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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК ӨҢІРІНДЕГІ ҚКГҚ ҚОЗДЫРҒЫШЫ АЙНАЛЫМЫНЫҢ 
АЛҒЫШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫРЫМ-КОНГО ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ҚЫЗБАСЫНЫҢ 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ 
 

Түйін ҚКГҚ-ны уақтылы диагностикалау, геморрагиялық синдромды болжау және тиісті терапия көбінесе аурудың 
қолайлы нәтижесін анықтайды. ҚКГҚ клиникалық көріністерін зертханалық бағалау гематологиялық, биохимиялық, 
гемостазиологиялық зертханалық сынақтармен жүргізіледі. Диагнозды растау иммунологиялық, молекулалық-
генетикалық және вирусологиялық әдістермен жүзеге асырылады. 
Түйін сөздер: ҚКГҚ, зертханалық диагностика, молекулярлық-генетикалық типтеу, ПТР, ИФТ. 
 
Өзектілігі.  
Түркістан, Қызылорда, Жамбыл облыстарындағы 
ҚКГҚ табиғи ошақтары күрделі биоценотикалық 
кешен болып табылады, олар табиғи ошақтардың 
жандануына да, жойылуына да әкелуі мүмкін табиғи 
климаттық, әлеуметтік және ландшафтық-
географиялық факторлардың әсеріне ұшырайды. 
Оңтүстік Қазақстан аумағының күрт шөлейттенуіне 
байланысты ҚКГҚ вирусының таралу аймағының  
кеңею қаупі жоғары, тиісінше қазіргі эндемиялық 
ошақтардың эпизоотиялық және эпидемиялық 
әлеуеті жандануда [1]. 
Әлемдік және отандық ғылымның жетістіктері өзекті 
жұқпалы аурулардың алдын алу, диагностикалау 
және емдеу құралдарын әзірлеу мен енгізудегі, 
биологиялық-әлеуметтік сипаттағы төтенше 
жағдайлармен байланысты күтпеген оқиғалардың 
пайда болу қаупін азайтуға толық мүмкіндік 
бермейді.  
Қазіргі уақытта төтенше жағдайлар қатарына шығу 
тегі табиғи шұғыл оқиғалар ғана емес, сонымен қатар 
эпидемиялық асқынуларды тудыратын басқа да 
оқиғалар, оның ішінде халық үшін ықтимал қауіп 
төндіретін эпидемиялар мен эпизоотиялар 
жатады[3]. 

Соңғы жылдары, вирустық геморрагиялық 
қызбаларды қамтитын «жаңа» және «қайта 
туындаған» жұқпалы аурулардың өзектілігі ұлттық 
және халықаралық денсаулық сақтау жүйелері үшін 
ерекше маңызға ие болып отыр. 
Қырым-Конго геморрагиялық қызбасы кең ауқымды 
географиялық таралуымен, жаңа табиғи 
биотоптардың тіркелуімен, бұрын белгілі табиғи 
ошақтардың белсенділенуімен, ағымның 
ауырлығымен және өлімнің жоғары деңгейімен (80% 
дейін) сипатталады [2]. 
Республикамыздың оңтүстік өңірлерінде ҚКГҚ 
бойынша эпидемиологиялық жағдайды кешенді 
бағалау соңғы 5 жыл ішінде (2015 - 2019 жж.) өңір 
халқы арасында инфекцияны жұқтырудың бірең-
сараң жағдайлар мен жекелеген түрде жүретінін 
көрсетеді. ҚКГҚ ауруының жағдайлары H.a.asiaticum 
кенелерінің маусымдық белсенділігімен байланысты. 
Инфекцияны тіркеудің шыңы мамыр айында 
байқалды (53,18%), ер адамдар 2,2 есе жиі ауырады. 
Жөлек кенелердің белсенділігі кезеңінде малмен жиі 
байланыста болған малшылар, оқушылар арасында 
жағдайлардың жоғары жиілігі анықталды. 

