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ИШТИН ЖАЛПЫ МYНӨЗДӨМӨСҮ 

 
Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Балдардын  ичеги-карын 

жолдоунун (ИКЖ) оорууларынын таралуусу акыркы он жыл аралыгында өсүп 

жаткандыгы менен мүнөздөлөт. (П.Л. Щербаков, 2007; А.А. Корсунский, 2016). 

Ошону менен бирге көпчүлүк окумуштуулар белгилегендей, ИКЖ 

ооруларынын структурасында функционалдык бузулуулардын басымдуу 

болуусу алдыңкы орунду ээлеп келе жатат жана 70%дан 95%га чейин жетүүдө 

(В.Т. Ивашкин, 2009; A. Douglas, 2006; С.В. Бельмер ж.б., 2011). Бирок, айрым 

маалыматтар бул далилдерден айырмаланып, бардык гастроэнтерологиялык 

патологиянын 70-90%ын гастродуаденалдык бөлүгүнүн өнөнкөт оорулары 

түзөт (В.А. Шашель, 2004). А.А. Звягинанын маалыматы боюнча (2006) 

клиникалык функционалдык дисепсия учурунда балдардын 85,3% ынын 

ашказанынын чел кабыкчасынын гистологиялык сүрөттөмөмсү гастрит 

дартына дал келет. 

Балдардын ИКЖсынын функционалдык бузулуулардын структурасында 

жоон ичегинин дүүлүгүү синдрому көпчүлүк өлкөлөрдө басымдуу бөлүгү (10% 

дан 20%га чейин)  жоон ичегинин дүүлүгүү синдромуна ээ (СРК) (Е.К. 

Баранская, 2012; А.И. Хавкин, 2014; И.В. Маев, 2015; W.D. Chey, 2012).  

ЖИДСнын таралуусу чоңдор арсынада 7 дан 21% ге чейин кездешет 

(А.И. Парфенов, 2016). Ошол эле учурда балдар аарсында ЖИДСнын таралуусу 

тууралуу бирдей маалыматтар жок, ал ар түрдүү жана 3-5%дан 30-50%га чейин 

кездешет, бул изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча балдар аарсында ооруунун 

симптомдорун деталдаштыруунун татаалдыгынан улам медициналык 

мекемелерге кайрылуунун төмөндүгүнө байланыштуу жана социалдык –

экономикалык жактан өнүгүү деңгээли ар түрдүү өлкөлөрдө медициналык 

кызматтын жеткиликтүүлүгүнө байланыштуу маселелерден да көз каранды 

(А.И. Хавкин, C.B. Бельмер, 2011; Г.В. Волынец, Н.С. Жихарева, 2012; В.Т. 

Ивашкин, 2014; D.A. Drossman, 2006). 

Кыргыз Республикасында чоңдор жана балдар арасында ЖИДСнын 

таралуусу иликтенгшен эмес. Ал ортодо, илимий адабияттарда ЖИДСга 

чалдыккан оорулардын дартын аныктоого, дарылоого жана алардын узак 

убакытка эмгекке жарамдуулугун жоготкондугуна байланыштуу АКШ жыл 

сайын сарпталган чыгымдар 24 млрд. доллардан ашуун каражатты түзө 

тургандыгы тууралуу маалыматтар бар (В.Т. Ивашкин, Е.А. Полуэктова, 2013), 

бул аталган көйгөйдүн өзгөчө актуалдуу экендигин билдирет.  

Акыркы жылдардыгы изилдөөлөр ЖИДС генезинде стресстин (А.И. 

Хавкин, 2014; D. Agardh, 2007; S.Beutheu-Youmba, 2010), психосоматоздун 

(Л.Н. Цветкова, 2009), борбордук нерв системасынын патологиясынан улам 

висцералдык сезгичтигинин бузулуусунун (Е.Б. Авалуева, 2014; С.В. Бельмер, 

2013; В.Т. Ивашкин, 2014), тукум куучулук факторлордун (T. Piche, 2008), 

ичеги гормондорунун, биологиялык активдүү заттардын, эндогендик 

протеаздардын кесепеттери болуусу мүмкүн болгон ИКЖнын функциясынын 

калыптануусунун бир катар патогенетикалык механизмдерин (S. Beutheu-
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Youmba, 2010), түшүнүүгө мүмкүндүк берди. Бирок бул маалыматтар мындан 

ары да изилдөөнү талап кылат (E.А. Белоусова, 2003; А. А. Шептулин, 2007). 

Ичеги микрофлорасынын өзгөрүүсү ЖИДСнын келип чыгуусун шарттайбы же 

анын кесепети болуп саналабы? – деген маселе да талаш туудурат. Ушуга 

байланыштуу ЖИДС учурунда ИКЖ органдарынын функционалдык абалын 

жана бүтүндөй организмди микорбдорго каршы коргоо мүмкүнчүлүгүн 

чагылдырган ичеги микрофлорасынын сандык –сапттык курамын изилдөө (С.В. 

Бельмер, 2005), чоң мааниге ээ.  

Балдар ооруларынын структурасында катуу кармаган ичеги инфекциясы 

алдыңкы орундарды ээлеген Кыргыз Республикасында ичеги 

микрофлорасынын сандык-сапаттык курамын изилдөө, катуу кармаган 

жугуштуу гастроэнтеритти башынан өткөргөндөн кийин ЖИДСнын 

инфекциядан кийинки калыптануу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу өзгөчө 

актуалдуу (Римский консенсус III, 2006). 

Ошентип, балдар арасында ЖИДС көйгөйлөрүн изилдөөнүн заманбап 

этабында  анын өнүгүүсүндөгү баштапкы жана патогенетикалык механизмдер, 

вегетативдик нерв системасынын жана орунун пайда болуусунда ичеги 

микробиоценозунун ролу  бирдиктүү теория жок, бул жыйынтыгында ичегинин 

функционалдык бузулууларынын алдын алууга жана дарылоого, ошондой эле 

ЖИДС менен жабыркаган балдар менен иш алып бару үчүн сарпталуучу 

чыгымдарды экономикалык жактан негиздөөгө рационалдык мамилелерди 

издөөдө кыйынчылыктарды жаратат. Андан сырткары, ЖИДСти аныктоо 

боюнча макулдашуулар бар экендигине карабай (Римский консенсус III, 2006) 

азыркы мезгилге чейин ар түрдүү курактагы балдар үчүн сунушталган 

клиникалык критерийлердин алгылыктуулугуна баа берилген эмес.  

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу ИКЖ ооруларынын 

структурасында ЖИДСтин салыштырмалуу салмагын, дарт аныктоо 

практикасын изилдөө, аталган категориядагы бейтаптарга көрсөтүлүүчү 

медициналык жардам сапаттарын жакшыртуу жана оптималдаштыруу 

программаларын иштеп чыгуу менен ЖИДСке чалдыккан балдарды 

дарылоонун клиникалык жактан натыйжалуу жана экономикалык жактан 

негизделген ыкмаларын издөө абдан актуалдуу.  

Диссертациянын темасынын илимий программалар, негизги илимий 

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

«Заманбап шартта балдардын социалдык мааниге ээ оорууларынын алдын алуу, 

дарт аныктоо жана дарылоонун натыйжалуулугун көтөрүү жодору жана 

мониторинг» № 0005574 мамлекеттик каттоодогу НИР планынын алкагында 

аткарылды.   

Изилдөө максаты. Балдардын ичегилеринин функционалдык 

бузулуусунда клиникалык–лабораториялык параметрлерин изилдөөнүн 

негизинде ЖИДСтин ар түрдүү түрлөрүнүн калыптануу механизмдерин тактоо 

жана аларды аныктоонун, дарылоонун жана алдын алуунун натыйжалуулугун 

көтөрүү ыкмаларын жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.  
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Изилдөө милдеттери: 

1. Жоон ичегинин дүүлүгүү синдромунун жана анын балдардагы ар түрдүү 

түрлөрүн изилдөө. 

2. Балдардагы жоон ичегинин дүүлүгүү синдромунун ар түрдүү түрлөрүн 

дифференциалдык аныктоо критерийлерин оптималдаштыруу. 

3. ЖИДСтин ар түрдүү түрлөрүнүн калыптануу тобокелдигинин 

факторлорунун рангалык маанилүүлүгүн изилдөө.  

4. Балдардын ЖИДСнин ар түрдүү түрлөрүнүн калыптануусунун клиникалык 

жактан бирдей эместигинин клинико-лабоаториялык негизин сунуштоо.   

5.Жоон ичегинин дүүлүгүү синдрому менен жабыркаган балдарга медициналык 

жардам көрсөтүүнүн ар түрдүү программаларынын медициналык жана 

экономикалык натыйжалуулугуна салыштырмалуу анализ жүргүзүү жана анын 

ар түрдүү агымында дарылоо жана алдын алуу иш чараларын 

оптималдаштыруу.  

Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы.  

 • Алгачкы жолу ЖИДСтин ар түрдүү түрлөрүн, анын ичинде баланын 

вегетативдик статусун, ичеги флорасынын, ичегинин былжыр челинин жана 

мотордук функциясынын абалын, ЖИДСтин ар бир клиникалык түрү үчүн 

диагностикалык коэффициентинин (ДК) денгээли боюнча конкреттештирилген 

дарт аныктоонун маанилүүлүгүн дифференциалдык жактан аныктоонун 

кошумча критерийлери бөлүнүп каралды. 

