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ИШТИН ЖАЛПЫ МYНθЗДθМθСY 
 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. ДСУнун маалыматтары 
боюнча балдардын ден-соолугунун калыптануусуна биологиялык башаты гана 
таасир этпестен, социалдык-экономикалык жана экологиялык шарттар да 
таасир этет.   

Балдардын ден-соолугуна курчап турган чөйрөдөгү факторлордун, 
өзгөчө, радионуклеиддердин, өсүмдүктөрдү коргоочу химиялык каражаттардын 
жана минералдык жер семирткичтердин терс таасирлери көптөгөн илимий 
изилдөөлөр аркылуу далилденген (А.А. Абдылдаева, 2009; А.В. Лобзова, 2009; 
К.Т. Турдубаев, 2010). Чөйрөнүн агрессивдүү факторлору менен чакырылган 
экологиялык жактан шартталган оорулар катталууда (Е.А. Ожегов, 2005; A.H. 
Abou-Zeid et al., 2006; С.Дж. Боконбаева, 2008). 

Балдардын экопатологиясы тармагында жүргүзүлүп жаткан көптөгөн 
изилдөөлөргө карабай балдардын саламаттыгынын абалында экологиядан көз 
каранды болгон бузулуулардын (нормадан четтөөлөрдүн) аныкталуусу татаал 
маселелерден болуп кала берүүдө, бул көрүнүш экологиялык факторлордун 
таасиринин ар түрдүүлүгүнөн жана негизги себептик–натыйжалык 
байланыштарын аныктоонун татаалдыгынан улам келип чыгууда (З.Х. 
Мажитова, 2007). Курчап турган чөйрөнүн ар түрдүү деңгээлдеги булгануулары 
менен шартталган бир нече климаттык –географиялык аймактары бар 
Кыргызстан үчүн курчап турган чөйрөнүн балдардын саламаттыгына тийгизген 
таасирин жана экологиялык тобокелдикте жашаган балдарда экопатологиянын 
калыптануусунун мыйзам ченемдүүлүгүн иликтөө актуалдуу болуп саналат. 

ДСУ өөрчүүнүн тубаса кемтиктерин курчап турган чөйрөнүн 
индикаторлору болуп саналган экоассоцияциялаган оорулардын катарныа 
киргизет. Бул жагдайлар Кыргызстандын экологиялык гетерогендик 
аймактарында жашаган балдардын саламаттык абалына системалык түрдө 
контроль жүргүзүү жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүү зарылдыгын 
негиздейт. 

Жогоруда айтылгандардын баары Кыргызстандын түштүгүндөгү 
экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдарга дарылоо – алдын 
алуу жардамдарын жакшыртуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу үчүн 
экологиялык тобокелдиктеги аймактарда экопатологиянын калыптануусунун 
мыйзам ченемдүүлүгүн иликтөө боюнча изилдөө иштерин жүргүзүүгө негиз 
болуп саналат. 

Диссертациянын темасынын мекеме тарабынан аткарылган илимий 
программалар менен байланышы.  

Диссертациялык изилдөө Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун 
«Кыргыз Республикасынын экологиялык гетереогендик аймактарында жашаган 
балдардын жана мектеп жашындагы балдардын ден-соолугун чыңдоодогу 
медициналык жана социалдык аспектилер» (мамлекеттик каттоо № 0006994) 
изилдөө планына ылайык жүргүзүлдү. 
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Изилдөөнүн максаты: 
Кыргызстандын түштүгүндөгү гетерогендик аймактарда балдарды 

медициналык тейлөө жана дартты алдын ала болжолдоонун натыйжалуу 
программаларын иштеп чыгуу үчүн экологиялык тобокелдиктеги аймактарда 
экопатологиянын калыптануусунун мыйзам ченемдүүлүгүн белгилөө. 

Изилдөөнүн милдеттери:  
1. Кыргызстандын түштүгүндөгү гетерогендик аймактарда жашаган 

балдардын өнөкөт патологияларынын ар түрдүү түрлөрүнүн структурасын 
жана жыштыгын аныктоо. 

2. Кыргызстандын түштүгүндөгү гетерогендик аймактарда жашаган 
балдардын экопатологиясынын синдромдорунун жыштыгын жана 
структурасын аныктоо.  

3. Кыргызстандын түштүгүндөгү гетерогендик аймактарда жашаган 
балдардын айкалышкан өнөкөт ооруларынын калыптануусунун тобокелдик 
факторлорунун рангалык маанилүүлүгүн аныктоо. 

4. Кыргызстандын түштүгүндөгү экологиялык тобокелдиктеги аймактарда 
айкалышкан өнөкөт патологияянын өөрүү ыктымалдуулугун алдын ала 
болжолдоо критерийлерин иштеп чыгуу. 

5. Экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардын экологиялык 
жактан детерминацияланган өнөкөт ооруларын эрте аныктоо, алдын алуу 
жана аларды дарылоо боюнча комплекстүү программаларынын 
натыйжалуулугун көтөрүүнүн чараларын илимий жактан негиздөө.    
Илимий жаңычылдыгы: 
 Экологиялык детерминацияланган патология балдарда үчтөн кем эмес 

өнөкөт оорунун бар болуусу менен мүнөздөлө тургандыгы тастыкталган, муну 
менен катар Кыргызстандын түштүгүндө экопатология ядролук калдыктар 
сакталган аймактагы жалпы оорулардын 4,2%ын, пахта айдалган аймактарда – 
4,1%ын, тамеки өстүргөн аймактарда – 3,7%ын түзө тургандыгы тастыкталган. 
Экопатология структурасы радиоактивдүү булгануулар бар аймактарда көп 
(Р<0,001) аныкталуучу айкалышкан өнөкөт оорулардын кеңири кездешүүсү 
менен сүрөттөлөт жана ал өөрчүүнүн тубаса кемтиги (60,9%), өөрчүүнүн аз 
сандагы аномалиясы (58,0%), стигма жогорку деңгээли (r=0,5-0,94) менен 
айкалышкан.  

 Ядролук калдыктар сакталган аймактар пахта айдалган жана тамеки 
өстүрүлгөн (Р>0,05) аймактарга караганда өзгөчөлүккө ээ химиялык же 
радиациялык гиперсезгичтүүлүк (18,5%) жана өнөкөт интоксикация (11,7%) 
синдромдорунун көп табылуусу менен айырмаландыгы алгачкы жолу 
белгиленген. 

 Кыргызстандын түштүк аймактарындагы гетерогендик аймактарда 
жашаган балдардын ооруларынын  калыптануусунун медико-биологиялык 
жана социалдык чөйрөлүк факторлорунун комплексинде алгачкы жолу 
салыштырмалуу жагымдуу (Р<0,05) аймактарга караганда,  ядролук калдыктар 
сакталган аймактарда (БК=12,5), тамеки өстүргөн аймактарда (БК=9,6) жана 
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пахта айдалган аймактарда (БК-9,6) экологиялык жактан шартталган 
оорулардын келип чыгуусунда экологиялык факторлордун алдын ала 
болжолдоонун маанилүүлүгү артыкчылыкка ээ болгон. 

