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Resume: The article describes the case of medulloblastoma in a child infants with clinical manifestations in the form of intense symptoms of 
increased intracranial pressure and occlusive hydrocephalus. Discusses frequency of occurrence in the population, initial clinical 
characteristics and advantages of neuroimaging techniques to confirm the diagnosis. 
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БАЛАЛАРДАҒЫ ӨҢЕШТІҢ ХИМИЯЛЫҚ КҮЙІКТЕРІН АНЫҚТАУМЕН ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Берілген мақалада 168 баладағы  әсер етуші химиялық агенттің  жиілігі, клинико-диагностикалық ерекшелігі және консервативті 
және оперативті емдеу әдістерінің  тиімділігі зерттелген. Жүйелі консервативті емдеу әдісінде  133 (79,1%) балада емнің 
нәтижесі нәтижелі болған.  Қалпына келтірілмейтін  өңештің  толық тарылуында 1(0,6%) балаға антирефлюксті 
колоногастроанастомоз біркезеңді кеудеарты арқылы  колоноэзофагопластика  отасы жасалды. 
Түйінді сөздер: Өңештің химиялық күйігі, колоноэзофагогастропластика, өңештің тыртықты тарылуы, жоспарлы сүңгілеу. 
 
Мақсаты. Өңештђң химиялық күйђгђн тудырушы  
заманауи себептерђн анықтау, консрвативтђ және 
оперативтђ емнђң нәтижелерђн салыстыру.  
Зерттеу материалдары және әдістері. Алға қойылған 
мақсаттар мен мђндеттердђ  орындау үшђн  бђз Алматы 
қаласының  №1  «Балаларға шұғыл медициналық жәрдем 
орталығында»  2013-2015 жылдар аралығында өңештђң  
химиялық күйђгђмен диагностикалық зерттеулерден өткен 
және ем қабылдаған  14 жасқа дейђнгђ 168 баланың  аурухана 
картасына ретроспективтђ талдау жүргђздђк.    
Талдау кезђнде бђз химиялық күйђктђң этиологиялық 
себептерђн,  жас топтарын, диагностикалық ерекшелђктерђн 
және ем нәтижелерђн қарастырдық.  168   баланың     
104(61,9 %) –ұл бала,   64 (38,1%) - қыз бала болды. 1-ден 3 
жасқа дейђн – 139 (82,7%),  4-тен 7 жасқа дейђн  23 (13,6%),  8 
ден 14 жасқа дейђн – 6 (3,7%).  Ауыр жағдайда улану 
көрђнђстерђмен 18 (10,7%) балаға  жансақтау бөлђмђнде  
қарқынды ем жүргђзђлдђ.  
168 баланың өңештђң химиялық күйђгђне шалдыққан 
кезеңђнен бастап ауруханаға түскенге дейђнгђ уақыттары: 
140 (83,4%) бала 3 сағатқа дейђн, 5 (2,8%) сырқат   6 сағатқа 
дейђн, 2 (1,2%) ауру 12 сағатқа дейђн,  8 (4,8%) бала жарақат 
алғаннан 24 сағатқа дейђн келђп қаралған. Бђр тәулђктен үш 
тәулђкке дейђнгђ аралықта  12 (7,2%)  және 1 (0,6%) бала  1-3 
айдан соң  өңештђң химиялық күйђгђнен  кейђнгђ  
қалыптасқан тарылумен және алиментарлы гипотрофия 
көрђнђсђмен ауруханаға келђп түстђ. 
ӨХК негђзгђ себебђ ретђнде бђрђншђ орында  калии 
перманганатының  кристаллдары - 46  (27,3%), екђншђ 
орында сђрке қышқылы  -45 (26,8%), тазалауға арналған 

