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ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 
 

Диссертациялык иштин актуалдуулугу. Ымыркай курактагы 
балдардын дем алуу жолдорунун жабыркашынын басымдуу формаларынын 
бири – бул курч обструктивдүү бронхит болуп саналат. Дем алуу органдарынын 
дартка чалдыгуусунун түзүмүндө алар 30 – 50% учурунда кездешет (В.П. 
Алфёров, 1996; Г.А. Самсыгина, 2006; В.К. Таточенко, 2006; О.В. Зайцева, 
2009). Анын ичинен 90% бейтап – 2 жаш аралыгындагы кичине балдар болуп 
саналат. (Ю.Л. Мизерницкий, 2003; Е.С. Романенко, 2003), ал эми 72% пайыз 
учурунда обструктивдүү бронхиттин биринчи эпизоду бир жашка чейинки 
ымыркай балдарда өрчүп кетет (Р.Д. Алымкулов, 1999; С.А. Царькова, 2007). 
Курч обструктивдүү бронхитти изилдөөнүн актуалдуулугу ымыркай балдардын 
өмүрүнө коркунуч туудурган бул дарттын көп кездешүүсүнүн басымдуулугу, 
жүрүшүнүн жана божомолдонушунун татаалдыгы менен шартталган (О.Н. 
Германова, 2010). Жок эле дегенде бир жолу ымыркай кезинде бул дарт менен 
жаш балдардын ооруп. кайра айыгып кетиши,  кийинчерээк анын рецидивдүү 
кабылдоосу менен, ал эми 47–57%  учурунда бронхиалдык астмага 
трансформацияланышы менен кооптуу (Ю.П. Ткаченко, Е.В. Усачева, 2000; 
Ю.Л. Мизерницкий, А.Д. Царегородцев, 2003; Л.Н. Скучалина, Р.Р. Айшаурова, 
Р.Т. Сатыбаева, 2006; М.Е. Ашералиев, 2011). Жогоруда аталган себептер 
ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитин аныктоону, 
дарылоону жана алдын алууну оптимизациялоонун илимий негизделген 
жолдорун издөөнүн зарылдыгын аныктап турат.  

Кыргыз Республикасында балдардын респиратордук патологиясы боюнча 
көп сандагы изилдөөлөр жүргүзүлгөнү анык. Алар негизинен пневмонияга 
арналган, ал эми курч обструктивдүү бронхиттердин изилдениши аз санды 
түзөт (Т.И. Покровская, 1956; Г.А. Комаров, 1982; Ш.К. Батырханов, 1992; В.П. 
Алексеев, 2001; М.Е. Ашералиев, 2011; С.Т. Нуржанова 2015). Жалпыга маалым 
болгондой, курч обструктивдүү бронхит –  кеңири спектрдеги 
микроорганизмдердин кесепетинен келип чыгуучу полиэтиологиялык дарт. 
Кыргызстанда балдарда кездешүүчү курч обструктивдүү бронхиттин 
этиологиясын жана регионалдык этиоструктурасын изилдөө боюнча илимий 
иш бүгүнкү күнгө чейин аткарылган эмес. Дарттын олуттуу этиологиялык 
агенттеринин алмашуусунун циклдуулугу ымыркай курактагы балдардын курч 
обструктивдүү бронхитинин козгогучтарынын регионалдык мониторингинин 
актуалдуулугун негиздейт. 

Клеткалык жана гуморалдык иммунитетти регуляциялоочу бирдиктүү 
коргоочу реакцияны уюштурууда цитокиндер маанилүү роль ойношот. 
Бронхиалдык обструкциянын өрчүп кетүүсүндөгү цитокиндердин ролу 
жөнүндө маалыматтар карама-каршы пикирди берет. Оорукчан балдардын 
иммунореактивдүүлүгүнүн абалын текшерүү актуалдуу болуп саналат. Бул 
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жагдай  анын обструктивдүү синдромдун  өрчүшүнүн патогенезиндеги ролун 
аныктоого жол ачат.  

Илимдеги жаңы тармактын – медициналык кооптуулуктун өнүгүүсү 
менен көп илимий иштер дарттын өрчүп кетүү кооптуулугунун экологиялык 
(медициналык-биологиялык, техногендик, антропогендик жана социалдык) 
факторлорун изилдөөгө арналган. Илимий жактан негизделген 
профилактикалык иш чараларды кеңейтүү үчүн дарттын өрчүшүндөгү алардын 
ар биринин даражалык маанисин баалоо менен кооптуу факторлорду 
комплекстүү түрдө изилдөө актуалдуу десек жаңылышпайбыз. 

Жогоруда аталган бардык суроолор көйгөйдүн актуалдуулугун, иштин 
максатын жана маселелерин шарттоо менен бирге, курч обструктивдүү 
бронхиттин клиникалык сүрөтүнүн өзгөчөлүктөрү акыркы жыйынтыкты 
аныктай турган  балдардын жаш курагына, преморбиддик фонго жана дарттын 
өрчүп кетүү кооптуулугунун даражалык маанисинин факторлорунун таасир 
берүүсүнө жараша изилденүүгө тийиш экенин айгинелеп турат. 

Изилдөөнүн максаты: Дарылоо жана алдын алуу иш-чараларын 
ылайыкташтыруу үчүн жана аларды жүзөгө ашырууда коркунуч факторлорун 
белгилеп, азыркы учурдагы ымыркай балдардын курч обструктивдүү 
бронхитинин этиопатогенетикалык жана клиникалык – иммуннологиялык 
өзгөчөлүктөрүн ачып аныктоо.   

Изилдөөнүн маселелери: 
1. Азыркы мезгилде ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдүү 

бронхитинин этиоструктурасынын аймактык өзгөчөлүктөрүн  изилдөө. 
2. Дарттын аралаш генезисинде  эмпиритивдик этиотроптук терапияны 

иштеп чыгуу. 
3. Балдарда курч обструктивдүү бронхиттин пайда болуу кооптуулугунун 

медициналык-биологиялык жана социалдык факторлорунун даражалык 
маанисин баалоо. 

4. Азыркы учурда курч обструктивдүү бронхит менен жабыркаган ар 
түрдүү жаш балдар топторундагы дарттын клиникалык агымынын 
өзгөчөлүктөрүн аныктоо. 

5. Ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинин 
өрчүп кетүү генезинде сезгенүүгө каршы цитокиндердин ролун аныктоо. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы 
1.Биринчи жолу азыркы учурда Кыргыз Республикасында ымыркай 

курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинин (КОБ) этиологиялык 
маанилүү флорасы болуп 52,0% пайыз учурунда вирустар болоору, ал эми 43% 
пайыз учурунда бактериялар экени аныкталды. Вирустук респиратордук 
патогендер  66,6% пайыз учурунда РС – инфекциясы аркылуу берилген, ал эми 
микробдуктарынан – Streptococcus pyogenes (55,8%) жана Staphylococcus aureus 
(30,2%) басымдуулук кылат. Микробдук флора 90,4% бейтаптарда табылып, 
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Streptococcus рyogenes эленип чыгышынын басымдуулугу менен эмчектеги 
балдарда (р<0,05) жана рneumonia штаммы чоңураак балдарда табылды (2 эсе). 
КОБ учурунда персистирленген инфекциялардын ичинен ЦМВ инфекциянын 
мааниси зор (38,0%) жана ЖВГ (жөнөкөй вирус герпеси) (11,0%). КОБ 
учурунда хламидиялык жана микоплазмендик инфекциялардын  этиологиялык 
ролу айрыкча мааниге ээ эмес. 

2.КОБ учурунда вирустук-бактериалдык флоранын: пенициллиндердин 
ичинен: ампициллин сульбактамга жана амоксиклавга, аминогликозиддердин 
ичинен – гентамицинге,  амикацинге, макролиддердин ичинен – азитромицинге 
карата  жогорку сезгичтиги ырасталды. Бул жагдай аталган препараттарды 
эмпирикалык терапия иретинде  сунуштоого мүмкүндүк берет. 

3.Биринчи жолу прогностикалык маанилүүлүгү боюнча балдарда курч 
обструктивдүү бронхиттин өрчүп кетүү коркунуч факторлору ранжирленди 
жана аныкталды. Медициналык-биологиялык коркунуч факторлорунун ичинен: 
энелердики – суук тийгендеги урогениталдык оорулары, оперативдик түрдөгү 
төрөт, энелердин жашап калган курагы; балдардыкы –  ымыркайды 
рационалдуу эмес эмизүү (тамактандыруу), ымыркайдын жынысынын эркек 
болгону, ТДА, ЛГД, ТЖП, ЭКД. Кооптуулуктун  социалдык факторлорунун 
жогорку далилдүүлүгү болуп: үй-бүлөнүн материалдык жана турмуш-
тиричилик шартынын канааттандырарлык эмес экендиги, алкоголь 
ичимдиктерин ичүү жана энелердин чылым чегиши, анын ичинен пассивдүү 
чылым чегиши дагы эсептелет.  

