илимий изилдөөлөрүнө № 0005575 мамлекеттик каттоодогу планына ылайык 

аткарылды жана «балдардын органдарынын Жана системаларынын тубаса 

Жана кабыл алынган хирургиялык патологиясы» комплекстүү темасынын 

үзүндүсү болуп саналат.  

Изилдөө максаты. Клинико-лабораториялык жана статистикалык 

ыкмалардын негизинде балдар остеомиелитинде генералдашуу процессин 

алдын ала болжолдоо критерийлерин жана анын өөрчүүсүнүн алдын алуу 

программаларын иштеп чыгуу.  

Изилдөө милдеттери: 

1.Осеомиелитте сепсистин жана локализацияланган түрүнүн клиникалык 

өзгөчөлүктөрүн иликтөө. 

2. Остеомиелиттин лаколизацияланышына жана жаш курагына жараша 

балдарды сепсистин келип чыгуусунун мыйзам ченемдүүлүгүн аныктоо. 

3. Балдардагы остеомиелитте сепсисти алдын ала болжолдоо алгоритмин 

жана анын алдын алуу программаларын иштеп чыгуу.  

4. Остеомиелитке чалдыккан балдарга медициналык жардам көрсөтүү 

сапатын баалоо жана остеомиелитти жана анын септикалык татаалдынуусун 

дарылоо дарылоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу 

Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы: 

 Бардык курактагы балдар арасында остеомиелитти, балдардын өсүүсүнө 

жараша анын жыштыгынын жогорулоосун, кенже курактагы балдарда 

сепсистин басымдуулугун, септикопиемикалык түрдөгү остеомиелитте 

сепсистин басымдуулугун аныктоо далили такталды.Ошону менен бирге 

акыркы 10 жылга карата ЭжБКУБнын хирургиялык клиникасына 

остеомиелит дарты менен кайрылган балдардын көрсөткүчтөрүн 

статистикалык жактан салыштыруунун негизинде 0,8 эсеге өсүү 
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ыктымалдуулугун көрсөткөн бул көрсөткүчтүн 2020-ж. чейинки 

динамикасынын перспективдүү болжолу берилди.  

 Алгачкы жолу остеомиелитте сепсистин жыштыгынын балдардын жаш 

курагынан жана (r =+0,8, r =+0,72) оорунун лаколизацияланышынан түздөн-

түз оң натыйжалуу корелляциялык көз карандылыгы аныкталды.Ошону 

менен катар кенже курактагы жаш балдарда жото жиликтин 

остеомиелитинде генералдашып кетүү ыктымалдуулугужогору (r =+ 0,35),3 

жаштан жогорку балдарда септикалык татаалдануунун жогорку 

тобокелдиги болуп остеомиелиттин жото жиликте (r = +0,35) жана кашка 

жиликте (r =+ 0,38) лаколизацияланышы эсептелери далилденди. 

 Алгачкы жолу балдардын остеомиелитинде сепсистин келип чыгуусун жана 

калыптануусун детерминациялоочу факторлор конкреттештирилди жана 

сандык жактан баланды, алардын ичинен төмөнкүлөр бөлүнүп 

каралды:биологиялык – козгогучтун түрдүр өзгөчөлүгү (r =+ 0,44) 

балдардын жаш курагы (r =+ 0,2 жана медициналык – комплекстүү 

дарылоонун башталган мөөнөтү (r =+ 0,28), опреативдүү кийлигишүүнүн өз 

убагында жана толук жүргүзүлүүсү (r =+ 0,3), антибактериалык терапиянын 

адекваттуулугу (r =+ 0,56) жана диспансердик көзөмөлдүн натыйжалуулугу 

(r =+ 0,57).Өлүмгө дуушар болу остеомиелитте сепсистин келип чыгуусунда 

гана белгиленери далилденди жана бул сепсист менен жабыркаган 

бейтаптардын жалпы санынын 4,34% түзөт. Лаолизацияланган түрүндө 

катталган учурлардын 20,2% өнөкөткө айлануусу белгиленди.   

 Алгачкы жолу балдардын остеомиелитинде прцесстин генералдашуу 

ыктымалдуулугун алдын ала болжолдоо алгоритми иштелип чыкты жана 

септикалык татаалданууну алдын ала болжолдоо боюнча таблица менен 

толукталган прцесстин генералдашуусунун «башкаруучу» факторлоруна 

таасир этүүсүнүн жалпы кабыл алынган чараларын камтыган остеомиелитте 

сепсистин алдын алуу программалары оптималдаштырылган. Аталган 

программаны практикалык саламаттык сактоодо жайылтуу жакынкы 10 

жыл аралыгында остеомиелитте сепсистин жыштыгын 1,4 эсеге 

кыскартууга мүмкүндүк бере тургандыгы далилденди.  

Алынган жыйынтыктардын практикалык маанилүүлүгү 

Балдардын остеомиелитинде тобокелдиктин ар түрдүү факторлорун 

сандык баалоону камтыган сепситин калыптануу ыктымалдуулугун алдын аал 

болжолдоо таблицасы иштелип чыкты: жаш курагы, очоктун 

лаколизацияланышы, медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты ж.б.   

Остеомиелит менен жабыркаган балдарда сепсистин алдын алуу 

пролграммалары түзүлгөн, анын бардык компоненттерин кыйшаюусуз аткаруу 

өлүм санын, процесстин өнөкөт түргө айлануусун жана майыптуулукту 

кыскартууну жөнгө салат.  
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Иштин экономикалык маанилүүлүгү 

Сунушталган иш чараларды жайылтуу остеомиелиттин генералдашкан 

түрүнүн, өнөкөткө айлануу процессинин, жагымсыз башаттарынын санынын, 

майыптулуктун жана ага байланышкан каржылык каражаттардын 

кыскаруусунун эсебинен медициналык-экономикалык жактан оң натыйжага 

берет.  

Коргоого киргизилген диссертациянын негизги жоболору: 

1. Остеомиелит бардык курактагы балдар арасында кездешет, анын жыштыгы 

балдардын жаш курагынан түздөн – түз корелляциялык көз каранды.  