 Кыргызстандын түштүгүндөгү гетрогендик аймактарда жашаган 
балдардын ооруларынын экологиялык портретин мүнөздөө алгачкы жолу 
көрсөтүлгөн, анын өзгөчөлүгү болуп инфекциялык синдромдун (89,2%), 
инфекциялык-аллергиялык синдромдун (54,5%) белгилеринин жогорку 
деңгээли, стигманын жогорку даражасы (38,7%) жана организмдин өзгөчөлүккө 
ээ болбогон резистенттүүлүгү саналат. Аталган синдромдор экологиялык 
детерминацияланган патологиянын дарт аныктоо коду болуп саналат.     

 Кыргызстандын түштүгүндөгү экологиялык тобокелдиктеги 
аймактарда жашаган балдарга алдын алуу, санитардык-гигиеналык жана 
медициналык жардам деңгээли сакталган учурда айкалышкан өнөкөт 
патологиялардын жакынкы 5 жыл аралыгында 1,65 эсеге жогорулоосун 
болжолдоого болот. Аталган далил ар түрдүү аспектилерде балдарды 
медициналык тейлөөнү жакшыртуу зарылдыгын негиздөө болуп саналат. 

Алынган жыйынтыктардын практикалык маанилүүлүгү 
Экологиялык жагымсыз аймактардагы балдардын экопатологиясынын 

жыштыгы жана структурасы тууралуу маалымат бул аймактарда медициналык 
жардамдын көлөмүн пландаштырууда пайдаланылуусу мүмкүн. 

 Практикалык саламаттык сактоо үчүн: 
- экопатологиянын калыптануу тобокелдик факторлору 
конкреттештирилген;  
- экологиялык жактан шартталган дарт аныктоо критерийлери 
көрсөтүлгөн; 
- зыяндуу агенттерди камтуусу боюнча ар түрдүү аймактарда жашаган 
балдар арасында тобокелдик топторун, дартты аныктоону, дарылоо – 
реабилитациялык иш чараларды калыптандыруу алгоритми иштелип 
чыккан. 
 Изилдөө жыйынтыктарын медициналык жогорку окуу жайларда 

студенттерди жана квалификациясын жогорулатууда врачтарды 
окутууда пайдаланууга болот. 

Алынган жыйынтыктардын экологиялык маанилүүлүгү 
Изилдөө жыйынтыктарын практикалык саламаттык сактоого жайылтуу 

экологиялык жактан жагымсыз аймактарда жашаган балдардын дартын 
кыскартуунун жана жашоо сапатын көтөрүүнүн эсебинен медициналык-
экономикалык натыйжалуулукка ээ болот. 

Изилдөө жыйынтыктарын практикага жайылтуу 
Ош жана Жалал-Абад облустарынын аймактык ооруканаларында (АО) 

жана ҮМБларында «Курчап турган чөйрөнүн булгануусуна байланышкан 
факторлор» жана «Сырткы чөйрөнүн таасиринин кесепеттери» Т 98.1 
рубрикасы Y 97 боюнча  Х  кароодогу оорулардын Эл аралык 
классификациясына ылайык, дарт аныктоо критерийлери жана 
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наменклатуралары; Ю.Е. Вельтищеванын (1996) критерийлери жана 
классификациясы боюнча синдромалдык «экологиялык диагноз»; экологиялык 
тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдарды активдүү диспансеризациялоо 
боюнча сунуштар жайылтылган.    

Диссертациянын коргоого киргизилген негизги жоболору 
 Экологиялык жактан шартталган оорулар, ядролук калдыктар 

сакталган аймактарда жашаган балдарда – 4,2%, тамеки өстүргөн аймактарда 
жашаган балдарда – 3,7%, пахта өстүргөн айматарда жашаган балдарда - 4,1% 
кездешкен жана айкалышкан өнөкөт оорулар (3төн кем эмес), фондук абалдары 
(2 же андан көп), стигмациянын жогорку деңгээли, аз сандагы аномалиянын 
болуусу (r =0,58 - 0,94) жана өөрчүүнүн тубаса кемтиги (r =0,65- 0,45) 
мүнөздөлөт. 

 Айкалышкан өнөкөт оорулар радиоактивдүү булгануу 
аймактарында көп кездешкен (Р<0,001) жана өөрчүүнүн тубаса кемтиги 
(60,9%), өөрчүүнүнү аз сандагы аномалиясы (58,0%) менен айкалышкан, ошону 
менен катар өнөкөт патологиянын, стигманын деңгээлинин (r=0,94) жана 
өөрчүүнүн тубаса кемтигинин (r=0,65) ортосунда түздөн-түз корреляциялык көз 
карандылык белгиленген. 

 Экологиялык жагымсыз аймактарда жашаган балдардагы тубаса 
жана айкалышкан өнөкөт патологиянын калыптануу тобокелдиги чөйрөлүк, 
медициналык, биологиялык жана социалдык факторлордун комплексине 
байланышкан. Чөйрөлүк (экологиялык) факторлорду алдын ала болжолдоонун 
маанилүүлүгү ядролук калдыктар сакталган аймактардагы (БК=12,5) (Р<0,05) 
экологиялык жактан шартталган оорулардын келип чыгуусунда артыкчылыкка 
ээ болуп саналат. 

 Экологиялык жактан шартталган оорулардын келип чыгуусун жана 
сакталуусун аныктоонун коду болуп инфекциялык жана аллергичлык 
синдромдордун айкалышы (БК=12,6), дисэмбриогенез стигмасынын жогорку 
деңгээли (БК=8,9), лейко- жана лимфопения (БК=6,8), туберкулин үлгүсүнө 
гиперреакция (БК=3,8) саналат. 

 Кыргызстандын түштүгүндөгү гетерогендик аймактарда жашаган 
балдарды медициналык жактан тейлөө программаларын жакшыртуу 
зарылдыгына илимий негиз болуп жакынкы 5 жыл аралыгында өнөкөт 
патологиянын жыштыгынын көбөйүү ыктымалдуудлугу болуп саналат, бул 
акыркы 10 жылга карата математикалык моделдик көрсөткүчтөрдүн негизинде 
белгиленген.   

Изденүүчүнүн жеке салымы 
Изденүүчү мектептердеги балдарды скринингдик текшерүүдө топтогон 

материалдар, экологиялык синдромдорго ээ пациенттерди иргөө, кийин толук 
түрдө даттанууларын тактоо, анамнезин жыйноо, медициналык кароо, 
лабораториялык жана инструменталдык текшерүү сыяктуу изилдөөлөрдү 
камтыган клиникалык–функционалдык текшерүүлөр, тобокелдик факторлорун 
аныктоо боюнча балдардын ата-энелерин сурамжылоо боюнча жеке иштерди 
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жүргүздү. Алынган маалыматтарды анализдөө жана интерпретациялоо, 
статистикалык жактан кайра иштеп чыгуу жана басылмаларды даярдоо иштери 
жеке автор тарабынан жүргүзүлдү. 

Изилдөө жыйынтыктарын апробациялоо 
Диссертациянын жыйынтыктары тууралуу Кыргызстандын акушер-

гинекологдорунун, педиатрлардын жана балдар хирургдарынын  II съездинде 
(Бишкек, 2010), «Клиникалык медицинанын жана билим берүүнүн актуалдуу 
маселелери» илимий-практикалык конференцияда (Ош, 2010), Евразия 
өлкөлөрүнүн жана Түрк тилдүү өлкөлөрдүн педиатрларынын 13 конгрессинде 
(Чолпон-Ата, 2013),  «Педиатрияга, балдар хирургиясына жана 
перинатологияга заманбап мамиле» Эл аралык илимий – практикалык 
конференциясында (Чолпон-Ата, 2015) маалымат берилген. 

