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Жоғарғы тыныс жолдарының инфекциясы немесе суық тию - бұл балалық шақта жиі кездесетін аурулардың біріне жатады. Осыған 
байланысты оларды дұрыс дифференциалды диагностикалау және тиімді емдеу медициналық қауымдастықтың актуальды 
жұмысы болып табылады, оны шешу ауыр асқынулардың дамуына жол бермейді. Бұл мақалада жоғарғы тыныс жолдарының 
инфекциясының күрделі ағымы ретінде жедел тонзиллофарингит (ЖТФ) мәселесі қарастырылады.  
Түфінді сөздер: балалар, жоғарғы тыныс жолдарының инфекциясы, жедел тонзиллофарингит, стрептококкты 
тонзиллофарингит, антибактериалды терапия, симптоматикалық терапия, топикалық антисептиктер, Фарингосепт 
 
Тақырыптың өзектілігі.  
Жоғарғы тыныс жолдарының инфекциясы (ЖТЖИ) немесе суық тию - бұл ең көп таралған аурулардың бірі және балалардың 
балабақша мен мектептерде сабақтан қалуының  басты себептерінің бірі болып табылады. Көбінесе ЖТЖИ вирустық сипатта 
болады [1,2], вирустың 200-ден астам түрі аурудың басталуына қатыса алады, кейбір жағдайларда басқа жұқпалы қоздырғыштар 
себеп болады, мысалы бактериялар [3,4]. Аллергиялық және лимфа-гипопластикалық конституция типі бар балаларда ЖТЖИ 
ағымы жиі фарингальды сақинаның лимфоидты ұлпасының жедел қабынуымен асқынады. Бұл зақымданудың себебі көбінесе 
әртүрлі вирустар болып табылады, алайда кейбір жағдайларда патологиялық процеске негізінен ауа тамшылы жолмен өтетін 
бактериялар да А тобындағы стрептококктар, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae  және Mycoplasma немесе 
Хламидиоздың әртүрлі типтері [5,6], қатыса алады.Олардың вируленттілігіне қарай, баланың иммундық статусына және 
конституциясына байланысты, бездердің, аденоидтардың, жұтқыншақтың және ішектің аймағын қамтитын жергілікті қабыну 
дамуы мүмкін. 5 жастан 15 жасқа дейінгі балаларда жедел тонзиллофарингит (ЖТФ) көбінесе маусымдық тәуелділікте (қыста, 
көктемде) жиі кездеседі, бұл сонымен қатар жалпы ауруға: скарлатина, инфекциялық мононуклеоз, герпес инфекциясы немесе 
аффикалық стоматитке ілеспелі түрде жүруі мүмкін. ЖТФ - шырышты қабықтың және ауыз жұтқыншақтың лимфа 
құрылымдарының (бадамша бездер, жұтқыншақтың артқы қабырғасының лимфоидты фолликулалары) жедел инфекциялық 
қабынуы. ЖТФ - бұл полиэтиологиялық ауру, сондықтан бұл термин (ЖТФ) этиологиясы анықталмай (вирустық/бактериалды, ең 
алдымен стрептококк/саңырауқұлақтар) клиникалық диагноз ретінде қарастырылмайды [7].  
ЖТФ-мен бірге ЖТЖИ-нің клиникалық көріністері. 
Тонзиллофарингиттің алғашқы белгілері – бадамшалардың қызаруы және ісінуі (катаральды тонзиллофарингит) немесе 
фолликулит (фолликулярлық тонзиллофарингит), әсіресе жұтыну кезіндегі жұлдыру, күйдіру және ауырсыну сезімдері. Кейін 
температураның үлкен сандарға дейін жоғарылауы, жақ асты  және мойын лимфа түйіндерінің ауыруы мен ісінуі байқалуы 
мүмкін, кейде құлақтағы ауырсыну пайда болады. Ауырсыну симптоматикасы және  жалпы әл-ауқатының нашарлауы салдарынан 
пациенттердің тәбеті төмендейді, күнделікті белсенділігі бұзылады, бала балабақшаға бара алмайды.Бадамша бездерінің жиі 
қайталанатын инфекциясы көбінесе перитонзиллалар мен тонзиллалардың тіндерінде құрылымдық өзгерістер мен 
тыртықтардың пайда болуымен созылмалы қабынуға әкеледі. Әдетте созылмалы тонзиллофарингит ісіну, нашар жұту, ауыздағы 
жағымсыз дәм, ауыздағы жағымсыз иіс (жасуша фрагменттерінің көп болған жағдайда) және алдыңғы тері қабығының жұмсақ 
