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ИШТИН ЖАЛПЫ МYНӨЗДӨМӨСY  

 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Азыркы учурда 

педратириядагы актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп жыштыгы жагынан 

адыңкы орунду ээлеген жана дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү ооруулуу 

балдардын жарымынан көбүн дем алуу органдары менен ооруугандар түзөт. 

Балдардын дем алуу органдарынын оорууларынын арасындагы өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө ооруулары өзгөчө мааниге ээ, ал клиникалык 

полиморфиз жана өпкөнүн бронх системалары жаатында өтө олуттуу 

татаалдануулардын өөрчүүсү менен мүнөздөлөт (Н.П. Ганичева, 2004; В.А. 

Жирнов, 2013). 

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына бронхиалдык астма, 

өнөкөт пневмония, бронхэктатикалык ооруу, өнөкөт бронхит, өпкөнүн жана 

бронхтордун өөрчүүсүндөгү кемтиктер кирет. Балдардын өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө ооруулуры клиникалык практикада көп кездешүүчү жана олуттуу 

майыптуулукка алып келүүчү жана өлүмгө дуушар кылуучу ооруулардын 

тобуна кирет (Т.В. Карцева, 2002). Азыркы учурда жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн 

жыйынтыгы боюнча өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары өлүм 

себептеринин структурасында дүйнө жүзүндө төртүнчү орунду ээлейт жана 

жакынкы он жыл аралыгында аталган дарттын таралуусу жана анын себебинен 

келип чыккан өлүм санынын жогорулоосу болжолдонууда (Л.И. Дворецкий, 

2002; Е.В. Сергеева, 2008; С.И. Ильченко, 2017). Кыргыз Республикасында 

балдардын өнөкөт жана кайталануучу өпкө бронх оорууларынын таралуусу 

боюнча эпидемиологиялык изилдөө балдар пульмонологиясынын негиздөөчүсү 

профессор  Г.А. Комаровдун (1980) жетекчилиги астында жүргүзүлүп келсе, 

кийин анын жолун улантуучуулар катары О. Ж. Узаков (1984), Ш.К. 

Батырханов (1992), Г.И. Рыжикова (1996), В.П. Алексеев. (2001) эмгектенип 

келишет. Кийинки учурларда балдар астмалогиясы боюнча Т.Т. Абдылдаев 

(1990), Ч.А. Иманалиева (1999), Ш.А. Сулайманов (2000), М.Е. Ашералиев 

(2001) жана башкалар илимий эмгектерди жазышкан. Кыргыз  

Республикасында өпкөнүн жана бронхтордун өзгөчөлүккө ээ болбогон 

ооруулары жалпы ооруулардын арасынан алдыңкы орунду ээлейт жана 

балдардын өлүм санынын көрсөткүчүнө олуттуу таасир этет. 

ДССУнун болжолдуу маалыматтарына ылайык, 2020 жылга чейин өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларынын санынын өскөндүгү аныкталат 

(Agostoni et al., 1990; C.A. Owen, 1999; E.J. Campbell, 1999). Акыркы жылдарда 

өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары калыптануусунда иммундук 

системанын ролу өзгөчө белгиленет. Калыптанган иммундук дисбаланс 

ооруунун узакка созулган жана абдан жай агымындагы өөрчүүсү менен 

коштолот, бул алдын ала болжолдоону жана ооруулуунун жашоо сапатын 
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начарлатууга алып келет (А.Г. Чучалин жана башка авторлоштор, 2005; Н.А. 

Геппе, 2007; Е.В. Брыляева, 2011). Балдардын ден соолугун бир калыпта 

кармоонун бирден - бир натыйжалуу жолу болуп оорууну алдын ала болжолдоо 

жана оорууканага жатканга чейинки моноканалдуу антителаны аныктоо, 

тобокелдик факторун аныктоо болуп саналат (И.А. Матузок, 1997). Ошого 

байланыштуу, заманбап медицинанын алгылыктуу багыттарынын бири болуп, 

балдар оорууларынын, анын ичинде өнөкөт жана аллергиялык ооруулардын 

өөрчүүсүндөгү тобокелдик факторлордун ролун изилдөө болуп саналат. Балдар 

оорууларынын тобокелдик факторлорун төмөндөтүүгө багытталган иш чаралар 

балдар оорууларынын таралуу деңгээлин жана алардын оордуугунун деңгээлин 

төмөндөтүү резерви болуп саналат (С.Дж. Боконбаева, 2002). 

Бронхиальдык астма жана өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары 

башка нозологиялык түрлөрүнүн өөрчүү механизмдеринде кездешкен бир катар 

белгилүү бир айырмачылыктарга карабай бул дарттар клиникалык 

көрүнүштөрүндө жана дарылоодо айрым жалпылыктарга ээ. Бул дарттардын 

оордугун аныктоодогу жана алдын ала болжоодогу эң жогорку татаалдануу 

болуп өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары ар кандай негизги түрлөрү 

болуп көрүнүүчү бронхообструктивдүү синдром болуп саналат. Бир эле 

бейтапта БАнын респиратордуук тракттын морфологиялык кемтиктери менен 

айкалышы кездешкен учурлар да болуусу мүмкүн (Е.И. Шмелёв, 2004). Бирок 

бул маселе аз изилденгендиктен дарыгерлердин практика ишинде көптөгөн 

кыйынчылыктарды жаратат. Бул дартты аныктоодогу жана дарылоодогу 

олуттуу ийгиликтерге жана патогенездерге карата көз караштардын 

өзгөргөндүгүнө карабай көптөгөн маселелер балдардын өзгөчөлүккө ээ 

болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын агымын алдын ала 

болжоону баалоого дифференциялык мамилени талап кылат. БАнын жана 

өнөкөт спецификадык эмес өпкө ооруулары башка нозологиялык түрлөрүнүн  

алмашуу процесстеринин жана иммундук статусунун клиникалык - 

лабораториялык көрүнүшүнүн негизинде жаткан жалпылыктардын жана 

өзгөчөлүктөрдүн даражасын изилдөө бул ооруулар тууралуу заманбап 

элестерди байытмак.   

Жогоруда аталгандардын баары маселенин актуалдуулугу жана ушул  

изилдөөнүн негииздүү экендигин тастыктайт.   

Диссертациянын темасы тарабынан жүргүзүлүүчү ири илимий 

программалар, негизги илимий изилдөөчүнүн иштер менен байланышы.   

Аталган эмгек илимий изилдөөлөрдүн планынан ылайык аткарылды жана 

Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун  илимий изилдөө иштер (мам. 

каттоо №0006994) темалар комплексинин бир бөлүгү болуп саналат. 

Изилдөөнүн максаты. Дарттын деңгээлин алдын ала болжолдоонун, 

организмдин ар түрдүү системасынын өз ара мамилелерин клиникалык жактан 
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мониторингдөөнүн жана саногенезди комплекстүү баалоонун негизинде 

өпкөнүн өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт патологиясына чалдыккан балдарга 

кам көрүү стратегиясын жана тактикасын илимий жактан негиздөө. 

Изилдөөнүн милдеттери: 

1. Акыркы 10 жылга карата Кыргыз Республикасындагы балдардын 

өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын 

структурасын жана жыштыгын иликтөө.   

2. Жакынкы 5 жылга карата балдар арасында өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө ооруулардын ар түрдүү түрлөрүнүн жыштыгынын алдын алуунун 

моделдерин түзүү. 

3. Балдардын өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары 

калыптануусунда жалпы мүнөздөмөнү жана тобокелдик факторлорун 

сунуштоо.    

4. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулардын ар кандай түрлөрүнө 

чалдыккан балдардын иммундук статусунун жана сезгенүү медиаторлорууунун 

өзгөрүү мүнөзүн жана даражасын иииликтөө.    

5. Бөлүнүп чыккан суюктуктар аркылуу дем алууунун бузулуу 

механизмдери менен сырткы дем алуу функциясынын бузулуу синдромдорун   

изилдөө.   

6. Изилдөөнүн инструменталдык ыкмаларнын негизинде өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө ооруулардын нозологиялык түрлөрү боюнча 

дифференциацияланган өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө оорууларында өпкө-бронх системасынын структурасынын абалын 

көрсөтүү.    

7. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдардын 

жашоо сапатын жана дарылоонун жалпы принциптерин анализдөө.   

8.  Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын жыштыгын 

кыскартуунун, аларды дарылоо сапатын жогоруулатуунун жана 

диспансеризациялоонун  стратегиялык негиздерин белгилөө жана практикалык 

саламаттык сактоодо аны пайдалануу программасын иштеп чыгуу.    

Алынган жыйынтыктардын илимий жаңычылдыгы  

2003-2012 ж.ж. аралыгында үчүнчү деңгээлдеги стационардагы 

маалыматтарды анализдөөнүн негизинде Кыргыз Республикасында жашаган 

балдар аарсында алгачкы жолу өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулардын 

бардык түрлөрү, анын ичинде БА ооруусу жана ӨП түзгөндүгү аныкталды. 

Орто эсеп менен, анализге алынган мезгил ичинде ооруу жалпысынан 1,04 

эсеге өскөн, муну менен катар өнөнкөт бронхит жана БАнын орточо деңгээлине 

чалдыккандардын санынын кыскаруу тенденциясы байкалган.  

ӨБ чалдыккан балдардын санынын кыскаруу тенденциясында ӨП жана 

БА оорууларына чалдыккан жаш балдардын санынын өсүүсүнүн эсебинен 
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алгачкы жолу өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын жыштыгынын 

мындан ары жогорулоосун алдын ала болжоо негизделди. Өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө ооруулар дартынын деңгээлинин динамикасынын 

аталган модели изилденип жаткан патологияга чалдыккан балдарга 

медициналык жардам көрсөтүүнүн учурдагы деңгээлине туура келет. 

Медициналык камсыздоонун сапатын көтөрүүдө балдардын өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларынын жыштыгы боюнча оптималдык 

варианттардын алгылыктуусу жакынкы келечекте пайда болуусу мүмкүн.    

Балдарда кездешкен өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын 

калыптануусуна шарт түзүүчү факторлор көп болгондуктан дарттын ар бир 

түрү ар кандай факторлордун таасири астында  пайда болуу ыктымалдуулугу 

жогору боло тургандыгы алгачкы жолу аныкталды. Өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө ооруулары калыптануу жыштыгынын салыштырмалуу тыгыз 

коррелятивдик байланышы жагымсыз жагдайдагы жашоо шарты, ата-энесинин 

кесибине байланыштуу зыяндуу жагдайлар, ымыркай кезинде бат-бат оорууга 

чалдыгуусу, ооруунун мезгил-мезгил менен кармоосу жана адекваттуу эмес 

антибактериялык терапия менен шартталган.  

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү 

варианттарынын клиникалык көрүнүшүнүн калыптануусунда АК - ЛК 

системасынын катышы ырасталган, мунун менен катар, аталган системасынын 

көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүсүнүн негизи болуп сезгенүү медиаторлорунун 

активдешүүсүнө, цитокиндердин ортосундагы баланстын бузулуусуна, 

желдетүүчү гипоксиянын күчөтүлүүсүнө жараша ферменттик АКнын 

басаңдашына жана ЛКнын курамынын көбөйүүсүнө алып келүүчү 

бронхообструктивдүү синдром эсептелет. Иммундук системанын 

көрсөткүчтөрү ооруунун мезгилин чагылдырса, анын өзгөрүү даражасы өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө ооруулардын түрүнөн, агымынын оордугунан, 

бактериалык флоранын көлөмүнөн жана түрүнөн көз каранды.    

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары чалдыккан балдардын дем 

алуу системасынын иштөө механизмдери такталган жана толукталан, анын 

маңызы ар бир оорууга тиешелүү өзгөчө өзгөрүүлөр менен катар бронхиалдык 

структуранын жабыркоосу менен коштолгон ооруулардын жалпы белгилери 

эндобронхит менен шартталган желдетүүнүн жетишсиздигинин обструктивдүү 

түрү болуп саналгандыгында жатат, рестриктивдүү бузулуусу 

пневмасклероздун жана фиброздун бар экендигин чагылдырат.     

Компьютердик тамографияны колдонуу өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыккан балдардын 43,9% патологиялык өзгөрүүлөрдүн мүнөзү 

тууралуу кошумча маалыматтарды алууга мүмкүндүк бергендиги алгачкы жолу 

көрсөтүлдү, болгондо да, 29,9% учурда бул маалыматтар клиникалык диагноз 

коюда жана сезгенүүгө каршы терапияны тандоодо чечүүчү мааниге ээ.  
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Өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары ар түрлүү түрлөрүнүн узак 

мөөнөттүү комплекстүү терапиясынын натыйжалуу индикаторлору катары, 

клиникалык маалыматтар менен бирге ооруулуу балдардын жашоо сапатын 

баалоо жана терапиянын натыйжалуулугун динамикалык түрдө мониторингдөө 

үчүн анын маанилүүлүгүн көрсөтүүгө мүмкүндүк берүүчү САТ-тести алгачкы 

жолу пайдаланылган.   

Балдардагы өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларын кыскартууга 

багытталган тактикалык чаралардын стратегиялык концепциянын илимий 

негизи болуп көп факторлуу анализдердин жыйынтыгы жана балдардын өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларынын структурасы жана алардын 

келечектеги деңгээлин болжолдоо, тобокелдик факторлору, агымынын 

өзгөчөлүгү жана организмдин ар түрдүү системасындагы компенсатордык жана 

патологиялык процесстердин калыптануусун мүнөздөгөн көрсөткүчтөрдүн 

динамикасы тууралуу маалымат эсептелет.     

Алынган жыйынтыктардын практикалык мааниси   

Жакынкы жылдарга карата өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулардын 

денгээли боюнча иштелип чыккан  божомол Кыргыз Республикасында балдар 

арасында аталган патологиялык кырдаалга карата медициналык жардам 

уюштуруу жана аны эпидемиологиялык мониторингдөө үчүн негиз болуп 

саналат.      

Балдарда кездешкен өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулар пайда 

болуусунун нозологиялык таандыктыгы боюнча бөлүштүрүлгөн жана изилдөө 

аркылуу белгиленген социалдык жана медико-биологиялык тобокелдик 

факторлору аларда  нозологияга чейинки алдын алуу иштерин жүргүзүү менен 

тобокелдик топторун клиникалык этапка чейин калыптандырууга мүмкүндүк 

берет.    

Балдарда кездешүүчү өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө оорууларынын калыптануусунун, ооруга чалдыккан балдардын 

жашоо сапатынын жана адаптациялык - коргонуу системасынын өзгөрүүсүнүн                                                    

аныкталган мыйзам ченемдүүлүгү дартка чалдыккан балдарды белгилүү бир 

багыттуу дарылоого жана алардын жашоо сапатын контролдоого жардам берет.   

