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ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ  
 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Ириӊдүү-сезгенүү 

ооруулары балдар арасындагы дарттар структурасында алдыңкы орунду ээлейт. 

Алардын арасында агымынын оордугу, эрте аныктоонун татаалдыгы жана  келип 

чыгуусунун жагымсыздыгы боюнча катуу кармаган гемотогендүү остеомиелит 

(ККГО) ооруусу өзгөчө орунду ээлейт. Көпчүлүк авторлордун берген 

маалыматтарына караганда аталган дарт жыштыгы боюнча хирургиялык бардык 

ооруулардын арасынан 20-28% га жетет (В.С. Кононов, 1974; К.С. Ормонтаев 

жана Т.Ж. Султанбаев, 1978; К.А. Адамалиев, 1999; А.А. Гумеров жана 

авторлорш., 2004; В.Ф. Бландинский жана авторлош., 2006; С.Н. Гисак жана 

авторлош., 2014; А.Е. Машков жана авторлош., 2015; D.C. Angus et al., 2010). 

ККГОну  аныктоонун клиникалык жана инструменталдык – көз менен 

карап көрүү ыкмаларын туруктуу жакшыртуу дартка чалдыккан балдар 

арасында анын көп кездешкендиги, оорууканага жаткырууга чейинки этапта (42-

67%) жана стационардык деээлде (10-35%) дартты аныктоодо кетирилген 

кемчиликтердин олуттуу жыштыгы жана дарылоонун келип чыгуусунун 

диагнозун тактоо мөөнөтүнөн түздөн-түз көз каранды экендиги менен 

шартталган (Г.А. Баиров жана авторлош., 1997; С.Я. Долецкий жана В.Е. 

Щетинин, 1999; В.П. Красновская, 2000; В.А. Катько, 2007; А.А. Глухов жана  

В.А. Сергеев, 2016; К.А. Узакбаев жана  Н.А. Амираев, 2017; E.A. Orimolado et 

al., 2007). 

К.А. Адамалиева (1979, 1999), Т.Ж. Султанбаев (1989), Ю.К. Абаева жана 

авторлош. (2007, 2010), М.Ю. Яницкой (2007) жана башка авторлордун 

маалыматтары күбөлөндүрүп тургандай ККГОну аныктоо үчүн колдонулган 

көптөгөн ыкмалар анча маалымдалган эмес, жеткиликсиз жана бир топ эмгекти 

талап кылат. Белгилей кетчү нерсе сөөктүн атиптүү жабыркоосунун 

учурларынын жогорулоосу көп учурда ККГОну аныктоодо кыйынчылыктарды 

туудурат  (И.Н. Ломаченко жана В.Г. Плещков, 1999; Д.О. Иванов, 2002; Ю.Ф. 

Исаков жана автор., 2006; В.А. Катько жана Н.И. Вальвагев, 2008; А.К. Рушай 

жана автор., 2011; H.W. Jenes et al., 2011). 

Бир катар изилдөөчүлөрдүн пикирлери боюнча (А.Г. Рубатова, 2001; А.А. 

Вайсман, 2001; А.Н. Курбатов, 2004; В.Н. Галкин жана автор., 2009; Н.М. 

Захарова жана автор, 2015), изилдөөнүн рентгенологиялык ыкмасын пайдалануу 

дартты интрамедуллярдык же экстрамедуллярдык сезгенүү стадиясында эрте 

аныктоо маселелерин жана ыкчам хирургиялык дарылоо көлөмүн аныктоо 

маселелерин чечүүгө мүмкүнчүлүк бербейт жана бул дарт аныктоонун башка 

ыкмаларын (КТ, МРТ, цито-, гисто-морфология, электрондук микроскопия ж.б.) 

иштеп чыгууну жана практикага жайылтууну талап кылат.   

ККГО дартында оор ткандык гипоксиянын өөрчүүсү, сөөк ичиндеги  

басымдын чукул жогорулоосу  зат алмашуунун жана метаболизмдин бузулуусун 
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тереӊдетет жана сезгенүүгө каршы цитокиндердин активдешүүснөн улам 

сөөктүн деколлагенизациясына, декальцинациясына, деструкциясына дуушар 

болот  (А.Е. Ерекешов, 2000; Я.Б. Юдин жана автор., 2003; В.Г. Цуман жана, А.Е. 

Машков, 2005; Л.Т. Сягайло жана, А.Е. Носарь, 2007; F. Fitoussi et al., 2007). 

Мындай агым организмдин анча байкалбаган реакция кылуусунда ККГОну өз 

убагында аныктоодо жана натыйжалуу дарылоодо кыйынчылыктарды жаратат 

(Ж.К. Келимбетов, 1997; И.К. Никитенко, 1999; Я.Б. Юдин, 2003; Ш.Т. Салимов 

жана автор., 2006; А.А. Азизов, 2008; A.L. Agnoli et al., 2006). 

Жалпы жана жергиликтүү татаалдануунун өөрчүүсү, микробдордун 

өзгөргөн түрлөрүнүн антибиотиктерге туруктуулугунун өсүүсүнүн 

натыйжасында бактерияларга каршы терапиянын натыйжалуулугунун 

төмөндөшү, жаңы штаммдардын пайда болуусу, балдардын мйыптуулугунун 

жана аталган дарттын өнөкөт түрүнүн жогорулоосу ККГО дартын эрте 

аныктоонун ынанымдуу жана жогорку  деӊгээлдеги маалыматтуулукка ээ болгон 

тестти издөөгө жана дарылоонун натыйжалуу хирургиялык  ыкмасын иштеп 

чыгууга жана жайылтууга негиз болуп саналат.  

Диссертациянын темасынын илимий программалар жана илимий –

изилдөө иштери менен байланышы. Тема демилгелүү. 

Изилдөө максаты: дарт аныктоо ыкмаларын оптималдаштыруунун, 

оперативдүү дарылоону жакшыртуунун, лимфогендик технологияны  жана 

озонотерапияны пайдалануунун эсебинен балдардын катуу кармаган 

гематогендүү остеомиелит дартын дарылоонун натыйжалуулугун көтөрүү.  

Изилдөө милдеттери: 

1. ККГОго чалдыккан оорууларды текшерүү ыкмаларына салыштырмалуу 

анализ жүргүзүү жана алардын дартаныктоодогу  баалуулугун сунуштоо.  

2. Балдардагы катуу кармаган гемотогендүү остеомиелит дартын 

оперативдүү дарылоо ыкмасын жакшыртуу жана ага клиинкалык баа берүү.  

3. Балдардагы катуу кармаган гемотогендүү остеомиелит дартын 

дарылоодо лимфотроптук антибиотикотерапиянын жана озон эритмесинин 

инфузиясынын натыйжалуулугун баалоо.   

4. Балдардын ККГО дартын дарылоонун түздөн – түз жана алыскы 

натыйжаларын салыштырмалуу баалоону, традициялык жана оптималдык метод 

менен сунуштоо.   

Алынган жыйынтыктардын илимий жаңычылдыгы.  

• МРТнын дарт аныктоодогу маанилүүлүгү, сөөк ичиндеги басымды өлчөө 

жана цитоморфологиялык изилдөө алгачкы жолу балдардагы катуу кармаган 

гемотогендүү остеомиелит дартынын өөрчүү стадиясынын жана аны текшерүү 

мөөнөтүнө жараша дифференцияцияланды жана аны менен катар дарттын 

агымынын бардык стадиясында МРТнын маалыматтуулугу жана сезгенүүнүн 

алгачкы этаптарында СИБди өлчөөнүн дарт аныктоодогу салыштырмалуу 

баалуулугу далилденди.  
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• Балдардын ККГО дартын  алдыӊкы жана арткы булчуңдар арасынан жото 

жиликтин сөөгүнө жетип дарылоо алгачкы жолу илимий жактан негизделген, 

иштелип чыккан жана клиникалык практикага жайылтылган, анын 

натыйжауулугу операциядан кийинки жараттын сакаюусунун ынанымдуу 

жакшыруусу жана татаалдануунун санынын кыскаруусу менен тастыкталган.  

