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ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Жугуштуу оорулардын  

ангина синдрому менен өз ара байланышы проблемасынын актуалдуулугу 

ангина оорусунун жугуштуу оорусу менен ооруган балдардын арасында 

таралуу жыштыгы, жугуштуулугу менен гана шартталбастан, 

полиэтиологиялуулугу, дифференциалдык-диагностикалык критерийлеринин 

жоктугу менен да шартталат, алар ооруну өз убагында аныктап, дарылоо 

тактикасын аныктоого мүмкүндүк берет.  Курч ангиналар таркалуусу боюнча 

курч респиратордук вирустук ооруларга гана орун берет да, ооруган 

балдардын 70% түзот (А.И. Грекова, В. А. Якунина, Н. Н. Смолянкин и др. 

2009; И. В. Богадельников, Т. Н. Бездольная, 2011). Балдардын ангина 

оорусунун эн көп козгогучу болуп А тобундагы β-гемолитикалык 

стрептококк саналат, ал 5 жаштан жогорку куракта  - 75%ти түзот. Эрте 

курактагы балдарда ангинанын этиологиясындагы маанилүү ролду 

стафилококк ойнойт. Ар кандай булактардан алынган акыркы маалыматтар 

боюнча, ангинанын балдарда пайда болуу себеби болуп вирустар (57-90%) 

саналат, анын ичинен аденовирустар, энтеровирустар жана бактериалдык - 

вирустук козгогучтар 20% учурда кездешет. (P. Little, B. Stuart, F.D. Hobbs et 

al., 2014; M. Borhan Walaa, A. Dababo Mohammed, D. R. Thompson, 2015).  

Ангина синдрому менен оорунун этиологиясын чечмелөө зор 

практикалык мааниге ээ, анткени козгогучтун түрүнөн дарылоону тандоо көз 

каранды. Ангина менен ооруган дээрлик бардык балдарга  антибактериалдык 

терапияны дайындашат, бул тонзиллярдык миндалиналардын бактериалдык 

жана вирустук жабыркоолорунун дифференциалдык диагностикасынын 

критерийлеринин аздыгы жана кыйынчылыгы менен байланышкан. (И.П. 

Баранова, Д.Ю. Курмаева, О.Н. Лесина, 2010). 

Ангина синдрому оор кабылдап кетүүнүн өнүгүүсү үчүн өбөлгө болуп 

саналат: миокардит, курч гломерулонефрит, капилляротоксикоз жана 

инфекциялык - аллергиялык мүнөзгө ээ башка оорулар (Н. Ю. Егорова, Л. Н. 

Гусева, Н. А. Гусева 2008.; М. В. Дроздова, Г. И. Тимофеева, Е. В. Тырнова и 

др., 2010.). Ангинаны дарылоонун оптималдуу схемасын иштеп чыгуу 

преморбиддүү фонду эске алуу менен оорунун этиологиялык факторунан көз 

каранды, ал ооруну коштоо менен, оорунун кабылдап кетүү коркунучун 

азайтууга шарт түзөт жана курч инфекциялык ооруган учурда балдардагы 

начар натыйжанын азайышын шарттайт. Азыркы учурга чейин бактериалдык 

жана вирустук инфекциялык оорулар учурундагы балдардын ангина 

синдрому туурасында публикациялар аз, бул рационалдуу этиотроптуу 

терапияны издөөдө да зарыл. Буга окшогон кырдаалдар Кыргыз 

Республикасында да орун алган, анда дарылоону андан кийин тууралап туруу 

максатында этиология жана ангинанын клиникалык агымынын 

өзгөчөлүктөрү боюнча терең изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес.  
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Диссертациянын темасынын илимий программалар менен 

байланышы  

Бул диссертациялык иш демилгелүү. 

Изилдөөнүн максаты 

Балдардагы ангина синдрому менен курч инфекциялык оорулардын 

этио-эпидемиологиялык жана клиникалык өзгөчөлүктөрүнүн өз ара 

байланышын көргөзүү жана оорулууларды дарылоодогу дифференциялдык - 

диагностикалык процессти жана алгоритмдин натыйжалуулугун жогорулатуу 

чараларды иштеп чыгуу.  

Изилдөөнүн милдети  

1. Балдардагы ангина синдрому менен курч инфекциялык 

оорулардын эпидемиологиялык  өзгөчөлүктөрүн жана этиологиялык 

структурасын изилдөө. 

2. Ооз-тамактары жабыркаган балдардын инфекциялык 

ооруларынын клиникалык-лабороториялык өзгөчөлүктөрүн баалоо.  

3. Генези боюнча ар кандай инфекциялык оорулардын учурунда 

ангина синдрому менен дифференциалдык - диагностикалык белгилерди 

табуу. 

4. Ангина синдрому менен өтүп жаткан инфекциялык оорулуу 

балдарды дарылоонун алгоритмин иштеп чыгуу.  

Изилдөөнүн жаңылыгы 

� Балдардагы ангина синдрому менен курч инфекциялык 

оорулардын эпидемиологиялык  жана этиологиялык  өзгөчөлүктөрү биринчи 

жолу аныкталды. Ооз-тамактары жабыркаган инфекциялык оорулардын 

структурасында жөнөкөй учук  вирусу басымдуулук кылаары аныкталган, 

аны менен катар  энтеровирустар жана Эпштейн-Барр (57,1%) вирустары 

арбын; бактериалдык  ангина сейрегирээк кездешет (42,9%), алардын себеби 

болуп негизинен  стрептококктун ар кандай түрлөрү саналат.  

� Ангина синдрому мектепке чейинки балдарга мүнөздүү экени 

аныкталган, бирок жашоосунун биринчи жылында эле бул ооруга 

кабылгандар да кездешет, көп учурда энтеровирустук инфекцияларда 

кабылат. Ангина синдромунун клиникалык өзгөчөлүктөрү инфекциялык 

оорулардын пайда болуу өзгөчөлүктөрүн чагылдырат, ошондой эле ооруну 

аныктоо жана анын оордугунун негизги критерийи болуп саналат. 

� Ангина синдрому менен балдардагы инфекциялык оорулар 

негизинен орточо оор формада өтөөрү аныкталган (60,4-67,4%) . Оорунун 

өтүү оордугу инфекциянын нозологиялык формасы жана балдардын жаш 

курагы менен да аныкталат, бала канчалык кичине болсо, оору ошончо катуу 

болот. 

� Ангина синдрому менен оорулууларды диагностика жана 

дарылоо алгоритми нозологиялык формасынан, оордугунан, инфекциялык 

оорунун жүрүү өзгөчөлүгүнөн жана балдардын жаш курагынан көз каранды 
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экендиги такталган.  

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси: 

1. Ар кандай инфекциялык оорулары менен балдардын ангина 

синдромунун этиологиялык структурасы туурасында маалымат практика 

жүзүндө эпидемиологиялык кырдаалды жана бул патология менен 

балдарды дарылоо үчүн антивирустук жана антибактериалдык 

этиотроптуу каражаттарды  болжолдоого  мүмкүндүк берет.  

2. Ангина синдрому менен курч инфекциялык оорулардын 

табылган клиникалык-лабораториялык өзгөчөлүктөрүн оорулуу балдарды 

дарылоо алгоритмин дифференциалдуу диагностикалоо жана иштеп чыгуу 

үчүн колдонууга сунушталат.   

3. Эрте куракта оорунун стрептококк  этиологиясын тактоо үчүн 

экспресс - латекс - диагностика (стрептатест) ыкмасын колдонуу 

сунушталат. 

Диссертациянын материалдары боюнча төмөнкү методикалык 

сунуштар басылып чыгып, жайылтылды: «Exanthemas in children (clinical 

manifestation, laboratory diagnosis, treatment)», Бишкек, 2013ж., «Экзантемы у 

детей (клиника, диагностика, лечение)», Бишкек, 2014ж.  