Практикалык саламаттык сактоо үчүн төмөнкүлөр иштелип чыкты:     

«Балдардагы бронхиалдык астма» клиникалык колдонмосу (2013);   

«Өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына 

чалдыккан балдарды реабилитациялоодо физиотерапиялык иш чаралардын 

ролу» усулдук сунуштамасы (2012); Өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

ооруулары аныктоо алгоритми; Өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары 

чалдыккан балдарды дарылоонун натыйжалуулугун баалоо индикатору. 
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Алынган жыйынтыктардын экономикалык маанилүүлүгү  

Балдарда өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларын аныктоо жана дарылоо боюнча сунушталган иш чараларды 

жайылтуу дартты эрте аныктоонун, дарылоо мөөнөтүн кыскартуунун, ремиссия 

узактыгын жогорулатуунун, бейтаптын жашоо сапатын жакшыртуунун 

эсебинен медико-социалдык натыйжалуулукка ээ болот.   

Алынган жыйынтыктарды жайылтуу   

Изилдөө жыйынтыктары Кемин YМБсында, Сокулук YМБсында, Нарын  

аймактык ооруканасында, Жалал-Абад облустук ооруканасында, ЭжБКУБнын 

аллергология жана клиникалык иммунология, өпкө жана хирургиялык 

инфекция бөлүмдөрүндө, 9, 16 YМБсында (Бишкек ш.) практикалык 

ишмердүүлүккө жайылтылды.   

Коргоого алынып чыккан диссертациянын негизги жобосу   

10 жыл аралыгында балдардын өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт 

спеццификалык эмес өпкө оорууларына чалдыгуусу (2003-2012 ж.ж.) ар түрдүү 

оордуктагы бронхиалдык астманын, ӨБ жана орточо оордуктагы БАга 

чалдыккан бейтаптардын саныны кыскаруу тенденциясы менен өнөкөт 

бронхиттин жана өнөкөт пневманиянын жыштыгыгынын туруктуу деңгээлин 

далилдейт. Келечекте өнөкөт пневманияга жана бронхиалдык астманын оор 

түрүнө чалдыккан балдардын санынын өсүүсү жана өнөкөт бронхит 

ооруусунун деңгээли кыскаруусу ыктымал.   

Балдардагы өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын келип чыгуу 

тобокелдиги социалдык-гинекологиялык жана медициналык-биологиялык 

факторлордун комплексине байланышкан, аларадын жетектөөчүсү катары 

жагымсыз жагдайдагы жашоо шарты, ата-энесинин зыяяндуу жумуш шарты, 

ымыркай кезинде бат-бат оорууга чалдыгуусу, адекваттуу эмес 

антибактериялык терапия болуп саналат. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

ооруулардын ар түрдүү түрлөрү үчүн тобокелдик факторлору менен болгон ар 

түрдүү корреляциялык байланыштар мүнөздүү.    

Балдардагы өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулуранын клиникалык 

сүрөттөлүшү сезгенүү медиаторлорунун активдешүүсү, цитокиндердин 

ортосундагы баланстын бузулуусу, желдетүүчү гипоксиянын күчөтүлүүсү 

жараша ферменттик АКнын басаңдашына жана ЛКнын курамынын көбөйүүсү 

менен мүнөздөлөт. Иммундук системанын көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 

дарттын мезгилин, агымынын көлөмүн жана оордугун чагылдырат. Өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө ооруулары БАга чалдыккан ооруулардын 

обструктивдүү тиибинин (77,3%) жана өнөкөт бронхиттин (66,6%), өнөкөт 

пневманиянын рестриктивдүү түрүнүн (100%) жана БЭО (53,3%), басымдуу 

болуусу менен мүнөздөлөт, БЭОго чалдыккан балдардын 46,7% СДФнын 

аралаш тиби кздешет.   
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Өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары дарт аныктоо 

ыкмаларыныны арсеналында бронхологиялык ыкмалар менен катар, аталган 

дартка чалдыккан балдардын 43,9% патологиялык өзгөрүүлөрдүн мүнөзү 

жөнүндө кошумча маалымат алууга мүмкүндүк берүүчү жыйынтыгында 29,9% 

учурда диагноз коюуну аныктоого жардам берген ыкма болуп саналган 

компьютердик тамографияны киргизүү максатка ылайык болуп саналат. САТ - 

тест ооруулуу балдардын жашоо сапатын жана комплекстүү терапиянын 

натыйжалуулугун баалоого мүмкүндүк берет.    

Балдардагы өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын жыштыгын 

кыскартуу стратегиясынын негизи болуп төмөнкүлөр менен камсыздоо 

эсептелет калктын социалдык статусунун жогорку деңгээли, жогорку сапаттагы 

медициналык тейлөө, сергек жашоо образына жана балдардын өзгөчөлүккө ээ 

болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары тууралуу калкты  

тиешелүү деңгээлде  маалымат алууга  тартуу.     

Изденүүчүнүн кошкон жеке салымы. Изденүүчү тарабынан 

ретроспективдүү жана проспективдүү изилдөө үчүн материал жыйналды, 

алгачкы медициналык документтерден керектүү маалыматтар көчүрүлдү, алар 

компьютердик маалыматтар базасына киргизилди, ошондой эле статистикалык 

жактан кайрадан иштетилди. Андан сырткары, автор ЭжБКУБнун аллергология 

жана клиникалык иммунология бөлүмүнүн жамааты менен бирге изилдөөгө 

камтылган 350 ооруулуу балага байкоо жана дарылоо жүргүзүлдү.  

Инструменталдык - функционалдык изилдөө ЭжБКУБнын функционалдык дарт 

аныктоо бөлүмүнүн врачтары жана лаборатория кызматкерлери менен  бирге 

ЭжБКУБнын базасында аткарылды. 

Диссертациянын жыйынтыктарын апробациялоо 

Изилдөө жыйынтыктары педиатрлар коомчулугунда (Бишкек, 2012 - 

2013); «Кыргыз Республикасында балдардагы аллергология жана нефрология 

оорууларынын актуалдуу маселелери» аттуу (Бишкек, 2012) илимий - 

практикалык конференциясында; дем алуу органдарынын ооруулары боюнча 

VI Улуттук  конгрессинде (Ош, 2013); Борбордун Азия пульмонологдорунун VI 

конгрессинде, (Ош, 2013); Түрк  дүйнөсү Евразия өлкөлөрүнүн 

педиатрларынын VIII конгрессинде, (Чолпон-Ата, 2013); проф. Т.И. 

Покровскийдин 90 жылдыгына арналган илимий - практикалык конференцияда 

(Бишкек, 2014); Эл аралык илимий- практикалык конференцияда «Педиатрияга, 

балдар хирургиясына жана перинатологиясына заманбап мамилелер» деген Эл 

аралык илимий-практикалык конференцияда (Ысык-Көл, 2015); VIII КМШ 

өлкөлөрүнүн педиатрлар конгрессинде (Бишкек, 2016), баяндалып 

талкууланды. 

Диссертациянын жыйынтыктарын басылмаларда чагылдыруу.  

Иштин жыйынтыгы 20 илимий басылмада, анын ичинде КР ЖАК сунушу 
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менен 10 илимий макала, РИНЦ, Scopus, системасында индексацияланган чет 

элдик басылмаларда 8 илимий макала жарык көрдү, ошондой эле, «Балдардын 

бронхиалдык астмасы» клиникалык колдонмосу жана усулдук сунуштамалар 

басылып чыкты.   

Диссертациянын көлөмү жана структурасы. Диссертация 235 

компьютердик баракта терилген жана киришүү, адабияттар жөнүндө маалымат 

бөлүгүнөн, изилдөө материалдарынан жана ыкмаларынан, жеке изилдөөнүн 

жана аларды талкуулоо жыйынтыктарынан, корутундудай, практикалык 

сунуштар бөлүктөрүнөн жана пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат.    

Аталган эмгекте 27 таблица жана 48 сүрөт камтылган. Библиографиялык 

көрсөткүч 350 булакты, анын ичинен 255 орус тилдүү жана 95 чет элдик 

авторлордун эмгектерин камтыйт.    

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 

 

Киришүү бөлүгүндө изилдөөнүн темасынын актуалдуулугу, аны аткаруу 

зарылдыгына негиздеме, максаты, милдеттери илимий жаңычылдыгы, иштин 

практикалык маанилүүлүгү жана коргоого киргизилген диссертациянын 

негизги жобосу берилген.    

 1 бөлүм. Адабият сереп. Дүйнөдөгү жана Кыргыз Республикасындагы 

балдардын өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына байланышкан көйгөйлөрдүн негизги себептерин жана заманбап 

абалдарын чагылдыруучу системалык байкоолорго жана басылмаларга анализ 

берилди. Өпкөнүн жана бронхтордун өнөкөт патологиясы маселелерине 

арналган илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мындан ары изилдөөнү талап 

кылган илимий багыттар анализденди.   

 2 бөлүм. Материал жана изилдөө ыкмасы. Коюлган милдеттерди эске 

алуу менен өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү 

нозологиялык түрлөрүнө чалдыккан балдарга ретроспективдүү жана 

проспективдүү изилдөөлөр жүргүзүлдү. Ретроспективдүү анализдөөгө 2003-

2012-жылдар аралыгында үч: ЭжБКУБнын өпкө, хирургиялык инфекция, 

аллергология жана клиникалык иммунология бөлүмдөрүндө стационардык 

дарылоодо жаткан балдардын өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө оорууларынын 4909 учуру тартылган.   

Проспективдүү изилдөөгө ЭжБКУБнын аллергология жана клиникалык 

иммунология бөлүмүндө стационардык дарылоодо жаткан жана 

амбулаториялык дарылоо кызматынан пайдаланган 350 бала тартылган. 

Оорууларга клиникалык байкоо жүргүзүү мезгили 5 жылга созулган. 

Текшерүүдөн өткөндөр төмөнкүдөй топторго бөлүнгөн. Дарт аты ОЭК-10 

(Оорулардын эл аралык классификациясынын негизинде) жана ЭжБКУБнын 
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аллергология жана клиникалык иммунология бөлүмүнүн кызматкерлери 

тарабынан басылып чыккан жана КР ССМдин 2013 ж.18.04. № 189 буйругу 

менен бекитилген клиникалык колдонмонун жана ОЭАК-10 Ата-Мекендик 

медициналык практикада пайдаланылган жана 2002 ж. 30.12. Россиянын 

Саламаттыкты сактоо министирлигинин 413-буйругу менен бекитилген ОЭАК-

10до так терминологиялык аналогдору жок коддордун бирдейлештирилген 

тизмесине ылайык коюлган. 

Биринчи топко «Бронхиалдык астма» (J.45) клиникалык диагнозу 

коюлган 106 бала кирген. 

Экинчи топко «Өнөкөт пневмония» (J.47.0), диагнозу коюлган 56 бала 

камтылган.    

Yчүнчү топко «Өнөкөт бронхит» (J.42) диагнозу коюлган 81 бала 

камтылган.   

Төртүнчү топко «Бронхоэктатикалык ооруулар» (J.47) клиникалык 

диагнозу коюлган 50 пациент кирген. 

Кайталануучу обструктивдүү бронхит (КОБ) дартына чалдыккан балдар 0 

дон 14 жашка чейинки КОБ (J.40.0) диагнозу коюлган 57 пациент киргизилген.   

76 маселени камтыган иштелип чыккан карта боюнча баланын 

анамнестикалык маалыматтарынын (жашоосу жана дарты) өзгөчөлүктөрү, 

өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын өөрчүү тобокелдигинин 

факторлору бааланган.   

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдарды 

текшерүүдө комплекстүү ыкмалар пайдаланыыылган: клинико- 

функционалдык, какырыкты изилдөөнүн бактериологиялык ыкмасы, 

иммунологиялык, иммуноферменттик, статистикалык ыкмалары.   

Жогоруда аталган изилдөө ыкмалары менен катар пациенттин жалпы 

абалына (САТ-тест) дарттын тийгизген таасиринин, алынып жаткан терапия 

процессинде ооруулуунун кадимки жашоо турмушуна дарттын тийгизген 

таасиринин даражасын аныктоо үчүн сурамжылоону да колдонушкан.   

Жыйынтыктарды статистикалык жактан иштеп чыгуу. Изилдөөдө 

алынган бардык маалыматтар SPSS 16.0 компьютердик программанын 

жардамы менен математикалык-статистикалык жактан иштелип чыккан. Ар 

түрдүү өзгөрмөлөрдү (өпкө-бронх системасынын өнөкөт дарттарынын  

жыштыгынын деңгээлин, тобокелдик факторлорун ж.б.) аныктоо үчүн орточо 

жана орточо квадраттык четтөөнү иликтөө менен жыштыкты (% менен) 

изилдөө ыкмасы колдонулган. Ынанымдуулукту баалоо Стьюдент (t) 

коэффициенти боюнча аныкталган. Көз каранды жана көз каранды эмес 

өзгөрмөлөрдүн ортосундагы байланышты эсептөө үчүн корреляциянын 

коэфициенттери эсептелип чыккан: маанлүүлүк деңгээлин милдеттүү түрдө 

аныктоо менен өзгөрмөнүн категориясына жараша Пирсон жана Спирмен 
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критерийлери. Эгер маанилүүлүк деңгээли 0,05тен жогору болсо, 5%дан төмөн 

болгон учурларда капыскы болуп саналган, акыркысы статситикалык жактан 

ынанымдуу деп табылган. Тандоонун орточо чоңдугун салыштыруу жана 

айырманын маанилүүлүк деңгээлин эсептөө үчүн дисперсиялыкк анализ 

жүргүзүлдү.   

Изилдөөдө жакынкы келечекте изилденүүчү популяцияда өнөкөт 

жугуштуу эмес ооруулардын ыктымалдуу деңгээлин анализдөөгө мүмкүндүк 

берүүчү регрестик анализди колдонуу менен статистикалык моделдештирүү 

жүргүзүлгөн.    

3 бөлүмдө жеке изилдөөлөрдүн жана аларды талкуулоонун 

жыйынтыктары көрсөтүлгөн.   