• Алгачкы жолу балдардын ККГО дартын комплекстүү дарылоону 

оптималдаштыруу үчүн дарылоонун жакшы жыйынтыгына ээ болгон 

пациенттердин санынын көбөйүүсү менен терапиялык натыйжалуулугу 

далилденген лимфотроптук антибиотикалык жана озонотерапиялык технология 

сыноодон өткөрүлдү, бул аталган ыкманы пайдаланууну мындан ары  

кеӊейтүүнүн келечектүүлүгүн тастыктайт.  

• Балдардын ККГО дартынын жакынкы жана алыскы жыйынтыктарынын  

дарт аныктоонун мөөнөтүнөн, түрүнөн жана ККГОну хирургиялык дарылоодон 

түздөн – түз корреляциялык көз карандылыгы белгиленди, аны менен катар 

авторлордун иштелмелерин аталган ооруну дарылоо комплексинде пайдалануу 

жаратынан сакайган балдардын санынын көптүгү менен, дарыланган 

пациенттердин санынын жогорулоосу жана дарттын канааттандыраарлык келип 

чыгуусу менен ооруулардын стационарда болуу мөөнөтүн кыскартууга өбөлгө 

түзө тургандыгы алгачкы жолу далилденди.  

Алынган жыйынтыктардын практикалык маанилүүлүгү   

Практикалык саламаттык сактоо үчүн төмөнкүлөр иштелип чыккан: 

• Балдардагы ККГО дартын аныктоо үчүн сөөккө МРТ жасоону, СИБ 

өлчөөнү, дарттын мөөнөтүнө жараша сөөк чучугунун пунктатынын 

цитоморфологиялык курамын өлчөөнү пайдалануу алгоритми.   

• Балдардагы ККГО дартын хирургиялык дарылоонун жото жиликти 

дарылоо процессине тартууда жеткиликтүүлүктүн жаңы ыкмасын жана 

дарылоонун түздөн-түз жана алыскы жыйынтыктарын ынанымдуу жакшыртууга 

мумкун болгон лимфотроптук антибиотикалык жана озон терапиясынын 

технологиясын камтыган жакшыртылган комплекси сунушталды.   

Жыйынтыктардын экономикалык маанилүүлүгү.  

Изилдөө бейтаптардын стационардык дарылоого жатуу мөөнөтүн 

кыскартуунун, жараттын сакаюу мөөнөтүнүн, татаалдануу санынын 

кыскаруусунун,  дарттын келип чыгуу жолдорунун жөнөкөйлүгүнүн,  ККГОнун 

өнөкөткө айлануу жыштыгынын кыскаруусунун эсебинен медико-социалдык 

натыйжалуулукту алуу мүмкүнчүлүгүн камтыйт.    

ККГОну хирургиялык дарылоого карата жаңы мамилелерди пайдалануу 

бир бейтапка  жасалуучу операцияга сарпталган каржылык чыгымды 3478 сомго, 

ал эми, лимфогендик технологияларды пайдаланууда 10464 сомго кыскартууга 

мүмкүндүк берет.  
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Коргоого киргизилген диссертациянын негизги жобосу: 

1. Ар түрдүү инструменталдык ыкманын дартты аныктоо маанилүүлүгү 

дарттын мөөнөтүнөн көз каранды, ошондуктан аларды дайындоодо 

дифференцияланган мамиле зарыл болуп саналат. Ядролук-магниттик-

резонанстык томография – бул салттуу ыкмалардын астында, катуу кармаган 

гемотогендик остеомиелитти эрте аныктоонун жана дарылоонун 

натыйжалуулугун баалоонун бир катар артыкчылыктарга ээ болгон ыкмасы 

болуп саналат.   

2. Катуу кармаган гемотогендик остеомиелитте жото жиликти дарылоого 

жаӊыдан иштелип чыккан алдыңкы жана арткы булчуӊ арасынан 

жеткиликтүүлүк ыкмасы салыштырмалуу натыйжалуу хирургиялык ыкма жана 

операциядан кийинки татаалдануунун алдын алуучу ыкма болуп саналат. 

3. Лимфогендик технологияны жана озон терапиясын пайдалануу – бул 

балдардагы ККГОну хирургиялык дарылоонун түздөн түз жана алыскы 

жыйынтыктарын жакшыртууга мүмкүндүк берген катуу кармаган гемотогендүү 

остеомиелитти дарылоодогу жаңы багыт.   

Изилдөөнүн жыйынтыктарын жайылтуу  

Изилдөө жыйынтыктары Ош облустар аралык балдар клиникалык 

ооруканасынын, Ош облустар аралык бириккен ооруканасынын клиникалык 

практикасына жайылтылып, аталган диссертациянын практикалык сунуштары 

балдар хирургиялык бөлүмдөрүндө жана кабыл алуу бөлүмдөрүндө 

практикаланууда.   

Диссертациянын негизги жобосу И.К. Ахунбаев ат. КГМА педиатрия 

факультетинин 4-6-курстарынын студенттеринин окуу процессинде жана КР 

ССМдин Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун клиникалык 

ординаторлорунун жана аспиранттарынын семинарларында пайдаланылууда.   

Диссертациялык иштин апробациясы  

Изилдөө материалдары жана жыйынтыктары КР ССМдин Энени жана 

баланы коргоо улуттук борборунун 50-жылдыгына арналган юбилейлик 

конференциясында (2011, Бишкек ш.); КММАнын жаш окумуштууларынын 

илимий-практикалык конференциясында (2012, Бишкек ш.); Ош МУнун илимий 

конференциясында (2012, Ош ш.) тааныштырылган жана талкууланган.  

Изилдөөчүнүн жеке салымы 

Диссертациянын автору изилдөөнүн аналитикалык, клиникалык жана 

статистикалык ыкмалары колдонулган материалдарды топтоо, иштеп чыгуу 

жана анализдөө процессине өзү катышкан. Жасалган операциялардын 80% ында 

автор оператор же ассистент катары өзү катышты жана ККГОну аныктоо жана 

дарылоо ыкмаларын өздөштүрдү, операциядан кийин байкоо жүргүздү.  

Диссертациянын жыйынтыктарынын басылмаларда 

чагылдырылуусу. Диссертациянын материалдары боюнча 9 макала 

жарыяланган, анын ичинен 7 макала КР ЖАК сунуштаган илимий басылмада, 2 

макала РИНЦ системасында индексацияланган чет элдик басылмада берилген.  
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Диссертациянын көлөмү жана структурасы. Диссертациялык иш орус 

тилинде Times New Roman, шрифти менен компьютерде терилган 173 бетте 

берилген жана ал киришүү, адабияттар тууралуу маалымат, изилдөө жана жеке 

изилдөө ыкмасы, корутунду жана практикалык сунуштар бөлүгүнөн турат 

колдонулган адабияттардын тизмеси 249 булактантурат, анын ичинене 54 иш 

алыскы чет өлкөлүк авторлорго таандык. Диссертацияда 30 таблица жана 25 

сүрөт берилген. 

Диссертациянын негизги мазмуну. Киришүү бөлүгүндө теманын 

актуалдуулугу чагылдырылган жана изилдөө ишинин максаттары, милдеттери, 

жаӊычылдыгы, практикалык маанилүүлүгү жана коргоого киргизилүүчү 

диссертациянын негизги жобосу жана структурасы берилген.   