 
 
1-сурет. 2015-2019 жж. Республикамыздың оңтүстік 
өңірлерінде ҚКГҚ тіркелу көрсеткіштері  
ҚКГҚ-ны уақтылы диагностикалау, геморрагиялық 
синдромды болжау және тиісті терапия көбінесе 

аурудың қолайлы нәтижесін анықтайды. ҚКГҚ 
клиникалық көріністерін зертханалық бағалау 
гематологиялық, биохимиялық, гемостазиологиялық 
зертханалық сынақтармен жүргізіледі. Диагнозды 
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растау иммунологиялық, молекулалық-генетикалық 
және вирусологиялық әдістермен жүзеге асырылады 
[2]. 
ҚКГҚ-ын зертханалық анықтау әдісіне жатады: 
- лейкопения, тромбоцитопения, қалыпты немесе 
баяу ЭЖЖ; 
- ҚКГҚ вирусының РНҚ, арнайы IgM, IgG.  
Вирусологиялық әдіс, әдетте, ҚКГҚ диагнозында 
ретроспективті мәнге ие. 
ҚКГҚ зертханалық диагностикасы мыналарды 
қамтиды: 
- ҚКГҚ ауруына күдікті, ҚКГҚ ауруына шалдығып 
қайтыс болған адамдардан және ҚКГҚ бойынша 
эндемиялық аумақтарда шығу тегі белгісіз қызбадан 
клиникалық материалға диагностикалық зерттеулер 
жүргізу; 
- осы аумақта КҚГҚ вирусының айналымын зерттеу 
үшін ҚКГҚ табиғи биотоптарында жиналған далалық 
материалдарға зертханалық зерттеулер жүргізу. 
(кенелер, тышқан тәрізді кеміргіштер, қарға тектес 
құстар, ауыл шаруашылығы жануарларының қан 
сарысуы) [5] 
Зертханалық диагностика, ҚКГҚ спецификалық 
маркерлерін анықтау. 
КҚГҚ зертханалық диагностикасы КҚГҚ 
қоздырғышының немесе оған қарсы антиденелердің 
нақты көрсетілуіне негізделген [6]. КҚГҚ 
науқастарынан алынған материалды зерттеу кезінде 
келесі әдістер қолданылады:  
1. Молекулалық - генетикалық-кері транскрипциясы 
бар полимеразды тізбекті реакция (КТ-ПТР). 
2. Иммунологиялық-иммуноферменттік талдау 
(ИФТ). 
3. Вирусологиялық әдіс. 
КҚГҚ - на тән клиникалық зертханалық өзгерістер: 
1. Лейкопения, тромбоцитопения, нейтрофильді 
гранулоциттер санының артуы, салыстырмалы 
лимфоцитоз, ESR баяулауы. 
2. Билирубин деңгейінің орташа жоғарылауы; АЛТ 
және АСТ белсенділігінің жоғарылауы (нормадан 2-5 
есе жоғары). 
3. Гемостаз жүйесінің жай-күйінің өзгеруі ең алдымен 
тамыр - тромбоциттік буынның бұзылуы түрінде 
(тромбоцитопения, тромбоциттердің агрегациялық 
қабілетінің тежелуі), ал кейіннен-ДТҰ –синдромның 
(диссеминацияланған тамырішілік ұю синдромы) 
дамуының зертханалық белгілері түрінде көрінеді. 
Аталған ауытқулар аурудың ауырлығына, ГС 
болуына және көп мүшелі зақымданулардың 
дамуына байланысты. Аурудың алғашқы күндерінде 
гемограммадағы өзгерістер ҚКГҚ күдіктенуге толық 
мүмкіндік бермейді. Аурудың осы кезеңінде 
эпидемиологиялық тарих пен клиникалық көріністің 
деректері үлкен маңызға ие. Алайда аурудың 
динамикасында алынған зертханалық зерттеулер 
клиницистке ҚКГҚ-на тән өзгерістерді анықтауға 
мүмкіндік береді. Гематологиялық және 
коагуляциялық тестілерді тәуліктік мониторинг 
режимінде жүргізу геморрагиялық синдромның 
ықтимал дамуын болжау, оның айқындылық 
дәрежесін бағалау үшін, сондай-ақ емдеудің барабар 
әдістерін таңдау мақсатында қажет [7]. 
Зерттеу үшін материал алу ережелері 
ҚКГҚ вирусының, оның антигендерінің немесе оған 
қарсы антиденелердің бар-жоғын зерттеуге арналған 
материал жаңа алынған қан, сарысу және қан 
плазмасы, қан ұйындысы, бөлшектік материал 
(бауыр, өкпе, көкбауыр, бүйрек, бас миы) болып 
табылады [8].  