 3.1. 10 жылдан кийинки балдардагы кездешүүчү өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө оорууларынын жыштыгы жана структурасынын динамикалык 

анализдери. Ретроспективдүү изилдөөгө аллергология жана клиникалык 

иммунология, өпкө жана хирургиялык инфекция бөлүмдөрүндө стационардык 

дарылоодо жаткан 4909 бейтап тартылган. Алардын ичинен 2333 (47,5%) 

бейтап аял жынысында, а 2576 (52,5%) - эркек балдар болгон. Yчүнчү 

деңгээлдеги стационарга кайрылуусу боюнча өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө ооруусуна чалдыккан балдардын дартын 

ретроспективдүү анализдөө маалыматтарынын негизинде төмөнкүдөй 

маалыматтар алынган: 

- 10 жыл өткөн мезгилдеги балдар арасында өпкө патологиясынын бардык 

түрлөрүн, анын ичинде басымдуу бөлүгүн түзгөн ар түрдүү оордуктагы 

бронхиалдык астмага чалдыкканарды (жеңил түрү - 6,0%, орточо даражасы - 

69,2%, оор даражасы - 10,1%, БЭО – 2,4%, өнөкөт бронхит - (2,3%), өнөкөт 

пневмания - (10,8%) оорууларын аныктоо менен мүнөздөлдү; 

- Дарт баянындагы ретроспективдүү анализ өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыккан бейтаптарга клиникалык кам көрүүнүн жетишсиздигин 

аныктоого мүмкүндүк берди, ал жалпысынан төмөнкүлөрдү камтыйт: 

• Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларын кечиктирип аныктоо 

(оорууканага жаткырылгандардын 30%); 

• адекваттуу эмес антибактериялык терапия (45%); 

• сезгенүүгө каршы ИГКС терапиясын тоотпоо (320 учур); 

• дартаныктоо процесстеринин жетишсиздиги - какырыкты бактериялык жол 

менен изилдөөнүн жоктугу жана сырткы дем алуунун иштөө абалы тууралуу 

маалыматтын жоктугу.   

0 дон 3 жашка чейинки курактагы БА чалдыккан балдарда, 30,2% алдыңкы 

симптомдор болуп даана байкалган обструкция жана дене табы көтөрүлбөгөн 

калыпта капысынан катуу кармаган кургак жөтөл эсептелет, бейтапта 

поливаленттик сенсибилизация жана тукум куучулук фактор даана байкалган.   
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ӨБга чалдыккан бейтаптарды алдыңкы симптомдор болуп 32,1% учурда орточо 

обструкция жана эпизоддук жөтөл болгон. ӨПга чалдыккан пациенттерде 

клиникалык сүрөттөлүшүндө алдыңкы симптом болуп 55,6% учурда 

интоксикация, дем алуунун функционалдык бузулуусу жана катаралдык 

көрүнүш эсептелген. БЭОго чалдыккан оорууларда 36,0% учурда курч өткөн 

жана даана билинген интоксикация, дем алуунун функционалдык бузулуусу 

менен мүнөздөлгөн. 

3 төн 7 жашка чейинки БА чалдыккан балдарда 41,5% учурда алдыңкы 

синдром болуп даана билинген обструктивдүү синдром эсептелген. ӨБ 

чалдыккан топто 56,7% учурда сезгенүү процесси болгон, ал эми, 

бронхообструкция даражасы БАга чалдыккандарга караганда аз байкалган. 

ӨПга чалдыккан балдарда 63,0% учурда дарт даана билинген интоксикация, 

дем алуунун бузулуусунун күчөшү жана орточо обструкциядагы көк жөтөл 

сымал жөтөл менен коштолгон. БЭОнун субфебрилиттик мезгилде орточо 

интоксикация жана дем алуунун даана билинген бузулуусу менен коштолгон 

көк жөтөл сымал 54,0% учуру кездешкен. Көк жөтөл сымал жөтөл жыл өткөн 

сайын ооруулуунун абалын жана негизги дарттын агымын начарлатуучу 

пневмосклероздун жана фиброздун пайда болушу менен коштолгон (1-сүр.) . 
 

 
 1-сүр. Ар түрдүү куракта кездешүүчү өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларынын көрүнүктүү синдромдун жыштыгы.    
    

7 жаштан  10 жашка чейинки БАга чалдыккан балдарда 89,0% учурунда  

дарт даана билинген обструкция менен коштолгон. ӨБга   чалдыккан   балдарда 
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 84,0% учур бронхообструктивдүү синдром жана сезгенүү 

компонентинин бирдей саны менен коштолгондугу байкалган. 30% учурда 

оорулуулардын аба ырайынан көз карандылыгы белгиленди. ӨП менен ооруган 

балдардын 98,2% дарттын агымында даана билинген интоксикация 

симптомдору жана функционалдык бузулуулар, алдыңкы орунду ээлесе, ал эми, 

бронхообструктивдүү синдром ӨП чалдыккан буга чейинки курактагы топко 

салыштырганда бир топ даана билинген. Ооруунун агымынын өсүүсүнө жана 

ооруулуунун абалынын начарлашына байланыштуу бронхообструктивдүү 

синдром ӨП татаалдануусу болуп саналат. БЭОго чалдыккан бейтаптар 

тобунда 78,0% учурда бейтаптарда даана байкалган сезгенүү процесси 

аныкталган жана алгачкы өпкө-бронх дарты кайталануунун жана кийин курчуп 

кетүүнүн башталышы болуп кызмат кылган, ошондой эле орточо 

бронхообструктивдүү синдром болгон.      

10 жаштан 14 жашка чейинки  БАга чалдыккан ооруулуулардын тобунда 

99,0% учурда бронхообструкция дарттын бардык симптомдорунун комплексин 

шарттаган алдыңкы синдром  болуп саналган. ӨБ чалдыккандарда 100% учурда 

бронхообструктивдүү синдромдун алдыңкы орунду ээлегени байкалат. Ушул 

эле мезгилде ӨП чалдыккан балдарда алдыңкы синдром жана ооруунун 

татаалдануусу болуп бронхообструкция саналса, дарттын агымында негизги 

орунду сезгенүү процесси ээлеген. БЭОго чалдыккандар арасында 100% учурда 

сезгенүү процесси алдыңкы орунду ээлеген.  Аталган дартта даана билинген 

бронхообструктивдүү синдром, алдыңкы синдром гана болбостон, дем алуунун 

жетишсиздииигине алып келүүчү ооруунун татаалдануусу да болуп эсептелген.  

Балдардын жаш курагынын жана алардын дартынын узактыгынын жогорулоосу 

менен өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү түрлөрүнүн 

таралуусунун өскөндүгү белгиленген.     

3.2. θнөкөт өпкө-бронх оорууларына чалдыккан балдардын ооруу 

деңгээлин алдын ала болжолдоо.  Илимий эмгектин бул бөлүгүндө 2000-2011 

ж.ж. карата Республикалык медициналык - маалыматтык борбордун 

статистикалык ретроспективдүү маалыматтардын негизинде иштелип чыккан 

Кыргыз Республикасындагы балдарда кездешкен өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө оорууларын алдын ала болжолдоо сунушталган. Оорууну алдын ала 

болжолдоо жүргүзүлгөн: өнөкөт жана такталбаган бронхит; башка өнөкөт 

обструктивдүү өпкө ооруулары; 2020 жылга чейин Кыргыз Республикасында 

астматикалык статус жана бронхоэктатикалык ооруулар менен. 

2-сүрөттө көрсөтүлгөндөй 14 жашка чейинки балдардын дем алуу 

органдарынын ооруусу 2003-жылдан 2005-жылга чейин төмөндөгөн, бирок, 

2006-жылдан 2008-жылга чейин аталган патология менен кайрылган 

пациенттердин бир аз көбөйгөнү байкалган. 2009-жылдан 2010-жылга чейин 

кайрадан аталган ооруунун төмөндөгөнү билинген.  
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2-сүр. Республика боюнча дем алуу органдарынын оорууларынын 

динамикасы. 
 

Оорулуулукту болжолдоо y=1,5417x2-7,2795x+471,58 R2=0,4925 

логарифмдик теңдемени пайдалануу менен 2003-ж. баштап 2012-жылга чейин 

оорулуулук деңгээли боюнча статистикалык отчёттуулуктун негизинде өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө ооруларынын баардык формалары үчүн аткарылды. 

Авторефератта өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорулары менен ооруган 

бейтаптардын тобу боюнча 2027-жылга чейин оорулуулук деңгээлинин 

болжолу көрсөтүлдү (3-сүрөт). 
 

 
3-сүр. Өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыккан балдардын оорууларын алдын ала болжолдоо. 
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Ошону менен бирге, 2004-жылдан 2011-жылга чейин өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларынын жогорулагандыгы, БА жана БЭО,  БА 

жана ӨБ оорууларынын айкалышкан учурларынын көптүгү, ошондой эле, 

ӨПнын өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары башка түрлөрү менен 

айкалышкан учурлары аныкталды. 2011-жылдан тарта ЭжБКУБнын  

оорууканага жаткыруулар боюнча маалыматтарына караганда өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларынын туруктуу жогорулоо тенденциясы 

байкалган. 2006-жылдан 2010-жылга чейин ооруунун төмөндөөсү дарт 

аныктоонун төмөндөөсүн же такыр эле токтотулгандыгын, бул бардык жерде 

педиатрлардын жана балдар пульмонологдорунун кыскаруусуна, педиатриялык 

факультеттердин жабылуусуна алып келүүчү КР саламаттык сактоо жана 

билим берүү системасларында жүргүзүлүп жаткан реформаларга байланыштуу 

экендигин  билдирет.  

Жогоруда аталган жагдайлардын комплекси өткөн жылдарга карата 

өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын жыштыгынын өсүүсүн жөнгө 

салат. 2027-жылга чейин балдардын  өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыгуусунун ыктымалдуу болжолу дагы анын андан ары 

жогорулоосун көрсөтөт. 2018-жылга карата балдардын өзгөчөлүккө ээ болбогон 

өнөкөт  спецификалык эмес өпкө оорууларга чалдыгуу болжолу жылына 700 

баланы түзүүсү мүмкүн.   

3.3. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын калыптануусуна  

жалпы мүнөздөмө жана тобокелдик факторлору. Аталган бөлүмдө өнөкөт  

спецификалык эмес өпкө ооруларынын ар түрдүү түрлөрүнө чалдыккан 

оорууларга мүнөздөмө берилген жана ар түрдүү өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө оорууларынын генези боюнча биологиялык, социалдык жана 

медициналык предикторлордун корреляциялык өз ара мамилесин анализдөөгө 

көңүл бөлүндү.   

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү түрлөрү менен 

биологиялык, социалдык жана медициналык факторлордун ортосундагы 

корреляциялык көз карандылыктын көрсөткүчтөрү топтордун ичинде өз ара 

доминанттык байланыштын бар экендигин күбөлөдүрөт. Өткөрүлгөн 

корреляциялык анализдин негизинде өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларынын ар түрдүү нозологиялык түрлөрү тобокелдик факторлорунун 

корреляциялык структураларынын басымдуулук кылган ар кандай түрлөрүнө 

ээ. 

Корреляциялык маанилүүлүгү жагынан алганда бронхиалдык астманын 

келип чыгуусунда тобокелдик факторлору болуп төмөнкүлөр белгиленген: 

жагымсыз шартта жашоо (корреляция түздөн - түз жана күчтүү; Р<0,05, r-0,79); 

энесинин кесиптик зыяндуулугу (Р<0,05, r-0,60); 
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- өнөкөт пневманияда тобокелдик фактору болуп төмөнкүлөр табылган:   

бейтаптын жаш курагы (Р<0,05, r-0,44); эркек жынысындагылар (Р<0,05, r-

0,41); суук, сыз батирде жашоосу (байланышы түздөн-түз жана мааниге ээ, 

Р<0,05, r-1,2); 3 жашка чейинки курагында өпкө-бронх оорууларына чалдыгуу 

(Р<0,05, r-0,62); 

- өнөкөт бронхитке чалдыккан ооруулардын тобунда төмөнкүлөр 

аныкталган: негизсиз антибактериялык терапияга түздөн-түз жана өтө 

корреляциялык түрдө көз каранды болуу (Р<0,05, r-0,62); жагымсыз шартта 

жашоо (Р<0,05, r-0,4), өмүрүнүн алгачкы жылында баланы эмизүү мүнөзү  

(Р<0,05, r-0,32); башынан кечирген ооруулардын саны менен начар жана 

кайрадан корреляциялык байланыштын болуусу (Р<0,05, r-0,32). 

Тобокелдик факторлорунун салыштырмалуу көбүрөөк саны 

бронхоэктатикалык оорууларда аныкталган: эркек жынсындагыларда түздөн  

түз жана мааниге ээ болгон корреляция байкалган (Р<0,05, r-0,53), атасынын 

кесибинин зыяндуулугу (Р<0,05, r-0,78), экинчи муундагы туугандарында 

өнөкөт өпкө-бронх оорууларынын болуусу (Р<0,05, r-1), 3 жашка чейинки 

курагында өпкө-бронх оорууларынын күч алуусу (Р<0,05, r-0,67). 

Ошондой эле, өнөкөт өпкө-бронх оорууларынын келип чыгуу 

ыктымалдуулугуна тобокелдиик факторлорунун айрым жаш өзгөчөлүгүнө 

жараша тийгизген таасири аныкталды.   

Ошентип, 3-7 жаштагы балдарга карата тобокелдик факторлорунун 

арасында башынан кечирген ооруулары басымдуулук кылган (түздөн-түз жана 

функционалдык байланыш, Р<0,05, r-0,9). 

10 жашка чейинки бадарда өпкө-бронх ооруулары менен башынан 

кечирген оорууларынын санынын ортосунда түздөн-түз жана күчтүү байланыш 

болгон (Р<0,05, r-0,72). 

15 жаштагы өспүрүмдөрдө БЭОнун калыптануусу башынан кечирген 

өпкө-бронх ооруулары менен (Р<0,05, r-1), алгачкы жолку өпкө-бронх 

ооруулары менен (Р<0,05, r-1), жөтөлдүн мүнөзү менен (Р<0,05, r-0,86), 

адистерге кайрылуусу менен  (Р<0,05, r-1) корреляцияланган. 

Ошентип, өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү 

нозологиялык түрлөрүнө чалдыккан бейтаптарда өнөкөт патологиянын келип 

чыгуусунда алардын катышуусунун активдүүлүк даражасын чагылдыруучу 

өзгөчөлүккө ээ болгон детерминанттар бар болгон. БЭОдо өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларынын башка нозологиялык түрлөрү менен 

салыштырганда бир аз көлөмдөгү тобокелдик фактору менен корреляциялык өз 

ара байланышы байкалган, бул аталган ооруунун өзгөчө оордугун 

патогенетикалык жактан чагылдырат.    

Балдарда кездешүүчү кайталануучу обструктивдүү бронхиттин 

патогенетикалык маанилүүлүгү. Балдарда кездешүүчү өнөкөт спецификалык 
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эмес өпкө оорууларынын калыптануусунун татаал механизмдеринде 

кайталануучу бронхиттин жыштыгын жана катышын үйрөнүү үчүн ар түрдүү 

куракта кездешүүчү ооруулардын келип чыгуусун аныктоо менен КОБдон 57 

бала текшерилди. Ушул эле бөлүмдө өнөкөт бронхитке, өнөкөт пневманияга, 

бронхиалдык астмага жана бронхоэктатикалык оорууларга чалдыккан балдарда 

аныкталган ооруулардын структураларынын анализи боюнча маалыматтар 

келтирилген. Иштин бул этабы өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын 

калыптануу механизмдерин жана алардын өз ара көз карандылыгын тактоого 

жиберилди.   

