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Иштин жалпы мүнөздөмөсү 
 

Актуалдуулук. Иммундук тромбоцитопения (ИТП) балдар курагындагы 

геморрагикалык оорулардын кыйла жайылган түрүнө кирет [И.Н. Цымбал, 

2000; Н.А. Алексеев, 2009; N. Bryant, G.R. Buchanan, 2011; C. Neunert, W. Lim, 

M. Crowther, et al., 2011]. Ар кандай изилдөөлөрдүн маалыматтары боюнча 

баштапкы ИТП менен ооруп калуулар 100 миң балдар калкына 1,5-2,0дөн 

баштап 13,0гө чейин жетет [С.П. Кривова, 2006; Н.Б. Мерзлова, 2006; К.Б. 

Волкова, 2010]. M. Silverman (2016) маалыматтары боюнча батыш Европанын 

көпчүлүк өлкөлөрүндө баштапкы ИТП менен ооруп калуулар кыйла жогору 

жана жылына 1 000 000 балдар калкына 10дон баштап 125 учурду түзөт.  

ИТП көйгөйүнүн заманбап баскычтагы актуалдуулугу оорунун өнөкөт 

түрүнүн жайылуусунун өсүшү менен шартталган [С.А. Ходулева, 2005; Д.В. 

Меркурьев, 2007; А.А. Масчан, 2010; G.M. Maher, 2014]. Изилдөөчүлөрдүн 

пикиринде өнөкөт ИТПнын жыштыгынын көбөйүүсүнө акыркы жылдары 

көбөйүп жаткан физикалык жана психикалык стресстер менен катар ашыкча 

нурлануу (инсоляция) менен катар [Н.А. Алексеев, 2009; В.Ю. Петров, 2009; 

В.А. Кувшинков, 2014; E. Stiakaki et al., 2012] эмдөөнүн чыңалган календары 

жана дары каражаттарын көзөмөлсүз ичүү [В.Ю. Петров, 2006; А.Т.Фиясь, 

2011; S.T. O'Leary et al., 2012] түрткү болууда. 

 Аллергия кылуучу суусундуктар дагы («тоник» пурпура) [О.С. 

Третьякова, 2006], вирустардын жогорку экспозициясы [Л.А. Кузьмина, 2010; 

И.И. Закиров, 2013; H. Hashimoto et al., 2002] жана Helicobacter pylori [Е.А. 

Корниенко, 2009; А.А. Масчан, 2010; Н.Н. Дехнич, 2014; J. Lu, et al., 2013; K.C. 

Yee, 2014; Y.Y. Cheng et al., 2015] дагы ИТПнын өнөкөткө айлануусуна өзүнүн 

салымын кошуп жатат.  

ИТПнын өмүр үчүн коркунучтуу болгон кансыроолор менен оор өтүү 

жыштыгынын өсүшүн ошондой эле ушул көйгөйдү изилдөөнүн актуалдуулугун 

шарттайт [А.В. Чупрова, 2003; Е.М. Шулутко, 2004; B. Psaila, 2009; Arnold. 

D.M. 2013; C. Lo, 2013]. Адабиятта оорулуунун өмүрү үчүн коркунуч туудурган 

ИТПнын оор татаалдашуулары сүрөттөлгөн  [И.А. Лисуков, 2013; Y. Su et al., 

2009; M. Elalfy et al., 2010; D. De Mattia, 2010; M. Akin et al., 2011]. Башка 

изилдөөчүлөрдүн маалыматтары боюнча балдарда ИТП көп учурда оор түрдө 

өтөт жана жагымдуу божомолго ээ [Б.И. Кузник, 2010; В.А. Кувшинков, 2014]. 

Ошондой эле ИТП биринчи аныкталган балдардын 70-75%да гана 

тромбоциттердин саны диагноз коюлган учурдан тарта биринчи алты айдын 

ичинде калыбына келет [К.И. Григорьев, 2004; А.А. Масчан, 2010; DS. 

Beardsley, 2006].  

Ушул тапта тромбоцитопениялардын себептерин аныктоодо көп 

ийгиликтерге жетишилди, бул ИТПнын баштапкы жана экинчи түрлөрүн 

дифференцияциялуу аныктоого мүмкүнчүлүк берди [И.В. Василевский, 2009; 
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V.Blanchette, 2008; A. Klukowska et al., 2010]. Буга байланыштуу эл аралык 

эксперттер тобу тарабынан “ИТП” аббревиатурасы менен буга чейин болуп 

келгендей идиопатиялык тромбоцитопениялык пурпураны эмес, иммундук 

тромбоцитопенияны белгилөө чечими кабыл алынган [А.А. Масчан, 2010; И.А. 

Лисуков, 2013; F. Rodeghiero et al., 2009; Provan D., et al., 2010;]. ИТП 

классификациясына ошондой эле “алгачкы жолу аныкталган” ИТП терминдери 

“курч тромбоцитопениянын” ордуна киргизилди, анткени 3 айдын ичинде 

оорунун өтүшүн толук өлчөмдө мүнөздөө мүмкүн эмес [А.Т. Фиясь, 2011; 
Provan D, 2010; F. Rodeghiero et al., 2013]. ИТП этиопатогенезин кийин анын 

клиникалык өтүшүнүн варианттарын кайра карап чыгуу менен изилдөөдөгү 

жетишкендиктер өз кезегинде оорунун терапиясына болгон мамилелерди андан 

ары изилдөөлөрдүн максатка ылайыктуулугун айтып турат.  

Ушул кезге чейин баштапкы ИТПны дарыялоого, геморрагикалык 

синдромду токтотууга жана спленэктомияга көрсөтмөлөрдүн аныктоого 

бирдиктүү мамилелер жок. Баштапкы ИТПны дарылоо боюнча сунуштар 

“сактык менен күтүү жана байкоо жүргүзүүгө” [С.А. Ходулаев, 2008; А.Г. 

Румянцев, 2011; N. Bryant, R. Watts, 2011] медикаментоздук дарылоону эрте 

баштаганга чейин [T. Kühne et al., 2001; N. Cooper, J. Bussel, 2006; W. Eberl, R. 

Dickerhoff, 2012; G. M. Maher, 2014] карама-каршылыктуу. Өмүргө коркунуч 

туудурган кансыроолордо изилдөөчүлөр тромбоконцентрат пайдаланууга болот 

дешет [Н.А. Алексеев, 2009; О.С. Третьякова, 2011; F. Demircioğlu, M. Saygi, S. 

Yilmaz, 2009], бирок аны куйган учурда антителолордун ашыкча пайда болушу 

кан пластинкаларынын бузулушун тереңдетиши ыктымал [А.А. Масчан, 2009; 

Н.Н. Третьяк, 2011; W. L. Ho еt al., 2012; F. Rodeghiero et al., 2013]. 

Спленэктомияга дагы бирдиктүү мамиле жок. Шашылыш 

спленэктомияны акыркы муундагы дары каражаттарына резистенттүү болгон 

өмүр үчүн коркунуч туудурган кансыроолордо жүргүзүүнү сунушташат [А.Ф. 

Карелин, 2000; И.В. Поддубный, 2007; И.А. Лисуков, 2013; J.S. Lilleyman, 1999; 

T. Kühne et al., 2003]. Ошол эле учурда Гематологдордун америкалык коому 

ИТП диагнозу коюлган учурдан тарта биринчи 12 айдын ичинде күтүү 

тактикасын карманууну жана беш жашка чейинки курактага балдарга 

спленэктомия жасоодон качууну сунушташат [C. Neunert et al, 2011]. 
Кыргыз Республикасында тромбоцитопениялардын жайылуусун изилдөө, 

оорунун өнөкөткө айлануусуна түрткү болуучу факторлорду, дарылоонун 

салттуу ыкмаларынын натыйжалуулугун баалоо ушул кезге чейин жүргүзүлгөн 

эмес. Ошентип, ИТПнын өтө жайылышы, оорунун өнөкөткө өтүү коркунуч 

факторлорун изилдөөнүн төмөндүгү, дарылоого болгон бирдиктүү 

мамилелердин жоктугу, дарылоонун учурдагы протоколдорунун 

натыйжалуулугунун жетишсиздиги диссертациялык иштин актуалдуулугун 

аныктады. Ушул диссертациялык иште, заманбап сунуштарды негиз кылып 
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алуу менен биз оорунун алгачкы аныкталган жана өнөкөт формасын белгилөө 

менен «иммундук тромбоцитопения» терминин пайдаланууну чечтик.  

Диссертациянын темасынын илимий программалар, негизги изилдөө 
иштери менен байланышы 

Бул иш Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун илимий изилдөө 

планына ылайык жүргүзүлдү жана “Мониторинг жана заманбап шарттарда 

балдар курагындагы социалдык-маанилүү ооруларды аныктоо, алдын алуу 

жана дарылоонун натыйжалуулугун жогорулатуу жолдору” комплекстүү 

теманын бир бөлүгү болуп саналды (мамлекеттик каттоо № 0005574). 

Изилдөөнүн максаты 
Комплекстүү клиникалык-иммунологиялык изилдөөнүн негизинде 

балдарда алгачкы жолу аныкталган өнөкөткө айлануу тобокелчиликтерин 

аныктоо жана алгачкы жолу аныкталган жана оорунун өнөкөт түрүн 

дарылоонун схемасын оптималдаштыруу.  

Изилдөөнүн максаттары 
1. Балдардагы геморрагикалык диатездердин структурасын жана баштапкы  

иммундук тромбоцитопениянын өтүүсүнүн клиникалык варианттарын 

изилдөө. 

2. Балдардагы өнөкөт иммундук тромбоцитопениянын калыптануусунун 

маанилүү тобокелчилик факторлорун аныктоо жана алардын божомолдуу 

маанилүүлүгүн баалоо.  

3. Балдардагы иммундук тромбоцитопенияда дарылоонун учурдагы 

схемаларынын клиникалык натыйжалуулугун баалоо. 

4. Балдардагы иммундук тромбоцитопения терапиясынын 

дифференцияцияланган схемасын иштеп чыгуу. 

Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы 
• Биринчи жолу Кыргыз Республикасында 15 жашка чейинки курактагы 

балдардагы баштапкы ИТПнын эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрү изилденген 

жана анын жайылуусу 100 000 балдар калкына карата 8,8ден 10,3кө, ооруп 

калуу - 100 000 балдар калкына карата 3,0төн 3,5ке чейин жеткен. Ошол эле 

учурда баштапкы ИТПнын жайылуусунун жогорку көрсөткүчтөрү беш 

жаштан жогорку курактагы балдарда белгиленген. Геморрагикалык 

диатездердин структурасында ИТП геморрагикалык васкулитттен (52,6%) 

кийин экинчи орунду ээлейт (23,6%), ал эми баштапкы 

тромбоцитопениялардын арасында алгачкы жолу аныкталган ИТП (77,4%) 

оорунун өнөкөт формасына (22,6%) үстөмдүк кылат.  

• Айкалышуусу биринчи жолу аныкталган ИТПнын өнөкөткө айлануу 

мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп турган факторлордун божомолдонгон маанилүүлүгү 

алгачкы жолу аныкталды. Инфекциянын коштогон өнөкөт очоктору, 

ЦМВ\герпес вирустарынын СD3 басаңдатуу жана СD16 (RR =3,21; OR = 5,83) 

жогорулатуу менен жашашы; СD3 басаңдатуу жана СD5 (RR =2,64; OR = 
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10,89) активдешүүсү менен айкалышкан АИТ оорулары; мите курт илдеттери 

жана герпес вирусунун иммунитетти жөнгө салуунун тең салмаксыздыгынын  

(RR =1,70; OR = 2,29) көрүнүшүндө биринчи жолу аныкталган ИТПнын 

өнөкөткө айлануу факторлору болуп саналат.  

• СD3 жана СD4 төмөндөшү жана капыстан болгон цитоуулануунун 

(CD16), антитело түзүүчү жана цито уулануунун стимуляторлору (CD25) жана 

В-лимфоциттеринин активдешүүчү 7 жаштан баштап 15 жашка чейинки 

курактык топтогу балдарда гана орун алгандыгы биринчи жолу көрсөтүлдү 

жана ИТП өнүгүү механизмдеринин бир кылка эместигин мүнөздөйт. 

Генезинде ИТП болгон балдарда капыстан цито уулануунун (CD16) экинчи 

жолку Т-клеткалык жетишсиздик көрүнүшүндө активдешүүсү, башкаларында – 

иммундук системанын гиперреактивдүүлүгү, б.а. аутоаллергиялык реакциялар 

(CD25-лимфоциттеринин активдүүлүгүнүн жогорулашы) орун алган. 

• Көрүнүп турган геморрагикалык синдрому менен баштапкы ИТПда 

канды уютуу системасы тарабынан коштогон өзгөрүүлөр биринчи жолу 

көрсөтүлдү, бул оорунун нымдуу түрүндө стационардагы биринчи күндөн 

баштап ГКС-терапия дайындоого теориялык негиз болуп саналат. Базалык 

дарылоону дайындоого көрсөтмө ошондой эле тобокелчиликтин айкалышкан 

факторлорунун болушу мүмкүн.  

Алынган жыйынтыктардын тажрыйбалык мааниси 
• Тажрыйбалык саламаттык сактоо үчүн ИТПнын ар кандай түрлөрү менен 

жабыркаган балдарды дарылоонун дифференцияцияланган схемалары 

иштелип чыккан. ИТП биринчи жолу аныкталган балдарды дарылоо боюнча 

сунуштарды жайылтуу оорунун өнөкөт түрлөрүнүн өнүгүү жыштыгын 

азайтууга жана ушул патология менен жапа чеккен балдардын жашоосунун 

сапатын жакшыртууга көмөктөшмөкчү.  

• Балдар арасында геморрагикалык диатездердин структурасы туурадуу 

маалыматтар адистештирилген жардамдын көлөмдөрүн эсептөөгө, койкалык 

фондуну жана алдын алуу иш-чараларын пландоого мүмкүнчүлүк берет.  

•  Бул изилдөөнүн жыйынтыктарын медициналык кызматкерлерди дипломго 

чейинки жана дипломдон кийинки билим берүүгө окутууда, калк арасында 

санитардык-агартуучу ишти өткөрүүдө, алдын алуу иш-чараларынын 

көлөмдөрүн эсептөө учурунда пайдаланууга болот. 

 

Алынган жыйынтыктардын экономикалык мааниси 
Балдарда биринчи аныкталган жана өнөкөт иммундук 

тромбоцитопенияны аныктоо жана дарылоонун алгоритмдерин клиникалык 

тажрыйбага киргизүү дарылоо мөөнөтүн жана оорунун күчөшүн, өнөкөткө 

айлануу жыштыгын кыскартуунун эсебинен медициналык-экономикалык 

натыйжалуулукка ээ болмокчу.  
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Жыйынтыктарды жайылтуу  
Биринчи жолу аныкталган жана өнөкөт ИТП менен жапа чеккен 

балдарды дарылоо боюнча сунуштар ЭжБКУБ жана Ош областтар аралык 

клиникалык оорукананын гематология бөлүмдөрүнүн тажрыйбасына 

киргизилди.  

Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын 

Госпиталдык педиатрия кафедрасынын окуу программаларына киргизилди.  

Коргоого алып чыккан диссертациянын негизги жоболору 
1. Баштапкы тромбоцитопения структурасында биринчи жолу аныкталган 

ИТП (77,4%) оорунун өнөкөт түрүнө караганда (22,6%) басымдуулук кылат. 

Балдарда ИТП өмүрүнүн биринчи үч жылында биринчи жолу аныкталган 

катары, ал эми 11-14 жаштагы өспүрүмдөрдө – айрыкча өнөкөт түрүндө 

өтөт. Инфекциянын өнөкөт очокторунун, ашказан-ичеги тутумунун 

коштогон айкалышкан ооруларынын болушу 7 жаштан жогорку курактагы 

балдардагы бүдүрлөрдүн өтө көп чыгышы жана көңдөйдөгү кансыроолор 

оорунун өнөкөткө өтүү факторлору болуп саналат жана ооруканага 

жаткырылган биринчи күндөн тарта ГКС-терапияны дайындоону талап 

кылат.  

2. Гипокоагуляция белгилери менен көрүнүп турган тромбоцитопениядан 

улам көп өлчөмдөгү геморрагикалык синдромдун айкалышуусу биринчи 

жолу аныкталган ИТПда оорулууну кароонун кайсы гана баскычында 

болбосун ГКС-терапия же ВИИГ дайындоого теориялык негиз болуп 

саналат.  

3. ИТП дарылоо программасы, өнөкөткө айлануу факторлору менен катар 

оорунун клиникалык белгилерин дагы эске алууга тийиш: биринчи жолу 

аныкталган кургак ИТПда симтоматикалык дарылоо балдардын 56,8%да 

толук клиникалык-гематологиялык ремиссияга алып келет, биринчи жолу 

аныкталган нымдуу ИТПда базалык терапия оорулуулардын 77,7%да 

натыйжалуу. Тромбоциттердин өтө төмөнкү санында вена ичине 

иммуноглобулин (ВИИГ) дайындоо натыйжалуу. 

Изденүүчүнүн жеке салымы 
Изилдөөгө киргизилген ИТПнын ар кандай түрү менен жабыркаган 

бардык балдар автордун байкоосу алдында болушту. Автор тромбоциттерди 

эсептөө, миелограмма жана гемостазиорамманын анализдөөнү жеке өзү 

өткөрдү.  

Изилдөөнүн жыйынтыктарын анализдөө жана сүрөттөө, коргоого 

чыгарылган жоболорду, бүтүмдөрдү жана тажрыйбалык сунуштарды түзүү 

дагы автор тарабынан жекече аткарылды.  

Диссертациянын жыйынтыктарын сыноо 
Диссертациянын негизги жоболору КР эмгек сиңирген дарыгери, м.и.д., 

профессор Т.И. Покровскийдин (Бишкек ш., 2013) 90 жылдыгына арналган жаш 
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окумуштуулардын илимий-тажрыйбалык конференциясында, Ош областынын 

ООСКАБ, РКИО (Бишкек ш., 2014-ж.), Педиатрлардын эл аралык илимий-

тажрыйбалык конфренциясында (Ысык-Көл, 2014) айтылып жана талкууланды;  

Диссертациянын жыйынтыктарынын макалаларда 
чагылдырылышынын толуктугу  

Диссертациянын темасы боюнча илимий басылмаларда 8 иш 

жарыяланды, алардын ичинен 6 – КР ЖАК тарабынан сунушталган, 3- РИНЦ 

системасы менен индексацияланган чет өлкөлүк басылмаларга жарыяланган. 

Диссертациянын структурасы жана көлөмү 
Диссертация компьютердик тексттен турган 134 бетке жазылган жана 

киришүү, адабиятка баяндама жана өздүк изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын, 

бүтүмдөрдү жана тажрыйбалык сунуштарды чагылдырган баптан турат. Иш 43 

таблица жана 7 сүрөт менен жасалгаланган.  

 Адабияттын тизмеси 167 булакты камтыйт, анын ичинен 100 булак 

англис тилдүү.  

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 
 

Диссертациянын киришүүсүндө изилдөө жүргүзүүнүн актуалдуулугу 

жана зарылчылыгы, изилдөөнүн максаты жана милдети, жаңылык, 

тажрыйбалык мааниси, коргоого алынып чыккан диссертациянын негизги 

жоболору жана изилдөөнүн жыйынтыктарын жайылтуу баяндалган. 

1-бап. Адабиятка баяндама. Ушул иштин темасы боюнча макалаларга 

мындан ары изилдөөнү талап кылган талаштуу ой жүгүртүүлөр жана 

маселелерге басым жасоо менен талдоо жасалган, ошону менен изилдөөнүн 

тандалган багыттарынын актуалдуулугу негизделген.  