Алынган натыйжалардын экономикалык мааниси: 

Инфекциялык оорулары менен ооруган балдардагы ангина синдромун 

диагностикалоо критерийлерин жайылтуу жана эрте экспресс-диагностика өз 

убагында дарт аныктоонун эсебинен медициналык-социалдык натыйжага ээ 

болууга, адекваттуу этио-патогендүү терапияны, оор формаларды жана 

кабылдап кетүү өнүгүү коркунучун айзатууга, балдардын бейтапканада 

жатуусун 2-3 күнгө кыскартууга мүмкүндүк берет (1800 – 2700 сом). 

Изилдөөнүн натыйжаларын жайылтуу 

Изилдөөнүн жыйынтыктары Республикалык клиникалык жугуштуу 

оорулар ооруканасында, балдар стационарларында жана Республиканын 

бейтапканаларында жайылтылган. Диссертациянын материалдары КММА 

жана КРСУ окуу программаларында, студенттерди жана клиникалык 

ординаторлорду окутууда колдонулууда.  

Диссертациянын коргоого чыгарылган негизги жоболору 

1. Инфекциялык оорулардагы ангина синдрому полиэтиологиялуу 

жана негизинен жаш балдарда орто оор формада өтөт.  

2. Балдардын ооз-тамактары жабыркаган инфекциялык оорунун 

оордугу менен балдардын жаш курагынын ортосундагы  корреляциялык  

байланыш (r = -0,3) байкалган, б.а. бала канчалык кичине болсо, 

инфекциялык оору ошончолук катуу болгон. 

3. Скарлатина учурунда ооз-тамактын жабыркашы катаралдык 

ангина түрүндо көп (63,5%) пайда болгон, көпчүлүгүндө инфекциялык 

мононуклеоз (92,7%) оорусунда (II-III даражадагы) таңдай миндалинасында 
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кескин гипертрофия табылган, герпетикалык ангина учурунда миндалинада, 

таңдай тосмолорунда, тилдерде исиркектер байкалган.  

4. Стрептатесттин (экспресс-диагностика ыкмасы) оң натыйжасы 

стрептококк инфекция учурунда балдардын ооз-тамак жабыркоосунда жана 

скарлатина оорусундагы А тобундагы β-гемолитикалык  стрептококкту эрте 

аныктаганга шарт түзөт.  

5. Инфекциялык оорулары менен балдардын ангина синдрому 

менен оорулууларга байкоо жүргүзүүнүн иштелип чыккан алгоритми өз 

убагында дарылоону ыңгайлаштырып, татаалданып кетүүнүн алдын алууга 

мүмкүндүк берет.  

Издөөчүнүн жеке салымы. 

Балдардын жугуштуу оорулардагы ангина синдромунун  этио-

эпидемиологиялык, клиникалык мүнөздөмөсү боюнча изилдөө, 

стрептатесттин жардамы менен изилдөө жүргүзүү, изилдөөнүн алынган 

натыйжаларына статистикалык анализ жана алардын интерпретациясы автор 

тарабынан жеке жүргүзүлгөн. 

Ишти апробациялоо  

Диссертациялык иштин негизги жоболору төмөнкү иш-чараларда 

баяндалган жана талкууланган: И.К. Ахунбаев атындагы КММА студенттери 

жана жаш окумуштууларынын эл аралык илимий конференцияларында 

(Бишкек ш., 2012-2016), Республикалык клиникалык инфекциялык 

ооруканасында болгон илимий-практикалык конференцияларда, (2013, 2017). 

Диссертациянын жыйынтыктарынын басылмаларда 

чагылдырылышынын толуктугу. 

Диссертациянын материалдары боюнча 10 басылма жарыяланды, анын 

ичинде КР ЖАК сунуштоосу менен  8 макала басылмаларда; 2 -  РИНЦ 

системасы тарабынан индекстелген эл аралык  басылмаларда басылды. 

Диссертациянын структурасы жана көлөмү 

Диссертация компьютердик текст менен жазылган 121 бетте 

келтирилген, 54 сүрөт жана 6 таблица менен иллюстрацияланган. Иш 

киришүүдөн, адабияттарга серептен, изилдөө материалдарынан жана 

ыкмаларынан, жеке изилдөө жыйынтыктарынан, корутундулардан, 

практикалык сунуштардан жана колдонулган адабияттардан турат. 

Библиографиялык көрсөткүч 180 булакты камтыйт, анын ичинде 106 орус 

тилдүү, 74 чет элдик авторлордун эмгектери. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 

Диссертациянын киришүүсүндө изилдөөнүн зарылдыгын жана 

актуалдуулугун негиздөө, максаттары жана милдеттери, илимий жаңылыгы, 

иштин практикалык маанилүүлүгү жана  коргоого алынып чыккан 

диссертациянын негизги жоболору берилген. 

1-бап Адабиятка сереп 
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 Ар кандай инфекциялык оорулар менен ооруган балдардагы ангина 

синдрому клиникалык-лабораториялык диагностика жана дарылоонун 

азыркы абалы боюнча публикацияларга аналитикалык сереп берилген, 

оорулардын клиникалык-эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүн аныктай турган 

ангина синдромунун этиологиялык факторунун ролу берилген. Адабий 

булактарга анализ дарылоону эрте тууралоо үчүн лабораториялык 

диагностиканын азыркы ыкмаларын жайылтуу зарылдыгын тастыктайт.  

2-бап Изилдөө материалы жана ыкмалары берилген 
Байкоо алдында 0 жаштан 14 жашка чейинки 413 балдар турган, алар 

Бишкек шаарындагы Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада  

(РКИО) 2009- 2014-жылдарда дарыланышкан.  

Эпидемиологиялык анамнез кеңири изилденип, инфекциялык 

оорулуулар менен байланыш аныкталган. Оорулуу балдарга обьективдүү 

анализ жүргүзүлгөн, аларда жалпы интоксикация симптомдору байкалган 

жана инфекциялык оорунун белгилери чыккан, ооз-тамактарында 

жергиликтүү сезгенүү процесси, б.а. ангина башталган. 

Ангина синдрому менен балдардагы инфекциялык оорулардын 

этиологиялык чечмелениши үчүн жалпы клиникалык, бактериологиялык, 

биохимиялык изилдөө ыкмалары  менен бир убакта инфекциялык 

оорулардын фонунда иммунноферменттүү анализ (ИФА), экспресс-латекс 

диагностика колдонулган. Экспресс-латекс диагностика (стрептатест) 

жугуштуу оорулар ооруканасында оорулуунун жаткан жеринде жана бокс 

бөлүмүндө жүргүзүлгөн.  Стрептатестти аткаруу үчүн тампондун жардамы 

менен миндалина жана тамактан мазок алынган. Экспресс-латекс 

диагностиканы пробиркадагы экстрагациялоочу реагенттердин жардамы 

менен жүргүзүшкөн, ал жакка бир минутага тампон салынат. Андан ары тест-

тилкени пробиркага 5 минутага салышкан да эки тилке түрүндө оң 

натыйжаны алышкан. Экспресс-диагностиканын спецификалуулугу 88,0 -

95,0% түзөт, бул бактериологиялык себүүсүз ангина диагнозун аныктоого же 

жокко чыгарууга мүмкүндүк берет. 

Көрсөтмөлөр боюнча боорду жана көк боорду ультрадобуш 

изилдөөлөрү (УДИ), көкүрөк клеткасына жана мурун көңдөйүно 

рентгенологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. 

Микробиологиялык изилдөөлөр жугуштуу оорулар ооруканасынын, 

бактериологиялык лабораториясынын базасында ишке ашырылган. 

Бактериалогиялык изилдөөлөр үчүн материал болуп таңдай тосмолорундагы, 

миндалина бездериндеги жана тамактын арткы бетиндеги кебер же былжыр 

кызмат кылат. Тамактан алынган мазокту ачкарын же чайкагандан, суу 

ичкенден же тамак жегенден кийин 2 сааттан эрте эмес, шпателдин жардамы 

менен, тампонду ооздун былжыр челине, тилге же тиштерге тийгизбей 

алышкан. Шпатель менен тилдин тамырын ылдый, алдыга  басып, аны сол 

колго кармап туруп, оң кол менен акырын ооз көңдөйүнө тампонду салып, 
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кеберди алышкан. Кеберди же былжырды жабыркаган аймактын чегинен 

алышкан, анда башка жерлерге салыштырмалу козгоочулар көбүрөөк. Бул 

учурда ар кандай азыктандыруучу чөйрөлөр колдонулат. 