• Алгачкы жолу көп факторлуу анализдөөнүн негизинде балдарда 

ЖИДСтин калыптануу тобокелдигине медико-социалдык жана биологиялык 

бөлүштүрүү жүргүзүлгөн, бул ич өтүү менен коштолгон ЖИДС үчүн ичеги 

курттарынын жана чүчөк инвазиясынын, аралаш түрү үчүн перинаталдык 

мезгилде жабыркатуу факторлорунун, ич катуу менен коштолгон ЖИДС үчүн 

вегетативдүү статустун ваготоникалык тибинин таасиринин басымдуулугу 

болуп саналат. 

  Алгачкы жолу балдардын ЖИДСнин ар түрүү түрлөрүнө тиешелүү 

клинико-лабораториялык маалыматтарды бөлүп кароо сунушталды, бул 

дифференциалдык – дарт аныктоо процессинин натыйжалуулугун 

жогрулатууга мүмкүндүк берет жана ЖИДС агымынын ар түрдүү түрлөрүндө 

дарылоонун тиешелүү программаларына негиз болуп саналат. 

  Балдардын ЖИДСинин ар түрдүү түрлөрүн дарылоонун 

дифференциялык схемаларын пайдалануунун натыйжалуулугун медициналык –

экономикалык жактан анализдөө сунушталды, бул сунуштарды 

оптималдаштырууга жана заманбап шартка аларды көндүрүүгө багытталган иш 

чаралардын негизи болуп калды.  

Алынган жыйынтыктардын практикалык маанилүүлүгү 

Практикалык саламаттык сактоо үчүн бадардын ЖИДСнин 

калыптануусунун тобокелдик факторлору иштелип чыкты; ЖИДСтин ар түрдүү 

түрлөрүн аныктоо критерийлери сунушталды; ЖИДСти дарылоо жана алдын 

алуу иш чараларынын оптималдуу алгоритмдери иштелип чыкты. ЖИДСти 
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дифференциациялоо үчүн глютендик энтеропатияны аныктоо ыкмасы 

жайылтылган.    

Алынган жыйынтыктардын экономикалык маанилүүлүгү 

Жоон ичегинин дүүлүгүү синдромунун алдын алуу жана дарылоо 

алгоритмдерин практикада жайылтуу дарылоо мөөнөтүнүн жана оорунун 

кайталанышынын жыштыгынын кыскаруусунун эсебинен медициналык – 

экономикалык натыйжалуулукка ээ болот. 

Изилдөө жыйынтыктарын жайылтуу 
Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары ЭжБКУБнын гастроэнтерология 

бөлүмүнүн жана Бишкек, Ош шаарларынын YМБнын ишинде жайылтылган. 

Коргоого киргизилген диссертациянын негизги жоболору: 

1. Госпиталдык деңгээлдеги гатроэнтерелогиялык патология 

структурасында ЖИДСтин салыштырмалуу бөлүгү 16% түзөт. Муну менен 

катар ЖИДСке чалдыккан балдар арасында ич кату менен жабыркаган 

пациентер (42,6%) басымдуулук кылат, экинчи орунда – оорунун аралаш түрү 

менен жабыркагандаро (31,3%) үчүнчү орунда – ич өтүү менен жабыркагандар 

(26%) турат.  Дифференциалдык дарт аныктоо жүргүзүүдө «Рим критерийлери» 

менен катар төмөнкүлөр колдонулуусу мүмкүн: вегетативдик нерв 

системасынын (ВНС) абалы, метеоризм жана флатуленция, заң чыгаруу 

реакциясы (рН) жана ичеги микробиоценозу. 

2. ЖИДСтин өөрчүү факторлору болуп төмөнкүлөр эсептелет: ИКЖнын 

өнөкөт оорулары боюнча тукум куучулук, кош бойлуулук жана төрөт 

патологиясы, ара төрөлүү, жасалма тамактандыруу, жаш курагында физикалык 

өөрчүүсүнүн артта калуусу, аллергиялык оорулар, лямблиоз, гельминтоздор, 

ККИИ жана бактерияларга каршы терпаияны бат – бат алуу. Муну менен катар 

ЖИДСтин агымынын түрлөрүнүн калыптануусунда БНСнын перинаталдык 

жабыркоосу жана ВНС абалы чоң таасир этет. Балдар арасындагы ЖИДСтин 

алдын алуу боюнча максаттуу иш чараларды жүргүзүүдө тобокелдиктин 

социалдык жана медициналык-биологиялык факторлорун эске алуу зарыл. 

3. Балдардагы ЖИДСти дарылоодо режимдик Жана диеталык 

сунуштарды, психотерапиялык иш чараларды, ичегинин мотордук-

эвакуациялык функциясын, тамак сиңирүү процессин жана ичеги биоценозун 

нормалдаштыруу боюнча  натыйжалуулугу далилденген дары каражаттарын 

камтыган комплекстүү  программалар  дарылоо жыйынтыгын олуттуу көтөрөт 

жана  медициналык жардамдын экономикалык натыйжалуулугун ич катуу 

менен коштолгон ЖИДСте  - 3,7 эсеге, ич өтүү менен коштолгон ЖИДСте -  2,8 

эсеге,  аралаш түрү менен коштолгон ЖИДСте  - 1,8  эсеге  көтөрөт.   

Изденүүчүнүн жеке салымы 
Автордун катышуусу изилдөөнүн жалпы клиникалык, инструменталдык 

жана статистикалык ыкмаларын аткаруунун жана пландоонун бардык 

бөлүмдөрүн камтыйт. Алынган маалыматтардын негизинде корутунду жана 

жыйынтык калыптанган. 
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Иштин апробацияланышы 

Диссертациянын негизги жобосу төмөнкү иш чараларда  берилген:  Түрк 

дүйнөсү жана Евразия өлкөлөрүнүн педиатрларынын XIII конгрессинде 

(Чолпон-Ата, 2013), Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын 

конференциясында (Ош, 2013), ЭжБКУБнын илимий-практикалык 

конференцияларында (Бишкек, 2014-2016), Кыргыз Республикасынын 

Педиатрлар коомчулугунун отурумунда (Бишкек, 2014-2016), «Педиатрияга, 

бадар хирургиясына жана перинатологияга заманбап мамиле» Эл аралык 

илимий-рактикалык конференциясында (Чолпон-Ата, 2015). 

Басылмалардагы изилдөө жыйынтыктарын чагылдыруунун 

толуктугу   

Диссертациянын негизги жобосу 12 илимий басылмада чагылдырылган, 

анын ичинен КР ЖАК сунуштаган 6 басылмада, РИНЦ системасында 

индексацияланган 2 чет элдик басылмада берилген.  

Диссертациянын структурасы жана көлөмү 

Диссертация 133 бет компьютердик текстте баяндалган, 3 главадан, 

корутундудан жана практикалык сунуштан турат. Диссертациялык иште 34 

таблица жана 22 сүрөт берилген. Библиографиялык көрсөткүч орус тилдүү 

жана чет элдик авторлордун 102 булактарынан турат.  

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ  

 Диссертациянын киришүүсүндө изилдөөнүн актуалдуулугу, аны 

жүргүзүү зарылдыгынын негизи, максаты, милдети, илимий жаңылыгы, иштин 

практикалык мааниси жана коргоого киргизилип жаткан диссертациянын 

негизги жоболору сунушталган.  

1-глава. Адабияттар тууралуу маалымат. Балдардагы жоон ичегинин 

дүүлүгүү синдромунун заманбап абалын, структурасын жана таралуусун 

чагылдырган басылмаларды анализдөө, ооруунун өөрчүү өзгөчөлүгү жана 

дарылоо программасынын натыйжалуулугу, алдын алуу схемасы сунушталган.  

2-глава. Изилдөө материалдары жана ыкмалары сунушталган.  
Госпиталдык деңгээлдеги гастроэнтерологиялык патологиялар 

струтурасында ЖИДСтин салыштырмалуу бөлүгүн иликтөө үчүн 2013-2015-

жылдарга карата ЭжБКУБнын гастроэнтерология бөлүмүнүн статистикалык 

маалыматтары анализденди. ЖИДСтин клиинкалык келип чыгууларын изилдөө 

жана аталган патологиясы бар бейтаптардын жалпы санынан иргеп алуу 

чкмасы менен ЖИДСтин ар түрдүү түрлөрүн дарылоонун медициналык –

экономикалык натыйжалуулугун негиздөө үчүн 4 жаштан 17 жашка чейинки 

курактагы балдардын бирдей саны тандалып алынган: ич кату менен коштолгон 

ЖИДС менен жабыркаган 30 бала (I группа), ич өтүү менен коштолгон ЖИДС 

менен жабыркаган 30 бала (II группа), ЖИДСтин аралаш түрү менен 

жабыркаган 30 бала (III группа). Контролдук топко (IV группа) ЖИДСке (ФНД) 

чалдыкпаган функционалдык язвалык эмес дисепсияга чалдыккан 30 бала 

алынган. Жалпысынан 120 бала көзөмөлдө болгон.  
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Жоон ичегинин дүүлүгүү синдрому диагнозу «III Рим консенсусу» (С.И. 

Пиманов, 2006) менен аныкталган критерийлердин негизинде коюлду. 

Балдарды изилдөө клинико-анамнестикалык маалыматтарды, кандын жана 

зааранын жалпы клиинкалык жана биохимиялык анализин, атайын 

изилдөөлөрдү (заңды копрологиялык жана микробиологиялык изилдөө, 

ирригоскопия, колонофиброскопия, жоон ичегинин былжыр чел кабыгын 

гистологиялык изилдөө, глиадинге А жана G классындагы антителолорду 

(АГА) жана ткандык трансглутаминазга А классындагы антителаны аныктоо, 

кардиоинтервалография) жана ич көңдөйүнүн органдарын УYИни камтыды. 