4.Ымыркай курактагы балдардын КОБ учурунда негизги клиникалык 
синдрому болуп обструктивдик, интоксикациялык жана дем алуу 
жетишсиздиги саналары ырасталды. Ошол эле учурда Кыргызстан аймагында 
дарт көпчүлүк учурда эркек балдарда пайда болуп, оор формасынынын 
жогорку жыштыгы менен мүнөздөлүп, бронхиалдык обструкция менен, 
спецификалык локалдык симптоматика менен, оор дем алуу жетишсиздигинин 
симптоматикасы менен коштолуп биринчи жолу аныкталды. Биринчи жолу 
бронхиалдык обструкциянын даражасын клиникалык аныктоо үчүн Г.В. 
Быкованын модификациясындагы Таl. et al. шкаласын колдонуу максатка 
ылайык экени тастыкталды.  

5.Ымыркай балдардагы КОБдун жүрүшүнүн патогенетикалык негизи 
болуп төмөнкүлөр: 

- микробго каршы жооптун басмырланышы, гиперсезгенүүдөн жана 
ткандардын жабырланышынан коргоонун төмөндөшү (Ил – 10 төмөнкү 
деңгээл); 

- иммунитеттин клеткалык бөлүмүнүн активдүүлүгүнүн  төмөндөшү 
(CD4 = 30,2±1,0, р<0,05  төмөндөшү) жана иммунитеттин гуморалдык 
бөлүмүнүн дисфункциясы; 
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- КОБдун өрчүп кетүү генезинде  аллергиянын маанилүү ролу (IgE = 92, 
7±13,8, р<0,05 жогорку деңгээл); 

- СРБ - (р<0,001) курч сезгенүү реакциясынын көрсөткүчүнүнүн 
жогорулашы саналат. 

Алынган жыйынтыктын практикалык мааниси 
1.  Ымыркай балдардагы курч обструктивдүү бронхиттердин аймактык 

этиоструктурасы жөнүндө маалыматты негизделген антибактериалдык 
терапияны дайындоо учурунда клиникалык тажрыйбада колдонуу керек.  

2.  Изилдөөнүн процессинде аныкталаган КОБдун жүрүшүнүн коркунуч 
факторлору баштапкы этаптарда ооруну прогнооздоого мүмкүндүк берет жана 
өз убагындагы алдын алуучу иш чараларды аткаруунун жолун кеңейтет.  

3.  Практикалык саламаттыкты сактоо үчүн төмөнкүлөр негизделген:  
- бейтап балдардын дем алуу жолдорунун микрофлорасын комплекстүү 

молекулярдык-биологиялык жана бактериологиялык ыкмалар аркылуу 
мониторингден өткөрүү боюнча кеңештер; 

- антибиотикограммалардын мониторингине муктаждык бар экендиги; 
- обструктивдик синдромдун клиникалык оордугун баалоодо баллдык 

системаны колдонуунун максатка ылайык келиши. 
Алынган жыйынтыктын экономикалык мааниси 
Практикалык саламаттыкты сактоого изилдөөнүн жыйынтыктарын киргизүү 

КОБдун пайда болуу жыштыгын, анын кабылдап кетүүлөрүн, дарттын 
клиникалык жүрүшүнүн оордугун жана бронхиалдык астмага айланып кетүү 
коркунучун төмөндөтүүнүн  эсебинен медициналык-экономикалык 
натыйжалуулук берип, балдардын жашоосунун сапатын жакшыртууга 
мүмкүнчүлүк түзөт. 

Алынган жыйынтыктарды тажрыйбага киргизүү 
Изилдөөнүн жыйынтыгы Бишкек шаарынын Шаардык клиникалык 

медициналык тез жардам клиникасынын тажрыйбасында колдонулууда. Иштин 
практикалык кеңештери жана илимий тыянактары Б.Н. Ельцин атындагы 
Кыргыз-Россия Славян университетинин педиатрия кафедрасынын 
студенттеринин, клиникалык интерндеринин жана ординаторлорунун окуу 
программаларына киргизилген. 

Диссертациянын коргоого чыгарылуучу негизги жоболору: 
1. КОБдун этиоструктурасынын аймактык өзгөчөлүгү болуп РС-

вирустук инфекциясынын жана стрептококктордун басымдуулугу саналат. 
Эмчектеги балдарда  айрыкча жогорку патогендүү (пиогендүү) болгон 
стрептококктун штаммдарынын себүүсү (р<0,05) өтүмдүү келет. 

2. Ымыркай курактагы балдарда дарттын өрчүп кетүү кооптуулугунун 
медициналык-биологиялык жана социалдык факторлорунун даражалык 
мааниси бар. 
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3. Эмчектеги балдарда жана эркек ымыркайларда обструктивдүү 
синдромдун жана интоксикациянын даражасынын клиникалык агымынын 
оордугу жогору ишенимдүү жогору болот. 

4. КОБдун аралаш вирустук-бактериалдык генезинде респиратордук 
патогендердин жогорку сезгичтиги пенициллиндердин ичинен – ампициллин 
сульбактамга, амоксиклавга, аминогликозиддердин ичинен – гентамицинге,  
амикацинге, макролиддердин ичинен –азитромицинге белгиленет. Аралаш 
генедзүү КОБ бейтаптарда алар эмпирикалык терапия катары сунушталышы 
мүмкүн.  

5. Ымыркай курактагы балдардын патогенезинде цитокин (ИЛ-10), 
клеткалык бөлүкчөнүн жана гуморалдык бөлүкчөнүн дисфункциясынын ылдый 
түшүп кетүүсүнө түрткү берип, антимикробдук коргоонун төмөндөшүнө жана 
организмдеги аллергиялык маанайдын жогорулашына шарт түзгөн эң маанилүү 
роль иммундук системага таандык. 

Изденүүчүнүн жеке салымы 
Ишти аткарууда  автор тарабынан изилдөө уюштурулуп, клиникалык-

лабораториялык изилдөөлөргө карата материал топтолуп, гематологиялык жана 
иммунологиялык изилдөөлөр үчүн кан алынып, далилдүү медицинанын 
ыкмалары аркылуу ымыркай балдардагы курч обструктивдүү бронхиттин 
коркунуч факторлорунун даражалык мааниси изденүүчү тарабынан өз алдынча 
эсептелип чыгарылган. Ошондой эле топтолгон материал статистикалык кайра 
иштеп чыгуудан өткөн. 

Изилдөөнүн жыйынтыгын апробациялоо  
Иштин негизги жоболору жаш окумуштууларга арналган илимий-

практикалык конференцияда КРСУда (Бишкек, 2016) талкууланган.  
Диссертациянын жыйынтыктарынын басылмаларда 

чагылдырылышы 
Диссертациянын темасы боюнча 6 иш басмаканадан жарык көргөн. Анын 

ичинен 3 макала КР ЖАК сунуштаган, 2 иш чет элдик РИНЦ системасында 
индекациялануучу басылмалардан чыккан. 

Диссертациянын структурасы жана көлөмү 
Диссертация кириш сөздөн, илимий булактардын талдоосун, изилдөөнүн 

материалын жана ыкмаларын, жеке изденүүнүн жыйынтыктарын жана алардын 
талкуусун, ошондой эле колдонулган адабияттын тизмесин камтыган 3 
бөлүмдөн турат. 

Изилдөөнүн материалдары машина терүүсүндөгү 100 бетте баяндалган. 
Эмгек 21 таблица жана  10 сүрөт менен жабдылган. Адабияттын тизмеси 174 
орус тилиндеги жана 43 чет элдик авторлордун эмгектерин камтыйт.  

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 
1 

Кириш сөздө диссертациянын актуалдуулугу, изилдөө жүргүзүү 
муктаждыгынын негизделиши берилип, максаты, маселелери, илимий 
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жаңылыгы, тажрыйбалык мааниси жана коргоого коюлган маселелердин 
негизги жоболору чагылдырылган. 

1-бөлүм. Илимий адабияттын баяндамасы. Ымыркай курактагы 
балдардын КОБнин клиникалык-лабораториялык диагностикасынын, дарттын 
өрчүп кетүү коркунучунун факторлорунун, иммунологиялык статусунун, 
клиникалык агымынын өзгөчөлүктөрүнүн азыркы учурдагы абалын талкууга 
алган макалалардын талдоосу берилген.  

2-бөлүм. Изилдөөнүн материалын жана ыкмаларын камтыйт. 
Изилдөө ГДКБСМП №3, Бишкек ш..  КРСУнун медициналык факультетинин 
педиатрия кафедрасынын базасында өткөрүлгөн. Изилдөө токтому (№ 8, 26 
февраль, 2014-ж.) КР ССМ биоэтика боюнча Комитетинде жактырылган. 