ПТР-зерттеулер үшін науқастардан алынған 
материал (қан) аурудың басталуынан ерте мерзімде 
(7-ші күнге дейін), вирустың ағзаға жайылуы 
(вирусемия) кезеңінде алынады. Иммунологиялық 
зерттеу үшін қанды екі рет: аурудың басталуынан 5-
7-ші күні және 10-14-ші күні (жұпталған сарысулар) 
алады, қажет болған жағдайда қан алу неғұрлым кеш 
мерзімде жүзеге асырылуы мүмкін.  
Молекулярлық-генетикалық зерттеу үшін сынамалар 
алу төмендегі қолданыстағы әдістемелік нұсқауларға 
сәйкес жүзеге асырылады: «Патогендігі I-IV топтағы 
микроорганизмдерден тұратын материалмен жұмыс 
істеу кезінде нуклеин қышқылдарын 
амплификациялау әдістерін пайдаланатын 
зертханалардың жұмысын ұйымдастыру» 
Қан сарысуын 2-ден 8 °С-қа дейінгі температурада 3 
тәуліктен асырмай, минус 16 °С-тан аспайтын 
температурада -1 ай бойы, минус 68 °С-тан аспайтын 
температурада - 1 жыл бойы сақтайды. Тек бір рет 
мұздатуға рұқсат етіледі. Клиникалық материалды 
мұздату кезінде оны тасымалдау мұздатылған 
күйінде де жүргізілуі тиіс. 
ҚКГҚ-на зертханалық зерттеу жүргізу үшін 
клиникалық материал сынамаларын іріктеу, буып-
түю және тасымалдау ҚКГҚ-на қарсы 
профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-
шараларды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі 
қолданыстағы әдістемелік нұсқауларға сәйкес жүзеге 
асырылады. 
Жолдамасы бар материал медицина қызметкерінің 
алып жүруімен арнайы бөлінген көлікпен жеткізіледі. 
Егер зерттеуге арналған материалды зертханаға 2-4 
сағат ішінде жеткізу мүмкін болмаса, онда оны құрғақ 
мұзы бар термоста немесе хладагенттері бар 
термоконтейнерде тасымалдайды. Егер материалды 
жеткізу уақыты 4 сағаттан асса, оны мұздатады және 
құрғақ мұзбен термоконтейнерлерге жеткізеді. ҚКГҚ-
на күдікті науқастардан (мәйіттен) алынған 
биологиялық материал 24 сағаттан кешіктірілмей 
мамандандырылған зертханаға жіберіледі. 
ҚКГҚ-на күдікті адамдардан (мәйіттерден) материал 
сынамаларын алуды эпидемияға қарсы режим 
талаптарын сақтай отырып (ауруханаішілік 
жұқтыруды болдырмау үшін), патогендігі 
(қауіптілігі) I-II топтағы микроорганизмдермен 
жұмыс істеу қауіпсіздігі жөніндегі қолданыстағы 
санитариялық қағидалардың талаптарына сәйкес 
медициналық персонал жүзеге асырады. Қан алу 
кезінде I типті қорғаныс костюмін қолдану қажет.   
ҚКГҚ-на зертханалық зерттеу үшін бөлшектік 
материал сынамаларын іріктеу, буып-түю және 
тасымалдау ҚКГҚ-на қарсы профилактикалық және 
эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру және 
жүргізу жөніндегі қолданыстағы әдістемелік 
нұсқауларға сәйкес жүзеге асырылады. Сынама 
жолдамамен бірге жүреді. 
ҚКГҚ спецификалық зертханалық диагностиканың 
нәтижелерін бағалау 
"ҚКГҚ" клиникалық диагнозы келесі жағдайларда 
расталған болып саналады:  
- аурудың ерте мерзімінде (алғашқы 5-7 күнде) 
алынған клиникалық материалда КҚГҚ вирусының 
РНҚ анықтау; 
- қан сарысуындағы IgM 1:800 және одан да көп 
титрде анықталуы (IgM қанда аурудың 5-7-ші күнінде 
пайда болады және 2-3-ші аптада ең жоғары титрге 
жетеді); 
- жұптасқан сарысулардағы IgG титрінің төрт есе өсуі 
(IgG аурудың 7-10-шы күнінде пайда болады). 