Глава 1. Балдардын катуу кармаган гемотогендүү остеомиелит 

дартын аныктоонун жана хирургиялык дарылоонун заманбап аспектилери 

- (адабияттар тууралуу маалымат) балдардагы ККГО аныктоо ыкмалары жана 

алардын дарт аныктоо баалуулуктары тууралуу адабияттык маалыматтар 

берилген, татаалдануунун жыштыгы жана ККГОнун өнөкөт түргө өтүү 

жыйштыгы тууралуу адабияттык маалыматтар жалпыланган.  Жарыкка чыккан 

материалда акыркы жылдары чыккан адабий булактар пайдаланылган, бул 

авторго изилденүүчү маселенин актуалдуулугун негиздөөгө мүмкүндүк берди.   

Глава 2. Изилдөө ыкмасы жана материалдар - катуу кармаган 

остеомиелит дартына чалдыкан балдарга клиникалык мүнөздөмө берилген, ал 

дартты аныктоодо пайдаланылды. ККГОго чалдыккан 204 бала байкоого 

алынган, аларды бөлүштүрүү 1 – таблицада берилген.  
 

1-таблица - байкоого алынган бейтаптардын жынысына жана жаш крагына 

карата алынган курамы  
 

 

жынысы 

Жаш курагына карата топтор баары 

0-3 4-7 8-11 12-15 абс.с. % 

Балдар  2 7 86 50 145 71,1 

Кыздар  2 5 25 27 59 28,9 

Баары абс.с. 4 12 111 77 204  

           % 2,0 5,9 54,4 37,7  100 

 

ККГО көбүнчө 4-7 жашар балдарда, 3 жашка чейинки балдарда 

сейрегирээк кездешти. Балдар кыздарга караганда 2,5 эсе көп катталды. ККГО 

диагнозу жалпы кабыл алынган Краснобаева Т.П. (1939) классификациясы 

аркылуу коюлду. Клиникалык түрлөрү 2-таблицада берилген.  

Септико-пиемикалык түрү улуу курактагы балдар аарсында көбүрөөк 

кездешет.  
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2 - таблица - Ооруунун клиникалык түрлөрү  
 

 

Клиникалык түрлөрү 

Жаш курагына карата 

топтор 

Баары  

0-3 4-7 8-11 12-15 абс.ч. % 

Септикопиемикалык 2 2 27 11 42 20,6 

Жергиликтүү  2 10 84 66 162 79,4 

Баары  4 12 111 77 204 100,0 
 

Болгону 65 бейтап (31,9%) ооруунун клиникалык белгилери пайда 

болгондон тартып  үч күндүн ичинде кайрылган, калгандары болсо - кечирээк 

кайрылган. Ооруканага кеч жаткрыуунун себеби болуп бейтаптардын 

поликлиникада же үйүндө дарылануусу саналат, ал эми 23 бала (11,2 %) 

райондук же жакынкы ооруканаларда дарыланган (3 - табл.).  
 

3 - таблица - ар түрдүү жаш курактагы бейтаптардын келип түшүү мөөнөттөрү  
 

Жаш курагына 

жараша топтор  

Ооруунун узактыгы (суткада)  

Баары  1 1-3 3-5 5-7 7-10 10 андан 

көп 

0-3 - - 2 - - 2 11 

4-7 - 2 5 1 4 - 12 

8-11 12 22 35 14 13 15 111 

12-15 8 21 18 9 6 15 77 

Баары абс.с. 

           % 

20 

9,8 

45 

22,1 

60 

29,3 

24 

11,8 

23 

11,3 

32 

15,7 

204 

100,0 
 

ККГОнун келип түшкөндөгү клиникалык картинасы 4 – табл. берилген.  
 

4 - таблица - ар түрдүү курактагы балдардын келип түшүсүндө аныкталган 

ККГОнун клиникалык белгилери  
 

Симптомдору Жаш курагы Баары  

0-3 4-7 8-11 12-15 абс.с. % 

Оорутуу  4 12 107 67 190 93,1 

Шишип кетүү 4 12 65 57 138 67,6 

Денесинин гипертермиясы 1 5 46 67 119 58,3 

Жергиилктүү гипертермия 1 2 28 16 47 23,1 

Буттарынын иштөөсүнүн 

бузулуусу   

 

4 

 

10 

 

95 

 

75 

 

184 

90,1 

Дене салмагын көтөрүп 

турууда ооруксунуу  

4 11 64 79 158 77,4 
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Көрсөтүлгөн белгилердин даана байкалуу даражасы көп учурда буга 

чейинки дарылоодон жана сезгенүү процессинин таралуусунан көз каранды.   

Көбүнчө түтүк сымал сөөктөр жабыркаган, алардын ичинен баымдуу 

учурларда жамбаш сөөгү жана жото жилик, ал эми жалпак сөөктөрдөн негизинен 

далы жана бут кетменинин сөөгү.   

ККГОдо ириңдүү процесстер коштоп жүргөндүгү байкалган жана ал 

сезгенүүнүн алгачкы очогун аныктоодо жана ачыкка чыгарууда бир топ 

кыйынчылыктарды жаратты.  Көп учурда коштоп жүргөн сезгенүү процесстери 

жамбаш сөөгү жана жото жилик жабыркаганда кездешет (5 - табл.). 
 

5 - таблица - алгачкы очоктун локализациясына жараша коштоп жүрүүчү 

сезгенүү процесстеринин мүнөзү.  
 

 

 

ККГОнун 

локализациясы 
  П

н
ев

м
о
н

и
я
 

П
ер

и
к
ар

д
и

т 

М
и

о
к
ар

д
и

т 

Г
еп

ат
и

т 

Г
еп

ат
и

т 

Н
еф

р
и

т 

А
р
тр

и
т 

С
еп

ти
к
ал

ы
к
 

ш
о
к
 

Б
аа

р
ы

  

Жото жилик  6 2 5 2 3 6 6 3 27 

Жамбаш  10 3 6 3 3 4 5 5 36 

Ийин  2 1 2 - - 1 5 2 13 

Далы  1 - 2 1 1 - 2 2 9 

Согончок сөөгү  1 - 1 1 1 - - 1 4 
 

ККГОну аныктоодо ооруунун анамнезине, алгачкы белгилеринин пайда 

болуу мөөнөтүнө жана стационарга келип түшкөнгө чейин кандай дарылоодон 

өткөндүгүнө көп көңүл бурулду.  

Обьективдүү текшерүү учурунда ооруунун лаколоизациясына, 

шишгендигине, гиперемиясына жана муундардын кыйымылынын көлөмүнө 

өзгөчө көӊүл бурулду. Кандын жалпы анализи Кальф-Калифу Я.Я. (1941) 

боюнча ЛИИни эсептөө аркылуу, зааранын анализи жалпы кабыл алынган ыкма 

аркылуу жүргүзүлгөн жана кандын жана зааранын анализи ар бир эки суткада 

динамикалык түрдө контролго алынган. Дарт аныктоочу остеопункция жана 

остеотонометрия колдонулган. Пунктатты алууда цитология ыкмасы аткарылган 

жана пункция жасоодо сөөк ичиндеги басым, остеомедулогрфия, 

рентгенография, КТ жана МРТ аныкталган. Ошондой эле, микрофлораны 

аныктоо жана анын антибиотиктерге сезгичтигин аныктоо максатында ККГОну 

оперативдүү дарылоодо жараттан бөлүнүп чыккан суюктуктан жана сөөк чучугу 

каналынан алынган пуктатка микробиологиялык изилдөө жүргүзүлгөн.   

Ошону менен катар, иммуно-биологиялык реактивдүүлүк көрсөткүчү 

иммуноглобулин жана Т, В-лимфоцит катары аныкталды. Алынган 
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жыйынтыктар орточо арифметикалык (М), орточо квадраттык (σ) жана иреттик 

каталарды аныктоо (m) менен вариациялык статистика ыкмасы аркылуу 

иштетилип чыккан. Ынанымдуулук даражасы Стьюденттин таблицасынын t-

критерийи боюнча эсептелген. 

