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Қысқартулар тізімі 

 

FiO
2
 дем алатын қоспадағы оттегі фракциясы 

PaCO
2
 көмірқышқыл газының парциалдық  қысымы 

PaO
2
 оттегінің парциалдық  қысымы 

STжЖКС   ST сегменті жоғарылаумен жүретін жедел  

коронарлық  синдром 

STжзЖКС  ST сегменті жоғарылауынсыз жүретін жедел  

коронарлық  синдром   

ААФИ    ангиотензин-айналдырушы  фермент 

ингибиторы  

АГ артериалдық  гипертензия 

АҚ артериалдық қысым 

АЖТУ  активтендірілген жартылай тромбопластиндік 

уақыт 

АРБ  ангиотензин рецепторларының блокаторы 

АФС антифосфолипидтік  синдром 

БД бронх демікпесі 

БЖК   бейспецификалық  жаралы  колит  

ГКС глюкокортикостероидтар 

ГЭРА гастроэзофагеальдық рефлюкс ауруы 

ДАҚ диастолиялық  артериалдық қысым 

 ДЗ  дәрілік заттар  

 ДСИ  дене салмағының индексі  

 ДШЖ   дем шығарудың шыңдық жылдамдығы  

 ЖА  жыбыр  аритмиясы 

 ЖИА   жүректің ишемиялық ауруы 

 ЖКС   жедел  коронарлық  синдром 

 ЖЖ  жүрек жеткіліксіздігі  

 ЖЖС  жүректің жиырылу саны  

 ЖҚЖ  жүйелік қызыл жегі  

 ЖРА  жүректің ревматикалық ақауы  

 ЖТЛП ХС  жоғары тығыздықты липопротеиндердің 

холестерині   

 ЖФ   жүрекше  фибрилляциясы  

 ЖХС   жалпы  холестерин 

ИГКС ингаляционды  глюкокортикостероидтар 

ИЭ инфекционды  эндокардит 
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 ҚД  қант  диабеті 

 ҚТ  қарыншалық  тахикардия 

 ҚФ   қарыншалар фибрилляциясы  

 МИ  миокард инфаркты 

 ОВҚ  орталық  венозды қысым  

 ОЖК  ойық жаралы колит 

 ОЕІ  он екі елі ішек  

 ӨАТЭ  өкпе артериясының тромбоэмболиясы  

 ӨЖВ  өкпенің жасанды  вентилляциясы  

 ӨӨК    өкпенің өміршеңдік көлемі  

 ӨСОА   өкпенің созылмалы обструктивті ауруы  

 ӨТА  өт-тас ауруы  

РА ревматоидты  артрит 

САҚ систолиялық  артериалдық қысым 

 СЖЖ  созылмалы жүрек жетіспеушілігі  

 СЖҚ  сол жақ қарынша  

 СЕҚҚЗ  стероидты емес қабынуға қарсы заттар  

СК стенокардия 

СҚГ  сол жақ қарынша гипертрофиясы 

 ТАС    тыныс алу саны        

 ТЖ  тыныс жетіспеушілігі 

 ТИШ  транзиторлық  ишемиялық  шабуыл  

 ТТЛП ХС  төмен  тығыздықты липопротеиндердің 

холестерині  

 ҮГ  үшглицеридтер 

 ФК функционалдық  класс  

 ФӨӨК   форсирленген өкпенің өмірлік көлемі  

ФШАК 1  форсирленген дем шығарудың бірінші 

секундындағы ауа көлемі 

 ХҚҚ  халықаралық  қалыптандырылған қатынастар   

 ШСЖ  шумақтық сүзілу жылдамдығы  

ШТҰ -

синдромы 

шашыранды тамыр ішілік ұю синдромы  

ЭКГ электрокардиография 

ЭхоКГ эхокардиография 
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1 БӨЛІК. КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАКОЛОГИЯНЫҢ  

ЖАЛПЫ СҰРАҚТАРЫ 

 

1 БӨЛІМ.  КЛИНИКАЛЫҚ   

ФАРМАКОЛОГИЯНЫҢ НЕГІЗДЕРІ  

 

Клиникалық  фармакологияның дамуының негізгі кезеңдері  

 

Клиникалық фармакология (КФ)  жеке ғылым ретінде  XX 

ғасырдың екінші жартысында құрылды. 

Өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап КФ ғылыми 

негіздері қалана бастады. Бұның барлығы іргелі жаңалықтардың 

ашылуы мен сульфаниламидтер, Н1-рецепторлардың 

блокаторларын, фосфорорганикалық қосылыстар, гипотензивті 

заттар (раувольфин), фенитоин және өзге де препараттарды алғаш 

рет қолданылуымен сәйкес келеді. 

Жеке фармакотерапия (ФТ) түсініктері дамуына көптеген әйгілі 

ғалымдар белгілі үлесін қосты. Дәрілік токсикологияның дәрілік 

заттар (ДЗ) мен улардың фармакокинетикалық және   

фармакодинамикалық  ғылым ретінде дамуына  А.П. Нелюбин 

(1785-1858) жағдай жасады. 

Н.П. Кравков (1865-1924) еңбектерінде оқшауланған жеке 

мүшелердің модельдерінде жаңа дәрілік препараттардың әсерін 

зерттеу негізі қаланды. М.П. Николаевтың (1893-1949) ғылыми 

еңбектері тірі ағзада жасанды жолмен шақырылған патологиялық 

жағдайларға ДЗ әсер ету заңдылықтарын зерттеуге арналған. 

Сонымен бірге, ол  ХХ ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап 

медициналық жоғарғы оқу орындарының оқыту бағдарламасына 

енгізілген  КФ дәрістер курсын ұйымдастырушысы болды. 

Фармакопрофилактикалық бағыттың негізін қалаушы болып Н.В. 

Лазарев (1895-1974) саналады, ол өз жұмыстарын организмнің 

жұмысқа қабілеттілігі мен төзімділігін жоғарылататын - адаптогенді 

заттарды зерттеуге арнады. 

40-шы жылдары пенициллиндер, тетрациклиндер, 

стрептомицин, аминосалицил қышқылы, бластомаларға қарсы 

заттар, ганглиоблокаторлар, миорелаксанттар мен 

глюкокортикоидтар ашылды. 50-шы жылдары  клиникалық 

тәжірибеге психотропты  препараттар  (хлорпромазин, галоперидол, 
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резерпин, имипрамин, диазепам) енгізілді. Осы жылдары наркоз  

беру мен ауырсынуды басуға арналған  комбинирленген 

препараттар, қант диабетін (ҚД), гипертонияға, ісікке және бірқатар 

инфекционды ауруларға қарсы, гормоналдық бұзылыстар, 

бронхиалды астманы (БА) емдеудің жаңа әдістері мен дәрілік 

заттары ашылды. 

КФ  жеке пән ретінде бөлінуіне көптеген жаңа білім қорының 

жиналуы себепші болды.  Алғашқыда бұл мәліметтер белгілі бір 

аурумен сырқат науқастарда байқалған  жекеленген ДЗ әр түрлі 

әсерлері жайлы болды (препараттардың  фармакодинамикасы), бұл 

мәліметтерді осы науқастарды дәрілік ем тағайындағанға  дейін 

және оны өткізу барысында жүргізілген тыңғылықты  клиникалық, 

клинико-функционалдық және зертханалық  зерттеулер арқасында 

алынды. КФ жеке пәнге айналу кезеңінде препараттардың  

фармакодинамикасы жайлы білімді  – әр түрлі мамандық 

саласындағы дәрігерлер,  олардың ішінде негізінен – терапевттер 

мен педиатрлар игерді.  

Солардың бірі  ССРО МҒА  академигі Б.Е. Вотчал. Күнделікті 

клиникалық тәжірибедегі «дәрігер-диагноз-дәрі-науқас» 

жүйесіндегі ДЗ атақаратын роліне көзқарастарды қайта қарауға 

әжептәуір екпін берген    Б.Е. Вотчал жазған  «Клиникалық  

фармакологиядан очерктер» (1965) атты еңбегі.  Ресейде  М.Д. 

Машковский құрған фармакологтар мен  фармакотерапевттердің 

ғылыми мектебі мен  ең әйгілі «Дәрілік заттар» анықтамалығы, бұл 

анықтамалық кітабы осы уақытқа дейін 14 рет қайта басылымнан 

өтті және қырық жылдан астам уақыт бойы тәжірибелік 

дәрігерлердің назарынан түспеген. В.В. Закусов, П.В. Сергеев, Д.А. 

Харкевич, В.Г. Кукес, Ю.Б. Белоусов, В.А. Гусель, Г. В. Ковалев, 

В.К. Лепахин және басқалар басқарған ғылыми мектептер 

фармакология саласында  көптеген пайдалы ұсыныстар жасаған. 

 60-70-ы жылдары жартылай синтетикалық  пенициллиндер, 

цефалоспориндер, рифампицин, жаңа наркотикалық және 

наркотикалық емес  анальгетиктер (фентанил, опиоидты пептидтер, 

диклофенак тағы басқалар), простагландиндер мен олардың 

синтезінің  ингибиторлары, иммунды түзетушілер мен вирусқа 

қарсы заттар қолға жетімді болды. 

70-ы жылдары барлық әлемде КФ кафедралары, бөлімшелері 

мен институттары құрылды, оның ішінде И.М. Сеченов атындағы 
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Медициналық институттағы   КФ кафедрасы, меңгерушісі - 

профессор В.Г. Кукес. 

Өткен жүзжылдықтың соңғы онжылдығы медициналық  

техниканың қарқынды дамуымен өтті,  дәрігер тәжірибесіне  

биохимиялық, цитологиялық, микробиологиялық, 

электрофизиологиялық, иммунологиялық және басқа да әдістердің 

енуіне байланысты, науқас ағзасындағы ДЗ өзгеріске әкелетін іс-

әрекеті жайлы, олардың фармакокинетикасы, өзара әсерлесуі, 

препараттарды науқас ағзасына енгізу жолдары, дәрілік 

препараттардың тиімділігін бақылау мен қауіпсіздігі тағы басқалар 

туралы көптеген тың ақпарат жинақталды. 

Осы ақпаратты  біріктіретін мамандарға деген қажеттілік пайда 

болды да, ақыры жаңа пән – КФ құрылумен аяқталды.  Барлық 

алдыңғы қатарлы елдерде КФ   кафедралары мен зертханалары  

құрылды; осы сала мамандары аурухана  штатына кірді.  

ХХI  ғасырдың басында  КФ ДЗ ұтымды қолданудың маңызды 

негізіне айналды, ал  фармакокинетикалық зерттеулер – дәрілік 

препараттарды зерттеудің айырылмас бір маңызды құрамдас бөлігі  

ретінде қарастырылады. ДЗ  абсорбциясын, таралуын, метаболизмі 

мен элиминациясының  сандық бағалауын жасау,  дәрігердің 

қолында бар препараттар арсеналынан оңтайлы  қолдана алуына 

және ұтымды мөлшерлеу тәртібін құрастыруға ұсыныстар жасауға 

көмектесті. 

Мынаны ескеру керек, ұтымды ФТ үшін сол ДЗ туралы барлық 

мүмкін болатын мәліметтерді науқастың жеке ерекшеліктері мен 

оған тағайындалған  препаратқа берген реакциялары (оң және теріс) 

жайлы біліммен біріктіре қолдана алуы қажет. 

 

Қазақстан Республикасында клиникалық   

фармакологияның дамуы 

 

Клиникалық фармакологияны ең алғаш рет    1983-1984 

жылдары Алма-Аты Мемлекеттік   Медициналық Институтында 

ішкі аурулар кафедрасында емдеу факультетінің субординатор-

терапевттеріне цикл ретінде оқыта бастады.  

90-шы жылдардың ортасынан бастап Қазақстан 

Республикасында өзіндік клиникалық  фармакология мектебі 

дамуын бастады. Қазақстанда  клиникалық фармакологияның пән 
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ретінде негізін қалаушы ҚР ҰҒА   корреспондент-мүшесі, 

профессор Құлмағамбетов И.Р., ол  1992 жылы Қазақстанда бірінші 

болып  клиникалық фармакология  кафедрасын   Алматыдағы С.Д. 

Асфендияров атындағы  Қазақ ұлттық медициналық  

университетінде ұйымдастырды. Профессор  Құлмағамбетов И.Р. 

клиникалық фармакология бойынша дәрігерлерді дипломнан 

кейінгі дайындық курсын ұйымдастыру әрі ашу мен оның 

бағдарламасын құрастырушы (1998), ҚР Мемлекеттік дәрілік заттар 

реестрінің 1-ші шығарылымын жасаушы (1994),  ҚР 

«Фармакология, клиникалық фармакология» мамандығы бойынша 

аймақтық докторлық Диссертациялық кеңесті ең алғаш ашылуын  

ұйымдастырушысы    (1997) болды.  

Профессор И.Р. Құлмағамбетов жетекшілігімен  ҚР 

Фармакологиялық комитет қызметін ұйымдастыру бойынша  

құжаттарды құрастырды;  «клиникалық фармакология» бағыты 

бойынша көптеген нормативті құжаттар: дәрігер-клиникалық 

фармаколог туралы жағдай, жұмысының құрылымы, кәсіптік  

сипаттамасы, штаттық  нормативтері мен дәрігер-клиникалық 

фармаколог жүктемесі; дәрігер-клиникалық фармакологтың  

құқығы, функционалдық міндеттері мен жауапкершілігі анықталды 

(ҚР денсаулық сақтау Комитетінің бұйрығы  №286  22 мамыр 1998 

жыл «Клиникалық  фармакология қызметінің дамуы жайлы»).  

24.11.2009 жылғы  №774 «Медициналық және 

фармацевтикалық мамандықтар номенклатурасын бекіту жайлы» 

бұйрыққа сәйкес «Клиникалық фармакология» мамандығы  

медициналық және фармацевтикалық мамандықтар тізімдемесіне 

енді.  

Тәжірибелік денсаулық сақтау саласында дәрігер клиникалық 

фармакологтар жұмыс істеуіне әлеуеттік мүмкіндіктер жасалған, 

республикадағы көптеген клиникалар штатына  клиникалық 

фармаколог мамандығы енгізілген. «Клиникалық фармакология» 

мамандығы кәсіптік санатын  иелену үшін   аттестациялауға 

жататын тізімге енді. 

Қазіргі кезде ҚР әрбір медициналық жоғарғы оқу орнында 

клиникалық фармакология кафедралары қызмет етеді. Қазақстан 

Республикасындағы    Медициналық ЖОО-да клиникалық 

фармакологияны оқытуға үлкен көңіл бөлінген, Мемлекеттік 

Жалпыға Міндетті Білімберу Стандартына  (2006) сәйкес  
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«Клиникалық фармакология» пәні барлық  факультеттердің оқуға 

міндетті пәндер тізіміне кіреді. 

  

Клиникалық  фармакология пәні мен оның міндеттері 

Клиникалық фармакология дәрілік заттардың ауру адам 

ағзасына әсерін зерттейді. 

Клиникалық фармакологияның негізгі бөлімдері  

фармакодинамика мен фармакокинетика болады. Фармакодинамика 

пәні — дәрілік заттардан алынатын тиімділік әсерлер жиынтығы 

мен оның әсер ету  механизмдерін, ал  фармакокинетика пәні — 

науқас ағзасына дәрілік заттардың ену жолдарын, таралуын, 

биотрансформациясын және шығарылуын зерттейді. Сонымен 

бірге, клиникалық фармакологтар  кері реакцияларды, дәрілік 

заттардың әр түрлі жағдайларда (кәрі адамдарда, жүктілікте т.б.) 

препараттарды бірге қолданғандағы өзара әсерлесуін, тағамның 

дәрілік заттардың  фармакокинетикасына әсер етуін зерттейді. 

Клиникалық фармакологияның салыстырмалы түрдегі жаңа бөлімі 

— фармакогенетика, оның міндеті организмнің дәрілік заттарға 

генетикалық негіздегі  реакциясын анықтау болып табылады. 

 

Клиникалық фармакологияның негізгі міндеттері:  

  жаңа  фармакологиялық заттардың клиникалық сыналуы; 

 ескі препараттарды клиникалық зерттеуі мен қайта қаралуы; 

 дәрілік заттарды қолданудың тиімді және қауіпсіз әдістерін 

құрастыру; 

 әр түрлі мамандарға консультативті көмек пен ақпаратты 

қызметті ұйымдастыру; 

 дәрігерлер мен студенттерді оқыту. 

 

Тәжірибеде клиникалық фармаколог келесі сұрақтардың 

шешімін табумен айналысады:  

 нақты науқас емінде дәрілік заттар таңдауы; 

 ең ыңғайлы дәрілік түрі мен оларды қолдану тәртібін анықтау; 

 препаратты енгізудің жолын таңдау; 

 дәрілік заттың әсерін бақылау; 

 дәрілік заттардың өзара әсерлесуінен болған жағымсыз 

зардаптары мен кері әсерлердің алдын-алу мен жою. 
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Фармакотерапия түрлері 

 

Этиотропты ем  ауру себептерін жоюға бағытталған ем, 

мысалы, инфекционды ауруларда микробқа қарсы дәрілерді 

қолдану немесе токсикалық заттармен уланғанда антидоттарды 

қолдану. 

Патогенетикалық ем  аурудың даму механизмдерін басу 

немесе жоюға бағытталған ем. Көптеген дәрілік препараттар 

патогенетикалық — гипотензивті, антиаритмиялық, қабынуға 

қарсы, психотропты т.б. әсер алуға негізделген. 

Симптоматикалық ем аурудың жеке белгілерін төмендету 

немесе жоюға бағытталған ем.  Симптоматикалық заттарға 

ауырсынуды басатын препараттарды жатқызуға болады, олар 

аурудың себебі мен даму механизміне әсер етпейді. Бірақ, кей-

кездерде (мысалы, миокард инфарктында) олар патологиялық 

үрдістің ағымына әжептәуір әсер етеді, яғни шындығында  

патогенетикалық әсер беруі де мүмкін. 

Орын басушы ем  табиғи биологиялық белсенді заттар 

жеткіліксіз болғанда қолданылатын ем. Орын басушы емде 

қолданылатын заттарға ферменттік  препараттар, гормондар мен 

олардың баламалары, дәрумендер жатады, олар аурудың себебін 

жоймасада, көп жылдар бойы ағзаның қалыпты қызмет етуін 

қамтамасыз етеді. Мысалы, инсулин препараттары асқазан асты 

безінің аралшықтарында инсулин түзілуіне әсер етпейді, бірақ 

науқастың барлық өмірі бойына үнемі енгізіліп тұрса, оның 

ағзасында қалыпты көмірсулар алмасуын қамтамасыз етеді. 

Профилактикалық ем аурудың алды-алу үшін қолданылатын 

ем. Профилактикалық заттарға кейбір вирусқа қарсы, 

залалсыздандырушы  препараттар, вакциналар, сары сулар т.б. 

жатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2 БӨЛІМ. КЛИНИКАЛЫҚ  ФАРМАКОКИНЕТИКА 

 

Фармакокинетика — клиникалық  фармакологияның бөлімі, ол 

дәрілік заттардың сорылуы, таралуы,  ақуыздармен байланысы, 

биотрансформациясы және шығарылу үрдістерін зерттейді. 

Фармакокинетика салыстырмалы түрде жаңа ғылым болып 

есептеледі. Оның дамуына себеп болған биологиялық 

сұйықтықтарда дәрілік заттарды анықтаудың жоғары сезімтал 

әдістері — газды-сұйықтық хроматография, радиоиммундық, 

ферментті-химиялық тағы басқалар мен  фармакокинетикалық 

үрдістерді математикалық моделдеу әдістерін құрастыру мен 

тәжірибеге енгізудің арқасында мүмкін болды. 

Фармакокинетикалық зерттеулерді  аналитикалық химия 

саласындағы мамандар, провизорлар, фармацевттар, биологтар 

жүргізуі мүмкін, бірақ оның қорытындылары дәрігер үшін өте құнды 

болады. Белгілі бір препараттың фармакокинетикалық мәліметтері 

негізінде оның тағайындау  мөлшерін, оңтайлы енгізу жолын, қолдану 

тәртібін және емнің ұзақтығын таңдайды.  Дәрілік заттардың 

биологиялық сұйықтықтардағы мөлшерін үнемі бақылау емді 

уақытында түзетуге мүмкіндік береді. Емнің тиімсіздігінің себептері 

белгісіз болғанда немесе науқасқа дәрілік препарат жақпаған жағдайда, 

қосымша созылмалы бүйрек, бауыр аурулары бар науқастарды 

емдегенде, бірнеше дәрілік заттарды бір мезгілде қолданғанда және 

басқа жағдайларда фармакокинетиканың негізгі қағидаларын білу мен 

тәжірибеде қолдана алу өзінің ерекше екендігін көрсетеді. 

Фармакокинетикалық зерттеулер жаңа препараттарды 

құрастырғанда, олардың дәрілік түрін, әрі дәрілік заттардың 

эксперименталдық және  клиникалық зерттеулерін жүргізуде қажет. 

Ағзада дәрілік препараттармен болатын үрдістерді суреттеу 

үшін бірқатар көрсеткіштердің көмегі қажет болады. 

Элиминация жылдамдығының  константасы (Кel), абсорбция 

(Ка) мен экскреция (Кex) көрсеткіштері сәйкесінше препараттың 

ағзадан биотрансформация жолымен жойылуы, оның енгізген 

жерінен қанға түсу жылдамдығы мен одан зәр, нәжіс, сілекей және 

тағы басқалар  арқылы шығарылу жылдамдығын көрсетеді. 

Жартылай шығару кезеңі (Т½) —  бұл препараттың қандағы 

концентрациясын екі есеге азайтуға кететін уақыт, ол  элиминация 

жылдамдығының константасына тәуелді (Т½= 0,693/Кel).  
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Жартылай абсорбция кезеңі (Т½,a) — бұл препараттың жарты 

мөлшерінің енгізген жерінен қанға жетуіне қажетті уақыт аралығы, 

ол  абсорбция жылдамдығының константасына (Т½,a=0,693/Ка)  

пропорционалды. 

Препараттың ағзада таралуын жартылай таралу кезеңі 

сипаттайды, ол бастапқы және стационарлық (тепе-теңдік) 

концентрацияның таралу көлемімен айқындалады.  

Жартылай таралу кезеңі (Т½,a) — бұл  қан мен тіндер арасында 

тепе-теңдік сақталған кезде, қанда 50% тең препарат 

концентрациясы болатын  жағдайға қажет уақытты айтамыз.  

Болып көрінген алғашқы концентрация (Со) — тамыр ішіне 

енгізілгенде қан плазмасына жеткен және мүшелер мен тіндерге қас 

қағым сәтте таралуынан пайда болған препарат концентрациясы.  

Тепе-теңдік концентрациясы (Сss) — қан плазмасында 

(сарысуда)  препарат ағзаға үздіксіз үнемі біріңғай жылдамдықпен 

жеткенде қалыптасқан  препарат концентрациясы. Препаратты 

белгілі бір  уақыт аралығында, бірдей мөлшерде  үзіліспен енгізген 

(қабылдаған) кезде препараттың максималдық (Сssmax) және  

минималдық (Сssmin) тепе-теңдік  концентрациялары  деген 

түрлерін ажыратады.  

Препараттың таралу көлемі (Vd) тіндердің қан плазмасынан 

(сарысудан) оны тартып алу дәрежесімен сипатталады. Vd (Vd= 

D/Cо) — қан сарысуында болып көрінген алғашқы концентрацияға 

(Со)  тең концентрацияны алу үшін  барлық ағзаға түскен препарат 

мөлшерін (D)  белгілі бір сұйықтық көлемінде ерітуге керек  

сұйықтық көлемін айтады. 

Препараттың жалпы клиренсі (Clt) ағзаның дәрілік препараттан 

“тазалану” жылдамдығымен сипатталады. Ол бүйректік (Clr) және 

бүйректен тыс (Cler) клиренстер деп бөлінеді, олар сәйкесінше 

дәрілік заттың зәрмен және басқа жолдармен (оның ішінде өтпен) 

шығарылуын көрсетеді. Жалпы клиренс бүйректік және бүйректен 

тыс клиренстер қосындысынан тұрады. 

 “Концентрация — уақыт” қисығы астындағы алаң (AUC) —

фармакокинетикалық қисық пен координат остерімен шектелген 

пішін алаңы (AUC = Cо/Kel). (AUC) мәні басқа да 

фармакокинетикалық  параметрлермен — таралу көлемі, жалпы 

клиренспен байланысқан. Ағзада препараттың кинетикасы 

сызықтық болғанда AUC мәні жүйелік қан айналымға жеткен  
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препараттың жалпы мөлшеріне (мөлшерсына) пропорционалды 

болады. Жиі қисықтың жартысы астындағы алаңды анықтайды 

(нөлден бастап белгілі бір уақыт аралығына дейін t); бұл параметр 

AUCt деп белгіленеді, мысалы,  0 ден 8 сағат арасындағы қисық 

астындағы алаң  — AUC8. 

Абсолюттік биодожетімділік (f) — тамырдан тысқары енгізген 

препарат мөлшерінің (%-да) жүйелік қан айналымға жеткен бөлігі, 

ол зерттелетін әдіспен (ішке, бұлшық етке т.б.) енгізген соңындағы 

AUC’-тың тамыр ішіне енгізілгеннен кейінгі  AUC-тың қатынасына 

тең.  

Салыстырмалы  биожетімділікті тамырдан тыс енгізілген екі 

дәрілік түрдің биожетімділігін салыстыру үшін анықтайды. Ол 

мына салыстырылатын екі түрлерді енгізгеннен кейінгі  

қатынастарына тең (AUC’/AUC)(D/D’).  

Жалпы биожетімділік — ішке қабылданған  препарат 

мөлшерінің сорылу арқасында     жүйеге дейінгі метаболизм немесе 

“біріншілік өту әсері” деп аталатын үрдіс нәтижесінде пайда болып, 

жүйелік қан айналымға өзгермеген және  метаболиттер күйінде 

жеткен бөлігін айтамыз. 

 

ДЗ сорылуы 

 

Сорылу — дәрілік заттың енгізілген жерінен қанға жету үрдісі. 

Сорылу енгізу жолына, дәрілік заттардың енгізілген жеріндегі 

тіндерде ерігіштігі мен ондағы қан айналым ағысына байланысты 

болады. Көк тамыр мен артерия ішіне енгізгенде сорылу туралы 

айтуға келмейді — себебі, дәрілік зат толығымен және сол мезетте 

қан айналымға түседі. 

Көптеген дәрілік заттардың ас қорыту жолдарының шырышты 

қабатынан өте алуы олардың липидтерде ерігіштігі мен ионизацияға 

қабілеттілігі арқылы анықталады. Кейбір дәрілік заттар белсенді 

тасымалдау  арқылы  сорылады. Ішке қабылдаған дәрілік заттардың  

асқазан-ішек жолдарының әр түрлі бөлімдерінде абсорбция 

жылдамдығы бір бірінен ерекшеленеді. 

Асқазан мен/немесе ішектің қабырғасы арқылы өткен соң 

дәрілік зат бауырға келеді. Кейбір дәрілік заттар бауыр 

ферменттерінің әсерінен кейін әжептәуір өзгерістерге ұшырайды 

(“біріншілік өту әсері”). Осыған байланысты, жеткілікті әсер алу 
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үшін, кейбір препараттардың (пропранолол, аминазин, опиаттар) 

ішке қабылдағандағы мөлшері, көк тамырға енгізгендегі мөлшеріне 

қарағанда, жоғарырақ болуы керек. Сорылу үрдісінде бауыр арқылы 

біріншілік өту кезіндегі заттар   биотрансформациясын жүйе алды  

метаболизм деп аталады. Жүйе алды  метаболизм қарқындылығы 

бауырдағы қан ағу жылдамдығына тәуелді. 

Дәрілердің асқазан мен ішектерде сорылу үрдісіне рН әсер 

етеді, ол асқазанда 1-3, он екі елі ішекте — 5-6, ал ащы мен тоқ 

ішекте —  8 маңында болады. Қышқылдар асқазанда, ал негіздер  — 

ащы мен тоқ ішекте жақсы сорылады.  Асқазанның қышқылды 

ортасында кейбір дәрілік заттар ыдырауы мүмкін. 

Дәрілік заттарға тағы да асқазан-ішек жолдарындағы 

ферменттері де әсер етеді, олар  ақуыздар мен полипептидтерді 

(АКТГ, вазопрессин, инсулин т.б.) тағы басқа заттарды 

(прогестерон, тестостерон, альдостерон) белсенділігін төмендетеді. 

Өт қышқылдарының тұздары дәрілік заттардың сорылуын 

жеделдетуі немесе ерімейтін қосылыстар түзгенде бәсеңдетуі 

мүмкін. 

Дәрілік заттар сорылуына асқазан-ішек жолдарының 

моторикасы, тағамның көлемі мен құрамы, қабылдаған сұйықтық 

мөлшері, тағам мен дәріні қабылдау аралығы  да әсер етеді. 

Осылайша, сүт тетрациклиндер, ампициллин мен амоксициллиннің 

сорылуын бұзады. Тағы да мынаны ескеру керек, тағам асқазан сөлі 

мен тұз қышқылының бөлінуін ынталандырады. 

 

ДЗ енгізудің негізгі жолдары 

 

Дәрілік зат адам ағзасына  тері, ауыз арқылы асқазан-ішек 

жолдары  немесе тік ішек, бұлшық етке, венаға және т.б. жолдармен 

енгізіледі. Дәрілік заттың енгізу жолына байланысты емнің 

тиімділігі оның әсер ету орнына жету жылдамдығына  тәуелді 

болады   (мысалы, қабыну ошағына). Әр түрлі енгізу жолдарының 

өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар, оларды жақсы білу 

әр түрлі патологиялық жағдайларда оңтайлы қолдануға мүмкіндік 

береді. 

 

Энтеральдық жол  

Дәрілік заттар жиі асқазан-ішек  жолдары (ауыз арқылы немесе 
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тік ішек арқылы) арқылы енгізіледі. Бұл енгізу жолының 

құндылығы оның қолдану ыңғайлылығында  (медициналық 

қызметкердің көмегін қажет етпейді), әрі саластырмалы түрде 

қауіпсіздігі мен парентеральдық енгізуге қарағанда асқыныстардың 

аз болуымен ерекшеленеді. Энтеральдық жолмен енгізілетін дәрілік 

заттар жергілікті (кейбір микробқа, құрттарға қарсы заттар) және  

жүйелік те әсер береді. 

Ішке ауыз арқылы қабылдау (per os). Ішкі ағазалар ауруларын 

емдегенде асқазан мен ішектердің шырышты қабаты арқылы жақсы 

сорылатын дәрілік заттар тағайындағаны дұрыс болады. Егер 

асқазан-ішек жолдарында препараттың жоғарғы концентрациясын  

жасау керек болса керісінше, нашар сорылатын дәрілік заттарды 

қолданады, олар нашар сорыла отырып жақсы тиімділік әсер алуға 

көмектеседі, әрі олардың жүйелік кері реакциялары байқалмайтын 

болады. Кейбір аурулардың ағымы өте ауыр болғанда мысалы 

дизентерияда мүмкіндігінше, дәрілік заттың концентрациясы ішек 

қуысында және қанда да жоғары болуы керек. 