ҚКГҚ вирусын идентификациялау және бөлу 
Вирусологиялық әдіс (науқастың қанынан ҚКГҚ 
вирусының бөлінуі) ҚКГҚ диагнозында 
ретроспективті мәнге ие.  
КҚГҚ вирусын оқшаулау және сәйкестендіру 
мыналарды қамтиды: 
-Vero-Е6, SW-13 және т.б. желілердің қайта 
ширатылған жасушаларында ҚКГҚ вирусын 
культивациялау. Vero-Е6 қайта ширатылған 
жасушаларында ЦПӘ-сіз (цитопатогендік әсер), 
адамның аденокарциномасы SW-13 қайта 
ширатылған жасуша культурасында ЦПӘ 
туындатады, ол моноқабаттың сиретілуі және 
жасушалардың бетінен қабыршақтануы түрінде 
көрінеді. Вирустық антиген жасуша цитоплазмасында 
жиналады; 
- 24-48 (72) сағаттан кейін вирус жұқтырған 
жасушалардың моноқабатын зерттеу вирустық 
антиген жасушалардың цитоплазмасында 
диффузиялық массаға біріктірілген ұсақ түйіршіктер 
мен әртүрлі мөлшердегі түйіршіктер түрінде 
анықталады; 
- ақ емізік тышқандардың миына жұқтыру.  
Тышқандарды жұқтырған кездегі инкубациялық 
кезең  - 5-12 күнді құрайды. 24 және 48 сағаттан кейін 
тышқандардың бір бөлігі сойылып, мидан MFA үшін 
жағынды таңбалы тампондар, РНГА, ПТР үшін 
суспензиялар дайындалады. Осы материалды 
зерттеудің теріс нәтижелерін алған кезде, қалған 
тышқандар тағы үш күн бойы бақыланады, содан 
кейін олардың миы ұқсас зерттеуге ұшырайды. Жаңа 
туылған ақ тышқандардың моделі жасуша 
дақылдарына қарағанда сезімтал. 
ҚКГҚ вирусының бар-жоғын зерттеуге арналған 
материал жаңа алынған қан, қан сарысуы мен 
плазмасының үлгілері, қан ұйығы, секциялық 
материал (бауыр, өкпе, көкбауыр, бүйрек, бас миы) 
болып табылады. 
Вирусологиялық зерттеу үшін науқастардан алынған 
материалды (қанды) ауру басталғаннан бастап (7-ші 
күнге дейін), вирусемия кезеңінде ерте мерзімде 
алады. 
Егер осы аумақта таралатын ҚКГҚ вирусын және 
атипті клиникалық көрінісі бар ҚГҚ ауруларының 
пайда болуын зерттеу қажет болса, мекемелерде 
вирусологиялық зерттеулер жүргізіледі. 
Аймақтық мекемелерге ҚКГҚ қоздырғышын бақылау 
жөніндегі анықтамалық орталық, диагностикалық 
қызметті тексерудің ұлттық орталығы және 
вирустық инфекциялар қоздырғыштарының, 
риккетсиоздардың, тұтынушылардың құқығын 
қорғау мекемелерінің функцияларын жүзеге 
асыратын ұлттық орталық кіреді. 
Далалық материалды зертханалық зерттеу үшін 
ұқсас алгоритм қолданылады. 
Далалық материалды зертханалық зерттеу 
Далалық материалда КҚГҚ вирусының 
спецификалық индикациясы әдістермен жүзеге 
асырылады: 
- ОТ-ПТР: КҚГҚ вирусының РНҚ-ны жөлек 
кенелерінің, құс органдарының және ұсақ 
сүтқоректілердің суспензияларында анықтау; 
- ИФТ: ІҚМ, ҰМ, жабайы жануарлардың қан 
сарысуындағы КҚГҚ вирусына жөлек кенелерінің, 
құстар мен ұсақ сүтқоректілер органдарының және 
IgG суспензияларында КҚГҚ вирусының антигенін 
анықтау. 
Вирусологиялық әдістермен, сондай-ақ КҚГҚ 
вирусының антигенінің болуына ПТР және ИФТ 