Глава 3. Жеке изилдөө жыйынтыктары жана аларды талкуулоо - 

балдардагы катуу кармаган гемотогендүү остеомиелит дартын аныктоо жана 

дифференциялык аныктоо маселеси каралган жана текшерүү ыкмасынын дартты 

аныктоодогу баалуулугу сунушталган. Эрте аныктоодогу эң маанилүү, ошол эле 

учурда татаал нерсе – бул жалпы көрүнүштөр ар түрдүү даражада жана ооруунун 

жалгыз локалдуу көрүнүшү катары буттун жабыркаган сегментинин орутуусу 

болуп саналат. Ушул планда 72 балага карата жасалган (6 - таб.) сөөк ичиндеги 

басымды өлчөөгө тыкыр көӊүл буруу зарлдыгы орчундуу мааниге ээ. СИБ 

нормасы катары Кыргыз Республикасында жашаган дени сак адамдардан 

Адамалиев К.А. (1999) алынган көрсөткүчтөр колдонулган.  
 

6-таблица – Балдардагы ККГО дартында сөөк ичиндеги басым көрсөткүчү.  

 

СИБ мм. вод. ст. Бейтаптардын саны  

абс. саны % 

  80ге чейин  5 6,9 

80-100 12 16,8 

100-120 24 33,3 

120-150 16 22,2 

150-200 6 8,3 

200-250 2 2,8 

250 жана андае жогору  2 2,8 

Аныктоо мүмкүн болбогон 5 6,9 

Баары  72 100,0 

 

ККГО дартына чалдыккан балдардын 69,4% ында СИБ нормадан жогору, 

23,7% ында нормага жакын жана 6,9%ында СИБди аныктоого мүмкүн болбогон.   

СИБдин деңгээли өөктүн түрүнөн көз каранды болгон, ошондуктан дарт аныктоо 

баалуулугун чечүү үчүн ККГОго шектелген бейтаптардын көрсөткүчү буга 

чейин диагнозу коюлган тиешелүү сөөктүн басымы менен салыштырылган (1-

сүрөт).  
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1-сүр. ККГОго чалдыккан бейтаптардын СИБ көрсөткүчү жана ар түрдүү 

сөөктөрдүн жабыркоосунда ККГОго шек жараткан бейтаптардын 

көрсөткүчү.  
 

СИБ жыйынтыктарынан алынган анализ көрсөткөндөй СИБдин 

көрсөткүчтөрү ККГО дартын аныктоодо болушунча маалыматтуу болуп саналат. 

Изилдөө процессинде дарттын мөөнөтүнөн түздөн – түз коррелятивдик көз 

каранды экендиги белгиленди, б.а. мөөнөтү канчалык узак болсо СИБ да 

ошончолук жогору болгон (ч=+0,6Р<0,01).  СИБдин өсүүсү дартка чалдыккандан 

кийин 3-4 суткада пайда болот жана аныбуттардын иштөө функциясынын толук 

бузулуусуна чейинки орутуу синдромунун өсүүсү менен байланыштырууга 

болот.  

ККГОну аныктоодо пайдаланылган башка ыкма менен 63 балага жасалган 

остеомедуллография болгон, анын жыйынтыктары 7 – табл. берилген. 
 

7-таблица – байкоого алынган бейтаптардын остеомедуллография жыйынтктары 
 

Сөөктүн 

аталышы 

Топтолуу  

M±m 

Ишенбөөчүлүк 

жараткан 

топтолуу 

Топтолбогон 

медулография 

Ыкманы 

ийгиликсиз 

аткаруу 

 

Баары  

 

Жото жилик  16 2 6 2 26 

Жамбаш 

сөөгү 

13 4 4 2 23 

Ийин  5 - 1 - 6 

Лучевая 4 - - 1 5 

М/берцовая 2 - - 1 3 

Баары абс.с. 40 6 11 6 63 

% 63,5 9,5 17,5 9,5 100,0 

Контрасттык заттардын кандай гана топтолуусу болбосун, «булут», 

«тамчы» сымал ишенимсиз түрлөрү дагы ыкчам оперативдүү дарылоону 
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аткарууга көрсөткүч болуп саналат. Алынган маалыматтардын анализи 

көрсөткөндөй ККГО дартында көп учурда (40,63,5%) контрасттык заттын 

тартылуусу кечеӊдетилет, ишенимсиз жыйынтык текшерилгендердин 6 (9,5%) 

жана техникалык кыйынчылыктарга байланыштуу ийгиликсиз жасалган изилдөө 

6 пациентте кездешти.  

Рентгенограммага сандык баа берүү – рентгенолог врач менен биргеликте 

жасалган остеомедуллограмма  аркылуу жүргүзүлдү. Ошого байланыштуу бул 

ыкма сезгенүү процессинин бар экендиги тууралуу толук маалыматты сөөктүн 

циркулятордук мүнөзүнүн одоно бузулуусу пайда болгондо гана берет, бул 

ыкманы аткаруу сөөк ичиндеги кан айлануунун бузулуусунун  күчөшү жана сөөк 

ичиндеги инфекциянын генерализациясы, оорутуу синдромунун күчөшү, окшуу, 

кузуу менен коркунучтуу, мындайыкма азыркы учурда сейрек колдонулат.  

52 бейтапка ооруунун катуу кармаган мезгилинде МРТ ыкмасы 

колдонулган,  ал нур менен дарт аныктоонун  башка ыкмаларына  мүнөздүү 

болгон көптөгөн кемчиликтерге ээ эмес. 

Балдардын айрым бөлүктөрү сөөктүн структурасынын өзгөрүүсүн 

динамикалык түрдө аныктоо жана дарылоонун натыйжалуулугун баалоо 

максатында кайрадан текшерүүдөн өткөрүлгөн (8 - табл.). 
 

8-таблица – Бейтаптардын келип түшүү мөөнөтүнө карата сөөккө жасалган 

МРТнын жыйынтыгы  
 

ЯМРТ Бейтаптардын келип түшүү мөөнөтү Баары  

2 сутка 3 сутка 4 сутка 

 абс.ч % абс.

ч. 
% абс.ч % абс.ч % 

Оң М1±m1  14 82,4±0,94 18 90±0,71 15 100,0 47 90,4 

Терс М2±m2 3 17,6±1,24 2 10±6,71 -  5 9,6 

Баары  17 100,0 20 100,0 15  52 100,0 

*Р Р<0,01 Р<0,001   
Р*-алынган оӊ жана терс жыйынтыктардын ортосундагы маалыматтарды салыштыруу. 
 

МРТ ооруу башталгандан кийин 2, 3, 4 суткада жасалган жана ошону 

менен катар 2 суткада эле 82,4% бейтапта ККГО белгиленген, 3-суткада 90%, 4-

суткада 100% бейтапта оңжыйынтык байкалган, бул текшерүүнүн бардык 

мөөнөттөрүндө балдардагы ККГОну аныктоодо МРТнын баалуулугу жогору 

экендигин ырастайт. Дарт аныктоо ыкмаларынын баалуулугуна салыштырмалуу 

баа берүүдө (9 - таб.) ооруу башталгандан кийинки 2- суткада СИБди изилдөөдө 

29,4 ±1,05% диагнозун белгилөөгө мүмкүндүк берет, ошол эле учурда МРТ 2-

суткада эле 82,4±0,94%ында ооруунун мүнөзүн аныктоого мүмкүндүк берет. 