КОБ дартына чалдыккан 2 айдан 3 жашка чейинки 138 баланы 
клиникалык-лабораториялык изилдөө жүргүзүлгөн. Жаш курагынын 
периодизациясына ылайык бардык оорукчан балдар 2 топко бөлүнгөн. Биринчи 
топту 2 айдан баштап 1 жашка чейинки (89 бала), экинчи топту 1 жаштан 3 
жашка чейинки (49 бала) ымыркайлар түзгөн. Көзөмөл топто 2 айдан 3 жашка 
чейинки дени сак 40 бала болгон.  

КОБне чалдыккан балдарды текшерүү клиникалык-анамнестикалык, 
молекулярдык-генетикалык, лаборатордук, микробиологиялык, 
инструменталдык жана статистикалык методдор аркылуу жүргүзүлгөн.  

1..Изилдөөнүн клиникалык-анамнестикалык методдору биз иштеп 
чыккан, 27 пункттан турган КОБ дартына чалдыккан баланы клиникалык 
текшерүү картасынын негизинде өткөрүлгөн. Обструктивдик синдромдун 
өрчүп кетүү даражасын баалоо Таl. et al. (1983) шкаласынын баллы менен Г.В. 
Быкованын (2007) модификациясында аткарылды.  

Энелердин ден соолугунун абалы тууралуу маалыматтар, анын ичинен 
экстрагениталдык жана урогениталдык патология, үй-бүлөнүн социалдык 
статусу, кош бойлуулук учурундагы жана төрөт мезилиндеги эненин абалы 
жөнүндө маалымат камтыган  акушердик анамнез талданды. Оорукчан баланы 
жалпы кабыл алынган стандарттар боюнча, дарттын оордугун баалоо менен 
толук клиникалык текшерүүдөн өткөрүү жүрүзүлдү. Абалынын оордугу 
коркунучтуу белгилердин бар экенине карата, дем алуу жетишсиздигинин жана 
интоксикациянын даражасына карата бааланды. «Чөнтөк сөздүгү. Балдарга 
стационардык жардам берүү» (БДССУ, 2012) нускамага ылайык дарттын эң оор 
кабылдоосун көрсөтүүчү коркунучтуу белгилер катары биз ымыркайдын эмчек 
эмүүгө дармансыз болушун, карышып-тырышып калууларды, шалдырап 
уйкусуроо, же эс-учун жоготууну, 1 минутасына 30 жолу болгон дем алуунун 
жыштыгын, же болбосо апноэни; 1 минутасына 60 жолу болгон дем алуунун 
жыштыгын, кышылдап дем алып, көкүрөктүн ичине карай терең кирип 
кетүүсүн, борбордук цианозду алдык.  

8 
  



Оор дем алуу жетишсиздигинин белгилери болуп төмөндөгүлөр саналат: 
кыйналып дем алуу, кошумча дем алуу булчуңдарын иштетүү,  тахипноэ, же 
брадипноэ, бала эмчек эмбейт, жута албайт. Обструктивдүү синдромдун оордук 
даражасы 1983-жылы Таl. et al. сунуш кылынган 2007-ж. Г.В. Быкованын 
модификациясында аныктадык (1-табл.). 
1-таблица – . Обструктивдүү синдромдун оордук даражасын баалоо шкаласы  

 

Обструктивдик синдромдун өрчүп кетүү даражасын баалоону балл менен 
бердик: 
- бронхиалдык обструкция жок болсо – 0-1 балл; 
- I даражадагы бронхиалдык обструкция – 2-4 балл; 
- II даражадагы бронхиалдык обструкция – 5-8 балл; 
- II даражадагы бронхиалдык обструкция   – 9-12 балл. 

2. Лаборатордук изилдөөлөр. 

Баллдар Дем алуу 
жыштыгы 

Ышкырып 
кышылдоо 

Эмфиземанын 
өрчүп кетүү 

даражасы 

Кошумча дем алуу 
булчуңдарынын 

катышуусу 
1 2 3 4 5 
0 Жаш 

курагынын 
нормасына 
жооп берет 

жок жок жок 

1 2ай.< 50 
12ай.<50 

1-5жаш <30 
6-8жаш< 25 

Терминалдык 
чыгуусунда 

аускултативдик 

Көкүрөк көөп 
кеткен эмес, 

локалдык 
коробкалык 
перкутордук 

добуш  

+ 

2 1-2 ай 50-60 
2-12 ай. 40-50 
1-5жаш.30-40 
6-8жаш 25-30 

Демди 
чыгарууда жана  

дем алууда 
аускултативдик 

Көкүрөк сыртынан 
караганда кичине 
көөп турат, бүт 

үстү боюнча болор-
болбос коробкалык 
перкутордук добуш  

++ 

3 1-2ай >60 
2-12ай.>50 
1-5жаш> 40 
6-8жаш >30 

Алыстан 
угулуп турат 

Көкүрөк сыртынан 
караганда катуу 

көөп турат, аябай 
билинген 

коробкалык 
перкутордук добуш 

+++ 
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Кандын жалпы анализи: перифериялык кандын көрсөткүчтөүн изилдөө 
2014-07ж. чыгарылган «BA-88A, Mindray», (Германия) гематологиялык 
анализаторунда жүргүзүлдү. 

3. Иммуноферменттик анализ (ИФА). Бишкек ш. «Научдиамед» 
медициналык борборунд аоткөрүдлү. КОБ менен стационарга келип түшкөндөн 
кийин биринчи 2 сутканын ичинде 88 балада IgG, IgM спецификалык титрин 
аныктоо (Herpes simplex virus I, П тип, Cytomegalovirus, Chlamydia pneumonia, 
Mycoplasma pneumonia)  ифекциялардын козгогучтарынын баланын канынын 
сары суусунда бар экендиги ИФА тест-системасынын ЗАО «Вектор-Бест» 
(Новосибирск) методу менен бааланды. 

Цитокиндик статусту изилдөө катуу фазалык ИФА методу аркылуу 
Новосибирск ш. ЗАО «Вектор-Бест» тест-системаларынын жардамы менен 
өткөрүлдү (ченөө бирдиги: пг/мл). ФНО - α, ИЛ-6, ИЛ-10, СРБ жогорку 
сезгичтиктеги цитокиндерди кандын плазмасынан аныктоо 82 бейтапта 
өткөрүлдү.  

4. Иммунологиялык изилдөөлөр. 
Иммунитеттин Т-клеткалык бөлүкчөсүн баалоону клеткалык 

субпопуляциянын сандык анализин алардын иммунофенотибине карата талдоо 
жолу аркылуу өткөрдүк. Спецификалык моноклоналдык ИКО антителолору 
Москва ш. НПЦ «МедБиоСпектр» CD – маркерлеринин жардамы менен 
колдонулду. Иммунитеттин В-гуморалдык бөлүгүнүн бааланышын Манчини 
боюнча радиалдык иммунодиффузиялоо ыкмасы аркылуу А, М, G 
класстарындагы иммуноглобулиндердин сары суу концентрациясын аныктоо 
жолу менен өткөрдүк. Иммунологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы  КР 
ССМне караштуу (Бишкек ш,) Эне жана Баланы Коргоо Улуттук Борбордун 
иммунология лабораториясы бекиткен нормаларга ылайык бааланды. 
Иммунитеттин эки звеносунун тең көрсөткүчтөрү КОБ менен жабыркаган 26 
бейтапта изилденген. 

5.Молекулярдык-генетикалык изилдөөлөр. 
Полимераздык цептик (чынжырлуу) реакция (ПЦР) үчүн ЗАО «Вектор-Бест»  
(Новосибирск ш.), «Литех», «ДНК технологии» (Москва ш.) тест-системалары 
колдонулган. ПЦР изилдөөлөр МУНЦ БМИ И.К. Ахунбаев атындагы КГМА, 
«Научдиамед» МБ (г. Бишкек) диагностика лабораторияларынын базаларында 
өткөрүлгөн. 12 түрдүү респиратордук вирустун бар экендигин аныктоого 
карата комплекстүү бир моменттүү ПЦР-диагностиканы өткөрүү үчүн РИБО 
комплекти  - препарат «Амплисенс», 1.8.17.5 программалык версиясында Rotor-
Gene 6000 жабдыгы аркылуу колдонулду. Изилдөө КР Мамлекеттик эпид. 
көзөмөлүнүн жана Оорулардын алдын алуу Департаментинин базасында, 
вирусологиялык жана молекулярдык-генетикалык лабораторияда өткөрүлгөн. 
ПЦР ыкмасы аркылуу КОБ менен жабыркаган 100 баладан ЦМВ, ЖГВ, 
хламидии и микоплазмаларга карата ооз көңдөйүнөн, көмөкөй тешигинен, 
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мурун-кулкун  көңдөйүнөн алынган сүртүндүлөр изилденип чыккан. 
Бактериалдык респиратордук флораларга (Streptococcus pyogenes, 
Staphylococcus aureus и Haemophilus influenza) карата 100 бейтапта ПЦР-
диагностика жүргүзүлгөн. 