Иммуноферменттик анализ (ИФА) Бонецкий жана НUMAN 

лабораторияларында, инфекциялык мононуклеоздун жана герпетикалык 

инфекциялардын (ЦМВИ, кадимки учук) этиологиялык чечмеленишин 

аныктоо үчүн жүргүзүлгөн, бул учурда тамактын жабыркашы жүрөт.  

Көбүрөөк практикалык маанини гетерогендүү катуу фазалуу 

иммуноферменттүү анализ алган.  

Изилденген материалдарды статистикалык иштеп чыгуу  

салыштырмалуу көрсөткүчтөрдү, орто чоңдуктарды эсептеп чыгуу жолу 

менен жүргүзүлгөн. Көрсөтмөлөрдүн тууралыгы төмөнкү критерийлерди 

эсептөө жолу менен аныкталган: “t” - тууралыгын, “Р” - жаңылышсыз 

болжолду, Пирсондун корреляция коэффициентин жана регрессиондуу  

анализди алуу. Корреляциянын туура коэффициенти болуп, анын чоңдугу өз 

жаңылыштыгынан кеминде үч эседен жогору ашканы саналат. Тууралыгын 

аныктоо үчүн биз кийинки белгилерди колдондук: изилденген топтордун 

ортосундагы көрсөткүчтөр туура (Р<0,05-0,001) , көрсөткүчтөр туура эмес 

(Р>0,05).  

3-бапта өздүк изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жана аларды талкуулоо 

камтылган. 

3.1.Балдардын инфекциялык оорусу учурунда ангина синдромунун 

этио-эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрү 

РКИОга 2010-2014-жылдардын мезгилинде келип түшкөн ооруган 

балдардагы ангина синдрому менен коштолгон инфекциялык оорулардын 

структурасы  төмөнкү оорулар менен берилген: герпетикалык ангина – 

31,2%, инфекциялык мононуклеоз – 25,9%, фолликулярдык  ангина – 19,1%, 

скарлатина – 15,3%, лакунардык  ангина – 8,5%. Бактериалдык  

ангиналардын үлүшүнө  42,9% оорулуу балдар туура келди, ал эми вирустук 

инфекция менен ооруган балдарда  57,1% учурда ангина байкалган (1-

сүрөт).Ангина синдромунун өнүгүшү менен коштолгон инфекциялар менен 

РКИОго ар кандай жаш курактагы балдардын келүү динамикасы 2014-2013-

жылдардын мезгилинде мектепке чейинки балдардын арасында 

бактериалдык ангина менен оорунун жогорку деңгээлин аныктоого 

мүмкүндүк берген. 
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1-сүрөт. Балдардагы ангина синдрому менен коштолгон инфекциялык 

оорулардын структурасы. 

 

Белгилей кетүү керек, жашоосунун биринчи жылдарында 

бактериалдык ангина оорусу табылган, алар анатомиялык-физиологиялык 

өзгөчөлүктөрүнүн күчү менен бактериалдык ангина менен оорубашы керек 

болчу. 

Ооруканага жаткырылган балдардын арасында скарлатина жана 

инфекциялык мононуклеоз  оорусу 1 жаштан 15 жашка чейинки балдардын 

арасында белгиленген. Ошол эле убакта стационарга герпетикалык 

ангинанын клиникалык формасы менен энтеровирустук инфекция менен 

балдардын жатуу жыштыгы  балдардын биринчи жылындагы балдардын 

арасында белгиленген. Ангина синдрому менен өткөн инфекциялык 

оорулардын өнүгүү динамикасынын анализинин алынган натыйжалары 

оорунун толук  элесин бербейт, анткени ангина синдрому менен 

оорулууларды байкоо жана дарылоонун   алгоритми  жана стационарга 

жаткыруунун так критерийлери  жок.  

Балдардагы ангина синдромун этиологиялык чечмелөө үчүн бир катар 

лабораториялык изилдөө ыкмалары жүргүзүлдү (2 сурот).  

 
2-сүрөт. Ангинанын синдромунун лабораториялык тастыкталган  

этиологиялык структурасы. 

19,1%

8,5%

15,3%25,9%

31,2%

фолликулярная ангина лакунарная ангина
скарлатина инф.мононуклеоз

23,2% 21,4%

14,8%
13,5% 13,1% 12,8%

1,2%
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Бактериалдык ангинанын этиологиялык структурасы төмөнкүдөй 

берилген: А тобундагы Str.pneumonia (23,2%), β-гемолитикалык  стрептококк 

– 21,4%, Str.viridana – 14,8%, ал ооз-тамактын  шарттуу-патогендик флорасы 

болуп эсептелет, ал эми  staphylococcus aurеus  13,5%  учурда бөлүнгөн.  

Ангина синдромунун төмөнкү этиологиялык чечмелениши 

бактериологиялык изилдөөлөр дайыма эле жакшы натыйжа бербегендиги 

менен шартталат,  балдардын көпчүлүгүндөгү бактериалдык ангина диагнозу 

мүнөздүү клиникалык картинанын негизинде коюлган, б.а. миндалина 

бездериндеги ириң кеберлери болгон учурда.  

РКИО бактериологиялык лабораториясында жүргүзүлгөн ооз-тамактан 

алынган мазокту батериологиялык изилдөөнүн жыйынтыктарын салыштыруу 

учурунда болгону бактериалдык ангина менен ооруган  3 (8,7%) оорулууда А 

тобундагы β-гемолитикалык стрептококк табылган, скарлатина менен 

ооруган 62 (21,4%) оорулууда экспресс-латекс диагностика ыкмасын 

(стрептастест)  колдонуу учурунда А тобундагы β-гемолитикалык 

стрептококк табылган. Ошентип, стрептатест экспресс-латекс 

диагностикасын жүргүзүүдөгу оң натыйжа анын спецификалуулугун 

тастыктайт, жана стрептококк инфекциясынын диагнозун батериологиялык 

себүүсүз жүргүзүүгө мүмкүндүк берет, ал үчүн аныкталган бир убакыт керек 

жана антибактериалдык терапияны оорунун башталышында, ооруканага 

чейинки этапта, биринчи деңгээлде баштоо керек.  

Инфекциялык оорулардын убагындагы ангина синдромунун себеби 

болуп бактериялардан башка  энтеровирустар (ECNO 25, 30) – 13,1%,  Herpes 

viridae түркүмүндөгү вирустар: вирус Эпштэйн-Барра (ВЭБ) жана  

цитомегаловирустар (ЦМВИ) – 12,8% болушу мүмкүн, алар  

иммуноферменттүү  анализ (ИФА) ыкмасы менен аныкталган.  

Жогоруда келтирилген маалыматтар инфекциялык оорулары менен 

балдардагы ангина синдромунун полиэтиологиялуулугу туурасында 

шарттайт, бул эрте этиологиялык чечмелөө жана өз убагында этиотроптуу 

чечмелөө жүргүзүү зарылдыгын күбөлөндүрөт.  

Ангина синдромунун сезондуулугу көп жагынан инфекциялык 

оорулардын этиологиялык факторунан көз каранды, анткени бактериалдык 

ангиналар көп убакта жылдын муздак мезгилинде пайда болот, ал эми 

герпетикалык ангиналар энтеровирустук инфекциянын фонунда жылдын жай 

мезгилинде көп байкалат. 

Биз тараптан изилденген оорулуулардын жаш курагынын 

структурасында негизинен мектепке чейинки балдар болду (72,9%). Бир 

жашка чейинки балдарда ангина синдрому таптакыр мүнөздүү эмес экенине 

карабай, 1 жашка чейинки балдардагы ангина 13,6% түздү.  

