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побочных эффектов длѐ применѐвшихсѐ доз препаратов 
зафиксировано не было. 
Таким образом, наш опыт показал, что метаболический 
гепатопротектор L-орнитина-L-аспартат (орнитокс) может с 
высокой эффективностья использоватьсѐ при лечении 
пациентов с поражениѐми печени токсического генеза, и среди 
исследованных гепатопротекторов ѐвлѐетсѐ препаратом выбора 
с точки зрениѐ восстановлениѐ детоксикационной функции 
гепатоцитов.  
Выводы.  

1. Двухмесѐчный курс лечениѐ орнитином в исследуемой группе 
пациентов с токсическим гепатитом  привел к достоверному 
улучшения биохимических показателей, положительной 
клинической динамике и улучшения детоксикационной 
функции печени.  
2. Достоверного улучшениѐ детоксикационной функции печени 
при лечении силимарином и эссенциальными фосфолипидами 
не произошло, что ставит под сомнение обоснованность их 
применениѐ в качестве гепатопротекторов у данной категории 
пациентов. 
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Resume: The article presents the results of treatment of 164 patients suffering from toxic hepatitis with various drugs having hepatoprotective 
properties. Efficacy of treatment was evaluated using both routine clinical, biochemical and ultrasound investigations and 13C methacetin breath 
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Жұқпалы және тропикалық аурулар кафедрасы 
 

ДӘРІГЕР ИНФЕКЦИОНИСТТІҢ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗДЫ КОЛИТ 
 
Мақалада И.С. Жекенов атындағы Қалалық  клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасында псевдомембранозды колит диагнозымен ауыр 
жағдайда түскен науқастың клиникалық жағдайы сипатталған. Қаншалықты іс - шара жасағанға қарамастан бұл жағдай сәтсіз 
аяқталды. Ӛйткені науқас ауруханаға кеш және ауыр жағдайда түсті. Созылмалы қосалқы аурулар науқастың жағдайын  
нашарлатты. Кӛпағзалық жетіспеушіліктің дамуы ӛлім себебін тудырды. 
Түйінді сөздер: колит, антибиотик, гиповолемиялық шок.  
 
Псевдомембранозды колит - спора тҥзуші анаэробты микроб 
Clostridiulm difficile пен шақырылатын  сирек кездесетін, ӛте 
қауіпті ауру.*1-3] 
Псевдомембраналар – псевдомембранозды колиттің 
морфологиѐлық кӛрінісі- ішектің шырышты эпителий 
жасушаларының некрозы аймағында тҥзілген фиброзды қабық, 
диаметрі 0,5 - 2,0 см сҧрғылт-сары тҥсті таспалар. 
Псевдомембарнозды колиттің клиникалық кӛрінісінің сан 
қырлылығына қарамастан, кӛптеген науқастарда 
антибиотикотерапиѐ сипатында іш ӛту, интоксикациѐ, іштің ауру 
сезімі және лейкоцитоз байқалады. Жиі  осы аурудың  дамуына 
клиндамицин, линкамицин, цефалоспориндерді және қорғалған 
пенициллиндерді қолданудан кейін байқалады. Дәрігерлер 
антибиотик қабылдау барысында немесе қолданудан кейін 
дамитын іш ӛтуі бар науқастармен жиі кезігіп қалып жатыр. 

Науқастар сиѐқты дәрігерлерде бҧндай жағдайды 
«дисбактериозбен» байланыстырады *4-7]. 
Шамамен  антибиотик қабылдаған әр 15 000 адамның ішінде 1 
адамда псевдомембранозды колит кездеседі *8+.  ПМК пен 
аурушылдық жыл сайын ӛсіп жатыр. Қазіргі таңда Қазақстан 
аумағында жыл сайын 10-30-ға жуық. Шамамен 5-10 адам жыл 
сайын ӛледі. Антибиотик тағайындалуымен жҥретін барлық іш 
ӛтудің 15-25% қҧрайды *9+. С. Difficileмен байланысты іш ӛтумен 
жҥретін жылына 100 мың адамға 61-ін, стационарда 10мың 
науқастарда 12,2-13,0-ін, ӛлімшілдік 0,6-1,5% қҧрайды, 0,4 %- 3,6 
% науқастарда хирургиѐлық ем жҥргізіледі. Оперативті емге 
кӛрсеткіш ретінде перитонит және тоқ ішектің  токсикалық 
дилатациѐсы бола алады. Субтотальды колэктомиѐ жҥргізіледі, 
бірақ соған қарамастан  ӛлімшілдік 57 % ға жетеді. 
Псевдомембранозды колит ерлер мен әйелдер арасында 
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бірдей жиілікте кездеседі. Жиі 40-75 жас аралығында жиірек. 
35%  науқастарда қабыну ӛзгерістері тоқ ішекпен шектеледі, 
басқа жағдайларда жіңішке ішектің зақымданулары байқалады. 
10-20 % жағдайда емді ҥзгенде аурудың қайталануы болады. 
40% жағдайда ауыр ағымында ӛліммен аѐқталады [10-12]. 
Псевдомембранозды колиттің дамуына әкелетін факторлар: 