Тік ішекке енгізу (ректальдық). Тік ішекте қан мен лимфа 

тамырларының шоғырланған жүйесі бар, сондықтан көптеген 

дәрілік заттар (әсіресе иондалмаған майда еритін қосылыстар)  

оның шырышты қабатының беткейінен жақсы сорылады. Дәрілік 

заттар тік ішектің төменгі бөлігі арқылы  абсорбциясы жүреді де, 

төменгі  геморроидальдық  веналар арқылы, бауырды айналып өтіп, 

жүйелік қан айналымға түседі. 

Препараттарды ректальдық енгізу асқазанды тітіркендіруден 

қорғайды. Сонымен бірге, осы енгізу жолын дәрілік заттарды 

қабылдау  қиындық туырған немесе per os (жүрегі айну, құсу, 

өңештің тарылуы немесе өткізбеу себебінен) мүлдем енгізе 

алмайтын жағдайда қолданамыз. 

  

Парентеральдық жол 

Дәрілік заттарды тағайындағанда асқазан-ішек жолдарын 

айналып өтіп қолданатын әдіс  парентеральдық жол деп аталады. 

Парентеральдық әдіске: әр түрлі инъекциялар, ингаляциялар, 

электрофорез бен тері мен шырышты қабаттарға препараттарды 

беткейлік енгізулері жатады. 

Көк тамыр ішіне енгізу. Дәрілік заттарды көк тамырға енгізу 

алынатын әсердің тез әрі дәл болуын қамтамасыз етеді; кері әсерлер 
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пайда болғанда препараттың қан ағысына түсуін тез тоқтатуға; 

асқазан-ішек жолдары арқылы сорылмайтын немесе оның 

шырышты қабатын тітіркендіретін заттарды енгізуге мүмкіндік 

береді. 

Кейбір препараттар мысалы, жүрек  гликозидтерін өте баяу 

енгізеді, себебі олардың қандағы    концентрациясының жедел 

жоғарылауы қауіпті болады. 

Ұзақ емдегенде  веноздық  тромбоз пайда болуы мүмкін. Көк 

тамыр ішіне енгізу вирустық гепатит В мен адам иммундық 

тапшылығын жұқтырудың негізгі көзі болады. 

Артерия ішілік енгізу. Кейбір мүшелердің (бауыр, қол-аяқтар) 

ауруларын емдегенде жылдам метаболизмге ұшырайтын немесе 

тіндермен тез  байланысатын дәрілік заттарды артерия ішіне 

енгізеді. Осылай енгізгенде препараттың жоғары  концентрациясы 

сәйкес мүшеде ғана байқалады да жүйелік әсерді болдырмауға 

жағдай жасалады. Мынаны есте ұстау керек, артерия  тромбозы  

вена тромбозына қарағанда ауыр асқыныс болып табылады. 

Бұлшық етке енгізу. Препаратты бұлшық етке енгізгенде  

салыстырмалы түрде жылдам әсер алынады (еріген дәрілік заттар 

10-30 минут көлемінде сорылады). Бұл жолмен аздаған тітіркендіру 

әсері бар дәрілік заттар мен депо-препараттар енгізуге болады. 

Енгізілетін зат көлемі 10 мл аспау керек. Бұлшық етке енгізілген 

препараттардан кейін жергілікті ауырсынулар мен  абсцесстер 

байқалуы мүмкін.  

Тері астына енгізу. Тері астына енгізілген дәрілік заттардың 

сорылуы мен терапевтикалық әсерінің пайда болуы, бұлшық ет пен 

көк тамыр ішіне енгізумен салыстырғанда, баяу жүреді бірақ, әсері 

ұзаққа сақталады. Мынаны есте ұстау керек, перифериялық қан 

айналым жеткіліксіздігінде (мысалы,  шоктар кезінде) тері астына 

енгізілген заттар нашар сорылады. 

Ингаляциялар. Ингаляциялық жолмен дәрілік заттарды 

аэрозольдар түрінде (b-адреномиметиктер), газдар (ұшатын 

анестетиктер) мен ұнтақтар (кромогликат натрий) енгізіледі. Дәрілік 

заттарды ингаляционды енгізгенде олар тез сорылып жергілікті 

және жүйелік әсер береді. Газ тәрізді заттарды қолданғанда 

ингаляцияны тез тоқтату олардың әсерінің де тез аяқталуына 

әкеледі (наркозға арналған эфир, фторотан). Аэрозольдармен дем 

алғанда олардың жоғарғы концентрациясы  бронхтарда 
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(беклометазон, сальбутамол) байқалады да, жүйелі әсері өте аз 

болады. 

Интратекальдық енгізу. Дәрілік заттарды ОЖЖ тікелей әсер 

етуін алу үшін субарахноидальдық кеңістікке енгізеді. Осылаша 

жергілікті  жансыздандырушы  заттар жұлын-ми анестезиясында 

енгізіледі. Бұл жол тағы да мынандай  жағдайларда,  

субарахноидальдық кеңістікте (мысалы, антибиотик немесе 

глюкокортикоидты) заттың жоғарғы концентрациясын жасау қажет 

болғанда қолданылады. 

Жергілікті қолдану. Дәрілік заттарды  тері мен кілегей 

қабаттарға жағу, тамызу арқылы жергілікті әсер алуға болады. 

Бірақ, кейбір заттарды мұрын, көздің кілегей қабаттарына тамызу 

арқылы олардың сорылуынан жүйелік әсер алуға да болады. 

Мысалы, глюкокортикоидтарды теріге ұзақ уақыт бойы жағу 

науқаста осы препаратты ауыз арқылы қабылдағанда байқалатын 

реакцияларға ұқсас кері әсерлердің пайда болуына әкеліп 

соқтырады. 

Кейінгі кездері ерекше дәрілік түрлер ойлап табылды, оларды 

жабысқақ заттар арқылы теріге жабыстырады   және осының 

арқасында дәрілік заттардың баяу және ұзақ уақыт сорылуына 

жағдай жасайды, соған байланысты оның әсер ету уақыты ұзарады. 

Осындай жолмен мысалы, нитроглицерин мен скополамин 

енгізіледі. 

Электрофорез. Бұл әдіс гальваникалық  ток әсерін дәрілік 

заттарды теріден тереңде жатқан тіндерге жеткізуге пайдалануға 

негізделген. 

 

ДЗ ағзада таралуы 

 

Жүйелі қан айналымға түскен соң дәрілік заттар ағзаның әр 

түрлі мүшелері мен тіндеріне таралады. Дәрілік заттардың таралу 

сипаты олардың липидтерде ерігіштігіне, қан плазмасындағы 

ақуыздармен байланысу дәрежесіне, аймақтық қан айналым 

ағысының  қарқындылығына және басқа да  себептерге тәуелді 

болады. Дәрілік заттардың сорылғанннан кейінгі көп бөлігі алғашқы 

минуттарда қанмен қарқынды қамтамасыз етілетін мүшелер мен 

тіндерге — жүрек, бауыр, бүйрекке жетеді. Дәрілік заттармен 

қанығу бұлшық еттерде, кілегей қабаттарда, тері мен май тіндерінде 
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баяу жүреді. Осы аталған тіндерде дәрілік заттардың  

терапевтикалық концентрациясын жасау үшін бірнеше минуттардан 

бірнеше сағаттарға дейін уақыт қажет. Дәрілік заттардың таралуын 

анықтайтын  маңызды ықпалдың бірі, оның әр түрлі тіндерге 

диффузиялану  жылдамдығы. Интерстициальдық тінге 

диффузиялану жеңіл әрі тез жүреді. Капиллярлардың суда және 

майда еритін  заттарға өтімділігі жақсы болады, сондықтан, ішек 

қуысында нашар сорылатын, суда жақсы еритін препараттарды 

(мысалы, стрептомицин) парентеральды енгізеді. Олар жасушадан 

тыс аймақтарға жақсы өтеді, бірақ, ОЖЖ мен басқа да мүшелерге 

әсер етепейді, оларға заттар мембараналық кедергілерден өтіп 

баруы мүмкін. Майда жақсы еритін препараттар (мысалы, газ 

тәріздес  анестетиктер) барлық ағза бойынша тез таралады, олар 

жасушадан  тыс және жасуша  ішілік аймақтарға біркелкі таралады. 

 

ДЗ қан ақуыздары мен тіндерде байланысуы 

  

Көптеген дәрілік заттардың қан плазмасындағы ақуыз 

альбуминге айқын физико-химиялық жақындығы бар. Дәрілік 

заттардың қан плазмасындағы ақуыздармен байланысуы олардың 

тіндерде және әсер ету орнында  концентрациясының төмендеуіне 

әкеледі, себебі тек   бос (байланыспаған) препарат мембраналар 

арқылы өте алады. Ақуызбен  байланысқан кешенді зат, арнайы 

белсенділігінен айырылады. Дәрілік заттың бос және байланысқан 

бөліктері динамикалық тепе-теңдік күйін сақтайды. Кейде дәрілік 

заттар, диффузиондық тепе-теңдікке қарамастан, үлкен 

концентрацияда тіндерде жиналады. Бұл әсер рН градиентінен, 

дәрілік заттың жасуша ішілік элементтермен байланысуы мен оның 

майлы тіндерде таралуына байланысты болады. Клиникалық 

маңыздылығы бар  болатыны қан ақуыздарымен дәрілік заттың  

90%-ден астамы байланысатын жағдайларды айтуға   болады. 

Дәрілік заттардың байланысуының бұзылуы қанда альбуминдер 

концентрациясының төмендегенінде (гипоальбуминемия) мен  қан 

ақуыздарымен байланысу қабілетінің кейбір бауыр мен бүйрек 

ауруларында төмендеуінен байқалады. Тіпті қандағы альбуминдер 

деңгейінің 30 г/л (қалыпта 33-55 г/л) дейін төмендегені фенитоиннің 

бос фракциясының әжептәуір жоғарылауына әкеледі. Клиникалық 

маңызды болатын жағдай   фуросемидтің бос фракциясының 
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деңгейінің жоғарылауы  альбумин санының  20 г/л дейін 

төмендегенінде байқалады. 

 

ДЗ биотрансформациясы 

 

Биотрансформация механизмдері мен түсінігі 

Дәрілік заттардың биотрансформациясы немесе метаболизмі 

дегеніміз кешенді  физико-химиялық және биохимиялық үрдісті 

өзгерістердің арқасында полярлы суда еритін заттар (метаболиттер) 

пайда болады, соның арқасында олар ағзадан жеңіл шығарылады. 

Көпшілік жағдайда дәрілік заттардың  метаболиттері оның алғашқы 

қосылысымен салыстырғанда биологиялық белсенділігі төмен және 

токсикалығы аз болады. Әйсе де, кейбір заттардың   

биотрансформация нәтижесінде пайда болған метаболиттері, ағзаға 

ең алдында енгізілген затқа қарағанда белсенділігі жоғары 

болатындары да кездеседі. 

Ағзадағы дәрілік заттардың метаболизм реакциясының екі түрін 

ажыратады:  синтетикалық және синтетикалық емес. Дәрілік заттар 

метаболизмінің синтетикалық емес реакцияларын екі топқа бөледі: 

эндоплазматикалық ретикулум ферменттері катализдеуші 

(микросомальдық) және басқа жерде орналасқан ферменттер 

катализдеуші (микросомальдық емес). Синтетикалық емес 

реакцияларға тотығу, қалпына келу және гидролиз жатады. 

Синтетикалық реакциялар негізінде дәрілік заттардың эндогенді 

субстраттармен (глюкоурон қышқылы, сульфаттар, глицин, 

глутатион, метильдік топ және су) конъюнгациясы  жатыр. Осы 

заттардың дәрілік препараттармен қосылуы бірқатар: 

гидроксильдік, карбоксильдік, аминдік, эпоксидтік функционалдық 

топтар арқасында жүреді. Осы реакция аяқталған соң препарат 

молекуласы неғұрлым полярлы болады, сәйкесінше  ағзадан жеңіл 

шығарылады. 

Барлық ішке қабылданған дәрілік заттар жүйелік қан айналымға 

түспес бұрын бауыр арқылы өтеді, сондықтан оларды — жоғары 

және төмен бауырлық клиренс деген екі топқа бөледі. Бірінші топқа 

кіретін дәрілік заттарға қаннан оларды гепатоциттердің  қармау 

дәрежесі өте жоғары болатындығы тән екендігі айқындалды. 

Бауырдың бұл препараттарды метаболиздеу қабілеті қанның ағу 

жылдамдығына байланысты болады. Екінші топтағы дәрілік 
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заттардың бауырлық клиренсі  қан ағу жылдамдығына емес, осы 

препараттарды метаболиздеуші бауырдың ферментативті жүйесінің 

көлеміне тәуелді болады. Олар жоғары (дифенин, хинидин, 

толбутамид) немесе төмен (теофиллин, парацетамол) дәрежеде 

ақуыздармен байланысу қабілетіне ие. Бауырлық клиренсі төмен 

және ақуыздармен байланысу қабілеті жоғары болатын заттар 

метаболизмі  бауырдағы қан айналымға қарағанда олардың  

ақуыздармен байланысу жылдамдығына тәуелді болады. 

Ағзадағы дәрілік заттардың биотрансформациясына тағы да 

әсер ететіндер: адам жасы, жынысы, қоршаған ортасы, тамақтану 

сипаты, қосымша аурулары және т.б. 

Бауыр дәрілік заттардың метаболизмін қамтамасыз ететін 

негізгі мүше болады, сондықтан оның кез-келген патологиялық 

жағдайы препараттар фармакокинетикасында өз бейнесін табады.  

 

Микросомальдық  биотрансформация 

 Гепатоциттерде әр түрлі ксенобиотиктердің (грекше “xenos” — 

бөтен, “bios” — өмір) яғни, адам ағзасына тегі жат болатын 

заттардың  тотығуын қамтамасыз ететін ферменттік жүйелердің 

неғұрлым толық түрі жинақталған болады. Оларға көптеген дәрілік 

заттар жатады. Микросомальдық қайта түрленуге ең алдымен майда 

еритін заттар түседі, олар эндоплазматикалық ретикулум  

мембранасы арқылы жеңіл өтеді  және  цитохромдар жүйесінің  бірі 

Р446 - Р455 (жиі осы жүйенің ең алғаш анықталған ферменті тек 

цитохром Р450 нұсқайды) байланысады. Бұл цитохромдар 

тотықтырушы ферменттік жүйенің біріншілік  құрамдас бөлігі 

болып табылады. Аралас типті оксидазалар жүйесінде 

препараттардың биотрансформация жылдамдығы  жүйедегі 

цитохром Р450 концентрациясымен анықталады, ондағы әр түрлі 

цитохром Р450 саны мен олардың субстратқа жақындығы, цитохром-

с-редуктазаның концентрациясы мен  “препарат — цитохром Р450” 

кешенінің қалпына келу жылдамдығына байланысты. 

Биотрансформация жылдамдығы эндогендік және экзогендік 

субстраттардың өзара бәсекелестігіне де байланысты болады. 

Дәрілік препараттардың әрі қарай тотығуы оксидазалар мен 

редуктазалар әсерімен жүреді, оған міндетті түрде НАДФ және 

молекулярлық оттегі қатысады. Арнайы емес оксидазалар 

біріншілік және екіншілік аминдердің аминсізденуіне, 



21 

 

гетероциклдық қосылыстардың ароматтық шығыршықтары мен 

бүйір жақ тізбектердің гидроксилденуінен,  сульфоксидтер мен  

алкилсізденудің түзілуін  катализдейтін үрдістерге қатысады. 

Дәрілік заттардың глюкурон қышқылымен конъюгациясы да  

микросомальдық  ферменттер әсерімен жүреді. Бұл карбон 

қышқылдарының спитттер, фенолдардың биотрансформациясының 

негізгі бір жолы болып саналады. Конъюгация жолымен ағзадан 

эстрогендер, глюкокортикоидтар, прогестерон, опий алкалоидтары 

мен басқа да наркотикалық анальгетиктер, амидопирин, 

салицилаттар, барбитураттар, антибиотиктер мен басқа да көптеген 

заттар шығарылады. 

 

Микросомальдық емес биотрансформация  

Микросомальдық емес биотрансформация ферменттері саны 

аздаған дәрілік заттардың  биотрансформациясына қатысатына 

қарамастан, олар  метаболизмде маңызды роль атқарады. Глюкурон 

қышқылымен қосылу, қалпына келу мен дәрілік заттар 

гидролизінен басқа барлық конъюгация түрлерін микросомальдық 

емес ферменттер катализдейді. Мұндай реакциялар кең таралған 

дәрілік заттар оның ішінде ацетилсалицил қышқылы мен 

сульфаниламидтердің биотрансформациясына  үлкен үлес қосады.  

Препараттардың микросомальдық емес биотрансформациясы 

негізінен бауырда, тағы да ол қан плазмасында және басқа да 

тіндерде өтеді. 

Дәрілік заттарды ауыз арқылы қабылдағанда ішектердің 

шырышты қабаты арқылы сорыла отырып, алғашқыда портальдық 

жүйеге, содан кейін жүйелік қан айналымға түседі. Көптеген 

қарқынды   метаболизм реакциялары ішектер қабырғасында жүреді 

(барлық белгілі синтетикалық және синтетикалық емес реакциялар). 

Мысалы, изадрин сульфаттар көмегімен конъюгацияға, гидралазин 

— ацетилденуге ұшырайды. Кейбір дәрілік заттар  арнайы емес 

ферменттермен  метаболизденеді (пенициллиндер, аминазалар) 

немесе  ішек бактерияларымен  (метотрексат, леводопа) бұның 

тәжірибелік маңызы өте жоғары болады. Дәрілік заттардың жүйелік 

қан айналымға жетпес бұрын, асқазан-ішек жолдары мен бауыр 

арқылы өту метаболизмін  “біріншілік өту әсері” деп атайды. 

Дәрілік заттардың метаболизм дәрежесі  біріншілік өту кезінде сол 

препарат ферменттерінің метаболикалық сиымдылығы мен  
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ферменттердегі метаболикалық реакциялар және абсорбция 

жылдамдығына байланысты екендігі анықталды. Егер дәрілік затты 

ауыз арқылы аз мөлшерде қабылдаса, ал ферменттер сиымдылығы 

мен метаболизм жылдамдығы әжептәуір болса, препараттың көп 

бөлігі оның   биожетімділігін төмендету арқылы 

биотрансформацияланады. Дәрілік заттың мөлшерін жоғарылату 

арқылы, біріншілік өту метаболизміне қатысатын ферменттік 

жүйелер қанығады да, нәтижесінде препарат биожетімділігі 

жоғарылайды.  

 

ДЗ шығарылуы  

 

Дәрілік заттардың ағзадан шығарылу жолдары  

Дәрілік заттарды және олардың  метаболиттерін ағзадан 

шығарудың (экскреция) бірнеше жолы бар. Нәжіс және зәр арқылы 

шығару негізгі экскреция түрлеріне жатады, тағы да маңызылығы 

төмен болатын тыныс алумен шығатын, терлеу, сілекей және көз 

жасы арқылы шығарылатындары да бар. 

 

Зәрмен шығарылуы  

Дәрілік заттың бүйрек арқылы шығарылуын бағалау үшін оның 

бүйректік  клиренсін анықтайды:  

 
Онда  Cu — заттардың зәрдегі концентрациясы,  Cp —  

плазмадағы (мкг/мл немесе нг/мл), ал V — зәр бөліну жылдамдығы 

(мл/мин). 

Дәрілік заттар зәр арқылы шумақтық  сүзілу және түтікшелік 

секреция арқылы шығарылады. Бүйрек түтікшелерінде қайта 

сорылудың да   үлкен маңызы бар. Қан бүйрекке түсе отырып 

шумақтарда сүзіледі. Сол кезде дәрілік заттар капиллярлар 

қабырғасы арқылы  түтікшелер ішіне өтеді. Сүзілетіні тек  бос 

күйде болатын препараттың бір  бөлігі. Түтікшелер арқылы өткенде 

дәрілік заттардың бір бөлігі қайта сорылу арқылы қан плазмасына 

қайта оралады. Көптеген дәрілік заттар капиллярлардан белсенді 

түрде  түтікшелер ішіндегі  тубулярлық сұйықтық құрамына 

секрецияланады. Бүйрек жетіспеушілігінде шумақтық сүзілу 

төмендейді және әр түрлі препараттардың сыртқа шығарылуы 
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бұзылады, бұл олардың қандағы концентрациясының 

жоғарылауына әкеледі. Егер уремия күшейетін болса зәр арқылы 

шығарылатын  препараттар мөлшерін төмендету керек.  

Органикалық қышқылдардың түтікшелік секрециясын пробенецид 

блоктайды, осыдан олардың жартылай шығару кезеңі ұлғаяды. 

Зәрдің рН ортасы кейбір әлсіз қышқылдар мен негіздердің 

шығарылуына әсер етеді. Біріншісі зәрдің сілтілік ортасында ал, 

екіншісі – қышқылдық ортасында тезірек шығарылады. 

Өт арқылы шығарылуы 

Бауырдан дәрілік заттар  метаболиттер немесе өзгермеген  

түрінде енжар  немесе белсенді тасымалдау жүйелері көмегімен өт 

құрамына түседі. Әрі қарай дәрілік заттар мен оның  метаболиттері 

нәжіспен ағзадан шығарылады. Асқазан-ішек жолдарының  

ферменттері мен  бактериалдық  микрофлора әсерінен басқа 

қосылыстарға айналуы мүмкін, олар қайтадан сорылып бауырға 

жеткізіледі де тағы да метаболикалық айналу циклынан өтеді. 

Осындай циклды энтерогепатиялық циркуляция деп атайды. Дәрілік 

заттардың өт арқылы шығарылуына осы қосылыстардың 

молекулярлық  массасы, химиялық табиғаты, гепатоциттер мен өт 

шығару жолдарының  жағдайы, препараттардың бауыр 

жасушаларымен байланысу қарқыны әсер етеді. 

Бауыр клиренсін зонд арқылы алынған дуоденалдық өт 

құрамын зерттеу арқылы анықтауға болады.  Дәрілік заттардың өт 

арқылы шығарылу дәрежесін бауыр мен өт жолдарының қабыну  

аурулары бар науқастарды емдегенде ескерген дұрыс болады. 
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3 БӨЛІМ. КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАКОДИНАМИКА 

 

Фармакодинамика – ДЗ заттардың әсер ету механизмін (тіндік, 

жасушалық және субжасушалық арнайы және арнайы емес 

рецепторлармен өзара алмасу үрдістерінің мәні) және 

фармакологиялық әсерін (науқастың  жасына, жынысына, аурудың 

сипаты мен ағымына, қосымша патологиясына байланысты өзгеруі) 

зерттейтін клиникалық фармакологияның бір бөлімі. Белгілі бір 

аурудың немесе синдромның еміне препарат таңдау, оның тек қана 

әсер ету механизмін түсіну ғана емес, сонымен қатар патологиялық 

жағдайларда, әртүрлі жас топтарындағы науқастардағы ДЗ-дың 

фармакологиялық әсерінің байқалу  ерекшеліктеріне байланысты 

болады.  

 

Дәрілік заттардың әсер ету механизмі 

  

ДЗ егде  жастағы ағзаның  физиологиялық жүйесінің қызметін 

өзгертіп, емдік әсер береді. Дәрілік заттардың әсерінен ағзада 

әртүрлі табиғи үрдістердің өту жылдамдығы  өзгереді, тежелу 

немесе қозу соған сай мүшелер мен тіндердің қызметтерінің тежелуі 

немесе қозуына алып келеді. Нәтижесінде, аурудың дамуына себеп 

болған патологиялық үрдістің ағымы өзгеріп, бұзылған қызметтер 

қалпына келіп, симптомдардың кері  дамуы жүреді. 

 

ДЗ төмендегідей  әсер ету механизмдері бар:  

•   арнайы рецепторларға әсер ету; 

•  ферменттердің белсенділігіне әсер ету; 

•   жасуша мембранасына физико-химиялық әсер ету; 

•   тікелей химиялық әсер ету (цитотоксикалық). 

 

Дәрілік заттардың арнайы рецепторға  әсер етуі. 

Жасуша рецепторы – белгілі химиялық қосылыстарға 

таңдамалы сезімталдығы бар макромолекулярлық құрылым. ДЗ-дың 

рецепторлармен байланысы  жасушалар мен барлық ағзада 

биохимиялық және физиологиялық өзгерістер шақыртып, қандайда 

бір фармакологиялық әсер тудырады.  

Рецепторлардың әсер етуіне байланысты ДЗ келесі топтарға 

бөледі:  
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•   агонистер – рецепторлардың қызметтік белсенділігін тікелей 

қоздыратын немесе жоғарылататын заттар; 

•   антагонистер – арнайы  агонистердің әсер етуіне кедергі 

келтіретін немесе рецепторларды тежейтін заттар;   

•  бір уақытта агонистің де, антогонистің де қасиетіне ие заттар  

(нәтижелі әсер етуі рецепторлардың бастапқы қызметтік 

белсенділігіне байланысты). 

Рецепторларға антагонист болуы мүмкін жағдай:  

•  бәсекеге қабілетті, егер ДЗ агонистпен бір арнайы рецептор 

үшін бәсекеге түссе, бұл кезде бәсекеге қабілетті антогонистермен 

шақырылған рецепторлар блокадасын көп мөлшерде агонистерді 

тағайындау арқылы жоюға болады  (препарат немесе табиғи 

медиатор);  

•  бәсекеге қабілетті емес, егер ДЗ  макромолекуласының 

арнайы рецепторға қатысы жоқ аймақта орналасу  кезінде 

байқалады.   

Ескеретін жағдай, ДЗ  әсерін алуға жасуша беткейіндегі 

рецепторлар саны мен олардың сезімталдығының  бірдей емес және 

тұрақсыз болуына мына  көптеген себептерге  (науқас жасы, 

патологиялық  үрдіс ағымы, зақымдалған тін көлемі және т.б.) 

байланысты болады.  Сонымен, рецепторлардың саны мен 

қызметтік белсенділігі ұзақ уақыт агонист – препараттарын 

қабылдағаннан кейін азаюы мүмкін, осыдан біртіндеп 

фармакологиялық әсер де әлсірейді (толеранттылық дамиды). 

Антагонист-препараттардың әсерінен рецепторлардың саны мен 

қызметтік белсенділігі көбеюі мүмкін. Клиникада препараттарды 

тез тоқтанудан кейін алып тастау синдромы дамуы мүмкін.  

ДЗ ферменттердің белсенділігіне әсер етуі  

Кейбір ДЗ арнайы ферменттердің белсенділігін күшейтеді 

немесе тежейді (жасушаішілік немесе жасушасыртылық). 

Жасушаның қызметтерін қамтамасыз етуде маңызды рөлді 

жасушалардың аденилатциклазалы жүйесі атқарады және де 

көптеген ДЗ әсері жасушаішілік циклдық аденозинмонофосфат 

(цАМФ) концентрациясын реттейтін аденилатциклаза мен 

фосфодиэстераза ферменттерінің белсенділігіне байланысты 

болады.  

ДЗ ферменттерді белсендіре  немесе тежей алады, олармен әр 

түрлі дәрежеде қайтымды  немесе  қайтымсыз байланысады,  
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осының бәрі фармакологиялық әсердің айқындылығы мен 

ұзақтығына әсер етеді.  

Дәрілік заттардың жасуша мембранасына физико-химиялық 

әсері  

Жасуша мембранасы арқылы иондардың тасымалына әсер ету 

нәтижесінде трансмембраналық электрлік потенциалдың өзгеруі 

жасуша мембранасына физико-химиялық әсер етудің көрінісі 

болады. Бұл жүйке жасушасы мен бұлшық ет жүйесінің қызметінде 

маңызды роль атқарады, синапстар арқылы жүйке импульстарының 

өтуі бұзылады, жасушалардың электрлік белсенділігі тежеледі. 

Аритмияға, тырысуға қарсы препараттар, жалпы және жергілікті 

жансыздырғыштардың әсер етуі осындай болады.  

ДЗ тікелей химиялық (цитотоксикалық) әсері  

ДЗ жасушаның өмір сүру қызметін  бұзатын бірнеше 

жасушаішілік молекулалар мен құрылымдармен тікелей байланыса 

алады. Бактерияға, вирусқа қарсы препараттар мен цитостатиктер 

осылай  әсер етеді.  

ДЗ әсері жасуша қызметінің өзгеруімен байланысы болмауы да 

мүмкін (мысалы, антацидтермен тұз қышқылын бейтараптау немесе 

майлы іш айдайтын заттардың әсері). 

Дәрілік заттардың таңдамалы әсер етуі  

Мүшелерде, тіндерде, жасушаларда препараттардың әр түрлі 

көлемде таралуы мен жиналуы және әсер ету механизмінің 

іріктеуіне   байланысты ДЗ таңдамалы әсер етуге жетеді.  

Таңдамалылық – рецепторлардың жеке түрі мен типастыларына 

әсер ету арқасында жағымсыз әсерлерді болдырмау және нақты 

жағымды әсер көрсету қасиеті. Мысалы, β-адреноблокаторлар 

(метопролол, атенолол), серотонинді рецепторлардың 

антогонистерінің рецепторлары белгілі бір рецепторлардың 

типастына ғана әсер етеді, бірақта осы препараттардың 

таңдамалылығы жиі салыстырмалы, ал β-адреноблокаторлардың 

мөлшерін көбейткенде оның бұл қасиеті жоғалуы мүмкін.  

Белгілі бір рецепторға, мүшеге немесе патологиялық үрдіске 

абсолютті таңдамалы әсер ететін ДЗ жоқ. ДЗ-тың таңдамалығы 

қаншалықты жоғары болса, соншалықты ол тиімді  болып 

табылады.  

Таңдамалығы төмен әсерге ие ДЗ көптеген тіндерге, мүшелерге 

және жүйелерге әсер етіп, көптеген жағымсыз әсерлер туғызады. 
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Әрбір препарат  көп немесе аз дегенде кең спектрлі әсерге ие және  

бірқатар жағымды не жағымсыз реакцияларды шақыртады.   

Мысалы,  айқын анальгетикалық белсенділікке ие морфин, 

наркотикалық анальгетиктер тобына жатады. Сонымен қатар, ол 

тыныс алуды тежейді, жөтел рефлексін басады, седативті әсер 

көрсетіп, құсуды, іш қатуды, бронхоспазмды тудырады, 

гистаминнің босатылуы, антидиуретикалық және тағы басқа әсер 

көрсетеді.   

Ісікке қарсы заттар, тез бөлінетін жасушаларға әсер етіп, тек 

қана ісік шалған  тіндерді ғана емес, сүйек кемігін, ішек эпителийін 

де зақымдап, ауыр жағымсыз үрдістерді тудыртады.  