Мектепке чейинки балдардын арасында бактериалдык ангиналардын 

этиологиялык структурасында Streptococcus pneumoniae (76,1%) 

басымдуулук кылган. А тобундагы β-гемолитикалык стрептококк менен 
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чакырылган ангина синдрому скарлатина менен ооруган оорулууларда көп 

(33,3%) байкалган, о.э.  фолликулярдык (30,9%) жана  лакунардык жана 

герпетикалык ангинада азыраак байкалган, бул ангина синдрому менен 

оорулуу балдардагы бактериалдык жана вирустук инфекциялардын  

ассоциациясы туурасында күбөлөндүрөт. 

Эпидемиологиялык анамнезди табуу учурунда оорулуу балдардын 

43,6% оорулуу балдар менен байланышта болгону такталган эмес, 38,0% 

учурда ата-энелери үшүп калганы менен байланыштырышса, ангина менен 

ооруган балдар менен байланышкан 13,3% гана табылган.  

Изилденген оорулуулардын арасында  эрте курактагы 146  балада (0 

дөн 3 жашка чейин) оор преморбиддүү фон табылган, алар: анемия менен – 

13,3%, централдык нерв системасынын перинаталдык патологиясы менен – 

5,3%, тамактануусунун бузулушу менен – 1,5%, сейрек учурда - жүрөктүн 

тубаса оорусу менен (1,1%), экссудативдүү-катаралдык диатез менен (0,5%), 

ВУИ (0,5%) жана рахит менен (0,3%).  

Ангина синдрому менен инфекциялык оорулар негизинен (65,0%) орто 

оор формасында өткөн, ошол эле убакта оорунун оор формасы 35,0%  учурда 

гана белгиленген. 

3.2. Балдардын инфекциялык оорусу учурунда ангина 

синдромунун клиникалык-лабораториялык мүнөздөмөсү  

3.2.1 Балдардагы бактериалдык ангина 

Бактериалдык ангина менен ооругандардын абсолюттук ангинасы 

(87,5%) инфекциялык стационарга 3,2±1,0 ооруган күнү келип жатышкан, 

алар интоксикация жана калтыратманын узакка созулган симптомдорунан 

келип жатышкан. Оорулуулардын ооруканага келүү мөөнөтү жана алардын 

жаш  курагынын ортосунда оң  корреляциялык байланыш (r=+0,3) табылган: 

бала канчалык чоң болсо, стационарга кечирээк келип түшкөн.  

РКИОго келип түшкөнгө чейин байкалган балдар үй шартында 

антибактериалдык терапия алышкан, анда натыйжасынын жоктугуна 

байланыштуу инфекциялык стационардагы ооруканага жаткырылган.  

Бактериалдык ангина менен ооруган балдардын көпчүлүгүндө 69,3% 

учурда фолликулярдык ангина  диагнозу коюлган, ал эми 30,7% учурда 

лакунардык ангина табылган. Бактериалдык ангина менен ооругандардын 

көпчүлүгүндө (63,2%) оору орто оор формада өткөн.  

Оорунун оордугу менен балдардын жаш курагынын ортосунда  терс 

корреляциялык байланыш (r = -0,3) байкалган, б.а. бала канчалык кичине 

болсо, инфекциялык оору ошончолук катуу болгон.  

Оорунун башталышы, эреже болгондой курч өткөн, интоксикациянын 

ачык симптомдору байкалган. Дененин максималдык температурасы орто 

эсеп менен 38,9±0,5
0
С түзгөн, ал эми калтыратма мезгилинин узактыгы   

2,6±0,3 күн болгон. Белгилей кетүү керек, сегиз баланын ичинен экөө  бир 

жашка чейинки балдар, аларда гипоксикалык-ишемиялык  энцефалопатия 
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жана калтыратма байкалган жана оору өтө оор катары бааланган. Абалдын 

оордугу кабылдап кеткен преморбиддүү фон менен курчуган болушу 

мүмкүн.  

Келип түшкөн учурда 85,9% балдарда таңдай миндалиналарында ириң 

кебери байкалган, ал оңой тазаланат, көпчүлүк оорулууларда (80,7%) тамак 

гиперемиясы байкалган, I даражадагы таңдай миндалинасынын   

гипертрофиясы 57,9±6,0% балдарда, II даражадагы миндалинанын 

гипертрофиясы – 36,0±7,4% балдарда байкалган. Регионардык  лимфа 

түйүндөрүндө 4,0±1,0 аралыгында  67,5% учурда аныкталган.  

1 жаштан 3 жашка чейинки жана 3 жаштан жогорку  балдардагы 

бактериалдык ангина болгон аралыкта салыштырмалуу мүнөздөмөдө айрым 

клиникалык-лабораториялык көрсөткүчтөрдө айырмачылыктар алынды.  

3 жашка чейинки балдарда регионардык лимфа түйүндөрүнүн чыныгы 

(Р<0,05) төмөн реакциясы табылды (59,0±5,8%; 77,0±6,9%). 

Миндалиналардын гипертрофиясынын жоктугу эмчек эмген курактагы 1,7% 

балдарда табылды, бул жашоосунун биринчи жылындагы балдардын ооз-

тамак лимоиддүү ткандарынын өнүгүү өзгөчөлүктөрү менен байланышкан. 

Ошол эле убакта, 1 жаштан 3 жашка чейинки балдарда (Р<0,05) былжыр ооз-

тамак гиперемиясы көбүрөөк табылган   (72,5±5,6%; 88,7±5,8%), тамак 

оорусу  (28,7±3,5%; 41,7±5,5%), оозунан жаман жыт (7,6±2,5%; 27,0±9,0%). 

табылган ар кандай клиникалык-лабораториялык көрсөтмөлөр организмдин 

жаш курактагы иммундук-биологиялык реактивдүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрү 

менен шартталган.  

Байкоого алынган оорулуулардагы перифериялык кандын анализи 

боюнча 19,3%  аз кандуулук  аныкталган, бул оорунун агымына терс 

таасирин тийгизген. Бактериалдык оорулууларда канындагы перифериялык 

анализдин  лейкоцитардык формуласында (59,7±17,8%) нейтрофиллез менен 

лейкоцитоз 12,4±2,8 х10
9 

 көбүрөөк байкалган, б.а. 42,1% учурда (14,8±4,9 

мм/ч)  СОЭ (ЭТЫ) тездеши 31,6% учурда табылган. Мындай кабылдоолор 

паратонзиллярдык абсцесс, синусит, отит жана пневмония катары 

бактериалдык ангина менен ооругандардын  6,0% нан табылган, бул оорунун 

оордошуна жана ооруканада жатуу мөөнөтүнүн узарышына алып келген.  

Бактериалдык ангиналардын комплекстүү терапиясындагы негизги 

компонент болуп антибиотикотерапия эсептелген,  анда колдонулган 

антибиотиктердин спектри андан кеңири болгон жана бөлүнгөн козгогучтун  

түрүнөн жана колдонулган антимикробдук каражаттын натыйжалуулугунан 

көз каранды болгон (3-сүрөт). 
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3-сүрөт. Бактериалдык ангина  менен жабыркаган оорулардын 

антибиотиктерди колдонуу спектри. 

3-сүрөттө келтирилген маалыматтар бактериалдык ангинанын орточо 

оор формасында  кеңири спектрдеги антибиотиктерди ашыкча 

колдонгондугу туурасында күбөлөндүрөт, болгону 46,6% оорулуулар гана 

старттык антибиотик катары пенициллинди колдонушкан. Негизинен  

(83,3%) оорулуулар  моно-антибиотикотерапияны алышкан. Белгилей кетүү 

керек, кайрадан ооруп келип жаткан оорулуулардын көптүгүнөн жана 

керебеттердин жетишсиздигинен стационарда 5 күндөн ашык эмес жатышат, 

ооруканадан чыккан убакта антибиотикти ооз аркылуу 10 күнго чейин ичүү 

сунушталган. Ошондуктан бактериалдык ангина менен ооруган балдарды эки 

этаптуу дарылоо сунушталган (стационардык-бейтапканада) жана кабылдап 

кетүүнүн мүмкүндүгүн алдын алуу үчүн антибиотиктерди колдонуу курсун 

жүргүзүүгө контроль жүргүзүү керек. 

