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№1 Бала аурулары кафедрасы 
 

СӘБИЛЕРДЕГІ ТҦМАУДЫҢ ӘРТҤРЛІ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ КЕЗЕҢДЕРІНДЕГІ КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Сәбилердегі  эпидемиялық және эпидемия аралық кезеңдердегі тұмаудың клиникалық ерекшеліктеріне арналған жұмыс. Эпидемиялық 
кезеңде тұмау ауыр түрде ӛтеді, респираторлық кӛріністерінен бұрын улану белгілері, токсикалық асқынулардың дамуымен жүреді.  
Эпидемия аралық кезеңде шамалы улану белгілерімен  және де жиі бронхӛкпелік патологиялардың асқынуларымен  жүреді.  
Түйінді сөздер: тұмау, пневмония, эпидемиялық және эпидемия аралық кезеңдер  
 
Ӛзектілігі. Балалар арасында жедел респираторлы инфекциѐлар 
ең жиі кездесетін аурулар болып саналады. Респираторлы 
инфекцилардың ішінде тҧмау ауруы жиі кездеседі, ал 
эпидемиѐлық  кезеңде кездесу жиілігі   70-85% қҧрайды. 
Баланың жас ерекшеліктеріне қарай тҧмаудың қауіптілігі ӛте 
жоғарырақ. Әдебиеттік мәліметтер бойынша ӛмірінің алғашқы 
айларындағы балаларда, ӛмірінің екінші жарты жылдығындағы 
сәбилерге қарағанда тҧмаудан шетінеу 3 есе жоғары болып 
келеді.    
Тҧмауға эпидемиѐлық кезеңде кӛтерілу шыңы тән, әсіресе 
қазан-наурыз айларында, бірақта тҧмаумен ауыру жағдайлары 
эпидемиѐ аралық кезеңдерде кездесетіні белгілі, ѐғни ол 
иммундытолерантты адамдардың организмінде тҧмау вирусы 
персистеленіп жҥруіне байланысты. 
Әдебиеттік мәліметтер бойынша сәбилерде тҧмаудың 
клиникалық кӛрінісі әртҥрлі екендігін кӛрсетеді, ѐғни жасырын  
және ӛте жылдам тҥрде дамитын тҥрлерімен кӛрініп, соңы ӛлім 
себептерімен аѐқталады. Бҧл кӛптеген факторларға байланысты 
және де ары қарай талқылап, оқуды талап етеді. 
Ғылыми зерттеудің мақсаты: сәбилердегі  әртҥрлі 
эпидемиѐлық  кезеңдердегі  тҧмаудың клиникалық 
ерекшеліктерін зерттеу болды. 
Материалдар мен әдістер. Алматы қаласының  Балалар 
қалалық клиникалық жҧқпалы ауруханасында (БҚКЖА)  ЖРВИ 
диагнозымен тҥскен 10 кҥннен және 1 жас аралығындағы 208  
сәбилердің  ауру тарихына талдау жҥргізілді, олардың ішінде 

123  бала эпидемиѐ кезеңінде ауырса, ал  85  бала эпидемиѐ 
аралық кезеңдерде ауырған. 
Нәтижелер және талқылау. Респираторлы инфекциѐлардың 
этиологиѐлық факторын вирусологиѐлық тҧрғыда анықтау 
барысында осы науқастарға қанның сары суынан тҧмаудың 
антигендерінн анықтау жҥргізілді. Вирусологиѐлық әдіспен 
тексерілген 208 сәбилердің 161 тҧмаудың вирустары анықталды  
(106 –  эпидемилық кезеңде және 52 – эпидемиѐ аралық 
кезеңде). Осы науқастар біздің тексеру тобының  негізін қҧрады. 
Вирустарды типирлеу кезінде науқастардың кӛбісінде тҧмау 
микст-инфекциѐ  тҥрінде туындаған – А және В вирустарының 
қосарланып кездесуі анықталған. Бҧл эпидемиѐлық мерзімге 
байланысты болған жоқ. 
Сәбилердің барлығына жалпы клиникалық тексерулер 
жҥргізілді  (ЖҚА, ЖНА, копрограмма; кеуде қуысындағы 
ағзалардың рентгенографиѐсы, ЭКГ, нейросонографиѐ – 
кӛрсеткіштері бойынша). 
Эпидемиѐ кезеңінде ауырған балалардың клиникалық 
кӛріністеріне сараптама жасау барысында  тҧмаудың жедел 
басталғаны анықталды. Басты белгілері улану синдромымен 
кӛрінсе, катаралды белгілері онша айқын болмаған. (1 кесте). 
Улану белгілері дене қызуының субфебрилді  деңгейге және  
гипертермиѐға дейін жоғарлауымен кӛрінді, тері 
жабындыларының  бозаруы, жалпы жағдайының, ҧйқысының 
бҧзылуы, мазасыздық (100%), емуден бас тарту, емген сҥтінің 
қайта шығуы   (12,8%).   