тұрмыстық ерђтђндђ – 22 (13,1%), крот – 7(4,1%), белгђсђз 
жуғыш ерђтђндђлер – 7 (4,1%), ағартқыш заттар – 6(3,6%), газ 
пештерђн тазалауға арналған және  10% - 5% йод 
ерђтђндђлерђ  4 (2,4%) балада себеп болды.  
Өңештђң химиялық күйђгђмен келген балаларда келесђдей 
көрђнђстер болды: сђлекейдђң көп бөлђнуђ, дисфагия, құсу, 
дауыстың өзгеруђ, ерђндердегђ күйђктђң белгђлерђ, кей 
блаларда дене қызуының жоғарылауы, ђсђну және шырыты 
қабаттың фибринмен жаралануы, тыныс жолдары 
зақымданғандарда тұншығу. Жалпы көрђнђсђне  улану, дене 
қызуының көтерђлуђ, су-электролиттђк және  қышқыл-
сђлтђлђк тұрақтылықтың бұзылуы, қабылдданған ерђтђндђ 
көп мөлшерде болғанда  экзотоксикалық шок  болды. 
Ауруханада  жарақатты алған мерзђмђне байланысты  жүйелђ 
ем жүргђзђлдђ және  алғашқы көмек  асқазанды жуудан  
басталды.  Асқазанды жууға арналған ерђђндђнђң құрамы 
ђшке қабылданған химиялық ерђтђндђге тђкелей байланысты 
болды: күйђк сђлтђден болған кезде- 0,1% тұз қышқылының 
ерђтђндђсђмен,  күйђк қышқылдың әсерђнен болған жағдайда- 
2% немесе 3%  2-3 литр   мөлшерђнде сода ерђтђндђсђ.  Одан 
басқа:  адекватты ауырсыздандыру, қабынуға қарсы ем- кең 
сектрлђ антибиотиктер, дезинтоксикационды ем;  
зақымданған  шырышты қабатқа жергђлђктђ  ауыз арқылы – 
алмагель, қызыл –май тағайындалды  және ерте кезеңде 
өңеш  тарылуының алдын алу мақсатында ем жүргђзђлдђ. 
Диагностикалық фиброэзофагогастроскопия жарақат 
алғаннан 2-3 –шђ тәулђкте жүргђзђлдђ. Нәтижесђнде  111 
(66,1%) шектелген  жарақаттану анықталса, 57 (33,9%) 
өңеш пен асқазанның қосарланған  жарақаттары  
анықталды.   

 

 
Сурет 1 - Өңештђң химиялық күйђгђ 1-2 дәрежесђ. Фибринозды эзофагит 
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Эндоскопиялық зерттеуде 86 (51,1%)балада өңештђң 
химиялық күйђгђнђң I-II  дәрежесђ (сурет-1) анықталды. Оған  
қызару, шырыш және шырыш асты қабатының зақымдануы, 
ђсђну, кей аймақтарда фибринозды  қабыршықтар, 
шырышты қабатының  жоғары осалдығы (ранимость) тән 

болды.  I-II   дәрежелђ өңештђң химиялық күйђгђнде  негђзгђ 
этиологиялық фактор ретђнде калии перманганатының 
кристалдары, қол және ыдыс жууға арналған ерђтђндђлер, 3% 
сутегђнђң асқын тотығы, дәретхана ерђтђндђлерђ, «Domestos»,  
«Comet»  болды. 

 