қызаруы сияқты белгілермен бірге жүреді. Науқастар көбінесе мандибулярлы буындағы лимфа түйіндерінің қысымына 
байланысты тонзиллялардағы жергілікті ауырсынуға шағымданады. Кейде бездердің ішінен ыдырайтын өнімдер - сұйық ірің  
бөлінеді. Созылмалы қабыну ауыр тонзиллярлы гиперплазияға әкелуі мүмкін, бұл кезде жұту және тыныс алу қиындайды, бұл 
тонзиллэктомияға көрсеткіш болып табылады. Стрептококк инфекциясы кезінде антиденелер өндірісі басталуы мүмкін, 
нәтижесінде мысалы, нефрит,кардит сияқты жүйелік аурулары пайда болуы мүмкін. Бұл әртүрлі органдарға әсер етуі мүмкін 
антиген-антидене кешендерінің түзілуіне байланысты. 
ЖТФ-пен бірге ЖТЖИ диагностикасы мен емінің принциптері. 
Созылмалы патологияның пайда болуына жол бермеу үшін дәрігердің негізгі міндеті - жедел үдерісті уақытылы диагностикалау 
және емдеу. Созылмалы үдеріс  болған жағдайда жүйелі түрде аурудың дамуын болдырмау үшін емдік және алдын алу шараларын 
жүргізу қажет. 
Әдетте, жедел немесе созылмалы тонзиллофарингит диагнозын қою айтарлықтай қиындық тудырмайды: ол анамнез және 
клиникалық көріністер негізінде қойылады. Вирустық және бактериялық үдерістің арасында дифференциалды диагностикалау 
барысында қиындықтар туындайды. Вирустық ЖТФ пен фарингиттің үлесі ЖТЖИ жалпы санының шамамен 2/3 құрайды. Жөтел, 
ринит, дене температурасының мерзімді жоғарылауы, конъюнктивит, экзантема, бұлшықеттер мен буындардағы ауырсыну, 
жұтқыншақтағы мөлдір секреция, тілдің ісінуі және диарея көбінесе аурудың вирустық сипатын көрсетеді. Біріншілік немесе 
екіншілік бактериалды инфекцияның клиникалық ағымы басында катаральды симптомдармен сипатталады, серозды 
секрециялар жақын арада бездерде жабындылардың пайда болуымен фибринді болады.Педиатриялық тәжірибеде БГСА үшін 
арнайы экспресс-тесттер қолданылады, бұл пациенттің төсегінде 10 минут ішінде диагноз қоюға мүмкіндік береді. Осы жедел 
сынақтардың көпшілігі бактериалды жасуша қабырғасының С-пептидін анықтауға негізделген. Тесттің спецификасы - 90%, 
сезімталдық - 80-90% құрайды. Егер тест оң болса, онда антибактериялды терапия тағайындалады. Сонымен қатар, диагнозды 
бездерден алынған жағындыдан микробиологиялық зерттеу арқылы растауға болады. Әдетте, емдеу амбулаториялық негізде 
жүзеге асырылады. 
ЖТЖИ емдеудің нақты анықталған әдістері жоқ, сондықтан симптоматикалық емдеу қолданылады. Симптоматикалық емде келесі 
препараттар жиі қолданылады: антипиретикалық, қабынуға қарсы, деконгестанттер, ауырсынуды басатын анальгетиктер, жеке-
жеке және бір-бірімен біріктірілген түрде. Өкінішке орай, вирустық ЖТЖИ-да нәтиже бермейтін антибиотиктер жиі 
тағайындалады. Жоғарыда айтылғандай, антибиотиктер тек АБГС (А тобындағы бетта гемолитикалық стрептакокк) тудырған 
бактериялық инфекция жағдайында, сондай-ақ суперинфекцияның алдын-алу үшін ғана көрсетіледі. Антибиотиктерді шамадан 
тыс қолдану оларға негізгі қоздырғыштардың төзімділігін қалыптастыруға, саңырауқұлақ инфекциясының қосылуын, иммундық 
жүйенің әлсіреуін қоса, жанама әсерлердің пайда болу қаупін арттырады және экономикалық тұрғыдан денсаулық сақтау жүйесіне 
жүктеме артады. ЖТФ бар балалардағы жүйелік бактерияға қарсы терапияға арналған көрсеткіштерді анықтаумен байланысты 
негізгі проблеманы практикалық денсаулық сақтауда AБГС жедел диагностикасын кеңінен енгізу және қолдану арқылы шешуге 
болады. Кез-келген тәжірибелік дәрігер қолдана алатын ЖТФ диагнозы мен емінің алгоритмін ұсынады (1-кесте). 
 