Диссертациянын жыйынтыктарынын басылмаларда толук 
чагылдырылышы 

Диссертациянын темасы боюнча 12 басылма жарыяланды, анын ичинен 
КР МАК сунуштаган басмаларда, 2 – РНИЦ индексациялаган чет элдик 
басылмаларда жарык көрдү. 

Диссертациянын структурасы жана көлөмү 
Диссертация 91 бет көлөмүндө компьютердик тексте терилген, киришүү, 

изилдөөнүн көлөмүн жана ыкмаларын сүрөттөө, адабияттар тууралуу 
маалымат, жеке изилдөө главалары, корутунду жана практикалык сунуштар 
бөлүгүнөн турат. 32 таблица жана 12 сүрөт чагылдырылган, библиографиясы 
орус тилдүү жана чет элдик авторлордун 197 булагын камтыйт. 

ДИСЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ   
Диссертациянын киришүү бөлүгүндө изилдөө жүргүзүүнүн 

актуалдуулугу жана зарылдыгы, изилдөөнүн максаты жана милдети илимий 
жаңычылдыгы жана иштин практикалык маанилүүлүгү берилген. 

1 -  глава. Адабияттар тууралуу маалымат. Балдардагы экопатология 
агымынын калыптануусуна жана клиникалык өзгөчөлүктөрүнө заманбап көз 
караштарды чагылдырган басылмаларга аналитикалык байкоо жүргүзүлгөн.   

2 - глава. Изилдөө материалдары жана ыкмалары. Изилдөө 3 этапта 
жүргүзүлгөн. Биринчи этаптын максаты болуп КР түштүгүндөгү экологиялык 
тобокелдиктеги аймактарда 5 же андан көп мезгилге туруктуу жашаган 
балдардагы (мектеп окуучуларындагы) клиникалык синдромдордун жыштыгын 
жана структурасын аныктоо жана изилдөө болуп саналат.  Материалдарды 
жыйноо жана сурамжылоо, ата-энелер арсында анкета жүргүзүү, түздөн-түз 
медициналык кароо ыкмасында жүргүзүлгөн. 1867 мектеп окуучусу 
текшерилген: радиоактивдүү калдыктар сакталган аймактарда (Майлуу- Суу) – 
357 бала, тамеки өстүргөн аймактарда (Ноокат району) – 460, пайда айдалган 
аймактарда (Кара-Суу району) – 670, экологиялык жагымдуу аймактарда (Алай 
району) – 380. 

Изилдөөнүн 2-этабында изилденүүчү аймактык тилкедеги патологиялык 
сипмтомдору жана синдромдору аныкталган 915 балага клиникалык – 
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функционалдык текшерүү жүргүзүлгөн: Майлуу-Суу шаарынан - 190 балага, 
Ноокат районунан – 215 балага, Кара Суу районунан - 340 жана Алай 
районунан - 170 балага. Экологиялык синдромдорду аныктоо үчүн Ю. Е. 
Вельтищеванын жана В. В. Фокееванын (1996) номенклатуралары жана 
критерийлери пайдаланылды.   

Госпиталдык изилдөө этабында эки же андан ашык фондук абалдар 
менен, анын ичинде, ӨТК (ТЖК) менен да, айкалышкан дарылоого 
резистенттүү болгон аныкталган айкалышкан өнөкөт оорулардын (3 жана андан 
ашуун) клиникалык-функционалдык мүнөздөмөлөрүнө проспективдүү жана 
ретроспективдүү иликтөө жүргүзүлдү. Экологиялык тобокелдиктеги 
аймактарда жашаган айкалышкан өнөкөт ооруларга чалдыккан 588 бала 
текшерилди: радиациялык калдыктар сакталган аймактарда - 93 бала, тамеки 
өстүрүлгөн аймактарда - 140, пахта айдалган аймактарда – 248, экологиялык 
жагымдуу аймактарда - 107. Экологиялык жактан шартталган ооруларга МКБ Х 
Т-98 рубрикасы боюнча «Сырткы себептердин таасиринин кесепети» Z 58.1-
58.9 рубрикасы боюнча «Курчап турган чөйрөнүн физикалык факторлору 
менен байланышкан көйгөйлөр» номенклатуралары боюнча, диагноз коюлат.  

Дарт аныктоо критерийлери болуп: 
1. Тобокелдиги жогору аймактарда 5 жылдан ашуун убакытта 

жашаган балдар; 
2. 3 же андан ашуун онөкөт самотиптик оорулар менен айкалышкан 2 

же андан ашуун фондук абалдын бар болуусу; 
3. Өнөкөт оорулардын терапиясына карата резистентүүлүк.   
Иликтенип жаткан аймактарда патогендик факторлордун деңгээлин 

аныктоо максатында текшерүү мезгилинде (2013-2014-ж.ж.) КР АН 
медициналык көйгөйлөр институтунун ЮО лабораториясы тарабынан 
сунушталган жашоо чөйрөсүн изилдөө жыйынтыктары пайдаланылган. 

Тубаса жана өнөкөт патологиянын калыптануусунун жана тобокелдик 
факторлордун катыштык байланышы алардын чоңдугу боюнча изилденген: 
салыштырмалуу тобокелдик (СТ), мүмкүнчүлүктөрдүн катышы (МК), 
атрибуттук тобокелдик (АТ). Тубаса жана өнөкөт айкалышкан патологиянын 
калыптануу тобокелдигин алдын ала болжолдоо Вальддын бирдей эмес, 
ырааттуу процедурасы жана дискриминанттык анализ (Е.В. Гублер, 1990) 
ыкмаларынын негизинде сезгичтиги (Se), өзгөчөлүүлүгү (Sp), жана болжолдуу 
коэффициенти (БК) жана маалыматтуулугу (I) боюнча белгиленди жана бөлүп 
кароо ыкмалары аркылуу аткарылды. Алынган жыйынтыктарды статистикалык 
жактан кайра карап чыгуу прикладдык программалар пакетинин 
(MicrosoftWindowsEXCEL 5,0, SPSS 12,0, EpiInfo 2000) жардамы аркылуу 
жүргүзүлдү. Маалыматтар базасын түзүү жана аларды иштетүү IBMPC Pentium 
– 500 заманбап маалыматтык технологиясн пайдалануу менен жүргүзүлдү. Ар 
түрдүүлүктөрдүн ынанымдуулугу Стьюдент критерийлери боюнча бааланды. 

3 - глава. Жеке изилдөө жана аларды талкуулоо жыйынтыктары 
берилген. 3.1. Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү экологиялык 
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тобокелдиктеги аймактарда балдардын экопатологиясынын клиникалык 
түрлөрүнүн жыштыгы жана структурасы. 

Экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдар экологиялык 
жактан жагымдуу аймактарда жашаган балдарга караганда төмөнкү жалпы 
симптомдор көбүрөөк белгиленген: бат чарчоо 1,9%), өңү кубаруу (47,8% -
50,8%), трофикалык бузулуулар, астеноневротикалык синдром (17,9% - 14,8%), 
нейроциркулятордук дистония (14,9% - 15,8%), (Р<0,05). Инфекциялык жана 
аллергиялык синдромдордун жыштыгы экологиялык тобокелдиктеги 
аймактардан көп деле айырмаланган жок (Р>0,05).  
1 - таблица – Экологиялык жактан жагымсыз аймактарда жашаган балдарда 
кезд–шүүчү өнөкөт айкалышкан оорулардын жыштыгы жана орточо саны.  