Ооруунун мөөнөтүнүн жогорулоосу менен дарт аныктоонун деӊгээли да өсөт, 

бирок МРТда 4-суткада эле текшерилгендердин баарынын сөөк патологиясынын 

мүнөзү жана жабыркоо деңгээли белгиленет.  
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9 - таблица – ККГОну аныктоонун башка ыкмалары  менен сөөккө МРТ жасоону 

салыштырмалуу баалоо (%) 
 

Дарт аныктоо ыкмасы Бейтаптардын келип түшүү мөөнөтү 

2 сутка 3 сутка 4 сутка 

ОТМM1±m1 29,4±1,05 40±1,9 73,3±0,4 

ОМГ M2±m2 29,4±1,05 45±1,12 86,7±0,77 

МРТ M3±m3 82,4±0,94 90±0,71 100,0 

*P M1-M3 <0,01 <0,05 >0,05 

*PM2-M3 <0,01 >0,05 >0,05 

*PM1-M2 >0,05 >0,05 >0,05 
   

ККГОну аныктоодо кеӊири колдонулат, бирок белгилей кетчү нерсе 

ооруунун алгачкы күндөрү бул ыкманын маалыматтуулугу аз, 6-7- суткада гана 

сөөктөрдүн жабыркагандыгын аныктоого болот жана жүргүзүлгөн дарылоону 

баалоо үчүн ыңгайлуу ыкма болуп саналат.  

Дарттын оордук даражасын баалоо жана сезгенүү процессинин даражасын 

баалоо үчүн ммуноглобулиндердин жана лимфоциттердин деӊгээли  10-

таблицада берилген. 

Дарттын локалдык жана генерализацияланган түрүнө чалдыккан 

бейтаптардын иммунологиялык көрсөткүчтөрүнүн анализи көрсөткөндөй катуу 

кармаган остеомиелитке чалдыккан бейтаптарда Т- лимфоциттери ынанымдуу 

кыскаргандыгы жана В–лимфоциттеринин жогорулоосу байкалган жана даана 

байкалган бузулуу ооруунун генерализацияланган түрүндө кездешкендиги 

маалым болду. Иммуноглобулиндердин курамындагы өзгөрүүлөр IgG 

көтөрүлгөндө, IgM жана IgA фракциясы кыскарганда байкалган. Ооруканадан 

чыгаар убагында дарылоо процессинде оң динамика белгиленгендигине карабай  

бул бузулуулар сакталган. С-реактивдүү белокко карата реакция 

генерализацияланган түрүндө көбүрөөк байкалган. Локалдуу түрүнө чалдыккан 

бейтаптарда орууканадан чыгаар убагында С-реактивдүү белок аныкталган эмес, 

ал эми, генерализацияланган түрүндө анын реакциясы оӊ жыйынткты аз берген. 

Ушул эле главада ККГОну оператидүү дарылоону жакшыртуу жыйынтктары 

жана анын натыйжалуулугу берилген, 96 балада ККГОну оперативдүү дарлоо 

жыйынтыгы сунушталган, анын ичинен 52 операция салттуу ыкма менен 

жасалган, аларга негиз катары Ормонтаева К.С. жана Султанбаева Т.Ж. (1999) 

ыкмалары алынган – бул топ биз үчүн контролдук болуп саналган жана бул 

операциянын маңызы жото жиликтин жабыркоосунда сөөктүн арткы чекесинен 

бир аз алысыраактан 1-2 см өлчөмүндө тилүү менен булчуӊ ичинен узатасынан 

жетүү аркылуу жасалат жаан натрий хлорунун физиологиялык эритиндиси же 

антибиотиктердин эритиндилери менен Кассирскийдин ийнеси аркылуу жууп 

тазалоо үчүн 3-4 перфорациялык тешикчелер жасалат. Бир суткадан кийин 

ийнеге 5 10 күн аралыгында тамчылатуу үчүн суткасына эки жолу 2-3 саатка 
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созулган система кошулат. 
 

10 - таблица –бейтаптардагы  иммунитеттик (М±m) жана С-реактивдүү белоктун  

ОГО (n-40) көрсөткүчтөрдүн динамикасы 
 

Көрсөт-

күчтөр   

Дени сак 

балдар  

(n-15) 

М1±m1 

Текшерүү мөөнөтү Р 

ынанымдуул

ук даражасы 
Келип т 

үшкөндө 

М2±m2 

3-7-күн 

М3±m3 

9-12-күн 

М4±m4 

Ооруука

надан 

чыгаарда 

М5±m5 

Т-лимфо-

циттер 

44,1±0,6 22,2±0,5 16,1±0,42 22,3±0,42 26,2±0,47 М1-М2<0,001 

М1-М5<0,001 

В-лимфо-

циттер 

13,1±0,2 14,2±0,36 36,3±0,36 30,1±0,57 17,2±0,26 М1-М2>0,05 

М1-М5<0,01 

Д-лимфо-

циттер 

2,2±0,16 - 1,1±0,1 3,1±0,21 2,1±0,15 М1-М3>0,05 

М1-М5>0,05 

О-лимфо-

циттер 

4,1±0,7 61,3±0,68 4,7±0,36 4,5±0,47 5,6±0,1 М1-М2<0,05 

М1-М5<0,05 

IgG, г/л 4,5±0,17 10,2±0,08 22,9±0,11 12,5±0,12 12,1±0,11 М1-М2<0,001 

М1-М5<0,001 

IgM, г/л 1,2±0,01 0,9±0,03 1,3±0,02 1,6±0,22 1,6±0,24 М1-М2>0,05 

М1-М5<0,05 

IgA, г/л 1,5±0,02 0,3±0,01 1,3±0,01 1,7±0,24 1,4±0,22 М1-М2>0,05 

М1-М5>0,05 

С-реактив-

дүү белок 

- ++ ++ + -  

 

Бирок, клиникалык  материалдардын топтолуусуна жараша бул ыкманын 

кемчиликтерин аныктадык: булчуң ичинен узатасынан тилинген жетүү жолун 

пайдаланганда, операциядан кийинки мезгилде, жараттын ириӊдөөсүн жана 

анын начар сакаюусу, айрм учурларда кайрадан оперативдүү кийлигишүүнү 

талап кылган теринин кемчилигин пайда кылуучу жумшак ткандардын 

некрозуна алып келгендиги аныкталган.  

Ушул кемчиликтерди эске алып, 44 бейтапка (негизги топ) жасалган 

ыкманы (патент)  жакшырттык. Бул жакшыртуунун маңызы балтырдын алдыӊкы 

– сырткы бетинен томуктун астынан 4-5 см төмөн жана жото жиликтин астыңкы 

кырынан 2 смге сыртка карай тилингендигинде, андан ары фасцияны 

(бириктирүүчү ткань кесип, жото жиликтин алдыӊкы булчуң катмарларн 

ажыратып, жото жиликтин сырткы бетине кыйгачынан чыгып, сөөктү жаап 

турган срткы чел кабыгын ачып, перфорациялык тешикчелерди шахмат 

иретинде (3 кө чейин) жайгаштырып, анан озондун 4000мкг/л  концентрациясы 

менен натрий хлордун озондолгон эритиндиси аркылуу же 550мкг/л озондолгон 

дистирленген суу менен (жаӊы даярдалган) сөөк – чучугунун каналы кылдат 

жууп тазаланат. Перфорациялык тешикчеге капталынан тешикче коюлган 
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хлорвинилдүү дренаж коюлуп, сртка чыгарылды жана жарат тигилди. 

Операциядан кийинки мезгилде аягында активдүү аспирация кылуу менен жарат 

суткасына эки үч жолу озондолгон эритинди менен кылдат жуулган.  

Дренажды 5-6-суткада сөзсүз түрдө бактериологиялык жана 

рентгенологиялык контроль жүргүзүү астында алып салдык.  

Операция учурунда сөөк – чучугу каналын жууп тазалаганга чейин 

бактериологиялык изилдөө үчүн суюктук алынган.   