әдістерімен зерттеуге арналған материал ІҚМ, құстар, 
кеміргіштер, табиғи биотоптардағы ұсақ 
сүтқоректілерден (туға) жиналған жөлек кенелерінің, 
құстардың, кеміргіштер мен ұсақ сүтқоректілердің 
ағзаларының (бас миы мен бауырының) 
суспензиялары болып табылады.  
ПТР, ИФТ әдісімен КҚГҚ және IgG вирусының 
антигенінің болуына немесе вирусологиялық әдіспен 
зерттеу кезінде далалық материалдың оң 
сынамаларын анықтау табиғи ошақта КГЛ 
қоздырғышының айналысын куәландырады. 
КҚГҚ вирусын сәйкестендіруге штаммды бөліп алу, 
оның биологиялық қасиеттерінің сипаттамасы, 
молекулярлық генетикалық типтеу жүргізу, вирус 
геномының ішінара және толық нуклеотидтік 
тізбектерін таратып жазу кіреді. 
КҚГҚ вирусын молекулярлық-генетикалық 
типтеуді жүргізу 
Генетикалық типтеу штаммдарды саралауға, 
олардың шығу тегін анықтауға, індетті 
эпидемиологиялық талдау процесінде мониторинг 
жүргізуге мүмкіндік береді. ҚКГҚ вирусының 
генотипін анықтау вирус геномының шағын (S), орта 
(M) және үлкен (L) сегменттерінің ішінара реттілігін 
тікелей секвенирлеу әдісімен жүргізіледі. 
Алынған реттіліктер ҚКГҚ-ның жеті генотипіне 
жататын референс-штаммдардың Genbank-те 
депозиттелген тізбектерімен филогенетикалық 
талдау жүргізу үшін пайдаланылады: "Африка-1" (I), 
"Африка-2" (II), "Африка-3" (III), "Азия-1" (IVa), "Азия-
2" (IVb), "Еуропа-1" (V), "Еуропа-2" (VI) [36, 37, 40, 68]. 
Жаңа генотиптерін анықталуына күдік туғанда 
вирустың геномын секвенирлеу толық жүргізеді.  
Ішінара тізбекті анықтау үшін клиникалық 
материалдың үлгілерінен оқшауланған РНҚ 
изоляттарын қолдануға болады. Вирустың толық 
геномының нуклеотидтік тізбегін анықтау үшін 
штаммның бірінші екінші пассажының материалын 
жасуша культурасында немесе зертханалық 
жануарлардың денесінде қолдану қажет.  
ҚР ДСМ МСЭҚК Төрағасының № 35 «Зертханалық 
зерттеулер бөлігінде санитариялық-
эпидемиологиялық сараптаманы жетілдіру туралы» 
бұйрығын орындау мақсатында 2017-2019 жж. 
СЭСҒӨО аса қауіпті инфекциялар бойынша референс-
зертханасында зерттеулер жүргізілді. Оның 
нәтижесіне сүйенсек, ИФТ әдісімен Түркістан, 
Жамбыл және Қызылорда облыстарынан КҚГҚ-ға  
қан сарысуының сынамалары зерттелді, нәтижесінің 
сәйкес келуі – 100%, ал Жамбыл облысы бойынша 
КҚГҚ вирусымен сәйкестік – 97 % құрады. 
 