 
         Аймагы 
Өнөкөт 
ооруулардын  
жыштыгы  

Радиациялык 
калдыктар 
жайгашкан 
аймактар 

Тамеки 
айдалган 
аймактарда 

Пахта 
өстүрүлгөн 
аймактарда 

Экологиялык 
жактан жагымдуу 

аймактарда   

3 кө чейинки 
өнөкөт оорулар 
менен 
жабыркаган 
балдардын %    

 
48,4 

 
45,5 

 
44,8 

 
25,8 

3 кө чейинки 
өнөкөт оорулар 
менен 
жабыркаган 
балдардын %    

 
4,2 

 
3,7 

 
4,1 

 
2,4 

Өнөкөт 
айкалышкан 
оорулардын 
орточо саны 
(М±m)   

 

4,7±0,9 

 

4,2±0,7 

 

4,3±0,8 

 

2,7±0,3 

Өнөкөт 
айкалышкан 
оорулары бар 
балдардын 
фондук (негизги) 
оорууларынын 
орточо саны 
(М±m)   

 

2,8±0,3 

 

2,4±0,4 

 

2,3±0,5 

 

1,9±0,2 

 
Иликтенген аймактык тилкелерде жашаган балдарды клиникалык –

функционалдык жактан текшерүү жыйынтыктары боюнча өнөкөт оорулар 
радиациялык калдыктар аймактарда - 52,6%, тамкеи айдаган аймактарда – 
49,3%, пахта өстүрүлгөн аймактарда –– 48,9% балдарда аныкталган, бул 
экологиялык жактан жагымдуу шартта жашаган балдарга салыштырмалуу эки 
эссе жогорку көрсөткүчтө экендигин айгинелейт (28,2%). 
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Экологиялык жактан жагымсыз ар түрдүү аймактарда 3 кө чейинки 

өнөкөт оорулардын орточо саны 44,8% жана 48,4% чейинки балдарда, 3 төн 
ашык оорулары бар - 3,8 - 4,2% чейинки балдарда катталган (табл. 1). 

Экологиялык жактан жагымсыз аймактарда жашаган балдарда 
салыштыруу тобундагы балдардын аналогдук көрсөткүчтөрүнө (2,4%) 
караганда 3 же андан ашуун системасынын патологиясынын айкалышы 
көбүрөөк белгиленген. 

42,6

24,7

66

44,6

61,2

37,9

ЖДА хронические 
расстройства 

питания

фоновые состояния

регион хвостохранилищ

табакосеющий регион

хлопкосеющий регион

28,4 17,8
35,2 23,1 11,5

35,7
72,827,4

15,3

24,6
25,1

9,7

32,4

75,2

28,8

14,7

30
25,8

13,8

33,8

75,5

хронические заболевания

 

1 – сүр. Экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардын 
фондук абалдары жана айкалышкан өнөкөт ооруларынын структурасы 
(%). 
 
Экологиялык тобокелдиктеги аймактарда төрөлгөн жана туруктуу 

жашаган балдардын айкалышкан өнөкөт ооруларынын структурасында ичеги – 
карын оорулары, жүрөк –кан тамыр оорулары, бронх -өпкө системасынын жана 
заара бөлүп чыгаруу жолдорунун оорулары, перинаталдык мезгилдин 
кесепеттери басымдуулук кылган. 

Фондук абалдардын ичинен өнөкөт тамак сиңирүүсүнүн бузулуусу, 
мурун- тамак инфекциялары, ТЖА (темир жетишсиздиги анемиясы) 
басымдуулук кылган (1-сүрөт). 

Экоассоцииялаган оорулардын маркери болуп өөрчүүнүн тубаса кемтиги 
(анын ичинде тубаса жүрөк кемтиги), өөрчүүнүн аз сандагы аномалиясы (анын 
ичинде жүрөк) (WHO, 2000) саналат. 
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Айкалышкан оорулардын структурасында өөрчүүнүн тубаса кемтиги 
(ӨТК, ТЖК), өөрчүүнүн аз сандагы аномалиясы (ӨАСА) уу калдыктар 
сакталган жерде туруктуу жашаган балдарда экологиялык тобокелдиктеги 
башка аймактарда жашаган балдарга караганда көп кездешкен (2-сүр). 
 

 
 
2 –сүр. Экологиялык тобокелдиктеги ар түрдүү аймактарда жашаган 
балдарда аныкталган өөрчүүнүн тубаса кемтиги жана өөрчүүнүн аз 
сандагы аномалиясынын жыштыгы (%). 
 
Бириктиргич тканынын дисплазиясынын стигмасынын орточо саны бир 

балага экологиялык жактан жагымсыз аймактарда: ядролук калдыктар 
сакталган аймактарда 11,4; пахта өстүрүлгөн аймактарда - 9,7; тамеки айдалган 
аймактарда – 10,3; салыштырмалуу жагымдуу аймактарда - 5,6. 

Өнөкөт айкалышкан оорулардын фонунда өөрчүүнүн аз сандагы 
аномалиясы экологиялык гетерогендик аймактарда жашаган балдар арасында 
көбүнчө бирдей санда табылган, мында ядролук калдыктар сакталган аймактар 
өөрчүүнүн аз сандагы аномалиясы көп кездешүүсү (58,0%) менен 
айырмаланган. 

Ошентип, экологиялык жактан жагымсыз аймактарда жашаган балдарда 
ӨАСА жана ӨТК көп экендиги аныкталган, өзгөчө, радиациялык калдыктар 
сакталган аймактарда көп кездешкен. ӨАСА менен ӨТК айкалышы 
морфогенездин олуттуу бузулуусунун ыктымалдуулугу тууралуу күбөлөндүрөт 
жана өнөкөт патологиянын айкалышкан түрлөрүн аныктоого кошумча 
текшерүү жүргүзүлүүсү зарыл экендигин билдирет. 

Экологиялык жагымсыз аймактарда туруктуу жашаган балдардагы 
экологиялык жактан шартталган ооруларынын өөрчүүсүн алдын ала болжолдоо 
ыкмаларын иштеп чыгуу үчүн айкалышкан өнөкөт ооруларынын, ӨАСА, ӨТК, 
стигмациянын даражасынын өз ара байланышы изилденди. 

ӨАСА сыяктуу стигманын көрүнүшүнүн жыштыгынын өсүүсү менен үч 
же андан ашуун өнөкөт ооруларга ээ балдардын санынын өскөндүгү байкалган. 
Ядролук калдыктар сакталган аймактарда (r = 0,94) тамеки жана пахта 
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өстүрүлгөн аймактарга (r = 0,69 и r = 0,58,) эң жогорку корреляциялык 
байланыштын болгону байкалган (табл. 2).  
 