Балдар кездешүүчү өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын 

калыптануусунда КОБдун маанилүүлүгүн тактоо үчүн өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү түрлөрүнүн баштапкы мезгилине мүнөздүү 

болгон өпкө-бронх оорууларынын нозологиялык түрлөрүнүн струтурасына 

салыштырма анализ жүргүзүлгөн (1 таблицада).  
 

 1 таблица - Өпкөдө өнөкөт процесстердин башталышы болгон өпкө-бронх 

системасынын оорууларынын структурасы ( % катышта) 
 

Өнөкөт патологиянын өркүндөп турган 

мезгилиндеги оорулар   
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Өнөкөт  бронхит n-81 30,0 20,0 25,0 25,0 

 Өнөкөт пневмония n-56 24,0 12,0 28,0 39,0 

Бронхиалдык астма n-106 35,0 27,0 20,0 18,0 

Бронхоэктатикалык ооруулар n-50 15,0 18,0 25,0 42,0 

 

Келтирилген маалыматтарда көрүнүп тургандай, балдарда кездешүүчү 

өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын негизинен бардык түрлөрүндө 

кайталануучу обструктивдүү бронхит, ошондой эле, өпкөнүн жана бронхтордун 

катуу кармаган жана узакка созулган башка түрлөрү аныкталган. Биздин көз 

карашыбызда өпкөнүн өнөкөт спецификалык эмес оорууларынын ар бир түрү 

өз алдынча дарт болуп саналат, ал ар кандай курактагы балдарда ар түрдүү 

жыштыкта калыптанат.    

Кайталануучу обструктивдүү бронхит сыяктуу эле өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө ооруларынын ар түрдүү түрлөрүнүн башталышынын жана андан ары 
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калыптануусунун ар кандай түрлөрүнүн бар болуусу тууралуу маалыматтын 

изилдөөнүн жүрүшүндө  алынган далили  аталган концепциянын ырастамасы 

болуп саналат.   

Изилдөөдө ооруунун агымынын өнөкөт түрлөрүндө дарттын кайсы бир 

катуу кармаган түрүнүн жана кайталануучу обструктивдүү бронхиттин 

трансформациялануу ыктымалын тастыктаган туруктуу тенденция алынган 

жок.   

3.4. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан 

балдардын сезгенүү медиаторлорунун жана иммундук системасынын 

абалы. Текшерилген балдардын цитокин системаларынын айрым 

көрсөткүчтөрүн изилдөө иммуно-компотнеттүү клеткалардын 

дифференциациясын өзгөртүү менен катар бронхтордун обструкциясында 

сезгенүүнүн активдешүүсү жүргөндүгүн көрсөттү. Өпкөнүн жана бронхтордун 

патологиясында сезгенүүгө каршы интерлейкиндер (ИЛ-1ß, ИЛ-6) менен 

сезгентүүчү цитокиндер (ИЛ-4) ортосундагы баланстын бузулуусу 

фагоцитардык системанын мүмкүнчүлүктөрүнө, ошондой эле, моноциттердин 

эндотоксиндик толеранттуулугуна  сезгенүүнүн басаңдоосунун дал келбөөсүн  

көрсөттү.     

Цитокиндер гормондор жана нейромедиаторлор менен бирге химиялык 

сигнализациянын тилинин негизин түзөт. Цитокиндердин активдешүүсү  

сезгенүү медиаторлорунун бошонуусуна - липиддердин,  Е2 простогландиндин, 

тромбокандардын жана тромбоциттердин активдешүү факторлорунуун келип 

чыгуусуна алып келет.      

ИЛ-1 секрециясынын жогорулоосу курч фазадаг белоктордун синтези, 

комплементтердин компоненттери, протеаз ингибиторлору жана 

коагуляциянын айрым факторлору аркылуу сезгенүү процесстеринин 

симптомдорунун күч алуусун шарттайт жана ошондой эле, фиброздордун 

өөрчүүсүн жөнгө салуучу эндотелиалдык клеткалардын жана 

фибробласстардын өзгөрүүсүнө алып келет. Андан сырткары, ИЛ-1 жана ИЛ-6  

биргелешип боор клеткасында уютуу факторунун продукциясын, фибринолиз 

ингибиторлорун жана курч фазанын айрым белокторун күчөтөт, алардын 

ичинен маанилүүсү болуп, С - реактивдүү белогу, фибриноген, уютуучу 

амилаза, гаптоглобулин, антитрипсин, антихемотрипсин, бул плазматикалык 

клеткадагы антителада алардын полиферациясын жана дифференциациясын 

жөнгө салат. Кандын плазмасында ИЛ-6 деңгээлинин көтөрүлүү даражасы, 

көрүнүп турган бардык жеринде,  өпкөнүн жана бронхтордун обструкциясын 

билдирет.   

Биринчи жана төртүнчү топтогу балдарда кездешкен жогорку курамдагы 

ИЛ-4, иммундук системасы жагынан компенсатордук механизмдердин 

киргиизилиши тууралуу күбөлөндүрөт. ИЛ-4 эозинофилияны, клеткалардын 
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топтолушун, G классындагы иммуноглобулиндердин секрециясын,  

гуморалдык иммундук жоопту күчөткөндүгүнөн улам, цитокиндик Т-

лимфоциттеринин популяциясына түрткү берүү менен Е классындагы 

иммуноглобулиндердин активдешкен В-лимфоциттери менен синтези кошулат.    

Активация ИЛ-4 активдешүүсү сезгенүү цитокиндеринин бошоосун жана 

активдешкен моноциттерден простагландиндердин бошонуусун, гамма- 

интерферон продукцияларын басмырлайт. Клеткалык элементтердин 

гипоэргозу сезгенүүнүн очогунда цитолиздин бир себеби болуп кызмат кылат.    

Клеткалардын цитолизинин себеби болуп эркин-радикалдуу кычкылдануу жана 

фагоциттердин жардамы менен бошотондукка чыккан ферменттер да кызмат 

кылышат.   

2-таблицада көрсөтүлгөндөй цитокин системанын активдүүлүгүнүн 

көрсөткүчтөрүнүн ичинде интерлейкиндин курамынын мааниси 

бронхоэктатикалык ооруга чалдыккан балдар тобунда байкалган (11,72±0,85 

пг/мл). Бул маанилүүлүктөр башка топтордогу көрсөткүчтөргө караганда бир 

топ жогору экендиги аныкталды (Р<0,05; Р<0,01).  
 

2 таблица - Өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыккан балдарда кездешкен цитокин системасынын 

көрсөткүчтөрү   
 

Анализге алынган 

балдардын тобу 

Көрсөткүчтөрү  

Статис-к 
Интерлейкин-р 

1ß пг/мл 

Интерлейкин-р 

4 пг/мл 

Интерлейкин-р 

6 пг/мл 

Өнөкөт бронхит   

n-24 

М±m 5,7±0,36 5,3±1,0 4,9±0,5 

Өнөкөт пневмония 

n-29 

М±m 

Р2-1 

6,5±0,3 

>0,05 

 

2,9±0,2 

< 0,05 

 

5,2±0,7 

>0,05 

 

 Бронхиалдык астма   

n-44 

М±m 

Р3-1 

Р3-2 

6,1±0,3 

>0,05 

>0,05 

4,3±0,6 

>0,05 

<0,05 

5,1±0,5 

>0,05 

>0,05 

Бронхоэктатикалык 

ооруулар n-20 

М±m 

Р4-1 

Р4-2 

Р4-3 

11,7±0,9 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

2,6±0,1 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

7,8±0,9 

<0,01 

<0,05 

<0,01 
 

ИЛ-4 концентрациясы ӨБга (5,3±1,0 пг/мл) жана БАга (4,3±0,6 пг/мл) 

чалдыккан балдар тобунда башка топтогу балдарга (Р<0,05) караганда бир топ 

жогору болгон. ИЛ-6 концентрациясы башка топтогу балдардын 
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көрсөткүчтөрүнө (Р<0,05; Р<0,01) караганда БЭО чалдыккан балдар тобунда 

гана жогору болгон. 

Изилдөө көрсөткөндөй (3-таб.), табиятынан липиддүү болгон, атап 

айтканда, канда ЛК азыктары бар болгон сезгенүүнүн медиаторлорунун башка 

топторунун активдүүлүгү ар түрдүү даражага ээ болгон. 
     

Таблица 3 – θзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыккан балдарда ЛК процесстеринин көрсөткүчтөрү жана 

каталаздардын активдүүлүгү 
     

Анализге алынган 

балдар тобу 
Статист-к   

  ЛК жана АК көрсөткүчтөрү  

Липиддердин 

гидрокычкылы   

Ед.оп.пл. 

Диенкетон-р 

Ед.оп.пл. 

Каталаза 

мкат/л 

 Өнөкөт бронхит n-

24 

М±m 0,13±0,01 0,04±0,00 15,9±0,8 

Өнөкөт пневмания  

n-29 

М±m 

Р2-1 

0,16±0,00 

<0,001 

0,04±0,00 

>0,05 

13,52±0,48 

<0,05 

   Бронхиалдык 

астма n-44 

М±m 

Р3-1 

Р3-2 

0,18±0,00 

<0,001 

<0,05 

0,07±0,00 

<0,001 

<0,001 

12,08±0,45 

<0,001 

<0,05 

 

Бронхоэктатикалык 

ооруулар n-20 

М±m 

Р4-1 

Р4-2 

Р4-3 

0,17±0,01 

<0,001 

<0,05 

<0,05 

0,06±0,01 

<0,001 

<0,001 

>0,05 

11,78±0,64 

<0,001 

<0,05 

>0,05 
 

Липиддердин кычкылдануусунун баштапкы азыктарынын- 

гидрокычкылдардын кандын плазмасындагы эң аз концентрациясы (0,13±0,01 

ед.оп.пл). ӨБга чалдыккан балдар тобуунда кездешсе, жогорку концентрациясы 

(0,18±0,01 ед.оп.пл.) БАга жана (0,174±0,007 ед.оп.пл.). БЭОго чалдыккан 

балдар тобунда кездешкен. Ошого жараша бул маанилер ӨБга чалдыккан 

балдар арасында алардын деңгээли бир топ жогору (Р <0,01; Р <0,001). ӨПга 

чалдыккан балдар тобунда ЛСКнын курамы (0,16±0,01 ед.оп.пл.), анын мааниси 

биринчи топто бир топ жогору (Р<0,001) жана үчүнчү жана төртүнчү топтогу 

балдар арасында бир топ төмөн (Р<0,05). ЛСКнын мааниси экинчи, төртүнчү 

жана төртүнчү топтогу балдар арасында ынанымдуу айырма бар болгон. 

Ушундай эле сүрөттөлүш текшерүүгө алынган балдар топторунда кандын 

плазмасында липиддердин акыркы кычкыдануу азыктарынын 

көрсөткүчтөрүндө - динкетондордо да байкалган. Алардын салыштырмалуу 

жогору курамы БАга (0,07±0,01 ед.оп.пл.) жана БЭО (0,06±0,01 ед.оп.пл.) 

чалдыккан балдар топторунда кездешкен. Бул маанилүүлүк биринчи жана 

үчүнчү топтогу маанилерге караганда жогору болгон (Р<0,05; Р<0,001). 



22 
 

Сезгенүү медиаторлорунун активдешүү процесстери менен бир эле 

мезгилде антиоксидантты коргонуу, өзгөчө, каталаздардын активдешүү 

системасынын ферменттеринин активдүүлүгүнүн өзгөрүүсү жүргөн.  Ошентип, 

экинчи, үчүнчү жана төртүнчү топтордогу балдарда каталаздардын 

активдүүлүгү ӨБга (Р<0,05; Р<0,001) чалдыккан балдар топторуна караганда 

бир топ төөмөн. БАга жана БЭОго чалдыккан балдар топторунда каталаздын 

активдешүүсүнүн мааниси ӨПга (Р<0,05) чалдыккан балдар топторуна 

караганда да бир топ төмөн болгон, муну менен бирге, ӨПга чалдыккан балдар 

топторундагы көрсөткүчтөр ӨБга чалдыккан балдар топторуна караганда бир 

топ төмөн болгон (Р<0,05). Каталаздардын активдүүлүгүнүн төмөндөөсү 

антиоксиданттык коргонуунун негизги ферменттеринин бири катары 

дисмутация учурунда супероксиддүү анионду жана аэробдуу кычкылданууда 

калыбына келтирилген флавопротеиндерди пайда кылуучу суутек кычкылынын 

топтолушуна тоскоолдук кыылуучу реакциянын төмөндөөсү тууралуу 

билдирет.    

Ошентип, балдарда кездешүүчү өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларында сезгенүү медиаторлорунун 

активдешүүсү менен катар ферменттүү АКнын чөгүүсү жүрөт.    

Өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына 

чалдыккан балдардын иммундук системасынын өзгөчөлүгү.  Иммунитеттин 

клеткалык бөлүгүнүн абалы лимфоциттердин популяциясынын негизинде 

мүнөздөлөт.    

4-сүрөттө көрсөтүлгөндөй бронхиалдык астмага чалдыккан балдардын 

иммунитетинин көрсөткүчтөрүндөгү өзгөрүүлөр, көпчүлүк параметрлери 

боюнча ар түрлүү багыттагы мүнөзгө ээ жана бронхиалдык астманын 

капысынан катуу кармаган мезгилиндеги клиникалык сүрөттөлүштү 

чагылдырган.  

 
4-сүр. Өнөкөт өпкө спецификалык эмес оорууларына чалдыккан 

балдардын иммундук статусунун көрсөткүчтөрү (орточо мааниси). 
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Ооруулуулардагы регулятордук популяциянын катышын көрсөтүүчү Т - 

лимфоцит хелперлердин жана Т - лимфоцит супрессорлордун катышынын 

индекси 1,5±0,1 түздү. В - клеткалар 27,9±2,5 түздү жана алар 10дон 51%га 

чейин термелүүгө дуушар болушкан. Буга чейинки постимикалык 

клеткалардын саны 3,62±0,52. Лейкоциттердин фагоцитардык активдүүлүгүн 

ииликтөө фагоцитардык индекс 71,2±4,1 түзгөндүгүн көрсөттү жана ала кеңири 

чекте термелип турган.  Циркуляциялануучу иммундук комплекстин деңгээли 

60,9±8,7 бирдикке барабар. IgJ деңгээли 12,6±2,4 г/л, IgA - 2,6±0,3 г/л, а IgM - 

1,4±0,14 г/л түздү.  