ДЗ таңдамалы әсері жоғары болғанда, науқастарда оны қолдану 

ыңғайлы, жағымсыз реакцияларды аз тудырады. 

Мысалы, Н2-рецепторлар блокаторының үшінші қатары, М1-

холинорецепторлар блокаторы, Н+, K+-АТФаза ингибиторлары 

болып табылады. 

ДЗ-дың таңдамалы әсері оның мөлшеріне тәуелді. Мөлшері 

жоғары болғанда, препараттың таңдамалығы төмен болады.  

Сонымен, селективті  β1-адреноблокаторлар көбінесе миокардқа 

әсер етеді, бірақ мөлшерін жоғарылатқанда, ол бронхтарда, 

тамырларда, асқазан асты безінде және басқа мүшелерде орналасқан 

β2-адренорецепторларға да әсер етіп, жағымсыз реакциялардың 

дамуына алып келеді (бронхоспазм, вазоконстрикция). 

Вирустарға қарсы препараттардың таңдамалығы мысалы, 

ацикловирдың әсері мөлшеріне байланысты: вирусты ДНК-

полимеразаның тежелуі, препараттың мөлшері 3000 рет төмен 

болғанда жүреді, ол адам ағзасының  жасуша ДНК-полимеразасына 

әсер етеді, сондықтан ацикловир терапевтік мөлшерде токсикалы 

емес.    

 

ДЗ мөлшері мен мөлшерлеу тәртібі  

ДЗ-дың әсері көп жағдайда оның мөлшерімен байланысты 

анықталады. ДЗ  концентрациясына  байланысты оның әсерінің  

даму жылдамдығы, айқындылығы, ұзақтығы мен сипаты өзгереді.    

Дәрілік заттардың мөлшерлерінің түрлері  

Дәрілік препараттардың ағзаға әсер етуі, оның химиялық 

құрылымына, физико-химиялық қасиеттеріне және мөлшеріне 

байланысты екендігі белгілі. 
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ДЗ-тың ең аз мөлшерін қабылдағанда пайда болатын терапевтік 

әсерді  табалдырықты немесе терапевтік төменгі мөлшері деп 

айтады. Медициналық тәжірибеде науқастарды емдеуде орташа 

терапевтік емдік мөлшерді қолданғаннан кейін көптеген 

науқастарда тұрақты терапевтік әсер дамитыны байқалады. Көп 

жағдайларда бұл мөлшер жеткіліксіз емдік әсер береді, сонда одан 

да жоғары мөлшерлерді қолданады, бұл адам ағзасына өте қауіпті. 

Сондықтан,  көптеген ДЗ-дың бір реттік және тәуліктік рұқсат 

етілетін мөлшерлері қабылданған, ол жоғары бір реттік мөлшер 

(ЖБМ) және жоғары тәуліктік мөлшерден (ЖТМ) тұрады.   

ЖБМ – дәрілік заттарды  бір рет қабылдауға рұқсат етілген 

мөлшер. Оны қабылдағаннан кейін ең жоғары емдік әсер 

байқалады.  

ЖТМ – тәулік бойы қабылдауға рұқсат берілген ДЗ мөлшері. 

Әдетте ЖБМ және ЖТМ «А» (улы және наркотикалық заттар)  

және  «Б» (күшті әсер ететін  заттар) тізіміндегі препараттарға 

қатысты қолданылады.   

ДЗ терапевтік әсерінің кеңдігі  деп - ДЗ төменгі терапевтік 

мөлшерден жоғары бір реттік мөлшерге дейінгі аралықты қамтиды. 

Ол қаншалықты жоғары болса, ДЗ токсикалығы төмен болады және 

тағы  солай керісінше.  

Токсикалық мөлшер – уланудан өлімге дейін алып келетін 

дәрілік заттардың мөлшері.  

Өлімге алып келетін  (летальдық) мөлшер – қабылдауы өлімге 

алып келетін дәрілік заттардың мөлшері. 

Курстық  мөлшер – емдеу курсын өткізуге арналған дәрілік 

заттардың мөлшері. 

Клиникалық тәжірибеде жиі қолданылатын мөлшерлердің 

түрлері:  

•  бір реттік  мөлшер – бір рет қабылдауға арналған дәрілік 

заттың көлемі; 

• тәуліктік мөлшер – тәулік бойы қан плазмасында ДЗ-тың 

терапевтік концетрациясын ұстап тұра алатын мөлшер; 

•  сынамалы мөлшер - бірқатар жағдайларда ем тағайындаған 

препараттарға фармакодинамикалық (мысалы, празозинді алғаш 

қабылдағандағы әсері – тұрған қалыпта артериалдық қан 

қысымының тез түсуі) немесе аллергиялық түрдегі келеңсіз 

реакциялардың болуын ескеріп тағайындайтын ДЗ мөлшері;  
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•  қанықтыратын мөлшер – тіндерде ДЗ–дың  керек 

концентрациясын жасауға көмектесетін ДЗ мөлшері (мысалы, 

амиодарон, жүрек гликозидтерімен ем жүргізуде); 

•  соққылы мөлшер – белгілі эндогенді субстраттармен 

(мысалы, сульфаниламидтердің соққылау мөлшері, фолий  

қышқылының молекуласының құрылымына парааминобензой 

қышқылымен бәсекеге түсуі) бәсекеге түсуі керек, препараттың 

оңтайлы тіндік концентрациясын жасауға арналған ДЗ мөлшері. 

Мөлшерлеу тәртібі – тәулік бойы енгізілген ДЗ мөлшері (бір 

реттік немесе көп реттік) мен жиілігі көлемінің мөлшері. 

Мөлшерлеу тәртібі көптеген себептерге  оның ішінде, ең 

маңыздысы жартылай шығарылу кезеңіне  байланысты болады. ДЗ-

тың жартылай шығарудың кезеңіне сәйкес ФТ ұтымды жоспары 

терапевтік мөлшердің бастапқа енгізілуі мен әрі қарай мөлшерін 

ұстап тұру мен аралық уақытты  сақтауға негізделген.  

Мөлшерлеу тәртібі элиминация (бауыр, бүйрек)  мен қан 

айналым мүшелерінің функциональдық жағдайына әсер етеді. 

Бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастарға антибиотиктерді енгізудің 

фармакокинетикасы көрсеткендей, хлорамфеникол мен 

эритромициннің элиминациясы өзгермейді, ал гентамицин мен 

стрептомицин баяу шығарылады сондықтан,  олардың  енгізілу 

жиілігін төмендету керек. Бауыр аурулары кезіңде ДЗ метаболизмі 

баяулайды және препарат ағзадан ұзақ  шығарылады.   

Дәрілік заттардың ағзаға әсер етуі жасқа байланысты. 

Анықталғандай, балалар мен 60 жастан асқан адамдарда ДЗ-ға 

сезімталдылық жоғары болады.  

  

ДЗ ағзаның жеке ерекшеліктеріне байланысты өзгеше әсер 

етуі Әйелдерде жүктілік кезінде дәрілік препараттарға 

сезімталдығы жоғарлайды. 

ДЗ–ға деген сезімталдық жасқа байланысты өзгеріп отырады. 

Осыған байланысты, перинатальдық фармакологияны бөліп 

қарастырады, ол гестацияның 24 аптасынан босануға дейінгі және 

нәрестелерге (өмірінің 4 аптасына дейін) ДЗ әсер ету 

ерекшеліктерін зерттейді. ДЗ-ға деген сезімталдылық бойынша 

гестацияның соңғы 3 айы мен нәрестелердің алғашқы өмір сүру 

айында үлкендерге қарағанда өзгешелігімен ерекшеленеді. Бұл 

көптеген ферменттердің белсенділігіне, бүйрек қызметінің 
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төмендеуіне, гемато-энцефалдық  тосқауылдың өткізгіштігінің 

жоғарлауынан және  ОЖЖ дамуына байланысты.  Осы кезеңде 

рецепторлардың  ДЗ-ға сезімталдығы басқаша болады. Егде және  

қарт жастағы адамдарда, ДЗ-дың сіңірілуі баяу, метаболизмнің 

тиімділігі аз, бүйрекпен препараттардың экскрециясы төмендейді. 

Жалпы алғанда егде және қарт адамдарда көп дәрілерге 

сезімталдылық жоғарылаған, сондықтан да тағайындағанда 

мөлшерін азайту керек.  Осымен қоса дәрілік заттарды таңдағанда 

токсикалығы аз байқалатын  түрлерін тағайындаған дұрыс. 

Егде және қарт адамдарға ДЗ-дың әсер етуін зерттеу 

(гериатриялық фармакология) қазіргі таңда үлкен маңыздылыққа 

ие, себебі халық арасында осы жас тобындағы адамдар  саны 

көбейіп келеді. 

ДЗ-ға сезімталдық генетикаға байланысты. Бұл сандық және 

сапалық жағынан көрінеді. Мысалы, қан плазмасында 

холинэстеразаның генетикалық жеткіліксіздігінен  миорелаксант 

суксаметоний йодидінің әсер етуі 6-8 сағатқа  және одан әрі көп 

уақытқа  ұзарады (қалыпты жағдайларда препарат 5-7 минутта ғана  

әсер етеді). 

Әр түрлі дәрілік заттарды ағзаға енгізуіне атипиялық 

реакциялар (идиосинкразия) даму мысалдары белгілі. Мысалы, 8-

аминохинолин тобының малярияға қарсы препараты  (примахин) 

генетикалық энзимопатиясы бар адамдарда гемолиз тудырады 

(глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа жетіспеушілігі хинонның пайда 

болуына алып келеді, ол гемолитикалық әсер береді). Басқа да 

гемолитикалық әсер беру ықтималдығы жоғары дәрілік  заттар 

белгілі.  Оларға  аминохинолиндер (примахин, хлорохин), 

сульфондар (дапсон), нитрофурандар (фуразолидон, 

нитрофурантоин), сульфаниламидтер (сульфаниламид, 

сульфаметоксипиридазин, сульфацетамид), наркотикалық 

анальгетиктер (ацетилсалицил қышқылы) және басқа заттар 

(налидикс қышқылы, хинин, хинидин, хлорамфеникол) жатады. 

Дәрілік заттардың ағзаның сезімталдығына генетикалық әсер 

етуін  зерттеу – фармакологияның  фармакогенетика саласының 

негізгі мақсаты. 

Препараттардың әсер етуі ағзаның жалпы жағдайына, соның 

ішінде қосымша патологияға байланысты тағайындалған дәрілерге 

байланысты болады.  Мысалы, қызу түсіретін препараттар дене 
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қызуын қызба кезіңде ғана түсіреді (нормотермияда олар әсер 

етпейді). Жүрек гликозидтерінің қан айналымға әсер етуі, тек қана 

жүрек жеткіліксіздігі кезінде ғана көмектеседі. 

Ганглиоблокаторлардың  гипотензивті әсері симпатикалық жүйке 

жүйесінің тонусы жоғары болғанда әсер етуі айқын байқалады.  

Қалқанша безінің гиперфункциясы кезінде миокардтың 

эпинефринге сезімталдығы жоғарлайды.  

Тәуліктік ырғақтың маңызы  

Тәуліктік ырғақ ағзаның қызмет етуінде үлкен маңызға ие. 

Жалпыға белгілі, сергектік пен ұйқының кезектесуі, жүйке жүйесі 

мен эндокринді бездердің белсенділігіне, осыдан басқа да мүшелер 

мен жүйелерге әсер етеді.  Ол өз кезегінде ағзаның әр түрлі 

препараттарға деген сезімталдығында көрінеді. Тәуліктік 

кезеңділіктің фармакологиялық тиімділікке тәуелділігін зерттеу – 

хронофармакология деп аталатын жаңа бағыттың негізгі мақсаты. 

Хронофармакологияның құрамына - хронофармакодинамика мен 

хронофармакокинетика кіреді. Тәуліктің уқытына байланысты, 

заттардың әсері сандық және сапалық өзгеруі мүмкін. ДЗ айқын 

әсері ең жоғарғы  белсенділік кезеңде болады. Мысалы, 

ауырсынуды басатын морфин таңертеңгі немесе түнгі уақытқа 

қарағанда, түстен кейінгі уақытта белсенді. Анальгетикалық 

белсенділікке байланысты эндогенді пептидтердің тәуліктік 

өнімділігі ауытқып отырады (энкефалиндер мен эндорфиндер). 

Стенокардия кезінде  нитроглицерин түстен кейінгі уақытқа 

қарағанда таңертең тиімдлігі жоғары болады.  Заттардың 

токсикалығы тәуліктік кезеңділікке тәуелді мысалы, 

фенобарбиталдың токсикалық мөлшерін жануарларға тәуліктің әр 

түрлі уақытында енгізгенде, өлім 0-ден - 100% арасында ауытқып 

тұрады.  Фармакологиялық көрсеткіштер де тәуліктік ырғаққа 

байланысты. Жеке қарастырғанда, саңырауқұлақтарға қарсы 

препарат гризеофульвиннің адамдаға ең жоғары сіңірілуі күндізгі 12 

сағатқа сәйкес келеді.  Тәулік бойы заттардың метаболизмі өзгеріп 

отырады (мысалы, фенобарбитал). Тәулік уақытына байланысты, 

фармакологиялық заттарды элимининациясы мен бүйректің  

қызметі де өзгеріп отырады.  Дәлелдегендей, амфетаминнің үлкен 

көлемі бүйрекпен таңертеңгі уақытта шығарылады, ол зәрдің рН-на 

байланысты. Литий препараттары тамыр ішіне енгізгенде күндізге 

қарағанда түнде аз бөлінеді.   Сонымен, препараттардың 
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фармакодинамикасы мен фармакокинетикасы тәуліктік кезеңділікке 

тәуелді. Ескертетін жағдай, ДЗ пен ағзаның тәуліктің әртүрлі 

уақытында байланысуы, әр түрлі патологиялық жағдайлар мен 

ауруларда өзгереді.   

 Хронофармакология саласындағы мәліметтер шектелген болса 

да, осы мәліметтер  препараттарды уақытқа байланысты  ұтымды 

бөлуде күмәнсіз.  Физиологиялық функцияларға мезгілдік 

ырғақтың, ДЗ-дың тиімділігіне  әсер ететіні белгілі.  

 

ДЗ-дың әсер етуінің сипаттамасы  

ДЗ басты сипаттамасы  препараттың әсер ету уақытын, 

тиімділіктің тез болуын, күші мен ұзақтығы сияқты 

көрсеткіштерімен анықталады.  

 

Препараттың әсер ету кезінде мынаны бөледі: 

•   жасырын кезең; 

•   барынша жоғары  әсер ету кезеңі; 

•   әсерді  ұстап тұру кезеңі; 

•  әсерден кейін болатын уақыты. 

 

ДЗ –дың жасырын кезеңі – препаратты қабылдаудан бастап 

терапевтік әсердің пайда болуына дейінгі  уақыт. Жасырын кезеңі 

қысқа болғанда, препарат тез әсер ете бастайды.  

ДЗ –дың барынша жоғары әсер ету кезеңі – препараттың 

терапевтік әсерінің барынша жоғары  түрде көрінуіне кеткен уақыт. 

Әсерді ұстап тұру уақыты -  дәрілік заттың ФК ерекшеліктеріне 

байланысты дәрілк заттардың қабылдау жиілігі мен әсерінің 

ұзақтығымен анықталады. 

ДЗ әсер ету уақытынан кейінгі әсері – препараттарды 

қабылдауды тоқтатқаннан кейін, оның әсерінен ағзада сақталатын 

функционалдық өзгерістердің болу уақыты. 

ДЗ-дың тез әсер етуі, күші мен ұзақтығы көптеген себептерге 

байланысты өзгереді, оның ішінде негізгісі:   

•   ДЗ енгізілу жылдамдығы мен мөлшері;  

• барлық ағзаның немесе нысана мүшелердің функциональдық 

жағдайы қаншалықты қалыпта сақталғанына  байланысты болады.  

Егерде ағзаның функционалдық жағдайы қалыпта сақталған 

болса, ДЗ мөлшерін дұрыс таңдап, терапевтік әсерге тез жетуге 
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болады. Ал ағзаның немесе нысана – мүшелердің функционалдық 

жағдайында патологиялық үрдіс болатын болса, ДЗ –дың реакциясы 

төмендеуі, мүлдем болмауы немесе бұрмалануы да мүмкін.  
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4 БӨЛІМ. ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ 

 

Дәрілік заттардың өзара әрекеттесуі деп - бір дәрілік заттың 

тиімділігі мен қауіпсіздігінің басқа дәрілік затпен бірге немесе одан 

кейін қолдану кезіндегі өзгеруін айтамыз. Дәрілік заттардың 

тиімділігі мен қауіпсіздігі тағаммен, ішімдікпен, темекі түтінінің 

компонеттерімен, фитопрепараттармен әрекеттесу нәтижесінде 

өзгеруі мүмкін. Дәрілік заттардың тиімділігі мен қауіпсіздігінің 

фармакотерапиясын жоғарылататын өзара әрекеттесу ДЗ ұтымды 

біріктіру негізінде жатыр. 

 

Фармакокинетикалық өзара әрекеттесу 

 

Дәрілік заттар сіңірілу, орын алмастыру, биотранфармация 

және шығарылу кезінде бір бірімен әрекеттеседі. Бұл әсерлесудің 

нәтижесі сезімтал мүшелер мен тіндердің арнайы рецепторларына 

әсер ететін препараттың белсенді бөлігінің өзгеруі болып табылады. 

 

Сіңірілу 

Дәрілік заттардың толық сіңірілуі мен жылдамдығының өзгерісі 

клиникалық маңызға ие. Сіңірілу жылдамдығының өзгеруі 

препараттың барынша жоғары  әсеріне жылдам жету керек болған 

кезде, әсіресе жедел жағдайларда маңызды болады. Дәрілік 

заттардың толық сіңірілуі препараттың енгізген және қандағы оның 

концентрациясының арақатынасына әсер етуіне байланысты үнемі 

үлкен маңызға ие. 

Дәрілік заттың асқазан-ішек жолдарында  сіңірілуі басқа 

препараттардың әсерінен өзгереді, егер онымен химиялық әсерлессе 

асқазан мен ішектің қышқылдығын, асқорыту жолдарының ішіндегі 

заттардың жүріп өту уақытын және оның флорасын өзгертеді. 

Дәрілік заттардың сіңірілуін күшейтетін және төмендететін 

препараттар бар. Дәрілік заттардың сіңірілуі басқа препараттың 

әсерінен ерімейтін жағдайда немесе байланыста болса айқын 

бұзылады. Тетрациклиндер кейбір екі- немесе үшвалентті 

иондармен (Cа²
+
, Al³

+
, Fe²

+
, Mg²

+
) әсерлескенде мүлде сіңірілмейтін 

кешендер түзеді. Метациклин мен доксициклиннің сіңірілуі 

толығымен темір сульфатымен басылады. Басқа да темір 

препараттары тетрациклин қатарындағы антибиотиктердің 
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сіңірілуін бұзады. Көп науқастар екі валентті ионы бар антацидті 

препараттарды антибиотиктермен бірге қолданады, бұл сіңірілуді 

төмендететінін есте ұстаған жөн. Холестирамин триметопримнің, 

клиндомициннің, цефалексиннің, тетрациклиннің, тироксиннің 

сіңірілуін төмендетеді. Асқазан мен ішек сұйықтығының 

қышқылдығының жоғарылауы немесе төмендеуі дәрілік заттардың 

молекула ионизациясының өзгеруіне және олардың майда еруінің 

өзгеруіне алып келуі мүмкін, ол өз кезегінде бұл заттардың 

сіңірілуін өзгертеді. Ішек қабырғасы иондалмаған, майда жақсы 

еритін заттар оңайырақ өтетін липидті жарғақшадан құралған. 

Антацидті заттар асқазан сұйықтығының pH жоғарылатып, қышқыл 

дәрілік заттардың ионизациясын күшейтіп, олардың майда еруін 

төмендетіп және сіңірілуін азайтады. Антацидтер тікелей емес 

антикоагулянттардың, кейбір сульфаниламидтердің, 

нитрофурантоиндардың, салицилаттардың, фенилбутазонның 

сіңірілуін төмендетеді. Антацидті заттарың бұл әсері күнделікті 

терапиялық мөлшерде қолданатын фенобарбиталдың ұйқы 

шақыратын әсерін толық жоюға қабілеті бар. Натрий бикарбонаты 

асқазан сұйықтығының рH өзгерте отырып, тетрациклиннің 

сіңірілуін тежейтіні белгілі. Циметидин асқазан сөлі секрециясын 

төмендете отырып, осындай нәтижеге жеткізеді. Кейбір деректер 

бойынша, циметидин ампициллиннің, триметопримнің және 

сульфаметоксазолдың сіңірілуін төмендетеді. 

Дәрілік заттардың сіңірілуіне, әсіресе жай немесе толық емес 

абсорбцияланған (дигоксин, тетрациклин), асқазан-ішек 

жолдарының  толқи жиырылуына әсер ететін – холинолитикалық, 

антихолинэстеразалық және іш өткізетін дәрілік заттардың маңызы 

бар. Кейбір жағдайларда басқа дәрілік заттың әсерінен туындаған 

ішек флорасының өзгерісі препараттың әсерін өзгертеді. Мысалы, 

микробқа қарсы заттар ішектік микроағзалар мен К дәруменінің 

сіңірілуін төмендетеді ал, ішке қабылдайтын  антикоагулянттардың 

әсерін күшейтеді.  

Бірге қолданғанда дәрілік заттардың сіңірілу бұзылысының 

механизмін әр кезде түсіндіру мүмкін емес (мысалы, фенобарбитал 

әсерінен гризеофульвиннің сіңірілуінің төмендеуі, ацетилсалицил 

қышқылын қолданғанда индометацин мен диклофенактың 

абсорбциясының бұзылысы, ПАСҚ пен изониазидтің әсерінен 

рифампициннің абсорбциясының тежелуі). 
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Кейде дәрілік заттардың сіңірілуі басқа препараттарды 

парентеральды қолданғанда өзгереді. Анестезиология мен 

хирургиялық тәжірибеде жергілікті жансыздандырушы заттар мен 

тамыр тарылтатын препараттардың (адреналин, норадреналин) 

біріктіруі кеңінен қолданылады. Соңғысы жергілікті 

анастетиктердің сіңірілуін баяулатып, жансыздандыру ұзақтығын 

созады. Миокард инфаркты              нде қолданатын ауырсынуды 

басатын заттар дигоксин мен дизопирамидтің сіңірілу жылдамдығы 

мен толықтылығын төмендетеді. 

 

 Таралуы 

Парентеральды немесе ішке қабылданған дәрілік заттар 

негізінде қанға түсіп, барлық мүшелерге жеткізіледі. Дәрілік 

заттардың ағзаларға таралуының деңгейі мен жылдамдығы негізінде 

жүректің минуттық көлемі мен қантамырдың тонусына тәуелді 

қанағыстың мөлшері көп әсер етеді. Жүрек-қантамыр жүйесіне әсер 

ететін препараттар (жүрек гликозидтері, гипотензивті, прессорлық, 

антиаритмиялық препараттар, диуретиктер) басқа дәрілік заттардың 

таралуына, сонымен қатар олардың қарқындылығы мен ұзақтығына 

әсер етеді. 

 

Тіндер және қан сарысуының ақуызымен байланысуы 

Кейбір дәрілік заттар қанға еніп, ақуыздармен қайтымды 

байланысады. Байланысқан түрдегі препараттар белсенді емес және 

фармакологиялық әсері жоқ. Басқа заттардың ақуыздармен 

байланысын жоғарылататын немесе керісінше, төмендететін дәрілік 

заттар бар. Көп препараттар сарысу ақуызымен 90-98% 

байланысады (фенилбутазон, индометацин, варфарин, 

сульфадиметоксин). Егер науқас бір уақытта сол ақуызға 

байланысуы жоғары препаратты қабылдаса, ол ақуызбен кешендегі 

бірінші препаратты ығыстырып, байланыссыз, фармакологиялық 

белсенді түрдегі қандағы мөлшерін жоғарылатады. Нәтижесінде 

оның терапиялық әсері ғана емес, сонымен қатар токсикалық әсері 

де жоғарылауы мүмкін. Препараттың ақуызбен байланысы 98 ден 

96% төмендесе, ол қанда байланыссыз түрінің концентрациясының 

екі есе жоғарылауына алып келеді. Дәрілік заттардың басқа 

препараттарды ақуыз кешенінен ығыстыруы оның концентрациясы 

мен альбуминге байланысын жоғарылатады. Мұндай әсерге ақуыз 
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кешенімен біріккен варфарин мен фенотоинді ығыстыратын 

клофибрат, сацилаттар, фенилбутазон, оксифенилбутазон және 

индометацин препараттарына тән қасиет. Сульфаниламид, 

дикумарол және салицилаттар толбутамид және метотрексаттың 

әсерін күшейтеді. Тек дәрілік заттардың өзі ғана емес  олардың 

метаболиттері де ақуызбен кешендегі басқа препараттарды 

ығыстыра алады. Мұндай метаболиттерге мысалы, 

хлоралгидраттың алмасу өнімі – үшхлор сірке қышқылы жатады. 

Дәрілік заттар көптеген байланысу бөліктері бар әр түрлі 

сарысу ақуыздарымен байланыса алады. Мысалы, альбуминдердің 

түрлі препараттарға әр түрлі аффинитеттілігінің  осындай 10 кем 

емес бөліктері бар. Байланысу бөліктерінің қанығуы кезінде 

шамадан көп препарат басқа ақуызбен байланысады. Осылайша 

преднизалон глобулинмен байланысады, бірақ ұзақ емделгенде 

басқа дәрілердің бұл затпен кешенге түсуі төмендейді. Мұндай 

жағдайда шамадан тыс препарат альбуминмен байланысады.  

Неврологияда дәрілік препараттарды бірге қолданғанда 

гематоэнцефалдық кедергі өткізгіштігінің өзгеруі маңызды дәлел 

болып табылады. Осылай кофеин мен эуфиллин менингококкты 

менингитте пенициллиндердің жұлын-ми сұйықтығына енуін 

жоғарылатады. Осындай әсер  пробенецидті амоксициллинмен бірге 

қолданғанда байқалады. 

 

Биотрансформация 

Әдетте дәрілік заттардың биотрансформациясы екі деңгейде 

жүреді. Бірінші деңгейде  бастапқы байланыспен салыстырғанда 

үлкен, бірдей немесе одан аз фармакологиялық белсенділігі бар 

метаболиттер пайда болады, ал екінші деңгейде олар ағзадан тез 

шығарылатын суда еритін коньюгаталарға айналады. Дәрілік 

заттардың биотрансформациясы белсенділігін өзгерте алатын 

бауырдың микросомальдық ферменттерінің әсер етуімен жүзеге 

асырылады. Көптеген дәрілік препараттар басқа дәрілік заттардың 

бір түрден екіншісіне айналуын катализдейтін ферменттердің 

белсенділігін  жоғарылатуға және синтезін жылдамдатуға қабілетті. 

Бұл механизм арнайы ферментпен байланысу қабілетімен 

байланысты (мысалы, Р450 цитохромы). Нәтижесінде ферменттердің 

индукциясы препараттың жартылай шығарылу кезеңін төмендетеді. 

Метаболизмнің ынталандыруы қайтымды болып табылады. 
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Индукторды алып тастағанда жартылай шығарылу кезеңі 

жоғарылайды және қандағы дәрілік зат бастапқы немесе одан да 

жоғары деңгейге жетеді. 

Басқа дәрілік заттың фармакологиялық белсенділігін 

төмендетумен жүретін фенобарбиталдың, рифампициннің және 

фенитоинннің (дифенин) индуцирлеуші әсері жақсы зерттелген. 

Осылай фенобарбитал соңғысының мөлшерін жоғарылатады ал, 

варфариннің антикоагулянттық әсерін төмендетеді. 

Фенобарбиталды алып тастағанда варфариннің метаболизмі 

бастапқы деңгейге келеді; бірақ науқас сол мөлшерде қабылдаған 

антикоагулянт қан кетуді тудыруы мүмкін. 14% жағдайда басқа 

препараттардың әсерінен болған ферменттердің индукциясы 

антикоагулянттарды қолданғанда қан кетудің себебі болады. 

Қазіргі таңда барбитураттар, глютетимидтер, дихлоралфеназон, 

гризеофульвин, фенитоин, клофибрат ферменттердің индукциясын 

шақыратыны белгілі. 

Микросомальдық тотықсыздану ферменттерінің индукторы 

эндогенді заттардың метаболизмін күшейтеді. Осылай 

фенобарбитал билирубиннің, К және D дәрумендерінің 

биотрансфорамациясын жоғарылатады. D дәрумені кальциферол 

деңгейінің төмендеуінен ұзақ уақыт ұйқы шақыратын дәрілер  

ішінде ноксиронды қолданатын егде жастағы адамдарда кенеттен 

сүйектерінің сынуы және кальций метаболизмінің бұзылысына 

алып келеді. Фенитоин глюкокортикоидтардың, тестостерон және 

тироксиннің метаболизмін күшейтеді. Кейбір дәрілік заттар басқа 

дәрілік заттардың метаболизмінде қолданылатын ферменттердің 

белсенділігі мен синтезін баса алады. Тікелей емес 

антикоагулянттар, изониазид, фенилбутазон, метилфенидат, 

дисульфирам, сульфафеназол тырысуға қарсы фенитоиннің 

биотрансформациясын тежейді және жиі оның токсикалық әсерін 

шақырады. Толбутамид және фенилбутазонды, тікелей емес 

антикоагулянтты немесе хлорамфениколды негізгі терапиялық 

мөлшерде бірге қолданғанда бірінші гипогликемияны шақырады. 

Науқасқа ксантиноксидаза және аллопуринолдан метаболизденген, 

осы ферменттің ингибиторы азатиоприн немесе 6-меркаптопуринді 

бір уақытта тағайындағанда болған өлім жағдайлары белгілі. 

Циметидин варфарин мен антипириннің метаболизмін басады. 

Кейде медициналық тәжірибеде басқа дәрілік заттарың 
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метаболизмін бұзатын  препараттардың қабілеті қолданылады. 

Маскүнемдік емінде қолданатын дисульфирам осыған мысал бола 

алады. Бұл препарат ацетальдегид бұзылысын тежейді, ал қанда 

жиналып қалған жағдайда адамға жағымсыз әсер шақырады. 

Метронидазол және сульфанилмочевина туындылары да осындай 

әсерге ие. 

Бір дәрілік заттың биотрансформациясы екіншісімен тежелуі 

екі заттың метаболизмінде бірдей ферменттер қатысқан 

жағдайларда да болуы мүмкін. Бірақ препараттардың осындай 

түрдегі бәсекелестігі арақатынасының клиникалық маңызы әлі 

толық белгілі емес. 

 

Өтпен және зәрмен шығарылу 

Дәрілік заттар ағзадан шығарылу кезеңінде де әрекеттесуі 

мүмкін. Дәрілік заттардың екі шығарылу жолы маңыздырақ – 

бүйрек және өт арқылы. Басқа жолдар (сілекей, тер, өкпе арқылы 

шағарылуы) маңызды емес. 

