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2. Кең спектірлі  антибиотикотерапиѐны  кӛп кӛлемде 
тағайындамас  бҧрын  бағытталған толық анамнез сҧрастыру 
қажет. Бҧл жағдайда  тек антибиотикпен болған жергілікті 
реакциѐны сҧрап қоймай  және де жҥйесіз ҧзақ уақыт қандай 
антибиотик тҥрін қабылдағанын сҧрау қажет. 
3. Антибиотик тағайындағаннан кейін диареѐ, диспепсиѐлық 
бҧзылыстар, интоксикациѐлық  синдромның, гипертермиѐның, 
гиперлейкоцитоздың  пайда болуы  C.difficile –ассоцирленген 
колит (ПМК) екендігіне негіз бола алады. 
4. «Жедел іштің» клиникасы кӛрінгенде  ПМК диагнозына кҥмән  
болуы мҥмкін. Сол ҥшін диагнозды нақтылау ҥшін лабораторлық 
тесттер тағайындау кӛрсетілген. 

5.  ПМК диагнозы қойылған кейін ішектің  «селективті 
деконтаминациѐ» терапиѐсын кеңесілген схема  бойынша 
кезектесіп тағайындауы керек. 
6. Псевдомембаранозды колит диагнозын лабораторлы және де 
аспаптық зертеулерден қоѐ салу қиын оны 
патологоанатомиѐлық  ашу кезінде нақты дәлелдеуге болады. 
7. Барлық мамандықтағы дәрігерлерге жедел ішек 
инфекциѐларды салыстырмалы диагностика жҥргізу ҥшін жедел 
ішек аурулары жайлы білімдерін жетілдіру керек. 
8. Антибиотиктердің қолдану нәтижесінде пайда болатын 
ішектің зақымдануын алдын алу ҥшін антибиотиктерді 
дәрігердің мҧқиѐт бақылауында және қосымша пробиотиктер 
қабылдау  керек.   
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С.Ж Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
Жұқпалы және тропикалық аурулар кафедрасы 

 
АУЫР МЕНИНГОКОККТЫ ИНФЕКЦИЯ КЕЗІНДЕГІ УОТЕРХАУС ФРИДРЕКСЕН СИНДРОМЫ 

 
Менингококкты инфекция кезінде жедел бүйрек үсті жеткіліксіздігі (Уотерхаус-Фридериксен синдромы) науқастардың негізгі ӛлім 
себебі болып табылады. Мақалада менингококкты инфекцияның ауыр түрінің морфологиялық зерттеумен дәлелденген Уотерхаус-
Фридериксен  синдромының дамуы сипатталған. 
Түйінді сөздер: менингококкты инфекция, жедел бүйрек үсті жеткіліксіздігі. 
 
Уотерхаус Фридериксен синдромын алғаш рет Voelcker 1894ж 
сипаттады,  жедел бҥйрек ҥстінің жеткіліксіздігін 1911ж 
толығырақ клиникалық кӛрінісін  Waterhousе анықтады. Негізгі 
әдебиеттерде жиналған 15 жағдайдан және ӛзінің жеке 