Өнөкөт бронхит диагнозу коюлган балдардын иммунитетинин клеткалык 

звеносунун абалынын анализи текшерилген балдардагы бышып жетилген Т -  

лимфоциттердин саны 57,7±1,5 түзгөндүгүн көрсөттү, Т - лимфоцит хелперлери 

34,3±0,8, Т-супрессорлорунун жалпы саны 23,3±1,1, ал эми анын термелүүсү 

11ден 35%га чейин,  Т - хелперлеринин Т - супрессорлорго карата  катышы 

1,6±0,1 болгон. Фагоцитардык активдүүлүктүн өзгөрүүсү, Т-

лимфоциттериинин буга чейинки постимикалык клеткаларын аныктоо,бышып 

жетилген В - лимфоциттеринин эң аз санынын пайда болуусу өнөкөт бронхитке 

чалдыккан бейтаптардын иммундук системасындагы дисбаланстын болгондугу 

тууралуу билдирет.       

Бронхоэктатикалык оорууларга чалдыккан бейтаптарда бышып жетилген 

Т- лимфоциттеринин саны 61,6±1,8  барабар жана ал 39дан 82%га чейин жетип 

турат. Т-лимфоцит хелперлеринин саны 35,2±1,12 түздү, ал 26 дан 52%га чейин 

жеткен. Т-супрессорлорунун саны 24,2±0,9 барабар. СД4/СД8 индекси 1,5±0,1 

барабар, бул көрсөткүч дени сак балдарга караганда ооруулуу балдарда бир топ 

төмөн. Ооруулардын бул категориясында киллердик активдүүлүктү көрсөтүүчү 

СД16  деңгээли 22,6±2,3 түзүп, 9 дан 39% га чейин жетти, б.а.  аутоиммундук 

процесс бар болгон. 

Аныкталган өзгөрүүлөр бронхиалдык астмага жана өнөкөт бронхитке 

караганда бронхоэктатикалык оорууга чалдыккан бейтаптардын иммундук 

статусунун бир топ өзгөргөндүгү тууралуу маалымат берет.   

Т-лимфоцит хелперлеринин деңгээли өнөкөт пневмания дартына 

чалдыккан пациенттер тобунда 35,7±1,4 түздү, Т-лимфоцит супрессорлор - 

23,1±1,1 түздү. Ренулятордук субпопуляцияны жана пациенттердин аталган 

тобун иликтөө алардын саны 1,6±0,1 барабар болгондугун көрсөттү. Т-

лимфоциттердин киллердик активдүүлүгү  22,6±1,3 барабар болгон. Бышып 

жетилген В - лимфоциттеринин саны 25,89±2,41 түзгөн. Т-лимфоциттериинин 

буга чейинки постимикалык клеткаларыныын көрсөткүчтөрү 5,69±1,43 түздү. 

ЦИКтин деңгээли 70,56±6,53 шарттуу бирдикке барабар болгон. Фагоцитардык 

индекс 73,2±3,6 түздү. IgJ деңгээли  9,8±0,7 г/л, IgA – 2,7±0,3 г/л, IgM - 1,3±0,1 

г/л түздү.  
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Ооруулуулардын аталган тобуунда Т-звеносу боюнча Т-

супрессорлорунун көбөйгөндүгүнүн эсебинен иммунорегулятордук индекстин 

төмөндөөсү түрүндө экинчи катардагы иммун жетишсиздигинин белгилери 

аныкталган. Иммунитеттин гуморалдык звеносунда IgJ кыскаргандыгы жана    

IgA жогорулагандыгы аныкталган. Фагоцитардык звенодо фагоцитардык 

индекстин төмөндөгөндүгү жана циркуляциялык иммундук комплекстердин 

жогрулагандыгы белгиленген. Аныкталган өзгөрүүлөр бактериалдык 

компоненттеги өнөкөт пневманияга чалдыккан бейтаптардын гомеостазына ири 

көлөмдө таасир эткендигин билдирет.    

3.5. Өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыккан балдардын сырткы дем алуу функциясы. Сырткы 

дем алуу функциясын (СДФ) баалоо дарт аныктоонун маанилүү 

критерийлерин, дарттын агымынын оордугун аныктоону, алдын ала 

болжолдоону жана бейтапка кам көрүү тактикасын берет. өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү түрлөрүнө чалдыккан 6 

жаштан 17 жашка чейинки балдардын сырткы дем алуу функциясы изилденген.   

Цифралык маалматтарды анализдөөнүн негизинде ӨБ диагнозу коюлган 

пациенттердин СДФ көрсөткүчтөрүнүн ортосунда төмөнкүлөр аныкталган: t 

дем алуу (Р<0,05), дем алуу резерви  (Р<0,05), Тиффно тести (Р<0,01), ТДЧК1 

(Р<0,01) ӨПга чалдыккан бейтаптар менен ынанымдуу статистикалык айырма 

болгон (4 -таблицада).  
 

4 таблица  - Өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт өпкө оорууларыыынын ар түрдүү 

клиникалык түрлөүндө СДФнын көрсөткүчтөрү   (M±m) 

 

                        Топтор  

 

 

СДФ көрсөткүчтөрү 

ӨБ ӨП БЭО 

t дем алуу  1,53±0,08*;** 1,25±0,028* 1,17±0,05** 

t дем чыгаруу 1,58±0,08** 1,41±0,029 1,34±0,06** 

ӨЖК 1,44±0,11 1,638±0,11 1,86±0,11 

Дем алуу резерви 1,224±0,06*;** 0,623±0,13* 0,763±0,16** 

Дем чыгаруу резерви  1,35±0,06 1,425±0,39 1,41±0,029 

Тифно тести 87,024±1,45* 75,393±1,38* 82,124±1,57 

ДАК 1258,67±27,71 1241,16±22,74 1310,467±28,78 

ТДЧК1 2,192±0,13*;** 1,138±0,08* 1,59±0,09** 

ӨДЖК 1,96±0,10* 1,518±0,12* 1,95±0,10 

ӨМЖ 55,297±4,73*;** 33,099±2,57* 41,64±1,61** 

 ДАЖЫ 343,667±14,87*;** 191,852±13,34* 247,333±8,28** 

Эскертүү: * - (р<0,01; р<0,05) – БА жана θБ топторунда; ** - р<0,01; р<0,05) – БА 

жана БЭО дартына чалдыккан топтордо. 

ӨДЖК (Р<0,05), θМЖ (Р<0,05) жана ДАЖК (Р<0,01) дагы ӨП дартына 

чалдыккан пациенттерге салыштырмалуу ӨБ дартына чалдыккан пациенттерде 
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бир топ жогору болгон. ӨП дартында СДФ көрсөткүчтөрүнүн төмөндөөсү, 

өзгөчө өпкө ткандарынын чоюлчаактыгынын төмөндөөсүндө өпкөдөгү 

реструктивдүү (чектелген) процесстер менен байланышкан. 

ӨБга чалдыккан бейтаптар тобунда СДФ: t дем алуу (Р<0,05), t дем чыгаруу 

(Р<0,05), дем алуу резерви (Р<0,05), ТДЧК 1 (Р<0,05), ӨМЖ (Р<0,05), жана 

ДАЖЫ (Р<0,01) БЭО пациенттери менен салыштырганда бир топ жогору. Бул 

учурда СДФ көрсөткүчтөрүнүн төмөндөөсү ооруунун өөрчүүсү жана дем алуу 

аппаратындагы компенсатордун өзгөрүүсү же эскиргендиги менен шартталган. 

БЭО пациенттердин дем алуу механикасынын көрсөткүчтөрү төмөндөгөн, бул 

өпкөнүн созулмалуулугунун төмөндөөсү жана органикалык же функционалдык 

өзгөрүүсүндө бронхиалдык каршылыктын көбөйүүсү менен коштолгон 

бузулуунун рестриктивдүү жана аралаш типтеринде өпкөнүн көлөмүнүн 

кичирейүүсү катары каралган параметрлердин маалыматтарынын суммалык 

өзгөрүүсү тууралуу ой жоорууга мүмкүндүк берет.    

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдардын 

СДФ көрсөткүчтөрүн анализдөө менен, БАга чалдыккан бейтаптардын 

ӨДЖК/ТДЧК1 көрсөткүчтөрүнүн ортосунда функционалдык, жогорку 

ынанымдуулуктагы жана түздөн-түз корреляциялык байланыштын бар 

экендигин белгилөөгө болот (sig-0,001; r-0,926, Р<0,01). СДФнын башка 

көрсөткүчтөрүнүн ортосунда: θЖК/θМЖ (sig-0,001; r -0,789, Р<0,01) жана 

ДАЖЫ/ТДЧК1 (sig-0,001; r-0,802 Р<0,01) ошондой эле күчтүү, жогорку 

ынанымдуулуктагы жана түздөн-түз корреляциялык байланыштын бар 

экендиги аныкталган. ӨП дартына чалдыккан топтордо да ушундай эле 

көрүнүш байкалган. Бир гана БЭОдо ӨДЖК/ТДЧК1 ортосунда корреляциялык 

байланыштын жок экендиги белгиленген. Б дартында ӨЖК/ӨМЖ (sig-0,034; r-

0,395, Р<0,05) көрсөткүчтөрүнүн ортосунда орточо дееңгээлде корреляциялык 

байланыш бар болгондугу, калган параметрлер ортосунда корреляциялык 

байланыштын болбогондугу белгиленген.   

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдардын 

сырткы дем алуу функциясынын бузулуу варианттары. Өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү түрлөрүнө чалдыккан балдардын СДФ 

бузулуусунун структуралык варианттарын иизилдөө сырткы дем алуу 

функциясынын бузулуу даражасын баалоону гана көрсөтпөстөн 

дифференциалдык дарт аныктоо үчүн дагы өтө зарыл. 

БАга чалдыккан балдардын биринчи тобунда 73,3% учурда бузулуунун 

обструктивдүү түрү кездешкен, бул өпкө системасынын гиперфункциясына 

көрсөтөт. Дем алуунун дисфункциясынын обструктивдүү тиби дем алуу 

жолдору аркылуу аабанын кыймылына жогорку деңгээлде каршылыктарды   

жаратат. БАга чалдыккан балдардын 26,7% учурунда бузулуунун 

рестриктивдүү   тиби   кездешкен,  бул   көкүрөк    клеткасы     менен     өпкөнүн  
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жазылуусунун чектелүүсүнөн болуусу мүмкүн.  ӨПга чалдыккандардын экинчи 

тобуунда 100 % учурда дем алуунун бузулуусунун рестриктивдүү тиби 

кездешкен. Рестриктивдүү бузулуунун патогенезинде өпкөнүн 

ийкемдүүлүгүнүн төмөндөөсү неизги мааниге ээ. Өнөкөт өпкө - бронх 

процессинде бузулуунун рестриктивдүү тибии жабыркаган тилкелерде өпкө 

тканынын созулмалуулугунун кайталангыс түрдө жоголуусу менен 

түшүндүрүлөт жана склероздук процесстердин даана байкалуусун кыйыр түрдө 

мүнөздөйт. Ооруулуулардын аталган категориясында бузулуунун 

рестриктивдүү түрү көпчүлүк учурда туруктуу болот (5 сүр.).   
 

 
5-сүр. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү 

түрлөрүнө чалдыккан балдардын СДФ бузулуу варианттары. 
 

Рестриктивдүү синдромдун туруктуулугу морфологиялык жактан 

калыптанган пневмасклероз (фиброз) тууралуу күбөлөндүрөт, ошондуктан 

бузулуунун рестриктивдүү түрү  өнөкөт өпкө-бронх патологиясына чалдыккан 

балдардын өпкөсүнүн функционалдык абалын баалоодо өпкө тканынын 

фиброздук өзгөрүүлөрүн аныктоо аспектисинде баалуу дарт аныктоо белгисин 

элестетет. ӨБга чалдыккан балдардын үчүнчү тобунда 66,6% учурда 

буузулуунун обструктивдүү тиби кездешкен. 16,7%да бузулуунун 

рестриктивдүү тиби аныкталган, анын негизинде статикалык өпкө көлөмүнүн 

кыскаруусу жүргөн. Ошондой эле, текшерилгендердин 16,7% бузулуунун 

аралаш түрү кездешкен.  

БЭОго чалдыккан балдардын 46,7%да бузулуунун аралаш түрү 

кездешкен. Бузулуунун аталган түрүнө өпкөнүн созулмалуулугу жана дем алуу 

булчуңдарынын күчү рестриктивдүү бузулууга караганда көбүрөөк төмөндөйт. 

Обструктивдүү бузулууга рестриктивдүү бузулуу кошулганда болжолдоого 

жагымсыз болуп саналат, анткени өпкөдө желдетүүнүн бузулуусунун оордугун 

аныктайт.   
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Өпкө патологиясынын мүнөзүнө карабай бронх өткөрүүчүлөрүнүн 

бузулуу даражасы пациенттин абалынын оордугунун абсолюттук критерийи 

болуп саналат. Клиникалык сакаюунун негизинде ооруунун ремиссиясы 

тууралуу  чечим чыгарууга болбойт,  СДФнын маалыматтарын эске алуу зарыл, 

анткени пациенттин функционалдык текшерүү көрсөткүчтөрүнүн 

нормалдашуусу кечирээк билинет. Муну менен катар клиникалык жана 

функционалдык маалыматтар бир мезгилде алынса, анда тең укукка ээ 

экендигин эске алуу керек.  

3.6.Балдардагы өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларын 

аныктоонун инструменталдык ыкмалары. Диагноз коюу, өпкөнүн 

өзгөчөлүккө ээ  жана курч процесстерин жокко чыгаруу максатында көкүрөк 

клеткаларынын органдарына рентгенография жүргүзүлгөн.   

БА жана ӨБга чалдыккан балдардын рентгенологиялык көрүнүштөрүн 

салыштырууда бул нозологиялык түрлөрдө өпкөнүн эмфиземасы бар экендиги 

табылган. БАга чалдыккан балдарда өпкө ткандарынын көбүүсү 60,2% 

балдарда, ӨБгы чалдыккан балдардын 60,0%да кездешкен. Эки түрүндө тең 

өпкө ткандарынын көбүүсү болжол менен бирдей жыштыкта кездешкен. БАда 

өпкө сүрөтүнүн деформациясы 2,0% жана ӨБга чалдыккандарда - 21,0% 

кездешсе, θБда ал диффуздук мүнөзгө ээ болгон жана төмөнккү аймактарда 

байкалган. θБда өпкө сүрөтүнүн тунуктугу (күч алуусу) өпкөнүн жогорку 

бөлүгүнүн 15,0%да кездешкен. БАга чалдыккан балдарда плевралык жабышуу 

14,0% учурда кездешсе, ӨБда ал 4,%да гана кездешкен. Бир аз көпкөн тилкелер 

бейтаптардын 5,6 %да кездешкен, бул белгилер жабыркоонун ири көлөмүнө 

караганда мыкты жана пневмосклерозго караганда даана билинген. Плевралык 

жабыркоо (жабышуу, калыңдоо) бейтаптардын 35,0%да, пневмофиброз, 

пневмосклероз очоктору - 25,6% кездешкен. Ал эми 6,1% бейтапта 

бронхоэктазлар ар түрдүү локализацияда кездешкен. Бул балдарда аллергиялык 

мүнөздөгү сезгенүү гана эмес, БАнын өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларынан башка түрлөрү менен айкалышында анын бактериалык сезгенүү 

менен айкалышы да кездешкен.   