Көптеген дәрілік препараттар әлсіз электролит болып 

табылады, ал олардың еруі иондану  дәрежесіне байланысты. Себебі 

заттың иондану дәрежесі басқа препаратпен шақырылған 

ерітіндінің қышқылдығы, рН өзгерісі әсер етіп,  дәрілік заттардың 

зәрмен шығарылуы өзгеруі мүмкін. Зәрдің рН натрий бикорбанатын 

қабылдағанда жоғарылайды және аскорбин қышқылымен емдегенде 

төмендейді. Зәрдің сілтіленуін тудыратын заттарды енгізе отырып 

барбитураттар мен салицилаттардың шығарылуын жоғарылатуға 

болады. Тәжірибеде бұл әсер осы препараттармен уланғандарды 

емдегенде қолданылады. 

Көптеген дәрілік заттар, әсіресе органикалық қышқылдар, 

қаннан зәрге белсенді тасымал жолымен каналдық эпителийден 

өтеді және осы жол үшін бәсекелес болуы мүмкін. Осылай, 

пробеницид пеницилиндердің және осы қатардағы басқа 

препараттардың (амоксициллин, тикарциллин, мезлоциллин), 

сонымен қатар кейбір цефалоспориндердің шығарылуын 

төмендетеді.  

Диуретиктер, соның ішінде фуросемид, пенициллиндер мен 

цефалоспориндердің каналдық секрециясын тежейді, жартылай 

шығарылу кезеңін ұзартып, қандағы концентрациясын 

жоғарылатады. Фуросемид организмнен шумақтық сүзілу жолымен 
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шығарылатын гентамицин және левомицетин клиренсін 

төмендетеді. 

Препараттардың ағзадан  шығарылу кезеңіндегі әрекеттесуі 

жүйелі, сонымен қатар бүйректе жағымсыз әсердің туындауына 

алып келуі мүмкін. Осылай, фенилбутазон оксиацетогексамидиннің 

шығарылуын тежей отырып гипогликемияның дамуын шақырады. 

Аммоний хлодиді сульфадиазин қабылдайтын науқастардың зәрінің 

рН төмендете отырып, қышқыл ортада тұнатын және бүйректі 

зақымдайтын ацетилсульфадиазиннің түзілуіне алып келеді. 

Өтпен шығарылатын препараттар ішекке түсіп, 

реобсорбцияланады немесе ішек ферменттерінің, бактериялардың 

әсерінен түзілетін  өзгермеген түрде немесе метаболит түрінде 

нәжіс арқылы шығарылады. Бауыр және өт жолдары ауруларының 

фармакотерапиясында өт арқылы біртіндеп пенициллиндер мен 

цефалоспориндер шығарылатынын ескерген жөн. Бұл 

препараттарды холецистит және холангитті емдеуде қолданған 

дұрыс.  

 

Фармакодинамикалық өзара әрекеттесу 

 

Дәрілік заттар рецепторлар немесе медиаторлар деңгейінде 

өзара әрекеттесуі мүмкін. Бұл жағдайда препараттың биожетімділігі 

өзгеріссіз қалады. Осындай түрдегі әрекеттесуді 

фармакодинамикалық деп атайды. 

Рецепторлар үшін бәсекелестік 

Спецификалық рецепторларға агонистер де, антогонистер де 

бәсекелес бола алады. Бәсекелестік әрекеттесудің классикалық 

мысалы болып холиномиметикалық заттарды шектен тыс 

қабылдағанда немесе олармен уланғанда холинергиялық 

рецепторлардың блокаторы – атропинді қолдануды айтуға болады. 

Осы препараттардың бәсекелес әрекеттесуі басқа жағдайда қауіпті 

болуы мүмкін.  

Осылайша, пилокарпин қабылдаушы глаукомасы бар науқасқа 

спазмолитикалық зат ретінде атропинді тағайындау басқа қосалқы 

ауруы болған жағдайда, көзішілік қысымның кенеттен 

жоғарылауына алып келеді. Н2 гистаминді рецепторлардың 

тежегіші гистаминмен шақырылған асқазан сөлі секрециясының 

тежелуі, адреноблокаторлар мен адреномиметиктердің өзара 
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әрекеттесуі сияқты антогонисті препараттардың бәсекелесіне мысал 

бола алады. 

Жергілікті әсер ету орнында препарат кинетикасының өзгеруі 

Дәрілік препараттар жергілікті тасымалдауды, 

биотрансформацияны және басқа заттар тіндерінің белсенді емес 

бөліктерімен байланысуын өзгертуі мүмкін. Негізінде бұл 

кинетикалық өзгерістер препараттардың фармакодинамикалық 

өзара әрекеттесуіне жатады, себебі олар арнайы рецепторлардың 

аймағында пайда болып және дәрілік заттардың әсер ету 

механизмімен тығыз байланысты. Мұндай әрекеттесуге үшциклдық 

антидепресанттың әсерінен гипотензивті препарат гуанетидиннің 

белсенділігінің өзгерісі мысал бола алады. Гуанетидин 

адренергиялық нейрондардың аяқшаларына еніп, 

моноаминооксидазамен бұзылатын норадреналиннің шығарылуын 

шақырады. Норадреналин қорының азаюы тамырлардың 

синаптикалық иннервациясы мен АҚ төмендеуіне алып келеді. 

Үшциклдық антидепресанттар жарғақшалық-тасымалдаушы жүйені 

тежеп, симпатикалық нейрондармен гуанетидиннің енуін бұзып, 

әсер етуіне кедергі жасайды. Гуанетидинмен немесе бетанидинмен 

жақсы емделген науқастарға дезипраминді тағайындау АҚ 

жоғарылауына және кей жағдайда препараттың гипотензивті әсерін 

толық жоюға алып келеді. 

 

Медиаторларға әсері 

Кейбір дәрілік заттардың терапиялық әсері арнайы 

рецепторлардың тікелей қозуы немесе тежелуіне емес, ол қозуды 

өткізгіш медиаторларға әсер етуімен байланысты. Мұндай 

препараттардың тиімділігі бір уақытта бірдей медиаторларға әсер 

ететін дәрілік заттарды қабылдау кезінде айқын өзгереді. Осыған 

резерпиннің моноаминооксидазаның ингибиторымен әрекеттесуі 

мысал бола алады. Резерпин МАО-мен бұзылатын 

катехоламиндерді шығарып, медиаторлар қорының азаюына алып 

келеді. МАО ингибиторымен резерпин әсерінің жойылуы резерпин 

әсерінен шығарылатын медиаторлар метаболизмінің бұзылысының 

нәтижесі болады. МАО ингибиторы медиаторлар бұзылысын 

баяулатып, эфедрин мен басқа да адреномиметикалық заттардың 

әсерін ұзартады және күшейтеді. 

Анестезиологияда ацетилхолинге сезімтал рецепторларын 
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тежейтін кураре тәрізді антогонистер және ацетилхолинге айналуын 

катализдейтін ферментті тежейтін антихолинэстеразалық заттар 

кеңінен қолданады. Осы топтың ішінен прозерин, галантамин және 

басқа да препараттарды ағзаға енгізгенде ацетилхолин 

концентрациясы жоғарылайды, бұл сүйек бұлшық еттер 

рецепторларынан миорелаксанттарды ығыстырып шығып, қозудың 

жүйке-бұлшықет жолы арқылы өтуін қалпына келтіреді. 

 

Рецепторлар сезімталдығының өзгерісі 

Кейбір препараттар басқа дәрілік заттарға тіндердің 

сезімталдығын өзгертеді. Рецепторлардың сенсибилизациясының 

механизмі әлі де түсінікті емес. Циклопропанды немесе фторотанды 

наркоз кезіндегі адреналиннің миокардқа сезімталдығының 

жоғарылауы жүрек ырғағы бұзылысының себебі болып табылады. 

Диуретикалық заттардың әсерінен калий қорының азаюы 

миокардтың жүрек гликозидтеріне сезімталдығын жоғарылатады.  

 

Физиологиялық өзара әрекеттесу 

 

Дәрілік препараттар сол немесе басқа физиологиялық жүйені 

түзетін түрлі мүшелер мен тіндерге тәуелсіз әсер етеді. Бұған жүрек 

ликозидтері мен диуретиктерді жүрек жеткіліксіздігі кезінде немесе 

жүктілікке қарсы заттар ретінде эстроген және прогестеронды 

қабылдау мысал бола алады. Осындай препараттардың өзара 

әрекеттесуі физиологиялық деп аталады.  

Әр түрлі мүшелер мен тіндерге әсер ететін, бірақ терапиялық 

тиімділікті жоғарылату немесе жағымсыз реакциялардың алдын алу 

мақсатында бірге қолданатын дәрілік заттардың өзара әрекеттесуін 

жеке ескерте кеткен жөн. Мысалы – миокард инфаркты нде 

анальгетиктерді, транквилизаторларды және аритмияға қарсы 

заттарды қолдану, антибиотиктермен ұзақ уақыт емделгенде 

саңырауқұлаққа қарсы заттарды тағайындау.   

 

Дәрілік затттардың ішімдікпен  және темекімен өзара 

әрекеттесуі  

 

Этил спирті бір рет немесе ұзақ қолданғанда ерекшелінетін 

бірқатар дәрілік заттардың метаболизм үрдісіне айқын әсер ете 
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алады. Бірінші жағдайда ол бауыр ферменттерінің белсенділігін 

тежейді және барбитураттар, бензодиазипиндер, фенотиазидтер, 

амитриптилин, ішке қабылданатын қант төмендеткіш заттар және 

тікелей емес антикоагулянттар сияқты заттардың 

биотрансформациясын баяулатады. Осыған байланысты олардың 

тиімділігі жоғарылайды. Сонымен қатар, көрсетілген 

препараттардың өздері де этил спиртінің ағзаға әсерін күшейтеді. 

Этил спиртін ұзақ қолданғанда (созылмалы маскүнемдік), 

керісінше, дәрілердің метаболизміне қатысатын ферменттердің 

белсенділігінің жоғарылауымен жүреді. Осы жағдайда көптеген ДЗ 

(барбитураттар, бензодиазепиндер, парацетомол) ФТ тиімділігі 

төмендейді. 

ДЗ (метронидазол, фурозалидон, хлорамфеникол және т.б.) 

этанолмен бірге қолданғанда биотрансфорамацияның тежелуі 

нәтижесінде антабусты әсер байқалады. Ағзада ацетальдегид 

(этанол тотықсыздану өнімінің бірі) шамадан тыс мөлшерде 

жиналып, интоксикация пайда болады. Бауырдың ішімдікпен 

зақымдануы кезінде көптеген дәрілік заттардың метаболизмі 

бұзылатынын  білу керек. Бұд жағдайда препараттардың жартылай 

шығарылу кезеңі жоғарылап, олардың материалдық кумуляциясына 

және улануына алып келуі мүмкін. 

Темекі шегу де осылай ФТ әсер етеді. Темекі буының 

бөлшектері (никотин, 3,4-бензиперен және олардың туындылары ) 

кейбір дәрілік заттардың айқын дәрежеде биотранформациясын 

өзгертеді. Мысалы, темекі шегу пропранолол, теофиллин, 

хлорпромазин және диазепамның метаболизм жылдамдығын 

жоғарылататыны белгілі. 

 

Фитопрепараттармен ДЗ өзара әрекеттесуі  

 

Дәрілік шөптерді дәрігерлер жиі балаларға, қарттарға, сонымен 

қатар жүктілерге және лактация кезеңіндегі әйелдерге қолданады. 

Көптеген дәрілік шөптердің фармакологиялық әсері туралы 

деректер бар болғанымен, әр түрлі аурулар кезінде олардың 

тиімділігін дәлелдейтін рандомизирленген бақыланатын зерттеулер 

жүргізілу саны шектелген.  

ДЗ дәрілік шөптермен өзара әрекеттесуі қазір жақсы зерттелуде.  

Кейбір ДЗ фармакокинетика мен фармакодинамикасына дәрілік 
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шөптердің әсер етуін оқытуға арналған клиникалық зерттеулер, 

сонымен қатар клиникалық маңызды әрекеттесулер туралы 

жазбалар бар.  Сол себепті жағымсыз дәрілік реакциялардың 

болмауы және осындай әрекеттесу нәтижесінде тиімділіктің 

төмендеуінің алдын алу үшін дәрігер фармакотерапияны жүргізу 

барысында бұл ақпаратты ескере отырып, науқастан құрамында 

дәрілік шөптері бар препараттар мен БАҚ қолданғанын сұрастыруы 

керек. 

•   Сіңірілу кезіндегі ДЗ фитопрепараттармен фармакокинетикалық 

әрекеттесуі. Салмақ тастауда қолданылатын көптеген препараттар 

мен БАҚ құрамында ішті өткізетін дәрілік шөптер бар (сана, сабур, 

итшомырт, қаражеміс, алоэ). ДЗ олармен бірге қолдану ішек құрамы 

жылжу жылдамдығының жоғарылауына алып келеді, бұл көптеген 

ДЗ сіңірілуінің тежелуіне, ал ол өз кезегінде фармакотерапия 

тиімділігінің  төмендеуіне алып келеді. 

• Метаболизм кезінде ДЗ фитопрепараттармен фармакокинетикалық 

әрекеттесуі индукция механизмімен де, цитохром Р-450 

изоферментінің ингибирлену механизмімен де жүзеге асуы мүмкін. 

Шілтержапырақты шайқурай, қызылкүрең эхинацея, көк шай, 

дәрілік гүлшетен және т.б. индукторлар болып табылады. Цитохром 

Р-450 изоферментінің ингибиторы сарымсақ,   теңбіл алатікен, 

сермене, элеутерококк болып табылады.  

• ДЗ фитопрепараттармен синергиялық фармакодинамиялық  

әрекеттесуіне ацетилсалицил қышқылы мен Гинкго билобаны бірге 

қолдану мысал бола алады, бұл жағдайда тромбоциттердің 

агрегациясына ықпалының тежелуіне байланысты антиагрегантты 

әсердің күшеюі байқалады, нәтижесінде геморрагиялық асқынулар 

қаупі жоғарылайды. Осындай механизммен тікелей емес 

антикоагулянттар (варфарин және т.б.)  Гинкго билобамен 

әрекеттеседі,  осындай біріктіруді қолданғанда субдуралдық 

гематома және субарахноидалдық  қан құйылуы дамуы туралы 

жағдайлар сипатталған. Мұндай әрекеттесу тікелей емес 

антикоагулянттарды басқа да дәрілік шөптермен, соның ішінде 

сарымсақ, дәрілік балдырғанмен бірге  қолдану  кезінде дамуы 

мүмкін. Бұл жағдайда қан ұю көрсеткіштерін (ХҚҚ, АВР) бақылай 

отырып, қауіпсіздікті сақтау керек, себебі мұндай бірктірулер 

геморрагиялық асқынуларға алып келуі мүмкін.  
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ДЗ өзара әрекеттесуі кезіндегі қауіп себептері  

 

ДЗ қауіпті әрекеттесуінің даму қаупі көптеген себептерге 

байланысты, негізгісі мыналар болып табылады: 

• Науқастың жасы. ДЗ әрекеттесуі  жиі қарттар мен жаңа туған 

нәрестелерде пайда болады. Бұны осы жастағы топтардың ДЗ 

фармакокинетикалық ерекшеліктерімен түсіндіруге болады. ДЗ 

сіңірілу, метаболизм, таралуы және шығарылу үрдістері жаңа туған 

нәрестелерде толық қалыптаспаған, ал қарттарда жасына 

байланысты АІЖ, бауырдың, бүйректің қызметінің өзгеруіне 

байланысты бұл үрдістер баяулаған. Қарттардың ОЖЖ 

наркотикалық анальгетиктер мен бензадиазепиндерге, ал ішек пен 

қуық м-холиноблокаторларға сезімтал. Сонымен қатар, бұл топ 

пациенттерінде көптеген қосалқы аурулары бар, сол үшін оларға 

көбірек ДЗ тағайындалады (полипрагмазия төменді қара). Осыған 

байланысты қарттар мен нәрестелерде қауіпті әрекеттесудің дамуын 

болдырмау  үшін ДЗ абайлап таңдауды талап етеді. 

 • Қосалқы аурулар. Кейбір аурулар кезінде (созылмалы жүрек 

жеткіліксіздігі, бауыр мен бүйрек аурулары) ДЗ 

фармакокинетикасының өзгерісі ішектің, бауырдың, бүйректің 

шырышының зақымдалуына және қан ақуызының синтезінің 

төмендеуіне байланысты болады. Кейбір созылмалы аурулар 

кезінде (эпилепсия, қант диабеті, дәнекер тіннің жүйелі аурулары, 

маниакалдық-депрессивті психоз, туберкулез және т.б.) ДЗ ұзақ 

қолдану жиі ДЗ фармакокинетикалық әрекеттесуін тудырады:  

метаболизм ферменттерінің индукторы мен ингибиторы; қан 

сарысуындағы  ақуызбен байланыстағы басқа ДЗ ығыстырып 

шығарады және т.б.  

• Полипрагмазия – көп дәрілік заттарды негізсіз қолданатын 

фармакотерапияның түрі. ДЗ қауіпті әрекеттесуінің даму қаупі 

бірден бірнеше ДЗ тағайындағанда жоғары болады. Егер науқасқа 

екі ДЗ тағайындаса өзара әрекеттесудің дамуы шамамен 3-5%, ал он 

ДЗ тағайындалса – онда 20% кем емес болады. 

 • Дәрілік заттардың терапиялық кеңдігі. Егер ДЗ терапиялық 

кеңдігі аз болатын болса (терапиялық ауқымы тар) ДЗ қауіпті 

фармакокинетикалық әрекеттесуінің даму қаупі жоғары. Мұндай ДЗ 

аминогликозидтер, тікелей емес антикоагулянттар, жүрек 

гликозидтері, эпилепсияға қарсы ДЗ, үшциклдық антидпрессанттар, 
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литий тұздары, кейбір аритмияға қарсы ДЗ, теофиллин жатады. 

Бұндай ДЗ басқа ДЗ әсерінен қанда концентрациясының шамалы 

болсын жоғарылауы интоксикацияға дейінгі жағымсыз әсерлерге  

алып келуі мүмкін. Әсіресе жиі ДЗ қауіпті әрекеттесуі  жоғары 

терапиялық мөлшері мен терапиялық ауқымы  тар ДЗ қолданғанда 

дамиды. Терапиялық ауқымы тар ДЗ фармакотерапиясының 

қауіпсіздігін жоғарылату мақсатында олардың концентрациясының 

теңдігін бақылау үшін терапиялық дәрілік мониторинг жүргізу 

керек. 
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5 БӨЛІМ. ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУДАҒЫ ЖАСТЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

  

ДЗ-ды жүктілік кезінде қабылдау 

 

Жүктілерді емдеу - медициналық қызметкерлердің жұмысында 

кездесетін КФ күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Бұл кезде 

негізгі және күрделі сұрақтардың бірі кез-келген ДЗ  

тағайындаудағы оның пайдасы мен қаупінің ара қатынасы болып 

табылады. Себебі жүкті әйелдің ағзасы ана – ұрықжолдас – ұрық 

болып бір жүйеде қызмет атқарады.  

Жүктілік кезінде ем қабылдаудың нәтіжесінде жаңа туған 

нәрестелердің  1/3 емге деген реакция байқалады. Дәрілік заттарды 

қабылдаудың салдары тек қана дәрінің түріне, мөлшеріне және 

емнің ұзақтығына ғана байланысты емес, жүктіліктің мерзіміне де 

байланысты. Жүктілік кезінде дәрілік заттарды пайдаланудың 

салдары белгілі. Дәрілік заттардың ұрыққа әсері түсік тастауға, 

шала туылуға, жатыр ішілік гипотрофияға, геморрагиялық 

синдромға (гипо және гиперкоагуляция, шашыранды тамыр ішілік 

ұю синдромы - ШТҰ), тыныстың және жүрек қызметінің тежелуіне, 

жүрек ырғағының бұзылысына, неврологиялық бұзылыстарға 

(дірілдер, тырысу), жедел бүйрек жеткіліксіздігіне, қалқанша 

безінің, бүйрек үсті безінің қызметінің бұзылыстарына, үлкен 

мерзімдегі ісіктерге әкелуі мүмкін.  

Ең қауіпті кезең, яғни эмбриогенез кезінде жағымсыз 

себептердің, соның ішінде микроағзалардың, дәрілік препараттың 

немесе зат алмасу қалдықтарының жоғары мөлшерінің әсер ету 

қаупі жоғары болады.  

Жүктіліктің бірінші аптасында зиянды себептерлардың әсері 

ұрықтың өліміне және жүктіліктің үзілуіне немесе керісінше қалдық 

өзгерістерінің мүлдем болмауы да мүмкін (бәрі немесе ештеңе 

қағидасы), бұл эмбрионның жоғары дәрежедегі регенерациялық 

қабілетіне байланысты болады. 

Осы кезеңнің соңында жасушалардың дифференциациясы 

басталады, эмбрионның зат алмасуы жоғарылайды және 

регенерациялық қасиеті төмендейді. Бұл уақытта дәрілік заттарға 

деген сезімталдылық артады (І-қауіпті кезең). Имплантациядан 

кейін органогенез кезеңі басталады, бұл кезең жатыр ішілік өмірдің 
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3-4 айында аяқталады. Бұл кезеңде ең сезімталдығы жоғары  

болатын  фаза алғашқы 3-8 апта болып табылады (ІІ-қауіпті кезең), 

бұл кезде дәрілік заттың тератогенді және эмбриотоксикалық әсері 

жиі көрінеді, содан ұрықтың даму ақауына немесе өліміне әкеледі. 

Бұл кезеңде дифференциация үрдісіндегі мүшелер зақымдалады. 

Даму ақауы дәрілік заттың эмбрионалдық мүшеге және тінге 

тікелей әсерінен болады. Препараттың кейбір спецификалық 

тератогенді әсерлері бар. Органогенезден кейін ұрықтық немесе 

фетальдық кезең басталады, даму ұзақтығы 40 аптаға дейін 

созылады.  

Бұл кезеңде эмбриотоксикалық  және тератогенді зақымданулар 

кездеспейді, бірақ дәрінің андрогенді әсеріне байланысты әйел 

жынысты ұрықтың жыныс мүшелерінің даму ақауы кездеседі. 18-22 

аптада (ІІІ-қауіпті кезеңі) бас миының, гемопоэздың гормон 

бөлінуінің  биоэлектрлік белсенділігінде айтарлықтай өзгерістер 

болады. 

Клиникалық қолдану және тәжірибелік зерттеулердің 

нәтижесінде дәрілік заттың ұрыққа қауіп дәрежесі А-дан (қауіпсіз) 

D (жүктілік кезінде қолдануға рұқсат етілмейтіндеге) дейін 

жіктеледі, сондай ақ Х санаттағы (мүлдем рұқсат етілмейтіндері)  де 

бар. 

А тобы - туа пайда болған ақауларға және ұрыққа деген 

зақымдаушы әсері дәлелденбегендіктен жүкті әйелдер мен бала 

тууға қабілетті жастағы әйелдердің көптеген бөлігі бұл топтағы ДЗ-

ды қабылдаған. 

В тобы - туа пайда болған ақауларға және ұрыққа деген 

зақымдаушы әсері дәлелденбегендіктен жүкті әйелдер мен бала 

тууға қабілетті жастағы әйелдердің шектелген бөлігі бұл топтағы 

ДЗ-ды қабылдаған. Жануарларға жүргізілген зерттеулерге қарағанда 

бұл топтағы ДЗ-дың ұрық ақауының жиілігіне және ақау болған 

күнде де оның ДЗ-дан екендігі дәлелденбеген. 

С тобы - жануарларға зерттеу жүргізген кезде бұл топтағы ДЗ-

дың эмбриотоксикалық және теретогенді әсерлері дәлелденген. ДЗ-

тың ұрыққа немесе нәрестеге қайтымды зақымдаушы әсері бар, 

бірақ туа біткен ақауларға әкелмейді деген болжам бар. Бұл зерттеу 

адамдарға жүргізілмеген. 

Д тобы - туа біткен ақауларға немесе ұрықтың қайтымсыз 

зақымдануларына әкеледі немесе соған күдік туғызады. ДЗ 



49 

 

қабылдауда оның ұрыққа деген қаупі мен ықтималдық  пайдасының  

арақатынасын салыстыра білу керек. 

Х тобы - бұл топтағы дәрілік заттарды пайдалану туа біткен 

ақауларға немесе ұрықтың едәуір зақымдануына әкеледі, сондай-ақ 

дәрілік заттың тератогенді немесе эмбриотоксикалық әсері 

жанурларға және адамдарға жасалған зерттеу кезінде дәлелденген. 

Бұл топтағы дәрілік заттарды жүктілік кезінде қабылдауға 

болмайды. 

Ана – ұрықжолдас – ұрық жүйесіндегі дәрілік заттардың 

фармакокинетикасы 

Дәрілік заттар ұрыққа ұрықжолдас арқылы өтіп, ананың қаны 

арқылы жетеді. Түскен заттың мөлшері ана қанындағы препараттың 

мөлшеріне және ұрықжолдасының жағдайына байланысты. 

Жүкті әйелдерде бүйрек қызметінің өзгеруі дәрілік заттардың 

шығарылуын бәсеңдетеді немесе бұзады. Жүктіліктің кеш 

мезгілінде бүйрек арқылы шығарылатын препараттар дене бітіміне 

тікелей әсерін тигізеді. Жүктілік дәрілік заттардың метаболизімінің 

өзгерісіне әкеледі. 

Жүктіліктің соңғы үшінші  3-айында прогестерон және 

прегнандиол глюкуронилтрансферазаны блоктайды, дәрілік 

заттардың конъюгациялық қасиетін әлсіретеді. Олардың 

қышқылдануы да төмендеген. Сульфатизация керісінше 

жоғарлаған. Жүкті әйелдердегі дәрілік заттардың метаболизімінің 

өзгеруі бауырдағы гемодинамикаға байланысты келеді. Жүктіліктің 

соңғы  үшінші 3-айында циркуляциядағы қанның көлемі және 

жүректік лақтырыс артады, бірақ бауырдың қан айналымы еш 

өзгермейді. Жүктілік кезіндегі токсикоз салдарынан пайда болған 

жасуша сыртылық сұйықтық дәрілік заттардың сіңірілуін өзгертеді. 

Шумақтық сүзілудің төмендеуі, бауырдағы метаболизмнің бұзылуы 

дәрілік заттардың фармакокинетикасын және әсер етуін өзгертеді. 

Дәрілік заттардың ұрықжолдасы арқылы енуі, оның  физико-

химиялық қасиетіне және ұрықжолдасының морфофункционалдық 

жағдайына, ұрықжолдастың қанмен қамтамасыз етілуіне тікелей 

байланысты. Төменгі молекулярлы заттар ұрықжолдасы арқылы 

оңай еніп кетеді. Жоғарғы молекулярлы заттардың өтіп кетуі, 

олардың майда еруіне, иондану  деңгейіне, молекула 

конфигурациясына, ақуызбен байланысуына тікелей байланысты. 

Заттардың ұрықжолдасы арқылы өтуі, диффузды жолдар, белсенді 
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тасымал және пиноцитозға байланысты. Ұрықжолдасы арқылы 

ағзаға бөтен заттардың  енуі салыстырмалы болады,  кей 

жағдайларда  заттардың концентрациясы жоғарлағанда ұрыққа кез-

келген заттар өтіп кетуі мүмкін.  Әсіресе,   ұрықжолдастың 

жұқаруы, бүрлер санының көбеюі және алмасу ауданы көлемінің 

ұлғаюы жүктіліктің 32-35 аптасында жоғарылайды. Ұрықтың өсуіне 

байланысты оның ағзасына су көптеп енеді, жасуша сыртылық 

сұйықтықтың көлемі осының салдарынан азаяды. Осының 

салдарынан суда еритін препараттардың көлемі ұлғаяды. Ұрықтың 

канайналымының ерекшелігі дәрілік заттармен зақым келтіруі 

ұлғаяды. Ұрықжолдасы арқылы өткен дәрілік заттар кіндіктік 

венаға өтеді. Кіндіктік венадағы қанның  көп мөлшері (60-80%) 

бауыр арқылы қақпа венасына өтеді, бірақ 20-40% қан кіндіктік 

қанайналым арқылы төменгі қуыс венаға түседі. Сол себепті ұрық 

жолдасы арқылы өткен дәрілік заттар жүрекке, миға және бауырға 

дейін барады. Гипоксия салдарынан миды қамтамасыз ететін қан-

тамырда, қан жоғарлайды. Ұрықтың қан құрамы дәрілік заттардың 

бөлінуі үшін маңызды болады. Дәрілік заттардың метаболизімдік 

үрдісі қорғаныштық механизм ретінде саналады, соның салдарынан 

интоксикация және аккумуляцияны болдырмайды. Пайда болған 

метаболиттер улы, олар өз алдына дамып жатқан ағзаны 

зақымдайды. Дәрілік заттардың метаболизімі ересектерге қарағанда, 

ұрықта баяу өтеді, себебі ферменттердің белсенділігі төмен  немесе 

олардың мүлдем  болмауы да мүмкін. 

Гепатоциттегі қышқыл ферменттердің белсенділігі ұрықта 

алғашқы 3-айдың соңында анықталады, дегенмен 20-80% 

ересектердегідей болады. Ферменттердің қышқылдық қасиеті 

дәрілік заттарға және эндогенді  заттарға қарағанда (гормондар, май 

қышқылы және т.б.) төмен. Ересектерде дәрілік заттардың 

метаболизмінің орталығы мүшесі бауыр болса, ал ұрықта 

биотрансформация үшін маңызды рөлді бүйрекүсті безі алады. 

Ұрықтың бүйрекүсті безіндегі цитохром Р450 концентрациясы 

бауырдағыға қарағанда жоғары болады. Дегенімен цитохром Р450 

ферменттері әр түрлі уақытта жетіледі. Сол себепті бір топқа 

жататын дәрілік заттардың қышқылдануы әр түрлі болады. 

Мысалы, кофеинге қарағада теофиллин биотрансформацияға ерте 

және тез ұшырайды. Ұрықжолдасының қышқылдану қасиеті төмен 

және ол жүктілік мерзіміне қарай өзгереді. Дегидрогеназалар 
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белсенділігі (алкогольдегидрогеназа, альдегиддегидрогеназа) төмен 

және жүктілікке байланысты төмендей береді. Ұрық үшін ең 

маңызды шығару мүшесі ретінде ұрықжолдас есептеледі. 