 
1 кесте - Сәбилердегі тҧмаудың әртҥрлі эпидемиѐлық кезеңдеріндегі клиникалық кӛріністерінің ерекшеліктері 

Клиникалық кӛрінісі 
 
 

Эпидемиѐлық кезең 
n   =  109 

Эпидемиѐ аралық кезең 
n  =  52 

Абс. % Абс. % 

Дене қызуының жоғарлауы 109 100±0,09 52 100±0,1 

Мазасыздық  109 100±0,09 52 100±0,1 

Мҧрынның бітіуі 51 46,8±4,7 23 44,2±6,8 

Жӛтел  109 100± 0,09 52 100±0,1 

Лоқсу (срыгиваниѐ) 14 12,8±3,2 7 13,5±4,7 

Қҧсу  26 23,8±3,2 23 44,2±6,8 

Метеоризм 40 36,7±4,6 33 63,5±6,7 

Іштің ӛтуі 49 44,9±4,8 33 63,5±6,7 

Ентікпе  64 58,7±4,7 30 57,7±6,8 

Дауыстың қарлығуы 21 19,3±3,8 6 11,5±4,4 

Тырысулар  23 21,1±3,9 13 25,0±6,0 

 
44,9% науқастарда іштің ӛтуі, метеоризм (36,7%), қҧсу (23, 8%) 
байқалды.  Анықталған асқазан ішек жолдарының бҧзылыстары 
токсикоз белгілеріне және тҧмаудың жедел ішек 
инфекциѐларымен 26 науқаста (23,4%) қосарлануына 
байланысты анықталынып отыр. У 21,1% науқаста жайылмалы 
тырысулар анықталды, тоникалық сипатта болды, кӛбінесе дене 
қызуының 38 С жоғарлауына байланысты тоникалық  тырысулар 
болды. Осы балаларды нейросонографиѐ әдісімен тексерген 
кезде вентрикуломегалиѐ анықталды.  
Тыныс жолдарының зақымдануы  аурудың бірінші кҥніне бастап 
байқалды, ол мҧрынның бітуімен(46,8%), аңқаның қызаруымен, 
қҧрғақ жӛтелмен (100%), дауыстың қарлығуымен кӛрінді.  
Науқастардың кӛбісінде (66%) респиарторлы жолдардың 
зақымдануы ринофарингит (60,6%) тҥрінде ӛтті.  24,8%  

балаларда обструктивті бронхиттің белгілерімен ӛтсе,  11,0%- 
ларинготрахеитпен кӛрінді.  
 58,7%  балада ентікпе байқалды, кӛбінесе жаңа туылған 
нәрестелерде (66,7%)  жиі кездесті. Ентікпе сәбилердің 
кӛбісінде аралас сипатта болды және 15%  инспираторлы ентігу 
байқалды, ѐғни ол жедел ларингиттің кӛрінісіне және 
кӛмекейдің стенозына байланысты болды.       
Тҧмаудың эпидемилық кезеңінде  асқынған ағымы 
науқастардың 74,6% кездесті. Асқыну кӛбінесе аурудың 4-5 
кҥндерінде дамыды, нейротоксикоздың клинкалық белгілері 
алғашқы тәліктерде анықталды (2 кесте). 
Тҧмау кезінде ең жиі кездесетін асқынуы  отит (40,4%) болды, 
жиі катаралды сипатта болса, 3% іріңді отит кедесті.  
Тҧмау инфекциѐсы жҥрек қан тамыр жҥйесі бойынша да 
ӛзгерістерді туындатты. Науқастардың  34,9% миокардит 
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анықталды, ол жҥрек шекараларының кеңеяімен, жҥрек 
ҥндерінің кереңделуімен, тахиакрдиѐ, сирек жағдайда 
брадикардиѐмен кӛрінді.  Бҧл асқынулар жиі жаңа туылған 