Остеомиелиттин генералдашуусу кенже курактагы жаш балдарда көп кездешет 

(r =+0,8, r =+0,72) жана септикопиемиянын артыкчылык кылуусу менен өтөт. 

Ошону менен катар кенже курактагы жаш балдарда жото жиликтин 

остеомиелитинде генералдашып кетүү ыктымалдуулугу жогору (r =+ 0,35), 3 

жаштан жогорку балдарда кашка жиликтин(r =+ 0,38) генералдашып кетүү 

ыктымалдуулугу жогору. Остеомиелиттин локализацияланган түрүндө 

балдардын 20,2% ында дарттын өнөкөткө айлануусу белгиленген; 

генералдашкан учурда өлүмгө дуушар болуу 4,3% түзөт.  

2. Балдардын остеомиелитинде сепсистин өөрчүү тобокелдигинин факторлору 

болуп козгогучтун түрдүр өзгөчөлүгү (r =+ 0,44) балдардын жаш курагы (r =+ 

0,2), комплекстүү дарылоонун башталган мөөнөтү (r =+ 0,28), опреативдүү 

кийлигишүүнүн кемчиликтери (r =+ 0,3), антибактериалык терапия (r =+ 0,56) 

эсептелет. Мындай остеомиелитке чалдыккан бейтаптар мене иш алып баруу 

практикасын сактоо менен 2020-ж. карата септикалык татаалдануунун өөрчүү 

ыктымалдуулугу 0,8%га өсөт.  

3. Инфекциянын жергиликтүү очогун, кийин тешүү менен өз убагында 

жана квалификациялуу ачууну, дартты эрте аныктоону камтыган жана 

этиологиялык жактан антимикробдук дарылоого негизделген комплекстүү 

программа ар түрдүү курактагы балдарда кездешүүчү остеомиелитте сепсистин 

өөрчүүсүнүн алдын алат. Остеомиелитте сепсистин алдын алуу боюнча 

оптималдаштырылган программалрын жайылтуу анын жыштыгын 1,4 эсеге 

кыскартат.  

Изденүүчүнүн жеке салымы  

Изилдөөнүн базалык материалы ишти аткаруучу тарабынан топтолгон 

жана иштелип чыкккан. Жеке автор тарабынан маалыматтык жана патентик 

издөө, алынган маалыматтарды сүрөттөө, статистикалык жактан кайра иштеп 

чыгуу, жүргүзүлдү, корутунду жана жыйынтык чыгарылды.  

Изилдөө жыйынтыктарынын апробацияланышы. Диссертациянын 

негизги жоболору төмөнкү иш чараларда берилген: «Кыргызстандын шартында 

адамдын жаан жаныбарлардын физиологиясы, морфологиясы жана 

патологиясы» темасындагы илимий – практикалык конференцияда (Бишкек, 

2010), Кыргызстандын балдар хирургдарынын Ассоциациясынын отурумунда 

(Бишкек, 2013), «Педиатрияга, бадар хирургиясына жана перинатологияга 
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заманбап мамиле» Эл аралык илимий-рактикалык конференциясында   

(Чолпон-Ата, 2015). 

Басылмалардагы изилдөө жыйынтыктарын чагылдыруунун 

толуктугу   

Диссертациянын материалдары боюнча 9 макала жарыяланган, анын 

ичинен 6 макала КР ЖАК сунуштаган илимий басылмада, 2 макала РИНЦ 

системасында индексацияланган чет элдик басылмада берилген.  

Диссертациянын структурасы жана көлөмү  

Диссертация 125 бет компьютердик текстте баяндалган, киришүү 

бөлүгүнөн, адабияттар тууралуу маалыматтар, материалдардын главалары жана 

изилдөө ыкмалары бөлүктөрүнөн турат. Жеке изилдөө жыйынтыктары үчүнчү 

главада, корутунду бөлүгүндө жана практикалык сунуштар бөлүгүндө 

берилген.Диссертациялык иште 17 таблица жана 9 сүрөт берилген. 

Библиографиялык көрсөткүч орус тилдүү жана чет элдик авторлордун 181 

булактарынан турат. 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ  

 Диссертациянын киришүү бөлүгүндө изилдөөнүн актуалдуулугу, аны 

жүргүзүү зарылдыгынын негизи, изилдөөнүн максаты, милдети, илимий 

жаңылыгы, иштин практикалык мааниси жана коргоого киргизилип жаткан 

диссертациянын негизги жоболору сунушталган. 

1 - глава. Адабияттар тууралуу маалымат. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн 

актуалдуулугуна негиз болуучу балдар арасындагы остеомиелиттин жана анын 

татаалданган түрлөрүнүн клиникалык агымынын өзгөчөлүктөрү боюнча 

илимий адабияттардагы маалыматтар жалпыланды жана системалаштырылды.    

2-глава. Изилдөө материалдары жана ыкмалары.  
ЭжБКУБнын катуу кармаган хирургиялык инфекциялар бөлүмүндө 

стационардык дарыланууда жаткан, остеомиелит диагнозу коюлган 0-14 

жаштагы текшерүүдөн өткөн 265 бейтапка мүнөздөмө берилди. 

Остеомиелитке чалдыккан текшерүүдөн өткөн балдар төмөнкүдөй 

топторго бөлүнгөн: 1 - топко татаалданууга дуушар болбогон 184 бала жана 2 - 

топкоостеомиелиттин генералдашкан түрүнө (сепсис) чалдыккан 81 

балакиргизилди. 

Текшерүүнүн жалпы клиникалык ыкмалары (кандын жалпы анализи, 

канды биохимиялык изилдөө, коагулограмма, заарнын жалпы анализи, бөйрөк 

тесттери, көкүрөк клеткасын рентгенологиялык изилдөө, ЭКГ, УЗИ ж.б.) менен 

катар,атайын рентгенологиялык жана микробиологиялык изилдөөлөр 

жүргүзүлдү жана жабыркаган жана таза (контрлатералдык) буттарды ультра 

үндүү изилдөө; көрсөткүчтөрү боюнча МРТ жүргүзүлдү. 
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Бардык бейтаптардын сөөктөрүнө операцига чейин жана андан кийин 

рентгенологиялык изилдөө жүргүзүлдү, кийин – контролдук текшерүүлөр 

учурунда зарылдыгына жараша динамикалык түрдө жүргүзүлдү. 