2 - таблица – Экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардагы 
өнөкөт самотикалык патология менен МРСнын коррелятивдик көз 
карндылыгынын көрсөткүчү 
 
Көрсөткүчтөрү 
 
Экологиялык 
тобокелдиктеги 
аймак 

Өнөкөт 
оорулар 

МАС менен 
жабыркаган 

балдардын саны 
% 

Корреляциянын 
коэффициенти, r 

Ядролук 
калдыктар 
сакталган жайлар   

1 12,2 0,40 
2 29,8 0,69 

3 жана андан 
көп  

58,0 0,94 

Тамеки 
өстүрүлгөн 
аймактар 

1 39,5 0,25 
2 36,3 0,30 

3 жана андан 
көп 

24,2 0,69 

Пахта айдалган 
аймактар 

1 37,1 0,20 
2 35,5 0,30 

3 жана андан 
көп 

27,4 0,58 

 
3 - таблица - ӨТК менен жабыркаган балдардын айкалышкан өнөкөт 
ооруларынын өөрчүүсүнүн коррелятивдик көрсөткүчү  

 
   Көрсөткүчтөрү 
 
Аймагы  

Өнөкөт оорулар ТЖК менен 
жабыркаган 

балдардын саны % 

Корреляциянын 
коэффициенти, 

r 
Ядролук 
калдыктар 
сакталган 
жайлар   

1 7,1 - 0,4 
2 7,1 -0,69 
3 жана андан көп 85,7 0,65 

Тамеки 
өстүрүлгөн 
аймактар 

1 4,5 -0,5 
2 31,8 -0,71 
3 жана андан көп 63,6 0,45 

Пахта айдалган 
аймактар 

1 12,5 -0,6 
2 30,7 -0,6 
3 жана андан көп 56,8 0,40 
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Экологиялык тобокелдиктеги ӨТК жыштыгынын бир, эки, үч жана андан 
көп өнөкөт оорулар менен өз ара байланышы түздөн – түз анализденди (табл. 
3). 

Үч же андан ашык өнөкөт оорулардын өөрчүүсү менен ӨТК менен 
жабыркаган балдарда жетишээрлик так көз карандылыкка байкоо жүргүзүлөт: 
ядролук калдыктар сакталган аймактар - r=0,65; тамеки өстүрүлгөн аймактарда 
r= 0,45 жана пахта өстүрүлүүчү аймактарда r = 0,40.  

3.2.Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү экологиялык 
тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардын экопатологиялык 
синдромунун жыштыгы жана структурасы.   

Балдардын организминин өзгөчөлүгүнө, алынган дозанын таасир 
этүүсүнүн узактыгына жана уулуу заттын касиетине жараша уулуу заттардын 
таасири астында төмөнкүдөй синдромдор өнүгөт: экологиялык дезадаптация 
(СЭЛ), химиялык жана радиациялык гиперсезгичтик синдрому (СНДГ), өнөкөт 
интоксикация синдрому (СХИ) (Вельтищева Ю.Г. жана авторлор, 1996).  

 
4 - таблица – экологиялык тробокелдикте жайгашкан аймактарда туруктуу 
жашаган балдардын экопатологиясынын негизги синдромдорунун жыштыгы 
                       Аймагы 
 
Экопотологиялык 
синдромдор 

Уу калдыктар 
сакталган 
аймактар 
n=190 

Тамеки 
өстүрүлгөн 
аймактар 
n=215 

Пахта 
өстүрүлүүчү 
аймактар 
(n=340 

Экологиялык 
жагымдуу 
аймактар 
n=170 

Экологиялык 
дезадаптация синдрому 

75,7 * 71,8 * 76,1 * 38,2 

өзгөчөлүккөө ээ 
химиялык/радиациял
ык гиперсезгичтик 
синдрому  

12,5 ** 10,5 ** 11,4 ** 3,6 

өнөкөт интоксикация 
синдромдору  

11,7 ** 8.6 * 9.1 * 4,2 

Өнөкөт оорулар  46,6 * 49,2 * 48,9 * 26,8 
ЖТК 48 (51,6) * 17 (22,3) 36 (23,8) 25 (23,3) 
Айкалышкан өнөкөт 
оорулар фонундагы 
МАРС   

54 (58,0) * 18 (23,6) 41 (27,1) 25 (23,3) 

Өнөкөт оорулардын 
социалдык жактан 
мааниге ээ кесепети 
(майыптуулук) 

6,3 ** 4,18 * 4,1 * 2,5 

Эскертүү: *- салыштырмалуу жагымдуу аймактар менен салыштырууда ар 
түрдүүлүктөрдүн ынанымдуулугу P<0,05; **- салыштырмалуу жагымдуу аймактар 
менен салыштырууда ар түрдүүлүктөрдүн ынанымдуулугу P<0,001. 
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Ядролук калдыктар сакталган аймактарда ӨТК Жана ӨАСА аныкталуу 
жыштыгы экологиялык тобокелдиктеги башка аймактарга (тамеки жана пайхта 
айдалган аймактарга) салыштырмалуу эки эссе жогору болгон. 

Экологиялык жагымдуу аймактарга караганда экологиялык тобокелдикте 
жайгашкан, өзгөчө тамеки жана пахта айдалган аймактарда, жашаган балдар 
аарсында өнөкөт оорулар көбүрөөк катталган. Уулуу калдыктар сакталган 
аймактарда ӨТК жана ӨАСА (Р<0,05) башка аймактарга салыштырганда 
көбүрөөк катталган, бул балдардын жогорку деңгээлдеги (6,3%) 
майыптуулугуна алып келген.   

Ошентип, КР экологиялык тобокелдикте жайгашкан аймактарында 
экологиялык жагымдуу аймактарына караганда балдардын майыптуулугунун 
бир топ жогорку деңгээлин камсыздаган өнөкөт оорулар жана экопатологиянын 
негизги клиникалык түрлөрү көбүрөөк табылган. Социалдык жактан маанидеги 
өөрчүүнүн тубаса аномалиясы (ӨТК жана ӨАСА) ядролук калдыктар сакталган 
аймактарда көп катталган, бул балдардын майыптуулугу структурасында 
аталган патологиянын жогорку үлүшүн камсыздады. 

3.3. Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү экологиялык 
тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардагы тубаса жана өнөкөт 
айкалышкан патологиянын калыптануусундагы тобокелдик факторлору 
жана алдардын рангалык маанилүүлүгү. 

Медициналык факторлор арасында түйшүк жараткан акушердик 
анамнездер (ОР=8,0), өлүү төрөлүү эпизоддору (ОР=6,1), кош бойлуулуктун 
эрте мөөнөтүндө бирден ашуун бойдон түшүүлөр (ОР=2,02), алдын ала 
даярдалбаган аборттор, урогениталдык инфекция (ОР=6,1), ата-энесинин 
самотикалык оорулары (5,1), үй-бүлөдө тубаса жана тукум куучулук 
оорулардын болуусу, баланын төрөлгөндөгү салмагынын аз болуусу, 
түйүлдүккө кычкылтектин начар жетүүсү сыяктуу оорулар, оорулардын эрте 
белгилеринин кеч билинүүсү, диспансердик көзөмөлдүү жоктугу, саламаттык 
сактоо уюмдарында балдарды текшерүүнүн жана дарылоонун адекваттуу эмес 
жүргүзүлүүсү басымдуулук кылды. 

Балдардын саламаттыгынын тобокелдигинин биологиялык 
факторлорунун арасында төмөнкүлөр бөлүнүп каралган: эненин жашынын 
41ден жогору болуусу, туугандар арасындагы нике. 