 
Сурет 2 -  Өңештђң химиялық күйђгђ 2-3 дәрежесђ. Фибринозды-эрозивтђ эзофагит 

 
Қалған 82  баланың 81 (48,2%)  ФЭГДС –та  өңештђң 
химиялық күйђгђнђң II-III дәрежесђ (сурет-2), қалған 1(0,6%) 
балада өңештђң жалпы күйђгђ (тотальный)  анықталды. ӨХК 
бұл дәрежесђне келесе ФЭГДС-тђк көрђнђс айқын ђсђну, 
фибринозды қабыршықтар, шырыты қабатының  жарасы 
(изъязвление) болды.   Өңештђң химиялық күйђгђнђң II-III 
дәрежесђнде  және өңештђң жалпы күйђгђнде  негђзгђ 
этиологиялық фактор ретђнде  сђрке қышқылы, аккумулятор 
ерђтђндђсђ, «Крот», «Сверкающий казан» ерђтђндђсђ, 
«Чистотел», канцелярлық желђм болды. 
ӨХК  35 (20,8%) балада  тыртықты тарылумен асқынды. 
Олардың  12 (7,1%) рентгенконтрасты зерттеу жүргђзђлдђ. 
Өңештђң тыртықты тарылуының негђзгђ рентгендђк 
көрђнђстерђне өңештђң әртүрлђ, кей жағдайда толықтай 
тарылуы, тарылу аймағында өңеш қабырғасының тђсше 
тәрђздђ бұдырдың болуы, қабырғасының ригидттђлђгђ және 
тарылған жерден жоғарғы бөлђгђнђң кеңею 
(супрастенотический расширение) байқалды.  
Зерттеу нәтижесі: Жүйелђ консервативтђ емнђң нәтижесђнде  
барлық  86 (100%)  I-II   дәрежелђ өңеш күйђгђ бар балалар 
және  47 (79,4% )  II-III  дәрежелђ  күйђгђ бар балаларда  7-21 
тәулђкте жағдайының жақсаруы немесе  толық жазылуы 
анықталды.   Жүйелђ консервативтђ ем 133 (79,1%) жағдайда  
нәтижелђ болды. 
ӨХК  бар  82  II-III  дәрежелђ  күйђгђ  бар балалардың 35 
(20,8%)   ауруының 2-3  аптасында  өңеш тарылуының 
белгђлерђ болды. Өңештђң тыртықты тарылуы алғаш 
анықталғаннан  3-4 апта бойына 1-2 реттен металды сым- 
бағыттаушымен жоспарлы сүңгђлеу  жүргђзђлдђ.  Алғашқы 2-
3 сүңгђлеу  жалпы эндотрахеалды жансыздандыру арқылы 
жүргђзђлдђ, келесђ  ауырсыздандыру  тарылу дәрежесђне және 
баланың жасына байланысты болды. 
Өңештђң  II-III дәрежелђ күйђгђ 33 (19,6%)  жиђлђкте өңештђң 
тарылумен (стеноз) және оның 1 (1,2%)  өңештђң ұзына 
бойы тыртықты тарылуы және тоның өткђзгђштђгђнђң толық 
бұзылуымен асқынды және 1(0,6%) асқазанның 
пилорикалық бөлђгђнђң  тарылуы анықталды.  Оларды 
сүңгђлеп (бужирование) емдеу 31 (88,5%)  жағдайда  
нәтижелђ болды.  
Жоспарлы сүңгђлеудђң нәтижесђздђгђнен  және  тыртықты 
тарылған аймақ ұзын болғандықтан   4 (2,4%)  науқасқа 2 
айдан 5  айға  дейђн ұзындығы 12 см силиконды немесе 
полихлорвинилды стендтер өңеш интубациясы үшђн 
орнатылды.  Стенд  алынғаннан кейђн жүйелђ консервативтђ 
ем жүргђзђлдђ.  1(0,6%) балада емнђң оң  нәтижесђ байқалды.  