Микробиологиялык изилдөө заманбап антибактериялык каражаттардын 

негизги түрлөрүнө алынган микрофлоранын сезгичтигин жана микробдуу 

козгогучтун түрүн аныктоо үчүн ириңди, канды, өткөргүч каналдан алынган 

ткандын кичинекей бөлүгүн себүү жолу аркылуу жүргүзүлдү.   

Изилдөөнүн жыйынтыктарын статистикалык жактан кайра иштеп чыгуу 

«Statist» атайын программасынын жардамы аркылуу салыштырмалуу 

көрсөткүчтөрүн жаан орточо чоңдугун, айырмачылыктардын (А) 

ынанымдуулугун жана Стьюдента (t) критерийлерин аныктоо менен 

персоналдык компьютерде жүргүзүлдү.  

Остеомиелитте сепсисти алдын ала болжолдоо алгоритми көп факторлуу 

математикалык статистиканын оригиналдуу программасынын жардамы менен 

иштелип чыкты. Белгилердин (r) корреляциялык байланышы Пирсондун 

квадраттары ыкмасы аркылуу аныкталды. 

3-глава.Жеке изилдөө жыйынтыктары берилди жана алар 

талкууланды. 

 3.1.Балдардагы остеомиелиттин лаколизацияланган жана 

генералдаштырылган түрлөрүнүн клиникалык өзгөчөлүктөрү. Акыркы 

жылдары ЭжБКУБнын клиникасына остеомиелит дарты менен кайрылган 

бейтаптардын сан өстү. (1 –сүрөт).  

  

1-сүрөт. – 200-201-ж.ж. ЭжБКУБга остеомиелит дарты менен 

жаткырылган балдардын саны. 
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Берилген маалматтар көрсөтүп тургандай талданган мезгилге карата 

пациенттердин остеомиелит дарты менен кайрылуужыштыгы так мыйзам 

ченемдүүлүгү жок жогорулоо тенденциясына ээ болду.   

Сепсиске чалдыккан балдардын саны 30,56% түздү жана 2002-ж. жана 

2011-ж. салыштырмалуу жогору болгон.  

 

 

 

2-сүр. Остеомиелитке чалдыккан балдардын жаш өзгөчөлүгү структурасы 

(n=265%). 

 

Ымыркайларда остеомиелиттин агымынын генералдашкан түрү көп 

байкалган.Жашы өскөн сайын генералдашуу ыктымалы төмөндөгөн.Мектеп 

жашындагы кенже жана өспүрүм балдарда остеомиелиттин агымынын 

татаалданбаган лаколизациядагы түрлөрү - өткөргүч каналдары бар жана 

өткөргүч каналдары жок, көп кездешкен (1 - табл.) 

 
                

Остеомиелиттин 

түрлөрү 

 

 

Жашы  

Сепсис менен 

татаалданбаган 

очоктук остеомиелит 

- 1 топ 

(n=184) 

Сепсис менен татаалданган 

остеомиелит -2 топ  

(n=81) 

 

Бары  

Төрөлгөндөн 1 

айга чейинки  

9 (23,07) 30 (76,9) 39 

1-12 айлык  9 (26,4) 25 (73,5) 34 

1-3 жаш  21 (56,75) 16 (43,2) 37 

4-10 жаш  64 (94,6) 4 (5,4) 68 

11-14 жаш  81(93,8) 6 (6,2) 87 
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Остеомиелиттин генералдашкан түрлөрүнүн структурасында 

септикотоксикалык түрү остеомиелит менен ооруган 69 (85,2%) балдарда 

кездешкен, ал эми септикопиемикалык түрү – 12 (14,8%) (Р<0,001) баллада 

кездешкен. 

 

 
 

3 -сүр. Ар түрдүү курактагы балдардын остеомиелитинин генералдашкан 

түрүнүн ар түрдүү жыштыгы.  

  

Ымыркай курактагы жана 3 жашка чейинки балдарда сепсистин 

септикотоксикалык түрү көп кездешкен, чоңойгон сайын септикопиемикалык 

түрүнүн жакшыруу тенденциясы байкалган.    

3.2. Ар түрдүү лаколизациядагы остеомиелитке чалдыккан балдарда 

сепсистин өөрчүүсүнүн айрым мыйзам ченемдүүлүктөрү  

Сепсис 30,56% учурда остеомиелиттин татаалдануусу катары 

белгиленген. 1 жашка чейинки балдардын 5,3%ында септикалык процесстин 

калыптануусу ооруунун алгачкы 3 айында белгиленген, 3 жашка чейинки 

балдарда көзөмөлдө турган бейтаптардын 9,1% ында өөрчүгөн. 3 жашка 

чейинки балдардын 2,3% ында сепсистин калыптануусу кечирээк байкалган.   

Остеомиелиттин генералдашкан жана локализацияланган түрлөрүндө 

ириңдүү очоктон алынган микрофлора бир аз гана айырмаланган жана 

стафилококктун жана стрептококктун патогендүү штаммдары басымдуулук 

кылган. Эпидермалдык стафилококк сепсике чалдыккан балдардын 

жараттарынан көп (22,5%) аныкталган. 

Сепсис көбүнчө кашка жиликтин (43,9%), ийин сөөктөрүнүн (25,0%) 

жана акыректин (3,4%) жабыркоосунун лаколизацияланышында өөрчүгөн, 

лаколизацияланган остеомиелиттин чоң кашка жиликте (30,2%) пайда болуусу 

көп катталган (4 -сүр). 
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4. сүр. Балдарда остеомиелиттин агымынын ар түрдүү түрлөрүндө 

жабыркоонун лаколизацияланышы, % менен.   