бақылауында негіздеді. 1918ж Friderichsen осы сҧрақ бойынша 
ӛз зерттеулерін әдебиетте жариѐлады *1,2+. Бҥйрек ҥсті жедел 
жеткіліксіздігі әйелдерде де ерлерде де бірдей кездеседі, бірақ  
кӛбінесе жаңа туған нәрестелерде және жастарда жиі кездеседі. 
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Бҥйрек ҥсті безінің жедел жеткіліксіздігі синдромы мына 
жҧқпалы ауруларда кездеседі: кҥл ауруында, бӛртпе сҥзегінде, 
геморрагиѐлық қызбаларда, менингококкты инфекциѐның ауыр 
тҥрінде және тағы басқа ауруларда.  
Бҧл синдромның даму себептеріне:  
1. Инфекциѐлық аурулардағы бҥйрек ҥстіне қан қҧйылулар. 
Жедел басталған сепсистің қоздырғыштарына –менингококк, 
стрептококк сирек жағдайда стафилакокк болып табылады. 
Бактериѐлды эндотоксиннің әсерінен  қантамыр жасушаларын 
зақымдалуы, 12 фактор активтелуінен қанның ҧя,  тромбоцит  
пен лейкоцит агрегациѐсы  жҥреді. Гемостаздың активтелуі: 
қанның гиперкоагулѐциѐсына соқтырады. Бҧл жағдай  
терминалды қан тамырлардың  тамырішілік диссеминирленген  
ҧяына  және  генерализденген қан жоғалтуға  әкеп соғады. 
Тамырішілік тромбтҥзілудің нәтижесі  ӛмірге қажет ағзалардың 
ауыр қанайналым жеткіліксіздігі мен олардың  қызметінің 
бҧзылысына әкеп соғады *3,4+. 
2. ТШҚҦ синдромы кезінде бҥйрекҥсті безіне қан қҧяылуына  
қан аурулары (гемофилиѐ, лейкоз) қатерлі ісік, перитонит әкеп 
соқтырады. 
Бҥйрекҥсті безі тамырларының  тромбозы. 
3. Дҧрыс емес орынбасушы ем жҥргізгенде 
(глякокортикостероидттардың дозасын  томендету немесе алып 
тастау), бҥйрекҥсті безінің біріншілік және екіншілік созылмалы 
жеткіліксіздігінің асқынуы. 
4. Ауыр және асқынған босану  кезінде қҧрсақішілік қан 
қҧялулар. 
5. Адреналэктомиѐ. 
6. Бауырлық жеткіліксіздік кезінде  науқастардың 
гепатоадреналдық синдромы мен созылмалы бауыр 
жеткіліксіздігінің терминалды сатысы.  
Уотерхаус Фридрексен синдромының патогенезінде 2 жағдай 
орын алады: бҥйрек ҥсті безінің қызметінің тӛмендеуі және 
жедел инфекциѐ әсерінен ағзаның интоксикациѐсы нәтижесінде 
зат алмасудың барлық тҥрінде декомпенсациѐ дамып без 
қабатында гормон бӛліну тоқтайды. Гляко- 
минералокортикоидтты гормонның бӛлінуінің болмауы ағзада 
натрий және хлор иондарының зәрмен бӛлініп кетуінен ішекте 
сіңірілу болмай сусыздану процесі дамиды. Ағзада қан кӛлемі 
тӛмендеуінен шок дамиды *5+.  
Сіздердің назарларыңызға ауру тарихынан клиникалық жағдай 
ҧсынамыз: Науқас И., 25 жаста 28.10.2013 ж Менингококкты 
инфекциѐ. Менингококцемиѐ диагнозымен  жедел жәрдем 
бригадасымен ҚКЖАА жедел тҥрде қалалық клиникалық 
жҧқпалы аурулар ауруханасының қабылдау бӛлімшесіне 
жеткізілген. 
Түскен кездегі шағымдары:  жамбас бӛлігіндегі және аѐқтағы  
ауру сезімі, бас ауруы,  жҥрек айну, қҧсу. 
Ауру тарихынан: 28.10.13ж. таңертең  жедел   бас ауруынан 
оѐнды,  лоқсу, тәулігіне 5-7 рет жеңілдік әкелмейтін  қҧсу,  
әлсіздік,  дене температурасының 38º С жоғарылауы байқалған. 
Ӛздігінен ҥйде анальгин және димедрол иньекциѐсы жасалды, 
жақсару болмады. Кешке қарай аѐқта, денеде, жоғары бӛлікте 
және бетте прогрессивті геморрагиѐлық бӛртпелер пайда 
болды. АҚҚ 50/0 тӛмендеді. Есін жоғалтқан жоқ. Соңғы рет кіші 
дәретке таңертең барды.  
Қабылдау бӛлімінде қарап тексергенде: жағдайы ӛте ауыр, 
тҧйық,  сҧрақтарға адекватты жауап береді, бірақ қиындықпен, 
анамнестикалық мәліметтерде шатасады. Дене температурасы 
36,0ºС . Тері қабаты- бозғылт, қол-аѐқ ҧштары суық. Аѐқта, 
жоғары бӛлікте және бетте, дененің барлық бӛлігінде 
прогрессивті геморрагиѐлық бӛртпелер пайда болды, 
бӛрпелердің пішіні тығыз, дҧрыс емес формалы, некроз 
ошақтарымен. Айқын гиперестезиѐ. Конъяктиваның екі жақты 
шырышты қабатында қанталау, оң жақтан некроз ошағы. 
Жҧтқыншақтың артқы қабырғасында фолликулдардың 
гипертрофиѐсы. Тынысы спонтанды. Сол жақ ӛкпесінде тынысы- 
қатты, сырыл естілмейді. ТЖ 16-17 рет мин. Жҥрек тондары- 
тҧйық. Пальпациѐда іші жҧмсақ, ауру сезімсіз. Бауыры  қабырға 
доғасында, кӛкбауыр - пальпациѐланбайды. Зәрі таңертеннен 
бері болған жоқ. Неврологиѐлық статус: шҥйде бҧлшықеттерінің 
регидтілігі 2,0 қ/а. Кернинг симптомы сақталады, ошақты 
симптоматика жоқ.  