Зерттеу нәтижелеріне сәйкес:  
- Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында 
156743 жөлек кенелері жиналды (2015 ж. – 143738; 
2016 ж. – 148377) және КҚГҚ - да – 12905 кене 
сынамалары зерттелді, оның ішінде 347 (2,6%) 
сынамада КҚГҚ – да оң нәтижелер анықталды (2015 
ж. - 288 (2,7%); 2016 ж. - 562 (4,0%)). 
- Жамбыл облысында жиналған кенелер саны 2017 
жылғы 45099 - дан 2019 жылы 47818 - ге дейін 
өскенімен, Жамбыл ауданында 930 – дан 511- ге 
дейін, Жуалы ауданында 22 – ден 2 – ге дейін, Қордай 
ауданында 52 – ден 16 – ға дейін, Т. Рысқұлов 
ауданында 351 – ден 256 – ға дейін, Шу ауданында 
655 – тен 273 - ке дейін азайды; 
- Қызылорда облысында жиналған кенелер саны 
2017 жылғы 53342 - ден 2019 жылы 42135 - ке дейін 
азайған болса, Қармақшы ауданында 2018 жылы 



6528 - ден 2019 жылы 4300 - ге дейін және 
Жаңақорған ауданында 2018 жылы 9050 - ден 6322 - 
ге дейін азайды; 
- Түркістан облысында жиналған кенелер саны 2017 
жылы 54716 -дан 2019 жылы 58910- ға дейін 
көбейгеніменен, Арыс ауданында 2018 жылы 2492 – 
ден 2019 жылы 2084 – ке, Мақтаарал мен Жетісай 
аудандарында 2017 жылы 10557 – ден 2019 жылы 
8071 – ге дейін азайған; 
Егерде, КҚГҚ - на зерттелген кенелерден оң нәтиже 
үлес салмағы республика бойынша 4,0% - ды құраса, 
бұл көрсеткіш Қызылорда облысында-5,8%.  
Республика көлемінде 2019 жылы зерттелінген 
кенелердін КҚГҚ-на жұқпалылығы (4,0%) 2018 жылы 
кенелердін КҚГҚ-на жұқпалылығымен (3,4%) 
салыстырғанда 17,6%, 2017 жылдың 
жұқпалылығымен салыстырғанда (2,6%) 1,5 есеге 
өсіп отыр.  
Жамбыл облысында 2015 - 2017 жылдары 272 оң 
нәтиже сынамасы анықталды, оның ішінде 28 
(10,0%) - жануарлардан алынған кенелер сынамасы, 
21 (8,0%) - елді мекендерде, 219 (81,0%) - табиғатта 
және 4 (81,0%) - тіркелген науқастар ошағында. 
Табиғаттан жиналған кенелердің оң нәтижелерінің 
жоғары үлес салмағы 81,0% екендігі атап өтілді. 