нәрестелерде  анықталғандығын айта кету керек. 24,8% 
науқастарда аурудың бірінші кҥнінен бастап нейротоксикоздың 
белгілері кӛрініс берді. 

 
2 кесте - Балаларда әртҥрлі эпидемиѐлық кезеңдеріндегі  тҧмаудың асқынулары 

Асқынулары  
 
 

Эпидемиѐлық кезеңі 
n   =  109 

Эпидемиѐаралық кезеңі 
n  =  52 

Абс. % Абс % 

Ларинготрахеит 9 8,3±2,6 11 21,1±5,6 

Бронхит 15 13,8±3,3 19 36,5±6,6 

Пневмониѐ 26 23,8±4,0 13 25,0±6,0 

Нейротоксикоз 27 24,8±5,9 5 9,6±4,0 

Отит 44 40,4±6,8 16 30,8±6,4 

Миокардит 38 34,9±6,6 10 19,2±5,5 

  
Респираторлы асқынулардың ішінде жиі пневмониѐ (23,8%) 
кездесті, ол аурудың 3-5 кҥндерінде жалпы жағдайының 
нашарлауымен, дене қызуының қайта кӛтерілуімен, ентікпенің 
ҥдеуімен, цианозбен, тахикардиѐмен, тыныс жетіспеушілігінің 
(46%) дамуымен кӛрінді. Жӛтел пневмониѐның басты белгісі 
емес. Ӛкпеде  перкуторлы қораптық дыбыс естіледі, 
аускультациѐда әлсіз дыбыс, ҧсақ кӛпіршікті сырылдар естіледі. 
Балалардың 13,8% бронхит кездесті және де тыныс 
жолдарының обструкциѐлық белгілерімен ӛтті  (обструктивтік  
бронхит). Науқастарда жӛтелдің кҥшеяі айқын болды, 66%  
тыныс жетіспеушілігінің белгілерімен ӛтті.  Перкуторлы қораптық 
дыбыс, аускультациѐда қатаң тыныс, әртҥрлі калибрлі ылғалды, 
қҧрғақ сырылдар естіледі,  ал науқастардың бір бӛлігінде қҧрғақ 
ысқырықты сырылдар естілді.  Обструктивті бронхит жиі 
нәрестелерде кездесті және ауыр тҥрде ӛтті.  
Эпидемиѐ аралық кезеңде науқастарда (80%) тҧмаудың 
клиникалық белгілері біртіндеп басталды. Улану белгілері (дене 
қызуының жоғарлауы, әлсіздік, мазасыздық, бозғылттық, 
тәбеттің тӛмендеуі) шамалы  болды. Бҧл токсикалық 
асқынулардың миокардиттің (19,2%),  нейротоксикоздың  (9,6%) 
тӛмен деңгейде кездескенін кӛрсетті.  Сонымен бірге осы кезде 
ішектік синдром жиі байқалды, ол нәжістің сҧйылуымен, 
метеоризммен, сирек жағдайда қҧсумен байқалады (1кесте).  
58%  науқастарда тҧмау жедел ішек инфекциѐсымен 
қосарланды, ол шартты –патогенді флорамен  туындаған. 
 25% науқастарда жайылмалы клоникалық-тоникалық сипаттағы 
тырысулар байқалды. Тҧмаудың эпидемиѐ кезіндегі 
ауырғандардан айырмашылығы тырысулар аурудың кеш 
мерзімінде  асқынған кезінде  дамиды (обструктивный бронхит, 
пневмониѐ.  Перенаталды энцефалопатиѐның   ҥдемелі 
гипоксиѐ фонындағы кӛрінісі болуы мҥмкін  (осы науқастардың 
барлығында тыныс жетіспеушілігі байқалды). 