Қалған 3 (1,8%) науқасқа бђрђншђлђк  интубация нәтижесђз 
болғандықтан стенд қайта орнатылды. Осындай 
рационалды ем нәтижесђнде   2 (1,2%) балада өңеш 
өтђмдђлђгђ  қалпына келтђрђлдђ. 
Қалына келтђрђлмейтђн  өңештђң тыртықты тарылуында   
1(0,6%) балаға антирефлюкстђ колоногастроанастомоз 
бђркезеңдђ кеудеартылық колоноэзофагопластика  отасы,  
тағы 1(0,6%)  науқасқа қосарланған асқазанның 
пилорикалық бөлђгђнђң  тыртықты тарылуында Ру бойынша 
тоқ ђшек артылық гастроеюноанастомоз  тиђмдђ болып 
табылды. 
Қорытынды. 
1. ӨХК  жиђ, яғни  139 (82,7%) жағдайда 1-3 жас 
аралығындағы сәбилерде кездеседђ. Өңеш қүйђгђнђң басты 
себепшђ химиялық агенттерђ болып калии 
перманганатының  кристаллдары - 46  (27,3%), екђншђ 
орында сђрке қышқылы  - 45 (26,8%), тазалауға арналған 
тұрмыстық ерђтђндђ – 22 (13,1%) және  крот  ерђтђндђсђ – 
7(4,1%) саналады. 
2. Күйђк дәрежесђн    нақты  анықтауға ФЭГДС-ны  2- 3 күнђ 
жасалғаны оңтайлы. Өңештђң  жекеленген химиялық күйђгђ 
111(66,1%)   ауруларда, ал асқазанмен қосарланған күйђгђ  57 
(33,9%) анықталды.  ӨХК I-II  дәрежесђ 86 (51,1%), ал   II-III 
дәрежелђ дәрежесђ 80 (47,6%)жиђлђкте тарылуымен  және 
1(0,6%)  өңештђң ұзына бойы  өткђзгђштђгђнђң толық 
бұзылуымен асқынды  1 (0,6%)  және 1 (0,6%) асқазанның 
пилорикалық бөлђгђнђң  тарылуы анықталды. 
3. ӨХК I-II  дәрежесђнде кешенде  консервативтђ ем  барлық 
86  (100%), ал II-III дәрежесђнде  47 (57,3%)   өте жақсы 
нәтиже бередђ.  
4. Өңештђң  II-III дәрежелђ күйђгђ 33 (19,6%)  жиђлђкте 
өңештђң тарылумен (стеноз) және оның 1 (0,6%)  өңештђң 
ұзына бойы тыртықты тарылуы және оның өткђзгђштђгђнђң 
толық бұзылуымен асқынды және 1(0,6%) асқазанның 
пилорикалық бөлђгђнђң  тарылуы анықталды.  Оларды 
сүңгђлеп (бужирование) емдеу 31 (88,5%)  жағдайда  
нәтижелђ болды. Сүңгђлеу кезђнде 1(0,6%)  жағдайда өңештђң 
тесђлуђ байқалды. Оларға түтђкше орнатып, жүйелђ 
консервативтђ емнђң нәтижесђнде  жағдайы жақсарды. 
Өңешке түтђкше (стендт) қойып емдеу 3 (1,8%) жағдайда 
өңештђң өткђзгђштђгђн қалыптастырды. Өңеш күйђгђне 
шалдыққан балалардың 1 (0,6%) ота жасауды қажет еттђ. 
Отаның тиђмдђ тәсђлђ антирефлюкстђ механизм бойынша 
колоноэзофагогастропластика болып  саналады.  
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К.Т. Турсунов, Т.Т. Оразакиева 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ХИМИЧЕСКИМИ ОЖОГАМИ ГОРТАНИ 

 

Резюме: В данной статье  у 168 детей были изучены частота  химических агентов, клинико-диагностические особенности и 
эффективность  консервативного и хирургического метода лечения. При комплексном консервтивном методе эффективность 
лечения достигнута у  133(79,1%) детей. В 1(0,6%) случаи   в связи с некоррегируемым тотальным стенозом пищевода  было 
выполнена  операция одномоментной  загрудинной  колоноэзофагопластики с созданием антирефлюксного  
кологастроанастомоза. 
Ключевые слова: Химический ожог пищевода, колоноэзофагогастропластика, рубцовый стеноз пищевода, программированное 
бужирование. 
 

K.T. Tursunova, T.T. Orazakiyeva 
 

PECULIARITIES OF TREATMENT OF CHILDREN WITH CHEMICAL BURNS OF ESOPHAGUS 
 

Resume: In this article, in 168 children the frequency of chemical agents, clinical diagnostic features and the effectiveness of conservative 
and surgical treatment were studied. In the complex conservative method, treatment efficacy achieved in 133(79,1%) children. In 1(0,6%) 
cases, because of uncorrectable total stenosis of the esophagus, operation of one-stage retrosternal colono-esophagoplasty with the creation 
of an antirefluxcologastroanastomosis was carried out. 
Keywords: Chemical burn of the esophagus, colono-esophagogastroplasty, cicatricial stenosis of the esophagus, program bougienage. 

 
 
 