 Ішектің ишемиѐсы  

 Ішастар және қан тамырларға хирургиѐлық араласулар  

 Уремиѐ 

 Жҥрек –қан тамыр жетіспеушілігі  

 Стафилококкты инфекциѐ 

 Травматикалық шок 
Псевдомембранозды колиттің клиникалық кӛрінісі: 

 Жедел басталады 

 Іштің толғақ тәрізді ауру сезімі  

 Шырыш, ірің, қан аралас тәулігіне 15-20 рет болатын сҧйық 
нәжіс 

 400С дейін дене қызуының кӛтерілуі 
Диагностикасы: 

 Жалпы қан талдау кӛрінісі: лейкоцит мӛлшері 12х109/л 
жоғарылайды немесе 4х109/л тӛмен немесе жетілмеген 
формалар саны 10% жоғары. 

 анемиѐ 

 Қҧрсақ  қуысы ағзаларының УДЗ және рентгенографиѐсы: тоқ 
ішектің қабырғасының қалыңдауы. 

 «бас бармақтың ізі» тоқ ішектің шырышты қабатының  немесе 
тоқ ішектің дилатациѐсын  айқындайды.   

 Қҧрсақ қуысында бос сҧйықтықтың кӛп болуы.  
 Псевдомембранозды колиті бар  науқастар гастроэнтерологиѐ, 
терапиѐ, хирургиѐлық бӛлімшелерге қаралады. Біз сіздердің 
назарларыңызға псевдомембранозды колит дамуында жҧқпалы 
аурулар ауруханасына тҥскен клиникалық жағдайды ҧсынамыз. 
 Науқас К,  73 жаста, зейнеткер, 2013 жылы  8 қараша кҥні 
ҚКЖАА  интенсивті терапиѐ бӛліміне ауыр жағдайда   «Жедел 
гастоэнтероколит ауыр ағымды, асқынуы: гиповолемиѐлық шок 
2-3 сатысы, ішектің қатерлі ісігі?» деген диагнозбен келіп тҥсті. 
Тҥскен кездегі шағымдары: Әлсіздік, сҧйық нәжіс, іштегі ауру 
сезімі, ауыздың қҧрғауына, дене қызуының жоғарлауына науқас 
шағымданды. 
Ауру тарихында  қызының айтуы бойынша  анасы 2013 
жылдың қаңтар айынан бастап әлсіздік, қақырықты жӛтел, 
қалтырау, басының ауруы, тәбетінің жоғалуы, арықтау белгілері 
басталды. Дәрігерлерге ӛздігінен қаралмай дәрілік шӛптермен 
емделген. Қақырыққа қарсы препараттар қабылдаған. 2013 
жылдың қыркҥйек  айынан бастап әлсіздік кҥшейіп, тамаққа 
тәбеті мҥлдем болмай жағдайы нашарлады. Осы шағымдарға 
байланысты дәрігерлерге қаралмады. Соңғы жағдайының 
нашарлауы қараша айының  басынан әлсіздіктің кҥшеяімен 
және қалтырау пайда болуымен кӛрінді. Соңғы екі кҥн бойы 5 
реттен сҧйық нәжіс болған, линекс қабылдаған бірақ әсері 
болмаған. 
Обьективті кӛрінісі: Науқасты қарап тексергенде жағдайы ӛте 
ауыр, интоксикациѐ белгілері байқалады. Тері жабындылары 
бозғылт, пастозды бет. Тері жабындылары қҧрғақ, солғын. 
Менингеалды симптомдар теріс. Катаральды белгілер жоқ. 
Жҥрек тондары тҧйық, аритмиѐ, жіп тәрізді пульс, жҥрек 
ҧшында систолалық шу, тахикардиѐ  минутына  118 рет. 
Артериалды гипотониѐ. Қан қысымы  вазопрессорлармен 
тҧрақталып тҧр. Ӛкпеде әлсіреген тыныс, барлық алаңында 
бірен – саран сырылдар. Тілі қҧрғақ, ақ жабынмен қапталған. Іші 
тартылған, барлық аймағында ауру сезіммен. Ішперденің 
тітіркену белгісі кҥмәнді. Бауыры қабырға доғасында. Ҥлкен 
дәреті жиі, сҧйық, иісі жағымсыз. Зәр шығару ауру сезімсіз, аз 
мӛлшерде. 
Анализдік кӛрсеткіштері: Жалпы қан анализі: Эритроциттер 
4,48х10;</л, Гемоглобин 105 г/л, Лейкоциттер 37,7х10⁹/л, 
Гранулоциттер 88,8 %, Моноциттер 5 %, Лимфоциттер 9%, 
Тромбоциттер 184х10⁹/л,  ЭТЖ  16 мм/ч 
Жалпы зәр анализі:  Кӛлемі 20,0 мл, тҥсі сары, тҧнықтығы 
лайлы, реакциѐ 5,5, салыс.тығыздығы 1025, ақуыз 200мкл, 
эпителиалды  жасушалар кӛп мӛлшерде, лейкоциттер 125мкл. 