Физикалык өөрчүүсү да бааланды, нормадан стандарттык четтөөсүн (НСТ) 

баалоо жолу аркылуу, салмагы/жашы, бою/салмагы жана бою/жашы 

көрсөткүчтөрү боюнча ДСУнун таблицасы аркылуу эсептелди.  

Изилдөөнүн жыйынтыктарын статистикалык жактан иштетүү Windows 

үчүн 16.0 \версиясындагы «SPSS» программанын жардамы менен жүргүзүлгөн. 

Дарт аныктоо изилдөөсүнүн натыйжалуулугун баалоо үчүн сезгичтикти, 

өзгөчөлүүлүктү, ДКны, салыштырмалуу тобокелдикти (СТ) жана 

мүмкүнчүлүктөрдүн катыштыгын (МК) эсептешкен.  

Дарт аныктоо коэффициенти (ДАК) \Вальддын бирдей эмес ырааттуу 

прцедурасы ыкмасынын жана дискриминанттык \анализдин негизинде 

эсептелген (Е.В. Гублер, 1990). 

ЖИДС менен жабыркаган балдардын медикаментоздук терапиясынын 

жогорку технологиялуу жана далилдүү ыкмаларынын ар түрдүү схемаларынын 

медициналык-экономикалык ыкмаларын баалоо үчүн ЖИДСтин түрлөрүнө 

жараша стационардык курстун агымында \наркы жана натыйжалуулугу 

аныкталган. Медициналык – экономикалык натыйжалуулук (МЭН) А.П. 

Прадованын жана \В.Б. Гриневичтин (2000) формуласы боюнча аныкталган.  

3-глава. Жеке изилдөөлөр жана аларды талкуулоо келтирилген  
Үч жыл аралыгында госпиталдык деңгээлдеги гастроэнтерологиялык 

патологиянын структурасында ЖИДСтин салыштырмалуу бөлүгү 16 %ты түзүү 

менен, 13% дан 19%га чейин өзгөрүп турган. Ошону менен бирге ЖИДС менен 

жабыркаган балдар арасында ич катуу менен жабыркаган пацинттер (42,6%) 

басымдуулук кылды, экинчи орунда аралаш түрү менен жабыркагандар (31,3%) 

жана үчүнчү орунда – ич өтүү менен коштолгон пациенттер (26%). 

3.1. ЖИДС менен жабыркаган бейтаптарга жалпы мүнөздөмө  
Изилдөөгө камтылган бардык балдар стационарга биринчи жолу 

кайрылгандар жана алардын баарында жабыркоо мөөнөтү 3 айдан ашык 

мезгилге созулган. Сурамжылоонун жыйынтыгында балдардын көчүлүк 

бөлүгүндө оорунун узактыгы 1 жылдан ашык мезгилге созулат. Көбүнчө, 

биринчи топтогу 14 (46%) бала жана үчүнчү топтогу 16(53%) бала 1- жана 3- 

жылдар аралыгында биринчи жолу врачка кайрылышкан. Экинчи 

топтогулардын гана көпчүлүгү– 24(80%) бала, оору башталган алгачкы жылы 

эле стационарга кайрылышкан. Оорунун 3 жылдан ашык мезгилге созлуусунда 

пациенттер төмөнкъдөй бөлүштүрүлгөн: биринчи топто – 6 бала (20%), 1 бала 

(3%) жана 5 бала (16%) - экинчи жана үчүнчү топто.  
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Тамак сиңирүү жолдорунун функционалдык бузулуулары менен 

жабыркаган пациенттер арасында 7-17 жаштагы балдар (68,3%) жана кыздар 

(59,1%) басымдуулук кылды.   

Ич өтүү менен коштолгон ЖИДС менен жабыркаган бардык балдарда 

абдоминалдык оору дефекацияга басым коюу менен ассоцияланган, ошол эле 

учурда оорунун аралаш түрү балдардын 18%да байкалган, эреже катары, бул 

медициналык кароо учурунда артыкчылыкка ээ синдромдон көз каранды 

болгон. Заңдын түрүнүн өзгөрүүсү менен байланышкан оору синдромунун 

башталышы дээрлик бардык бейтаптарда кездешкен, ошол эле учурда, заңдоо 

жыштыгынын өзгөрүүсү - 43,3% учурда ич катуу менен коштолгон ЖИДСте, 

76,6% аралаш ЖИДСте оорунун башталышына кайсы бир деңгээлде таасирин 

тийгизген (табл. 1). 

1-таблица – ЖИДС учурундагы негизги синдромдордун жыштыгы 

Симптомдору Ич катуу 

менен 

коштолгон 

ЖИДС 

(n=30) 

Ич өтүү 

менен 

коштолгон 

ЖИДС  

(n=30) 

Аралаш 

ЖИДС  

(n=30) 

Баары  

 абс % абс % абс % абс % 

Дефекацияга 

байланышкан 

абдоминалдык оору  

23 76,6 30 100,0 18 60,0 71 78,8 

Башталышы заңдоо 

жыштыгынын 

өзгөрүүсү менен 

байланышкан   

13 43,3 27 90,0 23 76,6 63 70,0 

Башталышы заңдоо 

түрүнүн өзгөрүүсү 

менен байланышкан   

28 93,3 30 100,0 28 93,3 86 95,5 

 

Оорунун түрлөрүнө карабай бардык пациенттерде мезгил-мезгили менен 

сыздап оорутуу, 64 пациентте сайгылашып оорутуу байкалган. Оорунун 

интенсивдүүлүгү боюнча оорунун 4төн 7ге чейинки баллдык сезилүүсү көрүү – 

аналогдук шкаласы боюнча – 89 бейтапта (98,8%) орточо мүнөзгө ээ болгон, 

бирок, 79 (87,7%) пациентте 8 ден 10 го чейинки баллдык шкалада спастикалык 

мүнөзгө ээ болгон катуу орутуу да кездешкен. 1 ден 2ге чейинки баллдык 

шкала боюнча катуу эмес оорутуу 45 (50,0%) пациентте байкалган. Мезгили 

боюнча – ооруу узактыгы 54 балада кездешип, бул 60,0%ды түзгөн, 

калгандарында - 36 (40,0%) пациентте оору кыска мөөнөткө созулган мүнөзгө 

ээ болгон. Бейтаптардын бир бөлүгүндө (32,2%) оору дефекацияга байланышуу 

менен бирге эле, тамак аш кабыл алууга да байланыштуу болгон.    

Оорунун диспептикалык пайда болуусу ЖИДСке чалдыккан балдарда да 

көп кездешкен. Табиттин начарлоосу 89 пациентте байкалган, бул 98,8%ды 

түзөт. Көөнү айлануу 59 (65,5%) балада, окшуу 45 (50,0%) балада, зарна болуу - 
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23 (25,5%) балада, оозуна ачуу даам келүү 30 (33,3%) балада кездешкен. 

Флатуленция жана ичи курулдоо сыяктуу мындай симптомдор балдардын 82 

(91,1%) жана 83 (92,2%) кездешкен. 

Балдардын ЖИДСинде сезгичтикти жана өзгөчөлүүлүк симптомдорун 

баалоодо ЖИДСке мүнөздүү жогорку сезгичтиктеги жана жогорку 

өзгөчөлүүлүктөгү белгилери төмөнкүлөр экендиги белгиленген: дефекация 

менен байланышкан ичтин оорутуусу, заңдын жыштыгынын жана түрүнүн 

өзгөрүүсү, метеоризм, заңдагы былжыр суюктуктун кошулмасы, 

неврологиялык жана вегетативдик бузулуулар ( 1-сүрөт). 
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1-сүрөт. Балдардын ЖИДСнин клиникалык өзгөчөлүгү (Se, Sp). 

 

Балдардын ЖИДСнин дарт аныктоодогу мааниге ээ болгон клиникалык 

белгилери болуп: дефекациядан кийинки жеңилдөө, ичтин оорутуусу (Se=78,8 

Sp=78,0), башталышы заңдын жыштыгынын жана түрүнүн өзгөрүүсүнө 

байланышкан (Se=95,5 Sp=95,0), ич өтүү жана ич катуунун кезектешүүсү, ич 

катуу, ич өтүү, метеоризм (Se=60,0 Sp=86,6), заңдагы былжыр суюктуктун 

кошундусу (Se-60,0 Sp=100,0), толук эмес заңдоо сезими, императивдүү 

чакыруулар. Ич катуу менен коштолгон ЖИДС заңдоо жыштыгынын 

(жумасына 3 жолудан кем эмес) (ДК=57,5) жана түрүнүн (катуу ) (ДК=11,57) 

өзгөрүүсүн айырмалайт; ич өтүү менен коштолгон  ЖИДС – заңдоо 

жыштыгынын өзгөрүүсү күнүнө > 3 жолу (ДК=33,16), былжыр суюктуктун 

бөлүнүп чыгуусун (ДК=26,9), императивдик чакырууну (ДК=22,18), толук эмес 

заңдоо сезимин (ДК=14,6), заңдын суюк болуусун айырмалайт (ДК=15,5); 

ЖИДСтин аралаш түрү – жогоруда айтылган симптомдордун кезектешүүсүн, 

метеоризмди (ДК=3,5) жана  былжыр суюктуктун бөлүнүп чыгуусун  (ДК=3,5) 

(2- сүр) айырмалайт. 
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2-сүрөт. Балдардын ЖИДС белгилеринин дарт аныктоодогу 

маанилүүлүгү (ДК). 
 