3.2.2. Скарлатина учурунда ангина синдрому 

Байкоо алдында 1 жаштан 14 жаштагы курактагы скарлатина менен 

ооруган 63 оорулуу турат.  

Скарлатина менен ооруган балдар бир жылдын ичинде инфекциялык 

ооруканага келип турушат.Эпидемиологиялык анамнезди тактаган учурда 

скарлатина менен ооруган балдар менен байланышпаган   50,8% учурду 

катташкан, ангина менен ооруган үй-бүлөдө 36,5% учурда, 9,5% учурда 

оорулуу балдардын апалары үшүп калгандыгы менен байланыштырышкан, 

болгону 3,2% балдар скарлатина менен ооруган балдар менен байланышкан.  

РКИОда скарлатина менен ооругандардын көпчүлүгү (69,8%) 

интоксикация симптомдору көп болгону үчүн жолдомо кагазы жок 

келишкен,  оорунун биринчи 3 күнүндө 76,5% оорулуу, 3 күндөн кийин - 

23,5% оорулуу келип жаткан. Оорулуулардын стационарга келүү мөөнөтү 

жана алардын курагынын ортосундагы оң  корреляциялык байланыш   
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(r=+0,6) табылган, бала канчалык чоң болсо, стационарга кечирээк келип 

түшкөн. 

Бөлүмдөгү бардык оорулууларга скарлатина клиникалык диагнозу 

коюлган. Бирок, 14 (22,2%) балада микст-инфекция аныкталган, бул 

скарлатинанын оор өтүшүно себеп болгон. Алардын ичинен оорулуулардын  

28,6%нан  ОРВИ табылган, герпетикалык инфекция – 21,4%, энтеровирустук  

инфекция (герпангина) - 14,2%, инфекциялык мононуклеоз - 21,4%, суу чечек 

- 7,2% жана курч бруцеллез - 7,2% балдарда табылган. Балдардын жаш 

курагы менен микст-инфекциянын болушунда терс корреляциялык 

байланыш (r = -0,3) табылган, б.а. бала канчалык кичине болсо, микст-

инфекция ошончолук көп болгон.  

Ооруканага келип түшкөндөгү негизги даттануу - дене табынын 

көтөрүлүшү, тамак оору жана майда чекиттүү исиркектин пайда болушу 

болгон. Дене табышынын көтөрүлүшү 37
0
С - 38,4

0
С балдардын 23,8%  

байкалган, 38,5
0
С - 38,9

0
С - 55,6% балдарда жана 39

0
С ден жогору аба табы  

оорулуулардын  20,6% болгон.  Калтырама 3,2±1,0 күн сакталган. 

Бардык оорулуулардагы тамактын жабыркашы (ангина) ачык көрүнүп 

турган жана көпчүлүк оорулууларда тамак оорусу менен мүнөздөлгөн 

(74,6±6,3%) жана тамактын ачык гиперемиясы менен коштолгон, о.э. 

пальпация учурунда өтө көп эмес тыгыздыкта жана сезимталдык түрүндө 

алдыңкы моюн лимфа бездеринин реакциясы менен коштолгон. 1- 

даражадагы миндалинанын гипертрофиясы оорулуулардын  61,9% табылган , 

2 - даража  36,5 % балдарда, 3-даражадагы миндалинанын гипертрофиясы  

скарлатина менен ооруган 1,6% оорулууларда табылган.  

Белгилей кетүү керек, скарлатина менен ооруган оорулуулардын 

63,5%нан катаралдык ангина табылган, ириң (фолликулярдык, лакунардык ) 

ангина балдардын 36,5%нан табылган. Сезгенүү процесси тамактын кире 

беришинде 4,5±0,6 күнго кармалган. Көпчүлүк ооруларда теринин 

гиперемияланган фонунда табигый бүктөмдөрдөгү жана дененин каптал 

жактарында майда бүдүрлүү исиркектердин чыгышы байкалган, бүдүр 

оорунун 1,8±0,4 күнүндө, скарлатинанын башка мүнөздүү симптомдору 

менен катар пайда болгон. Бирок, 6,4% оорулууларда геморрагиялык 

жаранын элементтери табылган, бул оорунун атиптүү (геморрагиялык) 

формасынын агымы менен байланыштуу.  

Байкоого алынган оорулуулардагы скарлатина 60,3% балдарда орточо 

оордукта өткөн, ал эми 39,7% оорулууларда  оор формада. Оорунун оордугу 

менен кабылдап кетүү жыштыгынын ортосунда оң корреляциялык байланыш 

(r = +0,5) табылган, б.а. оору канчалык оор өтсө, оорунун кабылдап кетүүсү  

ошончо көп байкалган. Лимфоаденит, паратонзиллярдык абсцесс, синусит  

жана отит сыяктуу септикалык кабылдап кетүүлөр оорулардын 8,0%ында 

табылган жана оорунун эрте да, кеч да мезгилинде байкалган. Балдардын 

жаш курагы менен кабылдап кетүүнүн ортосунда  терс  корреляциялык 
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байланыш (r = 0,8) табылган, б.а. бала канчалык кичине болсо, оору 

ошончолук көп кабылдаган. 

Стрептатестти колдонуу учурунда бардык оорулуулардын ооз тамак 

жабыркоолорунда А тобундагы   β гемолитикалык стрептококко оң натыйжа 

берген. Бактериологиялык  изилдөө убагында стрептатесттин оң натыйжасы 

болуп, башка патогендүү микробдор табылган (Str. pneumоnia, Staph. aureus), 

бул  микст - инфекциянын агымы жөнүндө күбөлөндүрөт.  

Скарлатина менен ооруган бардык оорулуу балдар антибактериалдык, 

дезинтоксикациялык жана симптоматикалык дарылоодон өтүшкөн. 

Антибиотиктердин спектри ар түрдүү болгон: пенициллин, ампициллин, 

цефотаксим, цефтриаксон  жана цефуроксим. Оорулуулардын 38,1% 

оорусунун натыйжасы айыгуу менен  аяктаган, 60,3% - ден соолугу 

жакшырып ооруканадан чыккан, ал эми 1,6% оорулуулар кабылдап кеткен 

скарлатина жана аны коштогон ооруларды дарылоо үчүн башка стационарга 

которулган. Орто эсеп менен стационарда болуу узактыгы 5,8±1,4 күндү 

түзгөн. 

3.2.3. Балдардагы инфекциялык мононуклеоз учурунда ангина 

синдрому 

Байкоо алдында " инфекциялык мононуклеоз" клиникалык диагнозу 

менен  107 оорулуу балдар дарыланган, алардын көбү мектеп жашына 

чейинки балдар (1-6 жаш - 86,0%). Инфекциялык мононуклеоз менен 

ооругандар негизинен (59,8%) стационарга оорунун биринчи 4,7±1,6 күнүндө 

келип жатышкан.  

Инфекциялык оорулар (ангина, ОРВИ) менен байланышкандыгы үчүн 

10,3%  балдарга инфекция жуккан, калган учурларда оорунун ашыкча муздап 

кеткени менен байланыштырышкан, же жугуштуу оорулар менен байланыш 

аныкталган эмес. 

Инфекциялык мононуклеоз  диагнозу стационарга келип түшкөнгө 

чейин 10,3% учурда гана коюлган, бул биринчи звенодогу дарыгерлердин 

бул оорунун клиникалык симптомдору туурасында начар билгендиги 

туурасында кабар берет. 

Абалынын оордугунан стационарга келип жатканга чейин 

ннфекциялык мононуклеоз диагнозу менен 33,6% оорулуу балдар 

антибактериалдык терапиядан өтүшкөн.  

Инфекциялык стационарга келип жаткан учурда инфекциялык 

мононуклеоз  менен ооруган  балдарда оорунун катаалдашып кеткен 

формасы 32,7% түзгөн, ал эми ошол убакта оорунун орточо формасы (67,3%)  

басымдуулук кылган.  