 
 
 



Кесте 1 

 
 
ЖТЖИ мен ЖТФ терапиясының схемасы 
Стрептококкты тонзиллитке күдік туғанда қабыну симптомдарын жою үшін,сондай – ақ ерте және кеш жүйелі асқынулардың 
алдын алу үшін міндетті түрде антибактериалды терапия тағайындалады. Бұл диагнозға дәлел болып эпидемиологиялық, 
клиникалық мәліметтер,сондай – ақ экспресс-тест пен бактериологиялық зерттеулер көрсеткіш болады.  
Берілген процесстің емінде таңдаулы препараттар болып пенициллин тобындағы антибиотиктер мен макролидтер саналады. ( 2-
кесте). 
 
Кесте 2 

Дәрілер тобы Дәрілік препараттар Көрсеткіш  Дәлелдік 
деңгейі  

Пенициллиндер, бета-лактамазға сезімтал  
(J01СЕ) 

Феноксиметил пенициллин. 
Бензилпенициллин  

Қоздырғышқа 
эрадикация  

І++ 

Пенициллиндер комбинациясы, бета-
лактамаз ингибиторлар комбинациясын 
қосқанда (J01СR) 

Амоксициллин +клавулон 
қышқылы  

Қоздырғышқа 
эрадикация 

І++ 

Макролидтер (J01FA) Эритромицин 
Азитромицин 
Кларитромицин 

Қоздырғышқа 
эрадикация 

ІІ+ 

1топтағы цефаолспориндер (J01DB)   Цефазолин  Қоздырғышқа 
эрадикация 

ІІ+ 

3топтағы цефаолспориндер (J01DB)   Цефотаксим 
Цефтриаксон  

Қоздырғышқа 
эрадикация 

ІІ+ 

 
БГСА эрадикациялауға қажет терапия ұзақтығы азитромицинді (5 күн) (дәлелді деңгейі І) санамағанда 10 күнді құрайды. Соңғы 
уақытта 2-3 қатардағы цефалоспориндермен пероральды қысқа курстардың (5-7 күн) эффективтілігі салыстырмалы түрде жақсы 
деген мәліметтер шығуда,алайда бұл сұрақ ары қарай зерттеуді қажет етеді. Жүйелі антибиотиктерді вирусты ЖТФ кезінде 
тағайындау бактериалды асқынулардың алдын алмайды, сондықтан негізсіз болып саналады.  (дәлелдік деңгейі I) [7].Қызба және 
тамақтағы ауырсынуды басу үшін альтернативті препараттар болып стандартты ұсынылған мөлшерде стероидты емес қабынуға 
қарсы дәрілік заттар саналады.Балалар жасында  парацетамол және ибупрофен препараттарын тағайындау керек және 
инструкцияға сәйкес бір қабылдағанда 10-15 және 8-10 мг/кг мөлшерінде (дәлел деңгейі І) берілу қажет. Стрептококкты ЖТФ 
кезінде антипиретикалық препараттарды негізсіз қолданбау керек, өйткені бұл антибактериялды терапияның тиімділігін 