Эки топто тең алтын түстүү стафилококк козгогучу салыштырмалуу 

басымдуулук кылган, стрептококк жана ичеги таякчасы сейрек кездешкен, 

ошондой эле эки топто теӊ микрофлоранын ассоциациясы белгиленген, 

болгондо да бардык топтордо уруктануунун  жогорку даражасында кездешкен.  

Микрофлораны динамикалык түрдө изилдөө микрофлора жана уруктануу 

даражасы канчалык тез өзгөрө тургандыгын көрсөттү (11 -табл.). 
 

11 - таблица - сөөк чучугунун пунктатынын бактериялык уруктануу даражасын 

салыштырмалуу баалоо ( %) 
 

Изилдөө мөөнөтү Контролдук топ  Негизги топ  

Жогорку 

даража  

Ортоңку 

даража 

Төмөнкү 

даража  

Жогорку 

даража  

Ортоңку 

даража 

Төмөнкү 

даража  

Жууганга чейин 86,3 17,7 - 88,6 11,1 - 

Жуугандан кийин 51,4 32,4 - 24,1 18,5 - 

Бир суткадан 

кийин 

22,5 18,2 11,4 - 12,8 18,2 

2 суткадан кийин 18,4 21,5 18,3 - - 12,8 
 

Озондолгон эритинди менен жуугандан кийин уруктануунун жогорку 

даражасы аныкталган эмес, ал эми, эки суткадан кийин көпчүлүгүндө себинди 

терс болгон.  

Клиникалык көрсөткүчтөрү да бааланды: температураны 

нормалдаштыруу, шишиктин жана гиперемиянын таркашы, орутуу 

синдромунун жоголушу (12 - табл.). 

12 - таблица - контролдук жана нагизги топтодогу негизги клиникалык 

көрсөткүчтөр   
Көрсөткүчтөр  Контролдук 

n-52 

Негизги 

n-44 

Р-

ынанымдуулук 

даражасы 

Температуранын 

нормалдашуусу, сутка 

3,4±0,11 1,5±0,13 <0,01 

Шишиктин жана гиперемиянын 

жоголушу, сутка   

4,1±0,17 2,3±0,18 <0,05 

Орутуу синдромунун жоголушу, 

сутка   

1,5±0,13 1,8±0,12 >0,05 
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Клиникалык көрсөткүчтөрдүн даана байкалган оӊ динамикасы негизги 

топтогу бейтаптарда олуттуу айырмачылыктарга ээ экендиги аныкталды. 

Дарылоо процессинде кандын жалпы анализинин динамикасы изилденген (13-

табл.).  

13 - таблица - контролдук жана негизги топтогу кандын жалпы анализинин 

айрым көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 
 

Көрсөткүчтөр  Топтор х) Текшерүү мөөнөтү  

Келип түшүүдө 7 суткада Чыгаарда  

Эритроциттер 

(1012/л) 

1 

2 

3,93± 

3,92± 

3,9±0,01 

4,2±0,01 

4,0±0,02 

4,2±0,01 

Р  >0,05 <0,01 <0,01 

Лейкоциттер 

(109/л) 

1 

2 

12,2±0,2 

12,8±0,8 

7,4±0,13 

6,1±0,15 

6,9±0,1 

5,1±0,2 

Р  >0,05 <0,05 <0,05 

СОЭ, мм/ч 1 

2 

27,9±1,38 

30,7±1,54 

26,8±0,89 

22,7±0,71 

22,5±0,79 

18,9±0,44 

Р  >0,05 <0,05 <0,01 
х) 1 – контролдук топ; 

2 – негизги. 
 

Озон менен тазалоону колдонуу эритропоездин жана ЭЧЫнын тез 

калыбына келүүсүн жөнгө салат жана стационардан бейтапт чыгараарда 

лейкоциттердин санынын нормалдашуусу байкалган. Ошондой эле УЛИде дагы 

оң натыйжалуу жылыштар байкалган (14-таб.).  
 

14-таблица - контролдук жана негизги топтордогу УЛИ көрсөткүчтөрү  

  Материал алуу 

убактысы 

Контролдук топ 

М1±m1 

Негизги топ  

М2±m2 

Р – айырма-

чылыктардын 

ынанымдуулук 

даражасы  

М1-М2 

Келип түшкөндө  2,3±0,024 2,3±0,03 >0,05 

Опреациядан кийинки 

алгачкы сутка  

2,5±0,031 2,4±0,024 >0,05 

Эки суткадан кийин  2,7±0,03 2,2±0,03 <0,05 

  4-5 суткадан кийин  2,4±0,04 1,9±0,04 <0,05 

 6-7 суткадан кийин  2,2±0,01 1,2±0,03 <0,01 
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УЛИнин нормалдашуу тенденциясы негизги топто 4-5- суткада билинсе, 

контролдук топто 6-7- суткада байкалгандыгы белгилүү болду. Оӊ натыйжалуу 

динамика  жалпы белокто да, заарада да жана электролиттерде да байкалган (15-

табл.).  

Ошондой эле, стационардык дарылоонун узактыгына жараша контролдук 

топто 22,1±0,51ди түзсө, негизги топто 18,2±0,89 түзгөн.  Ткандардын ириңдөөсү 

сыяктуу татаалдануунун жыштыгында да айырмачылыктар аныкталды. 

Контролдук топто алгачкы сакаюу 52 пациенттин 42синде (80,8%) белгиленсе, 

экинчи сакаюу 10 пациентте (19,2%) жана 2 (4,5%)ында байкалган.  
 

15 - таблица - Негизги биохимиялык көрсөткүчтөрдүн динамикасы.  
 

Биохимиялык 

көрсөткүчтөр 

Келип 

түшкөндө 

М1±m1 

3 суткадан 

кийин 

М2±m2 

 

Р 

М1-М2 

5 суткадан 

кийин  

М3±m3 

 

Р 

М1-М3 

Жалпы белок, г/л 63,43±0,59 66,88±0,37 р<0,05 74,72±0,2 р<0,01 

Кант, моль/л 4,99±0,02 5,16±0,02 р<0,05 5,43±0,01 р<0,01 

Заара, моль/л 5,97±0,01 5,96±0,01 р>0,05 6,03±0,006 р>0,05 

Калий 3,94±0,02 4,08±0,01 р<0,05 4,21±0,02 р<0,05 

Натрий 136,6±0,24 140,7±0,21 р<0,05 141,5±0,17 р<0,01 

Кальций 1,26±0,005 1,19±0,005 р<0,05 1,11±0,005 р>0,05 

 

Бир жылдан үч жылга чейинки алыскы мөөнөттө дарлоо жыйынтыгы да 

бааланды (16-табл.).  

Мыкты жыйынтыктар контролдук топтогу 52 (55,8%) бейтаптын 29унда, 

ошол эле учурда негизги топтогу 35 (79,6%)ында байкалган, ал эми, өнөкөт 

түрүнө өткөндүгү контролдук топтогу бейтаптардын 7 (13,4%), негизги топто 

болсо 3 (6,8%) бейтапта кездешкен, б.а. өнөкөт түрүнө өтүүнү дээрлик эки эсеге 

кыскартууга мүмкүн боду.  