Коагулограмма: ПҚ (протромбинді қатынас) 1.60, фибриноген 
концентрациѐсы 2,4 г/л, рекальцификациѐ уақыты 103 сек, 
тромбо-тест 3 дәреже, эталонді тест- теріс. 
Биохимиялық қан анализі: АЛТ 38 бірлік/л, АСТ 90 бірлік/л,  
глякоза2,8 ммоль/л, жалпы  билирубин 11,2 мкмоль, А-амилаза 
126 бірлік/л, несеп нәрі 12,9 ммоль/л, креатинин 210,5 
мкмоль/л, холестерин 1,2 ммоль/л, триглицирид 0,3 ммоль/л, 
жалпы белок 57 г/л, альбумин 17,5 г/л, сілтілі  фосфатаза 16,8 
бірлік/л, ГГТ 18 бірлік/л, ЛДГ 732 бірлік/л, тимол сынамасы 8,6 
бірлік/л 
Копрограмма 08.11.13ж: лейкоциттер -7-8 кӛру алаңында, 
эритроциттер-1-3 кӛру алаңында. 
Рентгенограммада: ӛкпе туберкулезінен кейінгі қалдық 
ӛзгерістер. Екі жақтағы ӛткінші эмфизема. 
Рентгенография: ішек ӛткізбеушілік кӛріністері. 
УЗИ: Созылмалы калькулезды холецистит.  Созылмалы 
панкретит.   
Жедел іш синдромы анықталғаннан бастап екі рет хиругтың 
консультациѐсы жҥргізілді.   
Қорытынды: Жедел хирургиѐлық патологиѐ анықталмады.  
Науқастың жасын және қосымша ауруларын, асқазан ішек жолы 
және кеуде қуысының ӛзгерістері ескере отырып терапевтің 
консультациѐсы жҥргізілді. Қорытынды: терапиѐлық патологиѐ 
жоқ. 
08.11.2013жылы сағат 14:00 де консилиум ӛтті. Аурудың 
тарихымен танысты. Ауру анализдеріне, обективті тексеру 
кӛрсеткіштеріне, лабораторлы-инструментальды корсеткіштерге 
қарап мынадай қорытынды жасалды: 
-аурудың созылу уақыты (науқас 2013 жылдың қаңтар айынан 
бастап) -қақырықпен жӛтел, әлсіздік, қалтырау,температура 
ӛлшемеген. 
-маусым айында жағдайы тӛмендеген-салмақ жоғалтқан, 
тексерілмеген. 
-2013жылдың қыркҥйек айынан бастап тәбеті жоғалған, кіндік 
айналасы ауырған, іші ӛткеннен салмақ тӛмендеген. 
-жағдайы нашарлағанда ӛз бетінше емделген, әр тҥрлі 
спектордағы дәрілерді қабылдаган. 
-соңғы рет жағдайының нашарлауы бир апта кӛлемінде-
қалтырау, әлсіздік 2 рет кҥніне 5 реттен сҧйық нәжіс. 
-анамнезі бойынша: науқас ҧзақ уақыт тексерілмеген (1982 
жылдан бері), қызының айтуы бойынша жас кезінде сол жақты 
пневмониѐ, іш қату, созылмалы пиелонефрит болған. 
Жалпы обьективті жағдайы, анализдері бойынша, хирург, 
терапевт, невропатолог консультациѐсында болды, рентген, 
УЗИ, ЭКГ кӛрсеткіштерін талқылай отырып консилиум 
қорытындысы: 
Консилиумнің шешіммен мынадай клиникалық диагноз : 
Псевдомембранозды  антибиотикоассоциирленген колит. 
Асқынуы: инфекционды-токсикалық  шок 3 сатысы. ЖБЖ, 
олигуриѐ. Ішектің С-r? Ісіктік интоксикациѐ, ішек 
ӛткізбеушілікпен асқынған (рентгенологиѐлық). Қосалқы 