ЖИДСтин дарт аныктоодогу баалуу клиникалык белгилери болуп (ДК 

көбүрөөк же 100гө барабар) төмөнкүлөр саналат: дефекациядан кийинки 

жеңилдөө менен коштолгон ич оорутуу, башталышы заңдын жыштыгынын 

жана түрүнүн өзгөрүүсүнө байланыштуу, ич өтүүнүн жана ич катуунун 

кезектешүүсү, ич катуу, ич өтүү, метеоризм, заңдагы былжыр суюктуктун 

кошулмасы, толук эмес заңдоо сезими, императивдик чакыруу. 

Z-скор. ыкмасы менен балдардын физикалык өөрчүүсүн баалоодо 

текшерүүдөн өткөндөрдүн көп бөлүгүндө - 83,3% тамактануунун учурдагы 

кемчилиги аныкталган жок, ЖИДСке чалдыккан 14 балада гана тамактануунун 

бузулуусу байкалган. Бул тамактануунун орточо бузулуусуна ээ болгон 

текшерүүдөн өткөндөрдүн 15,5%ы, алардын 20%ы - ЖИДСтин ич өтүү менен 

коштолгон түрүнө чалдыккандар болсо, 13,3%ы ЖИДСтин аралаш түрүнө 

чалдыккандар. Салмак кошуудан орточо артта калган контролдук топтогу 

балдар 10 %. Физикалык өөрчүүсүнүн олуттуу көрсөткүчтөрүнүн бири болуп 

жапыз бойлуулук эсептелет. Бул критерий өнөкөткө айланган тамактануунун 

жетишсиздиги тууралуу билдирет. Бою/жашы көрсөткүчүн баалоодо – 

текшерилгендердин маанилүү бөлүгүндө - 85,5% нормадан четтөө байкалган 

жок, текшерилгендердин ичинен ЖИДС менен жабыркаган 12 балада (13,3%) 

орточо даражадагы жапыз бойлуулук (-2СО дон - 3СО го чейин) аныкталды, 

анын ичинен 5 бала (16,6%) ич өтүү менен, 3 бала (10%) ич катуу менен, 4 бала 

(13,3%) аралаш түрүнө коштолгон ЖИДС менен жабыркагандыгы аныкталган, 

контролдук топтогу 2 бала (6,6%). (2 - табл.) 

Ошентип, антропометриялык изилдөө маалыматтарын эске алуу менен 5 

жашка чейинки куракта балдардын физикалык өөрчүүсүнүн артта калуусу ар 

түрдүү ЖИДСтин калыптануу тобокелдигинин факторлору болуп саналат.  
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2 - таблица – бою/жашы көрсөткүчүн баалоо 
                      Бою/жашы 

                         индекси 

                       

ЖИДСтин түрү 

саны 

(n) 

-2СО < >2СО 
 -3 СО < >-2 СО 

> -3СО 

aбc % aбc % aбc % 

Ич өтүү менен 

коштолгон 

30 24 80 5 16,6 1 3,3 

Ич кату менен 

коштолгон 

30 27 90 3 10 - -   

Аралаш ЖИДС 30 26 86,6 4 13,3 - - 

Баары  90 77 85,5 12 13,3 1 1,1 

Контролдук топ 30 28 93,3 2 6,6 - - 
 

3.2. Балдардын ЖИДСнин ар түрдүү түрлөрүнүн калыптануусунун 

клиникалык жактан бирдей эместигинин клиникалык-лабораториялык 

негизи, ичегинин функционалдык, структуралык жабыркоосунун пайда 

болуусу боюнча дарт аныктоо критерийлери. Изилдөөнүн атайын ыкмалары 

балдардын ЖИДСинин айрым түрлөрүнүн дифференциялык-дарт аныктоо 

айырмачылыгын аныктоого мүмкүндүк берет. 

Контролдук топтогу балдардын 63,3%ынын заң чыгаруу реакциясы, 

нормага ылайык нейтралдуу (рН 6,8). ЖИДС менен жабыркаган балдарда 

нейтралдуу чөйрө рН негизинен сейрек - 5,5% пациентте кездешет. Ич катуу 

менен жабыркаган балдардын 90,0%да заң чыгаруу реакциясы щелочтуу (рН 

7,2), ич өтүү менен жабыркаган балдардын 73,3%ында чөйрө кычкыл (рН 6,2) 

болгондугу аныкталган. ЖИДСтин аралаш тиби менен жабыркаган балдар үчүн 

рН абалы ич өтүүнүн же ич катуунун басымдуулугуна жараша болгон. Ич кату 

симптомдору басымдуулук кылган ЖИДСке чалдыккан балдардын 56,7% ында 

щелочтуу заң чыгаруу реакциясы аныкталган, ич өтүү басымдуулук кылган 

балдардын 36,7% ында – кычкыл.  

Ичегисинин сиңирүү жөндөмдүүлүгү бузулган, заңында булчуң жипчелер 

кедешкен балдардын анча мааниге ээ болбогон ашыкча салмак кошуусу ич өтүү 

менен коштолгон ЖИДСте – 19 пациентте (63,3%) кездешкен, ошону менен 

бирге ич катуу менен коштолгон ЖИДСте алар 46,7%да кездешкен, ал эми 

аралаш ЖИДСте – 43,3% кездешкен. Негизги топтогу 12 (13,3%) пациентте 

булчуң жипчелеринин саны көбүрөөк - +++, жана экинчи жана үчүнчү топтогу 

2 пациентте – ++++ болгон. ИКЖ жогорку бөлүгүнүн функционалдык 

бузулуулары менен жабыркаган контролдук топтогу балдарда булчуң 

жипчелеринин орточо саны 7 пациентте кездешкен, бул 23,3% түздү.  

Бул топтогу калган балдар үчүн аталган көрсөткүч норманын чегинде. 

Контролдук топто майдын орточо саны негизги топко караганда көбүрөөк 

болгон - 53,3% жана 41,1%. Бул далил өт суюктугунун жетишсиз келүүсүнөн 

жана анын натыйжасында ичке ичегиде май сиңирүү процессинин 

бузулуусунан улам келип чыккан деп түшүндүрүлөт. Сиңирилген клетчатка, 

йодофил флоралары негизинен негизги топтогу (62,2%) жана контролдук 

топтогу да (40,0%) пациенттерде орточо көлөмдө кездешкен.  Ошону менен 
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бирге, негизги топтордо алардын саны болжолдуу түрдө биринчи, экинчи жана 

үчүнчү топтордо бирдей эле болгон – 18 (60,0%), 19 (63,3%) жана 19 (63,3%). 

ЖИДСке чалдыккан текшерүүдөн өткөн балдардын жарымынан 

көбүрөөгүнүн ичеги микрофлорасынын курамында өзгөрүүлөр болгон. Ич 

өткөк менен жабыркаган пациенттерде бифидобактериялардын саны бир топ 

кыскарганы жана шарттуу-патогендик флоранын (патогендик эмес 

стафилококтор) ашыкча өсүүсү байкалган. Ич катуу басымдуулук кылган 

бактероиддердин саны жетиштүү болгон учурда нормалдуу ичеги 

таякчаларынын санынын кыскаруу тенденциясы белгиленген. Аралаш ЖИДС 

менен жабыркаган текшерилген балдардын дээрлик жарымында ичеги 

микрофлорасынын курамында өзгөрүүлөр болгондугу – 

бифидобактериялардын санынын өзгөчө өскөндүгү жана шарттуу-патогендик 

флоранын ашыкча өскөндүгү байкалган. (Candida) (3-сүрөт.).  

 
3-сүрөт. Микробиологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча ич 

катуу жана ич өтүү менен коштолгон ЖИДСти аныктоо критерийлери 

(ДК). 

ЖИДСке чалдыккан балдардын баарында колонофиброскопияда 

ичегинин кыйыр турдөгү чыйралуусу кездешкен. Ичеги чыйралуусунун 

төмөндөөсү 46,7% учурда байкалган, анын ичинен ич катуу менен коштолгон 

ЖИДСте негизги топто – 80,0% аралаш ЖИДС менен коштолгон топто – 40,0%. 

Ичеги чыйралуусунун жогорулоосу ич өтүү менен коштолгон ЖИДС менен 

жабыркаган топто – 70,0%, аралаш ЖИДС менен жабыркаган топто - 40,0% 

байкалган, ал эми, биринчи топто бир гана учурда кездешкен, ал 10%ды гана 

түзөт. 

ЖИДС учурунда биопсиялык материалдарды изилдөө негизинен (73,3%) 

ичегинин былжыр челинин нормалдуу гистоморфологиялык структурасын 

аныктады. Балдардын 26,6%ында үстүртөн сезгенүүнүн көз менен көрүнгөн 

белгилери аныкталды, бул учурда морфологиялык изилдөөдө былжыр чел 

кабыкчанын бир аз шишигендиги, капиллярлардын диаметрлеринин 

чоңойгондугу, крипттердин кыскаргандыгы жана кеңейгендиги, бокал сымал 

клеткалардын бир аз чоңойгондугу жана бир аз өзгөргөн клеткалык 

инфильтрация аркылуу билинген минималдык өзгөрүүсү байкалган. 
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Ичегисинин былжыр челинин үстүртөн сезгенүү белгилери табылган балдарда 

оорунун узактыгы бир жылдан ашуун мезгилди түзгөн.   