 

1 жашка чейинки балдарда кездешүүчү остеомиелитте (r=+0,8 r=+0,72) 

сепсистин өөрчүүсү менен жаш курагынын жогорку корреляциядагы 

байланышы белгиленген.  Чоңойгон сайын аталган корреляциялык байланыш 

улам солгундап отурган, жана остеомиелиттин лаколизацияланган варианттары 

менен корреляциялык ассоциациясы (r=+0,86) өскөн. 

Отеомиелитте сепсиске чалдыккан бардык жаш курактык категорядагы 

балдарда лаколизайифланган түрүнө караганда калтыратма көп байкалган, 

ооруунун алгачкы жумасында уулануунун симптомдору ымыркай балдарда көп 

(62,1%) кездешкен. Сепсисте полиоргандык жабыркоолор (гепатомегалия, 

нефрит, кардит) бала чоңойгон сайын   көп кездешкен.  

Остеомиелиттин лаколизацияланган түрүндө субфебрилитет, лихорадка 

жана уулануунун симптомдору баал чоңойгон сайын сейрек кездеше баштаган. 

Сейрек кездешүүчү полиоргандык жабыркоолор (нефрит, 

миокардиодистрофия) салыштырмалуу жогорку курактагы балдарда көп 

кездешкен.  

Ошентип, сезгенүү процессинин өсүүсү, дене табынын фебрилдик 

цифрага чейин көтөрүлүүсү, оорунун алгачкы жумасында уулануу 

симптомдорунун пайда болуусу, ички органдардын, биринчи кезекте, көк 

боордун жана боордун иштөөсүнүн бузулуусу, остеомиелитте сепсистин 

оордугун көрсөтүү болуп саналат.  

3.3. Ар түрдүү курактагы балдардын остеомиелитинде сепсистин 

клиникасы   

Остеомиелитке чалдыккан балдардын 21,1% ында дене табынын 

көтөрүлүүсү менен стафилококктук сепсис өөрчүгөн. аларда сепсистин эрте 

стадиясы мүнөздүү клиникалык симптоматика менен коштолгон. 22,2% учурда 

патологиялык процесс катуу же чагылган сымал мүнөзгү ээ болгон.  
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Стафилококктук этиологиядагы сепсисте ДВС-синдрому 18,4% учурда 

кездешкен. 

Ымыркайларда сепсис чагылган сымал агымга ээ болгон, б.а. кыска 

убакытта геморрагиялык синдром, ДВС, шок же дем алуунун жетишсиздиги 

менен идиопатиялык синдром: апноэ, деми кыстыгуу, калтыроо өөрчүгөн.  

Сепсистин аралаш (стафилококктук жана грамотрицателдык) 

этиологиясында көбүнчө ДВС – синдрому кошулган, ал процесстин 

генералдашуусунан 12-16 саат өткөндөн кийин өөрчүгөн, артыкчылыкка ээ 

болгон клиникалык симптомдору болуп токсикоз жана эксикоз, 

гастроэнтероколит эсептелген, бул 11,3%учурда ириңдүү-фибриноздук 

перитонит, пневмония менен татаалданган. 

Грам-терс флора менен чакырылган сепсисте эндотоксемиянын 

жыйынтыгында бейтаптардын 25,1%ында септикалык шок өөрчүгөн. 

Сепсисте паренхиматоздук органдардын жабыркоосу (өпкө, боор, бөйрөк, 

көк боор) өзгөчө ымыркайларда жана 1 жашка чейинки балдарда көп 

кездешкен. Септикопиемикалык түрүндө миокардиттин (27,2%) белгилери 

байкалган. 

Спленомегалия, сепсси үчүн типтүү симптом,бейтаптардын келип 

түшүүсүндө ар түрдүү курактагы топтордун 33 %дан 57,2%ына чейинки 

учурларында оорулардын келип түшүүсүнүн алкачкы күндөрүндө эле ультра 

үндүү изилдөө көк боорунун чоңоюп кеткендиигне карабай, 19%ында гана 

катталган. Паренхиматоздук органдардын ар кандай даражада чоңоюп кетүүсү 

патогномикалык белги боуп эсептелет жана ал 67,2-89,1%ды түздү. 

Геморрагиялык симптомдор бейтаптардын 29,2%ында кездештижана 

бардык мүнөздөмөлөрү боюнча өтө вариабелдүү – чекиттик бүдүрлөрдөн 

тартып экхимоздорго жана менингококкцемияда геморрагияны элестеткен 

геморрагиялык-некротикалык элементтергечейин. 

3.4. Ар түрдүү этаптагы остеомиелитте сепсиске чалдыккан 

балдарга медициналык жардам көрсөтүү сапаты   

Остеомиелитке чалдыккан балдардын стационарда жатуу мезгилинин 

орточо узактыгы 22,6±8,5 күн. Септикалык татаалдануу пайда болгондо 

стационардык дарылоонун орточо узактыгы 6 айга чейин созулган жана орточо 

38,9±10,2 сутканы түзгөн. Стационардык дарылоодо болуунун орточо узактыгы 

баланын жашынан дагы көз каранды болот. 1 жашка чейинки балдарда 

остеомиелиттин лаколизацияланган түрүндө стационарда дарылоо узактыгы 

орточо 16,45 сутканы, 3 жашка чейинки балдарда – 20,4 3 жаштан жогорку 

балдарда – 29,2 сутканы түзөт. Өөрчүгөн сепсисте активдүү дарылоо узактыгы 

18,31 ± 0,8; 25,2 ± 1,5 жана 32,4 ± 2,4 суткага созулат.  

Лаколизацияланган сепсиске чалдыккан жана сепсистин өөрчүүсүндө 3 

жаш жана андан жогорку балдардын стационарда болуу узактыгы кенже 

балдарга (3 жашка чейинки) мүнөздүү болгон остеомиелиттин катуу кармаган 

агымына караганда узак мөөнөттүү стационардык дарылоону талап кылган 
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сезгенүү процессинин чоңойгон сайын өнөкөткө айланган түрүнө чалдыккан 

балдардын санынын өсүүсү менен шартталган.  