диагноз: Туберкулезды инфекциѐның қалдық кӛріністері 
(рентгенологиѐлық) негізделді.  
Қаншалықты іс - шара жасағанға қарамастан бҧл жағдай сәтсіз 
аѐқталды. Ӛйткені науқас ауруханаға кеш және ауыр жағдайда 
тҥсті. Созылмалы қосалқы аурулар науқастың жағдайын  
нашарлатты. Кӛпағзалық жетіспеушіліктің дамуы ӛлім себебін 
тудырды. 09.11.13ж биологиѐлық ӛлім тіркелді. 
Диагностика жҥргізу барысында дәрігерлер мынадай  
қиыншылықтарға кездесті: 
 Науқастың ауыр жағдайда тҥсуі  
 Аурудың ҧзақтығы (2013 жылдың қаңтарынан) 
 10 жыл аралығында дәрігерлерге қаралмаған 
 Жағдайының ҥдемелі  нашарлауы (тәбетінің тӛмендеуі, дене 
салмағының жоғалуы) 
 Стационарда қысқа мерзімде болуы (15 сағат 40 минут) 
Патологанатомның зерттеуі бойынша диагноз сәйкес келді. Бҧл 
кӛрсеткіш бойынша мынадай қорытынды жасауға болады. 
Қорытынды: 
1. Псевдомембранозды колит - бҧл антибиотикотерапиѐның 
потенциалды асқынуы. Ол терапиѐлық және хирургиѐлық 
патологиѐсы бар әртҥрлі науқастарда дамуы мҥмкін. 
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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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ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ИНФЕКЦИОНИСТА 
 
Резяме: Одна из актуальных проблем современной медицины – диареѐ, свѐзаннаѐ с приемом антибиотиков. Псевдомембранозный колит 
(ПМК) ѐвлѐетсѐ вариантом тѐжелого течениѐ антибиотикоассоциированной диареи. Представленный клинический случай демонстрирует 
развитие ПМК у пожилой пациентки. Возраст, сопутствуящаѐ патологиѐ, длительный период неконтролируемого самолечениѐ ѐвились 
факторами риска развитиѐ тѐжелого течениѐ ПМК с летальным исходом.  
Ключевые слова: антибиотикоассоциированнаѐ диареѐ, псевдомембранозный колит. 
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PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS IN PRACTICE OF THE DOCTOR OF INFECTIOUS DISEASE   
 

Resume: One of the urgent problems of modern medicine - diarrhea associated with antibiotics. Pseudomembranous colitis (PMC) is the variant of 
the severe antibiotic associated diarrhea. In this article clinical case of the PMC in an elderly patient was presented.  Age, comorbidities, a long 
period of uncontrolled self-treatment were risk factors for severe course of PMK with the fatal clinical outcome.  
Keywords: antibiotic diarrhea, pseudomembranous colitis.  
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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. 