2-бап. Изилдөөнүн материалы жана ыкмалары. Коюлган милдеттерди 

эске алуу менен изилдөө программасы шарттуу түрдө бир канча баскычтарга 

бөлүнгөн. Биринчи баскычта Республикалык медициналык-маалыматтык 

борбордун маалыматтары боюнча 2010-2015-ж., 0дөн баштап 15 жашка 

чейинки курактагы балдарда баштапкы ИТПнын жайылуусун жана ооруп 

калууларга изилдөө жүргүзүлдү.  

Изилдөөнүн кийинки баскычында Энени жана баланы коргоо улуттук 

борборунун (ЭжБКУБ) гемталогиялык бөлүмүнүн маалыматтары боюнча 2010-

2015-ж., 0дөн баштап 15 жашка чейинки курактагы балдардагы геморрагикалык 

диатездердин структурасына талдоо жүргүзүлдү 

 Изилдөөнүн үчүнчү баскычында баштапкы ИТП менен жабыркаган 0 - 

15 жашка чейинки курактагы балдарга клиникалык байкоо, анын ичинде 

катамнестикалык байкоо жүргүзүлдү. Изилдөөнүн ушул баскычы ошондой эле 

спленэктомия операциясы жасалган балдардын абалына ретроспективдүү 

анализди дагы камтыды. Спленэктомия жасалган балдардын саны аз 
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болгондугунан улам ретроспективдүү анализдин тереңдиги 13 жылды – 2015-

2002-ж., түздү.  

Изилдөөнүн ушул баскычынын милдеттери: баштапкы ИТПнын 

өнүгүүсүнүн тобокелчилик факторлорун изилдөө (i), баштапкы ИТП клинкалык 

өтүшүнүн өзгөчөлүктөрүн коштогон ооруларды эске алуу менен изилдөө (ii) 

жана (iii) баштапкы ИТП менен жапа чеккен балдарды кароонун 

дифференцацияланган схемаларын иштеп чыгуу үчүн дарылоону баалоо.  

Жыйынтыктоочу баскыч топтолгон материалга статистикалык талдоону 

жана алынган жыйынтыктарды жалпылоо, бүтүмдөрдү чыгаруу, коргоого 

чыгарылган негизги жоболорду негиздөө, тажрыйбалык саламаттык сактоо 

үчүн сунуштарды иштеп чыгуу.  

Изилдөөнүн объектилери баштапкы ИТП менен 0 - 15 жашка чейинки 

курактагы балдар болушту. Геморрагикалык диатездердин структурасын 

изилдөө баскычында изилдөөгө 2010-2012-ж., ооруканага жаткырылган 

геморрагикалык диатез менен жабыркаган бардык 872 бала баштапкы ИТП 

менен жабыркаган балдардын орточо салмагын аныктоо максатында 

киргизилген.  

Изилдөөнүн клиникалык бөлүгүнө 2010-ж., 2015-жылга чейин 

дарыланууга жаткан баштапкы ИТП менен жабыркаган бардык балдар 

материалды бүтүндөй алуу ыкмасы менен киргизилген. Бардыгы болуп 

баштапкы ИТП менен 0 - 15 жашка чейинки курактагы балдар, анын ичинде 

57си өнөкөт жана 195 бала биринчи жолу аныкталган ИТП менен изилдөөгө 

алынды. 

Контролдук топту тромбоциттердин адгезиялык функциясынын 

бузулушу менен тромбоцитопатия менен жапа чеккен, стационардык 

дарылоого негизги топтун балдары сыяктуу эле ошол жылдары жаткан 

ушундай эле курактагы 60 бала түздү. Контролдук топтун жардамы менен 

баштапкы ИТПнын өтүшүнө тобокелчиликтин айрым факторлорунун таасирин 

изилдешти.  

 Ошондой эле баштапкы ИТП менен ооруган, спленэктомия жасалган 22 

баланын оору тарыхы дагы изилдөөгө алынды. Ошентип, клиникалык байкоо 

жүргүзүүнүн көлөмү 334 баланы түздү.  

ИТП диагнозун коюу, балдардын абалын Для диагностики ИТП, 

объективдүү баалоо жана оорунун өнөкөткө айлануусу үчүн мүмкүн болгон 

күчөтүүчү факторлорду аныктоо үчүн жалпы клиникалык,  лабораториялык 

(кандын жайылтылган анализи; протеинограмма, АСТ, АЛТ, жалпы билирубин 

жана анын фракциялары; гемостазиограмма; миелограмма; CD3, CD4, CD8, 

CD16, CD25, CD95, фагоцитардык индекс; IgA, IgМ жана IgG; ЦМВ 

маркерлери, I-II герпес, ВЭБ, гельминттердин антигендерине кандын ИФА 

жана H.pylori антителолору) жана аспаптык изилдөөлөр; ички органдарга УҮИ,  

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) жүргүзүлдү. 
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Лабораториялык иштер «Бонецк лабораториясында» жана «ДНК - 

технология» лабораториясында жүргүзүлдү. 

Геморрагикалык диатездердин нозологиялык түрүн аныктоодо 

жетишилген консенсустун сунуштарына ылайык жаңы классификация - 

баштапкы ИТПны кайра карап чыгуу, клиникалык диагноз коюу Х ОЭКти 

колдондук [А.А. Масчан, А.Г. Румянцев, 2010] (1-табл.). 

1-таблица – Баштапкы иммундук тромбоцитопенияны классификациялоо 

Формалар: Өтүшү: Мезгилдери: 

Кургак 

Нымдуу 

Биринчи аныкталган (курч) 

Туруктуу  

Өнөкөт: 

• Сейрек кайталанган,  

• Тез-тезден кайталанган, 

• Тынымсыз кайталанган 

Курчушу 

Клиникалык ремиссия 

Клиникалык-

гематологиялык 

ремиссия 

Ооруларды изилдөөгө кошуунун критерийлерин аныктоо үчүн илимий 

адабиятта көрсөтүлгөн маалыматтарды колдондук [Н.Б. Мерзлова ж.б., 2006]. 

Изилдөөгө обочолонтулган тромбоцитопения менен жабыркаган балдар 

киргизилип жана туруктуу панцитопения, экинчи жолу кармаган жана  

трансиммундук тромбоцитопения менен жапа чеккен балдар чыгарылган.  

Маалыматтарды статистикалык иштеп чыгуу абсолюттук жана 

салыштырмалуу чоңдуктарды, ишенимдүү аралыкты, сезгичтикти (Se) жана 

спецификалуулукту (Sp), салыштырмалуу тобокелчиликти (RR) жана 

мүмкүнчүлүктөрдүн катышы (OR) клиникалык-лабораториялык белгилерди 

эсептеп жана диаграмма түзүү аркылуу толук маалымат алууга мүмкүнчүлүк 

бере турган «SPSS – 16.0» программасынын жардамы менен жүргүзүлдү.  

Иммундук тромбоцитопениянын өнүгүү тобокелчилик факторлорун 

аныктоо үчүн статистикалык анализ жүргүзүү процессинде ошондой эле 

чындыкка оңдоо менен: χ
2
 (хи – квадрат), χ

2
, Фишердин так критерийи жана 

Фишер критерийинин бурчтук кайра түзүлүүсү (φ*), Пирсондун жөндөө 

коэффициенти (С) жана Пирсон коэффициентинин нормага салынган мааниси 

(C'), Крамердин критерийи (V), Чупровдун критерийи дагы эсептелди (К). 

Көрсөткүчтөрдүн айырмачылыктарынын аныктыгынын деңгээлин (*), (**) 

жана (***) жылдызчалары менен белгиленип, ага ылайык 95% (P<0,05), 99% 

(P<0,01) жана 99,9% (P<0,001) . 

3-бап. Жеке изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жана аларды талкуулоо 
3.1. Иммундук тромбоцитопениянын балдар арасында таркалуусу 

жана ооруп калуулар. Кыргыз Республикасында 0 - 15 жашка чейинки 

курактагы балдар арасында ИТПнын жайылуусу 2010-2015-ж, чейин 100 000 

балдар калкына 8,8 ден 10,3кө чейин жетсе, ооруп калуулар - 100 000 балдар 

калкына 3,0дөн 3,5ке чейин жеткен. 
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 Иммундук тромбоцитопениянын эң эле жогорку жайылуусу 2015-ж., 

Нарын, Талас областтарында жана Бишкек жана Ош ш., белгиленген, анда 

акыркы 5 жыл ичинде ИТПнын жайылуусунун өсүшү орун алган (1-сүр.).  

 
1-сүр. Нарын, Талас областтарында жана Бишкек, Ош ш., ИТПнын 

жайылуусунун динамикасы. 

Ошол эле учурда Баткен областында ИТПнын жайылуусу 2010-жылдан 

2015-жылга чейин  дээрлик алты эсе, башкача айтканда 14 жашка чейинки 

100 000 балага 7,1ден 1,2ге чейин кыскарган.  

Республиканын ар кайсы аймактарында ИТПнын бирдей эмес жайылуусу 

ашыкча нурлануу, өтө муздап кетүү сыяктуу жаратылыш факторлору менен 

шартталган болушу ыктымал. Бул маалымат илимий адабияттын 

маалыматтарына дал келет  [M. Akin et al., 2011]. Ошол эле учурда ошондой эле 

ушул патологияны аныктоо боюнча дарылоо-алдын алуу уюштуруулар аны 

аныктоого, ага ылайык статистикалык көрсөткүчтөргө дагы таасирин 

тийгизиши мүмкүн экендиги дагы четке кагылбайт.  

3.2. Балдардагы иммундук тромбоцитопениянын клиникалык 

мүнөздөмөсү. Геморрагиялык диатездин структурасында ИТП геморрагикалык 

васкулиттен кийин (56,2%) экинчи орунду ээлеген (23,6%). Бир аз кийинчерээк 

тромбоцитопатия (9,8%), гемофилия (7,8%) жана Виллебранд оорусу (1,1%) 

аныкталган. Балдардын 1,7%ында клиникалык белгилер жана дарт аныктоонун 

кошумча ыкмаларынын маалыматтары геморрагиялык диатездердин же 

ашыкча кансыроо менен өтүшү мүмкүн болгон оорулардын белгилүү бир 

нозологиялык түрүнүн классикалык симптоматикасына жаткан жок.  