Инфекциялык мононуклеоздун бардык учурларында оору курч 

башталган, интоксикация симптомдору ачык көрүнүп турган. Инфекциялык 

мононуклеоз менен ооругандардын тобундагы биз тараптан изилденген 

балдардын көпчүлүгүндө (82,2%)  дене табынын 38,5
0
С ден ашкандыгы 
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байкалган. Бул инфекциялык мононуклеоз козгоочусунун бактериалдык 

флора менен болгон ассоциациясында шартталган. Интоксикациянын 

калтыратма мезгилинин жана симптомдорунун узактыгы 4,4±1,4 күндү 

түзгөн. Инфекциялык мононуклеоз убагында ачык көрүнгөн гиперемия жана 

тамактын шишиги  92,7% оорулууда байкалган, II-III даражадагы таңдай 

миндалинанын гипертрофиясы лимфоиддик ткандардын козгоочусунун 

тропизминен улам 66,3% оорулууда байкалган, 36,4% учурда гепатомегалия 

жана 9,3% учурда  спленомегалия табылган.  Перифериялык кандагы 

анализге лабораториялык изилдөө жүргүзүү менен, инфекциялык 

мононуклеоздо  орточо лимфоцитоз байкалган, тездетилген СОЭ 7-10 күндө, 

бардык оорулуулардагы перифериялык канда атиптүү мононуклеарлар 

(кенен плазмалык лимфоциттер) табылган, алар инфекциялык 

мононуклеоздун спецификалык индикатору болуп саналат.  

 Инфекциялык мононуклеоз менен оорулуу балдардын тобунда 

этиологиялык факторду тактоо предметине лабораториялык изилдөөлөр 

жүргүзүлгөн. Алынган натыйжалар көргөзүп тургандай, ИФА ыкмасы менен 

оорулуулардын 31,8%ында  ар кандай титрдеги цитомегаловирусная 

инфекция (ЦМВИ) бар, алар мононуклеозго окшогон синдром болуп 

саналышы мүмкүн. Оорулуу балдардын азыраак санында (14,7%) Эпштейна-

Барра (ВЭБ) вирусуна IgM жана IgG аныкталган.Бир эле убакта тамактан 

алынган мазокко бактериалдык изилдөө жүргүзүшкөн, анда микробдордун 

көп спектри алынган, бирок ар кандай стрептококк сероварлары 

басымдуулук кылган (Srt. Hemolitiku, Str. Viridana, Str. Pyogenes, Str. 

hemоlitikus+kandida, Str. Viridana+kandida). Башка микробдук флоранын 

арасында стафилококк (St. aureus, St. epidermidis) белгиленген. Инфекциялык 

мононуклеоз менен оорулууларда жүргүзүлгөн дарылоолорду талдап чыгып, 

92,5% оорулуу балдарда антибактериалдык терапия колдонулгандыгы 

аныкталган, бул ириң ангинасынын синдромунун өнүгүүсү менен вирустук 

жана бактериалдык микстинфекциясынын жогорку жыштыгы менен 

шартталган.   

3.2.4. Энтеровирустук инфекция менен балдардагы герпетикалык 

ангина 

Энтеровирустук  инфекция учурунда герпангина этиологиясы 

лабораториялык жактан 129 оорулууда байкалган, анын 38 (29,5%) учурунда 

ECHO (30, 25) тобундагы энтеровирустар менен  берилген, алар заңдан 

табылган.  

Герпетикалык ангина менен ооруган балдардын жаш курагын 

анализдеген учурда, эрте курактагы балдар, тагыраак айтканда, 3 жашка 

чейинки балдар (85,3%) ооруган. Герпетикалык ангина менен ооруган топтун 

оорусунун көтөрүлүшү (66,7%) май айынан сентябрь айына чейин байкалган. 

Герпетикалык ангина менен оорунун жазгы-жайкы айлардагы өнүгүүсү  
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энтеровирустук инфекция менен оорунун жогорулаганы менен шартталган, 

анын бир түрү герпетикалык ангина болуп саналат. 

Герпетикалык ангина диагнозу жолдомо берилген учурда изилденген 

балдардын 23,3% берилген, ал эми стационарга келип жаткан убакта бул 

диагноздун жыштыгы бир топ көбөйгөн жана оорулуулардын 86,1%на 

коюлган. Дартты аныктоонун кыйындыгынан жана экспресс-диагностиканын 

лабораториялык ыкмасынын жоктугунан улам герпетикалык ангина менен 

ооругандар 7,1% учурда 1-3 күндүн негизинде  ооруканага жетпегенге чейин  

негизсиз антибактериалдык терапия алышкан. Балдардагы герпетикалык 

ангина, негизинен (66,7%) орточо оор формада жүргөн. 

Салыштырмалуу топтогу келип түшкөн оорулуулардын негизги 

даттануусу катары  дене табынын көтөрүлүүсү, тамактын оорусу айтылган. 

Дене табынын  37
0
-39

0
С көтөрүлүшү  78,3% оорулууларда жана  39

0
С ден 

жогору  21,7% оорулууларда байкалган. Герпетикалык ангина менен ооруган 

көпчүлүк оорулууларда (83,7%) биринчи үч күндүн аралыгында калтырама 

сакталып, кескин төмөндөгөн, бул энтеровирустук инфекция учурунда 

мүнөздүү. Температуранын сакталышы 12,3%  оорулууларда  5±1,6 күндүн 

ичинде оорукана ичиндеги курч респиратордук вирустук жана курч ичеги 

инфекциясы менен байланышкан, о.э. күчөп кеткендигине байланыштуу 

болгон.    

Ооз-тамагын кароо учурунда балдарда тамактын орточо  гиперемиясы 

76 (58,9%), алсыз гиперемия 20,0% оорулууда аныкталган, тамактын ачык 

көрүнгөн  гиперемиясы - герпетикалык ангинасы менен 21,4%  балдарда 

байкалган.  Таңдай миндалиналарынын орточо гипертрофиясы жана 

татмактын арткы капталындагы лимфоиддик ткандын гиперплазиясы 

байкоого алынган 26,1% оорулууда байкалган, анын баары бир жаштын 

тегерегиндеги балдар. Герпетикалык ангина учурунда оор тамак картинасын 

изилдеп чыгып, изилденген оорулуулардын ичинен 97,6% балада 

миндалинада, жумшак жана катуу таңдайдагы былжыр челдерде, таңдай 

тосмолорунда тунук майда исиркектер табылган, алар пайда болгондон 2-3 

күн өткөндөн кийин гана жарылган да, бири-бири менен биригип, былжыр 

челдик дефекттерин (эрозия, жара) түзүшкөн. Бирок, 0,8% оорулууларда 

ириң кебери байкалган, бул вирустук инфекциянын бактериалдык флорасы 

менен айкалышын жокко чыгарбайт жана регионардык лимфоаденопатиянын 

өнүгүүсү менен тастыкталат.  

Герпетикалык ангинанын башка этиологиядагы ангиналардан 

айырмалоочу белгиси болуп миндалинадагы, таңдай тосмолорунда, тилде  

исиркектердин болушу саналат, алар пайда болгондон 2-3 күн өткөндөн 

кийин жарылат, андан сырткары ооз-тамактагы өзгөрүүлөр калтырама жана 

башка интоксикация симптомдору менен коштолот,   тиешелүү жыл 

мезгилинде (жазгы-жайкы мезгилде) энетровирустук инфекциянын башка 

клиникалык формасы менен айкалышат. 
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3.3. Балдардын инфекциялык оорусу учурунда ангина синдромунун 

дифференциялдык диагностикасы 

Балдардагы ангина синдрому менен коштолгон инфекциялык 

оорулардын  дифференциялдык диагностикасы жүргүзүлгөн. Бактерилдык 

ангинанын  (n=114), скарлатинанын (n=63), инфекциялык мононуклеоздун 

(n=107) жана энетеровирустук инфекция менен балдардагы герпетикалык 

ангинанын (n=129) салыштырмалуу аспекттеги клиникалык-

эпидемиологиялык мүнөздөмөсү берилген. 