6. Микробиологиялык изилдөөлөр. 
Ооз көңдөйүнөн, көмөкөй тешигинен типтүү микрофлорага карата сүртүндү 
алуу баланын стационарга келип түшкөнүндө антибиотиктерди дайындоого 
чейин асептикалык шартта мурда даярдалган стерилдик пробиркаларга салуу 
менен жүргүзүлгөн. Сүртүндү ачкарын кезде ооз көңдөйүн NaCl 0,9% 
эритиндиге чыланган  стерилдүү мата салфетка менен тазалаган соң, жөтөлдүк 
түртүлүүдөн кийин тилдин түбүн басып турганда алынат. Материалды алуу 
менен себүүнүн ортосундагы интервал 2 сааттан ашкан эмес. Бактериологиялык 
изилдөө Республикалык инфекциялык бейтапкананын бактериологиялык 
лабораториясында өткөрүлгөн. Материалдын уруксуздугун жана 
идентификацияланган бактериялардын спектри аныкталган. 1 мл 104+ жана андан 
ашык микроорганизмдер (КОЕ/мл) табылганда материал  массивдүү себилген 
болуп саналат. Өсүп чыккан колониялардын санын жана айрым 
ассоциациялардын катышын эсепке алдык. Антибиотиктерге сезгичтигин  
дискодиффузиондук метод менен аныктадык. 

7. Изилдөөнүн  инструменталдык  методдору. 
Бардык оорукчан балдар көкүрөк органдарынын рентгенографиясынан 
өтүшкөн. Көрсөткүчтөрү боюнча кобулдун коштондусунун рентгенографиясы 
тартылып, баш мээнин УДИси, ЭКГ, пульсоксиметрия, кандын биохимиялык 
анализи алынган. 

8. Жыйынтыктарды статистикалык жактан кайра иштеп чыгуу.  
Бардык алынган жыйынтыктар SPSS 16.0. программалык камсыздоо методу 
аркылуу  статистикалык жактан кайра иштеп чыгууга дуушар болот. 
Параметрлердин нормага төп келүүсүнүн бөлүштүрүлүшүн текшерүү 
Колмогоров-Смирновдун критерийлеринин жардамы менен жүргүзүлдү. 
Нормалдуу бөлүштүрүү учурунда төмөнкүлөр эсептелип чыкты: орточо 
мааниси, стандарттык кыйшаюусу, орточо катасы. Нормалдуу бөлүштүрүлгөн 
балдар топторунун ортосундагы айырмалардын ишенимдүүлүгү көз 
карандысыз терип алынган Т-критерий боюнча эсептелинип чыкты. 
Бөлчөктөрүн салыштырууга z-критерий колдонулду. Нормалдуу бөлүштүрүүгө 
негизделген гипотезаларды статистикалык текшерүү үчүн  z-критерий 
колдонулду. Ал эми терилип эсептелгендердин чоң эмес көлөмүндө 95%  
мүмкүндүк менен ишенимдүүлүк интервалы чыгарылды. Эгер z-критерий 1,96 
кичине болсо, анда айырмасы ишенимдүү эмес (p>0,05). z-критерийдин 
мааниси >2,054 (p<0,04), z>2,326 (р<0,02), z>2,576 (р<0,01) и z>3,291 (р<0,001) 
болгондо, айырмасы ишенимдүү болуп эсептелген. Параметрикалык эмес 
бөлүштүрүүдө Манн-Уитнинин критерийи колдонулду. Салыштырмалуу 
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көрсөткүчтөрүнүн ишенимдүү айырмасы төмөнкү коддор менен коддолгон: * - 
p<0,05 (95,0%); ** - р<0,01 (99,0%); *** - р<0,001 (99,9%). Далилдүү 
медицинанын (А. И. Кельмансон, 2004) методдору менен төмөнкүлөр 
эсептелип чыккан: сезгичтикке карата тест (Se), өзгөчөлүктүүлүккө карата тест 
(Sp). Алардын жогорку көрсөткүчтөрү (90-95%) ишенимдүү сезгич жана өзгөчө 
катары эсептелинет. Диагностикалык натыйжалуулуктун тести 0,5тен (J) 
жогору экени ырас деп саналат. Кооптуу фактордун таасиринин ырасталган 
натыйжасы катары 1,0 жогору болгон көрсөткүчү алынат.  

3-бөлүм. Жеке изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жана алардын 
талкуусу 
 3.1. Азыркы учурдагы ымыркай балдардын КОБунун  
этиоструктурасы. Молекулярдык-генетикалык метод учурунда  ымыркай 
балдардын  КОБунун этиологиясын изилдөөдө ЦМВ (38,0% нын, z-критерийи = 
5,065; p<0,001)  башкы ролду ойноду, анын соңунан ЖГВ (11,0%) келди жана 
3т),0% да алардын айкашы белгиленди. Хламидиялардын ДНКсы 1,0% 
учурунла белгиленип, микоплазмалардын ДНКсы табылган эмес (1-сүрөт).  

 1-сүрөт. Курч обструктивдүү бронхити бар бейтаптардын ооз көңдөйүнөн, 
көмөкөй тешигинен, мурун-кулкун көңдөйүнөн алынган ПЦР сүртүндүлөрдүн 
жыйынтыгы, (n-100). 

 

КОБ этиологиясы ошондой эле бейтаптардын канындагы антителолорду 
аныктоочу ИФА методу аркылуу изилденген. (2-табл.). 
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2 – таблица. Обструктивдүү бронхити бар балдардагы ИФА көрсөткүчтөр  

         Саны 
ИФА  
Көрсөткүчтөрү 

Бардыгы, n-88 1-топ, n-56 2-топ, n-32 

Ig IgM IgG IgM IgG IgM IgG 
ЦМВ 39 

44,3% 
66 
75,0% 

25 
44,6% 

40 
71,4% 

14 
43,8% 

26 
81,3% 

ЖГВ 13 
14,8% 

34 
38,6%*** 

9 
16,1% 

21 
37,5%*** 

4 
12,5% 

13 
40,6%*** 

Микоплазмалар - 2 
2,3% 

- 1 
1,8% 

- 
 

1 
3,1% 

Хламидиялар 1 
1,1% 

2 
2,3% 

- 1 
1,8% 

1 
3,1% 

1 
3,1% 

 Эскертүү: *** - р<0,001. 
 

2-таблицада КОБ менен жабыркаган балдардын инфекцияны курч 
жугузганы көрсөтүлгөн. Бул жагдайда IgM ЦМВга карата 44,3% экени 
тастыкталды. Ошондой эле тең катыштыкта эки курактагы топтордо бирдей 
(p>0,05). ЖГВ IgMда (p<0,001) 3 эсе сейрек аныкталды, бирок эки курактагы 
топтордо тең бирдей катыштыкта (p>0,05) болуп чыкты.  IgMдин хламидияга 
карата кээ бир учурда (3,1%) экени жалаң гана чоң курактагы балдарда 
аныкталды. Ал эми микоплазмаларга карата Ig M табылган эмес 

Биз изилдөөнүн эки методун салыштырдык: IgM аныкталып, инфекциянын 
курч жуктуулушун билдирген –  ИФА (негизги метод) жана көзөмөл катарында 
андан ишенимдүүрөөк ПЦР методу. 

 
3 – таблица. КОБ менен жабыркаган оорукчан балдардагы ПЦРдин жана  
ИФАнын салыштырмалуу көрсөткүчтөрү  
                Топтору 
Көрсөткүч 

Негизги  
(ИФА) IgM 

Көзөмөл (ПЦР) Р 

ЦМВ 38 (43,1%) 38 (38%) (р>0,05) 
ЖГВ 11 (12,5%) 11 (11%) (р>0,05) 
ЦМВ + ЖГВ 3 (3,4%) 3 (3%) (р>0,05) 
Микоплазмалар - -  
Хламидиялар 1 (1,1%) 1(1%) (р>0,05) 
Саны 88 (100%) 100 (100%)  
 

3-таблицада берилгендей, изилдөөнүн молекулярдык-биологиялык (ПЦР) 
ыкмасында жана ИФА изилдөөнүн көсөткүчтөрүнөн анык болгондой булар 
иденттүү, же окшош   тыянак берди. Бул жагдайдан биз тажрыйбалык саламаттык 
сактоо тармагы үчүн өтө жеткиликтүү жана анча кымбат эмес изилдөө методун – 
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ИФАны  сунуш кылууга мүмкүндүк алдык. Респиратордук вирустун 12 түрүнүн 
бар экенин аныктоо үчүн КОБ менен жабыркаган 20 бейтаптын комплекстүү бир 
моменттүү ооз көңдөйүнөн, көмөкөй тешигинен алынган сүртүндүнүн ПЦР-
диагностикасынын жыйынтыгында, 30 сүртүндүдөн 6 вирустун бар экени 
ырасталган жыйынтык алынган (2-сүрөт). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2-сүрөт. Курч обструктивдүү бронхити бар балдардагы респиратордук 
вирустардын структурасы, n-20. 
 РС-вирустук инфекциясына ырасталган текшерүү 66,6% пайызда болду. 
Андан кийинки жыштыкта риновирустук инфекция турду. Ал РС-вирустук 
инфекциясына караганда 4 жолу сейрек байкалды (16,6%, z>3,666; p<0,001). 
Коронавируска карата ПЦР 6,6% бейтапта ырасталды. Метапневмовирустар, 3-
типтеги парагрипп жана В грипптин вирусу 3,3% менен аныкталды. КОБдун 
этиологиясында парагрипптердин ичинен 3-тип гана маанилүү ролду ойноду. 
 Бейтаптарда микробдук флорага ырасталган  ПЦР 43,0% пайызда (3-
сүрөт). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-сүрөт. Курч обструктивдүү бронхитке чалдыккан ымыркай балдардын 
микробдук флорага карата ПЦР структурасы, n-100 . 
 