Қызылорда облысында 53342 жөлек кенелері 
жиналды (2015 ж. – 45731; 2016 ж. – 48119) және 5071 
сынама зерттелді, оның ішінде жөлек кенелерінен 
КҚГҚ – да оң нәтижелері бар 147 сынама (2015 ж. – 
57; 2016 ж. - 278). 
Түркістан облысында 2015 - 2017 жылдары 443 оң 
нәтиже сынамасы анықталды, оның ішінде 321 
(73,0%) - жануарлардан алынған кенелер сынамасы, 
75 (17,0%) - елді мекендерде, 37 (8,0%) - табиғатта 
және 10 (2,0%) - тіркелген науқастар ошағында. 
Жиналған кенелердің жануарлардан оң нәтижесінің 
жоғары үлес салмағы 73,0% - ды құрайтыны атап 
өтілді. 
Шымкент қаласының Абай ауданында (3,9%), 
Жамбыл облысының Талас (2,9%), Мойынқұм (2,8%) 
аудандарында, Түркістан облысының Мақтаарал 
(9,8%), Шардара (9,4%), Сарыағаш (5,8%), Жетісай 
(5,0%), Созақ (4,3%) аудандарында және Қызылорда 
облысының Қазалы (13,8%), Арал (5,9%), Сырдария 
(7,2%), Жалағаш (6,0%) аудандарында зерттелінген 
кенелердің КҚГҚ-на жұқпалылығы өте жоғары. 
Республика көлемінде КҚГҚ қолайсыз елді мекендер 
саны 2018 жылмен салыстырғанда (330), 2019 жылы 
(313) 17 елді мекенге азайғаныменен, Түркістан 
облысында 20 елді мекенге, Шымкент қаласында 2 
елді мекенге көбейіп отыр. 

 

 
 

2-сурет. Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында 2015 – 2019 жылдары КҚГҚ - на зерттелуге жиналған 
кене саны 

 

2015 

жыл 

2016 

жыл 

2017ж

ыл 

2018ж

ыл 

2019 

жыл 

Жамбыл облысы 40313 45736 45099 32541 47818

Қызылорда облысы 45731 48119 53342 44641 42135

Түркістан облысы 57694 54522 54716 56575 58910



 
3-сурет. 2015-2019 жж. Жамбыл, Қызылорды, Түркістан облыстарында зерттелген жөлек кенелерден анықталған 

ҚКГҚ оң нәтижелерінің үлес салмағы 
 
Осылайша, ҚКГҚ-ны уақтылы диагностикалау, 
геморрагиялық синдромды болжау және тиісті 
терапия көбінесе аурудың қолайлы нәтижесін 
анықтайды. ҚКГҚ клиникалық көріністерін 
зертханалық бағалау гематологиялық, биохимиялық, 

гемостазиологиялық зертханалық сынақтармен 
жүргізіледі. Диагнозды растау иммунологиялық, 
молекулалық-генетикалық және вирусологиялық 
әдістермен жүзеге асырылады 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ККГЛ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА И ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА КОНГО-КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 

 
Резюме: Своевременная диагностика ККГЛ, 
прогнозирование геморрагического синдрома и 
адекватная терапия часто определяют 
благоприятный исход заболевания. Лабораторная 
оценка клинических проявлений ККГЛ проводится 
гематологическими, биохимическими, 

гемостазиологическими лабораторными 
испытаниями. Подтверждение диагноза 
осуществляется иммунологическими, молекулярно-
генетическими и вирусологическими методами. 
Ключевые слова: ККГЛ, Лабораторная диагностика, 
молекулярно-генетическое типирование, ПЦР, ИФА. 
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BACKGROUND OF THE CCHF PATHOGEN CIRCULATION IN THE SOUTHERN REGION OF KAZAKHSTAN AND 

LABORATORY DIAGNOSTICS OF THE CONGO-CRIMEAN HEMORRHAGIC FEVER 
 

Resume: Timely diagnosis of CCHF, prognosis of 
hemorrhagic syndrome and adequate therapy often 
determine a favorable outcome of the disease. Laboratory 
evaluation of clinical manifestations of CCHF is carried out 
by hematological, biochemical, and hemostasiological 

laboratory tests. Confirmation of the diagnosis is carried 
out by immunological, molecular-genetic and virological 
methods. 
Keywords: CCHF, laboratory diagnostics, molecular 
genetic typing, PCR, ELISA. 

 
 