ЖИДС менен жабыркаган балдардын 78%да жана контролдук топтогу 

пациенттердин 70%да вегетативдик статусу өзгөрүүгө дуушар болгон. Ич өтүү 

басымдуулук кылган ЖИДС менен жабыркаган балдарда симпотикотония тиби 

боюнча өзгөрүүлөр артыкчылык кылган. Ич катуу басымдуулук кылган ЖИДС 

менен коштолгон бейтаптарда аралаш типтеги ЖИДСтин клиникалык түрлөрү 

менен жабыркаган бейтаптар үчүн мүнөздүү болгон ваготония, нормотония 

кубулуштары мүнөздүү.  

Ирригоскопияга тартылган балдардын баарында ич катуу менен 

коштолгон аралаш ЖИДСте ичегинин гипомотордук функциясы жана 

«спастикалык колит» көрүнүшү аныкталган ичегинин кыймылдаткыч 

функциясын баалоо жүргүзүлгөн. Ич өтүү менен коштолгон ЖИДСте - 

гипомтотрдуу функция, аралаш ЖИДСте – нормотония кубулушу кездешкен 

(4-сүр). 
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4-сүрөт. Жоон ичегинин дүүлүгүү синдромунда мотордук-эвакуатордук 

функциянын бузулуу тиби.    
 

3.3. ЖИДСтин ар түрдүү түрлөрүнүн калыптануусунун тобокелдик 
факторлору. ЖИДСтин өөрчүүсүндө себептик – маанилик учрларын 

аныктоодо ар түрдүү факторлордун бирине эмес, комплексине маани берилет. 

Көбүнчө, биринчи кезекте, тукум куучулукка маани берилет. Эгер биринчи 

катардагы туугандарынан кимдир-бирөө жабыркаган болсо, балдарда 

ЖИДСтин келип чыгуу тобокелдиги жогору. ЖИДС менен жабыркаган 

пациенттердин ичинен 71 бала тукум куучулук факторго ээ болгон, анын 

ичинен, жалпы санынын 78,8% түзсө, ошол эле учурда контролдук топто бул 

көрсөткүч 70% түзгөн.  Муну менен катар, салыштырмалуу жогорку көрсөткүч 

экинчи топтогу балдарга – 96,6% тиешелүү болгон.  Биринчи жана үчүнчү 

топтогу балдарда тукум куучулук фактор 93,3% жана 46,6% түзгөн. Кош 

бойлуу кезиндеги табиттин чыргоолугу (талгак болуу) 72 учурда (80,0%) 

ЖИДС менен жабыркаган пациенттердин энелеринде кездешкен. Бул 

көрсөткүч контролдук топто 63,3%ды түздү. Эң чоң маанилүү көрсөткүч 

экинчи топто байкалган (93,3%) – бул ич өткөк менен коштолгон ЖИДС. 
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Төрөттүн патологиялык агымы (узак мөөнөттүү сусууз мезгил, киндигинин 

оролуп калуусу, асфиксия ж.б.) 52 учурда кездешип, бул 57,7% түзгөн. Төрөт 

процессинин бузулуусунун жогорку көрсөткүчү көптөгөн факторлор менен 

түшүндүрүлөт: канаатандырылбаган социалдык –экономикалык шарт, 

экологиянын бузулуусу калктын ден-соолугуна бүтүндөй таасир этүүчү жана 

башка факторлор. Контролдук топто бул көрсөткүч бир аз төмөнүрөөк болуп 

40,0%ды түздү, бул дагы жетишээрлик жогорку көрсөткүч болуп саналат, бирок 

бул фактор контролдук топтогу балдарга караганда ЖИДС менен жабыркаган 

балдарда көбүрөөк кездешет. Төрөттүн патологиялык агымдагы топтору 

боюнча төмөндөгүдөй бөлүштүрүлгөн 1,2 жана 3- топтордо – 66,6%, 56,6% 

жана 50,0%. 

Ара төрөлүү баланын функционалдык жактан жетилүүсүнө таасир эткен 

факторлордун бири болуп саналат, бул негизги топтордо 10,0% учурда 

кездешсе, контролдук топто – 6,6% кездешкен. ЖИДСке чалдыккан балдардын 

14,4% жасалма тамактандырууга өткөрүлгөн, ошону менен бирге экинчи 

топтогу балдарда көбүрөөк кездешкен – 20,0%. Контролдук топто аталган 

фактор 8 балада кездештп бул 26,6%ды түзгөн. ЖИДС менен жабыркаган 

балдарда ири мааниге ээ дарт - бул, катуу кармаган ичеги инфекциясына 

дуушар болгон биринчи топтогу балдарда - 73,3%, экиинчи топто – 86.6%, 

үчүнчү топто – 50,0% түзгөн. Жыйынтыгында КИИни башынан өткөрүү 

пайызы негизги топтогу балдарда – 70,0%, контролдук топто – 16,6% түзгөн. 

Ар түрдүү генездеги гельминтоздор (энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз) ЖИДС 

менен жабыркаган балдарда 45,5% учурда, контролдук топто – 30,0% учурда 

кездешкен (4-табл.).  

4 - таблица. – ЖИДСтин ар түрдүү түрлөрүнүн калыптануу тобокелдигинин 

факторлорунун рангалык маанилүүлүгү (МК) 

                      Диагнозу 

        ФР 

Ич катуу 

менен 

коштолгон 

ЖИДС  

Ич өтүү 

менен 

коштолгон 

ЖИДС  

Аралаш 

ЖИДС  

ИКЖнын өнөкөт оорулары боюнча тукум 

куучулуктун «түйшүгү»  

1,3 1,1 1,1 

Ко бойлуулуктагы табиттин чыргоолугу 

(талкгак болуу)  

0 0 1,4 

Төрөт мезгилиндеги патология   0 0 1,4 

Ара төрөлүү 0,7 1,0 0 

Жасалма тамактандыруу  0,8 1,4 1,9 

Жаш мезгилинде жетишсиз салмак кошуу  0,6 1,3 1,2 

Ичеги лямблиозу  0,8 3,6 0 

Гельминтоздор 1,4 0 1,8 

КИИ 0,8 0,8 1,4 

Антибактериалдык терапия 0.6 1,4 1,4 

Аллергиялык оорулар з 0.6 1,4 1,4 

Вегетативдик статусунун өзгөрүүсү 2,7 1,8 2,4 
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Ичеги лямблиозу Кыргызстанда кеңири тараган мите курт ооруларынын 

бири (ар түрдүү акындардын маалматтары боюнча 80%), ЖИДС менен 

жабыркаган балдардын 78,8%, контролдук топтогу балдардын –13,3% түздү. 

Ошентип, изилдөөнүн жыйынтыгында кош бойлуулуктун жана төрөттүн 

жагымсыз агымы, тукум куучулуктун «түйшүгү», тамактануу мүнөзүнүн 

бузулууларынын кесепети, ооруга бат – бат чалдыгуу, социалдык –турмуштук 

шартын начар болуусу, ашказан - ичеги жолдорунун функционалдык 

бузулуусунун келип чыгуу мүмкүнчүлүгү, өзгөчө жоон ичегинин дүүлүгүү 

синдорму фактору болуп саналат.  

3.4. Жоон ичегинин дүүлүгүү синдромунун ар түрдүү түрлөрүндө 

дарылоо жана алдын алуу иш чараларын оптималдаштыруу, балдарга 

медициналык жардам көрсөтүүнүн ар түрдүү программаларынын 

медициналык жана экономикалык натыйжалуулугуна салыштырмалуу 

анализ берүү. ЖИДСтин ар бир түрүн дарылоодо далилдүү дарылоо ыкмасын 

пайдалануу менен эки схеманы колдондук: №1- оптималдаштырылган 

(чыгымдуу) жана №2 –жалпы кабыл алынган салттуу (дарылоонун чыгымы аз 

ыкмасы) схема. Ич катуу менен коштолгон ЖИДСти дарылоодо адекваттуу 

терапияны (лактулоза жана мебеверинаны дарылоодо пайдалануу менен) жана 

реабилитацияны тандоо менен, биз сунуштаган дарылоо ыкмаларын 

пайдаланууда клиникалык көрүнүштүн динамикасы жана лабораториялык 

көрсөткүчтөр салттуу схеманы (катрийдин пико-сульфатын жана пробиотиктер 

кошулган но-шпаны пайдалануу менен дарт аныктоо алгоритмин колдонбой) 

пайдаланганга караганда бир топ натыйжалуу болгондугу байкалган. 

Клиникалык көрүнүштүн көрсөткүчтөрү (оору синдромунун ткотоо мөөнөтү 

жана заңдын түрүнүн жана жыштыгынын нормалдашуу мөөнөтү) жана заңды 

копрологиялык жана микробиологиялык изилдөө (5-сүрөт) боюнча биз 

дарылоонун жакшыргандыгын байкадык. 

Динамика клинической 
картины у детей с СРК

с запором на фоне лечения
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Абдоминальная боль Изм.част..стула<3 в нед.

Изм. Стула-твердый Изм. стула-оформ.мягк.

Императивные позывы Чувст. неполн. опор. 