Каралып жаткан топтордогу балдардын жаш курагын салыштыруу 

учурунда, эрте курактагы балдардын арасында (жашоосунун биринчи 3 

жылы) герпетикалык ангина көп байкалаары (85,3%) белгилүү болгон. 

Мектепке чейинки курактын арасында, негизинен, скарлатина (50,8%) 

жана бактериалдык ангина (39,5%) катталган. Инфекциялык мононуклеоз 

мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдардын арасында бирдей 

кездешкен.  

Балдардын ангина синдрому коштолгон ар кандай инфекциялык 

оорулар менен стационарга келип түшүүсү оорунун нозологиялык 

формасына жараша жыл бою белгиленди. Жай мезгилинде герпетикалык 

ангина менен оорунун жогорку деңгээли жылдын бул мезгилиндеги 

энтеровирустук инфекциянын таралгандыгы менен шартталган, анын 

клиникалык формасынын бири болуп герпетикалык ангина саналат.  

Каралып жаткан топтордогу ангина синдрому менен инфекциялык 

оорулардын клиникалык картинасына байкоо салган учурда, оорунун 

орточо формасы басымдуулук кылган (63,2%; 60,3%; 67,3%; 66,7%).  

Инфекциялык мононуклеоз (ИМ) менен ооруган оорулуулар оорунун  

кеч мөөнөтүндө (Р<0,05), тагыраак айтканда оорунун  

3-күнүнөн кийин келип жатышкан, бул инфекциянын клиникалык 

көрүнүштөрүнүн оорлошуна жана экинчи бактериалдык инфекциянын 

жаралышына алып келген, ал балдардагы ангина синдромунун 

калыптанышын жараткан.  

Калтыратма мезгилинин узактыгы инфекциялык  мононуклеоз 

учурунда ачык көрүнгөн (4,4±0,4 күн), башка инфекциялык оорулар менен 

салыштырмалуу  ангина синдрому менен коштолгон.   

Ошондой эле, инфекциялык  мононуклеоздун клиникалык 

симптоматикасында жаак алдындагы жана  моюн тобунда чоңойгон лимфа 

бездери көпкө сакталган, 8,0±0,1 күн. Бул симптом ИМ үчүн спецификалуу 

болуп саналат, ал инфекциялык оору катары каралбастан, анын бир 

көрүнүшү катары бааланат.  

Салыштыруу үчүн топтордогу оорулуу балдардын канынын жалпы 

анализинин көрсөткүчтөрүн анализдөө учурунда, чыныгы 

айырмачылыктар лейкоциттин деңгээли боюнча гана табылган. 

Лейкоциттин жогорку деңгээли (12,4±2,8х10
9
) бактериалдык ангинанын 
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клиникалык картинасы бар балдарда байкалган.  Кандын башка 

көрсөткүчтөрүнүн арасында башка өзгөчө айырмачылык табылган жок. 

Жүргүзүлгөн антибактериалдык терапиянын курсунун узактыгы 

скарлатина жана инфекциялык мононуклеоз менен ооруган оорулууларда 

байкалган, анын узактыгы 5,9±1,9 күнгө созулган, бул инфекциялык 

оорунун агымынын өзгөчөлүгү менен шартталган. Антибактериалдык 

дарылоо боюнча клиникалык протоколунун талаптарына ылайык 

скарлатинаны дарылоодо үй шартында дагы 2-3 күн антибиотиктерди ичүү 

сунушталат. 

 

КОРУТУНДУ 

1. Ангина синдрому коштолгон балдардын инфекциялык 

ооруларынын этиологиялык структурасында жөнөкөй  учуктун вирустары,  

энтеровирустар жана  Эпштейн - Барра вирустары басымдуулук 

кылган(57,1%) , ал эми  бактериалдык ангина 42,9% түзгөн. Бактериалдык 

козгоочулардын арасында көп учурда Str.pneumonia (26,7%), А тобундагы 

β-гемолитикалык  стрептококк (21,4%), сейрегирээк - Str.viridana (17,2%), 

St.aureus (15,5%) кездешет.  

2. Ангина синдрому мектепке чейинки балдарда байкалат   (72,9%), 

бирок, бактериалдык ангина бардык жаштагы балдарда, анын ичинде бир 

жашка чейинки балдарда да катталган.  Ангина синдрому менен 

инфекциялык оорулардын сезондуулугу этиологиялык фактор менен 

аныкталат жана алар жылдын суук мезгилинде да, жайкы мезгилде да 

катталган (энтеровирустук этиологиянын герпетикалык ангинасы).  

3. Ангина синдромунун клиникалык өзгөчөлүктөрү инфекциялык 

оорулардын ар кандай этиологиялык факторлору менен аныкталат. 

Скарлатинада ооз-тамактын жабыркашы катаралдык ангина катары  

пайда болот (63,5%), мында I (61,9%) жана II (36,5%) даражадагы 

тонзиллярдык миндалинанын орточо гипертрофиясы жана гиперемиясы 

менен ачык көрүнөт; инфекциялык мононуклеоз учурунда 92,7% 

оорулууда таңдай миндалинасынын кескин  гипертрофиясы байкалат (II-III 

даража); герпетикалык ангинанын  айырмалоочу белгиси болуп 

миндалинада, таңдай тосмолорунда жана тилинде исиркектердин пайда 

болушу саналат; герпетикалык ангина бактериалдык флора менен 

ассоциацияланат жана  энтеровирустук инфекциянын башка клиникалык 

формалары менен айкалышат.  

4. Ангина синдрому менен инфекциялык оорулар  (бактериалдык  

ангина, скарлатина, инфекциялык  мононуклеоз, энтеровирустук 

этиологиядагы герпангина ) балдардын көпчүлүгүндө  (63,2%; 60,4%; 

67,4%; 66,7%) орточо формада өткөн. Оорунун оордугу менен балдардын 

жаш курагынын ортосундагы  терс корреляциялык байланыш  (r = -0,3) 
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байкалган, б.а. бала канчалык кичине болсо, инфекциялык оору ошончолук 

катуу болгон. 

5. Ангина оорусу менен ооруган балдарды дарылоо жана 

диагностиканын алгоритми ооруканага жаткыруу жана дарылоонун 

тактикасын аныктоо маселесин чечүүдө, эпидемиологиялык жана 

клиникалык көрсөткүчтөрдүн анализине дифференциалдык мамилелерге 

негизделиши керек.  

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 

1. Балдардын инфекциялык оорусу учурунда ангина синдромунун  
диагностикасынын алгоритми 

1.1. Ооз-тамак жабыркашы менен инфекциялык оорулардын андан 

аркы өнүгүү мүнөзүн, контакттарды тактоо.  

1.2. Ангина синдрому менен мурда  азыркы ыкма экспресс-

диагностика-стрептатесттин жардамы менен табылган стрептококк  

инфекциясы өз убагында антибактерилдык терапия дайындоого 

мүмкүндүк берет; 

1.3. Ангина синдрому менен инфекциялык оорунун агымында 

оордугун аныктоо 

2. Инфекциялык оору учурунда ангина синдромунун келип 

чыгуудагы коркунуч факторлору 

2.1. Вирустук жана бактериалдык этиологиянын инфекциялык 

оорулары, алар төмөнкү ооз тамак жабыркоолорунун симптомдору менен 

көп коштолот: скарлатина, герпетикалык  ангина, инфекциялык 

мононуклеоз, энтеровирустук  инфекция 

2.2. Мектепке чейинки курак, энтеровирустуу инфекция менен 

жашоосунун биринчи жылын жашап жаткан балдар 

3. Ангина синдрому менен инфекциялык оорунун агымында 
диагностиканын оордук критерийлери   

3.1. Ангина синдрому менен инфекциялык оорулардын орто 

формасынын басымдуулук кылышы 

3.2. Бала канчалык кичине болсо, ангина синдрому менен 

оорунун оор формасы өнүгүп кетиши мүмкүн. 