Ұрықжолдас арқылы тасымалдану үшін маңызды себептер ретінде 

майда еруі болып табылады. Ұрықтың екінші маңызды шығару 

мүшесі – бүйрек. Жүктілік соңында зәр жинау жылдамдығы 15-20 

мл/сағ. Зәр құрамында амниотикалық сұйықтыққа қарағанда 2-5 рет 

жоғары несепнәр, креатинин және  зәр қышқылы болады. Ұрық 

бүйрегіндегі дәрілік заттардың экскреция, кальций 

тасымалдануының белсенділігінің жетілуіне және түзілуіне 

байланысты. Амниотикалық сұйықтыққа түскен дәрілік заттарды 

ұрық жұтып, ішектерде қайта сорылуға ұшырауы мүмкін. Дәрілік 

заттардың мөлшері ұрықтың жұтқан  амниотикалық сұйықтығына 

байланысты. Жүктілік соңында 5-70 мл/сағ. құрайды. Кейбір дәрілік 

заттар ұрық ағзасында қайта айналымға ұшырап, токсикалық 

әсердің ұзаруына әкеліп соқтырады. 

Ұрыққа және жаңа туған нәресте балаға әсер ететін 

препараттар тобы. 

Жүктілік кезінде дәрілік заттардың тағайындалуы немесе 

тағайындалмауы әлі шешілмей тұр. Бір жағынан жасырын түрде 

өтіп жатқан әр түрлі аурулар ұрыққа әсерін тигізсе, енді екінші 

жағынан дәрілік заттарды қолдану арқылы ұрыққа жағымсыз әсерін 

тигізеді. 

Бұл сұрақты шешу мақсатында мынадай жағдайларды ескерген 

жөн: 

- жүктілік – әр түрлі симптомдардың көрнісімен жүретін, тек 

кейбір жағдайларда ғана дәрілік заттарды қолданатын 

физиологиялық жағдай; 

- жүктілік кезінде алдын алу мақсатта берілетін дәрілік заттар 

қауіпсіз болу керек; темір препараттары мен полидәруменді 

препараттар барлық әйелдердің ас үлесіне  кіруі керек; 

- препаратты таңдау барысында, дәріні қолдану ұзақтығы 

ескеріледі. 

Жүкті әйелдердің 80%-да алғашқы І-ші үшайында кейде ІІ және 

ІІІ  үшайында ерте токсикоздың белгілері – құсу, жүрек айну көрніс 

береді. Бұл симптомдардың барлығы дәрілік терапияны қажет 

етпейді. Ең алдымен ем дәм ұсынылады. Керек жағдайда  

пиридоксин  (10мг) және дицикломин (10мг) тәулігіне 2-3 рет ішке 
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тағайындалады. Әсері болмаған жағдайда фенотиазин тобының 

препараттары тағайындалады. Аминазин препараты құсуға қарсы 

препарат ретінде тағайындалады. Бірақ фенотиазин тобының 

препараттары сияқты (меклозин, прометазин), аминазин препараты 

да ұрықта ақаудың пайда болуын тудыруы мүмкін. Сонымен бірге 

үздіксіз құсу су-электролиттік және гемодинамикалық бұзылыстар 

тудыруы арқылы ұрыққа кері әсерін тигізеді. 

Жүктілік кезіндегі кеш токсикоз ісінулер, нефропатия, 

артериялық гипертония, эклампсиямен көрніс береді. 

Преэклампсияның алдын алу үшін 3-айынан бастап антиагрегант – 

дипиридамол (300мг/тәу) және ацетилсалицил қышқылы 

(150мг/тәу) қабылдайды.  

Дипиридамол (курантил) ұрықтың тінінде гликогеннің 

жиналуын тудырып, гипоксияны болдырмайды. Ацетилсалицил 

қышқылын аз мөлшерін қолдану ұрыққа деген зиянын 

тудырмайды. 

Артериялдық гипертония жүкті әйелдердің 1-2% кездеседі. 

Жүкті әйелдердегі АҚ жоғарлауы ұрыққа кері әсерін тигізеді, яғни 

фетаұрықжолдасты қанайналымның бұзылуы әр түрлі 

дистрофиялық өзгерістер ұрықжолдастың мерзімінен бұрын 

қартаюына алып келеді, кейде оның инфаркты да болады. 

Бұлшық етке әсер ететін гипотензивті дәрілік заттар ұрыққа 

кері әсерін тигізеді, сонымен қоса магний сульфаты ұрықтың ОЖЖ 

тежеуіне әкеледі. 

Гидралазин (апрессин) босанған әйелдерде тахикардия, 

стенокардия, құсуды шақыруы мүмкін. Ұрыққа тікелей кері әсерін 

тигізбейді. 

Резерпин (рауседил), раунатин (раувазан) ұрықтың дамуын 

кешеуілдетеді. Егер анасы босанарға  дейін резерпин қабылдаған 

болса, онда ол ұрықтың ағзасына түсіп моноаминооксидаза 

метаболизмін тудырып гистаминнің инактивациясының 

кешеуілдеуіне және ринорея, бронхорея тудырады. 

Агонист α-адренорецептор метилдопа (допегит, альдомет) 

ОЖЖ рецепторына әсер етеді. Ұрық сонымен қоса ОЖЖ дамуына 

кері әсерін тигізетін препараттардың қасиетін төмендетеді.  

Аса қауіпті асқыну бұл аутоиммунды гемолитикалық анемия, 

бауырды зақымдайды (ұзақ уақыт қабылдаса). Клонидин ұрыққа 

метилдопаға  ұқсас әсер береді. 
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b-адреноблокаторлар бүйрек қанайналымына және шумақтық 

сүзілу қызметінің төмендеуіне әсер етеді (надололдан басқасы). 

Адреномиметиктер жатыр бұлшық етіне әсерін көрсетеді, ол өз 

кезегінде жатырдың уақытынан бұрын жиырылуын, уақытынан 

бұрын босану және түсік тастауға әкеледі. b-адреноблокаторлар 

ұрықжолдас арқылы өткізгіштікті төмендетеді, жатыр-ұрықжолдас 

қанайналымын  нашарлатады, соның салдарынан ұрықтың дамуы 

кешеуілдейді, гипотрофия және босану жолдарының әлсізденуіне 

әкеледі. Ұрыққа деген әсері брадикардия, тыныстың төмендеуі, 

гипогликемия және сарғаюмен көрінеді. Жалпы айтқанда  b-

адреноблокаторларды жүкті әйелдерге қолдануға болмайды. Бірақ 

қарынша үсті тахикардиясы кезінде анаприлин мен пиндолол  

қолданылады.  

Ганглиоблокаторлар (бензогексоний, пентамин және т.б.)  

акушерлікте жиі промедол және пипольфенмен бірге қолданады. 

Бірақ, аса сақтықпен қолдану керек, яғни бұл препараттар жатыр-

ұрықжолдас қанайналымының төмендеуіне әсер етеді. Осыған орай 

жатыр ішілік гипоксия салдарынан ұрықтың өлімі кездескен 

жағдайлар сипатталып жазылған. Анасы мен ұрықта динамикалық 

ішек өтімсіздігі даму қауіпі тағы бар.  

Жедел қабыну ауруларында, басы аурғанда әйелдер жиі 

ацетилсалицил қышқылын қабылдайды. Оны жүктіліктің алғашқы 

мерзімінде (аптасында 1 рет қолданудың өзі)  ұрыққа кері әсер етуі 

мүмкін. Салицилаттардың кері әсерлері: 

 эмбриотоксикалық әсер, ұрық резорбциясы; 

 туған соң нәрестелерде жүрек-тамырлық ақаулар (сол жақ 

қарыншаның гипоплазиясы, қарыншааралық перденің ақауы, 

артериалдық түтіктің ерте жабылуынан өкпелік гипертонияның 

дамуы) мен диафрагмальдық жарықтармен көрінетін тератогенді 

әсер; 

 тума гипотрофияға  әкелетін ұрықтың өсу жылдамдығына әсері. 

 

Бұндай әсерді басқада стероидты емес қабынуға қарсы 

препараттар (СЕҚП) шақырады: индометацин, ибупрофен, 

флуфенам қышқылы, напроксен. СЕҚП ішінен  әсіресе, 

ацетилсалицил қышқылын жүктіліктің кеш мезгілінде қабылдау 

тромбоциттердің қызметіне әсер етуінен, ұрықта қан кетудің себебі 

болуы мүмкін және ұзақ уақытқа созылған жүктілікке әкеледі. 
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Осы себепке байланысты жүктілік кезінде стероидты емес 

қабынуға қарсы препараттарды қабылдауға болмайды. Егер жүкті 

әйел дәнекер тіннің диффузды ауруымен, бронх демікпесімен 

ауыратын болса глюкокортикоид тағайындауға қажеттілік тууы 

мүмкін. Барлық жағдайда жүктілік мерзімін, емнің мөлшері мен 

ұзақтығын есепке алған дұрыс. Кейде бұл препараттардың емдік 

әсері ұрық дисморфогенезі қаупін тудыруға қарағанда ана үшін 

емдік әсері жоғары бағаланады.  Преднизолонды және басқа 

глюкокортикоидтарды ұзақ уақыт қабылдау дәнекер тінінің даму 

ақауынан басқа ұрықтың құрсақішілік дамуының артта қалуына 

әкеледі (тәулігіне 10мг преднизолонды қабыдаудың өзі ұрық 

дамуының артта қалуына әкеледі). Анасы жүктіліктің соңғы 

үшайлық ішінде преднизолонды ұзақ қабылдаса жаңа туған нәресте 

балада гипогликемия, бүйрекүстілік криздер болады. Бұндай 

балалар  туғаннан  бастап алмастырушы гормональдық терапияға 

мұқтаж болады.  

 Кітаптарда антигистаминді препараттардың ұрыққа тератогенді 

әсер етуі жайлы жазылса да акушерлікте қолданылады. Тәжірибеде 

меклизин мен циклизин ұрықта кіреберіс тарылуын, 

синдактилияны, анальдық тесік атрезиясын, өкпе, бүйрек және қуық 

гипоплазиясын, гидроцефалияны дамытқаны анықталды. 

Жүктіліктің ерте мерзімінде олар ұрықтың резорбциясын 

шақырады. Аномалияның жиілігі 5 %-ды құрады, бақылауда 1,5-

1,6%-ды құрады.  Гистамин ұрықжолдастық тосқауыл арқылы тез 

өтіп, эндометрий стромасының жасушаларының децидуальдық 

тінге айналуына әкеліп, ұрықтың дамуы мен имплантациясына 

қалыпты жағдай жасайды. Жарғақша өткізгіштігіне әсер етіп, ана 

мен бала арасындағы алмасу үрдістерін, органогенезді реттейді. 

Антигистаминді препараттар бұл  үрдістерді бұзады. Сондықтан, 

антигистаминді препарттарды қабылдау қарсы көрсеткіш 

болғандықтан, жүктілік кезінде,  әсіресе бірінші үшайлықта оларды 

мақсатты түрде абайлап тағайындаған дұрыс.  

Диабетке қарсы препараттардың ұрыққа кері әсерін бағалау 

қиын, қант диабетінің өзі ұрықтың даму ақауына әкеледі. Қант 

диабетімен ауыратын жүкті әйелдерде сульфанилмочевина 

туындыларын қолданылғанда инсулинмен емдеуге қарағанда 

перинатальдық өлім жиілігі жоғары болды. Тәжірибелік 

мәліметтерге сүйенсек, бұл препараттар ұрық өсуін тоқтатады, даму 
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ақауларының (микрофтальм, анофтальмия, катаракта, анэнцефалия) 

түзілуіне әкеледі. Инсулин адам ұрықжолдасы арқылы өтпейді, 

сондықтан жүкті әйелдерде қант диабетін осы препаратпен емдеген 

дұрыс.  

Жүрек гликозидтері ұрықжолдас арқылы өте алады, бірақ 

олардың концентрациясы ана мүшелеріне  қарағанда ұрықта төмен 

дәрежеде болады.  

Жүктілік кезінде антикоагулянттардан қауіпсіз түрде гепаринді 

қолдануға болады. Ол ұрықжолдас арқылы нашар өтеді және 

протамин сульфатын тез бейтараптайды. Гепаринді жүктіліктің 

бірінші үшайлық ішінде және соңғы үш аптада ұрыққа салдарсыз 

болғандықтан қабылдауға болады; 13 пен 37-ші аптада тікелей емес 

антикоагулянттарды қанның ұюын төмендету мақсатында абайлап 

қолданылған дұрыс деген пікірлер бар.  Тромбоэмболияның алдын 

алу мен емдеуде тек қысқа курстар алуға болады. Жиі 

антикоагулянттар түсікке, ұрықтың құрсақішілік өліміне және жаңа 

туған нәресте балаларда геморрагиялық көріністерге әкеледі.  

Стрептокиназа  ұрықжолдас арқылы өтпейді, сондықтан оны 

жүктілік кезінде қалыпты мөлшерде қолдануға болады.  

 

Дәрілік заттарды емізетін аналарда қолдану 

 

Соматикалық немесе психикалық ауруларды емдеуде емізетін 

аналардың дәрілік заттарды қолдану сұрағы медициналық маңызды 

мәселе болып табылады.  Қазіргі уақытта жүктілік кезінде және 

баланы төспен емізудің барлық кезеңінде бір немесе бірнеше 

дәрілік препараттарды қабылдауға мұқтаж  созылмалы аурулармен 

ауыратын аналар саны өсуде.  Бұл мәселенің қиындылығы емізетін 

ана қолданатын көптеген дәрілік заттардың сүтпен бөлініп, бала 

ағзасына зақымдаушы әсер ету мүмкіндігіне негізделген (әсіресе 

оның психикалық жағдайына айқын әсер етеді).  Дәрілік 

препараттар қан сарысуы ақуыздарымен байланыспаған күйінде ана 

сүтіне енеді, яғни белсенді бос күйінде болады.  Олардың 

салыстырмалы молекулярлы массасы 200-ден аспайды. Көп 

жағдайда дәрілік заттардың сүтке бөлінуі енжар  диффузия 

жолымен жүреді. Ондай қасиеттер тек иондалмаған, аз полярлы, 

липофильді, молекулярлық дәрілік заттарға тән.  Осыған орай сүт 

pH-ы (6,8) қан сарысуының pH-нан (7,4) төмен. Әлсіз негіз болып 
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табылатын препараттар әлсіз қышқыл болып табылатын 

молекулаларға қарағанда сүтте жиналып қалуға бейім. 

Препараттардың аздаған мөлшерінің  сүтке бөлінуі белсенді 

тасымал және пиноцитоз жолымен жүреді. Соған орай сүт-майлы 

эмульсия, кейбір дәрмектер оның липидті фрациясында жиналып 

қалуы мүмкін және қан сарысуына қарағанда жоғарғы 

концентрацияда болады. Негізінде балаға сүтпен дәрілік заттың 1-

2%  мөлшерлері түседі. Бірақ бұл мөлшер нәресте ағзасына зақым 

келтіре алмайды. Ана сүтінің құрамындағы препарат 

концентрациясымен қоса нәрестенің асқазан ішек жолының 

функционалдық жағдайын есепке алу маңызды.  Сүт құрамында 

дәрілік зат жоғарғы концентрацияда болғанымен (мысалы, 

аминогликозидтер) егер баланың ішегінің шырышты қабаты 

қалыпты жағдайда болса, препарат сіңірілмейді, ал керісінше 

қабынулық өзгерістер болса  ішекте белсенді сіңіріліп, нәресте 

ағзасына зақымдаушы әсер көрсетеді.  

Пенициллиндер және цефалоспориндер салыстырмалы аз 

мөлшерде ана сүтімен шығарылады. Омырау сүтіндегі оның  

мөлшері жоғары емес  15-20%, қан сарысуындағы препарат 

концентрациясына байланысты. Керісінше, тетрациклиннің 

концентрациясы ана сүтіндегі концентрацияға жақын болады. 

Линкомицин, клиндамицин, эритромицин ана сүтінде аз мөлшерде 

кездеседі. Аминогликозидтер ана сүтінде анықталғанымен, баланың 

асқазан ішек жолдарынен сіңірілуі төмен  болғандықтан кері 

реакциялар тудырмайды.  

Левомицетин ана сүтіне өтудің төмен индексіне қарамай  

емізетін аналарға тағайындауға болмайды. Бұл препараттың аз 

мөлшерінің өзі баланың сүйек миына зақымдаушы әсер көрсетеді. 

Сульфаниламидті препараттардың  омырау сүтіндегі 

концентрациясы  анасының қан сарысуындағы дәрі 

концентрациямен бірдей болады. Ұзақ әсер ететін 

сульфаниламидтерді  қабылдау  бала ағзасына препараттың 

жиналуына әкеледі, ал ол гипербилирубинемия және балалардағы 

Г-6-ФДГ-жетіспеуші гемолитикалық анемия дамуын жоғарылатады.  

 Фенобарбитал (люминал) омырау сүтіндегі мөлшері  бала 

ағзасындағы метаболиздеуші ферменттердің  белсенділігін 

жоғарылата  алатындай  мөлшерде болады. Ана сүтімен түскен  

препарат жаңа туған нәрестенің  жыныс стероидтарының 
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метаболизмін өзгертеді деп болжанады. Препаратты қабылдаудың 

алғашқы күні -ақ  ол ана сүтіне өте алады.  

 Невротикалық және невроз тәрізді бұзылыстар кезінде 

транквилизатор ретінде қабылданатын бензодиазепиннің кейбір 

туындылары ана сүтіне өте алады. Диазепам (седуксен, реланиум) 

және оның кейбір белсенді метаболиттерін анасы босанарға дейін 

алты ай қабылдаса, нәресте баланың қанында туған соң 4-6 күні  

анықталады.  

Амитриптилин омырау сүті сынамасында анықталмайды, яғни 

50 мг препаратты беріп, 4-12 сағаттан соң алынған сүтте жоқ 

болады. Бірақ препаратты ұзақ уақыт қабылдағанда оның сүтпен 

шығуы жоққа шығарылмаған. Литийдің сүттегі концентрациясы  

ана қанындағы концентрацияның 50% құрайды.  

 Дифенинде (фенитоин) ана сүтінде анықталған. Кейбір 

есептеулер бойынша, анасы 100 мг фенитоинді күніне үш рет 

қабылдаса балада ана сүті арқылы терапиялық мөлшерді қабылдауы 

мүмкін.  

Тиазидті диуретиктер омырау сүтінің өндірілуін төмендетеді, 

сондықтан бұл дәрілер лактацияны тежеу үшін қолданады. 

Гидрохлортиазид және хлортиазид  ана сүтінде өте аз мөлшерде 

анықталады. Емізетін ана спиронолактонды қабылдаса, сүтінде тек 

оның әлсіз белсенді метаболиттері (карненон) ғана аз мөлшерде 

анықталады. Басқа да зәр айдайтын препараттардың, соның ішінде 

фуросемидтің сүт арқылы өтуі анықталмаған. Бұл дәрілердің 

фармакохимиялық қасиетіне байланысты сүтте жиналу қабілеті 

жоқ.  Бета адреноблокаторлардың концентрациясы  ана сүтінде 

салыстырмалы жоғары болғанымен, бала ағзасына кері әсер 

тудырмайды.  Пропроналалдың шығуы қабылданған бастапқы 

мөлшерлерна байланысты. Препаратты  40-160 мг/тәулігіне 

қабылдау балада ешқандай кері әсер тудырмайды.  

Клонидин омырау сүтімен аз мөлшерде шығарылады. 

Гидролазин артериалдық гипертонияны емдеуде кең қолданылады, 

әсіресе жүктіліктің соңғы үшайлық ішінде және босану кезінде. 

Қазіргі кезде оның сүт арқылы шығуы бірер жағдайда ғана 

анықталған. Каптоприлдің концентарциясы  ана қанындағы 

концентрацияның 0,6% құрайды. Анасы салыстырмалы жоғары 

тәуліктік мөлшерді қабылдаған күннің өзінде, мұндай мөлшер бала 

үшін қауіпсіз.  
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Дигоксин бала қанында терапиялық мөлшерде  жиналмайды. 

Дигоксинді ұзақ уақыт  аз мөлшерде қабылдағанда бала ағзасына 

өтуі анықталмаған. Теофиллиннің омырау сүтіндегі  

концентрациясы балада қозғыштық яғни тітіркенгіш, кірпияздық,  

ұйқы бұзылысына әкеледі. Бала сүт арқылы теофиллиннің 10%  

қабылдайды. Преапаратты бронходилятатор ретінде үлкен 

мөлшерде қабылдау баяу биотрансформацияға байланысты  бала 

қанында жинақталады. Емізуші аналарға теофиллиннің ұзақ әсер 

ететін, баяу сіңірілетін түрін қабылдау ұсынылады.  Сондай-ақ 

теофиллиннің әсерін күшейтетін тағамды (кофеин) қолданудан 

алшақ болу керек. Құрамында магний тұздары бар  іш айдайтын 

препараттар асқазан ішек жолдарында ісінуінен сіңірілуі төмен 

болады сондықтан емізетін аналарға қауіпсіз болып саналады. 

      Емізетін аналарға бисакодилды тағайындауға болады. 

Балалардың холинолитикалық агенттерге сезімталдығы жоғары 

болуына байланысты атропинді емізу кезінде қолдануға болмайды. 

Кортикостероидтар омырау сүтіндегі фармакокинетикасы толық 

анықталмаған. Кейбір зерттеулер ғана  преднизолонның  аздаған  

мөлшерлері бала ағзасына сүт арқылы өтуі мүмкін деген. 

Дикумарин және неодикумарин секілді фармакокинетикалық 

тікелей емес антикоагулянттар емізетін аналар үшін қауіпсіз деп 

есептеледі. Гепарин де липидті тосқауыл арқылы өте алмайды, 

сондықтан оны да бала емізу кезінде қолдануға болады.  

 

Жаңа туған нәрестелерге дәрілік заттарды енгізу жолдары 

 

Жаңа туған нәрестелерде соның ішінде (шала туған нәрестелер) 

ағзасындағы дәрілік заттардың фармакокинетикасы және 

фармакодинамикасы үлкендерден ғана емес емшек жасындағы 

балалардан да айырмашылығы әжептәуір болады. 

Дәрілік заттарды енгізу ерекшеліктері 

Тамыр ішіне инфузия жасар алдында мына жағдайды ескерген 

жөн, егер дәрілік заттары бас терісі тамырына енгізсе, әсіресе мына 

жағдайларда артериялық қақпақша және сопақша тесік  ашық 

болғанда, ол кіші қан айналым шеңберіне жылдам түседі. Бірақ 

мынаны естен шығармаған жөн, егер инфузияны бас терісіне 

енгізгенде, әсіресе шала туған нәрестелерде реоэнцефалограмма 

өзгерістері, бас ми қан айналымының жанама бұзылыстарына алып 
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келеді. Сол мақсатта көбіне мына шынтақ және білектегі тері 

қатпарларындағы, сирек жағдайларда қолтық астындағы тамырлар 

қолданылады. Дәрілік заттарды тамыр ішіне (болюсті) енгізгенде 

гиперволемия және қан сарысуында  дәрілік заттардың 

концентрациясы жоғары болып кетпеуі үшін өте баяу, жылдамдығы 

1-2 мл/мин түрінде енгізу қажет. Сонымен қатар,  қан ұю жүйесін 

тұрақсыздандырады, соңғы кезеңінде бауыр және жүрек жүйесіне 

токсикалық әсер көрсетеді.  Жаңа туған  нәрестелерге 

гипертониялық ерітінділерді тамыр ішіне енгізуге болмайды, себебі 

олар тамырдың эндотелий қабатын зақымдайды, ГЭТ  қызметін  

бұзады және бас миішілік қан құйылуларға алып келуі мүмкін. 

Бұлшық етішілік дәрілік заттарды енгізу сирек жағдайларда 

егер тамыр ішіне белгілі себептермен енгізуге қарсы көрсеткіштер 

болған жағдайларда қолданылады. Дәрілік заттарды енгізер 

алдында мынаны ескеру қажет, жаңа туған нәрестелерде 

гемодинамика тұрақсыздығы соның ішінде (жүрек қантамыр 

жүйесінің, тыныс алу жүйесінің ауруларында, гиповолемия, 

токсикоз)  кездерінде дәрілік зат инъекция орнына жиналып 

бұшықетте дәрінің қоры пайда болады. Қан айналым жүйесін 

қалпына келтіру мақсатында дәрілік заттар қордан тез шыға 

бастайды, нәтижесінде қан сарысуында көбейіп токсикалық 

дәрежесі жоғарылайды. 

Жаңа туған нәрестелерге дәрілік заттарды ингаляция түрінде 

енгізу көбіне өкпе аурулары кезінде қолданылады (мысалы, 

респираторлы дистресс синдромының емі және алдын алу 

мақсатында). Ингаляция жасар алдында мына жағдайды ескерген 

жөн: жаңа туған нәрестелерде тыныс жолдарының кілегей 

қабаттары тез жарақаттанғыш және дәрілік заттармен тыныс алған 

кезде тыныс жолдарының қозуына, қызаруына, жарақатына және 

т.б жағдайлар орын алуы мүмкін. Мысалы, жоғары концентрациялы 

оттегі арқылы ингаляция жасағанда альвеоланың зақымдануына 

алып келеді. 

Ересектермен салыстырғанда балаларда көбіне, жаңа туған 

нәрестелерде тері арқылы енгізілген дәрілік заттар яғни, 

трансдермальдық жолмен жеңіл сіңеді. Себебі, жаңа туған 

нәрестелердің терісі жұқа қабатты және қан тамырмен жақсы 

қамтамасыз етілген. Тері асты май қабаты мұндай санаттағы 

науқастарда болмайды. Бұл жағдайда барлық тері асты арқылы 
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енгізілген дәрілік заттар, жеңіл және қарқынды сіңу нәтижесіде, 

қанда жоғары концентрацияда жиналуына алып келеді, ал бұл бала 

өміріне қауіпті. Мысалы, йодтың спирттық ерітіндісін жаңа туған 

нәрестелерде (әсіресе, шала туған нәрестелердің) терісін өңдеу үшін 

қолдану, оның жылдам сорылуынан йодидтердің қан сарысуында 

жедел жоғарлауымен көрінеді, ал ол өз кезігінде қалқанша безінің 

секреторлық қызметінің тежелуіне алып келеді. Жаңа туған 

нәрестелерде бор қышқылы қосылған сеппе ұнтақты қолдану 

қауіпті.  Оларды қолдану неонатальдық кезеңде ағзаларда әсіріесе, 

бүйректе бор қышқылы концентрациясының жедел жоғарлауымен 

көрінеді.  Бор қышқылымен улану құсумен, жүрек айнумен, АҚ 

төмендеуімен, тырысумен, қызамық тәрізді бөртпелердің  пайда 

болумен көрінеді. Әдебиеттерде бор қышқылы бар құрғақ сеппелер 

қолданумен шақырылған жүзден аса өлім жағдайлары тіркелген.  

Дәрілік заттарды ішке қабылдау ерекшеліктері жаңа туған 

нәрестелерде дәрілік заттар су ерітіндісі түрінде немесе суспензия 

түрінде ішке қолданылады. Бұндай әдіспен қолдана отырып 

олардың АІЖ-да сіңірілуін есепке алу қажет. Жаңа туған 

нәрестелерде әсіресе шала туған нәрестелердің тұз қышқылының 

секрециясы төмендеген, асқазанның босау жылдамдығы қызметі 

баяулаған. Дәрілік заттар ұзақ уақыт қолданылуы оның толық 

сіңірілуіне және қан сарысуында препарат концентрациясының 

жоғарлауына алып келеді. Дәрілік заттар ішекке келуін жаңа туған 

нәрестелерде анықтау қиынға соғады, себебеі олардың ішектерінің 

толқи жиырылуы тұрақты емес және жаңа туған нәрестелерде  

тамақтануға дейін  және кейін дәрілік заттардың сіңірілуі 

баяулайды. 

Нәрестелерді емдеу уақытында көптеген гиперосмолярлық 

дәрілік заттар некротикалық энтероколит шақыруы мүмкін.  

Сіңірілудің жылдамдығына АІЖ-ғы патологиялық үрдістер әсер 

етеді, мысалы, стеаторея кезінде А және Д майда еритін 

дәрумендердің сіңірілу жылдамдығы төмендейді, ал  ішектік 

инфантилизм кезінде (ащы  ішектің дистрофиялық аурулары, 

остеопароз, қабырға және түтікті сүйектердің тез сынғыштығы)   

антибиотиктердің цефалоспориндер тобынан цефалексин және т.б. 

дәрілік заттардың сіңірілуі төмендейді. 

Препараттарды енгізудің ректалдық әдісі ыңғайлы және 

қарапайым болғанымен жаңа туған нәрестелерге дәрілік заттарды 
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ректалдық жолмен енгізген кезде көп уақытқа дейін препараттың 

ішекте тұруынан оның қан сарысуына сіңірілу көлемі мен препарат 

концентрациясына әсері айқын көрінуі мүмкін. Жаңа туған 

нәрестелерде ішектің  шырышты қабаты өте нәзік болып келеді, 

сондықтан дәрілік препараттар оның тітіркенуі мен қабынуын 

шақыруы мүмкін.  

Ақуыздармен байланысуы төмен болып келетін гидрофилді 

препараттар жасуша сыртылық сұйықтыққа  жеңіл таралуы және тез 

шығарылуымен ерекшленеді, алайда қан сарысуында 

концентрациясы аз болады. Дегидратация кезінде жасуша 

сыртылық сұйықтықтың көлемі жедел төмендейді, ал суда еритін 

дәрілік заттардың концентрациясы жедел жоғарылауы мүмкін, 

осыдан кері әсерлерінің дамуы мүмкін. 

Жаңа туған нәрестелерде гематоэнцефальдық тосқауылдың 

липофильдік дәрілік заттарды өткізгіштігі әжептәуір жоғары 

болады. Мұндай жағдайда әсері жоғары препараттар мысалы: 

наркотикалық анальгетиктер ересектерге қарағанда жаңа туған 

нәрестелерде бас миының тіндерінде жоғары концентрацияда 

жиналып қалады, соған байланысты токсикалық қаупі жоғары. Сол 

себепті нәрестелерді емдеуде наркотикалық анальгетиктер 

қолданылмайды. 

    

Дәрілік заттрадың ақуыздармен байланысуы және таралуы 

Жаңадан туған нәрестелер  мен бір жасқа дейінгі балаларда 

ақуыздардың байланысу қасиеті олардың эндогенді метаболизм 

өнімдері (билирубин, бос май қышқылдары) жүктемесі мен қан 

құрамында альбуминнің азаюы және ақуыз құрылымының сапалық 

өзгерістеріне байланысты төмен болады. Жаңа туған нәрестелік 

кезең өткен  соң балаларда қандағы ақуыз мөлшері мен 

альбуминдердің дәрілік затқа байланысты аффинитеті  біртіндеп 

ұлғаяды, бірақ 10-12 айда ересектерге тән қалыпқа барлығы бірдей 

жете бермейді. Альбумин дәрілік затты байланыстыратын қан 

сарысуының жалғыз ақуызы емес. Бұл үрдіске басқа да ақуыздар да 

қатысады мысалы: қышқыл альфа- 1-гликопротеин. Оның 

концентрациясының төмендеуі нәрестелердегі ақуыз байланыстыру 

қасиетінің төмендеуінің басты себебі болып табылады. Дені сау 

нәрестеде қышқыл альфа-1-гликопротеин деңгейі анасының қан 

сарысуының  қышқыл альфа- 1- гликопротеинінен 3 есе төмен. Қан 
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сарысуы ақуыздарымен байланысатын көптеген эндогенді заттар 

кешеннен ақуызбен қоса дәрілік затты да ығыстырады,  нәтижесінде 

таралу деңгейі де жоғарылайды. Оның клиникалық маңызы тек 

мына жағдайда болады: егер дәрілік зат ақуызбен 80-90% 

байланысып, ал клиренсі ақуызбен байланысуына тәуелді болса, 

препаратты ығыстыру салдарынан бос дәрілік зат қан құрамында 

жоғарылап, нәтижесінде фармакологиялық әсерінің өтпелі түрде 

күшеюіне әкеледі. Бірақ бос жағдайдағы дәрілік зат 

биотрансформацияға ұшырап ағзадан шығарылады. Нәрестелерде 

бос май қышқылдарының қайтадан кері альбуминмен 

байланысуынан қан сарысуында жоғары концентрацияда болады. 