Вздутие живота

Схема лечения 2

Схема лечения 1

 
5-сүр. Дарылоо фонундагы ич катуу менен коштолгон ЖИДС менен 

жабыркаган балдардагы клиникалык көрүнүштүн динамикасы. 
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Ич өтүү менен коштолгон ЖИДСти дарылоодо адекваттуу терапияны 

(лоперамид гидрохлориди, смекта жана пробиотиктер) жана реабилитацияны, 

биз сунуштаган дарылоо ыкмаларын пайдалануу клиникалык көрүнүштүн 

динамикасы жана лабораториялык көрсөткүчтөр салттуу схеманы 

(рифаксимин, смекта и пробиотики) пайдаланганга караганда бир топ 

натыйжалуу болгондугу байкалган. Клиникалык көрүнүштүн көрсөткүчтөрү 

(ич өтүүнүн токтоо мөөнөтү жана метеоризм) (6-сүр) боюнча биз дарылоонун 

жакшыргандыгын байкадык.  

 
6-сүр. Дарылоо фонунда ЖИДСтин клиникалык көрүнүшүнүн 

 динамикасы. 

 

ЖИДСтин аралаш түрүн дарылоодо ичеги симптоматикасынын 

басымдуулугуна жараша адекваттуу терапияны жана биз сунуштаган дарылоо 

схемасын дайындоодо оору синдрому, заңдоо жыштыгы, ичеги 

микрофлорасынын нормалдашуусу боюнча натыйжанын жакшырганын 

байкадык (7-сүрөт).  
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7-cүр. Дарылоо фонунда ЖИДСтин аралаш түрүнүн клиникалык 

көрүнүшүнүн динамикасы.  

ЖИДСке чалдыккан балдардын медикаменетоздук терапиясынын 

оптималдаштырылган жана далилдүү ыкмаларынын ар түрдүү схемаларынын 

медициналык-экономикалык натыйжалуулугун баалоо үчүн ЖИДСтин 

түрлөрүнө жараша стационардык курстун агымында наркы жана 

натыйжалуулугу аныкталган. ЖИДСтин түрлөрүнө жараша дарылоо 

схемаларын пайдаланганга чейин жана андан кийин жашоо сапатын баалоо 

менен оорулардын текшерилген тобуна карата аларды пайдаланууда түздөн-түз 

сарпталган чыгымдык көлөмүн эсептеп чыгып, медициналык –экономикалык 

натыйжалуулугу (МЭН) аныкталган (5-таб.).  

5-таблица. – Госпиталдык денгээлдеги стационарда ЖИДСти аныктоого жана 

дарылоого багытталган медициналык-экономикалык натыйжалуулук системасы  

Параметрлери Ич катуу менен 

коштолгон 

ЖИДС  

Ич өтүү 

менен 

коштолгон 

ЖИДС  

Арала 

ЖИДС 

КЖ ЛС1 өстүрүү бирдигине 

сарпталган чыгымдар 

396,94 334 406,04 

КЖ ЛС2 өстүрүү бирдигине 

сарпталган чыгымдар 

1467,93 1476 738,6 

МЭН  3,72 2,8 1,8 

ЖИДСти дарылоо прграммасында  режимдик жана диеталык 

сунуштарды, психотерапиялык иш чараларды, ичегинин мотордук –

эвакуатордук функциясын нормалдаштырууга, ичеги биоценозун 

нормалдаштырууга багытталган медикаментоздук терапиянын 

оптималдаштырылган жана далилдүү ыкмаларын колдонууну камтыган 

алгачкы курсту жана базалык терапия комплексин пайдалануу жашоо 

сапатынын бирдигине сарпталган чыгымдын аз болуусун  камсыздайт жана ич 

катуу менен коштолгон ЖИДСти дарылоодо медициналык жардамдын 

клиникалык жана экономикалык натыйжалуулугун –3,7 эсеге, ич өтүү менен 

коштолгон ЖИДСти дарылоодо - 2,8 эсеге, ЖИДСтин аралаш түрүндө – 1,8 

эсеге  жогорулатат. 

КОРУТУНДУ 

 
1. Гастроэнтерологиялык патологиянын структурасында ЖИДСтин 

салыштырмалуу бөлүгү 16% ды түзөт.  ЖИДС менен ооруканага жаткырылган 

балдардын арасында ич кату менен коштолгон ЖИДСке чалдыккандар (42,6%), 

жана ЖИДСтин аралаш түрүнө чалдыккан балдар (31,3%)басымдуулук кылат. 

Балдардын ЖИДСнин дарт аныктоодогу маанилүү клиникалык белгилери 

болуп: дефекацияга байланыштуу ичтин оорутуусу (Se=78,8 Sp=78,0), 

башталышы заңдын түрүнүн жана жыштыгынын өзгөрүүсү менен 

байланышкан (Se=95,5 Sp=95,0), ич катуунун жана ич өтүүнүн кезектешүүсү, 
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ич катуу, ич өтүү, метеоризм (Se=60,0 Sp=86,6), заңдагы былжыр суюктуктун 

кошундусу (Se-60,0 Sp=100,0), толук эмес заңдоо сезими, императивдик 

чакыруулар, заңдын жыштыгынын (ДК=57,5) жана түрүнүн  (ДК=11,57) 

өзгөрүүсү.  

2. Ич катуу менен коштолгон ЖИДСте рим критерийлери менен катар 

дарт аныктоодогу жогорку маанилүүлүккө төмөнкүлөр ээ: баланын 

ваготоникалык статусу (ДК=49,2, МК-2,4), щелочтуу рН (ДК=35,2), нормалдуу 

ичеги таякчаларынын санынын бир аз кыскаруусу (ДК=16,1), бактероиддерди 

жетиштүү камтууда (ДК=9,9) ичегинин начар чыйралуусу (ДК=42,5), ичегинин 

гипомотордук функциясы (ДК=9,36) жана сезгенүү белгиери жоктугу 

(ДК=5,76). 

3. Ич өтүү менен коштолгон ЖИДСте заңдоо жыштыгынын күнүнө >3 

болуусу (ДК=33,16), былжыр челдин бөлүнүп чыгуусу (ДК=26,9), 

императивдик чакыруулар (ДК=22,18), толук эмес заңдоо сезими (ДК=14,6), 

суюк заңдоо (ДК=15,5); баланын симпатикотоникалык статусу (ДК=21,18; 

МК=1,8), заңдоонун кычкылдуулугу рН (ДК=56,4), бифидобактериялардын 

кыскаруусу (ДК=8,28) жана шарттуу –патогендик флоранын ашыкча өсүүсү 

(ДК=10,47), лямблиоз (ОШ=3,6), ичегинин чыйралуусункн кчөөсү (ДК=44,7) 

жана  ичегинин гипермотордук  функциясы (ДК=44,7). 

4. ЖИДСтин аралаш түрү баланын нормотоникалык статусу (ДК=53,0), 

копрологиялык нейтралдуу (РН) чөйрө (ДК=12,7), бифидобактериялардын 

санынын өзгөчө кыскаруусу (ДК=9,8) жана шарттуу –патогендик флоранын 

ашыкча өсүүсү (Candida) (ДК=48,4), үстүртөн (бир аз) сезгенүүнүн 

белгилеринин жоктугу (ДК=5,79) жана ичеги чыйралуусунун өзгөрбөгөндүгү 

(ДК=30,1).  

ЖИДСтин аралаш түрү  ич өтүү жана ич катуунун алмашуусу, метеоризм 

(ДК=3,5) жана былжыр суюктуктун бөлүнүп чыгуусу  (ДК=3,5), баланын 

нормотоникалык статусу (ДК=53,0), заңдоонун нейтралдуу рН чөйрөсү 

(ДК=12,7), бифидобактериянын санынын кыскаруусу (ДК=9,8) жана гр. 

түрүндөгү Candida өзгөчө өсүүсү (ДК=48,4), сезгенүү белгилеринин жоктугу 

(ДК=5,79) жана  ичеги чыйралуусунун өзгөрүүсү (ДК=30,1) менен мүнөздөлөт. 

ЖИДСтин аралаш түрү перинаталдык мезгилде патологияга дуушар болгон 

балдарда көп катталат   (МК=2,7). 

5. ЖИДСтин бардык түрлөрүнүн калыптануусундагы тобокелдик 

факторлор болуп баланын вегетативдик статусунун өзгөчөлүктөрү, ИКЖнын 

өнөкөт ооруулары боюнча тукум куучулуктун “түйшүгү”, кош бойлуулуктагы 

табиттин чыргоолугу (талгак болуу), төрөт мезгилиндеги патология, ара 

төрөлүү, жасалма тамактандыруу, жаш мезгилинен тартып жетишсиз салмак 

кошуу, лямблиоз, гельминтоздор, КИИ, бат-бат жасалган  антибактералдык 

терапия, аллергиялык оору. 

6. ЖИДСтин калыптануусунда ИКЖ мотордук, секретордук жана 

сезгичтик функциясын жөнгө салуу механизминин бузулуусунун 

патогенетикалык маанилүүлүгү  тастыкталды. ЖИДСтин ар түрдүү түрлөрүндө 

висцералдык гиперсезгичтүүлүктүн калыптануу предикаторлору төмөнкүлөр 
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менен түшүндүрүлөт: ич өтүү менен коштолгон  ЖИДСте ичеги курттарынын 

жана чүчөк инвазиясынын таасири басымдуулук кылат, аралаш түрүндө болсо 

– перинаталдык факторлор, ич катуу менен коштолгон ЖИДСте висцералдык 

гиперсезгичтүүлүктүн калыптануусунун өөрчүүсү менен вегетативдик 

статусунун өзгөрүүсүнүн таасири жогору.  