Интрамедулярдык сезгенүү стадиясында операция жасалган эпифизардык 

жана метафизардык катуу кармаган гемотагендик остеомиелит менен 

коштолгон катуу кармаган гемотагендик остеомиелиттин лаколизацияланган 

түрүнө чалдыккан балдарды этиопатогенетикалык дарылоо, дарыланып жаткан 

бейтаптардын 72,5% жагымдуу жыйынтыктарды бере алды. 

Баланын өмүрүнө вируленттик козгогучтарды, өзгөчө, госпиталдык жана 

оппортунисттик инфекцияларды камтыган козгогучтар коркунуч туудурат.  

Алар катуу кармаган гематогендик остемиелит, сепсистин татаалданган оор 

түрү, грамм-оң стафилакокктордон, грамм терс патогендердин айкалышынан, 

ферменттелбеген микроорганизмдер, Кандида түрүндөгү козу карынчалардан 

турган козгогучтардын гноероддук микст-инфекциясы менен жабыркаган ар 

түрдүү курактагы 15 (10,2%) балада аныкталган, бул акыркы жылдарда катуу 

кармаган остеомиелитке чалдыккан балдардын 50%ында кездешкен.  

Остеомиелитте сепсиске чалдыккан балдарга медициналык жардам 

сапатын баалоодо 2- таблицада көрсөтүлгөн, сепсистин өөрчүүсүн шарттаган 

бир катар кемчиликтер аныкталган. 

2-таблица – остеомиелитке чалдыккан балдарга медициналык жардам 

көрсөтүүдөгъ кемчиилкктер (n -81, в %). 

Жардам көрсөтүү кемчиликтеринин тизмеси Дарт баянын анализдөөдө 

ачыкка чыгуу жыштыгы  

Остемиелитти кеч аныктоо (3 суткадан кеч) 45,5% 

Абалынын оордугун толук эмес баалоо 21,8% 

Хирургиялык бөлүмгө кеч жаткыруу   78,6% 

Оорунун очогун өз убагынан кечиктирип ачуу 

жана тешүү   

24,0% 

Хирургиялык жардамдын жетишсиз көлөмү    8,9% 

Оперативдүү кийлигишүүнүн техникалык 

катачылыгы  

10,0% 

Кечиктирилген жана адекваттуу эмес 

антибактериялык терапия 

67% 

 

Ошентип, балдадагы катуу кармаган гематогендик остеомиелит 

коркунучтуу ириңдүү-септикалык дарт болуп саналат жана аны кеч аныктоо – 
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4-6 же андан ашуун сутка – сепсис менен инфекция менен генералдашуусу 

менен белгиленет.  

3.5. Остеомиелиттин келип чыгуусунун алдын ала болжолдоо жана 

сепсистин алдын алуу программасы   

Гематогендик остеомиелиттин агымынын оордугу жана анын келип 

чыгуусу биологиялык факторлор – козгогучтун түрдүк (г = +0,44) жана жаш 

курактык (г = +0,2) өзгөчөүктөрү жана медициналык факторлор - комплекстүү 

дарылоонун башталуу мөөнөтү (г = +0,28), өз убагында жана толук кандуу 

опреративдүү кийлигишүү (г =+ 0,3), адекваттуу антибактериалдык терапия (г 

=+ 0,56) жана натыйжалуу диспансердик көзөмөл (г = +0,57) кылуу менен 

басымдуулук кылат.  

Остеомиелитте сепсистин өөрчүү ыктымалдуулугун алдын ала 

болжолдоо алгоритмин иштеп чыгуу үчүн патологиялык процесстин 

лаколизациясынан, фондук жана коштоп жүрүүчү оорулардан жана дене 

табынын көтөрүлүү деңгээлинен жана медициналык жардамдын 

кемчиликтерине жараша алдын ала болжолдоо коффициенти аныкталган.   

Сепсистин өөрчүүыктымалдуулугун алдын ала болжолдоо белгилеринин 

сандык маанилүүлүгүн баалоо үчүн босого маанилерин эсептөө ыкмалары 

пайдаланылды, ар бир белгинин мааниси упай менен бааланды: 1 ден 30га 

чейин – 1 балл, 30 дан 60ка чейин – 2 балла, 60 жана андан жогору – 3 балл (3-

табл.). 

3-таблица - Остеомиелитке чалдыккан балдарда септикалык татаалдануу 

ыктымалдуулугу (ПК). 
 

 

Белги

си  

 

Белгилердин градациясы 

А 

  

Сепсисти

н 

өөрчүүсү 

Б 

Жагымдуу 

башат 

А. Биологиялык факторлор (жашы) ПК/Б ПК/Б 

1 Ымыркай  24,5/1  

2 1-12 айлык 23,6/1  

3 1-3 жаш  15,8/1 

4 3жаштан жогору  9,8/1 

Б. Медициналык факторлор. Фондук жана коштоп жүрүүчү оорулар  

1 Анемия 20,69/1  

2 Омфалит 77,8/3  

3 Заар бөлүп чыгаруу жолдорунун инфекциясы жана 

башка инфекция булактары   

69,18/3  
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В. Клиникалык көрүнүштөрү 

1 Акырек сөөктөрүнүн остеомиелитинин 

локализациясы  

49,0/2  

2 Кашка жилик  103/3  

3 Ийин сөөгү 16,3/1  

4 Субфебриллитет   9,8/1 

5 Дене табынын бир аз мезгилге созулган  

көтөрүлүүсү(1 сутка) 

 74,0/3 

6 Оорунун алгачкы күнүнөн тартып калтыроо   43,6/2  

7 4 күн ичинде калтыроо   74,0/3  

Г. Жабыркоо очогунан алынган микрофлора   

1 Стафилококк+грам – терс флора 14,2/1  

2 Грамм-терс монокультура 13,5/1  

3 Стрептококк  22,5/1  

4 Стафилококк  24,8/1  

5 Стафилококк+шарттуу –патогендик микрофлора 26,0/1  

6 Грам – терс  аралаш флора  25,8/1 

Д. Дарылоо – алдын алуу иш чаралары  

1 Очогун өз убагынан кечиктирип ачуу жана тешүү   70,2/3  

2 Хирургиялык стационарга кечиктирилип жаткыруу   58,17/2  

3 Абалынын оордугун толук эмес баалоо   51,7/2  

4 Остеомиелитти кеч аныктоо (ооруу башталгандан 3 

суткадан кийин) 