 

14 
  

66,6% 
16,6% 

6,6% 
3,3% 

3,3% 
3,3% Вирустардын ПЦР-диагностикасынын 

жыйынтыгы 
РС-вирус 

Риновирусу 

Коронавирусу 

Метапневмовир
усу 

55,8% 30,2% 

14,0% 
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Микробдук респиратордук патогендердин ичинен биринчи орунду 
КОБдун этиоструктурасында Streptococcus pyogenes ээледи. Андан кийин 
Staphylococcus aureus (p<0,05) жана Haemophilus influenza (p<0,01) турду. Ооз 
көңдөйүнөн, көмөкөй тешигинен алынган сүртүндүлөрдүн бактериологиялык 
изилдөөсү жүргүзүлгөн учурда  85 (90,42%) бейтаптын себүүсү ырасталып 
чыккан  (4-сүрөт). 

Эскертүү: *** - p<0,001. 
4-сүрөт. Курч обструктивдик бронхитке чалдыккан  ымыркай балдардын 
көмөкөй тешигинен алынган сүртүндүлөрдүн бактериологиялык 
изилдөөсүнүн  көрсөткүчтөрү. 
Оорукчан балдардагы ишенимдүүлүктүн жогорку деңгээлинин (p<0,001) 

сүртүндүлөрүндө көбүнчө стрептококктор табылды.  Андан кийин элеп 
алуунун жыштыгында микробдук ассоциациялар жана  стафилококктор турду. 
Алар негизинен бирдей санда эленишет (p>0,05). Стрептококктордун жана 
стафилококкотордун ар түрдүү штаммдарынын эленишинде  ишенимдүү 
айырмачылык аныкталган эмес (p>0,05). 

Салыштырмалуу тандоо көрсөткөндөй, жогорку ишенимдүүлүктөгү 
(p<0,001)  ырасталган бактериологиялык себүүлөр көбүнчө  бирдей жаштагы  
балдарда табылган (5-сүрөт). 
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Эскертүү: *** - p<0,001; *- p<0,05 
5-сүрөт. Оорукчан балдардын 2-курактык тобундагы бактериологиялык 
себүүлөрдүн маалыматы боюнча курч обструктивдик бронхиттин 
этиоструктурасы.  
Негизги этиологиялык фактор болуп, бейтаптардын эки тобунда тең 

(p>0,05) бирдей пайызда эленген стрептококк саналды. Бирок, көпчүлүк учурда 
штамм Streptococcus рyogenes эмчектеги балдарда гана ишенимдүү эленди, ал 
эми штамм рneumonia – тестиер балдарда көп кездешээри билинди (р<0,05). 
Мындан кийин стафилококктордун жана микст-инфекциялардын жыштыгына 
карата жана жаш курагы боюнча ишенимдүүлүк айырмасына ээ болбогон 
элениши турду (p>0,05). 

Микст-инфекцияларда микробдук-микробдук ассоциациялар (56,2%да)  
жана алардын мите козу карындар менен айкалышып келүүсү (43,8%да) бар 
экени белгиленди. 93,8% пайыз учурунда ар түрдүү стрептококктордун 
штаммдарынын стафилококктор менен (62,5%да) жана кандид түрүндөгү мите 
козу карындар менен (43,8%да) айкалышы кездешти. 

Башынан баштап текшерилип келе жаткан ошол эле бейтаптардагы 
КОБдун этиологиясынын изилдениши биз эки бөлөк ПЦР методу жана 

63,8% 

36,17% 

60,0% 
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16,3% 
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1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 24,2% 
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42,4% 

15,7% 

36,3% 
33,3% 31,5% 
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бактериологиялык себүү менен изилдеген кездегиге карата бөлүп текшерүүдөн 
алынган дарттын салыштырмалуу этиоструктурасын ырастады.  

Этиологиялык жактан маанилүү микробдордун сезгичтиги сакталат: 
пенициллиндердин ичинен – ампициллиндин сульбактамга жана амоксиклавга, 
аминогликозиддердин ичинен – гентамицинге,  амикацинге,  макролиддердин 
ичинен – азитромицинге. Бул антибактериалдык препараттар аралаш генези бар 
КОБдун оор формасында старт-терапия катары сунушталды.  

Цефалоспориндердин тобу жалпысынан алганда стрептококкторго 25% 
пайызда, стафилококкторго – 36%да сезгичтигин сактайт. 3-муундагы 
цефалоспориндер гана  стрептококкторго ( 61%) жана стафилокккторго (100%), 
цефазолинге – салыштырмалуу 35% жана 55% жогорку сезгичтикте болот. 
Жалпы жонунан фторхилондордун жана карбопинемдердин жогорку сезгичтиги 
стрептококкторго (86%  жана 88%да салыштырмалуу), ал эми 
стафилококкторго  –100%да туура келээри билинди.  Ванкомицинге 
стрептококктордун (42%) жана стафилококктордун (43%) орто даражадагы 
сезгичтиги билинди. Левомицетинге (100%)  жана хлорамфениколго (67%) 
стафилококктордун жогорку сезгичтиги бар экени аныкталган. 
Хлорамфениколго стрептококктор дагы (74%) сезгич келди. 
Стафилококктордун тетрациклинге (100%) жана сульфаниламид азтреонамга 
(100%) жогорку сезгичтиги бар. 

Бардык микробдук респиратордук патогендер пенициллинге карата 
жогорку резистенттүү. Стрептококктордун ампициллин сульбактамга карата 
(49%), к цефтриаксонго карата (61%) орточо сезгичтиги сакталат. 

Стафилококктор цефтриаксонго (100%), сизомицинге (100%), 
тобрамицинге (75%), амикацинге (70%), гентамицинге (69%) карата жогорку 
сезгичтикке ээ, ал эми цефозолинге (55%) карата сезгичтиги төмөн болуп 
саналат. Текшерүүдөн өтүп жаткан бардык респиратордук патогендердин 
аминогликозидке карата сезгичтиги тигил, же бул деңгээлде сакталат. 
Гентамицинге карата жогорку сезгичтикте псевдомонас аэрогеноз (100%) 
турат. Азитромицинге карата стафилококктордун (69%) жана псевдомонас 
аэрогеноздун (50%) орточо сезгичтиги сакталат. Бардык респиратордук 
патогендердин фторхилономамдарга жана карбопинемамдарга жогорку карата 
сезгичтиги сакталат. Ванкомицинге карата орточо сезгичтиги стрептококктордо 
(42%)дагы  жана стафилококктордо (43%) дагы  сакталат. Стафилококктордун 
жогорку сезгичти левомицетинге (100%) карат жана  хлорамфениколго (67%) 
карата белгиленет. Хлорамфениколго стрептококктор (74%) сезгич келет. 
Стафилококктор тетрациклинге (100%) карата жана сульфаниламид 
азтреонамга (100%) карата сезгич болушат . 
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 3.2. Ымыркай курактагы балдарда КОБдун өрчүп кетүү кооптуулугунун 
факторлору   

Дарттын реализацияланышынын медициналык-биологиялык 
факторлорун изилдеп чыкканда, негизги топто энелердин 35 жаштан өйдө 
курактагылары (p<0,05) тураары аныкталган. Оорукчан балдар негизинен 
кайрадан экинчи (же кийинки) ирет кош бойлуу болуп төрөгөн аялдарда 
(p<0,001) туулган. Илдетке чалдыккан балдардын ичинен кыздарга караганда 
эркек балдар басымдуулук кылган (p<0,001). 

Дартка дуушар болуп калуу себептерин изилдегенде негизги топтогу 
энелерде көбүнчө анемия (р<0,01), аллергия (р<0,05) жана сезгенүү 
мүнөзүндөгү урогениталдык патология (р<0,001) катталган. Негизги топтогу 
энелерде (p<0,05), көзөмөл тобундагыларга караганда  көпчүлүк учурда 
ишенимдүүлүк менен кош бойлуулуктун жана төрөттүн суунун аз болушу 
менен, опреативдүү төрөткө кабылуу менен жана айына жетпй эрте төрөп коюу 
менен коштолгон татаал жүрүшү белгиленет.  ЦСМда негизги топтун балдары  
көпчүлүк учурда (p<0,05) борбордук нерв системасынын патологияларына 
(у62%да), курч респиратордук вирустук инфекцияга (28,5%), аллергиянын 
кесепеттерине (6,0%), ТЖП (3,5%) байланыштуу медициналык кароодон баш 
тартууга (медотвод) дуушар болушкан. Негизги топто бир жашка чейин эмчек 
эмген балдар (p<0,05) азыраак.  