7. ЖИДСти дарылоо прграммасында режимдик жана диеталык 

сунуштарды, психотерапиялык иш чараларды, ичегинин мотордук –

эвакуатордук функциясын нормалдаштырууга, ичеги биоценозун 

нормалдаштырууга багытталган медикаментоздук терапиянын 

оптималдаштырылган жана далилдүү ыкмаларын колдонууну  камтыган 

комплекстүү терапия ич өтүү менен коштолгон ЖИДСте  бейтаптарга 

медициналык жардамдын клиникалык жана экономикалык натыйжалуулугун –

3,7 эсеге, ич өтүү менен коштолгон  ЖИДСти дарылоодо - 2,8 эсеге, ЖИДСтин 

аралаш түрүндө – 1,8 эсеге жогорулатат. 

 

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 

 
ЖИДС менен жабыркаган балдардын дартын аныктоодо жана дарылоодо 

YМБ жана саламаттык сактоонун госпиталдык деңгээлиндеги  врачтары үчүн 

төмөнкү алгоритмди жетекчиликке алуу сунушталат: 

 

ЖИДСти аныктоо, дифференциалды каныктоожана аны менен иш алып 

баруу алгоритми  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдоминалдык  кайталануучу оору же ич көңдөйүнүн нормадан   

сырт көрүнүшү: 
 

Тынчсыздануу симптомдору:  

• дене салмагынын мотивдештирилбеген азаюусу; 

• симптомдордун түнкүсүн сакталуусу (уктоо мезгилинде);  

• ичтин туруктуу интенсивдүү орутуусу; 

• абалынын начарлашынын өсүүсү; 

• лкалтыратма; 

• ректалдык кан агуулар; 

• стеаторея; 

• лактозаны, фруктозаны жана  глютенди көтөрө албоо;  

• лабораториялык көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсү. 

 

Ичтин төмөнкү симптомдордун бирөөсү же бир 

нечеси менен байланышкан оорутуусу же 

нормадан четтөөсү:  

 Дефекация актысынан кийин жеңилдөөчү 
абдоминалдык оору. 

 Башталышы заңдоо жыштыгынын 

өзгөрүүсүнө байланышкан   

 Башталышы заңдоо түрүнүн  өзгөрүүсүнө 
байланышкан   

 

 

гастроэнтерологго ыкчам 

багыттоо  

 

Ооба Жок  

Ичегинин органикалык 

патологияясын аныктоо  
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Ич катуу менен 

коштолгон ЖИДС 

Ич өтүү менен коштолгон 

ЖИДС 

Аралаш ЖИДС 

1. Диетотерапия 

2. Лактулоза  

3. Пробиотиктер  

4. Ичтин оорутуусунда 

– мебеверин 

1. Диетотерапия 

2. Лоперамид 

гидрохлодриди 

3. Смекта 

4. Пробиотиктер  

 

5. Ичтин оорутуусунда – 

мебеверин 

 
 

Оорунун негизги  

симптомдоруна жараша : 

- ич катууда: 

1. Диетотерапия 

2. Лактулоза  

3. Пробиотиктер  

- ич өтүүдө: 

1. Диетотерапия 

2. Лоперамид 

гидрохлодриди 

3. Смекта 

4. Пробиотиктер  

- ичтин оорутуусунда – 

мебеверин 

Ич өтүү 
менен 

коштолго

н түрү  

Жок Ооба

а  

ЖИДС :түрлөрү 

Бейтапты текшерүү планы: 

 Кандын жалпы анализи,  

 СРБга кан тапшыруу   

 Канды биохимиялык  

изилдөө  

 Ич көңдөйүн кыска 

толкундуу изилдөө  

 Жабык канга заң тапшыруу 

 Копрология  
  Заңдын микробиологиясы 

Ирригоскопия. 
 Колонофиброскопия. 

 жоон ичегинин былжыр 

челинин биопсиясы   

 ткандык 

трансглутаминазга жана 

гландинге антитела 
 

Ич катуу 

менен  

аралаш 

 (IBS-C): катуу же 

коргоол сымал заң 

(тип 1-2) — >25% 

дефекация жана 

суюк же суу аралаш  

заң (тип 6-7) - <25% 

ич өткөккө каршы 

же ичти 

жумшартуучу 

каражаттар 

колдонулбаган 

дефекация  

 

 (IBS-D): суюк же суу 

аралаш заң (тип 6-7) 

— >25% дефекация 

жана катуу же коргоол 

сымал заң (тип 1-2) - 

<25% ич өткөккө 

каршы же ичти 

жумшартуучу 

каражаттар 

колдонулбаган 

дефекация  

 (IBS-М): твердый 

или комковатый 

стул —> 25% 

дефекаций и 

жидкий или 

водянистый стул 

—> 25% ич 

өткөккө каршы 

же ичти 

жумшартуучу 

каражаттар 

колдонулбаган 

дефекация  

 

• органикалык патологиянын 

оордугуна жана мүнөзүнө жараша 

ооруканага жаткыруу; 

 •оорунун 3 айдан ашуун 

убакытка созулуусу; 

• амбулатордук дарылоонун 

натыйжалуу болбогондугу. 

 

Баланын абалынын жакшыруусу: 

 Абдоминалдык ооруулардын жана нормадан четтөөнүн  чектелиши. 

 Заңдын мүнөзүнүн жана жыштыгынын калыбына келиши   

Ооба Жок  

Жоон ичегинин дүүлүгүү синдромунун агымынын ар түрдүүлүгүнө жараша  терапия  

 (IBS-C): катуу же 

коргоол сымал заң 

(тип 1-2) — >25% 

дефекация жана 

суюк же суу аралаш 

заң (тип 6-7) - <25% 

ич өткөккө каршы 

же ичти 

жумшартуучу 

каражаттар 

колдонулбаган 

дефекация  
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бар ИКЖ дартын 

дифференциалдык аныктоо 

үчүн баланы ооруканага 

жаткыруу  

ЖИДСтин кайталануусунун алдын алуучу иш чаралар: 

 Бейтапты окутуу 

 Диеталык сунуштар (жеке тамактануу адаттарын 
талкуулоо, кабыл алуунун натыйжасында ооруу 

симптомдорунун пайда болуусун күчөтүүчү азык –

түлүктөрдү бөлүү); «тамактануу күндөлүгүн» 

жүргүзүүнү сунуштоо. 

 Тамактануу режимин сактоо, тамак ашты дайыма 
кабыл алуу, суюуктукту жетиштүү кабыл алуу. 

  Өзүн актабаган дары каражаттарын колдонуудан 

чыгаруу.  
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КОРТУНДУСУ 
14.01.08. адистиги боюнча «Балдардын жоон ичегисинин дүүлүгүү 

синдрому (клиникасы, дарт аныктоонун оптималдуулугу, дарылоо жана 

алдын алуу)» темасында Джетыбаева Айна Бапаевнанын медицина 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу диссертацисына  

 
Негизги сөздөр: балдар, жоон ичегинин дүүлүгүү синдрому, дарт 

аныктоо. 

Изилдөө обьектиси: 4 жаштан 17 жашка чейинки ЖИДС менен 90 бала 

жана функционалдык жарасы жок дүүлүгүүсү менен 30 бала.  

Изилдөө максаты: балдардын жоон ичегисинин дүүлүгүү синдромунда 

клинико-функционалдык параметрлерин изилдөөнүн негизинде ЖИДСтин ар 

кандай түрлөрүнүн калыптануу механизмин тактоо жана аларды аныктоонун, 

дарылоонун жана алдын алуунун натыйжалуулугун көтөрүү боюнча иш 

чараларды иштеп чыгуу.  

Изилдөө ыкмасы: жалпы клиникалык изилдөө жана атайын изилдөөлөр 

(заңды копрологиялык жана микробиологиялык изилдөө, ирригоскопия, 

колонофиброскопия, жоон ичегинин былжырлуу челинин биопсиясы, 

глиадинге жана ткандык трансглутаминазга карата антителолорду аныктоо, 

кардиоинтервалография). 

Изилдөө жыйынтыктары: Ич катуу менен коштолгон ЖИДС учурунда 

төмөнкү көрүнүштөр дартты аныктоодо жогорку мааниге ээ: баланын 

ваготоникалык статусу (ДК=49,2), копрологиялык щелочтуу чөйрө (РН) 

(ДК=35,2), (ДК=9,9) бактероиддери жетиштүү камтууда нормалдуу жоон ичеги 

таякчасынын (ДК=16,1) санынын кыскаруу тенденциясы, ичегинин нормалдуу 

чыйралуусунун төмөндүгү (ДК=42,5), ичегинин гипомотордук функциясы 

(ДК=9,36) жана сезгенүү белгилери (ДК=5,76) жок болгон учурдагы  

спастикалык колит көрүнүшү (ДК=30,0). 

Ич өтүү менен коштолгон ЖИДСте: заңдын кычкылдуулугу (рН) 

(ДК=56,4), бифидобактериялардын санынын айрыкча төмөндүгү (ДК=8,28) 

жана шарттуу-патогендик флоранын ашыкча көп болуусу (ДК=10,47), ичегинин 

ашыкча чыйралуусу (ДК=44,7) жана ичегинин гипермотордук функциясы 

(ДК=44,7), баланын симпатикотоникалык статусу (ДК=21,18) маанилүү 

белгилери болуп саналат. 