ИТПнын структурасында оорунун өнөкөт түрүнө (22,6%) караганда 

биринчи жолу аныкталган ИТП (77,4%) басымдуулук кылды. Ошол эле учурда 

ИТПнын түрү жана балдардын курагынын ортосунда так байланыш 

байкалгандыгын белгилей кетүү керек. Дээрлик бардык балдарда өмүрүнүн 
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биринчи үч жылында ИТП курч түрдө өтүп, оорунун өнөкөт түрү 11-15 жаш 

курактагы дээрлик ар бир экинчи өспүрүмдөн табылган (2-сүрөт). 

 

 

2-сүрөт. Аныкталган жана өнөкөт ИТП менен жабыркаган балдардын 

курактык курамы,%. 

3.2.1. Балдарда биринчи жолу аныкталган ИТПнын клиникалык 

мүнөздөмөсү. Клиникалык-анамнестикалык маалыматтарга жүргүзүлгөн анализ, 

биринчи жолу аныкталган ИТПда күчөтүүчү факторлор КДВО жана ангина 

(56,3%да), чечек же кызамык (18%да), эмдөө (8%да), тез-тезден болгон суук 

тийген оорулар (6,7%) жана вирустук гепатиттер (5%да) жана башкалары (6%да) 

экендигин көрсөттү. 

Геморрагикалык бөртмөлөрдүн көрүнүшүндө бардык 195 (100%) балада, 

97 (49,7%) оорулууда мурдунан жана\же бүйлөнүн канашы орун алган. 17,5% 

оорулууда мурдунан өтө көп өлчөмдөгү кан аккан. 

Балдардын 27,7%да геморрагикалык бүдүрлөр өтө көп болгон жана 

териге эле эмес, ошондой эле ооз көңдөйүнүн былжыр челдерине жана 

кекиртектин арткы бетине жайгашкан. 34,4% оорулууларда чекиттүү 

канталаган бүдүрчөлөрдүн көрүнүшүндө териде көп сандаган экхимоздор бар 

экендиги белгиленген. Өспүрүм курактагы 8 кыздын ичинен 3өө жатындан 

келген кансыроолор бар экендигине арызданган  

Объективдүү текшерүүдө 108 (55,4%) баланын абалы салыштырмалуу 

канааттандыраарлык, 59 (30,3%) бейтапта орточо оордуктагы катары бааланган. 

28 (14,4%) оорулууда жалпы абалы оор деп бааланган. Балдардын абалынын 

оордугу көрүнүп турган геморрагикалык синдром менен шартталган. Негизги 

оорунун көрүнүшүндө балдардын 64,1%да коштогон оорулар аныкталган, анын 
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ичинде балдардын 16,9%да – КДВО, 27,2%да – ЛОР-органдарынын өнөкөт 

инфекциялары, 5,6%да– курч пневмония, 40,5%да – ашказан-ичгеи тутумунун 

органдарынын жана өт жолдорунун патологиясы аныкталган. Ошол эле учурда 

балдардын 12,8%да бир канча коштогон оорулардын айкалышуусу орун алган. 

Биринчи жолу ИТП аныкталган балдардын 80,5%да жашап жаткан 

инфекциялардын антигендерине карата G антителолору табылган, анын ичинде 

цитомегаловирус (39,5%да), жөнөкөй герпестин вирусу (27,6%да), микоплазма 

(8,2%да), уреоплазма (2,6%да) жана токсоплазма (2,6%да) болгон. 

6 жашка чейинки балдардын 43,4%да аз кандуулук дарты аныкталган. 

Бардык балдарда  тромбоцитопения 6 дан 30х10
9
/л (2-табл.) чейинки чектерде 

табылган.  

2-таблица. Биринчи жолу аныкталган ИТПдагы перифериялык кандын 

көрсөткүчтөрү 

Көрсөткүчтөр 
Балдардын курагы / М ± m 

От 0-3 г., n = 102 4-6 л., n = 41 7-15 л., n = 52 

Гемоглобин, г/л  106,0 ± 9,3 108,0 ± 21,4 122,0 ± 12,9 

Эритроцит, 10
12

/л 3,7 ± 0,1 3,7 ± 0,6 3,7 ± 0,2 

Лейкоциттер, 10
9
/л 7,5 ± 1,2 7,6 ± 2,0 6,8 ± 0,7 

Нейтрофилдер, % 37,5 ± 1,6 49,3 ± 14,5 52,3 ± 11,8 

Лимфоциттер, % 52,5 ± 1,6 43,4± 13,5 40,5 ± 11,0 

Тромбоциттер 10
9
/л

 
14,0 ± 4,0 21,9 ± 7,7 18,2 ± 6,0 

 

Геморрагикалык бүдүрчөлөрдүн көрүнүшүндөгү кансыроолор менен 

балдардагы тромбоциттердин орточо саны 12,1±4,2х10
9
/л болуп, коштогон 

кансыроолору жок балдарга 30,2±5,1х10
9
/л (Р<0,01) караганда бир аз 

төмөнүрөөк болгон. 

Экзо- жана былжырлуу чел бөртмөсүнүн айкалышуусунда 

тромбоциттердин саны (14,2±2,1х10
9
/л), терисинде гана обочолондурулган 

чекиттүү канталаган бүдүрчөлөрү бар балдарга (24,5±3,2х10
9
/л; Р<0,01)  

караганда кыйла төмөн жана коштогон кансыроолору бар балдарга караганда 

жогору (10,0±2,2х10
9
/л; Р<0,01) болгон. Ушул изилдөөдөн кийин,  

геморрагикалык синдромдун көрүнүүсү тромбоцитопения даражасынан түз көз 

каранды жана оорулуу бала стационарга келип түшкөн биринчи саттардан 

баштап дарылоо планын түзүү учурунда кртерийлердин бири катары 

колдонулушу мүмкүн экендиги белгилүү болду.  

Биринчи жолу аныкталган ИТП диагнозу ошондой эле кызыл өсүндүнүн 

бир аз дүүлүгүүсү байкалган миелограмма менен дагы тастыкталган (10,8%да, 
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жетилбеген клеткалардын эсебинен мегакариоциттердин санынын көбөйүшү 

(15,4%да), тромбоциттердин начар бөлүнүүсү менен (17,9%да).  

Тромбоцитограммада биринчи жолу аныкталган ИТП менен жабыркаган 

бардык оорулууларда жаш тромбоциттер жана дүүлүгүү формасы басымдуулук 

кылган. Тромбоциттердин орточо көлөмү 7,4-10,4 фл. нормада 9,7±0,8 фл түздү. 

Балдардын 50,3%да Ли Уайт боюнча уюгучтук убактысынын 13,5 

мүнөткө чейин узаруусу табылган. Алардын ичинен 99%да кансыроо 

белгиленген. Ошол эле учурда балдардын 15,3%да кансыроолор өтө көп  

геморрагикалык бүдүрчөлөр, балдардын 63,3%да – тромбоциттердин өтө оор 

төмөнкү саны (9,0 до 25х10
9
/л) менен коштолгон.  

Ли Уайт боюнча уюгучтук убактысынын узарган убактысы жогорку 

сезгичтикке (Se = 97,9%) жана өзгөчөлүккө (Sp = 85,7%) ээ болгон, бул ушул 

тесттин диагностикалык баалуулугун белгилеп турат. Көңдөй кансыроолору 

менен жабыркаган балдардын 52,3%ында протромбин убактысынын узаруусу 

жогорку сезгичтикке (Se = 76,1%) жана тесттин өзгөчөлүгүнө (Sp = 91,4%) ээ 

болгон. Ага ылайык, геморрагикалык синдромдун генезинде көп өлчөмдөгү 

кансыроолор менен жабыркаган балдардын бир бөлүгүндө тромбоцитопения 

менен катар, кандын уюгучтук палзмалык патологиясы орун алган. 

Клеткалык иммунитет жана фагоцитардык индекстин көрсөткүчтөрүнө 

биринчи жолу аныкталган ИТПда анализ жүргүзгөн учурда балдардын 

курагына жараша CD3, CD4, CD8 лимфоциттеринин көрсөткүчтөрү курактык 

нормадан четтегени аныкталган жок. 7-15 жаш курагындагы балдарда CD16 

(34,8±3,3%; Р<0,01) жана CD25-лимфоциттеринин (34,0±3,4%; Р<0,01) 

салыштырмалуу санынын далилдүү жогорулоосу аныкталган. 7 жаштан 15 

жашка чейинки курактагы балдардын 80,0%да СD3 салыштырмалуу саны 

жалпы популяцияга (50,3±3,2%; Р<0,01).  салыштырмалуу кыйла төмөн болгон 

(35,3±4,2%).  

Балдардын 52,0%да СD4 басаңдоосу, 28%да активдешүүсү байкалган. 

Иммунитетти жөнгө салуунун тең салмаксыздыгы бар экендигине 7-15 жаш 

курагындагы балдардын 76%да ИРИ жогорулоосу күбө болгон, аларда  В-

лимфоциттердин салыштырмалуу саны (38,0 ± 3,6%; Р<0,05), по сравнению с 

данными детей в возрасте 0-3 жаш  (26,5±3,5%) жана 4-6 жаш (31,0±3,3%) 

курагындагы балдардын маалыматтарына салыштырмалуу жогорулагандыгы 

белгиленген. 

3.2.2. Балдардын өнөкөт иммундук тромбоцитопениясына клиникалык 

мүнөздөмө. Байкоого 1 жаштан 15 жашка чейинки курактагы өнөкөт ИТП менен 

жабыркаган 57 бала алынган, алардын ичинде 7 жаштан 15 жашка чейинки 

балдар басымдуулук кылган (3-сүрөт).  