Преморбиддик  фонду салыштырмалуу изилдөөдө жалпысынан темир 
дефициттик анемия (ТДА) 6,6  жолу (р<0,05), эксудативдик-катаралдык диатез 
(ЭКД)  – 1,8 жолу (р<0,05), лимфалык-гипопластикалык диатез (ЛГД)  - 4,92 
жолу (р<0,05), көзөмөл топко караганда басымдуулук кылган патология 
болоору аныкталды.  

Балдардагы  КОБдун кабылдоо кооптуулугунун социалдык факторлорун 
изилдөөдө негизги топтогулардын билим алуу цензи боюнча (p<0,05), 
материалдык турмуш-тиричилик жашоо шарты боюнча (p<0,05),  үй-бүлөлүк 
статусунун төмөн экени такталып чыкты. 

Көпчүлүк учурда энелердин пассивдик чылым чегүүсү (p<0,01) жана 
алкоголь ичимдиктерин ичүү (p<0,05) сыяктуу зыяндуу факторлор катталды.  
 Дарттын реализацияланышынын кооптуулук факторлорун медициналык-
биологиялык ранжирлөөдө «оперативдик төрөт кабыл алуу» кооптуулугу 
далилдүү мүнөздөмөгө ээ болду.   
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4-таблица. Медициналык-биологиялык кооптуу факторлордун даражалык 
мааниси 

Кооптуу фактор Se SP PV+ PV- J OR 
Жынысы: 
- эркек 

 
59% 

 
42% 

 
51% 

 
51% 

 
0,51 

 
1,08 

Эненин курагы: 
- 35жашт.  жогору 

 
12% 

 
97% 

 
82% 

 
52% 

 
0,54 

 
5,05 

Кош бойлуулук: 
- кайталанган 
- суу аздык 
- суу көптүк 
- түйүлдүктүн 
гипоксиясы  

 
75% 
14,5% 
11,0% 
4% 

 
45% 
92,5% 
83% 
98% 

 
58% 
65% 
61% 
66% 

 
64% 
51% 
48% 
50% 

 
0,6 
0,53 
0,47 
0,51 

 
2,45 
2,09 
1,46 
2,04 

Төрөт: 
- кайталанган 
- оперативдик 

 
65% 
17% 

 
48% 
98% 

 
56% 
89% 

 
58% 
0,54% 

 
0,57 
0,57 

 
1,71 
10,03 

Эненин дарты: 
- Анемия 
- Аллергия 
- эненин ЖЖЖИ 
- Урогениталдык 
- Гениталдык 
- Пиелонефрит 

 
64% 
41% 
17% 
80% 
52% 
21% 

 
62% 
80% 
85% 
47% 
90% 
92% 

 
62% 
67% 
53% 
60% 
83% 
72% 

 
63% 
57% 
50% 
70% 
65% 
55% 

 
0,63 
0,60 
0,51 
0,63 
0,71 
0,56 

 
2,90 
2,71 
1,16 
3,54 
9,75 
3,05 

Оорукчан балдар: 
- эмдөөдөн мед. 
баш тартуу 

 
 
43% 

 
 
70% 

 
 
58% 

 
 
55% 

 
 
0,56 

 
 
1,76 

Тамактандыруу: 
- рационалдык эмес 
тамактандыруу 
- кошумча тамакты 
эрте киргизүү 

 
 
32% 
25% 

 
 
90% 
80% 

 
 
76% 
55% 

 
 
56% 
51% 

 
 
0,61 
0,52 

 
 
4,23 
1,33 

 
Андан кийин коркунуч факторлору: «энелердин жашы өтүп кеткен 

курагы», «гениталдык сезгенүү оорулары», «рационалдык эмес 
тамактандыруу», «анемия», «аллергия», «кайрадан кош бойлуу болгондор», 
«кайрадан төрөткө келгендер», «эмдөө боюнча медициналык себептерден баш 
тартуу», «кошумча тамакты эрте киргизүү» жана «баланын жынысы эркек 
экендиги» турду (4- табл.). 

Ымыркай жаштагы балдарда КОБдун реализацияланышында 
преморбиддик ооруларды тескөөдө (ранжирлөөдө) далилдүүлүктүн эң жогорку 
көрсөткүчү катары коркунучтун төмөнкү факторлору: ТДА (OR=13,28), ЛГД 
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(OR=6,0), ТЖП (OR=4,26) алынды. Бардык башка преморбиддик оорулар дагы 
ошондой эле далилдик мааниге ээ болду, бирок, төмөнкү даражасында (5-
табл.). 

 
5-таблица. Ымыркай балдарда КОБ жүрүшүндө преморбиддик оорулардын 
даражалык мааниси 
 
 

Преморбиддик фон Se SP PV+ PV- J OR 

ТДА 50% 93% 87% 65% 0,71 13,28 
ЭКД 37% 80% 64% 55% 0,58 2,34 
ЛГД 24% 95% 82% 55% 0,59 6,0 
ГИЭ 23% 78% 51% 50% 0,50 1,05 
БЭН 15% 88% 55% 50% 0,51 1,29 
Рахит 14% 90% 58% 51% 0,52 1,4 
ТЖП 8% 98% 80% 51% 0,53 4,26 
ƟТК 7% 98% 77% 51% 0,52 3,68 
ИКЖ оорулары 5% 98% 71% 50% 0,51 2,57 

 
Социалдык факторлорду тескөөдө жогорку далилдик мүнөздөмөлөргө 

«канааттандыраарлык эмес материалдык -тиричилик шарты»  ээ болду. Андан 
кийинки коркунучтун мааниси боюнча тизмеге «алкоголь ичимдигин ичүү» 
жана «энелердин пассивдүү чылым чегүүсү», ошондой эле «энелердин 
билиминин эң төмөнкү деңгээли» кирди (6-табл.). 

 
6 – таблица. Балдардагы КОБ коркунучунун социалдык факторлорунун 
даражалык мааниси 

Коркунуч - фактор Se SP PV+ PV- J OR 
Эненин билими - орто 51% 62% 57% 56% 0,57 1,69 

Канааттандырарлык эмес 
мат-тиричилик шарты 

 
76% 

 
98% 
 

 
92% 
 

 
56% 

 
0,61 
 

 
15,4 
 

Эненин пассивдик 
тамеки чегүүсү  

58% 67% 63% 61% 0,62 2,80 

Эне ичимдик ичет  
33% 

 
90% 

 
77% 

 
57% 

 
0,61 

 
4,43 
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3.3. Ымыркай курактагы балдардын КОБунун клиникалык 
өзгөчөлүктөрү 

КОБко айрыкча мүнөздүү болгон симптомдор катары төмөнкүлөр 
эсептелди: мурдунан суу агуу менен (60,9%) коштолгон мурун аркылуу оор дем 
алуу (74,6%да), кургак, ыкшыткан жөтөл (84,0%да), экспиратордук дем 
кыстыгуу (82,6%да) жана тамакка табити тартпоо менен уйкунун бузулушунан 
билинген уулануунун симптомдору (68,1%да). КОБго мүнөздүү болгон 
өпкөңүн перкуссиясында билинүүчү коробкалык добуш (79,7%да),  
аускультация (у 100%) учурундагы катуу дем алуу жана ар түрдүү калибрдеги 
айкашып келген кургак жана нымдуу  кышылдоо (у 69,5%) физикалдык 
көсөткүчтөр катары аныкталды. Оор дем алуу жетишсиздигинин  белгилеринин 
ичинен (БДССУ боюнча) жардамчы булчуңдун катышы  менен демигүү 
аныкталды (у 100%); сейрек учурда – бир караганда эле, же көрүп, угуп 
байкаганда кыйналып дем алганы билинет  (39,8%).  Ымыркай  2,9% пайыз 
учурунда эмчек эмбей, суу да ичпей калды.  

Эмчектеги балдарда жана эркек балдарда бул дарт көбүрөөк кездешет 
жана оор формада өтөт (p<0,01). Дарттын оор кабылдоого өтүшү менен 
балдардын тынчы кетиши көпчүлүк учурда шалдырап алы кетүүгө алмашат 
(p<0,001), айрыкча эмчек эмген балдарда бронхиалдык обструкциянын 
даражасы өсөт  (p<0,05). Дарттын кабылдоосунун оор даражасында катаралдык 
белгилердин жыштыгы, мурдунан кысылып дем алуу, мурдунан суу 
куюулууунун илээшкектиги өсөт (p<0,05). КОБдун оор даражасында  дем алуу 
актысына кабырга ортосундагы жана кабырга астындагы эле аралыктар 
катышпастан, ошол эле учурда  төштүн (көкүрөк) тушу да ичин көздөй кирип 
кетет (р<0,001), дем алуунун оор жетишсиздигинин (р<0,05) симптомдору 
айрыкча  билинип турат. 