16  -таблица - ооруунун түрүнө жараша дарылоо жыйынтыгы  

К
о

н
тр

о
л
д

у
к
 Агымдын түрү Саны  Ооруунун келип чыгуусу  

Жакшы  Канааттан. Канаат. Эмес 

септикопие-микалык 15 4 7,7 8 15,4 3 5,7 

Жергиликтүү  37 25 48,1 8 15,4 4 7,7 

Баары  52 29 55,8 16 30,8 7 13,4 

Н
ег

и
зг

и
  Септикопие-микалык  14 8 18,2 4 9,1 2 4,5 

Жергиликтүү  30 27 61,4 2 4,5 1 2,3 

Баары  44 35 79,6 6 13,6 3 6,8 
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204 бейтаптын 108и сезгенүүгө каршы терапияга жараша эки топко 

бөлүндү. Баарына салттуу оперативдүү дарылоо ыкмасы колдонулган (жабыркоо 

очогун ачуу, ага дренаж коюу).  51 бейтаптын жараты фурацилиндин эритиндиси 

менен жуулган жана алар антибиотикти булчуӊ ичине алышкан, бул топ бизге 

контролдук кызматты аткарды 57 бейтаптын жараты озондолгон эритинди менен 

жуулган жана Ю. М. Левиндин (1987) ыкмасы боюнча 

антибиотиколимфотроптук терапия пайдаланылган, бул негизги топ эле.  Эки 

топ тең  детоксикациялык терапия алышкан.  

Антибиотиколимфотроптук терапия ыкмасы Рива-Роччи аппаратына 

манжет коюу жана басымды 30-40 мл.сымап мамычасынын өлчөмүндө түзүү 

жолу менен алдын ала жасалган лимфостаздан кийин балтырдын үчтөн биринин 

орточо бөлүгүнүн сырткы бетинин тери астындагы май клетчаткасына 

суткасына бир жолу төмөнкү курамдагы медициналык каражатты сайышкан: 3-

4 мл 0,5% новокаин эритиндисиндеги же 1% лидокаин эритиндисиндеги 

антибиотик (цефазолин же цефтриаксон 1,0), лидаза 8-12 ед., тактивин 0,5 мл 

жана лидокаин (2 мл) же новокаин 0,5% - 2 мл, каражаттар перманенттик түрдө 

аралыгы 1-2 минутадан сайылды. Манжет медициналык каражат сайылгандан 

кийин 1,5-2 саат кармалып турган, бул учурда аралашма толугу менен 

лимфатикалык тамырларга сиӊип кетет. Бул ыкма жамбаш сөөгү, ийин сөөгү 

жабыркаганда пайдаланылат, эгерде сезгенүү очогу жото жилик аймагында 

жайгашса, анда аралашма балтырга карама- каршы жайгашкан тери астындагы 

клетчаткага сайылат. Дарылоо курсу 5-7 күн. 

Антибиотик саюу сезгенүү процессин жоюуну жөнгө салат, новокаин же  

лидокаин оорууну басаңдатуучу натыйжа берсе, лидаза менен айкалышуусу 

микроциркуляцияны жакшыртат, ал эми тактивин болсо – иммунокорректор 

болуп саналат, анткени ККГОдо иммунологиялык коргоо алсызданат.   

Бул топторду салыштыра келгенде температуранын тез нормалдашуусу,  

шишиктин таралуусу жана гиперемия, орутуу синдромунун жоголуусу 

белгиленген. Негизги топтогу 3-4 суткада  көпчүлүгүндө микрофлора табылган 

эмес, ошол эле убакта контролдук топто 7-8-суткада уруктануунун аз өлчөмдөгү 

даражасында болсо да флора табылган. Стационардык дарылоо мөөнөтү да 

олуттуу кыскарды, контролдук топто 26,6±1,11 түзсө, негизги топто - 14,5±1,12 

түздү, т.а. дээрлик эки эсеге кыскарды. 

Өнөкөт түрүнө өтүү контролдук топтогу 51 бейтаптын 8инде (5,3%) 

белгиленсе, негизги топто – 57нин 3өөндө байкалган. Бул маалыматтар катуу 

кармаган гематогендик остеомиелит дартына чалдыккан бейтаптарды 

дарылоодо лимфатроптук терапиянын артыкчылыгын ырастайт.   

ККГОну хирургиялык дарылоону оптималдаштыруу боюнча сунушталган 

чаралардын экономикалык натыйжалуулугу бир бейтапка операция жүргүзүүгө 

сарпталган чыгымды 3478 сомго кыскартса, лимфогендик технологияларды 

колдонууда  10464 сомго кыскартат.    
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Ошентип, биз алган изилдөө жыйынтыктары балдар арасындагы ККГОну 

дарылоо жыйынтыгын жакшыртууга стационарга өз убагында келип түшкөндө 

ооруунун мөөнөтүн эске алуу менен дарт аныктоо ыкмаларын пайдалануу 

аркылуу жана сөөк чугунун каналына озоносанация жасоо жана лимфотроптук 

терапия жүргүзүү аркылуу жетүүгө мүмкүн экендигин көрсөттү, бул изилдөөнүн 

максаттарын жана милдеттерин чечүүнүн натыйжасы болуп саналат.  

 

КОРУТУНДУ 

 
1. Балдар арасындагы катуу кармаган остеомиелитти аныктоо 

ыкмаларынын маалыматтуулугу дарттын мөөнөтүнөн көз каранды, бул 

дарлоону дайындоо үчүн көрсөткүчтөрдү аныктайт: МРТ – дарттын бардык 

этаптарында дарт аныктоонун жогорку деӊгээлдеги маалыматтуу ыкмасы; ОВД 

жана сөөк чучугунун пунктатынын цитоморфологиялык  ыкмалары 2-3- 

суткада дарттын мүнөзүн белгилөөгө мүмкүндүк берет; рентгенологиялык 

ыкманын жардамы менен 5-6-суткада ККГОну аныктоого болот. Жакынкы 

келип чыгуулар бейтапты стационардан чыгараар алдында жогоруда айтылган 

ыкмаларды колдонуу аркылуу аныкталат.   

2. Алдыӊкы латералдык булчуң арасынан жото жиликке жетүү 

технологиясы жабыркоо очогуна жетүүнү жеӊилдетет (100%), жараттын 

сакаюусун (95,5%) ириңсиз (82,8%) камсыздайт, 100% учурда жото жиликтин 

сыртындагы бириктиргич чел кабыктын бүтүндүгүн сактайт, теринин 

кемчилигин кыскартууну жөнгө салат (100%).   

3. ККГОнун изилдөөнүн инструменталдык ыкмаларын (МКД жана ВКД)  

өз убагында дайындоону камтыган дарт аныктоо процессиинин жана 

хирургиялык дарылоонун оптималдаштырылган комплекси, жото жиликке 

жеткиликтүүлүктүн жаӊы жолун пайдалануу, антибиотиктерди саюунун 

лимфогендик ыкмаларын пайдалануу, озондолгон эритиндилерди колдонуу 

сезгенүү процессинин терс өөрчүүсүнүн мөөнөтүн кыскартууга, 

микрофлоранын уруктануусун кыскартууга жана организмди иммунологиялык 

коргоону жогорулатууга өбөлгө түзөт.  

4. Катуу кармаган гематогендик остеомиелитти аныктоодо жана 

дарылоодо сунушталган жаңычылдыктын медико-экономикалык 

натыйжалуулугу стационардык дарылоонун 26,6 дан 14,5 ке чейин кыскаруусу, 

өнөкөт түрүндө трансформация жыштыгынын 8,5 тен 1,8%га чейин 

азайгандыгы, опреативдүү дарылоодо бир бейтапка сарпталган каржылык 

чыгымды 3478 сомго жана лимфогендик технологияларды колдонууда 10464 

сомго кыскартуу менен билинет.  
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ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 
 

1. Дарт аныктоо процессин оптималдаштыруу. 

1.1. Пациенттердин стационарга келип түшүү мөөнөтүнө жараша 

изилдөөнүн инструменталдык ыкмаларын дайындоонун этаптуулугун сактоо:  

 1 суткада – дарттын мүнөзүн аныктоо үчүн МРТ; 

2-3 сутккада – дарттын түрүн жана баскычын аныктоо үчүн СИБ жана сөөк 

чучугунун пунктатынын цитоморфологиясы; 

5-6 суткада – процесстин таралуусун аныктоо үчүн МРТ; 

5-6 суткада – дарттын мүнөзүн аныктоо үчүн рентгенография. 