Өнөкөт ИТПда мектеп жашындагы балдардын орточо салмагы биринчи 

жолу аныкталган ИТПдагы 19,0±2,8%га (Р<0,001) каршы 64,9±6,3%ды түздү.  
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2-сүрөт. Өнөкөт ИТП менен ооруган балдардын курактык курамы.  

Өнөкөт ИТП менен жапа чеккен балдарды ооруканага жаткыруунун 

негизги себептери  көрүнүп турган тери-геморрагикалык синдром (49,1%да) 

жана кансыроо (50,9%да): мурун (42,3%да), бүйлө кансыроолору (5,2%да) жана 

узакка созулган айыз (3,5%да). Өнөкөт ИТП менен жабыркаган балдардын 

17,5%да геморрагикалык синдром чоң өлчөмдөгү геморрагиялар (чекиттүү 

канталоолор, көгөрүү, экхимоздор (дененин канталашы)) жана бүйлөнүн 

канашы (5,2%да), ашказан-ичеги тутумунун кансыроолору (1,8%да) байкалган. 

Өспүрүм курактагы кыздардын 3,5%да жатын кансыроолору орун алган.  

Биринчи жолу аныкталган (49,6±3,6%да) жана өнөкөт ИТПда (50,9±6,6%да) 

тери геморрагиясынын көрүнүшүндө кансыроолордун жыштыгынын орун 

албагандыгы далилдүү айырмачылыкка ээ болбогондугун белгилей кетүү 

зарыл.  

Объективдүү текшерүүдө балдардын 21,0%да жалпы абал 

салыштырмалуу канааттандыраарлык, бейтаптардын 61,4%да – орточо 

оордуктагы катары бааланган. Оорулуулардын 17,5%да жалпы абалы көрүнүп 

турган геморрагикалык синдромдун эсебинен оор болгон.  

Негизги оорунун көрүнүшүндө КДВО (31,6%да), курч пневмония ( 

5,6%да), ЛОР-органдарынын оорулары (26,3%да), ашказан ичеги тутумунун 

патологиясы (57,8%да) заара чыгаруу жолдорунун инфекциясы (3,5%да) жана 

башкалар аныкталган. Коштогон оорулар өнөкөт ИТП менен жапа чеккен 

балдардын  92,9±3,4%да, биринчи жолу аныкталган ИТП (Р˂0,001)  менен 

ооруган балдардын 64,1±3,4%на каршы аныкталган. Өнөкөт ИТП менен 

ооругандардын 43,9±6,6%да бир канча коштогон оорулардын айкалышуусу 

орун алган, бул биринчи жолу аныкталган ИТП менен жапа чеккен балдарга 

караганда үч эсе көп кездешет (12,8±2,4%; Р˂0,001). 

Биринчи жолу аныкталган (80,5±2,8%)  жана өнөкөт ИТПдагы вирустук-

бактериялык инфекциялардын маркерлеринин отурукташуу жыштыгы 

далилдүү айырмачылыкка ээ болгон жок (73,7±3,2%; Р>0,05). 
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Өнөкөт ИТПда 7 жаштан 15 жашка чейинки курактагы балдардагы четки 

кан тамырлардан келген кандын көрсөткүчү ушул эле курактагылардагы 

оорунун биринчи жолу аныкталган түрү менен жапа чеккен балдардын 

көрсөткүчүнөн дээрлик айырмаланган жок (3-табл.). 

3-таблица – Биринчи жолу аныкталган жана өнөкөт ИТП менен 7 жаштан 15 

жашка чейинки курактагы балдардагы четки кан тамырлардан келген кандын 

(М±m)  көрсөткүчтөрү  

Көрсөткүчтөр Өнөкөт ИТП
1
 менен ооруган 

балдар n = 37 

ОТП
2
, менен ооруган 

балдар n = 52  

Гемоглобин, г/л  112,0 ± 2,9 122,0 ± 12,9 

Эритроциттер, 10
12

/л 3,80 ± 0,08 3,7 ± 0,2 

Лейкоциттер, % 7,0 ± 0,3 6,8 ± 0,7 

Нейтрофилдер, % 46,5 ± 2,0 52,3 ± 11,8 

Лимфоциттер, % 45,5 ± 1,8 40,5 ± 11,0 

Тромбоциттер, 109/л 25,3 ± 1,2 18,2 ± 6,0 
 

Өнөкөт ИТП менен ооруган балдарга жекече жасалган изилдөө учурунда 

21,0±5,3%да аз кандуулук дарты коюлган, бул оорунун биринчи жолу 

аныкталган (43,4±4,9%) түрүндөгү аз кандуулуктун жыштыгына 

салыштырмалуу кыйла сейрек (Р˂0,001).  

Бардык балдарда 9 х 10
9
/л ден 30 х 10

9
/л чейин тромбоцитопения 

аныкталган.  Геморрагикалык  бүдүрчөлөрдүн көрүнүшүндөгү кансыроолор 

менен жапа чеккен балдарда тромбоциттердин орточо саны 12,1±4,2х10
9
/л 

түздү, бул тигилерде дагы, буларда дагы тромбоциттердин абсолюттук саны 

өтө төмөн болсо дагы коштогон кансыроолору жок балдарга караганда 

далилдүү төмөн 20,2±5,1х10
9
/л (Р<0,01).  

Тромбоцитопениянын деңгээлдерин геморрагикалык синдромдун 

көрүнүүсүнө жараша салыштырмалуу изилдөө, терилеринде жана көрүнүп 

турган былжыр челдеринде  (10,1±3,1х10
9
/л)  геморрагикалык бүдүрчөлөрдүн 

айкалышкан жайгашуусу жана коштогон кансыроолор (12,1±4,2х10
9
/л) менен 

жапа чеккен балдардагы тромбоциттердин саны терисинде гана обочолонгон 

чекиттүү канталоолор (24,2±4,2х10
9
/л; Р<0,01) болгон  балдарга караганда бир 

аз төмөн экендигин көрсөттү.  

Өнөкөт ИТП диагнозу ошондой эле кызыл өсүндүнүн бир аз дүүлүгүүсү 

байкалган (38,6%да), жетилбеген клеткалардын эсебинен мегакариоциттердин 

санынын көбөйүшү (22,8%да), тромбоциттердин начар бөлүнүүсү (80,7%да) 

миелограмма менен дагы тастыкталган.  

Өнөкөт ИТП менен ооругандардын 56,1%нын тромбоцитограммасында 

тромбоциттердин жаш түрлөрү басымдуулук кылган. Тромбоциттердин орточо 

көлөмү 7,4-10,4 фл., нормасында 9,3 – 10,9 фл., түздү. 

Өнөкөт ИТП менен жапа чеккен балдардагы гемостазиограмманын 

көрсөткүчтөрү протромбин убактысынан (80,7±1,1%) тышкары норманын 
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чектеринде болду. Балдардын 35,1%да Ли Уайт боюнча уюгучтук убактысынын 

узаруусу аныкталган (10,1±0,4 мүн.). 

СD3-лимфоциттеринин салыштырмалуу төмөндөө (36,3±1,8%, Р<0,001) 

көрүнүшүндөгү өнөкөт ИТПда, отмечено активация СD4-лимфоциттери 

(49,5±1,4%, Р<0,01), В-лимфоциттери, CD16-лимфоциттеринин активдешүүсү 

жана иммундук жөнгө салуу тең салмаксыздыгы белгиленген, бул сезгенүү 

процессинин жогорку активдүүлүгүн жана аутоиммундук процесстин ишке 

ашыруу мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн. 

3.3. Балдардагы ИТПда тамак сиңирүү тутумунун абалы. Ашказан-

ичеги тутумунун (АИТ) коштогон ооруларынын, анын ичинде Н.pylori-

ассоциацияланган патологиянын таасирин изилдөө үчүн ИТПнын өтүшүнө 

ИТП биринчи жолу аныкталган жана өнөкөт болгон балдардын маалыматтарын 

изилдеп жана жыйынтыктарын ушул курактагы адгезиясы бузулган 

тромбоцитопатия менен жабыркаган 60 баланын (контролдук топ) 

маалыматтары менен тааныштырылды. 

Биринчи жолу аныкталган балдардын 40,5%да жана өнөкөт ИТП менен 

87,7% оорулууда АИТ тараптан патологиялык өзгөрүүлөр аныкталган, бул 

алардын ИТПнын өнөкөткө айлануусундагы алардын мүмкүн болгон ролун 

көрсөтүп турат (OR = 10,48; RR = 3,29).  

Айкалышкан коштоочу патология ИТПнын формасына карабастан орун 

алган (4-табл.).  

4-таблица – ИТПдагы коштогон АИТ ооруларынын жыштыгы, Р±m (%)  

Коштогон оорулар 

ӨИТП
1
, n = 57 ОТП

2
, n = 195  

Абс. % Абс. % 

Кариес  16 28,0 25 12,8 

Стоматиттер 2 3,5 3 1,5 

Өнөкөт гастриттер 6 10,5 9 4,6 

ӨЧЖД
3

 33 51,8±6,6*** 39 20,0±2,9 

Мите курт илдеттери 11 19,3 22 11,3 

Айкалышкан патология 32 56,1±6,5*** 28 14,4±2,5 

Эскертүү: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001. 

Ошол эле учурда тбокелчилик факторунун жыйынтыктарга таасир этүү 

тобокелчилик факторлорунун маанисин баалоо, айкалышкан патология өнөкөт 

ИТПнын калыптануусуна маанилүү роль ойногондугун көрсөттү (χ
2
= 54,0, 

P<0,01; χ
2
 чындыкка оңдоо менен = 50,1, P<0,01; Пирсон коэффиценти боюнча 

тобокелчилик фактору жана жыйынтыктын ортосундагы байланыштын күчү = 

0,456 ‒ салыштырмалуу күчтүү; Пирсон коэффицентинин нормалдаштырылган 

мааниси 0,645 ‒ күчтүү).  