Ақуыздардың салицил қышқылы, фенилбутазон, дикумаролмен 

байланысуының бұзылуы қан сарысуында бос  май 

қышқылдарының жуықтап 200 мэкв\л дейін жоғарылағанда немесе 

бос ай қышқылдары мен альбумин арақатынасының 3,5 дейін 

жоғарылауында пайда болады. 

Нәрестелерде диазепамның бос фракциясына бос май 

қышқылдарының әсері байқалған. Сонымен қатар нәрестелерде 

байланыспаған фенитион құрамы мен бос май қышқылдары және 

альбумин арақатынасында сызықты тәуелділік бар екені 

анықталған. 

Көптеген дәрілік заттар мысалы: сульфаниламидтер, 

салицилаттар, билирубинді альбумин кешенінен ығыстырады, 

нәтижесінде нәрестелерде сарғаю даму қаупі бар. Сонымен қатар, 

билирубин де дәрілік затты кешеннен альбуминмен ығыстыра 

алады, нәтижесінде дәрілік заттың фармакологиялық белсенділігі, 

таралуы жоғарылайды. Фенитионның бос фракциясы мен 

нәрестелердегі билирубин концентрациясының тура корреляциясы 

осылай анықталған. Ересектерге қарағанда нәрестелерде ағзада 

сұйықтық көлемі жоғары, бірақ уақыт өте келе азайып пубертатты 

кезеңде ересектердегі деңгейде болады. Сұйық ортада таралатын 

дәрілік заттар (аминогликозид, атропин) үлкендерге қарағанда, 

нәрестелер мен балаларға 1 кг дене салмағына есептеліп, жоғары 

мөлшерде тағайындалады. 

  

Дәрілік заттардың биотрансформациясы 

Дәрілік заттар биотрансформациясы негізінен бауырда, 

сонымен қатар бүйрекүсті безі, бүйректе, ішектерде, теріде жүреді. 
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Нәтижесінде ағзадан тез шығарылуға бейім полярлы молекулалар 

түзіліп, зәр немесе өтпен шығып кетеді. Бірақ метаболизм үрдісі 

кезінде кейбір препараттар фармакологиялық белсенді затқа 

айналады. 

Балалар ағзасында да осындай биохимиялық өзгерістер өтеді, 

бірақ метаболикалық үрдістердің қарқындылығы жағынан біршама 

айырмашылық болады. Нәрестелерде цитохром Р450 НАДФ-

цитохром-С-редуктаза қатысуымен өтетін тотығу реакцияларының 

жылдамдығы екі есеге төмен, сондықтан дәрілік заттардың 

биотрансформациясы баяулайды. Салыстырмалы түрде  

жылдамдығыны төмендігінен және дәрілік заттардың  

биотрансформациясынан олардың ағзадан шығарылуы өзгермеген 

түрде болады. 

 

Дәрілік заттардың шығарылуы 

Көптеген дәрілік заттар немесе олардың метаболиттері 

бүйрекпен шығарылады. Нәрестелерде бүйрек қызметі төмендеген 

сондықтан, заттардың зәрмен шығарылуы қарқындылығы 

ересектерге қарағанда төмен. Бүйрек қан айналымы жасы ұлғайған 

сайын жоғарылайды, жүректің минуттық лақтыру көлемі ұлғаюы 

мен шеткері қантамыр қарсыласу күші төмендеуіне байланысты 

болады. Бүйрек қан айналымы нәрестелерде жүректің минуттық 

көлемінің 5-6 % құрайды, ал ересектерде 15-25 %. Жаңа туған 

нәрестелік  кезеңде бүйрек қан айналымы 12 мл\мин  (0.72 л\сағ) 

тең, ал 1 жасқа жақындағанда  140 мл\мин  (8.4 л\сағ) дейін 

жоғарылайды. 

Барлық жетілген нәреселерде шумақтық сүзілу жылдамдығы 

жаңа туған нәрестелік сәтінде 2-4 мл\мин, ал шала жетілмей туған  

нәреселерде 1 мл\мин. Туғаннан кейінгі 2-3 күнде 8-20 мл\мин және 

2-3 мл\мин дейін жоғарылайды. Ересектердегідей шумақтық сүзілу 

2,5-5 айында болады. Туғаннан кейін шумақтық сүзілудің 

жоғарлауы бірнеше себептермен: жүректің минуттық көлемі мен 

АҚ жоғарылауы, жалпы перифериялық қан тамырлық 

қарсыласудың төмендеуі, сүзілуге қатысатын жарғақшаның  беткей 

аумағының жоғарлауына  негізделген. 

 Жаңа туған нәрестелерде бүйректің түтікшелік қызметтері 

төмендеген (түтікшенің   кіші өлшемдері және қызметтік 

жасушалардың көлемі, қыртысты заттың сыртқы бөліміндегі төмен 
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қан айналым, энергия дамыту үрдістерінің дұрыс дамымауы 

есебінен). Түтікшелік аппарат шумақтық аппараттан кешірек 

дамиды. Ағзаның түтікшелік секрециясы арқылы шығарылатын 

дәрілік заттарға аминогликозидтер, цефалоспориндер, пенициллин, 

дигоксин, фуросемид жатады. Бұл заттарды бүйрек қызметінің 

бұзылысы кезінде абайлап қолдану қажет. 

  

Дәрілік заттарды егде және қарт адамдарда қолдану 

 

 Егде және қарт адамдарда дәрілік заттарға ағза реакциясы 

мүше мен тіннің физиологиялық қартаюынан және әр түрлі 

қосымша аурулардың болуынан өзгереді. Жасы келе адамдардың 

дәрілік заттарға кері әсерлерінің көріну жиілігі жоғарлайды. Бұл өте 

маңызды, себебі қолданатын дәрілік заттардың жартысы егде және 

қарт адамдарда қолданылады. Жасы үлкен кісілерде асқазан–ішек 

жолының секреторлық және моторлық қызметі өзгереді, сондықтан 

асқазан рН жоғарылап, белсенді абсорбция және ас қорыту 

жылдамдығы төмендейді. Нәтижесінде көптеген дәрілік заттардың 

биожетімділігі төмендейді (мысалы, дигоксин). Қандағы 

альбуминның төмендеуі дәрілік заттардың байланысуының 

бұзылысымен көрінеді. Бауырда фермент белсенділігінің төмендеуі 

нәтижесінде заттардың биотрансформация  жылдамдығының 

төмендеуі ерекше орын алады. Осының нәтижесінде бірнеше топ 

препараттардың метаболизмінің төмендеуі (немесе жоғалуы) пайда 

болып, ол фармакотерапия асқынысының қаупін жоғаырлатады. 

Сонымен қатар, бүйрек қан айналымының (атеросклероз және 

артериосклероз), бүйрек салмағының және шумақтық  сүзілу 

қызметтері санының төмендеуі әсерінен дәрілік заттардың 

шығарылуы өзгереді,  65 жасқа қарай олардың саны 30%-ға дейін 

төмендейді. Одан басқа, түтікшелік экскреция баяулайды. Тері асты 

шел май қабаты мен бұлшық ет тіндері есебінен дене салмағының  

төмендеуі дәрілік препараттардың таралу көлемінің өзгеруіне алып 

келеді. Қосымша, рецепторлық жүйе қызметі де өзгеруі мүмкін, 

алайда егде адамдарда дәрілік заттардың фармакодинамикасы 

толық зерттелмеген. Жасы үлкен кісілерде ең жиі жүрек-қан тамыр 

жүйесіне әсер ететін препараттар, соның ішінде жүрек гликозидтері 

қолданылады. Олардың артық мөлшерлеріның белгілерін 1\3 

жағдайда анықтайды. Бұл таралу көлемінің және жалпы препарат 
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клиренсінің (сонымен қатар бүйректік)  төмендеуімен, 

науқастардың дигоксинге сезімталдылығының жоғарлауымен 

байланысты. Жүрек гликозидтерін тағайындағанда әсіресе  бүйрек 

қызметі төмендеген жағдайда, артық мөлшерлеудің  жедел 

дамитынын  есепке алу қажет. 

  Гипотензивті заттарды абайлап қолдану керек, себебі егде 

адамдарда АҚ кенет төмендеуі өмірге маңызды ағзалардың 

склероздалған тамырларында қан айналым бұзылысына әкелуі 

мүмкін. Артериялық гипертонияның ұзақ ағымында АҚ толық 

қалпына келтіруге ұмтылу қажет емес. Жеңіл және орташа дәрежелі 

АГ емі туралы сұрақ әлі зерттелуі тиіс, оның егде жастағы 

асқынулары дәрілік асқыну қаупінен көп емес. 

 Егде адамдарда пропранолол сіңірілуі төмендейді, бірақ оның 

биожетімділігі метаболизм мен клиренс қарқындылығы төмендеуі 

салдарынан жоғары болады. Сонымен қатар, бүйрек қызметінің 

төмендеуімен байланысты, новокаинамид клиренсінің төмендеуі 

анықталған. Егде жастағы адамдарда диуретиктерге сезімталдылық 

жоғары, сондықтан тез арада гипокалиемия дамуы мүмкін. 

 Егде адамдарда эуфиллин фармакокинетикасы жайлы 

мәліметтер әр түрлі. Оның қандағы концентрациясы жоғарылаған 

кезде шығарылуы төмендейді, бірақ егде жаста бұл тәуелділік жоқ. 

Препараттың үлкен мөлшерлерін тағайындағанда абайлау қажет 

және кері әсерлерін болдырмау үшін оның қандағы 

концентрациясын анықтау қажет.  

 Егде және қарт адамдарда гиполипидемиялық заттарды ұзақ 

қолдануға негіз жоқ, себебі бұл препараттардың коронарлық 

атеросклероз алдын алуда нәтижелілігі тек орта жастағы адамдарда 

ғана анықталған.  

 Коронарлық және церебральдық тромбоздың алдын алу үшін 

антикоагулянттар және антиагреганттар қолданылуы тек 

бақылаумен ғана жүргізіледі, себебі егде және қарт жаста бұл 

препараттардың фармакокинетикасы фармакодинамикасы өзгереді. 

Мысалы, варфарин егде адамдарда К дәруменіне тәуелді қан ұю 

факторлары синтезін өте тез тежейді. Сондықтан, тікелей емес 

антикоагулянттар мөлшерлерін 1,5-2 есе төмендету керек. Егде 

және қарт адамдарда ацетилсалицил қышқылы мен 

фенилбутазонның шығарылуының төмендеуі туралы мәліметтер де 

бар. 
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 Гериатриялық тәжірибеде микроайналым мен церебральдық 

қан айналымды жақсартатын препараттардың кеңінен қолданылуы 

негізделмеген, себебі олар қарттық ақыл кемдігінің алдын алмайды.  

 Егде адамдарда антибиотиктердің фармакокинетикасы 

өзгереді. Жартылай синтетикалық пенициллиндер, 

цефалоспориндер ағзадан өте баяу шығарылады, бірақ олардың 

қандағы концентрациясы жоғары болады. Бұл өзгерістер егде 

адамдарда бүйрек қызметінің төмендеуімен байланысты болуы 

мүмкін. Кейбір антибиотиктердің (тобрамицин, нетилмицин, 

доксациклин, ампициллин) қандағы концентрациясы, олардың 

таралуы мен шығарылуы егде және қарт адамдардың бүйрек 

қызметі арасында тура байланыс анықталған.  

 Бұл препараттардың мөлшерлерін шумақтық сүзілу 

төмендегенде азайту керек. 

 Қартайған кезде көп жағдайда психика мен ұйқы бұзылысы 

дамиды, оларды қалпына келтіру үшін бензодиазепиндер  сияқты 

психотропты заттар қолданылады, егер науқастың жастық 

ерекшелігі есепке алынбаса, олар егде адамдарда  40% жағдайда 

кері әсерлер дамытуы мүмкін. Кейбір авторлар егде және қарт 

адамдарда бензодиазепиндер мөлшерлерін екі есе төмендету 

керектігін ұсынады. Қарттарда глюкоурон қышқылымен (оксазепам, 

нитразепам, лоразепам, темазепам) байланысатын 

бензодиазепиндер фармакокинетикасы жас адамдардан өзгерісі 

жоқ. Бірақ хлордиазоксид, диазепам шығарылуы егде жаста 

тотықталған метилденудің тежелуі салдарынан төмендейді.  

 Үшциклдық антидепресанттардан тек имипрамин мен 

дезипромин шығарылуы егде адамдарда бұзылады.  

 Егде адамдарда әр түрлі дәрумендер мен минералдардың 

жеткіліксіздігі тән деген ұғым кең таралған. Бірақ қазіргі уақытта 

егде адамдарға нақты шартталған дәрумен тағайындаудың 

қажеттілігі жоқ, дегенмен оларға арналған арнайы шығарылған 

бірнеше топ препараттары бар. Бұндай препараттар ересек сау 

адамға қажет тәуліктік қолдану есебінен алынған дәрумендер мен 

басқа заттардан тұрады. Қазіргі таңда темір мен кальцийдің егде 

және қарт адамдарға тағайындаудың қажеттілігі айқын дәлелденген. 
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6 БӨЛІМ.   ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ЖАҒЫМСЫЗ ӘСЕРЛЕРІ 

 

Жағымсыз (қолайсыз, кері) реакциялар   -  адамдар дәрілік 

заттарды алдын - алу, диагностикалық, ем ретінде, сонымен қатар, 

физиологиялық қызметті түрлендіру  және түзету мақсатында 

қабылдағанда дамитын ағза үшін зиянды, қауіпті реакциялар 

тіркесі. 

Жағымсыз әсерлерді жағымсыз құбылыстардан ажырата білу 

керек, оны былай деп түсінеді,  медициналық көзқарастар 

тұрғысынан алынғанда, препаратпен ем қабылдау кезінде пайда 

болған кез-келген қолайсыз көріністер бақыланған жағдайды 

айтамыз, олардың пайда болуының жүргізген еммен себеп-

салдарлық  байланысы болуы міндетті емес. Бұл жағымсыз 

құбылыстардың дамуы  тек уақыты бойынша қабылдаған 

препаратқа сәйкес келуі мүмкін. 

 

Дәрілік терапияның асқынулары және жағымсыз 

реакциялардың түрлері 

 

Дәрілік заттардың жағымсыз реакциясы және 

фармакотерапияның асқынуларының бірнеше жіктемесі бар.  

А түрі - дәрілік заттардың фармокологиялық белсенділігімен 

байланысты жиі кездесетін, болжамалы реакциялар кез келген жеке 

тұлғада  кездесуі мүмкін. 

В түрі - тек сезімтал адамдарда кездесетін, жиі емес, болжаусыз  

реакциялар. 

С түрі - ұзақ уақытқа қолданатын терапиямен байланысты 

реакциялар (дәрілік тәуелділік). Мұндай реакциялар дәрілік 

тәуелділікке жатады (токсикомания, наркомания). 

D түрі - дәрілік заттардың канцерогенді, мутагенді және 

тератогенді әсері. 

 

Патогенетикалық қағида бойынша дәрілік заттардың 

жағымсыз әсерінің жіктелуі 

 

І. ДЗ химиялық табиғатына негізделген жағымсыз әсерлері; 

1. ДЗ спецификалық фармокологиялық әсеріне негізделген 

жағымсыз әсері; 
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а) әр түрлі мүшелердің бір типті рецепторларының немесе 

рецепторлардың әр түрлі типтерінің әсері салдарынан; 

б) эндогенді медиаторлық заттардың биотрансформациясының 

немесе синтезінің өзгерісі салдарынан; 

в) гуморальдық реттеуші механизмдерге әсер ету салдарынан 

(ферментативті, гормональдық). 

 2. Цитотоксикалық табиғаттың жағымсыз әсерлері: 

а) жалпы жасушалық  цитотоксикалық әсер; 

б) талғамалы цитотоксикалық әсер. 

3. Екіншілік жағымсыз әсерлер, мынаған негізделген: 

а) ағзадағы сапрофитті микрофлоралардың өзгерісіне; 

б) инфекциялық және паразитарлық аурулар қоздырғыштарының 

жаппай өлімінен. 

 4. Дәрілік заттардың өзара бір-бірімен әрекеттесуінен немесе тағам 

өнімдерінің биологиялық белсенді құрамдас бөліктеріне негізделген 

жағымсыз әсерлер; 

5. Аллергиялық табиғаттың жағымсыз әсерлері; 

6. Дәрілік тәуелділік, 

7. Мутагенді, тератогенді және эмбриотоксикалық әсер. 

 

ІІ. ДЗ ағза реакциясы ерекшеліктеріне негізделген жағымсыз 

әсерлер: 

1. Ағзаның генетикалық нақты ерекшеліктерімен байланысты 

жағымсыз әсерлер: 

а) ферментопатия салдары; 

б) дәріге тұрақтылықтың өзгеруімен бірге тұқым қуалаушылық ауру 

салдары. 

 2. Ағзаның жүре пайда болған ерекшеліктерімен байланысты 

жағымсыз әсерлер. 

а) кейбір физикалық жағдайларда (ерте балалық жас, қарттық жас, 

жүктілік, лактация) ағзаның дәрілік заттарға сезімталдығының 

өзгеру салдары; 

б) дәрілік заттың элеминациясына қатысушы ағза аурулары кезінде; 

в) дәрілік заттарға сезімталдықтың өзгерісімен жүретін аурулар 

кезінде; 

г) науқастың жеке ерекшеліктеріне негізделген; 

д) зиянды әдеттер (темекі шегу, маскүнемдік т.б.) немесе қоршаған 

ортадағы жағдайсыз себептері  әсер етуіне  негізделген. 
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ДЗ жағымсыз әсердің клиникалық көрінуі 

 

ДЗ жағымсыз әсерінің клиникалық көрінісі әр түрлі болып 

көрінуі мүмкін. Жиі қышыну, қызба, лоқсу, құсу, бас айналу, бас 

ауыруы, нейропсихикалық бұзылыстар, галлюцинация, 

ұйқышылдық, депрессия және т.б. кездеседі. Жиі тері бөртпелері 

пайда болады. 

Егер препарат осы көріністер байқалу алдында ғана 

тағайындалған болса, патологиялық өзгерістердің дәрілік препарат 

қабылдауына тәуелділігіне күдік келтіреміз. Егер препаратты 

қабылдауды тоқтатқанда жағымсыз реакциялар жойыла бастаса, 

онда байланыс айқын болады, ал препаратты қайта тағайындалса, 

оны қабылдау, көріністердің қайталануына  алып келеді.  

Мұндай жағдайда патологиялық үрдістің дәрілік этиологиясын 

анықтау оңай емес мысалы, дәрілік гепатитте және нефритте. 

Препаратты қабылдауды тоқтатқан соң бұл аурудың симптомдары 

ұзақ уақытқа сақталады. In vitro және тері сынамалары дәрілік 

препаратқа жоғары сезімталдықты анықтау үшін кең қолданыста 

таралмаған. 

 

Терінің және оның қосалқыларының зақымдануы 

 

Терінің зақымдануы тікелей сыртқы түйісуден және жүйелік 

дәрі қабылдау кезінде де дамиды. Әр түрлі әсер ету механизмі 

болуы мүмкін: токсикалық, аллергиялық реакциялар, терілік 

микрофлораның өзгеруі. 

Терідегі бөртпелер әртүрлі сипатта болуы мүмкін. Жиі макулезді 

типті эритематозды бөртпелер кейде, қызылша, қызамық кезіндегі 

өзгерістерді еске түсіреді. Есекжем типті, қызылкүрең, түйінді 

эритема, везикулярлы, буллезді, пустулезді бөртпелер болуы мүмкін. 

Көбінесе олардың табиғаты аллергиялық және емнің 8-10 күндері 

пайда болады да уақыт өте ізсіз жойылады. Көбінесе аяқтағы түйінді 

бөртпелер тері  васкулиті салдарынан пайда болады, сол сияқты 

түйінді эритема жиі бромид, йодид, сульфаниламидтер, алтын 

препараттарын қабылдау кезінде пайда болады. Жайпақ теміреткі 

тәрізді бөртпелер фенотиазинді, тиазидтерді, метилдопаны, бета-

симпатолитиктерді, алтын препараттарын және т.б. қабылдаған соң бір 

айдан кейін пайда болуы мүмкін. 
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Терінің гиперпигментациясы тікелей терінің қабаттарында 

қатталуына  байланысты мысалы, күміс (аргироз), фенотиазиннің, 

цитостатиктер, АКТГ әсерінен каротиннің немесе меланиннің 

(меланоз) жиналуының жоғарылауы байқалады. Бет терісінің 

меланинмен қоңырға боялуы гормональдық контрацептивтерді ұзақ 

жылдар бойы қабылдағанда болатыны анықталды. 

Депигментация витилиго кезінде мысалы, кортикоидтарды 

жергілікті қабылдаған соң және эпидермис атрофиясымен 

байланысты болады. 

Терінің ашық бөліктеріндегі күнге күюге  жақын жерлерде 

өзгерген фотодерматоздар фенотиазинмен, тетрациклинмен, 

сульфаниламидтермен, амиодаронмен ем жүргізгенде байқалады. 

Олар фототоксикалық және фотоаллергиялық әсерлерге негізделген 

болуы мүмкін. Бірінші жағдайда дәрі ультракүлгін сәулесінің 

әсерінен токсикалық қосылысқа айналады, екінші жағдайда келесі 

толық антиген түзілуімен гаптенге тасымалданады. 

Фототоксикалық реакция мөлшерге тәуелді болып келеді және 

мөлшерлеуден кейін барлық науқастарда ем бастаған соң 8-18 

сағаттан кейін пайда болады. 

Фотоаллергиялық реакциялар мөлшерге байланыссыз жеке 

сипат алады. Қайта пайда болған фотодерматоздар терінің 

қайтымсыз өзгерісіне әкелетін жағдай қатарында болуы мүмкін. 

Амиодарон терінің көк түске боялуымен бірге мөлшерге тәуелді 

фототоксикалықты  шақырады. Фотоаллергиялық әсер гормоналдық 

контрацептивтармен, барбитураттармен, хлорохинмен, 

хлортиазидпен, хлоропамидпен, сульфаниламидтермен және т.б. 

препараттармен ем жүргізгенде байқалады. 

Теріастылық липоатрофия инсулиннің көп реттік инъекциясы 

кезінде пайда болуы мүмкін. 

Панникулит тері асты май шел қабатының ошақты қабынулық 

өзгерісі және ол глюкокортикоидтарды тез шектеу кезінде кездесуі 

мүмкін. Акне тәрізді  пустулезді бөртпелер мен себорея  

андрогендердің, кортикостероидтардың, тырыспаға қарсы 

препаратттар,  туберкулостатиктердің әсер етуінен пайда болады. 

Кейде бұл жағдай бауырдың (дәрілік немесе ішімдікпен) 

зақымдануымен қатар болады. 

Цитостатиктермен емдеуді бастағаннан 1-2 аптадан соң тікелей 

әсерінен шаш ұзындығының қысқаруы немесе оның түсуі 
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(алопеция)  пайда болады. Шаштың қайтымды түсуі 

андрогендердің, тиреостатиктердің, гиполипидемиялық заттардың, 

ретиноидтардың әсер етуі нәтижесінде байқалады.  

Беттегі, қол-аяқтардағы  гипертрихоз глюко-

кортикостероидтардың,  миноксидил, пеницилламин әсерінен 

дамиды. 

 Тырнақтардың өзгеруі бәрінен бұрын әртүрлі түстегі сыртқы 

пигментация түрінде болуы мүмкін: қара (күміс нитраты),  қанық  

қоңыр (дитронол), қоңыр (калий перманганаты), сары (клиокинол). 

Кейбір дәрілерді ішке қабылдағанда да тырнақты сары 

(тетрациклин), қызыл (фенолфтамин), қанық қоңыр (алтын) түске 

өзгертеді.  

Тырнақ өсуінің бұзылысы цитостатиктердің тікелей токсикалық 

әсерінен немесе ретиноидтардың, ал кейде тетрациклин, псорален, 

беноксапрофеннің және т.б.фотобелсенділігіне  негізделген болады. 

 

Дәнекер тіннің және бұлшық еттің  зақымдануы 

 

Дәнекер тінінің атрофиялық өзгерістері 

глюкокортикостероидтардың әсер етуі нәтижесінде фибробластар 

белсенділігінің тежелуі, дәнекер тіндік талшықтардың, дәнекер 

тіннің негізгі заты эластиннің түзілуінің азаюымен жүреді. 

Мұнымен қатар, жиі кеудеде стриялар пайда болады, жараның 

жазылуы баяулайды. Цитостатиктер және аз дәрежеде стероидты 

емес қабынуға қарсы препараттар жараға осыған ұқсас  әсер 

көрсетеді. 

Дәрілік жүйелік қызыл жегі (ЖҚЖ) қандағы антиядролық 

антиденелердің түзілуімен жүретін аллергиялық реакция ретінде 

шақырылады.  

Қызыл жегі гидралазинмен, изониазидпен, новокаинамидпен, 

тырыспаға қарсы заттармен, хлорпромазинмен шақырылуы мүмкін. 

Мына көрсетілген заттарда ЖҚЖ дамуындағы тәуелділік мөлшері 

белгілі, бірақ  басқа жағдайда қызыл жегі Д-пеницилламин, 

метилтиоурацил, метилдопа және басқа да дәрілік заттармен 

шақырылады.  

Осы көрсетілген препараттарды қабылдауды   тоқтатқанда 

байқалған көріністердің жартысының  жиі кері дамуы байқалуы 

мүмкін. 
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Артралгия және артриттер көптеген препараттардың жағымсыз 

әсерлері, аллергиялық реакция нәтижесінде дамиды. Науқастағы 

подагралық артрит салуретиктер, этамбутол нәтижесінде зәр 

қышқылының іркілуінен немесе жасуша және жасуша ядросының 

жаппай  бұзылысын цитостатиктермен емдеу кезінде оның 

түзілуінің күшеюі салдарынан болуы мүмкін.  

Альгодистрофия - бұл сүйектердің, бұлшық еттің, буындардың, 

фиброздану салдары ретінде терінің, жиі буындық қабықша  

тіндерінің ауырсынатын трофикалық өзгерісі болып табылады, 

мысалы, изониазидпен, фенобарбиталдармен емдеу кезінде иық-

қолда ауырсыну синдромы болады. 

Сүйектер көбінесе остеопороз және остеомаляция және рахит 

түрінде зақымдалады. Остеомаляция және рахит тырыспаға қарсы 

заттар (фенитоин, фенобарбитал), Д дәруменінің ыдырауын 

шақыратын гипокальциемия, Д дәруменінің сіңірілуін тежелуін 

шақыратын глюкокортикоидтар әсерінен сүйек 

минерализациясының азаюмен жүретін кальций алмасуының 

бұзылуына байланысты. Сирек алюминиймен созылмалы 

уланғанда, антацидтерді қабылдау нәтижесінде гипофосфатемия 

дамуы мүмкін. 

Остеопороз рентгенологиялық анықталатын сүйек тінінің 

жұқаруымен сипатталады, кейде ауырсынумен және спонтандық 

сынумен жүреді.  Ол кортикостероидтарды қабылдағанда, сирек 

гепаринмен емдегенде дамиды. Остеобласттарды белсендіретін 

фторидтерді артық мөлшерде қолданғанда сүйек 

минерализациясының күшеюімен жүретін остеосклероз дамиды. 

Осы сияты әсерге әсіресе, балаларда Д дәруменінің және 

антацидтердің артық мөлшері әкеледі.  

Миастения перифериялық миорелаксанттармен ғана емес, 

сонымен бірге антибиотиктермен (аминогликозидтер, 

тетрациклиндер, макролидтер, пеницилламин, хлорохинмен, 

хинидинмен, литий, b-блокаторлармен) де шақырылуы мүмкін. 

Аминогликозидтер кураре тәрізді  әсер көрсетеді.  

Миастенияның көрінісінің күшеюі жарғақшаны 

тұрақтандырушы заттарды, трансмемраналық өткізгіш кальциді 

тежейді мысалы, жергілікті анестетиктер, b-блокаторлардың әсер 

етуінен болуы мүмкін. Ерікті қозғалыс біткеннен кейін сақталатын 

бұлшық еттер тонусының жоғарылуымен жүретін миотония  
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хлорохинонмен, аминокапрон қышқылымен емдеу кезінде 

байқалады.  

Атаксия түріндегі бұлшықет күші үйлесімділігінтің бұзылысы 

нейролептиктердің артық мөлшерімен байланысты болады. 

Паркинсонизм көрінісі секілді діріл (тремор) бета2-адренергиялық 

рецепторларды ынталандыруы  кезінде байқалады.  

Рабдомиолиз цитостатиктермен, амфотерицинмен, 

карбеноксолонмен, опиаттарды және амфетаминді ұзақ 

қабылдағанда шақырылуы мүмкін. 

Ауырсынусыз өтетін жеделдеу және созылмалы миопатия 

белгілі. Неғұрлым жиі кездесетін типтік және кеңінен  танымал 

кортикостероидты  миопатия. Оған тән көріністер - бұлшықет 

әлсіздігі, бірақ жеңіл дәрежесінде тек электромиограмманың 

өзгерісі болуы мүмкін. 

 

Гематологиялық бұзылыстар  

 

Қан жағынан байқалатын өзгерістер дәрілік заттардың ең көп 

таралған жағымсыз реакцияларына жатады. Мыңнан көп 

препараттарды қабылдау кезінде дамыған жағымсыз реакциялар 

туралы жазылған.  

Пенициллин, цефалоспориндер, инсулин, хлорпропамид және 

басқа бірнеше препараттарды қолданғанда гемолитикалық анемия 

кездеседі. Г-6-ФДГ жетіспеушілігі кезінде гемолиз дамуы бұл 

ферменттің жеткіліксіздігі кезінде эритроциттер оксиданттар 

әсерінен қорғаусыз болады және тез ыдырайды. Гемолиз кейде тек 

инфекцияның болуымен қатар байқалады.  Г-6-ФДГ жетіспеушілігі 

кезінде ацетилсалицил қышқылы, хлорохин және басқа препараттар 

гемолизді шақырады. 