объективті бағалауды қиындатуы мүмкін. Емдеу режимінде жергілікті емдеуді қолдану қажет, оның мақсаты – ауырсыну 
синдромын  және басқа қабыну көріністерінің ауырлығын төмендету, сонымен қатар зақымдалған шырышты қабықтың екіншілік 
инфекциясының алдын-алу болып табылады. Ең жиі қолданылатын жергілікті антисептиктер: бензалконий хлориді, гексэтидин, 
амилметакрезол + дихлоробензил спирті, хлоргексидин, йод препараттары, октенидин, бензилдиметил, биклотимол, 
сульфаниламидтер, амбазон және т.б. Жергілікті антисептиктерді тағайындағанда олардың кейбіреулерінің белгілі бір 
уыттылығы (хлоргексидин) және аллергиялық реакциялардың (йод препараттары, сульфаниламидтер) пайда болу мүмкіндігіне 
байланысты қабылдау уақытының қысқалығы мен жас ерекшеліктерін де ескеру қажет.Реактивті ларингоспазм даму қауіпіне 
байланысты топикалық препараттар 2,5-3 жас аралығынан бастап тағайындалады. Жұтқыншақ ауруы кезінде жергілікті заттарды 
«ысқылау», бадамшаларды «майлау», жабындыларды механикалық алып тастау түрінде қолдану ұсынылмайды.Антисептикалық 
заттардың негізгі әсері – микроорганизмдердің  дамуына қолайсыз жағдайлар жасау болып табылады. Ең көп зерттелген 
антисептикалық дәрі-дәрмектердің бірі - 50 жылдан астам клиникалық тәжірибеде қолданылып келе жатқан 1955 жылы Г.Домагк 
(G. Domagk) пен С.Петерсен (S. Petersen) жасап шығарған -  амбазон болып табылады.Зерттеулер амбазонның орофарингс қуысына 
енгізгенде антибактериялды топикалық қасиетке ие екендігін және оның әдетте осы деңгейдегі инфекциялар (Streptococcus 
haemolyticus, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae және т.б.)  тудыратын қоздырғыштарға қарсы тиімді екенін көрсетті. 
Амбазон (Фарингосепт®) стафилококк инфекциясы кезінде орташа тиімді, асқазан-ішек жолында дисбактериоз белгілерін 
тудырмайды.Сонымен қатар, жоғары саңырауқұлаққа қарсы белсенділік, әсіресе ашытқы саңырауқұлақ Candida albicans - 
сапрофитке қатысты жоғары антифункционалды белсенділік көрсетілді. Препарат сапрофиттік флораға және ішек 
микрофлорасына айтарлықтай әсер етпейді, жүйелік әсері жоқ. 