АИТ айкалышкан патологиясынын адгезиясы бузулган 

тромбоцитопатиянын өтүшүнө жана өнөкөт ИТПга таасири айырмаланган жок 

(RR = 0,774). Бирок биринчи жолу аныкталган ИТП менен балдардын  
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маалыматтарына айкалышкан АИТнын тромбоцитопатияга тийгизген таасирин 

салыштырган учурда маанилүү болду (RR = 3,355). Бул маалыматтар АИТ 

коштогон ооруларынын өнөкөт ИТП жана өнөкөт агымга ээ болгон 

тромбоцитопатиянын өнүгүүсүнүн калыптануусуна тийгизген маанилүү ролу 

тууралуу дагы күбө болуп турат. 

Биринчи жолу аныкталган 6 (20%) балада жана ичинин оорушуна жана 

эпигастралдык жагындагы ооруксунууга арыздануулары болгон өнөкөт ИТП 

менен 6 (30%) оорулууда IgG к H.pylori (1:50) табылган. Изилдөө кандагы 

H.pylori жана формой ИТП түрүнүн ортосундагы байланыштын күчүнүн 

начардыгын көрсөттү (критерийлер: φ, Крамер жана Чупров = 0,115).  

3.4. Биринчи жолу аныкталган жана өнөкөт ИТП менен ооруган 

балдарды дарылоо. Стационардык дарылоого келип түшкөн учурда 

балдардын абалына жараша симптоматикалык (кургак түрүндө)  же базалык 

(нымдуу түрүндө) терапия дайындалды. Тромбоциттердин саны өтө төмөндөгөн 

учурда (6-12 х 10
9
/л)  суткасына 0,4 мг\кг эсебинде вена ичине иммуноглобулин 

(ВВИГ) куюу чечими кабыл алынды. Базалык терапия натыйжасыз болгон 

учурда вена ичине 20мг/м
2
 эсебинде 5 күндүн ичинде 5 инъекция менен пульс-

терапияны кошулду. Өмүргө коркунуч туудурган кансыроолор болгон учурда 

пульс-терапиядан натыйжа жок болсо, ал спленэктомияга көрсөтмө катары 

эсептелди. 

3.4.1. Алгачкы жолу аныкталган ИТП менен балдарды дарылоо. 

Биринчи жолу аныкталган ИТП менен ооруган 195 баланын ичинен 

симптоматикалык дарылоо 81 (41,5%) балага, базалык дарылоо – 94 (48,2%) 

балага жана ВИИГ – 20 (10,2%) бейтапка дайындалган. 81 оорулуунун ичинен 

биринчи 10-12 күндүн ичиндеги симптоматикалык дарылоого 46 (56,8%) балада 

толук клиникалык-гематологиялык ремиссияга жетишилди (тромбоциттер 

226,7±74,9х10
9
/л; Р < 0,01), ал эми 35 (43,2%) балада оң натыйжага жетишилген 

жок  (тромбоциттер 26,0 ± 7,6х10
9
/л).  

Симптоматикалык дарылоодон натыйжа жок болгон учурдагы биринчи 

жолу аныкталган ИТПнын клиникалык көрүнүшүнүн өзгөчөлүгү оор 

тромбоцитопения жана АЧТВнын (χ
2
= 9,695, P<0,01; χ

2
с чындыкка оңдоо менен 

= 9,835, P<0,01; Фишердин так критерийи = 0,00303, P<0,05) жогорулоосу 

менен оор геморрагикалык синдром болду. 

35 (43,2%) балада симптоматикалык дарылоо башталгандан тарта 10-12 

күндөн кийин толук ремиссиянын жоктугу базалык дарылоону кошуу үчүн 

негиз болду, анын көрүнүшүндө толук клиникалык-гематологиялык ремиссия 

32 (91,4%) балада жетишилди, 3 (8,6%) оорулууда кийин оорунун өнөкөт түрү 

калыптанды.  Нымдуу түрүндө 93 баланын ичинен 73үндө (77,7%) базалык 

дарылоонун 7-14 суткасында балдардын жалпы абалынын жакшыруусу, 

бүдүрчөлөрдүн жоголушу жана жаңы геморрагиялардын жоктугу белгиленген, 
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15-20-күндөрү тромбоциттердин саны кыйла көбөйгөн (229,5 ± 59,3х10
9
/л; Р < 

0,001). 

16 (17%) оорулууда базалык дарылоонун көрүнүшүндө жарым-жартылай 

клиникалык-гематологиялык ремиссия башталган (тромбоциттердин саны 

16,6±1,1х10
9
/л; Р>0,05), 5,3% балдарда ал натыйжалуу эмес болуп чыкты, буга 

байланыштуу пульс-терапия дайындалган. Пульс-терапиянын көрүнүшүндө эки 

балада клиникалык жакшыруу башталган, бир балага ВИИГ коюлуп, эки балага 

спленэктомия жасалды. Биринчи күндөн тарта клиникалык көрсөткүчтөр 

боюнча базалык терапия алган 94 баланын ичинен 14,9% да өнөкөт агым 

калыптанды.  

Тромбоциттердин өтө аз саны менен биринчи жолу аныкталган ИТП 

менен жапа чеккен 20 балага ВИИГ терапиясы жүргүзүлдү. 18 (90%) балага 

жасалган 3-инъекциядан кийин тромбоциттердин абсолюттук санынын 

калыбына келиши белгиленген (105х10
9
/л баштап 305х10

9
/л чейин), 2 (10%) 

балада толук эмес  клиникалык ремиссияга жетишилген: тромбоциттердин 

абсолюттук саны  12х10
9
/л  келип түшкөн учурда 30х10

9
/л чейин көбөйгөн. 

Андан ары ушул эки балада ИТП өнөкөткө айланган.  

Ошентип биринчи жолу аныкталган ИТП менен жабыркаган 195 баланын 

ичинен 20 (10,3%) оорулууда өнөкөт агым калыптанган.  

Дарылоонун жыйынтыктарына курагына жараша жасалган изилдөө 

симпотматикалык дарылоодо толук клиникалык-гематологиялык ремиссия 

үчтөн биринин көбүндө, ырааттуу дарылоодо – 0-3 жашка чейинки курактык 

топтогу балдардын 89,2%нда болгон  (5-табл.). 

5-таблица – Балдардын курагына жараша жыйынтыктарга мүнөздөмө, % 
 

Жыйынтыктар 
Балдардын курагы жана саны 

0-3г, n=102 4-6л, n=41 7-15л, n=52 

Симпотматикалык дарылоодогу толук 

клиникалык-гематологиялык ремиссия 

37,3 19,5 3,8 

Базалык дарылоодогу толук клиникалык-

гематологиялык ремиссия 

36,3 48,7 32,7 

ВИИГ терапиясындагы толук 

клиникалык-гематологиялык ремиссия 

15,7 4,9 3,8 

Базалык дарылоодогу толук эмес 

клиникалык-гематологиялык ремиссия 

2,9 7,3 19,2 

Турукташуучу агым  4,9 4,8 25,0 

Өнөкөт агым калыптанган 2,9 14,6 21,2 

Жыйынтыгында толук ремиссияга 

жетишилди 

89,2±3,3 73,2±6,9
*
 38,5±6,7

***
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Башка курак топторундагы балдарда толук клиникалык-гематологиялык 

ремиссия өмүрүнүн биринчи үч жылындагы балдарга караганда бир аз төмөн 

(5-табл.). 

Курактык өзгөчөлүктөр менен катар оорунун резистенттик агымына 

көмөктөшүүчү факторлор: инфекциянын очокторунун болушу (χ
2
= 9,66, P<0,01; 

χ
2 

чындыкка карай оңдоо менен = 10,28, P<0,01; Фишердин так критерийи = 

0.0025, P<0,05) жана айкалышкан коштоочу оорулар  (χ
2
= 6,06, P<0,05; χ

2 

чындыкка карай оңдоо менен = 5,19, P<0,05; Фишердин так критерийи = 0,002, 

P<0,05). Балдардын клиникалык картинасында көп өлчөмдөгү бүдүрчөлөр (χ
2
= 

6,12, P<0,05; χ
2 

чындыкка карай оңдоо менен = 5,67, P<0,05; Фишердин так 

критерийи = 0,023, P<0,05) жана кансыроолор (χ
2 

= 9,46, P<0,01; χ
2 

чындыкка 

карай оңдоо менен = 10,47, P<0,01; Фишердин так критерийи = 0,002, P<0,05) 

басымдуулук кылды. 

Ошентип, биринчи жолу аныкталган ИТПнын кургак түрүндөгү 

симптоматикалык дарылоо балдардын 56,7%да, нымдуу түрүндөгү базалык 

терапияда оорулуулардын 77,7%да толук ремиссияга алып келди. Кургак 

түрүндө симптоматикалык дарылоо натыйжасыз болгон учурда базалык 

дарылоону дайындоо балдардын 91,4%да толук ремиссияга жетишүүгө 

көмөктөшөт. Тромбоциттердин саны өтө аз болгон курч ИТПда ВИИГ 

терапиясын дайындоо бейтаптардын 90%да натыйжалуураак болуп чыкты.  

Жалпысынан алганда курч ИТПда ремиссия балдардын 88,7%да 

жетишилип, 10,3%да оорунун кайталанган агымы калыптанган. Биринчи жолу 

аныкталган ИТПда өлүм менен аяктоо учуру 1%ды түздү.  

3.4.2. Өнөкөт ИТП менен ооруган балдарды дарылоо. Стационардык 

дарылоонун биринчи күнүнөн тарта өнөкөт ИТП менен ооруган 57 балага 

базалык дарылоо дайындоо 35 (61,4%) бейтапта толук клиникалык-

гематологиялык ремиссияга алып келди (тромбоциттердин саны 

34,2±11,3х10
9
/л  216,4±54,0х10

9
/л, Р<0,001 чейин көбөйүшү).  