ӨП менен жабыркаган балдардын экинчи тобунда: өпкө тканынын  

эмфизематоздуулугу - 10,6%, төмөнкү деңгээлдеги пневматизация – 5.4% 

белгиленген, бул өпкө - бронх процессинин өнөкөткө айлануусу тууралуу 

күбөлөндүрөт. Ошондой эле: плевралдык жабыркоолор (жабышуу, калыңдоо) - 

2,20%, пневмофиброз, пневмосклероз очоктору - 80,0%  жана өпкө сүрөтүнүн  

деформациясы – 2,0% да кездешкен. 

Аталган топто негизги диагнозу менен көкүрөк клеткасынын 

органдарынын рентгенограммасынын ортосунда корреляциялык - түздөн -түз 

жана функционалдык  Р<0,001, байланыштын күчү r=0,910 байланыш болгон. 
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Жогоруда сүрөттөлгөн  маалыматтар сезгенүү бактериалык флоралар 

менен кармалып турган функционалдык жактан толук кандуу эмес бронхтордо  

өнөкөт сезгенүү процесстерин жана структуралык бузулууларды чагылдырган.   

Өпкө ткандарынын көбүүсү жана жогрку деңгээлде аба бар тилкелери, 

пневманизация ӨБга чалдыккан ооруулардын тобундагы балдардын 60,0%да 

кездешкен, бул бронхтордун кеңири тараган сезгенүү аркылуу өнөкөт 

жабыркоосу тууралуу билдирет. Ооруулардын аталган тобунда төмөнкү, өпкө 

(кан-тамыр-интерстициалдык) сүрөтүнүн тунуктугу - 15,0%, плевралдык 

жабыркоолор (жабышуу, калыңдоо) - 4,0% жана өпкө сүрөтүнүн  

деформациясы  - 21,0% кездешкен. 

Аталган топто негизги диагнозу менен көкүрөк клеткасынын 

органдарынын рентгенограммасынын ортосунда корреляциялык - түздөн - түз 

жана маанилүү  Р<0,05, байланыштын күчү r=0,658 байланыш болгон. 

БЭО менен жабыркаган ооруулардын төртүнчү тобунда төмөнкүдөй 

өзгөрүүлөр байкалган: өпкө тканынын көбүүсү - 18,0%, өпкө сүрөтүнүн  

деформациясы  - 4,0%  жана плевралык жабыркоолор (жабышуу, калыңдоо) - 

4,0% балдарда кездешкен. Жана ошондой эле пневмофиброз, пневмосклероз 

очоктору - 6.0%. 60% бейтапта бронхоэктаздар ар кандай локализацияда 

кездешкен, бул кеңири деформацияланган бронхтордо ириң - сезгенүү 

процесстери менен мүнөздөлгөн өпкө - бронх системасынын өнөкөт дартын 

мүнөздөйт.   

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын чалдыккан балдардын 

көкүрөк клеткаларынын органдарынын компьютердик тамографиясынын 

көрсөткүчтөрү.   

 «Жогорку чечим» компьютердик тамографиясынын пайда болуусу дарт 

аныктоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтти жана морфологиялык сүрөттөлүшкө жакын 

болгон рентгенологилык сүрөттөлүштү көз менен көрүүгө мүмкүндүк берди. 

өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдардын көкүрөк 

клеткаларынын органдарына компьютердик томография жасоо балдардагы 

өнөкөт пневманияны, БЭОну жана өнөкөт бронхитти дифференциялык 

аныктоодо чоң мааниге ээ.    

БАга чалдыккан балдардагы «бозомук айнек» тилкеси ооруулардын 28,3 

% да кездешкен, алардын себептери болуп гиповентиляция (анын ичинде дем 

чыгарууда да) жана альвеолярлар ортосундагы тосмолордун калыңдоосу 

эсептелген. Аталган топто эмфизем белгилери 60,6% ооруулууларда билинген, 

бул өнөкөт жана кайталануучу бронхообструкция тууралуу күбөлөндүргөн. 

БАнын оор дараасына жана өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын 

башка нозологиялык түрлөрүнө (ӨП, ӨБ, БЭО)  чалдыккан балдарда  ателектаз 

- 4,0%, бронхоэктаз, бронхоэктазия -  пациенттердин 6,1% жана даана билинген 

чектелген, пневмофиброз - балдардын 12,1% да билинген. Жогоруда 
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сүрөттөлгөндөр бул балдарда бактериалык процесс аллергиялык сезгенүүлөргө 

үстөмдүк кылгандыгын көрсөтөт.   

ӨПга чалдыккандардын тобунда 82,1 % учурда даана билинген чектелген 

пневмофиброз сыяктуу өзгөрүүлөр белгиленген. Аталган белгилер өнөкөт 

бактериалык сезгенүүлөрдүн бар экендигин билдирет. Эмфизема 7,1% учурда 

ачыкка чыккан, өпкө сүрөтүнүн ячейкалык тиби боюнча  деформациясы - 1,8% 

учурда, ателектаз - өнөкөт пневманияга чалдыкан балдардын 3,6%ында  

байкалган (6-сүр.). 
 

 
6-сүр. Көкүрөк клеткаларынын органдарына жасалган компьютердик 

томограмманын маалыматтары боюнча өнөкөт специикалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыккан балдарда рентгенологиялык көрүнүштөрү.    
 

ӨПга чалдыккан балдар тобуна корреляция жүргүзүүдө негизги диагнозу 

менен көкүрөк клеткасына жасалган КТнын ортосунда байланыш - түздөн-

түз жана функционалдык Р <0,05, байланыштын күчү r=0,94 байкалган. 

КТ жасоодо инфильтрациянын плевропневмониялык тиби жана эмфизема 

ӨБга чалдыккан балдардын 100,0%да кездешкен.   

БЭОго чалдыккан ооруулуулардын тобунда төмөнкүдөй өзгөрүүлөр 

байкалган: «бозомук айнек» тилкеси, бронхоэктаза, бронхиоэктазия, даана 

билинген чектелген пневмофиброз  жана өпкө сүрөтүнүн ячейкалык тиби 

боюнча деформациясы байкалган.   

КТ маалыматтары өнөкөт бронхитке чалдыккан бейтаптардын 24,2% 

өпкөсүндөгү патологиялык процесстин мүнөзү тууралуу клиникалык 

көрүнүштү өзгөртүүгө, өнөкөт пневманияга чалдыккан пациенттердин 57,4% 

клиникалык диагнозун тактоого жана деталдаштырууга мүмкүндүк берди.   

8%

18%

60%

10%

4%

5.4%

3.6%

7.1%

82.1%

1.8%

17.2%

4.0%

60.6%

6.1%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

"Бозомук айнек" тилкеси, инфильтрациянын 
интерстициалдык тиби

Инфильтрациянын плевропневманиялык тиби

Ателектаз

Эмфизема

Бронхоэктаз, бронхиоэктазии

Даана билинген чектелген пневмофиброз

өпкө сүрөтүнүн ячейкалык тиби боюнча 
деформациясы

БЭО θП БА



30 
 

Текшерилген топтордогу өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына 

чалдыккан балдарга жасалган  бронхография  жана бронхоскопия  боюнча 

маалыматтар.     

Бронхоскопиялык көрүнүштү баалоодо бронхтордун былжыр чел 

кабыктарынын абалына (мүнөзү жана сезгенүү процессинин таралуусу, 

бронхиалдык секреттин саны ж.б.), бронхтордун жана кекиртектин 

өөрчүүсүндөгү аномалия, ошондой эле, башка өзгөрүүлөр (7-8-сүр.).   
 

                     
 7-сүр. Сол тараптуу өнөкөт               8-сүр. Оң тараптуу  катаралдык 

пневмония                                            эндобронхит. 
 

Текшерүүдөн өткөн, өнөкөт пневманияга чалдыккан балдарда цилиндр 

тиби боюнча кеңейүү жана өөрчүү деформациясы жана бронхтордун 

жакындашуусу аныкталган. 23,8% учурда эки тараптуу жабыркоодо ириңдүү 

эндобронхит байкалган.  47,6% - катаралдык-ириңдүү эндобронхит жана 28,6% 

- катаралдык эндобронхит билинген. θБнын  42,1% учурунда кан-тамырдын 

бүдөмүк көрүнүшү жана былжыр челдин гиперемиясынын жок болуусу, 

бронхтордо орточо деңгээлде  былжырлуу - ириңдүү серециянын болуусу 

менен катаралдык эндобронхит аныкталган. 35,3% учурда  локализацияланган 

эндобронхит жана  23,5% учурда - деформациялоочу эндобронхит кездешкен. 

БЭОго чалдыккан бейтаптар тобун  бронхторун изилдөөдө анын 37,0% 

учурунда катаралдык-ириңдүү эндобронхит жана 63,0% учурда ириңдүү 

эндобронхиттин бар болгондугу аныкталган. Бронхтордун сезгенүүсү алардын 

структураларынын жана бронхтордун жылтылдаган эпителийиинин 

функциясынын өзгөргөндүгү менен коштолгон, бул бейтаптардын аталган 

категориясында мукоцилиардык транспорттун бузулуусу менен шартталган 

жана БЭОго чалдыккан пациенттердин респиратордук жолдорунда сезгенүү 

процессинин туруктуу агымын жөнгө салган. Бронхторун изилдөөдө 40,0% 

учурда көлбөйгөн жана ийик сымал бронхоэктазалар аныкталса,  20,0% учурда 

- цилиндр түрүндөгү бронхоэктаза аныкталган. 
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3.7. Өнөкөт  спецификалык  эмес  өпкө  оорууларына   чалдыккан  

балдардын жашоо сапаты жана аларды дарылоо. Өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө оорууларына чалдыккан бадардын какырыгын бактериологиялык 

изилдөө жана алардын антибиотиктерге карата сезгичтигин аныктоо.    

БАга чалдыккан балдардын какырыгын иизилдөөдө төмөнкүдөй 

козгогучтар аныкталган: гемофиль таякчасы - 39,0%, пневмококк - 31,0% 

учурда, катаралис бранхамелласы - 16,0%  жана ачыткы сымал козу карынчалар  

- 14,0%, микроорганизмдер монокультурага да, башка микрофлоралар менен 

ассоциацияланган учурда да себилген. Гемофиль таякчасы көп 

антибиотиктерге, ал эми, пневмококк - цефалоспорин катарыындагы 

каражаттарга сезгич болгондугу аныкталды.  

26 % учурда ӨБга чалдыккан пациенттердин какырыктарына себилген 

грамо-терс шарттуу - патогендик микроб аталган - бранхамелла катаралис  

белгилүү бир деңгээлде роль ойногон. ӨПга чалдыккан ооруулуулар тобунда 

бактериологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы менен төмөнкүлөр аныкталган:  

гемолитикалык стрептококк - 25,0% учурда, алтын түстүү стрептококк -   

24,0%, ачыткы сымал козу карынчалар - 13,0%, гемофиль таякчасы - 38,0% 

учурда. Өнөкөт пневманияда стрептококктун себилүүсү башка топтогуларга 

караганда абдан жогору болгон жана өтө татаал жана полигамдык мүнөзгө ээ 

болгон, бул антибактериалдык медикаменттердин ар түрдүүлүгү жана аларды  

узак мөөнөткө кабыл алууга, бактериалык изилдөө маалыматтарын эске 

албастан дайындалган терапиянын адекватсыздыгы менен байланыштуу (9-

сүр.). 
 

 
9-сүр. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан 

балдардын какырыктарын бактериологиялык изилдөө маалыматтары. 
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БЭОго чалдыккан бейтаптар тобунда какырыктагы микроорганизмдердин 

курамы төмөнкүдөй болгон: гемолитикалык стрептококк 46,0% учурда, алтын 

сымал стафилококк - 23,0% учурда, гемофильдик таякчалар - 19,0%, 

пневмококк - 4,0%, диплококк - 8,0% учурда себилген. 69,0% учурда бири-бири 

менен ассоциацияланган бир нече микроорганизмдердин айкалышы 

аныкталган. Бул маалыматтар бактериялык сезгенүүнүн туруктуу очогу 

тууралуу маалымат берет 

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдарды 

дарылоонун жалпы принциптери. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларына чалдыккан балдарды дарылоонун учурдагы медициналык 

стандарттарына ылайык ремиссия мезгилинде сезгенүүгө каршы ИГКС 

дайындайт. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына дарылоодо бир катар 

дарылоо комплекстери пайдаланылган: ИГКС - бронхиалдык даракчанын 

өткөргүчтүгүн жакшыртуу - өпкөдөгү инфекциялык - сезгенүү процессин 

токтотуу үчүн антибактериалык терапия менен айкалыштырып дайындоо.     

Аталган каражаттардын натыйжалуулугу аллергиялык процесске дагы, 

сезгенүүгө дагы тийгизген кеңири фармакологиялык таасири менен 

шартталган. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан 

пациенттерге бир каражатты жана бир схеманы сунуштоо керек, анткени, 

өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар кандай түрлөрүндө 

гормоналдык терапия жекече жана өтө ийкемдүү болууга тийиш. 

Медикаментоздук дарылоо натыйжасыз, өпкө-бронх аппараты тарабынан 

татаалдануу болгон учурда, контролдоого мүмкүн болбогон оор агымында гана 

дарылоонун хирургиялык ыкмаларыын пайдалануу маселеси көтөрүлөт.    

Ооруулуулардын биринчи тобун БА диагнозу коюлган 106 бала кирген, 

алардын ичинен 56 бала (52,8%)  ИГКС алган (Бекламетазон пропионат) жана 

50 (47,2%) - ИГКС УТЭБ (Салметерол ксифоноат жана Флютикозон пропионат) 

алган. Аталган каражаттар пациенттерге дартынын оордугуна жараща 

дайындалган. ӨБга чалдыккан балдардын экинчи тобундагы 81 (100%) 

ооруулуу балага ИГКС (Бекламетазон пропионат) дайындалган. Yчүнчү топто 

ӨПга чалдыккан  56 (100%) бала жана төртүнчү топто БЭО диагнозу коюлган 

50 (100%) бала  ИГКС УТЭБ (Салметерол ксифоноат и Флютикозон пропионат) 

жаш өзгөөчөлүгүнө жараша каралган дозада алышкан (10-сүр.).  