Социалдык факторлор арасында: үйбүлөнүн социалдык жактан начар 
деңгээли, тамеки тартуу, алкоголдук ичимдик колдонуу,  аялдардын психо -
эмоционалдык жактан ашыкча жабыркоосу, кош бойлуулукту пландоо боюнча 
маалыматынын жоктугу жана тиешелүү сунуштарды аткарбоосу, ата-энелердин 
кесиптик жактан зыяндуу жумуштарда иштөөсү, мектептерде окуу 
процессинин интенцификациясы, тиричиликте жана мектептерде 
физиологиялык жана гигиеналык нормалардын сакталбоосу, сергек жашоо 
оборазы боюнча тура маалыматтын жоктугу, тура эмес тамактануу. 
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Экологиялык жагымсыз аймактарда жашаган балдардын дартынын 
тобокелдигинин чөйрөлүк факторлорунун арасында төмөнкүлөр бөлүнүп 
каралган: суунун уран менен ууланусу, айыл чарбасында пайдаланылган 
химиялык заттардын таасири (пестициддер, туруктуу уулуу заттар ж.б.), 
бөлмөнүн ички жана сырткы чөйрөсүндөгү абанын булгануусу, санитардык-
гигиеналык нормаларга тура келбеген сууларды пайдалануу, санитардык 
гигиеналык канааттандырбаган шарттар, капысынан алынган травмалар. 

Кыргызстандын ар түрдүү экологиялык гетерогендик аймактарында 
жайгашкан аймактарында медициналык, социалдык жана биологиялык 
факторлорду алдын ала болжолдоонун маанилүүлүгү өнөкөт айкалышкан 
патологиянын жүрүшүндөгү ынанымдуу айырмачылыктарды көрсөтө алган 
жок (табл. 5). 
Таблица 5. - Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү экологиялык 
гетерогендик аймактарда жашаган балдардагы өнөкөт айкалышкан оорулардын 
калыптануусундагы тобокелдик факторлору рангалык маанилүүлүгү (БК) 
 

        
             Аймагы 
 
Тобокелдик 
факторлору 

Уулуу 
калдыктар 
сакталган 
аймактар 
 

Тамеки–
айдалган 
аймактар   

Пахта 
өстүрүлгөн 
аймактар  

Экологиялык 
жагымдуу 
аймактар    

Медициналык 7,6 7,2 7,4 7,2 
Чөйрөлүк 12,5 * 9,1 * 9,6 * 6,8 
Социалдык 7,3 7,4 7,2 6,8 
Биологиялык 4,6 4,8 4,8 4,2 

Эскертүү: *- Р экологиялык жагымдуу аймактар менен салыштыруудагы ар түрдүүлүк 
<0,05. 

 
Экологиялык жактан жагымсыз аймактардагы тубаса жана айкалышкан 

өнөкөт патологиянын келип чыгуусундагы чөйрөлүк факторлор, өзгөчө 
Майлуу- Суу шаарында жашаган балдарда айкалышкан өнөкөт патологиянын 
келип чыгуусу (БК=12,5) чоң мааниге ээ. 

Бул аймакта ымыркайлардын өлүү санын анализдеп көргөндө (Майлуу- 
Суу төрөт бөлүмүнүн отчеттук маалыматтары боюнча) ӨТКга байланышкан 
перинаталдык өлъм саны (р ≤ 0,05 - r=0,42), 1 жашка чейинки балдардын 
өлүспонтанны саны (р ≤ 0,05 - r=0,36) менен комплекстүү антропогендик 
жүктөмън ортосундагы статистикалык мааниге ээ корреляциялык көз 
карандылыкты белгилөөгө мүмкүндүк берди. 

3.4. Кыргызстандын түштүгүндөгү экологиялык тобокелдиктеги 
аймактарда жашаган балдардагы, анын ичинен, өөрчүүнүн тубаса кемтиги 
менен жабыркаган балдардагы айкалышкан өнөкөт ооруулардын 
өөрчүүсүнүн алдын алуу  
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Экологиялык жактан жагымсыз аймактарда жашаган балдарда 
инфекциялык жана инфекциялык – аллергиялык синдромдор менен жабыркаган 
балдардын жогорку пайызы, стигманын жогорку даражасы, лейкоцитопения 
жана лимфопения түрүндөгү өзгөчөлүккөө ээ болбогон резистенттүүлүктүн 
төмөндөөсү, кургак учук үлгүсүнө гиперреакциянын болуусу патологиялык 
процесстердин келип чыгуусунун жана өнөкөт түргө айлануусунун өзгөчөлүккө 
ээ болбогон негизи болуп саналат (табл. 6). 

 
6 - таблица - Экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардагы 
айкалышкан өнөкөт ооруларды, анын ичинде ӨТК, алдын ала болжолдоо 
боюнча клиникалык жана лабораториялык көрсөткүчтөр (индикаторлор) 
 

            Аймагы 
 
 
Белгилери   

Уулуу 
калдыктар 
сакталган 
аймактар 
(n=190) % 

Тамеки 
айдалган 
аймактар 
(n=215) 
% 

Пахта 
өстүрүлгөн 
аймактар 
(n=340) 
% 

Болжолдоо 
коэффициенти  
(КК=100lgP(SiBi1/
SiBi2)  

Инфекциялык 
Жана 
аллергиялык 
синдромдордун 
айкалышы 

 
27,8 

 
24,6 

 
24,9 

 
12,6 

Дисэмбриогенез 
стигмасынын 
санынын 
көбөйүүсү (2-3 
степени)  

 
35,0 

 
19,3 

 
20,3 

 
8,9 

Лейко- жана 
лимфопения   

11,5 8,0 9,5 6,8 

Кургак учук 
үлгүсүнө 
гиперреакция     

5,5 5,8 6,7 3,5 

Тимомегалия  18,5 8,5 9,2 3,8 

 
Бул көрсөткүчтөрдүн бары иммунологиялык реактивдүүлүктүн 

декомпенсация стадиясына дал келет жана экологиялык тобокелдикте 
жайгашкан аймактарда жашаган балдардын самотикалык ден-соолугунуну 
бузулуусу тууралуу күбөлөндүрөт.   

Экологиялык тобокелдикте жайгашкан аймактарда жашаган балдардын 
экологиялык жактан шартталган айкалышкан өнөкөт оорууларынын 
калыптануу ыктымалдуулугу жогоруда аталган белгилердин болуусунда   1,5 
жана 1,6 эсеге чейин(Р<0,05) жогорулайт (табл. 7). 
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Таблица 7 – Экологиялык тобокелдикте жайгашкан аймактарда жашаган 
балдардын экологиялык жагымсыз факторлордун болуусундагы айкалышкан 
өнөнкөт ооруларынын калыптануу ыктымалдуулугу (МК= (а/b) / (с/d) 

 

Аймагы 
 
 

Уулуу калдыктар 
сакталган 
аймактар 

n=190 

Тамеки айдалган 
аймактар 

n=215 

Пахта 
өстүрүлгөн 
аймактар 

n=340 

Экологиялык 
жагымдуу аймактар 

n=170 

Ош 1,6 1,5 1,5 0,8 

Бөлүнүп каралган белгилер экологиялык тобокелдиктеги аймактарда 
жашаган балдарда айкалышкан өнөкөт оорулардын калыптануусун алдын ала 
болжолдоого мүмкүндүк берет.  