3.4. Ымыркай курактагы балдардын КОБ учурундагы иммунндук 
системасынын абалы 

Эки курактык топто тең цитокиндик статусту изилдегенде организмдин 
курч сезгенүү реакциясынын СРБ – көрсөткүчүнүн жогорулаганы аныкталды 
(p<0,001).  

 Текшерүүдөн өткөн балдарда ИЛ-10 – цитокин деңгээли сезгенүүгө 
каршы  айкын болгон натыйжасында  норманын төмөнкү чегинде турду. 
Ошондой эле КОБдун өрчүп кетүү патогенезинде аллергиянын ролунун 
маанисин күбөлөндүргөн ишенимдүү жогорулоо белгиленди IgЕ (p<0,05) (7- 
табл.). 
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7 - таблица. Оорукчан балдардын цитокиндик статусунун негизги 
көрсөткүчтөрү   

                    Тобу  
Көрсөткүч 

бардыгы 1-топ 2- топ 
Норма 

82 бала 50 бала 32 бала 
ИЛ-6 9,1±0,9 10,3±1,0 7,2±1,4 0-10 пг/мл 
ИЛ-10 0,01±0,002 0 0,02±0,007 0-31 пг/мл 
ФНО 3,8±0,5 4,52±0,9 2,67±0,1 0-6 мг/мл 
СРБ 9,1±0,5*** 9,27±0,7*** 8,85±0,8*** 0,5 мг/л 
IgЕ 92,67±13,88* 89,85±16,56* 97,16±24,82* 0-60 МЕ/мл 

Эскертүү: * - p<0,05, *** - p<0,001; дени сак балдардын көрсөткүчтөрү 
менен салыштыруу 

 

Иммунитеттин гуморалдык бөлүкчөсүнүн көрсөткүчтөрүн изилдегенде 
IgA, IgM, IgG сары суу концентрациясынын деңгээли жалпы жонунан жана 
жаш курагынын топтору боюнча нормалык көрсөткүчтөрдөн ашпайт экени 
аныкталды. Нормативдик көрсөткүчтөргө салыштырмалуу жалпы жонунан 
жана жаш курагынын топтору боюнча алганда, бейтап балдардын 
иммунитетинин клеткалык бөлүгүндө клеткалардын CD4 ишенимдүү 
төмөндөөсү (p<0,05) аныкталды. CD4 CD3 бөлүнүп чыгышын төмөндөтүп, CD8 
болсо CD4\CD8 индексин төмөндөттү. Биздин изилдөөөрдө бул көрсөткүчтөр 
норманын чегинин ылдый жагында жайгашты. Бул жагдай иммунитетинин 
клеткалык бөлүгүндө иммунодефициттик абалында иммунитетинин клеткалык 
бөлүгүнүн төмөндөшүн күбөлөндүрдү (8 - таблица). 

 

8 - таблица. Иммунитеттин гуморалдык жана клеткалык бөлүгүнүн көрсөткүчү 
Гуморалдык 
иммунитет 

Бардыгы  
26 бала 

1-топ 
15 бала 

2-топ 
11 бала Норма 

IgA 2,7±0,2 2,4±0,3 3,2±0,3 0,7-4,0 мг/мл 
IgM 1,7±0,1 1,6±0,1 1,8±0,1 0,4-2,4 мг/мл 
IgG 10,5±0,4 10,6±0,7 10,4±0,5 7-16 мг/мл 
Клеткалык 
иммунитет     

CD3 51,3±1,4 51,2±2,3 51,6±1,1 50-70% 
CD4 30,2±1,0* 30,9±1,5* 29,3±1,1* 33-46% 
CD8 20,9±1,0 20,0±1,6 22,2±1,2 17-30% 
Индекс 
CD4\CD8 1,4±0,08 1,4±0,11 1,3±0,12 1,4-2,0 

Эскертүү: * - p<0,05; дени сак балдардын көрсөткүчтөрү менен 
салыштыруу.  
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КОБ менен жабыркаган ымыркай балдарда айкалышкан иммундук 
бузулуулары кездешти  – иммунитеттин клеткалык бөлүкчөсүнүн төмөндөшү 
жана антимикробдук коргонуунун төмөндөшүн шарттоо менен бирге 
организмде бронхтордун гиперреактивдүүлүгүнүн өсүшү менен, шишик, 
дискриния жана бронхтук карышуу (спазм) коштогон аллергизациясы менен 
бирге  иммунитеттин гуморалдык бөлүгүнүн цитокиндик статусунун өзгөрүшү 
белгиленди.  

 
ЖЫЙЫНТЫКТАР 

 
1. Ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинин 

этиоструктурасынын регионалдык өзгөчөлүктөрү болуп вирустук (52,0%да) 
жана бактериалдык флора (43,0%да) саналат. Вирустук патогендердин ичинен 
РС-вирустук инфекция (p<0,001), анын соңунан – ЦМВ, ЖГВ (p<0,01) жана 
риновирустар (p<0,05) басымдуулук кылат. Микробдук патогендерден 
көпчүлүк учурда Streptococcus pyogenes (p<0,01), Staphylococcus aureus(p<0,05) 
и Haemophilus influenza(p<0,05) аныкталат. Микробдук флора  90,4% бейтапта 
табылат, анын этиоструктурасында стрептококктор (p<0,05) басымдуулук 
кылат. Анын соңунан микроб-микробдук ассоциациялар (17,0%) жана 
стафилококктор келет (15,9%). Штамм Streptococcus рyogenes көбүнчө 
ишенимдүү түрдө (p<0,05)  эмчектеги балдарда, ал эми штамм рneumonia – 
өспүрүмдөрдө табылат. Микст-инфекциялар учурунда микроб-микробдук 
ассоциациялар (56,2%да) жана алардын айкалышы (43,8%да) мите козу 
карындар менен кошо белгиленет. Кыргызстанда ымыркай курактагы 
балдардын КОБунун этиологиясында хламидиялык жана микоплазмендик 
инфекция олуттуу мааниге ээ эмес. 

2. Респиратордук патогендердин сезгичтиги: пенициллиндердин ичинен -  
ампициллин сульбактамга, амоксиклавга, аминогликозиддердин ичинен – 
гентамицинге, амикацинге,  тобрамицинге, макролиддерден –азитромицинге 
сакталат. Бейтаптардагы оор кабылдоосу бар КОБдун аралаш генезинде булар 
эмпирикалык терапия катары сунушталат.  

3. Эне тарабынан айрыкча маанидеги медициналык-биологиялык 
коркунуч фактору катары: оперативдик төрөт (OR=10,03), урогениталдык 
сезгенүү дарттары (OR=9,75), энелердин жашы өтүп калган курагы (OR=5,05) 
эсептелет.  

Бала тарабынан: ТДА (OR=13,28), ЛГД (OR=6,0), ТЖП (OR=4,26), аш-
казан, ичеги-карын трактынын оорулары(OR=2,57), ЭКД (OR=2,34), 
рационалдуу эмес тамактандыруу (OR=4,23), эмдөө боюнча медициналык баш 
тартуу (OR=1,76), рахит (OR=1,4),  кошумча азыктандырууну эрте киргизүү 
(OR=1,33) жана баланын жынысы - эркек болгону (OR=1,08) өзгөчө мааниге ээ. 
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Социалдык коркунуч факторлорунун ичинен: үй-бүлөнүн 
канааттандыраарлык эмес материалдык турмуш-тиричилик шарттары 
(OR=15,4), алкоголь ичимдиктерин ичүү (OR=4,43) жана энелердин чылым 
чегиши (OR=2,8) жогорку далилдүүлүккө ээ.  

4. Ымыркай курактагы  балдардын КОБунун негизги клиникалык синдрому 
болуп төмөндөгүлөр: обструктивдүү,  дем алуу жетишсиздиги жана 
интоксикациялык белгилер саналат. 