Науқасқа кезекші дәрігер: Менингококкты инфекциѐ. 
Менингококкты назофарингит, менингококкты менингит, 
менингококкцемиѐ. Асқынуы: Инфекциѐлы-токсикалық шок III 
дәрежесі деген диагнозды  негіздеп реанимациѐ және 
қарқынды терапиѐ бӛлімшесіне жатқызылды. 
Талдау нәтижелерінде: 28.10.2013ж: Жалпы қан анализі:   Hb-
131г/л, эрит- 4,51*1012 /л, лейкоцит- 11,9*109/л, тромбоцит-    
187*109/л, лимфоцит- 12%, моноцит- 3%, т/ѐ- 11%, с/ѐ- 73%, 
ЭТЖ- 2 мм/сағ. 29.10.2013 ж: Hb-105г/л, эрит- 3,56*1012 /л, 
лейкоцит- 11,5*109/л, тромбоцит-180*109/л, лимфоцит- 7%, 
моноцит- 5%, т/ѐ- 10%, с/ѐ- 78%, ЭТЖ- 5 мм/сағ. 
28.10.2013ж : Жалпы зәр анализі: кӛлемі- 44мл, тҥсі- сары, 
тҧнықтығы- тҧнық, реакциѐ- сілті, салыстырмалы тығыздығы- 
1030, белок- 1%.  
28.10.13ж: Биохимиѐлық қан анализі АЛТ-20,1мккат/л, АСТ-
45,5мккат/л,  глякоза- 5,90ммоль/л,  жалпы билирубин- 
27,7мкмоль/л,  тимол сынамасы-1,6 бірл, несеп нәр- 7,6 
ммоль/л, креатиниин- 214ммоль/л, қалдық азот-18,1,  
29.10.13ж: Жалпы белок-57,5г/л , АЛТ-13мккат/л , АСТ-47мккат/л 
, а-амилаза- 102 мккат/л , холестерин-1,3 ммоль/л , ТГ-
0,5ммоль/л , альбумин-26,4г/л , ӛт фосфатазасы- 40,0 мккат/л, 
ЛДГ-588 мккат/л,  глякоза- 5,7 ммоль/л ,  жалпы билирубин- 
25,8 мкмоль/л ,  тимол сынамасы-1,6 бірл , несеп нәр- 7,2 
ммоль/л, креатиниин- 192,6 ммоль/л. 
Коагулограмма: 28.10.13ж: ПО-2,80, ПТИ- 35%, фибриноген 
концентрациѐсы-1,6г/л, рекальцификациѐ уақыты- 240 сек,  
тромбо тест- 2 ст, АПТВ- 43 сек, эталон тест- теріс. 
29.10.13ж: ПО-1,66, ПТИ-62%, фибриноген концентрациѐсы - 
1,6г/л, рекальцификациѐ уақыты- 104 сек,  тромбо тест- 3-4 ст, 
АПТВ- 47 сек, эталон тест-теріс.  Микрореакциѐ-теріс, Қан ҥлгісін 
ИФТ әдісімен АҚТҚ жҧқпасына зерттеу- теріс. ИФА маркері ВГ a-
Hbs- оң.  
29.10.13ж Жҧлын сҧйықтығының талдауы:  цитоз  1 мл= 76 , 
белок 0,66‰, панди++, глякоза- 4,0 мм/моль, лимфоцит -70%, 
нейтрофил - 6%. 
29.10.13ж Ликворды коккты және диплококкты флораға  зерттеу 
- теріс. 
29.10.13ж Мҥрын жҧтқыншақтан жағынды: Neisseria meningitіdis 
30.10.13ж Мҥрын жҧтқыншақтан жағынды: Neisseria meningitіdis 