Экологиялык тобокелдиктеги аймактарда туруктуу жашаган балдар 
арасынан айкалышкан өнөкөт патологиянын калыптануу тобокелдиги жогору 
топторун бөлүп кароо, өз убагында көрүлгөн алдын алуу, дырлоо жана 
реабилитациялоо чаралары өнөкөткө айлануу жана майыптуулукка алып келүү 
жыштыгын кыскартууга белгилүү бир таасирин тийгизет.   

Экологиялык жактан шартталган ооруларга байланышкан кырдаалдарды 
алдын ала болжолдоо жана кырдаалды жөнөкөй экспоненциалдык 
жымсалдоонун жардамы менен моделдештирүүдө экологиялык тобокелдиктеги 
аймактарда жашаган балдарга медициналык жардам уюштуруу сакталган 
шартта акыркы 5 жыл ичинде оорунун жаңы учурларын каттоону 1,65 эсеге 
жогрорулатуу мүмкүнчүлүгү бар экендиги белгиленген. 

3.5. Экологиялык жактан детерминацияланган өнөкөт ооруларга 
чалдыккан балдарга карата алдын алуу, эрте аныктоо жана диспансердик 
көзөмөлгө алуу програмаалырн оптималдаштыруу   

Аталган бөлүмдө экрологиялык жагымсыз аймактарда туруктуу жашаган 
балдардын ден-соолугун жакшыртууга багытталган алдын алуу, дарт аныктоо 
жана реабилитациялоонун стратегиялык жана тактикаалык милдеттери 
чагылдырылган. 

Программанын иш чаралары төмөнкүлөргө багытталган: 
 Педиатриялык жардам уюштурууну жакшыртуу, экологиялык жогорку 

тобокелдиктеги аймактарда туруктуу жашаган балдарды жана өспүрүмдөрдү 
медициналык тейлөө жана саламаттыгын чыңдоонун заманбап 
технологияларын өркүндөтүү; 

 өнөкөт оорулардан, ӨТК кесепетинен келип чыккан өлүм санын кыскартуу; 
 амбулаториялык шартта колдоочу терапиянын коопсуздугун 

жогорулатуунун эсебинен социалдык жактан мааниге ээ ооруларга 
чалдыккан балдардын стационарларда күнүмдүк жатак орундарда 
болуусунун санын кыскартуу. 
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КОРУТУНДУ 
 

1. Экологиялык жактан шарталган оорулар экиден кем эмес фондук 
абалдын болуусунда үчтөн кем эмес өнөкөт оорулар менен айкалышуусу менен 
мүнөздөлөт, ядролук калдыктар сакталган аймактакрда жашаган балдардын - 
4,2%, пахта өстүрүлгөн аймактарда жашаган балдардын - 4,1% тамеки айдалган 
аймактарда жашаган балдардын – 3,7% ында калыптанат. Айкалышкан 
оорулардын структурасында тубаса жүрөк кемтиги (60,9%), өөрчүүсүндөгү аз 
сандагы аномалия (58,0%), булапрдын жыштыгы уулуу калдыктар сакталган 
аймактарда бир топ жогору (Р<0,001).   

2. Кыргызстандын түштүгүндөгү экологиялык тобокелдиктеги 
аймактар экологиялык дезадаптация, өзгөчөлүккө ээ химиялык же радиациялык 
гиперсезгичтүүлүк, өнөкөт интоксикация синдромдорунун балдарда көп 
(Р<0,05) аныкталуусу, болгондо да, ядролук калдыктар сакталган аймактарда 
пахта жана тамеки айдалган аймактарга салыштырмалуу көп табылуусу менен 
айырмаланат. 

3. Кыргызстандын түштүгүндөгү гетерогендик аймактарда жашаган 
балдардагы экопатологиянын калыптануу тобокелдиги чөйрөсү, медико-
биологиялык жана социалдык факторлордун комплекстүү таасирлери менен 
шартталган. Өнөкөт оорулардын калыптануусунда экологиялык факторлордун 
болжолдонгон маанилүүлүгү уулуу калдыктар сакталган аймактарда (БК=12,5), 
тамеки айдаган аймактарда (ПУ=9,1) жана пахта өстүрүлгөн аймактарда 
(БК=9,6) салыштырмалуу жагымдуу аймактарга караганда басымдуулук кылат 
(Р<0,05). 

4. Балдардагы экологиялык жактан шартталган патологияны 
болжолдоо жана анны аныктоо индикаторлору болуп инфекциялык (89,2%), 
инфекциялык - аллергиялык (54,5%) синдромдор, стигмациянын жогорку 
даражасы (58,7%), өзгөчөлүккө ээ болбогон резистенттүүлүк саналат. 

5. Балдарга медициналык жардам көрсөтүү шартында түштүк 
аймактарда жакынкы 5 жыл аралыгында экологиялык жактан шартталган 
айкалышкан өнөкөт оорулардын жана ӨТК 1,65 эсе өсүүсү болжолдонууда, бул 
балдар калкына медициналык контроль жүргүзүүнүн оптималдаштырылган 
түрлөрүнүн конкреттүү шарттарын иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.    

 
ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 

 
Экологиялык жактан жагымсыз аймактарда туруктуу жашаган балдардын 

саламаттык абалына ҮМБ, ҮВТ деңгээлдеринде комплекстүү баа берүү 
төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

1. Экологиянын таасиринин кесепеттерин аныктоо максатында 
жогорку тобокелдиктеги балдардын топторун бөлүп кароо жана узак мөөнөттүү 
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медициналык мониторинг жүргүзүү жана дартты эрте аныктоону камсыздоо 
жана аныкталган дартты коррекциялоо сунушталат.   

2. Балдардагы экологиялык жактан детерминацияланган ооруларды 
эрте аныктоо максатында экологиялык жактан шартталган тубаса жана 
айкалышкан өнөкөт ооруларды алдын ала болжолдоо критерийлерин жайылтуу 
сунушталат.   

3. Экологиялык жактан жагымсыз аймактарда жашаган бардык балдар 
6 айда 1 жолу медициналык кызматкерлердин кароосунан өтүп турууга тийиш 
жана зарыл учурда жылына 1 жолу текшерилип турууга тийиш (антропометрия, 
гемоглобин деңгээлин, ичеги курттарына заң тапшыруу, көкүрөк клекткасына 
флюороскопия (графия), ЭКГ). 

4. КР экологиялык жактан жагымсыз аймактарында жашаган мектеп 
жашындагы балдады диспансердик көзөмөлгө алуу алгоритми ар бир балага 
карата иштелип чыккан динамикалык көзөмөл жана жеке дарылоо – ден 
соолугун чыңдоо программаларынын камтууга тийиш. 
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КОРУТУНДУ 

14.01.08. “Педиатрия” адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 
илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган Жантураева 
Бактыгүлдүн “Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү экологиялык 
коркунуч чөлкөмдөрүндөгү баладарда экопаталогияныны жүрүшүнүн 
калыптанышы жана клиникалык өзгөчөлүктөрү” деген темадагы 
диссертациялык ишине 
 

Негизги сөздөр: балдар, экология, дартка чалдыккандык, алдын ала 
болжолдоо, коркунуч факторлору. 