Бул дарт эркек балдарда көбүрөөк кездешип, оор формада (p<0,01) өтөт. 
Оорунун кабылдоосунун өсүшү менен балдардын тынчсыздануусу шалдырап, 
алсыроого алмашып (p<0,001), спецификалык локалдык симптоматикасы жана 
оор дем алуу жетишсиздиги калыптанып (р<0,05), бронхиалдык обструкциянын 
даражасы, айрыкча эмчектеги балдарда (p<0,05) өсөт.  
5.Ымыркай балдардын КОБунун генезинде ИЛ-10 цитокининин деңгээлинин 
төмөндөшү белгиленет. Мындай көрүнүш антимикробдук жооптун 
басмырланышын күбөлөндүрүп, гиперсезгенүүдөн жана ткандардын 
жабырланышынан коргоо азайганын, иммунитеттин клеткалык бөлүкчөсүнүн 
CD4 (р<0,05)  активдүүлүгүнүн төмөндөшү жана иммунитеттин гуморалдык 
бөлүкчөсүнүн активацияланышынын жоктугун билдирет. Аныкталып чыккан 
жогорулоо IgЕ (р<0,05) КОБдун өрчүп кетүү патогенезинде аллергиянын чоң 
мааниге ээ экенин билдирет. СРБнын –  курч сезгенүү реакциясынын (р<0,001)  
көрсөткүчүнүн көбөйүшү белгиленет.  
 

 
ПРАКТИКАЛЫК КЕҢЕШТЕР 

 
1. КОБго чалдыгуу коркунуч факторлору бар ымыркай курактагы балдарда 
дартты божомолдоо (прогноздоо)  жана анын алдын алуу максатында кооптуу 
топторго КОБду алдын алуу боюнча жеке программаларды иштеп чыгуу менен 
балдарды каттоо.  
2. Ымыркай  курактагы балдардын КОБунун этиологиясын тактоо максатында 

2.1. КОБ менен жабыркаган бардык ымыркай курактагы балдардын 
какырыгынын бактериологиялык изилдөөсүн жүргүзүү, микрофлорасынын 
динамикалык мониторинги, антибиотиктерге сезгичтигин аныктоо 

 2.2. Респиратордук вирустарды жана атиптүү козгогучтарды аныктоо үчүн 
клиникалык практикага ИФА жана ПЦР методдорун кеңири киргизүү 
сунушталат.  
3. Курч обструктивдүү бронхиттин оордук даражасын анытоо үчүн клиникалык 
практикада Г.В. Быкованын модификациясындагы Таl. et al. шкаласын 
колдонуу керек. 
4. Эмпирикалык терапия катарында ампициллин сульбактамды, амоксиклаваны 
дайындоо сунушталат. 
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КОРУТУНДУСУ 

 
Апсаматова Нурзада Мирзакаримовнанын 14.01.08 – педиатрия 

адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 
даражасын изденүү үчүн жазылган диссертациясынын темасы «Ымыркай 
курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинин этиопатогенездик 
жана клиникалык өзгөчөлүктөрү». 

 
Негизги сөздөр: ымыркай курактагы балдар, курч обструктивдүү 

бронхит, этиология, кооптуу (коркунуч) факторлор, патогенез, клиника.  
Изилдөө объектиси: 2 айдан - 3 жашка чейинки ымыркай курактагы 

балдардын курч обструктивдүү бронхити менен 138 бала жана 40 дени сак 
ымыркай курактагы балдар (контролдук тобу).  
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Изилдөөнүн максаты: Дарылоо жана алдын алуу иш-чараларын 
ылайыкташтыруу үчүн жана аларды жүзөгө ашырууда коркунуч факторлорун 
белгилеп, азыркы учурдагы ымыркай балдардын курч обструктивдүү 
бронхитинин этиопатогенетикалык жана клиникалык – иммуннологиялык 
өзгөчөлүктөрүн ачып аныктоо.   

Изилдөөнүн ыкмасы: клиникалык – анамнестик, инструменттик, 
лабораториялык, микробиологиялык жана статистикалык ыкмалар. 

Изилдөө жыйынтыктары. Этиологиялык структурасынын региондук 
өзгөчөлүктөрү ымыркай курактагы балдарда аныкталды. 

Учурда курч обструктивдүү бронхиттин аралаш генезинин ампициллин 
сульбактамга, амоксиклавга, гентамицинге, амикацинге жана азитромицинге 
сезгенүүсү сакталууда. 

Курч обструктивдүү бронхитинин ымыркай курактагы балдардын 
медициналык-биологиялык жана социалдык экологиялык кооптуу 
факторлордун өнүгүүсүнүн рангдык мааниси аныкталган. 

Ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинин 
баштапкы клиникалык синдромдору болуп: обструктивдүү, дем алуу 
жетишсиздиги жана интоксикациялык жетишсиздик саналат. Дарттын оор 
формасы эркек балдарда көбүрөөк кездешет (p<0,01). Дарттын кабылдоосу 
менен балдардын тынчсыздануусу шалдыроого өтөт (p<0,001), айрыкча 
эмчектеги балдардын обструктивдүү бронхитинин даражасы өсөт (p<0,05), 
спецификалык локалдык симптоматикасы жана симптомдордун оор дем алуу 
жетишсиздиги (р<0,05) байкалат. Патогенезинде цитокиндердин ролу ымыркай 
курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинде аныкталган.  

Пайдалануу боюнча сунуштар: ооруканаларга, үй-бүлөлүк дарыгерлер 
борборуна жана медициналык ЖОЖнын окуу программаларына киргизүү 
сунушталат. 

Колдонуу тармагы: ҮМБ, балдар стационарлары. 
 

РЕЗЮМЕ 
 

диссертации Апсаматовой Нурзады Мирзакаримовны на тему 
«Особенности этиопатогенеза и клиники острых обструктивных бронхитов 
в раннем возрасте у детей» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

 
 Ключевые слова: дети раннего возраста, острый обструктивный 
бронхит, этиология, факторы риска, патогенез, клиника. 
 Объект исследования: 138 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет с 
острым обструктивным бронхитом и 40 здоровых детей раннего возраста 
(контрольная группа). 
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 Цель исследования. Представить этиопатогенетические и клинико - 
иммуннологические особенности острого обструктивного бронхита у детей на 
современном этапе для выделения факторов риска их реализации и 
оптимизации лечебно - профилактических программ.  

Методы исследования: клинико-анамнестические, инструментальные, 
лабораторные, микробиологические и статистические. 
 Результаты исследования: выявлены региональные особенности 
этиологической структуры острого обструктивного бронхита у детей раннего 
возраста. 
 При остром обструктивном бронхите смешанного генеза 
чувствительность отмечается к ампициллин сульбактаму, амоксиклаву, 
гентамицину, амикацину,  азитромицину. 

Определена ранговая значимость медико-биологических и социальных 
факторов риска развития острого обструктивного бронхита у детей. 

Ведущими клиническими синдромами острого обструктивного бронхита 
у детей раннего возраста являются: обструктивный, дыхательной 
недостаточности и интоксикационный. У мальчиков заболевание встречается 
чаще и протекает в более тяжёлой форме (p<0,01). С ростом тяжести 
заболевания беспокойство детей сменяется вялостью (p<0,001), нарастает 
степень бронхиальной обструкции, особенно у детей грудного возраста 
(p<0,05), специфической локальной симптоматики и симптомы тяжёлой 
дыхательной недостаточности (р<0,05). 

Установлена роль цитокинового фона в патогенезе острого 
обструктивного бронхита у детей раннего возраста. 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 
следует внедрять в практику стационаров, центров семейной медицины, а также 
в учебные программы медицинских ВУЗов.  

Область применения: ЦСМ, стационары для детей. 
 

SUMMARY 
 

of the thesis of Apsamatova Nurzada Mirzakarimovna on "Features 
etiopathogenesis and clinic of acute obstructive bronchitis at an early age in 
children" for the Degree of Candidate of Medical Sciences on specialty 14.01.08 
- Pediatrics. 

 
Key words: early age, acute obstructive bronchitis, etiology, risk factors, 

pathogenesis, clinical features. 
The object of study: 138 children aged from 2 months to 3 years, with the 

acute obstructive bronchitis and 40 healthy an early age (control group). 
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Objective. To present the etiopathogenetic and clinical - immunological 
features of acute obstructive bronchitis in children at the present stage for identifying 
risk factors for their implementation and optimizing treatment and prophylactic 
programs. 

Methods: clinical and medical history, instrumentation, laboratory, 
microbiological and statistical. 

Results: regional features of etiological structure of the acute obstructive 
bronchitis an early age revealed. 

In acute obstructive bronchitis of mixed genesis, sensitivity is noted for 
ampicillin sulbactam, amoxiclav, gentamicin, amikacin, azithromycin  

Determined rank the importance of medical, biological, and social risk factors 
for the development of the acute obstructive bronchitis in children. 

The leading clinical syndromes acute obstructive bronchitis at an early age are 
obstructive, respiratory failure and intoxication. In boys, the disease is more common 
and occurs in more severe form (p<0,01). With increasing severity of illness of 
children anxiety is replaced by apathy (p <0.001), increases the degree of bronchial 
obstruction, especially at an early age (p <0.05), specific local symptoms and 
symptoms of severe respiratory failure (p <0.05). 

The role of cytokines in the pathogenesis of acute obstructive bronchitis at an 
early age is installed. 

Recommendations for use: to introduce in practice of maternity hospitals, 
hospitals, the centers of family medicine and in curriculums of medical institutions of 
higher learning. 

Field of use: CFM, children's hospitals. 
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