Базалык терапияда 22 (38,6%) балада тромбоциттердин санын көбөйтүүгө 

жетишилген жок (дарылоого чейин 13,7±2,8х10
9
/л жана дарылоодон кийин 

20,4±6,8х10
9
/л, Р > 0,05), буга байланыштуу дексазон менен пульс-терапия 

жасалды. Алардын ичинен 19 (86,4%) оорулууда толук ремиссияга жетишилди 

(тромбоциттердин санынын 25,5 ± 8,5х10
9
/л  203,5 ± 70,0х10

9
/л, Р<0,001 чейин 

көбөйүшү). 

3 (13,6%) балада тромбоциттердин саны өтө төмөнкү деңгээлде калды (9-

12х10
9
/л). Өмүргө коркунуч туудурган тез-тез кайталанууларга жана пульс-

терапиянын көрүнүшүндө жакшыруунун жоктугуна байланыштуу бул балдарга 

спленэктомия операциясы жасалды. 

Ошентип, базалык терапия өнөкөт ИТП менен балдардын 61,4%да 

натыйжалуу болуп чыкты. Пульс-терапияны жарым-жартылай ремиссия орун 
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алган балдардын 14,0%на жасоо каалаган натыйжаны берген жок, буга 

байланыштуу 9 балага  спленэктомия жасалды. 

3.5. 22 балда ИТПнын резистенттик агымынын клиникалык 

лабораториялык өзгөчөлүктөрү аныкталды.  

Балдардагы ИТПнын резистенттик агымынын клиникалык өзгөчөлүктөрү 

интоксикация симптомдору, жогорку инфекциялык индекс (1,1 ден 3,5ке чейин, 

нормада болгондо 0,1-0,3), тез-тезден кайталануулар, өтө көп чекиттүү 

канталоолор жана теридеги көк ала тактар, көңдөй кансыроолору (15 

оорулууда), баш мээге (1 балада) жана көздүн торчосуна кан куюлуу (1 бала), 

постгеморрагикалык аз кандуулук жана тромбоциттердин өтө аз санда болушу 

(16,4 ± 1,8 х 10
9
/л), ЦМВ,герпестин вирусу, микоплазманын жайгашуусу. 

ИТПнын резисттенттик агымы менен жапа чеккен бардык 22 бала 

симптоматикалык терапия менен катар (тромбоцитардык масса, 

гемотрансфузия куюу, эрозиялык гастритти дарылоонун үч-компоненттик 

схемасы), базалык дарылоо жана пульс-терапияны ырааттуу түрдө алып 

жатышты. Патогенетикалык терапиядан натыйжанын жоктугу бул балдарга 

спленэктомия операциясын жасоого көрсөтмө болушту.  

Бардык 22 балада спленэктомиядан кийин абалдарынын кыйла 

жакшыруусу белгиленген: 3-4 сутканын ичинде геморрагикалык синдромду 

жоюу, тромбоциттердин 16,4±1,8х10
9
/л 242,5±23,7х10

9
/л (Р<0,001) чейин 

жогорулоосу. Бирок кийинки 2 (9,1%) балада оорунун кайталануусу өнүккөн. 

Бул маалыматтар ИТП менен жапа чеккен бейтаптардын 30%на жакынында 

спленэктомияга жооп жок болгондугу тууралуу илимий адабияттын 

маалыматтарына караганда бир канча төмөн [О.С. Третьякова, 2011]. 

Баяндалгандардын ичинен спленэктомияга көрсөтмө катары өмүр үчүн 

маанилүү органдарга кан куюлуу коркунучу менен оор геморрагикалык 

синдромду, жогорку инфекциялык индекс жана базалык дарылоо, пульс-

терапия жана ВИИГ терапиясынан натыйжанын жоктугун эсептөө керектиги 

келип чыгат.  

Ошентип, изилдөөнүн жыйынтыктарын жалпылоо менен биринчи жолу 

аныкталган жана өнөкөт ИТПнын резистенттик өтүшү балдарда (4,4%) орун 

алган деп бүтүм чыгарууга болот. Ошол эле учурда биринчи жолу аныкталган 

ИТПда резистенттик агымдын орточо салмагы оорунун өнөкөт түрүндөгүгө 

караганда (12,3%) (χ
2
 = 5,785, Р<0,05; χ

2
 чындыкка карай оңдоо менен = 4,759, 

Р<0,05) кыйла төмөн (2,1%). 

Изилдөөнүн милдеттери боюнча биринчи жолу аныкталган ИТПнын 

өнөкөткө айлануу факторлорунун ар кандай айкалышууларынын божомолдонгон 

маанилүүлүгүнө баалоо жүргүзүлдү (6-табл.). 
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6-таблица – Балдардагы биринчи жолу аныкталган ИТПдагы өнөкөткө 

айлануунун тобокелчилик факторлору 

Өнөкөткө айландыруу факторлору RR OR 95%ДИ 

Инфекциянын өнөкөт очоктору + ЦМВ + СD3 

басаңдашы + СD16 жогорулашы 
3,21 5,83 2,19-15,47 

Мите курт илдети+IgG-герпес+ ИРИ жогорулашы + 

CD25 жогорулашы 

1,70 2,29 0,90-5,80 

АИТ айкалышкан оорулары + СД3 басаңдашы+СD4 

активдешүүсү + CD95 жогорулашы 

2,64 10,89 3,40-34,85 

Инфекциянын өнөкөт очоктору + H.pylori + CD95 

нормалдуу деңгээли 

0,79 0,99 0,00-13,21 

Инфекциянын өнөкөт очоктору + Эпштейн-Барр 

вирусу + микоплазма pneumonia + CD25 жана CD16 

нормалдуу деңгээли 

0,64 0,92 0,00-18,25 

 

6-табл., келтирилген маалыматтардын ичинен инфекциянын өнөкөт 

очоктору, мите курт илдеттери, АИТ айкалышкан оорулары клеткалык 

иммунитет жана CD16, CD25 жана CD95 активдешүү көрсөткүчү тараптан 

өзгөрүүлөр болгон учурда гана оорунун өнөкөт түрүнүн кийин калыптануусу 

менен орун алган агымга карата божомолдонгон мааниге ээ болгондугу 

көрүнүп турат. 

 
БҮТҮМДӨР 

1.Кыргыз Республикасында 2011-жылдан 2015-жылга чейин 0дөн баштап 15 

жашка чейинки курактагы балдар арасында ИТПнын жайылуусу 100 000 

балдар калкына 8,8 ден 10,3кө чейин, ооруп калуулар –100 000 балдар калкына 

3,0дөн 3,5га чейин жеткен. Геморрагикалык диатездин структурасында ИТП 

геморрагикалык васкулитттен (52,6%) кийин экинчи орунду ээлейт (23,6%), 

тромбоцитопатия үчүнчү орунда (9,6%). 

Өмүрүнүн биринчи үч жылында балдарда баштапкы тромбоцитопения 

курч, ал эми 11-14 жашка чейинки курактагы өспүрүмдөрдө – айрыкча өнөкөт 

формада өтөт. ИТПнын структурасында оорунун өнөкөт түрүнө караганда 

(22,6%) биринчи жолу аныкталган түрү (77,4%) басымдуулук кылат.  

1. Балдарда ИТП өмүрүнүн биринчи жылдарында курч, 11-15 жашка чейинки 

курактагы өспүрүмдөргө – айрыкча өнөкөт түрдө өтөт. Биринчи жылы 

аныкталган ИТПда геморрагикалык жана экзо- жана энантема (былжырлуу 

чел бөртмөсү) (Р<0,001) жана өтө көп өлчөмдөгү бөртмөнүн (экзантема) 

(Р<0,01) айкалышуусу оорунун өнөкөт түрүнө караганда көп кездешет. 

2.  11-15 жаш курактагы балдарда биринчи жолу аныкталган ИТПда өнөкөткө 

айланунун божомолдонгон жагымсыз фактору: инфекциянын өнөкөт 

очоктору, ЦМВ вирустарынын СD3 басаңдатуу жана СD16 (RR =3,21; OR = 

5,83) жогорулатуу менен турукташуусу; мите курт илдеттери, герпес 
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вирустарынын иммундук жөнгө салуучу тең салмаксыздык жана  CD25 (RR 

=1,70; OR = 2,29)  жогорулатуу менен турукташуусу жана АИТ көптөгөн 

патологиялары,  ЦМВ жана герпес вирустарынын СD3 басаңдатуу жана СD4 

(RR =2,64; OR = 10,89) активдештирүү менен турукташуусунун 

айкалышуусу болуп саналат. 

Биринчи жолу аныкталган кургак ИТПда симптоматикалык дарылоо 

балдардын 56,8%да толук клиникалык-гематологиялык ремиссияга алып 

келди, симптоматикалык дарылоо натыйжасыз болгон учурда базалык 

дарылоону дайындоо балдардын 91,4%да толук клиникалык-гематологиялык 

ремиссияга жетишүүгө көмөктөшөт. Биринчи жолу аныкталган ИТПнын 

нымдуу түрүндөгү базалык терапия оорулуулардын 77,7%да натыйжалуу. 

Оор тромбоцитопенияда ВИИГ терапиясы натыйжалуу. Базалык терапиянын 

көрүнүшүндөгү өнөкөт ИТПда 61,4% балдарда ремиссияга жетишилет. 

3. Спленэктомия операциясын жасоого көрсөтмө катары  баш мээге кан куюлуп 

кетүү коркунучу жана жогорку инфекциялык индекстеги көңдөй 

кансыроолору менен оор геморрагикалык синдромдон жапа чеккен балдарга 

базалык дарылоонун ырааттуу курсу (суткасына 2 мг\кг преднизолон 

эсебинде), пульс-терапия (дексазон 20мг/м
2
 эсебинде)

 
жана ВИИГ 

терапиясынан натыйжанын жоктугу эсептелет. 

 
ТАЖРЫЙБАЛЫК СУНУШТАР 

1. ИТПны клиникалык аныктоо үчүн эл аралык эксперттер тобу тарабынан 

сунушталган классификацияны колдонуу керек, тактап айтканда: биринчи 

жолу аныкталган (курч), сейрек, тез-тез болуучу же тынымсыз 

кайталануулар менен турукташкан жана өнөкөт агымды; мезгилдерди: 

күчтөнүү, клиникалык же клиникалык-гематологиялык ремиссияны жана 

оорунун кургак же нымдуу түрүн бөлүп көрсөтүү.   