40,4/2  

5 Адекваттуу эмес антибактериялык терапия   29,9/1  

6 Алгачкы хирургиялык жардамдын жоктугу   7,5/1  

7 Өз убагында жана адекваттуу антибактериялык терапия    45,5/2 

8 Өз убагында хирургиялык кийлигишүү    81,1/3 

Эскертүү: ПК – алдын ала болжолдоо коеффициенти шарттуу бирдикте;  

Б – белгилердин мааниси упай менен. 

 

А графасындагы упайлардын 10 дон ашпаган суммасы септикалык 

татаалдануунун өөрчүү ыктымалдуулугунун алдын ала болжолдуу 

критерийлеринин жоктугун көрсөтөт; А графасындагы упайлардын 10 дон 20га 

чейинки суммасы – генералдашуу ыктымалдуулугу бар; 20дан ашык упай – 

сепсистин өөрчүү ыктымалынын деңгээли абдан жогору, анын алдын алууда 

ыкчам чаралардыкабыл алуу зарылдыгын көрсөтөт.  
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5-сүр. Процесстин генералдашуусунун алдын алуу боюнча иш чараларды 

аткаруу шартында (у= -4,229x+54,514 R² = 0,6891) остеомиелитке 

чалдыккан балдардагы сепсистин катталышын 2020-ж. чейин алдын ала 

болжолдоо. 

 

Жөнөкөй экспоненциалдык жылмалоонун жана кырдаалды алдын ала 

болжолдоонун математикалык моделин түзүүнүн жардамы аркылуу кырдаалды 

моделдештирүү балдардагы остеомиелиттин генералдашуусунун алдын алуу 

боюнча иш чараларды аткаруу шартында жакынкы 10 жыл ичинде балдардагы 

остеомиелиттин септикалык татаалдануусун каттоо 1,4 эсеге кыскаруусу 

мүмкүн экендигин аныктады (y = 10,861ln(x) + 3,41 R² = 0,167) (5-сүр.). 

Сапатын анализдөө процессинде ачыкка чыккан остеомиелитке 

чалдыккан балдарга медициналык жардам көрсөтүүдөгү кемчиилктерди 

жалпылоо остеомиелитке чалдыккан балдарды госпталга чейинки жана 

госпиталдык этапты камтуу менен реабилитациялоо жана адрылоо 

жыйынтыктарын жогрулатууну жөнгө салган иш чаралардын программасын 

сунуштоого мүмкүндүк берди. 

КОРУТУНДУ  

1. ЭжБКУБнын хирургиялык стационарына кайрылуу маалыматтары 

боюнча остеомиелит балдардын бардык жаш курактык тобунун арасында алар 

чоңойгон сайын дарттын жыштыгынын өсүүсү менен белгиленүүдө, анын 

генералдашкан түрү ымыркайларда жана балдардын өмүрүнүн алгачкы 

жылында басымдуулук кылса, сепсистин структурасында септицемиялык түрү 

басымдуулук кылат (85,2%). 

2. Остеомиелитте сепсистин өөрчүү жыштыгы балдардын жаш курагынан 

түздөн –түз жогорку корреляцияда көз каранды (r=+0,8, = +0,72).  Кенже 

курактагы балдардын жото жилигинде процесстин 
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локализацияланышындагенералдашуу ыктымалы жогору (r=+0,35), 3 жаштан 

жогорку балдарда - жото жилик менен катар (r=+0,45) кашка жилигинде 

(r=+0,38) да генералдашуу ыктымалынын болуусу мүмкүн.  

3. Остеомиелитте сепсистин агымынын оордугу жана анын келип 

чыгуусу биологиялык факторлор – козгогучтун түрдүк (г = +0,44) жана жаш 

курактык (г = +0,2) өзгөчөүктөрү жана медициналык факторлор - комплекстүү 

дарылоонун башталуу мөөнөтү (г = +0,28), өз убагында жана толук кандуу 

опреративдүү кийлигишүү (г =+ 0,3), адекваттуу антибактериалдык терапия (г 

=+ 0,56) жана натыйжалуу диспансердик көзөмөл (г = +0,57) кылуу менен 

басымдуулук кылат.  

Остеомиелиттин локализацияланган түрүнө чалдыккан балдарда 

процесстин өнөкөт түргө өтүү ыктымалы жогору (21,2%) экендиги белгиленсе, 

өлүмдүн келип чыгуусу сепсис өөрчүп кеткен учурда гана белгиленген (4,34%).  

4. остеомиелитке чадыккан балдар менен иш алып барууда 

кемчиликтерди жоюу (остеомиелитти өз убагынан кечиктирип аныктоожана 

хирургиялык стационарга кеч жаткыруу, очогун кечигип ачуу, абалынын 

оордугун толук эмес баалоо, адекваттуу эмес антибактериялык терапия) ар 

түрдүү курактагы балдардын остеомиелитинде сепсистин өөрчүүсүнън алдын 

алат жана анын жыштыгын 1,4 эсеге кыскартууга мүмкүндүк берет.    

5. Остеомиелитте сепсистин өөрчүү ыктымалдуулугун алдын ала 

болжолдоодо анын агымынын клиникалык өзгөчөлүктөрү салыштырмалуу 

жогрку мааниге ээ жана дарылоо – дарт аныктоо алгоритминин кемчиликтери, 

медициналык-биологиялык факторлор кошумча мааниге ээ болуусу мүмкүн. 

Аныкталган мыйзам ченемдүүлүктөр остеомиелитке жана сепсиске чалдыккан 

бейтаптарды медициналык жактан камсыздоонун уюштурулган жана 

терапиялык программаларын оптималдаштырууга негиз болуп саналат.  