Тыныс жолдары жағынан катаралды кӛріністер  75%  
ринофарингит, 11,5% -  ларингит,  7,7% - обструктивті  бронхит, у 
5,8% - жедел бронхит тҥрінде ӛтті. 
Эпидемиѐ аралық кезеңде тҧмаумен ауырған науқастарда 83,7%  
асқынулар кездесті. Әдетте аурудың 4-5  кҥнінде қослып, 
вирустық-бактериалды  сипатта болды.  Ең жиі асқынуларының 
бірі бронхит (36,5%), обструктивті синдром (15) науқаста әртҥрлі 
жәрежедегі тыныс жетіспеушілігімен кӛрінді.  25% науқаста 
пневмониѐ анықталды, қабыну екі жақты немесе біріккен 
ошақты тҥрде болды. Ларингит 11 науқаста кездесті,  8  
стеноздың I-II  дәрежелерінің белгілері байқалды. 
Тҧмаудың респираторлы асқынулары эпидемиѐ және эпидемиѐ 
аралық кезеңдерінде айырмашылықтар болған жоқ. 
Тҧмаудың эпидемиѐ кезеңімен салыстырғанда отит  30,8%,  
нейротоксикоз  9,6%, миокардит – 19,2%, болды. 
Клинико-вирусологиѐлық анализдердің нәтижесіне сҥйенсек, 
тҧмаудың әртҥрлі эпидемиологиѐлық кезеңдерінде  
клиникалық кӛрінісі вирустың туындатқан тҥріне байланыссыз 
болды.  
Қорытынды:  
1. тҧмаудың әртҥрлі эпидемиологиѐлық кезеңдерінде  
нәрестелер арасында жиі  кездесті және асқынулармен ӛтті. 
2. тҧмаудың клиникалық кӛріністері эпидеимиѐ және 
эпидемиѐ аралық кезеңдерде әртҥрлі екендігін кӛрсетті. 
3.    эпидемиѐ кезеңінде респираторлы кӛрінісіне қарағанда 
улану  белгілері айқынырақ.  
4.    токсикалық асқынулардың (нейротоксикоз, миокардит) 
дамуымен ӛтті. 
5.    эпидемиѐ аралық кезеңде улану белгілері шамалы болды.  
6.   бронхӛкпелік асқынуларымен, пневмониѐ, обструктивті 
бронхит тҥрінде кӛрінді. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В РАЗЛИЧНЫЕ   
ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

 
Резюме: Клинические проѐвлениѐ гриппа в эпидемический и межэпидемический периоды  различны.  В эпидемический период грипп 
протекает тѐжело, с преобладанием интоксикации над респираторными проѐвлениѐми, с развитием токсических осложнений. В 
межэпидемический  период заболевание протекает с умеренными проѐвлениѐми интоксикации, но чаще осложнѐетсѐ бронхолегочной 
патологией в виде пневмонии  и обструктивного бронхита. 
Ключевые слова: грипп,  пневмониѐ, эпидемические и межэпидемические  периоды. 
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CLINICAL COURSE OF INFLUENZA IN CHILDREN IN THE FIRST YEAR OF LIFE IN DIFFERENT PERIODS OF EPIDEMIC 

 
Resume: This job of clinical features of influenza infection of infants in the epidemic and interepidemic period. Revealed that in the epidemic 
period, influenza is more severe, with a predominance of respiratory manifestations of intoxication, with the development of toxic complications. In 
interepidemic period of moderate influenza is often complicated by intoxication and bronchopulmonary diseases.            
Keywords: influenza, pneumonia, epidemic and interepidemic period. 
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СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ В Г. АЛМАТЫ 

 
В статье проведен анализ обращений и лечения детей с судорожным синдромом  на станцию скорой медицинской помощи. 
Проанализированы причины возникновения, методы медикаментозной терапии судорог у детей в условиях СНМП, показания к 
госпитализации. Клиническая картина характеризуется многообразием клинических проявлений, но в большинстве случаев  имеется 
гипертермия. 
Ключевые слова: судороги у детей, гипертермия, неотложная помощь. 
 