ЖИДСтин аралаш түрүнүн дарт аныктоодогу маанилүү белгилери: 

баланын нормотоникалык статусу (ДК=53,0), копрологиялык нейтралдуу (РН) 

чөйрө (ДК=12,7), бифидобактериялардын санынын айрыкча төмөндүгү 

(ДК=9,8) жана шарттуу-патогендик флоранын ашыкча көп болуусу (Candida) 

(ДК=48,4), сезгенүү белнгилеринин жоктугу (ДК=5,79), ичеги чыйралуусунун 

өзгөрбөгөндүгү (ДК=30,1).  
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ЖИДСтин бардык түрлөрүнүн калыптануу тобокелдигинин факторлору 

болуп ИКСтин өнөкөт оорууларынын тукум куучулук кесепети, кош бойлуу 

мезгилинде аялдардын табитинин чыргоолугу (талгак болуу), төрөт 

мезгилиндеги ар түрдүү патология, ара төрөлүү, жасалма жол менен 

тамактандыруу, ымыркай курагында салмагынын жетишсиздиги, лямблиоз, 

гельминтоздор, КИИ, антибиотиктерди бат- бат алуу, аллергиялык ооруулар.  

ЖИДСтин аралаш түрү балдарда көбүнчө перинаталдык мезгилдин 

патологиясында (МК=2,7); ич өтүү менен коштолгон ЖИДС – 

симпатикотоникалык статустагы балдарда (МК=1,8) жана лямблиоз болгон 

учурда (МК=3,6); ич катуу менен коштолгон ЖИДС ваготоникалык статусу бар 

балдарда (МК=2,4) катталат.  

Ичегинин мотордук-эвакуатордук иштөөсүн жана ичеги биоценозун 

жөнгө салууга багытталган күн тартиби жана диетикалык сунуштарды, 

психотерапиялык иш чараларды, далилдүү дарыларды колдонууну ыкмаларын 

камтыган комплекстик дарылоо программасын колдонуу жашоо сапатын 

жакшыртуунун бирдигине сарпталган чыгымды кыскартууну камсыздайт жана 

медициналык жардамдын клиникалык жана экономикалык натыйжалуулугун 

арттырат. Тактап айтканда, натыйжалуулук ЖИДСтин ич катуу менен 

коштолгон түрүндө – 3,7 эсе, ич өтүү менен коштолгондо – 2,8 эсе, аралаш 

түрүндө – 1,8 эсе жогорулайт. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: изилдөөнүн жыйынтыктарын ҮМБ, 

балдар стационарларынын иш практикасына киргизүү. 

Колдонуу чөйрөсү: ҮМБ, балдар стационарлары. 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертации Джетыбаевой Айны Бапаевны на тему «Синдром 

раздраженного кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, 

лечения и профилактики)» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 - педиатрия. 
Ключевые слова: дети, синдром раздраженного кишечника, 

диагностика. 

Объект исследования: 90 детей в возрасте от 4 до 17 лет с СРК и 30 

детей с функциональной неязвенной диспепсией. 

Цель исследования: на основании исследования клинико-лабораторных 

параметров при функциональных нарушениях кишечника у детей уточнить 

механизмы формирования различных форм СРК и разработать рекомендации 

по совершенствованию методов его диагностики и повышению эффективности 

лечения и профилактики. 

Методы исследования: общеклиническое обследование и специальные 

исследования (копрология и микробиологическое исследование испражнений, 

ирригоскопия, колонофиброскопия, биопсия слизистой оболочки толстого 

кишечника, определение антител к глиадину и тканевой трансглутаминазе, 

кардиоинтервалография). 
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Результаты исследования: при СРК с запорами высокую 

диагностическую значимость имеют: ваготонический статус ребенка (ДК=49,2), 

щелочная рН испражнений (ДК=35,2), снижение числа нормальной кишечной 

палочки (ДК=16,1) при достаточном содержании бактероидов (ДК=9,9), низкий 

тонус кишечника (ДК=42,5), гипомоторная функция кишечника (ДК=9,36) и 

отсутствие признаков воспаления (ДК=5,76). 

Диагностически значимыми признаками СРК с диареей являются: кислая 

рН испражнений (ДК=56,4), преимущественное снижение числа 

бифидобактерий (ДК=8,28) и избыточный рост условно-патогенной флоры 

(ДК=10,47), повышение тонуса кишечника (ДК=44,7), и гипермоторная 

функция кишечника (ДК=44,7), симпатикотонический статус ребенка 

(ДК=21,18). 

Для смешанной формы СРК характерны: нормотонический статус 

ребенка (ДК=53,0), нейтральная среда испражнений (ДК=12,7), 

преимущественное снижение числа бифидобактерий (ДК=9,8), избыточный 

рост условно-патогенной флоры (ДК=48,4), отсутствие признаков 

поверхностного воспаления (ДК=5,79), отсутствие изменений тонуса 

кишечника (ДК=30,1).  

Факторами риска формирования всех форм СРК являются наследственная 

отягощенность по хроническим заболеваниям ЖКТ, патология беременности и 

родов, недоношенность, искусственное вскармливание, отставание в весе с 

раннего возраста, лямблиоз, гельминтозы, ОКИ, частая антибактеральная 

терапия, аллергические заболевания. Смешанная форма СРК достоверно чаще 

регистрируется у детей с патологией перинатального периода (ОШ=2,7); СРК с 

диареей - у пациентов с симпатикотоническим статусом (ОШ=1,8) и лямблиозе 

(ОШ=3,6); СРК с запором – на фоне ваготонического статуса ребенка 

(ОШ=2,4). 

Использование комплексного лечения СРК, включающего рекомендации 

по режиму и диете, психотерапевтические мероприятия, медикаментозную 

терапию с доказанной эффективностью, направленного на нормализацию 

моторно-эвакуаторной функции кишечника, процессов пищеварения и 

всасывания, нормализацию биоценоза кишечника, обеспечивает наименьшие 

затраты на единицу качества жизни и увеличивает клиническую и 

экономическую эффективность медицинской помощи в лечении СРК с 

запорами - в 3,7 раз, СРК с диареей - в 2,8 раз, смешанной формы – в 1,8 раз. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования 

рекомендуется внедрить в практику ЦСМ и детских стационаров. 

Область применения: ЦСМ, стационары для детей. 

 

SUMMARY 
Dzhetybayeva's Aina Bapayevna dissertation thesis "Irritable Bowel Syndrome 

in Children (Clinic, Optimization of Diagnostics, Treatment and Prophylaxis)" for a 

degree of the Candidate of Medical Sciences in the specialty 14.01.08 - pediatrics. 

Keywords: children, Irritable bowel syndrome. 
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Research object:  90 children aged from 4 to 17 years with IBS and 30 

children with functional non-ulcer dyspepsia.  Purpose of the study: Based on the 

study of clinical and functional parameters of IBS in children to clarify the 

mechanisms of formation of various forms of IBS and to develop measures 

improving the efficiency of their diagnosis, treatment and prevention. 

Methods: Conducted study of the social, hygienic child's family status with 

IBS, objective research including physical examination and special investigations 

(scatological and microbiological examination of stool, barium enema, 

colonofibroscopy, biopsy of the colonic mucosa membrane, determination of 

antibodies to gliadin and tissue transglutaminase, cardiointervalography). 

Results: High diagnostic values in IBS with constipation are: vagotonic status 

of the child (DK = 49.2), scatological alkaline environment (pH) (DK = 35.2), the 

downward trend of the normal colon bacillus (DC = 16.1 ) with sufficient content of 

bacteroides (DC = 9.9), low tone of the intestine (DC = 42.5), hyper motor bowel 

function (DC = 9.36) and the phenomenon of spastic colitis (DC = 30.0) in the 

absence of signs of inflammation (DK = 5.76). 

Diagnostically significant symptoms of IBS with diarrhea are scatological 

acidic (pH) environment (DK = 56.4), the preferential reduction in the number of 

bifidobacteria (DK = 8.28) and overgrowth of opportunistic pathogens (non-

pathogenic staphylococci) (DC = 10.47), increase bowel tone (DC = 44.7), signs of 

inflammation of the surface (DK = 30.1) and hypermotor bowel function (DC = 

44.7), sympathicotonic status of the child (DK = 21.18). 

Diagnostically significant symptoms of the mixed form of IBS are 

normotensive status of the child (DK = 53.0), scatological neutral (pH) environment 

(DK = 12.7), the preferential reduction in the number of bifidobacteria (DC = 9.8) 

and overgrowth of opportunistic flora (of Candida) (DK = 48.4), the absence of signs 

of inflammation of the surface (DK = 5.79), lack of bowel tone changes (DC = 30.1). 

Risk factors for the formation of all forms of IBS are family history of chronic 

gastrointestinal disease, toxemia of pregnancy, the pathology of childbirth, 

prematurity, feeding, underweight from an early age, giardiasis, helminthiasis, OCI, 

frequent anti-bacterial therapy, allergic diseases. The mixed form of IBS significantly 

more frequently recorded in children with perinatal pathology (OR = 2.7); IBS with 

diarrhea - a child with sympathicotonic status (OR = 1.8) and giardiasis (OR = 3.6); 

IBS with constipation - against the backdrop of vagotonic status of the child (OR = 

2.4). Use in treatment of IBS primary course and the complex basic therapy, 

including the regime and dietary recommendations, psychotherapeutic interventions, 

the use of optimized and evidentiary methods of drug therapy aimed at normalizing 

the motor-evacuation function of the intestine, digestion and absorption, the 

normalization of intestinal biocenosis, provides the lowest cost unit and increases the 

quality of life and clinical care cost-effectiveness in the treatment of constipation IBS 

- 3.7 times, diarrhea IBS - 2.8 times, mixed forms - 1.8 times. 

Recommended use: results of the study recommended to introduce the 

practice to CFM, children's hospitals. 

Scope: FDG, CFM, children's hospitals  