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 
1. Облустук жана райондук сааматтык сатоо уюмдарынын 

деңгээлинде   

1.1.Остеомиелитке чалдыккан балдарга хирургиялык жардамдын 

жеткиликтүүлүгүн жана толуктугун кадрлар менен толук камсыздоо жана 

остеомиелитке чалдыккан пациенттер менен иш алып баруу алгоритми жана 

дарт аныктоо маселелери боюнча балдар хирургдарынын жана жалпы 

профилдеги хирургдардын квалификациясын жогорулатуу. 

1.2 Остеомиелитке чалдыккан балдарды адистештирилген стационарларга 

өз убагында жиберүү мониторингин камсыздоо. 

1.3. Остеомиелитти башынан кечирген балдарды диспансеризациялоонун 

зарыл болгон деңгээлин камсыздоо. 

2.Хирургиялык стационарлардын деңгээлинде  

2.1.Остеомиелитке чалдыккан балдарда септикалык татаалдануунун 

калыптануу жана процесстин генералдашуу ыктымалын алдын ала болжолдоо 

боюнча иштелип чыккан алгоритмин жайылтуу.    
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2.2. Терапиялык программаларда жекечелиги жана арсеналы конкреттүү 

клиникалык – лабораториялык, бактериалогиялык жана инструменталдык 

изилдөө ыкмаларына негиздөөнү көздөгөн иш чаралар комплексин пайдалануу. 

2.3. Дарылоонун хируриялык этабынын жыйынтыктарынын натыйжалуулугун 

көтөрүү үчүн мониторингдөө.  
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Амираев Нуралы Авазовичтин “Остеомиелитет процессинде таралуу 

ыктымалдуулугун божомолдоо жана балдардын кан бузулушун алдын алуу 

боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу” деген темадагы медицина илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын 14.01.19 – балдар хирургиясы адистиги боюнча 

изденип алуу диссертациясына 

КОРУТУНДУ 
Негизги сөздөр: балдар, курч гематогендик остеомиелит, кан бузулуу, 

хирургиялык дарылоо, божомолдоо. 

Изилдөө объектиси: 1 айдан 14 жашка чейинки остеомиелит диагнозу 

менен 265 бейтап. 

Изилдөө максаты: негизинде балдардын остеомиелитет оорусунун 

таралуусун божомолдоо ченөлчөмдөрүн иштеп чыгуунун клиникалык-

лабораториялык жана статистикалык методдорунун негизинде. 

Изилдөө методдору: изилдөөнүн жалпы клиникалык (кандын жалпы 

анализи, биохимиялык изилдөө, коагулограмма, заараны жалпы анализи, 

бөйрөктөн алынган тесттер, төш клеткаларын рентгенологиялык изилдөөлөр. 

ЭКг, УДИ ж.б.) жана сатистикалык методдору. 

Изилдөөнүн натыйжасы жана алардын жаңылыгы: остеомиелит 

менен жабыркаган балдардын НЦОМиД хирургиялык клиникасына акыркы 10 

жылдыкта кайрылуусунун көрсөткүчтөрүн салыштыруунун негизинде бул 

көрсөткүчтүн 2020-жылга чейин өнүгүүсүн келечекте божомолдоо менен анын 

0,8 эсе көбөйүшү көрсөтүлдү.Балдардын курагынан остеомиелит жана кандын 

бузулушунун таралуу формасынын жыштыгынын оңдуу корреляциялык көз 

карандылык (r=+0,8, r=+0,72) жана процессти локалдаштыруу алгачкы жолу 

ачылып берилди. Муну менен эрте курактагы балдар (1 жаштан 3 жашка чейин) 

жото жиликтин остеомиелит оорусунда (r=+0,35) таралуу ыктымалдыгы 3 

жаштан ашкан балдарда кан бузулуу коркунучуна алып келе турган фактор 

жото (r=+0,35) сан (r=+0,38) сөөктөрдүн остеомиелитинин таралышы эсептелет. 

Балдардын гамтогендик остеомиелитинин калыптанышы жана сезгенүү 

формалары балаанып, алардын ичинен кийинкилер бөлүндү: биологиялык – 

козуткучтун көрүнүү өзгөчөлүктөрү (r=+0,44) жана балдардын курагы (r=+0,2; 

медициналык – комплекстүү дарылоо мөөнөтүнүн башталышы (r=+0,28), өз 

учурунда операция жасоо жана анын толук кандуулугу (r=+0,3), бактерияга 

крашы дарылоонун шайкештиги (r=+0,56) жана диспансердик байкоонун 

натыйжалуулугу (r=+0,57). Өлүмгө кириптер кылган учурлар остеомиелиттин 

таралган формаларында гана белгиленип, эрте курактагы (1 жаштан 3 жашка 

чейинкилер) балдар (45%) арасында кан бузулуп сезгенүү менен оорулардан 

4,34%ды түзөт. Локалдашкан формада 20,2% учур процесстин жүрүшүндө 

байкалат. 

Колдонуу боюнча сунуш: хирургиялык стационарларга, үй-бүлөлүк 

медицина борборлоруна жайылтуу. 

Колдонуу тармагы: дарылоо-алдын алуу мекемеси. 
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РЕЗЮМЕ 

14.01.19. – балдар хирургиясы адистиги боюнча «Балдардын остеомиелит 

оорусунда ыктымалдуу генерализация процессин алдын ала болжолдоо жана 

ириңдеп кетүүнүн (сепсистин) алдын алуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу» 

тесмаында Амираев Нуралы Авазовичтин медицина илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын алуу үчүн жащылган диссертацисына  

Негизги сөздөр:балдар, катуу кармаган гемотогендик   остеомиелит, 

ириңдеп кетүү, дарылоо, алдын ала болжолдоо. 

Изилдөө обьектиси:остеомиелит диагнозу коюлган 1 жаштан 14 жашка 

чейинки 265 бейтап.   