Сезгенүүгө каршы терапия (ИГКС) жасоодо ЖС көрсөткүчтөрүн 

салыштыруу узак мөөнөткө чейин жүргүзүлгөн дарылоонун натыйжалуулугун 

көрсөттү. ЖСнын аныктоо жардамы менен алынган маалымат пациенттердин 

абалын баалоого, жүргүзүлгөн дарылоонун натыйжалуулугу тууралуу маселени 

чечүүгө мүмкүндүк берди. 
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10-сүр. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын  ар кандай 

түрлөрүнө чалдыккан балдарга карата ИГКС пайдалануунун жыштыгы. 
 

Бири-бирине каршы келген сегиз түгөй ырастамадан турган COPD 

Assessment Test (CAT) - стандартташтырылган жана жөнөкөй баалоо тести. 

Пациентке анын туюмуна жакын болгон чекитти белгилөө сунушталат. Ар бир 

чекитке упай берилет, ал эми, топтолгон упайлардын суммасы бейтаптын 

саламаттык абалына белгилүү бир даражада таасир эткендигин билдирет. САТ-

тесттин анализи боюнча өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына 

чалдыккан пациенттердин жашоо сапаты алардын учурдагы абалын жана 

бейтаптын өзүн-өзү тейлөөгө жана окууга болгон мамилесин так чагылдыра 

билүү жөндөмүнөн өтө көз каранды экендиги  аныкталган.    

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү түрлөрүнө 

жана дартты контролдоо даражасына жараша бардык бейтаптарга сезгенүүгө 

каршы ИГКС терапиясы  дайындалгандан 3 айдан кийин дарылоого коррекция 

жасалган. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан 

ооруулуулардын жашоо сапатынын төмөндөөсү ооруунун оордук даражасынан 

пропорционалдуу көз каранды абалда. САТ - тесттин упайларын баалоодо 

сезгенүүгө каршы ИГКС терапиясы жүргүзүлгөндөн 3 жана 6 айдан кийин 

бардык көрсөткүчтөрдүн туруктуу жакшыргандыгы байкалган.    

Бронхиалдык астмага чалдыккан пациенттердин жашоо сапатын баалоочу 

сурамжылоо боюнча жоопторду салыштырганда 3 жана 6 айдан кийин бардык 

позициялар боюнча Р<0,001 ынанымдуулукта  туруктуу жакшыруу байкалган. 

Өнөкөт пневманияга чалдыккан балдар тобунда САТ - тест 

сурамжылоосу боюнча көрсөткүчтөрүн баалоодо 3 жана 6 айдан кийин бардык 

позициялар боюнча  (Р<0,001) ынанымдуулукта туруктуу жакшыруу байкалган. 

Өнөкөт бронхит диагнозу коюлган бейтаптар тобунда САТ - тест 

сурамжылоосу боюнча бардык параметрлерде 3 жана 6 айдан кийин бардык 

позициялар боюнча (Р<0,001) ынанымдуулукта туруктуу жакшыруу байкалган. 
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БЭОго чалдыккан бейтаптардын жоопторун САТ - тест боюнча 

салыштырганда жүргүзүлгөн дарылоодон 3 жана 6 айдан кийин бардык 

позициялар боюнча (Р<0,001) ынанымдуулукта туруктуу жакшыруу байкалган. 

Ошентип, өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан 

бейтаптарды диспансердик көзөмөлгө алууда САТ-тесттин пайдалануу 

дарттыын ремиссия абалына жетүүсүн, изилдөө контингентиндеги балдардын 

ооруусунун агымынын жагымдуу динамикасын баалоодо жогорку натыйжа 

берет.  

Ооруунун ремиссияга дуушар болуусу жашоо сапатынын 

параметрлеринин жакшыруусу жана балдарда өпкө - бронх 

симптоматикасынын даана байкалуусунун төмөндөөсү менен коштолот.  

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан беййтаптардын 

жашоо сапатынын төмөндөөсү ооруунун оордук даражасынан, ооруу 

узактыгынан, башка органдары жана системалары тарабынан коштомо 

оорууларынын болуусунан жана сезгенүүгө каршы алынган дарылоонун 

валиддүүлүгүнөн пропорционалдуу көз каранды абалда.    

3.7. θзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларынын алдын алуу жана дарылоо стратегиясы. 

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан изилдөөнүн 

жүрүшүндө балдардагы өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификадык эмес 

өпкө оорууларынын жыштыгынын жана оордугунун төөмөндөө стратегиясы, 

ҮВТ системасынын врачтары, балдар пульмонологдору жана аллергологдору 

үчүн медициналык жардамдын сапатын баалоо индикатору жана дарт 

аныктоонун алгоритми  иштелип чыкты.  

Стратегия эки блоктон турат(I схема).   :  

1. Жалпы мамлекеттик милдеттер балдарда кездешкен өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларынын жыштыгын улуттук жана аймактар 

аралык деңгээлде кыскартуу саясатын калыптандырууга багытталган.  

2. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын кыскартуу 

стратегиясынын медициналык аспектиси: 

а) YВТ системасынын врачтарынын, балдар пульмонологдорунун жана 

аллергологдорунун ишин калыптандыруу;    

б) кадрларды даярдоо жана алар үчүн үзгүлтүксүз окутуу мүмкүнчүлүгү 

менен камсыздоо;  

в) өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын структурасынын 

жыштыгын мониторингдөөнү системалаштыруу;  

г) балдарды жана алардын ата-энелерин сергек жашоо образына жана 

өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларын алдын алуу ыкмаларына 

тартылууга тарбиялоо;   
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д) өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын оор агымы учурларын 

кыскартуу үчүн клиникалык протоколдорду иштеп чыгуу;   

е) бейтаптардын жана алардын үй бүлөсүнүн жашоо сапатын көтөрүү 

үчүн өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын күч алуу жыштыгын 

кыскартуу. 

Дарт аныктоо алгоритми саламаттык сактоонун бардык деңгээлдеринде 

өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан оорууларды 

изилдөөнүн функционалдык жана лабораториялык ыкмаларын камтыйт: 

иммунологиялык коррекция жана сезгенүүгө каршы ИГКС дарылоосун 

жүргүзүү; хирургиялык кийлигишүүлөрдүн санын кыскартуу; консервативдүү 

дарылоонун натыйжалуулугун алдын ала болжолдоо; реабилитациялык иш 

чаралардын көлөмүн жана багыттарын жана өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларынын чалдыккан оорууларды тейлөөгө саламаттык сактоонун жыл 

сайын сарптоочу чыгымдарын олуттуу түрдө кыскартууну пландоо (II схема).    

Өзгөөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына 

чалдыккан балдарга медициналык жардам көрсөтүү сапатын баалоонун 

индикаторлорун практикалык саламаттык сактоого кеңири жайылтуу жылына 

оорууканага 1-2 жаткыруу менен чектелүүгө мүмкүндүк берет. 

Индикаторлордун маалыматтарын пайдалануу ооруулардын жашоо сапатын 

баалоого гана мүмкүндүк бербестен, зарыл болгон дарылоонун көлөмүн 

аныктоого да мүмкүндүк берет, бул конкреттүү оорууга карата  саламаттык 

сактоо чыгымдарын  олуттуу түрдө кыскартат (схема III). 
 

I. ЖЫШТЫКТЫ КЫСКАРТУУ СТРАТЕГИЯСЫ 

1. Жалпы мамлекеттик 

милдеттер (дициплиналар 

аралык деңгээл) 

2.Балдарда өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларын 

кыскартуу стратегиясынын медициналык аспектиси   

1.1. Улуттук жана аймактар 

аралык  деңгээлде 

саламаттыкты чыңдоо саясатын 

калыптандыруу. 

2.1. Кадрларды даярдоо жана алар үчүн үзгүлтүксүз окутуу 

мүмкүнчүлүгү менен камсыздоо 

1.2.Кыргыз Республикасынын 

калкынын социалдык статусун 

жакшыртуу   

2.2. балдар арасында кездешүүчү өнөкөт өпкө оорууларынын  

структурасын  жана деңгээлин  мониторингдөө  системасы   

1.3. Калктын социалдык жактан 

аз камсыз болгон катмарын 

колдоо   

2.3. балдарды жана алардын ата-энелерин сергек жашоо 

образына жана өпкө  жана бронх дарттарынын алдын алуу 

ыкмаларына тартылууга үйрөтүү боюнча комплекстүү иштер. 

1.4. сергек жашоо образын  

колдоо жолу менен бардык калк 

арасында өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө оруулардын 

тобокелдигин кыскартуу    

2.4. Өнөкөт өпкө оорууларынын негизги нозологиялык 

түрлөрүнүн агымынын оордугун жана майыптуулукту 

кыскартуу,  балдарды оорууларга кам көрүү протоколдорун 

кылдат сактоо жолу  менен дарылоо  

2.5. Дарттын күч алуу жыштыгын кыскартуу жолу аркылуу 

ооруулуу балдардыын жашоо сапатын жогорулатуу,   балдарды  

Астма-мектептерге жана ӨБОго чалдыккан балдарга арналган 

мектептерге окутуу   
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II. ДАРТ АНЫКТОО АЛГОРИТМИ  

Оорууну текшерүү орду   Дарт аныктоо  коддору 

YВТ, YМБ Көкүрөк клеткаларынын органдарынын 

рентгенографиясы, жалпы лабораториялык анализдер, 

жашоо сапаты   

АО, РО Көкүрөк клеткаларынын органдарынын 

рентгенографиясы, СДФ, какырыктын 

антибиотиктерге сезгичтигин аныктоо анализи,  

жалпы лабораториялык анализдер, жашоо сапаты      

ОО, Республикалык 

ооруканалар, ЭжБКУБ 

Көкүрөк клеткаларынын органдарынын 

рентгенографиясы, Көкүрөк клеткаларынын 

органдарынын КТ, бронхография, бронхоскопия,  

СДФ, какырыктын антибиотиктерге сезгичтигин 

аныктоо анализи 

 

III.  ӨНӨКӨТ СПЕЦИФИКАЛЫК ЭМЕС ӨПКӨ ООРУЛАРЫНА 

ЧАЛДЫККАН  БАЛДАРГА КАРАТА МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ 

САПАТЫН БААЛОО ИНДИКАТОРУ  

 

3.1. Акыркы диагнозду коюу мөөнөтү   

3.2. 1 жыл ичинде оорууканага жаткыруу мөөнөтү жана дарылоо мөөнөтү  

3.3. 1 жыл ичинде дарттын оордугунун динамикасы   

3.4. Амбулатордук шартта дарылоонун баасы   

3.5. СДФнын көрсөткүчтөрүнүн динамикасы  

3.6. Жашоо сапатынын динамикасы. 

 

КОРУТУНДУ 

 

1. Yчүнчү деңгээлдеги стационарга кайрылуу маалыматтары боюнча 

өткөн 10 жылдык мезгил (2003-2012 ж.ж.) балдар арасында өзгөчөлүккө ээ 

болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларыынын бардык түрлөрүнүн, 

анын ичинде ар түрдүү оордуктагы (жеңил даражасы - 6,0%, орточо 

даражадагы - 69,2%, оор даражасы - 10,1%) түрлөрүнө чалдыккан 

бейтаптардын басымдуулук кылуусу менен, БЭО (2,4%), өнөкөт бронхиттин 

(2,3%) жана өнөкөт пневманиянын (10,8%)  бейтаптардын аныкталуусу менен 

мүнөздөлдү.  

2. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдардын 

ооруусу 2003-2012 ж.ж. мезгил аралыгында стационарга кайрылуулар боюнча 

орточо деңгээлде өскөндүгү жана медициналык камсыздоонун заманбап 

сапатын сактоо шартында жакынкы 5 жылда анын деңгээли 1,04 эсеге өсүүсү 

болжолдонот. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын нозологиялык 
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түрлөрү арасында өнөкөт пневманияга жана бронхиалдык астманын оор 

түрлөрүнө чалдыккан  балдардын санынын өсүү ыктымалдуулугу аныкталган, 

ошону менен бирге өнөкөт бронхитке жана БАнын орточо оордуктагы 

даражасына чалдыккан балардын санынын кыскаргандыгы болжолдонот.    

3. θзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларынын калыптануусунда өпкө оорууларынын ар кандай нозологиялык 

түрлөрүндө таасир этүү даражалары айырмаланган тобокелдик факторлорунун 

кеңири спектри, мааниге ээ: жагымсыз шартта жашоо БАнын жана ӨПнын 

калыптануусунда тобокелдик фактор болуп саналат: атасынын жана энесинин 

кесибинин зыяндуулугу БАнын, ӨПнын жана БЭОнун өөрчүүсүндө чо маание 

ээ: 10 жашка чейинки курагында балдардын ооруга көп чалдыгуусу БАда, ӨПда 

жана БЭОдо кездешет: күч алуунун мезгилдүүлүгү, БЭО жана ӨП үчүн 

антибактериялык терапия мүнөздүү.   

4. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдарда 

катталган бронхообструктивдүү синдромдун агымы төмөнкү учурда кездешет: 

сезгенүү медиаторлорунун активдешүүсү, сезгенүү жана сезгенүүгө каршы 

цитокиндердин ортосундагы баланстын бузулуусу, АК ферментинин чөгүүсү 

менен гиповентиляциялык гипоксиянын күч алуусуна жараша ЛК азыктарынын 

курамынын жогорулоосу ортосундагы баланстын бузулуусу. Иммундук 

системанын көрсөткүчтөрүнън өзгөрүү даражасы ооруунун түрүнөн, ооруунун 

мезгилинен көз каранды жана бактериалык флоранын бар экендигин 

чагылдырат.   

5. Балдардын өзгөчөлүккө ээ бобогон өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларында билинүүсү өпкөнүн жабыркоо көлөмүнөн көз каранды болгон 

сырткы дем алуу функцияларынын бузулуусу аныкталган, бронхиалдык 

структуралардын жабыркоосу менен байланышкан ооруулардын жалпы 

белгилери болуп коштоп жүргөн эндобронхиттин таралуусу менен шарталган 

желдетүүнүн жетишсиздигинин обструктивдүү түрү эсептелет, рестриктивдүү 

бузулуу пневмосклероздун бар экендигин чагылдырат. 

6. Компьютердик тамографиянын маалыматтары өнөкөт бронхит 

оорууларына чалдыккандардын 24,2%ынын өпкөсүндө патологиялык 

процесстин мүнөзүтууралуу клиникалык көрүнүштү толугу менен өзгөртүүгө, 

өнөкөт пневманияга чалдыккан пациенттердин 57,4%ынын клиникалык 

диагнозун тактоого жана деталдаштырууга мүмкүндүк берди. Өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдар тобунда 

пациенттердин 43,9%ынан кошумча маалыматтар алынган, анын ичинен,  

алардыын 29,9% клиникалык диагноз коюуда жана сезгенүүгө каршыыы 

терапия тактикасын аныктоодо чечүүчү мааниге ээ болгон.     

7. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын күч алган мезгилинде 

ага чалдыккан балдарды өпкө-бронх аппаратында сезгенүү процессин жоюуга 
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жана бронх өткөргүчтүгүн жакшыртууга, антибактериалык терпияя жана ИГКС 

алууга багытталган дарылоо жашоо сапатын туруктуу жакшыртууга алып 

келет, бул өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдарды 

реабилитациялоонун жана диспансеризациялоонун туруктуулугунун 

индикатору катары пайдаланылуучу САТ - тести боюнча аны баалоо 

процессинде тастыкталган.    

8. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдар 

маселелеринин медициналык-социалдык актуалдуулугун кыскартуу 

концепциясы заманбап этапта жалпы мамлекеттик таасир этүү жана балдарда 

өнөкөт өпкө ооруу дартын аныктоонун оптималдуу алгоритмин жайылтуу 

чараларын жана өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан 

балдарга медициналык жардам сапатын баалоо индикаторлорун камтыйт.     
 

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 

 

Кыргыз Республикасында өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт спецификалык 

эмес өпкө ооруулары жогору жана ар түрдүү нозологиялык жактан оор түрлөрү 

өкүм сүрүп турган шартта балдардын жашоо сапатын жана майыптуулуктун 

жогорулоосун кыскартуу, комплекстүү клинико-функционалдык изилдөө 

программалары, реабилитациялык-алдын алуу жана дарылоо - терапиялык иш 

чаралар балдарга медициналык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоонун 

бардык деңгээлине ар түрдүү таасир этүү чараларын камтууга тийиш.       

Кыргыз Республикасында өзгөчөлүккө ээ болбогон өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларын кыскартуу программасы 

1. Саламаттык сактоону башкаруу органдарынын деңгээлинде   

1.1. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан оорууларда 

татаалдануунун алдын алуу, реабилитациялоо, дартты аныктоо жана 

дарылоо үчүн медициналык кадрларды даярдоону жана 

квалификациясын жогорулатууну камсыздоо.     

2. Саламаттык сактоонун биринчи деңгээлинде   

2.1. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын өөрчүүсүндөгү 

тобокелдик топторуна төмөнкүлөрдү камтуу зарыл: бат-бат 

ооруганбардык балдарды, бронхообструктивдүү синдром жана оорууну 

узакка созулган анымы менен коштолгон өпкө-бронх системасынын курч 

сезгенүү оорууларын бир нече жолу башынан кечирген балдарды.    

2.2. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар түрдүү түрлөрүнө 

чалдыккан балдарды аныктоого үй бүлөлүк врачтар тобунун, 

педиатрлардын ишмердигин мобилизациялоо.    

2.3. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдардыын 

дартын өз убагында аныктоо жана татаалдануунун алдын алуу, 
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натыйжалуу дарылоо менен камсыздоо үчүн медициналык кадрлардыын 

(YВТ системасындагы враччтар, педиатрлар) квалииификациясын 

көтөрүү.  

2.4. Жүргүзүлгөн дарылоону коррекциялоо үчүн өпкө-бронх оорууларынын 

узакка созулган жана кайталануучу агымына кабылган 6 жаштан жогорку 

курактагы балдарга 1-3-6 ай сайын СДФ мониторинг жүргүзүп туруу.    

2.5. Өпкө-бронх системасынын жана башка органдардын жана системалардын 

оорууларынын кайталануусунун жана татаалдануусунун алдын алуу 

максатында өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан 

ооруулууларды реабилитациялык жана санаториялык-курорттук дарылоо 

менен камсыздоо.   

3. Саламаттык сактоонун экинчи деңгээлинде  

3.1. Дартаныктоо критерийлерин жана аталган ооруулууларга ыкчам жардам 

көрсөтүү алгоритмин эске алуу менен клиникалык протоколдордун жана 

колдонмолордун негизинде өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

оорууларынын ар түрдүү түрлөрүнө чалдыккан бейтаптарды 

көзөмөлдөөнүн жана дарылоонун этаптуулук системасын такыр сактоо. 

3.2. Ооруунун оордугун жана респиратордук бузулуу даражасыын баалоо 

максатында 6 жаштан жогоркуу курактагы балдарга ДАЖЫ жана СДФ 

изилдөөсүн дайындоо.   

3.3. Бул этапта сезгенүүгө каршы терапия катары, антибактериалык 

каражаттардан сырткары ИГКС же ИГКС УТЭБ сунушталат.   

4. Саламаттык сактоонун үчүнчү деңгээлинде 

4.1. Жүргүзүлгөн дарылоо оң натыйжа бербеген учурда дарт аныктоо жана 

дарылоо максатында бронхоскопия (бронхография) жүргүзүү зарыл. 

4.2. ИГКС дарылоосуу оң натыйжа бербеген учурда аталган каражаттыы 

ИГКС УТЭБге алмаштыруу маселесин чечүү жана терапияны улантуу 

зарыл.   

4.3. Ооруулуулардын аталган контингентин реабилитациялоо жана алдын 

алуу максатында реабилитациялык иш-чараларды жана санаториялык -

курорттук дарылоону сунуштоо зарыл. 

5. Саламаттык сактоонун бардык деңгээлдеринде  

5.1. Тобокелдик факторлору жана алардын физикалык жана психикалык ден-

соолукка терс таасири тууралуу балдардын жана алардын ата-энелеринин 

маалыматын жогорулатуу максатында «Пульмонологиялык мектептерди» 

жана «Астма мектептерин» уюштуруу, сергек жашоо образын 

калптандыруу жана көндүмдөрүн тарбиялоо.   

5.2. Бул бейтаптардын дартын аныктоону, дарылоонуу жана 

реабилитациялоо, ошондой эле татаалдануунун алдын алуу максатында 

саламаттык сактоонун бардык деңгээлдери үчүн өнөкөт спецификалык 
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эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдарга медициналык жардам 

стандарттарын жана оорууларга кам көрүү протоколдорун иштеп чыгуу 

жана жайылтуу.   

5.3. Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан  

ооруулуулардын дартын аныктоо, дарылоо жана аларды 

реабилитациялоо, татаалдануунун алдын алууда натыйжалуулукту 

камсыздоо үчүн медициналык кадрлардын квалификациясын 

жогорулатуу.  

5.4. Диспансеризациялоонун натыйжалуулугун баалоо үчүн өнөкөт 

спецификалык эмес өпкө оорууларына чалдыккан балдарга медициналык 

жардам көрсөтүү сапатынын индикаторлорун пайдалануу зарыл.  
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Маймерова Гульзат Шаршенбековнанын “Кыргыз Республикасындагы 

жаш балдардын өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары” деген 

темадагы 14.01.08 – педиатрия адистиги боюнча медицина илимдеринин 

доктору илимий даражасын изденүү үчүн жазылган диссертациясынын 

КОРУТУНДУСУ 

 

Негизги сөздөр: балдар, өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары, 

коркунуч факторлору, болжолдоо, дарт аныктама, клиника. 

Изилдөө объекти: өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруларынын ар 

кандай нозологиялык формалары менен ретроспективдуу изилдөөгө кирген 1 

жаштан 17 жашка чейинки курактагы 4909 бала. Өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө ооруулары менен 1 жаштан 17 жашка чейинки курактагы 293 бейтап жана 

проспективдуу байкалган кайталанган обструктивдүү бронхит дарт аты менен 

57 бала. 

Изилдөөнүн максаты: дарт деңгээлин болжолдоонун, саногенезди 

комплекстүү баалонун жана организмдин ар түрдүү системаларынын өз ара 

мамилелерин клиникалык мониторингдоонун негизинде өнөкөт спецификалык 

эмес патология менен балдарды байкоо стратегиясын жана тактикасын илимий 

изилдөө. 

Изилдөөнүн ыкмалыры: клиника-функциональдык, какырыкты 

изилдөөнүн бактериологиялык ыкмасы, иммунологиялык, иммуноферменттик 

жана статистикалык ыкмалыры. 

Изилдөөнүн натыйжалыры жана жаңылыгы. Үчүнчү деңгээлдеги 

стационарга кайрылуулар боюнча 10 жыл ичинде ретроспективдүү талдоонун 

негизинде өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорулары жыштыгынын түзүмү 

жана динамикасы көрсөтүлдү. 

Өнөкөт спецификалык эмес  өпкө оорууларынын ар бир патологиясы 

үчүн социалдык-биологиялык жана медициналык коркунуч факторлору 

таасиринин рангдык маанилүүлүгү аныкталды. 

Иммундук системасынын көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүсүнүн деңгээли 

ооруунун формасына, ооруунун мезгилине көз каранды экендигин жана 

бактериалдык флоранын бар болушун көрсөткөндүгү аныкталды. 



43 
 

Өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларда балдардын тышкы дем алуу 

функциясынын бузулуулары белгиленет, алардын деңгээли өпкө жабыркоонун 

көлөмүнө көз каранды. 

Өпкөнүн компьютердик томографиясы өнөкөкт спецификалык эмес өпкө 

оорулулары менен 43,9% бейтаптарда патологиялык процесстин мүнөзү 

жөнүндө кошумча маалымат алууга мүмүкүндүк берээри, анын ичинде 29, 9 % 

балдарда бул маалыматтар клиникалык дарт атын иштеп чыгууга чечүү 

мааниси бар экендиги бекитилди. 

САТ - жашоо сапаты боюнча сурамжылоо өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө оорудары менен балдарды дарылоонун, реабилитациялоонун жана 

диспансеризациялоонун ийгиликтүүлүк индикатору катары пайдалануу 

мүмкүндүгү аныкталды. 

Заманбап мезгилде балдардын өнөкөт спецификалык эмес өпкө 

ооруулары көйгөйүнүн медико-социалдык актуалдуулугун төмөндөтүү 

концепсиясы иштелип чыкты. 

Пайдалануу боюнча сунуштар. Бул изидөөнүн натыйжаларын 

саламаттыкты сактоонун баардык деңгээлдериндеги практикалык 

ишмердүүлүккө жайылтуу керек, ошондой эле медициналык ЖОЖдордун окуу 

программаларына киргизүү керек. 

Колдонуу чөйрөсү: ҮМБ (үй бүлөлүк медицина борбору), балдар үчүн 

стационарлар. 

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Маймеровой Гульзат Шаршенбековны на тему «Хронические 

неспецифические заболевания легких у детей в Кыргызской Республике» 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.08 - педиатрия 

 

Ключевые слова: дети, хронические неспецифические заболевания 

легких, факторы риска, прогнозирование, диагностика, клиника. 

Объект исследования: 4909 детей в возрасте от 1 года до 17 лет с 

разными нозологическими формами ХНЗЛ вошедшие в ретроспективное 

исследование. 293 пациента в возрасте от 1 года до 17 лет с ХНЗЛ и 57 детей с 

диагнозом рецидивирующий обструктивный бронхит, наблюдавшихся 

проспективно. 

Цель исследования: научно обосновать стратегию и тактику ведения 

детей с хронической неспецифической патологией легких на основе 

прогнозирования уровня заболеваемости, комплексной оценки саногенеза и 

клинического мониторинга взаимоотношений различных систем организма. 
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Методы исследования: клинико-функциональные, бактериологический 

метод исследования мокроты, иммунологические, иммуноферментные и 

статистические методы. 

Результаты исследования и новизна. По обращаемости в стационар 

третичного уровня на основании ретроспективного анализа за 10 лет 

представлены структура и динамика частоты ХНЗЛ. 

Статистически рассчитан прогноз уровня заболеваемости у детей 

различными формами хронических неспецифических заболеваний легких на 

ближайшие годы. 

Определена ранговая значимость воздействия социально-биологических и 

медицинских факторов риска для каждой патологии ХНЗЛ у детей. 

Установлено, что степень изменения показателей иммунной системы 

зависит от формы заболевания, периода болезни и отражает наличие 

бактериальной флоры. 

При ХНЗЛ у детей отмечаются нарушения функции внешнего дыхания, 

степень которых зависит от объема поражения легких. 

Установлено, что компьютерная томография легких позволяет получить 

дополнительные сведения о характере патологического процесса у 43,9% 

пациентов с ХНЗЛ, в том числе у 29,9% детей эти данные имели решающее 

значение в формулировке клинического диагноза. 

Установлено, что САТ - опросник по качеству жизни может 

использоваться как индикатор успешности лечения, реабилитации и 

диспансеризации детей с ХНЗЛ. 

Сформулирована концепция снижения медико-социальной актуальности 

проблемы ХНЗЛ у детей на современном этапе. 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практическую деятельность на всех уровнях 

здравоохранения, а также включить в учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: ЦСМ, стационары для детей. 
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Object of the study: 4909 children aged 1 to 17 years with different nosological forms 

of CNLD included in a retrospective study. 293 patients aged 1 year to 17 years with 



45 
 

CNLD and 57 children with a diagnosis of recurrent obstructive bronchitis, observed 

prospectively. 

The purpose of the study: to scientifically justify the strategy and tactics of 

conducting children with chronic nonspecific pathology of the lungs based on the 

prediction of the incidence rate, the complex evaluation of sanogenesis, and the 

clinical monitoring of the relationships of various body systems. 

Methods: clinical-functional, bacteriological method of sputum examination, 

immunological, immunoenzymatic and statistical methods. 

Research results and novelty: by referring to a tertiary-level hospital based 

on a retrospective analysis for 10 years, the structure and dynamics of the frequency 

of CNLD presented. 

The prognosis of the incidence rate in children of various forms of chronic 

nonspecific lung diseases in the coming years is statistically calculated. The rank 

significance of the impact of socio-biological and medical risk factors for each 

pathology of CNLD in children was determined. 

It was found, that the degree parameters changes of the immune system 

depends on the form of disease, stage of the disease and reflects the presence of 

bacterial flora. 

In CNLD in children, there are violations of the function of external 

respiration, the degree of which depends on the volume of lung damage. 

It has been established that computer tomography of the lungs allows to obtain 

additional information about the nature of the pathological process in 43.9% of 

patients with CNLD, including 29.9% of cases, where KT diagnostics were crucial in 

the formulation of the clinical diagnosis. 

It is established that the SAT - quality of life questionnaire can be used as an 

indicator of the success of treatment, rehabilitation and clinical examination of 

children with CNLD. 

The concept of decreasing the medical and social relevance of the problem of 

CNLD in children at the present stage formulated. 

Recommendations for use: the results of this study should be implemented in 

practice at all levels of health care, and included in the curricula of medical 

universities. 

Scope: FMC, hospitals for children. 

 