Метотрексатпен, фенитоиндермен емдегенде - мегалобластты 

анемия, изониазидпен, циклосеринмен, левомицетинмен емдегенде 

- сидеробласты анемия дамиды. Бутадион және кейбір стероидты 

емес қабынуға қарсы препараттар, левомицетин, цитостатиктер, 

сонымен бірге ауыр металлдар, бензол, хлорпирамид, колхицин, 

стрептомицин, сульфаниламидтер, толбутамид апластикалық 

анемияны шақырады. 

Стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды, оның ішінде 

жиі амидопиринді қолданғанда агранулоцитоз дамиды. Одан басқа, 
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каптоприл, левомицетин, хлортиазид, хлорпропамид, фуросемид, 

толбутамид препараттары да агранулоцитозды шақырады.  

Цитостатиктермен, ацетазоламид, амидопирин, ампициллин, 

цефалоспорин, левомицетин, хлорпромазин, хлорпропамид, 

фуросемид, метилдопа, эстроген, пенициллин, хинидин, 

стрептомицин препараттары жиі тромбоцитопенияны шақырады. 

Тромбоцитопенияның дамуы сүйек миындағы мегакариоциттерге 

немесе антидененің түзілуіне препараттардың токикалық әсер 

етуімен байланысты.  

Құрамында эстроген және гестогені бар ұрықтануға қарсы 

заттарды қабылдау кезінде тромбоз дамиды. 

 

Асқазан-ішек жолдарында байқалатын  бұзылыстар 

 

Өте көп препараттар лоқсу, құсу, диарея және іш қатуды 

туғызады. Препаратты  тамақпен қабылдағанда бұл көріністер жиі 

болады. Фолий қышқылының антогонистері, жиі метотрексат 

қабылдау нәтижесінде ащы ішектің шырышты қабатының ауыр 

зақымдануы болады. Көптеген қабынуға қарсы заттар гастрит, 

асқазан жарасының өршуі, ащы ішектің шырышты қабатынан және 

асқазан-ішектерден қан кетуді шақырады, калий хлориді  - ащы 

ішектің тесілуін; диуретиктер, глюкокортикоидтар, рифампицин, 

ұрықтануға қарсы заттар - панкреатиттің өршуін шақырады. 

Бауырдың дәрілік зақымдануы бауырлық сарғаюдың 2% 

себебін құрайды, бірақ ақыр соңының қолайсыз болуына үлкен 

мүмкіндік туындайды.  

Бауырдың дәрілік зақымдануы дәрілік препараттарды 

энтеральдық жолмен  қабылдағанда жиі пайда болады. 

Бауыр тіндерінің зақымдануының механизмі әр түрлі: дәрілік 

заттардың тікелей токсикалық әсері (парацетамол, галотан) немесе 

метаболиттердің  гепатоциттерге әсерінен соңғысының некрозға 

ұшырауы байқалады,  билирубин алмасуының бұзылуы, оның 

түзілуінің барлық кезеңдерінде: гемнан бастап өт жолдарына 

экскрециясына дейінгі (сульфаниламидтер, фенацетиндер, хинин), 

анаболикалық стероидтың әсерінен синусоидтардың дилатациясы  

немесе цитостатикалық терапия әсерінен веноокклюзия болады. 

Сонымен бірге, дәрілік заттарға идиосинкразия нәтижесіндегі бауыр 

зақымдануын да бөліп көрсетеді, бұл көрініс өз бетімен кез-келген 
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препараттар әсерінен шектелген пациенттер көлемінде байқалады. 

Идиосинкразиялар негізінде – дәрілік заттардың метаболиттерінің 

бауырға токсикалық әсерінен дамитын, кез-келген  метаболикалық 

бұзылыс жатыр. 

Бауырдың дәрілік зақымдануының клиникалық және 

морфологиялық әр түрлі нұсқаларының зақымдануларында үлкен 

айырмашылығы бар - аминотрансферазалар белсенділігінің айқын 

емес жоғарылауынан фульминанттық гепатиттен бастап циррозға 

дейін көрінеді. 

 

Бүйрек зақымдануы 

 

Дәрілік препараттардың көпшілігі және олардың метаболиттері 

бүйректер арқылы шығарылады, осыған байланысты бүйректердің 

дәрілік терапиядан байқалатын  асқынысы айтарлықтай көп 

кездеседі. 

Гломерулонефрит мына дәрілік заттарды: гидралазин, бутадион, 

сульфаниламидтерді ұзақ уақыт қабылдағанда пайда болады. Жедел 

түтікшелік некроз гентамицин, стрептомицин және басқа да 

аминогликозидтерді  қолданғанда дамиды. Мұнымен бір уақытта  

құлақ саңыраулығы дамуы мүмкін. Цефалоспорин мен фуросемидті 

бірге қолданғанда бүйректің осыған ұқсас өзгерісі дамиды. Терілік 

бөртпемен, кызбамен, артралгиямен жүретін жедел интерстициальдық 

нефрит сульфаниламид, рефампицин, бруфен, бутадион, тиазидті 

диуретиктерді және т.б. препараттарды қабылдағанда дамиды. 

Бүйректің интерстициальдық тінін морфологиялық зерттегенде 

мононуклеарлы және  эозинофильді инфильтраттар көрінеді. 

Анальгетикалық нефропатия кезінде әдетте, артериалдық 

гипертониямен өтетін интерстициальдық тіннің айқын өзгерісі 

көрінеді. Нефротикалық синдром D-пеницилламин, толбутамид, литий 

препараттарымен емдегенде дамиды.  

Кальций құрамды дәрілік заттарды ұзақ қолданғанда,  жиі 

дуоденальдық ойық жараның емінде бүйректе және зәр шығару 

жолдарында тастар түзіледі.  

Кристаллурия және көп мөлшерде ураттардың бөлінуі 

химиотерапиялық препараттардың әсерінен болады, ол 

нуклеопротеидтердің және сульфаниламидтердің тез ыдырауына 

әкеледі. 
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Өкпе зақымдануы 

 

 Өкпе зақымдануының бірнеше нұсқаларын бөледі:  

бронхиалды демікпе, альвеолит, өкпелік эозинофилия, 

респираторлы дистресс-синдром. Бронхоспазм дәрілік заттарға 

(антибиотиктер, сульфаниламидтер т.б.) кең таралған аллергиялық 

реакциялар кезінде пайда болады. Арахидон қышқылының 

метаболизмінің бұзылысын және лейкотриендердің түзілуін 

жоғарылатушы стероидты емес қабынуға қарсы заттардың 

жақпауынан  бронхиалды демікпені тудыруы мүмкін. b-

адреноблокаторлар, холиномиметиктер, симпатолитиктер 

бронхоспастикалық әсер көрсетеді.  

Дәрілік заттарға сезімталдық (инсулин, АКТГ, химотрипсин 

және т.б.) қалай жоғары болса, сол сияқты кейбір заттардың 

(цитостатиктер, нитрофуран, хлорпирамид, гангиоблокаторлар) 

өкпе тініне токсикалық әсері альвиолиттің себебі болуы мүмкін.  

Антибиотиктерді, сульфаниламидтер, ПАСҚ және т.б. заттарды 

қабылдау нәтижесінде өкпеде эозинофильді инфильтраттар түзіледі.  

Бұл кезде қандағы эозинофильдер 50-70%-ке жетеді. Морфин, 

нитрофуран, ацетилсалицил қышқылы шақыратын респираторлы 

дисресс-синдром өкпе зақымдануының сирек нұсқасы болып 

табылады. Сәулелік терапия және пропранололмен ем жүргізгенде 

плевра фиброзы дамиды. Қастауыш алкалоидтары (метисергид, 

эрготамин) плевра склерозын, ретроперитонеальдық фиброзды және 

жүрек қақпасының жармасы фиброзды тығыздалуын шақырады. 

Нитрофуранмен, сульфаниламидтермен, пенициллинмен, 

гидралазинмен, прокаинамидпен емдеу кезінде өкпелік васкулит 

кездеседі. Оған жүйелік көріністер тән болады, сол кезде терінің, 

буындардың, бұлшық еттердің және т.б. зақымданады.  D-

пеницилламинді қабылдау Гудпасчер синдромын дамытады. 

 

Жүрек-қан тамыр жүйесінің зақымдануы 

 

Көптеген дәрілік препараттар тахикардияны немесе 

брадикардияны, ырғақ және өткізгіштіктің бұзылысын, АҚ-ның 

жоғарылауын немесе төмендеуін, миокардтың жиырылуының 

бұзылысын шақыра отырып, жүрек-қан тамыр жүйесіне жағымсыз 

әсер көрсетеді. Жағымсыз әсерлер әсіресе, жүрек-қан тамыр 
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аурулары кезінде айқын болады. Қосарланған препараттарды 

қабылдау кезінде олардың пайда болуына жоғары қауіп туады. Сол 

сияқты, тиазидті диуретиктер және резерпин жүрек гликозидтері  

интоксикациясының дамуын туғызады. Егер симппатомиметиктерді 

кейбір жансыздаратын заттармен қосып тағайындағанда, кішкентай 

мөлшерінің өзі аритмогенді әсер көрсетеді.  

Дәрілік заттарға жоғары сезімталдық реакциясы жүрек 

зақымдануының салыстырмалы сирек себебі болады, бірақ  

пенициллин, фенилбутазон, метилдопалар және т.б. қабылдауға 

жауап ретінде аллергиялық миокардит дамуы анықталған. Ісікке 

қарсы антибиотиктер мысалы, доксорубицин дилатациялық 

кардиомиопатияға ұқсас ағымда миокардтың ауыр зақымдануын 

шақырады.  

 

 Көздің зақымдануы 

 

Дәрілік заттардың әсерінен көздің зақымдануы, қабақ терісінің, 

конъюктивиттің, нұрлы қабықтың, шыны тәрізді дененің, торлы 

қабықтың, көру нервінің, көз ішілік қысымның, көз қимылдатқыш 

бұлшық еттің өзгерістерімен көрінеді. Ұйықтататын және 

тыныштандырғыш заттардың, нейрорелаксанттардың, 

цитостатиктердің, симпатолитиктердің әсер етуі нәтижесінде көз 

моторикасының өзгерісі птоз түрінде көрінеді. Нистагм эпилепсияға 

қарсы, ұйықтатқыш, нейролептикалық заттармен, алтын 

препараттарымен, малярияға қарсы препараттармен, 

салицилаттармен байланысты болуы мүмкін. Нейролептиктермен, 

амфетаминмен, седативті заттармен, стрептомицинмен, 

глюкокортикостероидтармен, салицилаттармен  емдеу кезінде 

диплопиямен қоса конвергенция бұзылысы байқалады. Қабақ 

түсінің өзгеруі күміс (аргироз), алтын, сынап препараттарымен 

емдеу кезінде байқалады. Тағы да басқа жағдайларда мысалы, 

фенотиазинмен емдеу кезінде қабақ  қызыл-күрең болып өзгеруі 

мүмкін.  

Өте көп дәрілердің әсерінен аллергиялық реакциялар пайда 

болу нәтижесінде конъюктивит және кератоконъюктивит дамиды, 

жиі жеңіл және қайтымды сипатта болады. Катарактамен 

байланысты көрудің бұзылысы глюкокортикостероидтардың және 

АКТГ, аллапуринолмен емдеу барысында байқалады. 
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Симпатомиметикалық заттарға индометацин, хлорпропамид, 

тырыспаға қарсы препараттар қабылдау көз ішілік қысымның 

өзгерісімен бірге қарашықтың кеңеюін шақыруы мүмкін.  

Сульфаниламидтерді, салуретиктерді, жүрек гликозидтерін 

қабылдау барысында көрудің нашарлауымен торлы қабықтың 

токсикалық зақымдануы пайда болады. Демиелинизирлеуші 

зақымдану нәтижесіндегі түнгі көрудің нашарлауымен көру нерві 

невритінің, түсті ажыратудың нашарлауы этамбутолдың, 

изониазидтің, хлорамфениколдың, хлорохиннің, жүрек 

гликозидтерінің әсерімен байланысты болуы мүмкін. Торлы қабық 

тамырының тромбоэмболиялық зақымдануы мен емізікше 

ишемиясы және атрофиясы гормональдық контрацептивтерді 

қолданғанда  пайда болады. Мидриаз тудырушы заттар 

(парасимпатолитиктер, нейролептиктер, симпатомиметиктер), 

сондай-ақ глюкокортикостероидтарды қабылдауға  байланысты көз 

ішілік қысымның жоғарылауы нәтижесінде глаукома дамиды.  

 

ДЗ жағызмсыз әсерлерінің мониторнгі 

 

Халықаралық фармакобақылау тарихы  осыдан 40 жыл бұрын 

жиырмасыншы Бүкіләлемдік Денсаулықсақтау Ассамблеясында 

дәрілік заттардың жағымсыз әсерлерін халықаралық жүйелік 

бақылаудың құрылуы жөнінде ең алғашқы қарар қабылданған 

уақытта басталды. Бұл қарар БДҰ дәрілік заттардың халықаралық 

мониторингін жасайтын   бағдарламасының негізіне енді.  Бүгінгі 

күнде осы бағдарламаға 50-ден астам ел қатысады.  

Дәрілік заттардың медициналық мақсатта қолданылғанда 

қауіпсіздігін  бақылауды жүзеге асыру Қазақстан Республикасының 

дәрі-дәрмектер саласындағы  ұлттық саясатының бір бағыты болып 

табылады. ДЗ қауіпсіздігін бағалаудың  халықаралық және ұлттық 

реттеуші механизмі фармокологиялық бақылау атауына ие болды. 

Фармакобақылау дәрінің жағымсыз әсерлерін табу, оның 

көлемін бағалау және жағымсыз әсерлерді болдырмауды 

қамтамасыз етеді. Фармакобақылаудың  негізгі мақсаттарына 

жатады: 

1. Қазірге дейін белгісіз реакциялар мен әрекеттесулерді ерте табу; 

2. Кең таралған (белгілі) жағымсыз реакциялардың ұлғаю жиілігін 

табу; 
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3. Жағымсыз реакциялардың негізінде жатқан қауіп себептерін 

және мүмкін болатын механизмдерді теңестіру; 

4. Пайда мен  қауіп-қатер арақатынасын талдаудың сандық 

астарларын, дәрілер тағайындалуын жетілдіру үшін қажетті 

ақпараттардың таралуын және мемлекеттік дәрілік реттеуді бағалау. 

Фармакобақылаудың негізгі міндеттеріне мыналар жатады: 

 дәрінің ұтымды және қауіпсіз қолданылуы; 

 қауіп-қатер және фармокологиялық нарқта дәрінің пайдасы және 

олар жайлы ақпараттарды бағалау. 

 пациенттерді оқыту және ақпараттандыру. 

Алматыда 2004 жылы 25 наурызда “Дәрілік заттардың 

жағымсыз әсерлері, мониторингі, фармакобақылау” атты Бірінші 

халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференцияның өткізілуімен 

бірге Қазақстан Республикасында дәрілік заттардың қауіпсіздігін 

тіркеуден кейінгі бақылауын ұйымдастырды. 

ҚР ДСМ №52 14.02.2005 жылдан басталатын бұйрығында ҚР-

ғы фармакобақылау функциясы Фармация Комитетіне жүктелген, 

ал дәрілік заттардың жағымсыз әсерінің мониторингі өкілетті 

ұйыммен жүзеге асырылады.  

Фармация Комитетінің №63 6.05.2005 жылдан басталатын 

бұйрығында жүйеге келтіру бойынша өкілетті ұйымдастыру, талдау 

және ғылыми бағалауды жүзеге асыру, дәрілік заттардың жағымсыз 

әсерлері жайлы хабарлар  РММ  ДЗСҰО – түсіп отырады. 

2005 жылы   РММ  ДЗСҰО Фармокологиялық орталығы 

құрамында  дәрілік заттардың жағымсыз әсерлерінің  (ДЗ ЖӘ) 

мониторинг жасау  бөлімі ашылды. 

ДЗ жағымсыз әсерлерінің мониторингі бөлімінің негізгі 

міндеттері: 

 Дәрілік заттардың жағымсыз әсерлерінің мониторинг жүйесінің 

республикадағы ұтымды, халықаралық талаптарға сәйкес құрылуы; 

 Қазіргі отандық және шетелдік басылымдағы отандық және 

шетелдік дәрілік препараттардың жағымсыз әсері туралы талдау 

және хабарлауды жүйеге келтіру; 

 Дәрілік заттардың жағымсыз әсерлері туралы мәліметтер 

жинақтайтын  Базаларды ұйымдастыру және басқару; 

 Бұрмаланған және сапасыз дәрілік заттарды анықтауға қатысу; 

 Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді 

дәрілермен дұрыс жұмыс жүргізу сонымен қатар, дәрілік заттарды 
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қауіпсіз және ұтымды  қабылдау сұрақтарымен  халықты кеңінен 

таныстыру; 

 ҚР денсаулық сақтау ұйымы фармацевтикалық комитетінің 

қадағалауы,  құрастыру және ұсынуы бойынша ҚР-да дәрілік 

заттардың тіркелген әсерлері: дәрілік заттардың қолданылуы 

жөніндегі нұсқаулықтарды өзгерту және толықтандыру жөніндегі 

ережелерді бекіту туралы, дәрілік заттарды бір санаттан екіншісіне 

ауыстыру мысалы,  дәрілік заттарды  дәрігер рецепсіз берілетін 

дәрі-дәрмектер санатынан дәрігердің рецептімен берілетін дәрі-

дәрмектер санатына  ауыстыру қажет болған жағдайда,  қосымша 

клиникаға дейінгі және/немесе клиникалық  зерттеулерді 

қажеттілігі туындаған жағдайда, дәрілік заттарға қосымша арнайы 

сараптама қажеттілігі немесе дәрі сапасын қадағалау туралы, 

клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеулердің толық нәтижесін 

алғанша дәрілік затты тіркейтін жеке куәлікті беруді тоқтата тұру 

туралы, дәрілік затқа мемлекеттік тіркеу шешімін қайтарып алу  

туралы шешімдер қабылдау; 

 Дәрілік заттардың қауіпсіздігі туралы заман талабына сай 

ақпарат жинау әдісін тәжірибеге енгізу және құрастыру; 

 БДҰ-ның дәрілік заттар туралы мемлекет аралық мониторинг 

бағдарламасына Қазақстан Республикасының қатысуын қамтамасыз 

ету. 

2009  жылы 3 қарашадан бастап ҚР-ның Денсаулық сақтау 

ұйымы медициналық және фармацевтикалық мекемелердің (№647 

бұйрық) дәрілік заттардың жағымсыз әсерлері жайлы мониторинг 

жүргізу ережелерін бекітті. Дәл осы бұйрық медициналық және 

фармацевтикалық қызметті ұйымдастырушы мекемелердің  дәрілік 

заттардан байқалған жағымсыз әсерлері жайлы ақпараттардың 

берілу  кезектілігін,  клиникалық зерттеулер жүргізген кезде 

анықталған дәрілік заттардың жағымсыз әсерлері туралы 

мәліметтерді ұсыну  тәртібін, дәрілік заттардың  жағымсыз әсерлері 

жайлы хабарларды талдау және бағалауды  реттейді. 
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7 БӨЛІМ. ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯНЫҢ ЖӘНЕ 

ФАРМАКОЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Фармакоэпидемиология 

 

Дәрілік заттардың  ұтымды  қолдануы бойынша мәліметтерді 

жалпылау және жүйелеу қажеттіліктері, клиникалық 

фармакологияның жаңа саласы үлкен адамдар топтары немесе 

популяциялық деңгейде дәрілік заттардың әсері мен қолдануын 

зерттеуге арналған фармакоэпидемиологияының пайда болуына 

әкелді. Фармакоэпидемиологияның негізгі мақсаты дәрілік 

заттардың шынайы клиникалық тәжірбиеде тиімділігі мен 

қауіпсіздігін оқыту. Фармакоэпидемиологияның басты міндеті 

дәрілерді ұтымсыз  қолдануын ескерту. 

Фармакотерапияның әр түрлі топтағы дәрілік заттардың 

тиімділігін білу үшін фармакоэпидемиологиялық зерттеулерді 

жүргізу қажет. Клиникалық фармакология мен эпидемиологияны 

байланыстырушы жаңа қолданбалы сала  фармакоэпидемиология 

болып табылады.  Клиникалық фармакологиядан зерттеулерге көңіл 

аударуды, ал эпидемиологиядан зерттеу әдістерін өзіне ортақ етіп 

алады, яғни бұл білім саласы эпидемиология әдістерін клиникалық 

фармакология саласының мазмұнына қолданады.  

Фармакоэпидемиологиялық зерттеулердің міндеттері: 

 Рандомизирленген клиникалық зерттеулер арқылы алынған, 

дәрілік заттардың тиімділігі туралы ақпараттарды нақтылау. 

 Популяцияда анықталған тиімділіктердің даму қаупі мен 

жиілігін бағалау. 

 Қоғамда фармакотерапияны жақсарту шараларын құрастыру 

мақсатымен және тәжірбиеде дәрілік заттардың белгілі моделін 

қолдануды оқыту. 

Фармакоэпидемиологиялық зерттеу дизайны бойынша 

экспериментальдық болып табылмайды. Алынатын ақпарат көзіне 

олар сипаттаушы және аналитикалық, уақытқа қатысты: 

проспективті, ретроспективті және бірсәттік болу мүмкін. 

Сипаттаушы зерттеуге жатады: 

-жағдайды сипаттауда мысалы, дәрілік заттарды 

қабылдағанннан кейінгі науқастарда байқалған көбінесе 

жағымсыздарын  және басқа  да симптомдарды хабарлау. 
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- жағдайлар сериясын зерттеуінде - белгілі бір препарат 

қабылдаған науқастар тобында клиникалық бір-біріне ұқсас 

жағдайларды хабарлау. 

Аналитикалық зерттеуге жатады: 

- «жағдай бақылау» зерттеуі - фармакоэпидемиологиялық 

зерттеулердің ішінде кең таралған түрі. 

- «жағдай бақылау» зерттеуінде - осындай ақыр соңы 

дамымаған науқастар тобын бақылау тобында дамыған ақыр 

соңымен салыстырады, одан соң әр топтағы дәрілік заттардың 

қабылдау жиілігін бағалайды. 

-когортты зерттеу - онда белгілі бір қауіпсебептері әсер ететін 

науқастар тобын таңдап алып, оларды қызықтыратын ақыр соңына 

дейін бақылайды. 

Дәрілерге кететін шығындарды анықтауға АВС-талдауы 

жүргізіледі. Барлық дәрілік заттар, емдеу кезінде кестеге кему 

ретімен қор сыйымдылығы жоғарыдан, қор сыйымдылығы төменге 

қарай орналасады. 

А тобы - 80%, B тобы – 15% , ал C тобы – 5% қаржы 

жұмсалатын препараттардан түзіледі. Зерттеу мақсатына 

байланысты ABC-талдауын мына түрде жүргізуге болады: 

• Емдеу мекемелері, аймақтар, қызметтер немесе мекемелер, 

мемлекеттер деңгейіндегі әр түрлі дәрілік заттарды сатып алу 

талдауы.  

• Белгілі бір патологияларда қолданылатын дәрілік заттардың 

талдауы.  

• Дәрілік заттарды сатып алу және қолдану, фармакотерапиялық 

топтар бойынша оңтайлы орналастыру. 

• Фармакотерапиялық топ ішіндегі белгілі бір дәрілік заттарды  

қолдану талдауы (мысалы, антибиотиктер) немесе бір дәрілік 

заттардың  түпнұсқалық және генерикалық түрлер тұрғысынан алып 

қарағандағы талдауы. 

 

Белгілі бір патологияларда дәрілік заттарды дұрыс 

тағайындауға келгенде, VEN-талдауы клиникалық-экономикалық 

талдаудың элементі болып табылады.  Дәрілік терапияда бұл талдау 

түрі тағайындалған әр дәрілік затқа маңыздылық индексін  

жүктейді: «V» – өмірлік маңызды, «E» – маңыздылығы жоғары, 

бірақ абсолютті емес, «N» – маңыздылығы күмән тудырады. Дәрілік 
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заттарды топтарға сараптамалық бөлу тәсілі дәлелді медицина 

қағидалары бойынша жүзеге асады: дәлелденген тиімділік 

бойынша, «V» тобына препаратты жатқызады, олар клиникалық 

зерттеулердің нақтыланған нәтижесі болып табылады. Егер белгілі 

бір паталогияда оны тағайындауға салыстырмалы көрсеткіш 

болатын  болса,  оны «E» тобына тиімділігі дәлелденген препаратқа 

жатқызылады, егер оған тағайындау  қарсы көрсеткіштер немесе 

тиімділігі дәлелденбеген болса «N» тобына жатқызылады.  

     Сапалы жүргізілген рандомизирленген клиникалық 

зерттеудің, жүйелік шолу және  мета-талдаудың болуы  ДЗ 

тиімділігінің  жоғарғы деңгейдегі көрсеткіші  болып табылады. Әрі 

қарай, рандомизирленген зерттеудің қатарына енгізілген жеткілікті 

науқастар санын,  науқастардың шектелген санын немесе    бақылау 

тобынан тыс  дербес науқастарды  сипаттағанға дейін дәлдіктердің 

бағалылығы біртіндеп төмендей бастайды. Рандомизирленген 

клиникалық зерттеулерді іздеу Cochrane Library,  MEDLINE, 

PubMed, Medscape  және т.б., электронды базаларда және 

библиографияларда, халықаралық ғылыми қоғамдар 

түйіндемелерінде жүргізіледі.  Сонымен бірге, VЕN-талдауын 

немқұрайды түрде жүргізуге келісуге де  болады. 

Бұл жағдайда ДЗ тек екі индексті  иеленеді:  «V» (ұлттық 

хаттамаларда мүдделі ауруларды емдеуге қолданылатын ДЗ болуы) 

және «N» (олай болмаған жағдайда). 

 

Мета-талдауының   фармакоэпидемиологияда қолданылуы 

      

Статистикалық әдістер мен тыңғылықты және  сапалы түрде 

жүргізілген жүйелік шолуды біріктіретін мета-талдауы  әдебиеттік 

шолудың «шеберлігі» болып есептелуі мүмкін.  

 Мета-талдауын кәдімгі әдебиеттік шолудан айырмашылығы, 

қолда бар  деректердің   жүйелі, құрылымды, объективті 

сарапталуында жатыр.  

Клиникалық зерттеушілерге  аса белгілі мета-талдауы  

тұжырымдамасы   –  бұл   белгілі-бір ауруларға тағайындалған 

белгілі-бір емді зерттеуші бірнеше РКЗ  қорытындыларын 

түйіндеуі. 

Мета-талдауын фармоэпидемиологияда  пайдаланылуының 

бірнеше себептері бар:  
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-   дәрілік заттардың сирек кездесетін қосымша әсер нәтижесін  

зерттеу;  

-  алдыңғы зерттеу нәтижелерінің  үйлесімсіздік себептерін 

зерттеу;  

-  емдеу нәтижесі  жоғары немесе төмен пациент топтамаларын 

зерттеу;  

-  жаңа дәрілік заттар немесе емдеу сызбаларын бекіту үрдісіне 

енгізілген зерттеулерді  біріктіру;   

- қолданылған жаңа  емдеудің оң нәтижелерін зерттеу, әсіресе  

жаңа  зерттеу нәтижесі сирек немесе алдыңғы зерттеулер кеңінен 

жүргізілмеген жаңа тағайындалған  емдеулерді зерттеу. 

     Жағымсыз әсерді зерттеу фармакоэпидемиологияның негізгі 

сиқыры болып  табылады  және  жиі тәжірибеден тыс зерттеу 

арқылы жүргізіледі. Көптеген жағдайда жағымсыз әсерлер өте 

сирек айқындалады, сондықтан оларды зерттеу тіпті қиынырақ 

болады. Тәжірибеден тыс зерттеу нәтижелерідегі 

айырмашылықтары  тәжірибелік клиницистерге  түсініксіз 

жағдайды көрсетуі мүмкін. 

     Көптеген РКЗ нәтижелерін біріктірген мета-талдауы  сирек 

жағдайлар мәселелерін қарап және  алдын-ала қайшылықты 

тәжірибеден  тыс зертттеулерді, статистикалық күштердің 

кемшілігін, қиыс-кетулерін түзетеді.  

         Рандомизирленген немесе эксперименталдық емес зерттеу 

дизайнына қарамастан,  бір мәселеге арналған бірнеше зерттеу 

ақпараттары  бір-біріне сәйкес келмегенде, осы байқалған 

қайшылықтарды шешуде  мета-талдауы  қолданылады, ол соңғы 

нүктені таңдауда пайда болған осы қарама-қайшылықтарды 

шешуге, нақты әсерін айқындауға, сынаққа қатысушылардың 

құқықтық өлшемдерін таңдауға, ақпараттарды алу әдістерін, 

хаттамадағы қайшылықтар немесе зерттеу сапасына жататын  

көптеген басқа да себептерін анықтайды. 

     Дегенмен, зерттеудің  әрбір сұрағына  жемісті жауап беру  

мүмкін болмағанның өзінде,   зерттеу нәтижелерінің біркелкі 

болмау себептерін анықтау арқылы,  болашақта жүргізілетін 

зерттеулер дизайнына байланысты бағалы ұсыныстар беруі мүмкін. 
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Фармакоэкономика 

 

 ХХ ғасырдың соңғы ширегінде фармакоэкономика клиникалық 

эпидемиология базасында жеке пән ретінде құрылды. 

Фармакоэкономиканың пайда болуының негізгі шарты денсаулық 

сақтауға кететін шығынның жоғарылауы, дамыған мемлекеттерде 

ол оңдаған және жүздеген миллиард долларға жетеді.  

Қазіргі таңда бірде бір, тіпті экономикалық жүйесі жақсы 

дамыған мемлекет ұлттық денсаулық сақтаудың қажеттіліктерін 

толық қамтамасыз ете алмайды. Осыған байланысты 

диагностиканың жеке әдістері мен емдеудің фармакоэкономикалық 

бағалау тиімділігінің болашағы бар бағдарламаларды 

қаржыландыруға және денсаулық сақтау экономикасын басқару 

қажет.  

Фармакоэкономиканың денсаулық сақтау басқармасына бірінші 

тәжірбиелік енгізілуі ғылыми дәлелдер негізінде жетілдірілген 

дәрілік заттардың тізімін (Формулярлар) құрастырылудан басталды, 

онда денсаулық сақтаудың мемлекеттік-басқару жүйесі аясында 

тиісті төлем жасалады. Осыған орай ең бірінші емдеуде  шығыны 

аз, тиімділігі жоғары дәрілік заттар қолданылу ұсынылды. 