Изилдөөнүн максаты: балдардагы осеомиелит оорусунда 

генерализациялануу процессин алдын ала болжолдоо критерийлерин жана жана 

анын өөрчүүсүнүн алдын алуу программаларын иштеп чыгуунун клиникалык-

лабораториялык жана статистикалык ыкмаларынын негизинде.    

Изилдөө ыкмалары:жалпы клиникалык (кандын, зааранын жалпы 

анализи) биохимиялык анализ, коагулограмма, боорду тестирлөө, 

рентгенологиялык изилдөө, ЭКГ, МРТ, УҮИ жана статистикалык изилдөө. 

Изилдөө жыйынтыктары жана анын жаңычылдыгы:акыркы 10 жыл 

ичинде ЭжБКУБнын хирургиялык клиникасына остеомиелит дарты менен 

балдардын кайрылуу көрсөткчтөрүн статистикалык жактан салыштыруунун 

негизинде алгачкы жолу анын0,8 эсеге жогорулоо мүмкүндүгүн көрсөтүүчү 

2020 – жылга чейинки динамикасын келекчектүү түрдө алдын ала болжолдоо 

белгиленген. 

Остеомиелиттин агымынын генерализацияланган түрүнүн жана ириңдеп 

кетүүнүн жыштыгы балдардын жаш курагынан (r =+0,8, r =+0,72) жана 

процесстин лаколизациясынан түздөн – түз корреляциялык көз каранды 

экендиги аныкталган.  Ошону менен бирге жаш балдардын (1 жаштан 3 жашка 

чейинки) жото жилигинин остеомиелити оорусунда генерализациялануу 

ыктымалдыгы салыштырмалуу жогору (r =+ 0,35), 3 жаштан жогорку курактагы 

балдарда септикалык татаалдануунун жогорку тобокелдиги фактору болуп 

жото жиликтин (r = +0,35) жана кашка жиликтин (r =+ 0,38) остеомиелитинин 

лаколлизациялануусу саналат.  

Балдардагы гемтогендик осеомиелиттин татаал түрлөрүнүн келип 

чыгуусу жана детерминацияланган калыптануу факторлору бааланган, алардын 

арасынан төмөнкүлөр өз - өзүнчө бөлүнүп каралган: биологиялык – козгогучтун 

түрдүк өзгөчөлүгү (r =+ 0,44) жанабалдардын жаш курагынын өзгөчөлүгү (r =+ 
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0,2); медициналык – комплекстүү дарылоонун башталган  мөөнөтү (r =+ 0,28), 

өз убагында баштоожана толук кандуу оперативдүү кийлигишүү (r =+ 0,3), 

антибактериялык терапиянын адекваттуулугу (r =+ 0,56) жанадиспансердик 

көзөмөлдүн натыйжалуулугу (r =+ 0,57).  Остеомиелиттин генерализацияланган 

түрү гана өлүмгө дуушар кылуусу мүмкүн экендиги далилденген жана ал жаш 

балдар (ымыркайлар, 1 жаштан 3 жашка чейинки балдар) (45%) арасында 

басымдуу болуу менен септикалык татаалданууга чалдыккан бейтаптардын 

жалпы санынын   4,34%ын түзөт. Лаколизацияланган түрүндө 20,2 % учурда 

процесс өнөкөткө айланып кетүүсү белгиленген.  

Алынган маалматтардын негизинде балдарда кездешкен остеомиелит 

оорусунда ириңдеп кетүүнүн өөрчүү мүмкүндүгүн алдын ала болжолдоо 

алгоритми иштелип чыккан.   

Пайдаланууга сунуштар:хирургиялык стационарлардын, үй-бүлөлүк 

медициналык борборлордун иш практикасына жайылтуу.  

Колдонуу чөйрөсү:хирургиялык багыттагы балдар дарылоо – алдын алуу 

мекемелери.   

 

SUMMARY 

Amiraev’s Nuraly Avazovich dissertation thesis "Possibility prediction of 

generalization process of osteomyelitis and development of measures for the 

sepsis prevention  in children" for the degree of Candidate of Medical Sciences 

on a specialty 01.14.19 - pediatric surgery. 

Key words: children, acute hematogenous osteomyelitis, sepsis, surgical 

treatment, prognosis. 

The object of study: 265 patients aged from 1 month to 14 years with a 

diagnosis of osteomyelitis. 

Objective:on the basis of clinical, laboratory and statistical methods to develop 

prediction criteria on generalization process in osteomyelitis in children and 

development of its prevention program. 

Methods: physical examination methods (complete blood test, biochemical, 

coagulation, urinalysis kidney tests, chest X-ray ECG, ultrasound, etc.) and statistics. 

The research results and their novelty: For the first time on the basis of 

statistical comparisons uptake rates of children with osteomyelitis in a surgical clinic 

NCMCP over the past 10 years was found a direct strong positive correlation 

dependence of generalized form frequency on the course of sepsis and osteomyelitis 

on children age (r=+0,8, r=+0,72) and the localization process. It was proved that 

young children (from 1 year to 3 years) have possibility of generalization in 

osteomyelitis of the tibia (r=+0,35), high factor risk of septic complications of 
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children older than 3 years  is the localization of osteomyelitis of the tibia (r=0,35) 

and femur (r=+0,38).  

It was estimated that the factors determining the formation and outcomes of 

complicated forms of osteomyelitis in children, among which are highlighted: 

biological - characteristics of the pathogen species (r=+0,44) and children age 

(r=+0,2; medical - the time of the beginning of the complex treatment (r=+0,28), 

timeliness and usefulness of surgery (r=+0,3), the adequacy of antibiotic therapy 

(r=+0,56) and the effectiveness of follow-up (r=+0,57). It is proved that the deaths 

observed only in generalized forms of osteomyelitis and constituted 4,34% of the 

number of patients with septic complications with prevalence among infants (babies 

from 1 year to 3 years) of age (45%). In localized forms in 20.2% of cases there is 

chronic process. 

Advice on their use: implement in surgical hospital and family medicine 

center practice. 

Applications of use: Health care institutions. 

 