Изилдөөнүн объектиси: Кыргызстандын түштүгүндөгү экологиялык 
коркунучтагы региондордо жашаган окуучулар (1867) жана алардын ата-
энелери, алардын ичинен изилденүүчү аймактык бөлүмдүн чегинде 
паталогиялык симптомдору жана сииндромдору ачыкка чыккан 915 бала, 
айкалышкан өнөкөт оорулар менен ооруган 988 бала. 

Изилдөөнүн максаты: дартка чалдыгууну алдын ала болжолдоонун 
натыйжалуу программаларын иштеп чыгуу жана Кыргызстандын түштүгүндөгү 
гетерогендик аймактарда балдарды медициналык тейлөө үчүн экологиялык 
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тобокелдиктеги аймактарда экопаталогиянын калыптанышынын 
мыйзамченемдүүлүктөрүн белгилөө. 

Изилдөөнүн методдору: анкетирлөө, скрингдик текшерүү, атайын 
клиникалык-лабораториялык, инструменталдык жана статистикалык. 

Изилдөөнүн натыйжалары: экологиялык тобокелдиктеги аймактарда 
балдардагы экологиялык жактан шартталган оорулар айкалышкан өнөкөт 
оорулардын бар болуусунда (3 жана андан көп), фондук абалдарда (2 жана 
андан көп), сигмациянын жогорку даражасында  аз сандагы аномалиянын жана  
өөрчүүнүн тубаса кемтигинин  бар болуусунда аныктала тургандыгы 
белгиленген, ядролук калдыктарды сакталган аймактарда жашаган балдарда  - 
4,2%, тамеки өстүрүлүүчү аймактарда жашаган балдарда - 4,1%, пахта 
өстүрүлүүчү аймактарда жашаган балдарда - 3,7% катталган. Экологиялык 
жактан жагымсыз аймактарда жашаган балдарда тубаса жана айкалышкан 
өнөкөт оорунун калыптануу тобокелдиги чөйрөлүк, медициналык, биологиялык 
жана социалдык факторлор менен байланыштуу. Чөйрөлүк (экологиялык) 
факторлорду алдын ала болжолдоонун маанилүүлүгү ядролук калдыктар 
сакталган аймактарда экологиялык жактан шартталган оорулардын пайда 
болуусунда артыкчылык кылат. Инфекциялык жана алергиялык синдромдордун 
айкалышы, дисэмбриогенез стигмасынын жогорку деңгээли, лейкопения жана 
лимфопения, туберкулиндик үлгүгө гипперреакция экологиялык жактан 
шартталган оорулардын пайда болуусунун жана сакталуусунун диагностикалык 
коду болуп саналаары далилденген. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: изилдөөнүн жыйынтыктары мектеп 
практикасына, үй-бүлөлүк медицина борборлоруна жана аймактык 
ооруканаларга, ошондой эле медициналык ЖОЖдордун окуу программаларына 
сунушталат. 

Колдонуу тармагы: педиатрия, үй-бүлөлүк медицина, экологиялык 
медициина. 

 
РЕЗЮМЕ 

диссертации Жантураевой Бактыгул на тему «Формирование и 
клинические особенности течения экопатологии у детей в зонах 
экологического риска юга Кыргызской Республики» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 
«Педиатрия» 
 

Ключевые слова: дети, экология, заболеваемость, прогнозирование, 
факторы риска. 

Объект исследования: школьники (1867) и их родители, проживающие в 
регионах экологического риска юга Кыргызстана, из них 915 детей с 
выявленными патологическими симптомами и синдромами в пределах 
изучаемого территориального участка, 588 детей с сочетанными хроническими 
заболеваниями. 
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Цель исследования: установить закономерности формирования 
экопатологии в регионах экологического риска для разработки эффективных 
программ прогнозирования заболеваемости и медицинского обслуживания 
детского населения в гетерогенных зонах юга Кыргызстана.  

Методы исследования: анкетирование, скрининговое обследование, 
специальные клинико-лабораторные, инструментальные и статистические. 

Результаты исследования. Установлено, что экообусловленные 
заболевания у детей в регионах экологического риска диагностируются при 
наличии сочетанных хронических заболеваний (3 и более), фоновых состояний 
(2 и более), при высокой степени стигмации, наличии малых аномалий и 
врожденных пороков развития, выявлены у 4,2% детей в регионах 
хвостохранилищ ядерных отходов, у 3,7% - в табакосеющем регионе, у 4,1%- в 
хлопкосеющем регионе. Риск формирования врожденной и сочетанной 
хронической патологии у детей, проживающих в регионах экологического 
неблагополучия, связан с комплексом средовых, медицинских, биологических и 
социальных факторов. Прогностическая значимость средовых (экологических) 
факторов преобладает в происхождении экообусловленных заболеваний в 
регионе хвостохранилищ ядерных отходов. Доказано, что диагностическим 
кодом возникновения и хронизации экообусловленных заболеваний является 
сочетание инфекционного и аллергического синдромов, высокий уровень стигм 
дисэмбриогенеза, лейко- и лимфопения, гиперреакция на туберкулиновую 
пробу. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования 
рекомендуются внедрить в практику школьного здравоохранения, центров 
семейной медицины и территориальных больниц, а также в учебные программы 
медицинских ВУЗов. 

Область применения: педиатрия, семейная медицина, экологическая 
медицина. 

 
SUMMARY 

Zhanturaeva’s Baktygul thesis on "Formation and clinical features of the 
Ecopathology course of children in the areas of environmental risk in the south 
of the Kyrgyz Republic" for the degree of Candidate of Medical Sciences on a 
specialty 14.01.08 "Pediatrics" 
 

Key words: children, t“e environmental impact, disease, congenital heart 
disease, prognosis, risk factors 

The object of study: pupils (1867) and their parents who l”ve in the regions of 
environmental risk in southern Kyrgyzstan, 915 child“en identif”ed  with 
pathological symptoms and syndromes within the studied territorial area, also 588 
children identified with concomitant chronic diseases. 

Purpose of the study: to establish regularities of Ecopathology formation in 
ecological risk regions for the development of effective programs for the prediction 
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of morbidity and health care for child population in heterogeneous areas of southern 
Kyrgyzstan. 

Methods: surveys, screening, special clinical and laboratory, instrumental and 
statistical. 

Results of the study. It was established that ecologically conditioned diseases 
in children in the ecological risk regions are characterized by concomitant chronic 
diseases (3 or more), the background state (2 or more), a high degree of 
stigmatization, the presence of smaIl anomalies and congenital malformations. 
Revealed that ecological conditioned diseases in 4,2% of children in the areas of 
nuclear waste tailings, 3,7% - in tobacco dissemination region, 4,1% - in the cotton-
producing regions. The risk of congenital and concomitant chronic diseases in 
children who live in regions of ecological trouble, associated with complex of 
environmental, medical, biological and social factors. Prognostic significance of 
environmental (ecological) factors prevalent in the origin of ecological conditioned 
diseases in the region of nuclear waste tailings. It is proved that the diagnostic code 
of origins and chronization of ecologically conditioned diseases is a combination of 
infectious and allergic syndromes, high levels of stigma dysembryogenesis, leuko- 
and lymphopenia, overreaction to the tuberculin test. 

Recommended use: results of the study recommend introducing the practice 
of school health, family medicine centers and regional hospitals, as well as in the 
curricula of medical schools. 

Scope: pediatrics, family medicine, environmental medicine. 
 