Румыниядағы соңғы жасалған 2006–2007 жж зерттеу барысында (n = 509) амбазон фарингеальді инфекцияны тудыратын 
көптеген қоздырғыштарға қарсы белсенді екендігі расталды. Амбазонды назофарингеальды инфекциясы бар науқастарда, сондай-
ақ сау пациенттер тобында қолдану препараттың сілекейдегі белгілі бір концентрациясын тудырды, бұл препаратты 
қолданғаннан кейін 60 минуттан кейін барлық науқастарда бірдей болды.Сонымен бірге, амбазон 1,5 сағат ішінде сілекейде 
анықталып отырды, жергілікті антибиотиктердің әсеріне қарағанда физиологиялық оральды микрофлорада жойылу процессі 
жүрмеді. Көбінесе А тобындағы β-гемолитикалық стрептококктар арқылы дамыған фарингит және жедел тонзиллитпен 
ауыратын науқастар антибиотиктерді қабылдауды алғашқы белгілер басталғаннан кейін 2-3 күн ішінде жеңілдік сезінгеннен 
кейін науқасқа қабылдау реттілігін бұзған жағдайда мүмкін болатын асқынулар жөнінде сондай-ақ, антибиотикке резистенттілік 
даму мүмкіндігін ескертіп, сонымен қатар жүйелі антибактериалды терапияны топикалық заттармен қабыну мен тамақтағы 
ауырсынуды жою мақсатында қосымша қабылдау керектігі жайлы ұсыну өте маңызды. Амбазонды қабылдау  (3–4 күн 
аралығында себепші тісті жұлғаннан кейін) созылмалы асқынған периодонтиті бар науқастарда қабынудың асқынуын 2 есеге 
қысқартуға мүмкіндік туғызды. Жоғарыда айтылғандардың барлығы созылмалы периодонтит,асқыну сатысындағы науқастарға 
амбазонды қабыну асқынуларын алдын алу мақсатында тағайындауға мүмкіндік берді. Амбазон жақсы сіңірілу үшін таблетка 
түрінде шығарылады. Бактерицидтік және қабынуға қарсы әсері жылдам іске қосылуы, таблетканы толық сіңірілу үшін ауызға 
салып шайнау жеткілікті.Қазіргі кезде препарат балалар мен ересектер жақсы қабылдайтын классикалық,лимон, бал және лимон, 
жалбыз және даршын сияқты 5 түрлі дәмде шығарылады.Ересектерге ұсынылған доза  4-5 таблетка күніне (40-50 мг амбазон 
моногидрат) 3-4 күн арасында, 3 жастан асқан балаларға 3 таблеткан (30 мг амбазон моногидрат)  дәл сол курспен. 
Қорытынды. 
Жедел вирусты тонзиллофарингит иммунокомпетентті адамдарда өз бетімен жазылатын ауру ретінде қарастырылады, және де 
көбінесе жасалған емге тәуелсіз жақсару байқалады. Жедел стрептококкты тонзиллофарингитте жақсы   нәтиже жүйелі 
антибактериалды терапияны дер кезінде тағайындаған жағдайда ғана болатынын есте сақтау қажет.ЖТФ науқастарында  
патологиялық симптоматика мен өмір сапасын жақсарту үшін, науқастардың жағдайын жеңілдететін жергілікті терапия 
тағайындау ұсынылады. 
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ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ РАЗВИТИЕМ  
ОСТРОГО ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА У ДЕТЕЙ 

 
Резюме: Инфекции верхних дыхательных путей, или простудные заболевания, относятся к наиболее частым болезням в детском 
возрасте. В связи с этим их правильная дифференциальная диагностика и эффективное лечение представляют собой актуальную 
задачу медицинского сообщества, решение которой позволит предотвратить развитие тяжелых осложнений. В данной статье 
обсуждается проблема острого тонзиллофарингита (ОТФ) как осложненного течения инфекции верхних дыхательных путей.  
Ключевые слова: дети, инфекция верхних дыхательных путей, острый тонзиллофарингит, стрептококковый тонзиллофарингит, 
антибактериальная терапия, симптоматическая терапия, топические антисептики, Фарингосепт. 
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TREATMENT OF INFECTIONS OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT, ACCOMPANIED  
BY THE DEVELOPMENT OF ACUTE TONSILLOPHARYNGITIS IN CHILDREN 

 
Resume: Upper respiratory infections, or colds, are among the most common illnesses in childhood. In this regard, their correct differential 
diagnosis and effective treatment are an urgent task of the medical community, the solution of which will prevent the development of serious 
complications. This article discusses the problem of acute tonsillopharyngitis (OTP) as a complicated course of upper respiratory tract 
infection. 
Keywords: children, upper respiratory tract infection, acute tonsillopharyngitis, streptococcal tonsillopharyngitis, antibiotic therapy, 
symptomatic therapy, topical antiseptics, pharyngosept.  