2. Симптоматикалык дарылоо биринчи жолу аныкталган кургак ИТПда 

тромбоциттердин санынын төмөндөө даражасына карабастан бардык 

балдарга колдонуу көрсөтүлгөн. 10-14 күндүн ичинде симптоматикалык 

дарылоодон өзгөчө экхимоз жана жогорку ЖАТУ менен жабыркаган 

балдарда натыйжа жок болгон учурда базалык терапия дайындоо жөндүү. 

3. Биринчи жолу аныкталган нымдуу ИТПда ооруканага жаткырылган биринчи 

күндөн тарта базалык терапия дайындоо жөндүү. Тромбоциттердин санынын 

6-12 х 10
9
/л чектериндеги  өтө төмөн көрүнүшүндөгү кансыроолор 

симптоматикалык терапиянын көрүнүшүндө суткасына 0,4 мг/кг эсебинде 

вена ичинде иммуноглобулин (ВИИГ) дайындоо үчүн көрсөтмө болуп 

саналат. 

4. ИТПнын өнөкөт түрүндө өтө көп өлчөмдөгү геморрагикалык бөртмөлөр 

болгон учурда базалык терапия дайындоо үчүн оорунун курчугандыгына 

байланыштуу анамнезинде кансыроолордун болушу негиз болушу ыктымал.  
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5. Спленэктомия өмүр үчүн маанилүү органдарга кан куюлуу коркунучунда 

жана базалык терапиядан (суткасына 2 мг\кг преднизолон эсебинде), пульс-

терапия (дексазон 20мг/м
2
 эсебинде)

 
жана ВИИГ терапиясынан натыйжа жок 

болгон учурда көрсөтүлгөн. 
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Исаева Бактыгүл Эсенбаевнанын 14.00.08 – педиатрия адистиги боюнча 

медицина илимдеринин кандидатынын окумуштуулук даражасын алуу үчүн 

“Балдардагы иммундук тромбоцитопения: дарылоо ыкмаларын 

оптималдаштыруу жана жыйынтыктарын божомолдоо” темасындагы 

диссертациялык ишине 

КОРУТУНДУСУ 
Маанилүүсөздөр:баштапкы иммундук тромбоцитопения, балдар, 

базалык дарылоо, пульс-терапия 

Изилдөөнүн объектилери геморрагикалык диатез менен жабыркаган 

872 бала, анын ичинде 0дөн баштап 15 жашка чейинки бала баштапкы ИТП, 

ушундай эле курактагы 60 бала тромбоцитопения жана 22 баланын оору 
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тарыхы спленэктомия жүргүзүлгөн баштапкы ИТП дарты менен 

жабыркагандар болушту. 

Максаты: Комплекстүү клиникалык-иммунологиялык изилдөөнүн 

негизинде алгачкы жолу аныкталган иммундук тромбоцитопениянын өнөкөткө 

айлануу коркунуч факторун аныктоону изилдөө жана оорунун курч жана 

өнөкөт формасын дарылоо схемасын оптималдаштыруу.  

Изилдөө ыкмалары: жалпы клиникалык, биохимиялык, миелограмма, 

иммунологиялык, ИФА, аспаптык жана статистикалык. 

Изилдөөнүн жыйынтыктары:КыргызРеспубликасында 2012-жылдан 

баштап 2015-жылга чейин 0 - 15 жашка чейинки курактагы балдар арасында  

баштапкы тромбоцитопениянын жайылуусу 100 000 балдар калкына карата 

8,8ден 10,3кө, ооруп калуу - 100 000 балдар калкына карата 3,0төн 3,5ке чейин 

жеткен. Геморрагикалык диатездин структурасында ИТП геморрагикалык 

васкулитттен (52,6%) кийин экинчи орунду ээлейт (23,6%). Өмүрүнүн биринчи 

үч жылында балдарда баштапкы тромбоцитопения курч, ал эми 11-14 жашка 

чейинки курактагы өспүрүмдөрдө – айрыкча өнөкөт формада өтөт. 

11-15 жашка чейинки курактагы балдардагы биринчи аныкталган ИТПнын 

өнөкөткө айлануусунун божомолдонгон жагымсыз фактору:  инфекциянын 

өнөкөт очокторунун, СD3 басуу жана СD16 (RR =3,21; OR = 5,83) жогорулатуу 

менен ЦМВ вирусунун жашашы; инвазиялык чүчөк курт, герпес вирусунун 

иммунитетти жөнгө салуунун тең салмаксыздыгы жана CD25 (RR =1,70; OR = 

2,29) жогорулатуу менен жашашы жана АИТ көптөгөн патологияларынын, 

ЦМВ жана герпес вирусунун СD3 басуу жана СD4 (RR =2,64; OR = 10,89) 

активдештирүү менен жашашынын айкалышуусу экендиги көрсөтүлдү. 

Оорунун формасына жараша баштапкы иммундук тромбоцитопенияны 

дарылоо схемасы иштелип чыкты, симптоматикалык дарылоо, базалык терапия, 

ВИИГ жана спленэктомияга дайындоо үчүн көрсөтмөлөр такталды. 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертационной работы Исаевой Бактыгуль Эсенбаевны на тему: 
«Иммунная тромбоцитопения у детей: оптимизация методов лечения и 
прогнозирования исходов» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.00.08 – педиатрия. 

 

Ключевые слова: первичная иммунная тромбоцитопения, дети, базисное 

лечение, пульс-терапия. 

Объектами исследования были 872 ребенка с геморрагическими 

диатезами, в т.ч. 252 ребенка в возрасте от 0 до 15-ти лет с первичной ИТП, 60 

детей аналогичного возраста с тромбоцитопатией и истории болезни 22 детей с 

первичной ИТП, которым проведена спленэктомия. 
Цель: на основании комплексного клинико-иммунологического 

исследования установить факторы риска хронизации впервые выявленной 
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иммунной тромбоцитопении у детей и оптимизировать схемы лечения острой и 

хронической формы болезни.  

Методы исследования: общеклинические, биохимические, миелограмма, 

иммунологические, ИФА, инструментальные и статистические. 

Результаты исследования. Установлено, что в Кыргызской Республике 

распространенность первичной тромбоцитопении среди детей в возрасте от 1-

го месяца до 15-ти лет с 2011 по 2015 гг. колебалась в пределах от 8,8 до 10,3 

на 100 000 детского населения, заболеваемость – от 3,0 до 3,5 на 100 000 

детского населения. В структуре геморрагических диатезов ИТП занимают 

второе место (23,6%) после геморрагического васкулита (52,6%). У детей 

первых трех лет жизни первичная тромбоцитопения протекает в острой, у 

подростков в возрасте 11-14 лет – преимущественно в хронической форме.  

Показано, что прогностически неблагоприятным фактором хронизации 

впервые выявленной ИТП у детей в возрасте 11-15 лет является сочетание: 

хронических очагов инфекции, персистенции вируса ЦМВ с подавлением СD3 

и повышением СD16 (RR =3,21; OR = 5,83); глистной инвазии, персистенции 

вируса герпеса с иммунорегуляторным дисбалансом и повышением CD25 (RR 

=1,70; OR = 2,29) и множественной патологии ЖКТ, персистенции вирусов 

ЦМВ и герпеса с подавлением СD3 и активацией СD4 (RR =2,64; OR = 10,89). 

Разработаны схемы лечения первичной иммунной тромбоцитопении в 

зависимости от формы болезни, уточнены показания для симптоматического 

лечения, базисной терапии, назначению ВВИГ и спленэктомии.  

Область применения: детские лечебно-профилактические организации. 

 

SUMMARY 
dissertational work of Isayeva Baktygul Esenbaevna on the theme: "Immune 

thrombocytopenia in children: optimization of methods of treatment and prognosis 

of outcomes" for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.00.08 

- pediatrics. 

 

Key words: primary immune thrombocytopenia, children, basic treatment, 

pulse therapy. 

Objective.The subjects of the study were 872 children with hemorrhagic 

diathesis, incl. 252 children aged 0 to 15 years with primary ITP, 60 children of 

the same age with thrombocytopathy and a case history of 22 children with 

primary ITP who underwent splenectomy. 

Purpose: To establish the risk factors for the chronicization of newly 

diagnosed immune thrombocytopenia in children on the basis of a comprehensive 

clinical and immunological study and to optimize the treatment regimen for acute 

and chronic forms of the disease. 
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Methods of investigation: general clinical, biochemical, myelogram, 

immunological, ELISA, instrumental and statistical. 

Results of the study: It was established that in the Kyrgyz Republic the 

prevalence of primary thrombocytopenia among children aged 0 to 15 years from 

2011 to 2015 ranged from 8.8 to 10.3 per 100 000 children, the incidence rate - 

from 3.0 to 3.5 per 100 000 children. In the structure of hemorrhagic diathesis ITP 

ranked second (23.6%) after hemorrhagic vasculitis (52.6%). In children of the 

first three years of life, primary thrombocytopenia occurs in the acute, in 

adolescents aged 11-14 years - mostly in chronic form. 

It was shown that the prognostically unfavorable factor of the chronicization of 

newly diagnosed ITP in children aged 11-15 years is a combination of: chronic 

foci of infection, CMV virus persistence with CD3 suppression and CD16 increase 

(RR = 3.21; OR = 5.83); helminthic infection, persistence of the herpes virus with 

immunoregulatory imbalance and an increase in CD25 (RR = 1.70; OR = 2.29) 

and multiple pathology of the gastrointestinal tract, persistence of CMV and 

herpes viruses with suppression of CD3 and activation of CD4 (RR = 2.64; OR = 

10.89). 

The treatment regimens for primary immune thrombocytopenia depending on the 

form of the disease have been developed, the indications for symptomatic 

treatment, basic therapy, appointment of IVIG and splenectomy have been refined. 

Area of application: children's treatment and prevention organizations. 

 