29.10.13ж Қанды тазалыққа тексеру: микрофлора ӛсуі жоқ. 
30.10.13ж Қанды тазалыққа тексеру: микрофлора ӛсуі жоқ. 
28.10.13 ж Қанды гемотультураға тексеру: микрофлора ӛсуі жоқ. 
29.10.13ж Кардиолог қарауы: Инфекциѐлық - токсикалық 
миокардит, ауыр сатысы, автоматизм ҥрдісінің бҧзылысымен. 
Науқасқа қорытынды клиникалық диагноз қойылды: Жеделдеу 
менингококкты сепсис, менингококкты назофарингит, 
менингококкты менингит+ менингококкцемиѐ, ауыр ағымды.  
29.10.2013жылы   00.30 консилиум шешімі:  Менингококкты 
инфекциѐ, жайылмалы тҥрі. Менингококкты назофарингит. 
Менингококкцемиѐ. менингококкты менингит. Ауыр ағымды. 
Науқасқа жҥргізілген ем: 
1. Антибактериалды терапиѐ 
2. Гормонотерапиѐ 
3. Дезинтоксикациѐлық терапиѐ 
4. ТШҚҦ кҥресу 
5. Шокқа қарсы терапиѐ 
6. Бас миының нейровегетативті қорғанысы. 
Жҥргізілген емге қарамастан  29. 10. 2013ж 22:00 де асистолиѐ 
типіндегі жҥрек тоқтауы болды. 22:00-22: 35 реанимациѐлық 
шаралар толық кӛлемде жҥргізілді, бірақ сәтсіз аѐқталды. 22:35 
биологиѐлық ӛлім расталды.  
Ӛлімнен кейінгі қортынды  клиникалық диагноз: Жеделдеу 
менингококкты сепсис, менингококкты назофарингит, 
менингококкты менингит+ менингококкцемиѐ, ауыр ағымды. 
Асқынуы: Инфекциѐлық токсикалық шок ІІІ дәрежесі, ТІШҚҦ 
синдромы ІІІ дәрежесі. Уотерхаус - Фридрексен синдромы, 
Инфекциѐлық - токсикалық миокардит.  
Ӛлім себебі: Ареактивті инфекциѐлық- токсикалық шок. 
Патологиѐлық анатомиѐлық диагноз: 
Менингококкты инфекциѐ. Менингококкцемиѐ: қан 
тамырлардың некротикалық васкулиті, микроциркулѐторлы 
ағым. 
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ТШҚҦ синдромы: теріге қан қҧйылу, ішкі ағзалардың 
паренхимасына, серозды қабатқа, шырышты қабатқа қан қҧйылу. 
Екі бҥйрек ҥстініде массивті қан қҧйылу, бҥйрек ҥстінің  
паренхимасының некрозымен. Жедел бҥйрек ҥстілік 
жеткіліксіздік.(Уотерхаус- Фридрексен синдромы). 
Серозды менингит, мидың жҧмсақ қабығына қан қҧйылу. Бас 
миының  және ми қабатының ісіну 
Негізгі ауруы: Менингококты инфекциѐ: менингококкемиѐ, 
менингококкты менингит. 