1.2. Стационардан чыгаар алдында – аталган мекемеде салыштырмалуу 

жеткиликтүү ыкманы пайдалануу менен контроль жүргүзүү.  

2.1. ККГОго чалдыккан пациенттерди дарылоону оптималдаштруу.  

2.2.  Жото жиликтин остеомиелитин оперативдүү дарылоодо операциядан 

кийин жагымдуу агымды камсыздоочу алдыӊкы латералдык булчуң аркылуу 

жетүү жолун пайдалануу. 

2.3. Катуу кармаган гематогендүү остеомиелитти дарылоодо жергиликтүү 

жана жалпы озонотерапияны жана аймактык лимфотроптук терапияны кеӊири 

пайдалануу зарыл.   

2.4. Катуу кармаган гематогендүү остеомиелит дартын башынан кечирген 

балдар стационардан чыгарылган соң кеминде бир жылга чейин  диспансердик 

каттоодо турууга тийиш.   
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КОРУТУНДУСУ 
 

Маматов Алишер Мусаевич “Эртерээк текшерилүү жана 

балдардынкурч гематогендик остеомиелиттин хирургиялык дарылоонун 

оптималдаштыруусу ” аттуу темада 14.01.19 – балдар хирургиясы адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишине  

Негизги сөздөр: курч гематогендик остеомиелит, балалык учур, 

диазноздоо, дарылоо, кабылдоо. 

Изилдөөнүн объектиси: курч гематогендик остеомиелит менен 204 бейтап 

балдар чалдыккан. 

Изилдөөнүн максаты: жаш балдарда курч гематогендик остеомиелитте 

диагностиканы оптимизациялоонун, оперативдик дарылоону жакшыртуунун 

жана лимфогендик технология колдонуу менен, ошондой эле озонотерапиянын 

негизинде дарылоонун эффективдүүлүгүн жогорулатуу. 

Изилдөөнүн ыкмалары: клиникалык, лабораториялык изилдөө 

методдору (кандын жана зааранын жалпы анализи, лейкоциттин интоксикация 

индекси, С-реактивдүү белгилери, иммунологиялык көрсөткүчтөр, Т, В 

лимфоциттери, иммуноглобулин G, A, M), сөөк чучугунун пункциялоо жана сөө 

ичиндеги басымды аныктоо, рентгенологиялык изилдөөлөр: 

остеомедуллография, КТ жана МРТ.  

Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы: 

• Сөөк ичиндеги басымды өлчөө жана цитоморфологиялык изилдөө 

алгачкы жолу балдардагы катуу кармаган гемотогендүү остеомиелит дартынын 

өөрчүү стадиясында МРТнын маалыматтуулугу жана сезгенүүнүн алгачкы 
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этаптарында СИБди өлчөөнүн дарт аныктоодогу салыштырмалуу баалуулугу 

далилденди.    

• Балдардын ККГО дартын алдыӊкы жана арткы булчуңдар арасынан 

жото жиликтин сөөгүнө жетип дарылоо алгачкы жолу илимий жактан 

негизделген, иштелип чыккан жана клиникалык практикага жайылтылган.      

• Алгачкы жолу балдардын ККГО дартын комплекстүү дарылоону 

оптималдаштыруу үчүн дарылоонун жакшы жыйынтыгына ээ болгон 

пациенттердин санынын көбөйүүсү менен терапиялык натыйжалуулугу 

далилденген лимфотроптук антибиотикалык жана озонотерапиялык технология 

сыноодон өткөрүлдү.     

• Балдардын ККГО дартынын жакынкы жана алыскы 

жыйынтыктарынын дарт аныктоонун мөөнөтүнөн, түрүнөн жана ККГОну 

хирургиялык дарылоодон түздөн – түз корреляциялык көз карандылыгы 

белгиленди.  

Колдонуу боюнча сунуштар: Хиругиялык стационарларга, уй булоолук 

медицина борборлоруна жана жогорку окуу жайларына окуу каражаты катары 

жайылтуу. 

Колдонуу чөйрөсү: балдар хирургиясы. 

 

РЕЗЮМЕ 
Диссертации Маматова Алишера Мусаевича на тему: «Ранняя 

диагностика и оптимизация хирургического лечения острого гематогенного 

остеомиелита у детей» на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.19 – детская хирургия. 

 

Ключевые слова: острый гематогенный остеомиелит, детский возраст, 

диагностика, лечение, осложнения. 

Объект исследования: 204 больных детей с острым гематогенным 

остеомиелитом. 

Цель исследования: повысить эффективность лечения острого 

гематогенного остеомиелита у детей за счет оптимизации методов диагностики, 

совершенствования оперативного лечения, использования лимфогенных 

технологий и озонотерапии. 

Методы исследования: клинические, лабораторные методы (общий 

анализ крови и мочи, лейкоцитарный индекс интоксикации, С-реактивный белов, 

иммунологические показатели, Т, В-лимфоциты, иммуноглобулин G, A, M), 

пункция костного мозга и определение внутрикостного давления, 

рентгенологические: остеомедуллография, КТ и МРТ. 

Полученные результаты и их новизна: впервые установлена 

информативность методов диагностики, на основе чего обоснованы сроки 
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последовательного использования методики определения внутрикостного 

давления, рентгенологических и лучевых методов и цитоморфологии. 

Предложена авторская технология доступа к очагу остеомиелита при его 

локализации на большеберцовой кости. Оптимизирован комплекс лечебных мер, 

позволяющий снизить длительность стационарного лечения с 26,6 до 14,5 койко-

дней, частоту трансформации ОГО в хронические формы с 8,5 до 1,8%, снизить 

финансовые затраты на лечение на 3478сомов в пересчете на одного больного, а 

при использовании лимфогенных технологий – 10464 сом. 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практику хирургических стационаров, ЦСМ, а также в 

учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: детская хирургия. 
 

 

SUMMARY 
 

Mamatov Alisher Musaevich’s Candidate’s Dissertation on Subject of 

“Early diagnosis and optimization of surgical treatment of acute hematogenous 

osteomyelitis in children" for the degree of Candidate of Medical Sciences, in 

speciality 14.01.19- pediatric surgery. 

Key words: acute haematogenous osteomyelitis, childhood, diagnostics, 

treatment, complications. 

Object of study: 204 sick children with acute hematogenous osteomyelitis. 

Purpose of the study: to increase the effectiveness of treatment of acute 

hematogenous osteomyelitis in children by optimizing diagnostic methods, improving 

surgical treatment, using lymphogenous technologies and ozone therapy.  

Methods of investigation: anamnesis, objective research, laboratory methods 

(general blood and urine analysis, leukocyte intoxication index, C-reactive protein, 

immunological indicators, T, B-lymphocytes, immunoglobulin G, A, M), bone marrow 

puncture and intraosseous pressure determination, radiological: osteomedullography, 

CT scan and MRI.   

Obtained results and their scientific novelty: for the first time, the 

informativeness of diagnostic methods was established, on the basis of which the terms 

of the sequential use of the method for determining intraosseous pressure, radiological 

and radiological methods, and cytomorphology were justified. The author proposes the 

technology of access to the osteomyelitis focus with its localization on the tibia. 

The complex of medical measures has been optimized, which makes it possible 

to reduce the duration of inpatient treatment from 26.6 to 14.5 bed-days, the frequency 

of transformation of CSOs into chronic forms from 8.5 to 1.8%, and reduce the 

financial costs of treatment by 3478 soms in terms of one the patient, and when using 

lymphogenous technologies - 10464с. 
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Recommendations for use: the results of this study should be introduced into 

the practice of surgical hospitals, FMC, as well as in the curricula of medical 

universities. 

Application field: pediatric surgery. 