Судорожный синдром — одна из универсальных реакций  
детского организма на многие виды воздействиѐ. Он 
наблядаетсѐ при эпилепсии  а также может быть симптомом 
травматических поражений головного мозга, острых и 
хронических нейроинфекций и инфекционно-аллергических 
поражений мозга, экзогенных интоксикаций остро возникаящей 
гипоксии, а также некоторых соматических заболеваний и об-
щих инфекций, протекаящих с ѐвлениѐми интоксикации и 
гипертермии. Распространённость судорог у детей составлѐет 
17-20 случаев на 1000 детского населениѐ. Около половины всех 
судорожных припадков приходитсѐ на возраст до 15 лет, из них 
наибольшее количество судорог отмечаят в возрасте от 1 до 9 
лет. Судорогами обусловлено около 10% вызовов скорой 
медицинской помощи к детѐм. По литературным данным 
судорожный синдром наблядаетсѐ чаще у детей до 3-х лет, что 
свѐзано с низким порогом возбудимости нервной системы и 
способностья организма отвечать на вредные факторы 
генерализованной  реакцией.  
Цель исследованиѐ: изучить обращаемость детского населениѐ  
по поводу судорог, клинические проѐвлениѐ судорожного 

синдрома  и оказание неотложной помощи на догоспитальном 
этапе г. Алматы.   
Материал и методы исследованиѐ. Нами были 
проанализированы карты вызовов скорой помощи где был 
выставлен диагноз судорожный синдром, всего 389 вызов, из 
них к мальчикам 54,4% , к девочкам 45,6%. Поводом к вызову 
ѐвлѐлись мотивы: судороги, повышениѐ температуры тела и 
бессознательное состоѐние, расстройства дыханиѐ с 
нарушением его ритма и цианозом кожных покровов.  
 Результаты исследованиѐ и их обсуждение. По возрасту 
наибольшее количество вызовов приходитьсѐ на детей до 3-х 
лет (67,3%). Из наиболее часто предъѐвлѐемых жалоб были: 
судороги (100%), повышение температуры тела (77%), вѐлость 
ребенка (46%). По данным анамнеза 48,5% детей состоѐло на 
диспансерном учете у невропатолога с диагнозом: 
гипертензионный синдром, судорожнаѐ готовность, 
перинатальнаѐ энцефалопатиѐ, органическое поражение 
головного мозга. 

 

 
Рисунок 1 - Причины развитиѐ  судорожного синдрома  % 

 
Таким образом наиболее частой причиной развитиѐ 
судорожного синдрома у детей ѐвлѐятсѐ развитие 
гипертермического синдрома (67%). Другие этиологические 
факторы встречаятсѐ значительно реже:  эпилепсиѐ  - 25%, 
эффективно-респираторные пароксизмы – 5%, отравлениѐ и 
травмы около 3%.  
По характеру мышечных сокращений различаят судороги 
клонические и тонические. Клонические судороги 
характеризуятсѐ быстрой сменой сокращениѐ и расслаблениѐ 
скелетных мышц. При тонических судорогах происходит 
длительное сокращение мышц без периодов расслаблениѐ. У 

детей, особенно раннего возраста, судороги в большинстве 
случаев бываят генерализованными и имеят смешанный 
тонико-клонический характер.  
Наиболее часты в детской практике кратковременные 
генерализованные тонико-клонические фебрильные судороги. 
Как правило, они возникаят у нормально развиваящихсѐ детей 
в возрасте от 6 мес до 3-5 лет (преимущественно от 1 до 2 лет) 
на фоне подъёма температуры тела без признаков токсического 
или инфекционного поражениѐ мозга. Продолжительность 
фебрильных судорог невелика (обычно не более 5 мин). В 
большинстве случаев они имеят благоприѐтный прогноз и не 
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