Ӛлім себебі:Жедел бҥйрек ҥстілік жеткіліксіздігі. 
Қорытынды: Осы клиникалық жағдайда Уотерхаус Фридрексен 
синдромының дамуы науқастың жағдайын ауырлатып қосымша  
ТШҚҦ синдромы мен инфекциѐлық токсикалық шоктың дамуы 
науқасты  ӛлімге алып келді. Дәрігерлерге менингококты 
инфекциѐға кҥмән болған жағдайда науқасты дереу оқшаулап, 
ауруханаға жатқызу қажет, ары қарайғы бақылау мен ем 
жҥргізуге, аурудың асқынуларының  алдын алу ҥшін. 
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СИНДРОМ УОТЕРХАУСА-ФРИДЕРИКСЕНА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ  
МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Резюме: Остраѐ недостаточность надпочечников (синдром Уотерхауса-Фридериксена) при менингококковой инфекции остаетсѐ основной 
причиной смерти больных. В статье описан случай развитиѐ синдрома Уотерхауса-Фридериксена, подтвержденный при проведении 
морфологического исследованиѐ у пациентки с тѐжелой формой менингококковой инфекцией. 
Ключевые слова: менингококковаѐ инфекциѐ, остраѐ надпочечниковаѐ недостаточность. 

 
 

A.M.SADYKOVA, G.A.SHOPAYEVA, A.B.BAKHYTOVA, A.K.DZHANZAKOVA, A.G.KHALMURATOVA 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University  
Department of Infectious and Tropical Diseases 

 
WATERHOUSE-FRIDERICHSEN SYNDROME WITH SEVERE MENINGOCOCCAL DISEASE 

 
Resume: Acute adrenocortical insufficiency (Waterhouse-Friderichsen syndrome) in meningococcal disease remains the leading cause of death in 
patients. This article describes the clinical case of the Waterhouse-Friderichsen syndrome, which was confirmed during a morphological study in 
patient with severe meningococcal infection.  
Keywords: meningococcal disease , acute adrenocortical insufficiency.  
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СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МАРКЕРОВ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЁМ 
 
В настоящее время резко возросла заболеваемость вирусными гепатитами, передающихся парентеральным путём, которые при 
несвоевременной и неправильной диагностике и лечении зачастую приводят к хронизации процесса. На основании нормативного 
документа описаны требования, предъявляемые к медицинским работникам, особенно имеющих отношение к крови и ее 
компонентам, принимающим участие в хирургическим операциях. Описаны маркеры парентеральных гепатитов. Обследование 
проводилось на достаточно большом объеме клинических образцов. Изучены маркеры ВГВ и С при первичной постановке и в 
подтверждающих тестах, приведенных в табличном виде.  
Ключевые слова: серологическая диагностика, маркеры вирусных гепатитов В и С, австралийский антиген, суммарные антитела, 
первичная постановка, подтверждающие тесты 
 
Актуальность. Серологическаѐ диагностика маркеров вирусных 
гепатитов, передаящихсѐ парентеральным путём, относитсѐ к 
наиболее востребованным методам исследованиѐ. Особуя 
настороженность представлѐет даннаѐ группа заболеваний длѐ 
медицинских работников,   

Лабораторнаѐ диагностика гепатитов, передаящихсѐ 
парентеральным путём, ѐвлѐетсѐ важнейшей задачей, от 
решениѐ которой зависит тактика лечениѐ и подбор 
специфической и сопровождаящей терапии. Сегоднѐ поѐвилась 
возможность судить о наличии вирусов гепатита по многим 
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