3.3. 1 жашка чейинки балдардын курагы жана 

интоксикациянын болушу инфекциялык ооруканага жаткыруу үчүн 

абсолюттук көрсөткүч болуп саналат. 
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КОРУТУНДУ 

14.01.08. «Педиатрия»адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын изденип алуу учун жазылган 

Шайымбетов Азый Туратбековичтин «Ангина синдрому менен 

кездешкен жугуштуу оруулардын клиникалык-эпидемиологиялык 

өзгөчөлүктөрүу»  

Негизгисөздөр: Балдар, ангина синдрому, скарлатина, герпангина, 

жугуштуу мононуклеоз. 

Изилдөөнүнобъектиси: 2009-2014 жылдагы Бишкек шаарындагы 

республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасында дарыланган 

ымыркайлардан 14 жашка чейинки 413 бейтаптардын ангина синдрому менен 

кездешкен жугуштуу оруулары 

Изилдөөнүнмаксаты. Балдардагы ангина синдрому менен курч 

инфекциялык оорулардын этио-эпидемиологиялык жана клиникалык 

өзгөчөлүктөрүнүн өз ара байланышын көргөзүү жана оорулууларды 

дарылоодогу дифференциялдык - диагностикалык процессти жана 

алгоритмдин натыйжалуулугун жогорулатуу чараларды иштеп чыгуу.  

Изилдөөыкмалары: клиникалык-эпидемиологиялык, 

бактериологиялык, серологиялык (ИФА), стрептатест, статистикалыкталдоо. 

 Изилдөөнүннатйжалары.Бейтаптарда ангина синдрому 

кездешкенжугуштууоорулардынкозгогучтарынынарасындавирустаркобуроок 

(57,1%). кездешкен: энтеровирус, Эпштейн–Барра вирусу жанажонокой 

герпес вирусу,калгандарымикробтунэсебинен 42,9%. 

Бейтаптарда ангина синдрому 

жылдынбаардыкмезгилиндекездешкенжанамектепкечейинки ,бейтаптарда 

72,9% тузгоналардынарасындажашымыркайлар да болгон. Бактериялык 

ангина, скарлатина, мононуклеоз жанаэнтеровирустунгерп ангина дарттары 

(63,2%; 60,4%; 67,4%; 66,7%) орто абалда откон. 

Ангина синдрому кездешкен жугуштуу оорулардын белгилери 

айрыймалары:скарлатина оорусунда балдардын тамактары катаралдык туру 

менен озгочолонгон, 92,7% бейтаптарда жугуштуу мононуклеоз оорусунда  

тамак бези гипертрофияланып кеткен (II-III даражада),герпетикалык ангина 

менен ооруган  балдардын   тамагында везикула ыйлакчалары пайда болгон 

Стрептатест колдонгондо ангина синдрому менен коштолгон 

стрептококктук инфекциялардын А группасындагы β гемолитикалык 

стрептококкту аныктаганга көмөк көрсөтөт. 

Колдонуу боюнча сунуштамалар: изилдоонун  жыйынтыктары. 

Бейтаптарда ангина синдрому кездешкен ооруларды изилдөөнун 

жыйынтыгы жана аныктоонун алгоритмин  саламаттык сактоонун баштапкы 

жана бейтапканалардын  тажрыйбасында, ошондой эле медициналык окуу 

программаларында колдонууга сунуш кылынат.  

Колдонуу тармактары: педиатрия, балдардын жугуштуу оорулары. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Шайымбетова Азыя Туратбековича на тему «Клинико-

эпидемиологические особенности течения инфекционных заболеваний у 

детей с синдромом ангины» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08.- педиатрия 

Ключевые слова: дети, синдром ангины, скарлатина, герпетическая 

ангина, инфекционный мононуклеоз. 

Объект исследования: дети (413) от 0 до 14 лет, поступившие на 

лечении в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) г. 

Бишкек в течение 2009 – 2014 годы с синдромом ангины при различных 

инфекционных заболеваниях. 

 Цель исследования. Представить взаимосвязь этио-

эпидемиологических и клинических особенностей острых инфекционных 

заболеваний с синдромом ангины у детей для разработки мер по повышению 

эффективности дифференциально-диагностического процесса и алгоритма 

ведения больных.  

Методы исследования: клинические, эпидемиологические, 

бактериологические, серологические (ИФА), стрептатест, статистический 

анализ. 

Результаты исследования. Установлено, чтовэтиологической 

структуре инфекционных заболеваний у детей, сопровождающихся 

синдромом ангины, преобладали вирусы простого герпеса, энтеровирусы и 

вирусы Эпштейн-Барра (57,1%), а бактериальные ангины составили 42,9%.  

Выявлена частотасиндрома ангины среди детей дошкольного возраста 

(72,9%), в том числе, у детей грудного возраста в течение всего года. 

Заболевание протекало в среднетяжелой форме у больных с бактериальной 

ангиной, скарлатиной, инфекционным мононуклеозом, герпетической 

ангиной энтеровирусной этиологии (63,2%; 60,4%; 67,4%; 66,7%).  

Клинические особенности синдрома ангины при различных 

инфекционных заболеваниях: при скарлатине отмечается преобладание 

катаральной ангины (63,5%), которая сопровождалась выраженной 

отграниченной гиперемией; при инфекционном мононуклеозе у 92,7% 

больных выявлена резкая гипертрофия небных миндалин (II-III степени); при 

герпетической ангине - везикулы на миндалинах, небных дужках, язычке.  

Применение стрептатеста в диагностике стрептококковой инфекции с 

синдромом ангины способствовало выявлению β - гемолитического 

стрептококка группы А.  

Рекомендации по использованию: результаты исследования 

иалгоритм диагностики и ведения больных детей с синдромом ангины 

рекомендуется внедрить в практику первичного и стационарного звеньев 

практического здравоохранения, а также в учебные программы медицинских 

ВУЗов. 

Область применения: педиатрия, детские инфекции. 
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SUMMARY 

dissertation of ShaiymbetovAziyTuratbekovich on the theme "Clinical and 

epidemiological features of the course of infectious diseases in children with 

angina syndrome" for the degree of candidate of medical sciences in specialty 

14.01.08.- pediatrics 

Key words: children, angina syndrome, scarlet fever, herpangina, infectious 

mononucleosis. 

Object of the study: children (413) from 0 to 14 years old who were 

admitted  

to the National Clinical Infectious Disease Hospital (NCIDH) in Bishkek 

city during 2009 – 2014 years with angina syndrome in various infectious diseases. 

Aim of the study. To present the interrelationship and interdependence of 

etiology and clinical symptoms of a number of acute infectious diseases and angina 

syndrome in children for the development of measures to improve the effectiveness 

of differential diagnostic and therapeutic processes. 

Methods of investigation: clinical, epidemiological, bacteriological, 

serological, streptatest, statistical analysis. 

Results of the study. It was found that the etiological structure of infectious 

diseases in children accompanying angina syndromes was dominated by herpes 

simplex viruses, enteroviruses and Epstein - Barr viruses (57.1%), and bacterial 

angina was 42.9%. 

The cases of angina syndrome among preschool children (72.9%), including 

infants during the whole year, has been revealed. The disease progressed in a 

moderate form in patients with bacterial angina, scarlet fever, infectious 

mononucleosis, herpanginaenteroviral etiology (63.2%, 60.4%, 67.4%, and 66.7%). 

Clinical features of angina syndrome were revealed in various infectious 

diseases: scarlet fever was manifested in the form of catarrhal tonsillitis (63.5%), 

which was accompanied by evident localized hyperemia; with infectious 

mononucleosis in 92.7% of patients, severe hypertrophy of palatine tonsils (II-III 

degree) was revealed; with herpetic angina - vesicles on tonsils, palatine arches, 

uvulae. 

Application of streptatest in the diagnosis of Streptococcal infectious with 

syndrome of angina has supported to detect Streptococcus 

pyogenes.Recommendations for use: the results of the study and the algorithm for 

diagnosis and management of children with angina syndrome, it is recommended to 

implement into practice of primary and institutional elements of practical 

healthcare, as well as the curricula of medical universities. 

Scope: pediatrics, childhood infections. 

 