Фармакоэкономикалық есептеулерде келесі клиникалық 

зерттеулердің нәтижелері қолданылады:  

1. енгізілген/енгізілмеген өлшемдер негізінде біртекті науқастар 

тобында (жасы, жынысы, қосалқы паталогияларға байланысты) 

алынған  РКЗ деректері таңдалады. Бұл әдіспен дәрілік заттардың 

әсерлілігі зерттеледі;  

2. науқастардың шынайы популяциясында, гетерогенді аталған 

зерттеу тобының деректері (енгізілген/енгізілмеген өлшемдер 

негізінде науқастар жасанды кейіпте таңдалмайды) алынады. Бұл 

әдіспен препараттардың клиникалық тиімділігі зерттеледі.  

 

Қазіргі таңда дәрілік терапияның экономикалық тиімділігін 

бағалауында келесі әдістер қолданылады: 

 

1. “Ауру бағасының”талдауы (COI – cost of illness) – бұл 

талдау медициналық мекеменің белгілі аурудың диагностикасына, 

емдеуіне жұмсалған шығын есебіне негізделеді. Жалпы баға 

талдауын жүргізу жеке медициналық мекемелердің тарапынан 
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медициналық көмек көрсетуге   арналған оңтайландырған есептік 

тарифпен алынады.  Осы медициналық мекемеде бір нозологиялық 

түр бойынша бірнеше пациенттердің ауру бағасын салыстырып 

нақты медициналық мекемеде осы ауруды емдеудің орташа бағасын 

есептеп шығарады.  Белгілі аймақтардағы денсаулық сақтаудың 

керекті қорларын  негіздеу, негізгі бағыттарын анықтау (ең көп 

экономикалық шығын келтіретін ауру түрлерін анықтау)  үшін жеке 

мекемелерде статистикалық және эпидемиологиялық деректер  

бойынша  «аурулар бағасы» жинақталады. «Аурулар бағасы» 

талдауының жеткіліксіздігі, ол баламалы медициналық 

технологияны бағалауға рұқсат бермейді, көрсетілетін медициналық 

көмек сапасын басқаруға жағдай  жасамайды, өйткені медициналық 

көмектің әр түрлі нұсқалары  бағаланбайды. 

 Бюджет көзқарасы тарапынан  «ауру бағасы» көрсеткіші нөлге 

бағытталғанда тиімді болып табылады.  Сондықтан, экономикалық 

есептеуді   қол жеткізілетін нәтижелерді  сапалы бағалау арқылы 

жүргізу қажет. 

Аурудың құнына кіретіні:  тікелей (медициналық) бағасы; 

жанама (тікелей емес) бағасы; материалдық емес бағасы (өмір 

сапасы). 

Тікелей шығындардың құрамына денсаулық сақтау жүйенсінің   

барлық жұмсалған шығындары кіреді: пациентті емдеу мекемесінде  

қамту  шығыны  немесе үйде медициналық көмек көрсету бағасы; 

мамандандырылған медициналық көмек  құны (медициналық кеңес, 

медицина қызметкелерінің қызметі); дәрілік заттардың құны, 

зертханалық, аспаптық зерттеулер құны; медициналық іс-шаралар 

бағасы (оталар, санитарлық қарсы індеттік шаралар және басқалар);  

науқасты медициналық мекеменің көлігімен  тасымалдау  бағасы; 

бюджет бабы  бойынша нақтыланған шығындарды бөлу. 

Жанама шығындар дегеніміз науқастың емделуіне, ауруына 

немесе өліміне,  байланысты еңбекке қабілеттілігінін жоғалту 

шығындары, сол сияқты науқасты бағуда  жанұя мүшелерінің  

немесе достарының  өндірістік шығындары болады. Оларға 

жататындар келесілер: пациенттің ауруға байланысты жұмыс 

орынында болмау кезеңі немесе зейнеткерлікке ерте шығуы 

(мүгедектік); жанұя мүшелерінің немесе достарының жұмыста 

болмау уақыты; жұмыс орынында жұмыс қарқындылығының 

төмендеуі;  мерзімінен бұрын болған  өлімге байланысты 
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экономикалық шығындар. Материалдық  емес  шығындар дегеніміз  

санмен өлшеуге болмайтын мынандай адами себептер: емдеу  

кезеңіндегі науқастың аурсыну зардабы, азабы.  Қазіргі кезде 

материалдық емес шығындарды бағалау қағидалары өмір 

сапасының өлшемдерін бағалауды  қамтиды. Өмір сапасының кең 

және тар көлемді медициналық мағынасы бар. Белгілі аурулардың  

адам өміріне күнделікті әсерін есепке алғанда  сапалы  өмір деген 

сөзге медициналық мән беріледі. 

 2. “Шығындар минимизациясы” талдауы (CMA – cost-

minimization analysis) – бұл талдау емдеудің ең арзан әдісіне 

негізделіп қолданылады. Алдын ала клиникалық зерттеулерге сай, 

бұл қос емдеу (дәрілер)  әдісі баламалы терапевтік тиімділікке ие 

деп саналады (1- сурет).  

 

 
 

1-сурет.   «шығындар минимизациясы» талдауы 

      

Әдістің артықшылығы арзан түрін таңдау арқылы баламалы 

технологияларды салыстыруға болады ал, кемшілігі оның 

тәжірбиеде сирек қолданылуы, клиникалық тиімділігі бірдей және 

бағасында ғана айырмашылығы бар баламалы емдеу әдістері сирек 

кездеседі. 

  

“Шығын –тиімділік” талдауы (CEA – cost-effectiveness 

analysis). Бұл талдауды жүргізгенде дәрілік заттар мен 

бағдарламаларды (емдеу стандарттарын) ұқсас тиімділік 

өлшемдеріны бойынша (АҚ төмендеуі, сақталған өмір жылдары 
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және т.б.) салыстырады. Егер екі немесе одан да көп медициналық 

кірісулер бір мақсат қойса, бұл жағдайда “шығын – тиімділік” 

өлшемдері бойынша талдау орындаған жөн. Талдаудың 

артықшылығы ол емдеу тиімділіктерін ескеруге және шығындарды 

көрсетуге мүмкіндік береді. Ол екі кезеңнен тұрады: медициналық 

кірісулердің (фармакотерапия) талдау нәтижелері, мақсаты бір 

науқасқа кеткен орташа немесе шекті шығындардың көлемін 

анықтау; науқастарда емдеу нұсқаларын қарастыруға кеткен 

шығындардың коэффицентін салыстыру және есептеу.  Тиімділікті 

өлшеу үшін бірыңғай өлшемдер (бірліктер) қолдану қажет. Шет 

мемлекеттерде тиімділік бірлігі ретінде емделген науқастар 

пайызын, өлім жағдайларын алдан алу немесе сақталған өмір 

жылдарын және т.б. көрсеткіштері қолданылады. “ Шығын – 

тиімділік” талдауын жүргізгенде әрбір баламалы емдеу сызбасында 

“шығын – тиімділік” арақатынасын формула бойынша есептейді (2 - 

сурет). 

 

 
 

2-сурет. «шығын-тиімділік» талдауы 

 

CEA –“шығын – тиімділік” қатынасы – тиімділік бірлігіне 

келетін шығындар; 

DC – тікелей шығындар, IC – тікелей емес шығындар, Ef – 

емдеу тиімділігі (сауыққан науқастар пайызы).  

Экономикалық көзқарас тұрғысынан алғанда тиімділік бірлігіне 

аз шығын кеткен сызба лайықты болып табылады. Шығын 

тиімділігінің өсім себебі: емдеу нұсқаларының біреуімен немесе 

басқасымен шығын/тиімділік көрсеткіштерін салыстыру. Екі 
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баламалы емдеу нұсқаларының шығындарының тиімділіктері 

бойынша айырмашылықтары бар. Егер жүргізілген талдауда емдеу 

нұсқасының бір түрі тиімді ғана болмай, үнемді болса оны 

доминантты балама ретінде анықтайды. 

4. “Шығын – пайдалылық (утилитарлық)”талдауы (CUA – 

cost-utility analysis) – тиімділік сақталған өмір жылдарына қарай 

есептелетін талдау түрі (QALY – quality-adjusted life-years). Белгілі 

бір клиникалық тиімділік жетістіктері емес, пайдалылық 

тұрғысынан нәтижеге жеткен науқастардың ойлары бұл талдау 

нұсқасында есепке алынады. Науқастардың осы және басқада 

араласулары (фармакотерапия, оталар және т.б.)  нәтижелерін 

есепке алумен жүргізіледі (3-сурет). 

 

 
 

3 -сурет. “шығын – пайдалылық (утилитарлық)”талдауы 

 

CUA — пайдалылық бірлігіне шығын өсімінің көрсеткіші,  

«шығын/пайда» арақатынасы (пайдалылық бірлігінің бағасы, 

мысалға, сапалы өмірдің бір жылы), 

DC1 және IC1 —1-ші емдеу әдісінде тікелей және жанама 

шығындар, 

DC2 және IC2 — 2-ші емдеу әдісінде тікелей және жанама 

шығындар 

Ut1 және Ut2—1-ші және 2-ші емдеу әдістеріндегі пайдақорлық 

утилитарлық 
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5. “Шығын – пайда”талдауы (CBA–cost-benefit analysis). 

Дәрілік заттарды немесе емдеу технологияларын қолдануда тікелей 

пайданы анықтау осы талдаудың нәтижесі болып табылады. Тікелей 

медициналық шығындар және емдеу нәтижелері ақша бірліктерінде 

бағаланады. Технологияларды немесе дәрілік заттарды қолданудың 

тікелей шығынын анықтау «шығын – пайда» талдауының нәтижесі. 

Қазіргі таңда шығын-пайда талдауы тек анықтау әдістемесі CUA 

және CEA бірге қолданылады. 

 

6. Сезімталдық талдауы  жаңа көрсеткіштерді (дәрілік 

заттардың құны, емдеудің ұзақтығы және т.б.) есепке енгізгендегі 

зерттеу нәтижелерінің өзгерісін анықтауға мүмкіндік береді. 

Сезімталдық талдауы екі кезеңде жүргізіледі: берілген әдебиеттер 

мен мета-талдауын қолданып бастапқы көрсеткіштердің ауытқу 

көлемін анықтау немесе сарапшыларды сұрастыру жолымен бір 

нұсқалы немесе көп нұсқалы  сезімталдық талдауын жүргізу. 

Компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы осы талдау 

жүргізіледі. 
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8 БӨЛІМ. ҰТЫМДЫ ЕМДЕУ ҮРДІСІ. Ж-ЕМДЕУ 

 

1985 жылы Найробиге Бүкілдүниежүзілік Денсаулықсақтау 

Ұйымы  шақырған, дәрілерді ұтымды қолдану бойынша 

сарапшылар конференциясының  анықтамасы бойынша: «Дәрілерді 

ұтымды қолдану, бұл пациенттердің клиникалық қажеттілігіне 

сәйкес келетін ем қабылдауын, белгілі-бір уақыт кезеңі 

аралығындағы дәрілік мөлшерлер олардың жеке ерекшеліктерін 

ескеретін, тағайындалған ем  оларға және қоғамға ең төмен бағамен 

сатылуын қамтамасыз етілуін талап етеді» делінген. 

Ұтымды фармакотерапия, жағымсыз әсердің төменгі мөлшерде 

даму қаупінде, барынша жоғары терапевтикалық әсер алу арқылы, 

фармакотерапияның  тиімділігі мен қауіпсізділігін оңтайлы 

қатынасын болжайды. 

Дәрілік заттарды ұтымды таңдауға Бүкілдүниежүзілік 

Денсаулықсақтау Ұйымы (БДҰ) құрған, төрт өлшемдер бар, олар 

арқылы бүкіл фармакологиялық топтар мен жеке дәрілік заттар 

бағаланады: 

 Тиімділік; 

 Қауіпсіздік; 

 Қолайлылық; 

 Бағасы. 

 

Тиімділік. 

Нақты ауруды емдеуде дәрілік заттардың топтары немесе жеке 

препараттарды  таңдау кезіндегі ең бірінші және негізгі өлшем 

болып табылады. Тиімділікті бағалауда дәрілік заттардың 

фармакодинамикалық және фармакокинетикалық қасиеттері 

есептеледі. 

Қауіпсіздік. 

Қауіпсіздік өлшемдеріне дәрілік заттардың дамуы мүмкін  

жағымсыз реакциялары мен токсикалығы жатады. 

Қолайлылық. 

Ыңғайлылық өлшемдеріне тағайындауға қарсы көрсеткіштер, 

басқа дәрілік заттармен болатын фармакологиялық өзара 

әрекеттесулері мен тағайындаудағы  қолайлылық дәрежесі кіреді. 

Бағасы. 

Бағасы – емді таңдауға әсер ететін негізгі себеп. Клиникалық 
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тиімділігі мен  қауіпсіздігі бірдей екі  препараттың бағасы жағынан  

арзанын таңдайды. Бұл кезде дәрілік заттар бір реттік мөлшер 

немесе қораптық емес, бүкіл емдеу курсының бағасы есептеледі.  

Сонымен қатар, емдеу бағасына шығындалатын материалдар 

(пісектер, тамшылар, таңғыш материалдар т.б.),  кәсіби 

медициналық қызмет, қосалқы қолданатын медикаметоздық заттар 

(ерітінділер, вазоконстрикторлар және т.б.) кіреді. 

Анықтама бойынша, дәрілерді ұтымды қолдану әсіресе, ұтымды 

тағайындау  келесі өлшемдерлерге сәйкес келуі керек: 

 Сәйкес көрсеткіш. Дәрілік затты тағайындау шешімі, 

ұтымды медициналық түсініктемеге және терапияның тиімділігіне 

және қауіпсіздігіне толығымен негізделген болуы керек. 

 Сәйкес дәрілік зат. Дәрілік затты таңдау тиімділігіне, 

қауіпсіздігіне, қолайлылығына және бағасына негізделген болуы 

керек. 

 Сәйкес науқас. Науқасқа қарсы көрсеткіштері жоқ және 

жағымсыз реакциясы барынша аз, қолдануға қолайлы дәрілік зат 

болуы керек. 

Ж – дәрілер. 

Ж (жеке) дәрілік зат – белгілі ауруды емдеуде ғылыми нақты 

ақпаратқа негізделіп  артықшылығына қарап (бірінші кезекте) 

таңдалатын дәрілік зат. 

Ж – дәрілік зат – белгілі пациентті емес, қандай да бір 

нозологияны емдеу үшін тағайындалғанын  атап айтқан жөн. 

Ж – дәрілік зат тұжырымдамасы – бұл фармакологиялық заттың 

қандай да бір атауы ғана емес, сонымен қатар, оған дәрілік түрі, 

мөлшерлеу сызбасы және емдеу ұзақтығы кіретінін  көрсетеді. 

Ж -  дәрілік затты таңдауда баспалдақтар тізбегі: 

1. Диагнозды анықтау. 

2. Емдеу мақсатын анықтау. 

3. Белгілі ауруды емдеуде  дәрілік заттардың тиімді 

фармакологиялық топтарын құру. 

4. Тиімді топтарды мына өлшемдер (қауіпсіздік, қолайлылық 

(қолдану ыңғайлылығы), емдеудің бағасы) бойынша таңдау. 

5. Ж – дәрілік затты таңдау: дәрілік түрді таңдау, мөлшерлеудің 

стандартты тәртібі, емдеудің стандартты ұзақтығы. 

1- саты. Диагнозды қою. 

Ж -  дәрілік зат белгілі ауруды емдеу үшін  таңдалады 
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сондықтан,   алдымен диагнозды нақты қойып алу керек. 

Мүмкіндігінше, аурудың клиникалық түрі (нұсқасы), ауру 

ағымының  дәрежесі де қойылады. 

Егер науқас бір уақытта қатарынан бірнеше аурумен 

сырқаттанса,  онда негізгі ауруы өте ауыр немесе болжамы  

қолайсызы емес, осы уақыт мезетінде  өзекті болып, медициналық 

көмекке жүгінуіне негізгі себебі болған ауру негізгісі болып 

табылады. 

2 - саты. Емдеу мақсаты. 

Емдеу мақсатын анықтағанда, дәрігер дәрілік затты 

тағайындаған соң, өзі алғысы келетін, белгілі клиникалық 

тиімділікті құрастырады. Мысалы, гипертониялық криз кезінде  

артериялық қысымды түсіру  немесе миокард инфаркты               

кезінде ауырсынудан болатын шокты басу. 

Аурудың әр түрлі кезеңінде  және емінде бір науқастың  

терапиялық мақсаты өзгере береді. Мысалы, бронх демікпесінің  

ұстамасы  кезінде бронх түйілуін  басу немесе  ұстама аралық 

кезеңде  базисті қабынуға қарсы терапияны жүргізу. 

 

Дәрілік терапияның түрлері: 

1. Этиотропты терапия ауруды алдын алу үшін бағытталған. 

Мысалы, инфекциялық аурулар кезінде антибактериалдық 

препараттарды қолдану, токсикалық заттармен улану кезінде 

антидоттарды қолдану. 

2. Патогенетикалық терапия  аурудың  даму механизмдерін  

тежеу немесе жою мақсаты қойылған. Барлық дәрілік заттар  

патогенетикалық әсер етеді – антиаритмиялық, гипотензивті, 

антидепрессивті және т.б. 

3. Симптоматикалық терапия  аурудың  жеке  көріністерін 

жою немесе төмендету үшін бағытталған ем. Мысалы, дене қызуын 

төмендету, қышынуды  басу. Симптоматикалық  заттарға 

ауырсынуды басатын, аурудың себебі мен даму механизміне әсер 

етпейтін заттарды жатқызуға болады. 

4. Орын басушы терапия  биологиялық белсенді заттардың  

жеткіліксіздігінде жүргізіледі. Мысалы, қант диабеті кезінде 

инсулинді терапияны қолдану  және т.б. 

5. Профилактикалық терапия  ауруды  немесе жүктілікті 

алдын алу үшін тағайындалады. Профилактикалық заттарға  кейбір 
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вирусқа қарсы, дезинфекциялық заттар, вакцина және т.б. жатады. 

3 - саты. Белгілі ауруда дәрілік заттардың тиімді 

фармакологиялық топтар тізім құрастыру. 

Таңдаудың осы кезеңінде аурудың диагнозы мен емдеу 

мақсатын дәрілік заттармен байланыстыру қажет. Мыңдаған дәрілік 

препараттар  70  фармакологиялық топтардың  ішіне кіреді. Барлық 

дәрілік заттар бірдей әсер ету механизмімен немесе ұқсас  

химиялық құрамына байланысты бір топқа жатқызылады. Топта 

белсенді субстанциялар, бірдей әсер ету механизмі болғдықтан, 

олардың фармакологиялық әсерлері бір-біріне  жақын болады. 

Сондықтан, бастапқы кезде дәрілік заттардың топтарын бағалау 

қолайлы. 

Белгілі аурудың емінде тиімділігі дәлелденген  дәрілік 

заттардың фармакологиялық топтары тізімге кіргізіледі. 

Бұл кезеңде  тек ғана  бір өлшемдер бағаланады – тиімділік. 

4-саты. Белгілі өлшемдер бойынша  тиімді фармакологиялық 

топтарды таңдау. 

Келесі кезеңде Сіз, таңдап алған барлық дәрілік заттар 

топтарын   бір – бірімен  негізгі төрт өлшемдер бойынша  бағалап, 

салыстыру қажет: тиімділік, қауіпсіздік, қолайлылық, бағасы. Бұл 

міндетті жүзеге асыру үшін,  1- ден 10- ға дейін рейтингтік 

коэффициент (балл) қағидасы қолданылады. 

1. Тиіміділік (Т) – жоғары балл санын,  белгілі ауруды емдеуде  

фармакодинамикалық және фармакокинетикалық  көрсеткіштері 

бойынша  жоғары топ  алады. 

2. Қауіпсіздік (Қ)  –  жоғары балл санын, қауіпсіздігі мен 

токсикалығы төмен топ алады. 

3. Қолайлылығы (Қ) – жоғары балл санын, қарсы көрсеткіштері 

және дәрілік (тағаммен) өзара әсерлесуі барынша аз болатын, 

ыңғайлы дәрілік түрі  және әр түрлі мөлшерлемесі бар топ алады. 

4. Бағасы (Б) – жоғары балл санын, жалпы емдеу курсының  

бағасы төмен топ алады. Кейбір кезде, топтың бағасын анықтау 

қиын, бірақ бұл міндетті өлшем болып табылады. Бұл өлшемдерді 

бағалау кезінде белгілі топтың фармакологиялық нарықта қолдану 

ұзақтығын  қарастырады, себебі, "ескі"  фармакологиялық топтағы 

дәрінің  бағасы нарықта кеш пайда болған дәріге қарағанда арзан 

болады  ( кейде "ескі"  топта жаңа пайда болған қымбат дәрілік зат 

та болуы мүмкін). 
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Нәтижесінде, әр бір топ  4 аталған өлшемдерге байланысты,  

белгілі балл санын алады, содан бүкіл жинаған саны қосылады және 

топтар алған баллына байланысты орналастырылады.  Мысалы: 
     

5- саты. Белгілі өлшемдер  бойыншы  Ж – дәрілік затты таңдау.  

 

Ж – дәрілік затты таңдау дәрілік топты таңдауға ұқсас. Ж – 

дәрілік затты таңдау үшін алдыңғы кезеңде жоғары балл алған 

топтар ішінен  4-5 препарат сұрыптау қажет. Қалған дәрілік заттар  

тобынан нақты дәрілік заттар таңдалады. Әр топта таңдалған нақты 

дәрілік заттар  бір – бірімен дәрілік заттардың фармакологиялық 

топтарын салыстырғанға ұқсас төрт өлшемдер бойынша 

салыстырылады: тиімділік, қауіпсіздігі, қолайлылығы, бағасы.  

Мысалы:    

 
1- ші топ (жоғары балл алған) 

 

 Т Қ Қ Б Қорытынды 

Макролид  1      

Макролид  2      

Макролид  3      

Макролид  4      

 

2- ші топ 

 

 Т Қ Қ Б Қорытынды 

Фторхинолон 1      

Фторхинолон 2      

Фторхинолон 3      

 

3-ші топ  

 

 Т Қ Қ Б Қорытынды 

Тетрациклин 1      

Тетрациклин 2      

 Т Қ Қ Б Қорытынды 

Макролидтер      

Тетрациклиндер      

Фторхинолондар      
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Ж – дәрілік затты таңдауда қорытынды кезең болатыны, 

таңдалған препарат туралы қысқа түйін жазылады (препарат туралы 

құжаттама құрастырылады). Препаратқа жазылған түйін үш негізгі 

бөліктен тұрады: 

1. Белсенді әсер етуші зат, дәрілік түрі. 

2. Қолданудың стандартты сызбасы. 

3. Емдеудің  стандартты ұзақтығы. 

Мысалы: 

1. Азитромицин, таблеткалар. 

2. Тәулігіне  500 мг 1 рет. 

3. 3 күн бойы (үш күннен кейін міндетті түрде антибактериалды 

терапияның клиникалық тиімділігіне баға беріледі). 

Ж – дәрілік затты таңдаудың жоғарыда аталған кезеңдеріне 

сүйене отырсақ,  қарастырылған аурулардың және әр түрлі емдеу 

мақсаттарының жоғарылауына байланысты, дәрілік заттардың жеке 

тізімі тұрақты  кеңейіп отырады. Көптеген дәрілік заттар тек бір 

ғана көрсеткіш бойынша қолданылмайды, сондықтан таңдауды 

жеңілдетуге болады. Дәрілік зат туралы ақпаратты қайталап жазбау 

үшін, әрбір қарастырылған  дәрілік затқа жеке формуляр құрастыру 

қажет. Формулярға  дәрілік зат туралы барлық қажетті ақпарат 

енгізіледі (1 қосымшаны қараңыз). Әрбір қолданылған  дәрілік 

препаратқа жеке формулярды  құрастыру, келешекте, белгілі 

пациентті емдеуде әр түрлі клиникалық жағдайларда, анықталған 

дәрілік затты   таңдау  үрдісін  жылдамдатады. 

Ж -  емдеу (ұтымды емдеу үрдісі) 

Ж – тізімді құрастыру кезінде фармакологиялық топтар мен 

жеке препараттарды таңдау жүргізілді, мұнда белгілі науқас емес, 

анықталған диагноз қарастырылды. Бірақ, дәрігер  таңдалған  Ж – 

дәрілік затты тағайындағанда, ол қайтадан дәрілік затты нақты 

науқастың  жеке қасиеттеріне қарап, бағалауы керек. 

Ж  - емдеу  - нақты науқастың жеке емдеуі. 

Ұтымды емдеудің алгоритмі  (Ж - емдеу) алты тізбекті кезеңнен 

тұрады: 

Ж – емдеудің таңдау сатысы. 

I. Науқас мәселесін  анықтау. 

II. Емдеу міндеттерін  анықтау. 

III. Сіздің Ж – дәрілік заттың пациентке жарамдылығын бағалау. 

IV. Рецепт жазу. 
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V. Науқасты ақпараттандыру, нұсқаулар беру, алдын – ала 

ескерту. 

VI. Емді бақылау. 

І саты. Науқас мәселесін  анықтау. 

Науқас дәрігерге шағымдарымен және мәселесімен келеді. 

Бастапқы кезеңде негізгі мәселе – бұл дұрыс  диагноз қою, ол содан 

кейінгі келесі емнің сәтті болуына кепіл болады. 

Дұрыс диагноз  қою үшін көптеген  себептердің маңыздысы 

болады: клиникалық симптомдар, физикалық зерттеулер 

мәліметтері, зертханалық – аспаптық  зерттеудің нәтижелері. Әрбір 

нақты клиникалық жағдайда әр науқасқа жеке  тіл табу керек. 

ІІ саты. Емдеу міндеттерін анықтау. 

Егер диагноз күдік тудырмаса және дәрілік терапияның 

тағайындалуы  міндетті болса, онда алдымен емдеуге кірісудің 

алдында, емдеу мақсатын анықтау өте маңызды болады. 

Ж -  дәрілік затты тағайындаудан Сіз неге қол жеткізгіңіз 

келеді? 

Бұл сұраққа жауап іздеу, Сізді нағыз мәселеге назар аударуға 

мәжбүрлейді, көптеген керек емес дәрілік затты қолданудың алдын-

алады және Сізге соңғы таңдау жасауды жеңілдендіреді. Мысалы, 

он екі елі ішектің  ойық жаралы ауруында антисекреторлық  

(асқазанда тұз қышқылының дамуын төмендететін) терапияны 

қолдану; немесе дене қызуы  38,5 С жоғарлауы кезінде ыстықты 

басатын терапияны; немесе жедел пиелонефрит кезінде 

антимикробты терапияны таңдау. 

 ІІІ саты. Сіздің Ж – дәрілік заттың пациентке 

жарамдылығын бағалау. 

Диагноз қойылғаннан кейін және емдеу мақсаты айқындалған 

соң, белгілі науқасқа сіздің таңдаған  Ж-дәрілік затыңыз жарамды 

ма соны тексеру қажет. Қандай да бір нақты ауруды емдеуде Ж – 

дәрілік зат таңдалады. Бірақ, бірдей аурумен сырқаттанатын 

науқастар  бір -  бірінен жасы, салмағы, жынысы, қосалқы аурулары 

және көптеген себептермен ерекшеленеді. Дәрілік заттың 

жарамдылығын бағалауда, нақты науқастың жеке ерекшеліктерін 

есепке алынады. Жарамдылықты бағалау дәрілік заттың жеке 

формулярын қарастырылудан басталады. Ж – дәрілік затты таңдау 

қорытындысында шығарылған, негізгі үш көріністі  тексеру керек: 

 Белсенді әсер етеуші зат, дәрілік түрі. 
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 Қолданудың стандартты сызбасы. 

 Емдеудің стандартты ұзақтығы. 

Бұл әрбір көріністі екі өлшем бойынша: тиімділік және 

қауіпсіздікке тексереді.  

IV саты. Рецепт жазу. 

Рецепт – бұл дәріханада дәрілік затты рецепт бойынша 

босататын  адамға (әдетте провизор, фармацевт), рецепт жазатын 

адамның (әдетте дәрігер)   жазбаша үлгідегі ұйғарымына тапсырыс 

беру құжаты. Рецепте дәрігер дәрілік түрді, мөлшерді және дәрілік 

затты қолдану әдісін көрсетеді. 

Әр түрлі елдерде рецепт жазудың өзіндік ерекшеліктері бар. 

Кейбір елдерде рецепте бүкіл ақпарат, елдің туған тілінде 

жазылады. Рецептке ең басты талап (елге байланыссыз) – ол дұрыс, 

нақты және айқын жазылуы керек. 

Рецепт – бұл  стандартты бланк, онда келесі бөліктер міндетті 

болуы керек: 

1) Жазу (кіріспе (Insriptio)) – құжаттың  атауы (рецепт), 

мекеменің атауы, мекен – жайы, телефоны (емдеу мекемесінің  

тікбұрышты мөртаңбасы), рецепт жазу күнінен тұрады. 

2) Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (Nomen aеgroti) – 

толығымен, сонымен қатар, жасы және мекен – жайы жазылады. 

3) Дәрігердің тегі, аты,  әкесінің аты (Nomen medici). 

4) Дәрігердің провизорға, фармацевтке  (Invocatio) Recipe 

сөзімен (қысқаша Rp.: "Ал") жүгінеді. 

5) Дәрілік заттың белгіленуі (дәрілік заттың аты, мөлшері, 

концентрациясы). 

6) Қосымша мәлімет (Subscriptio), онда жоғарыда жазылған 

заттармен не істеу керектігі жазылады. 

7) Белгіленуі (Signatura) – дәрілік заттың қолдану әдісі 

жазылады. 

8) Дәрігер қолы, жазылатын рецепт дәрігердің жеке 

қолымен расталады. 

V саты. Науқасты ақпараттандыру, нұсқаулар беру, алдын – 

ала ескерту. 

Кез келген типті дәрілік терапияның маңызды құрамдық бөлігі, 

ерекше клиникалық жағдайларды есепке алмағанда (шұғыл 

медициналық көмек көрсету және т.б.). науқасты өзінің ауруы 

туралы ақпараттандыру, оған тағайындалған дәрілік препараттар 
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мен оларды қолданылу ережелерін бүге-шігесіне дейін түсіндіру  

болып табылады. 

Науқастың емге көнуі немесе комплаенттілігі (ағылшын тілінен 

compliance - келісім), науқастың  саналы түрде фармакотерапияның 

сұрыптауында және өзіндік бақылауына қатысуын болжамдайды. 

Емді тағайындаудың науқастың көнуіне келесі себептер 

қолайсыз әсер етуі мүмкін: 

 дәрігерден алған нұсқауды түсінбеу немесе орындаудың 

мүмкіншілігінің болмауы. 

 науқас білімінің деңгейі төмендігі. 

 есте сақтау қабілеті төмендігі. 

 егде жас. 

 мазасыздық жағдайы. 

 психикалық аурулар. 

 дәрілік затты қолданудың күрделі сызбасы. 

 бір уақытта тағайындалған дәрілік заттар санының көп болуы. 

 науқастың дәрігермен өзара байланысы  (дәрігерге сенімі). 

 дәрігер қабылдауына үнемі келуі. 

 науқастың  өзінің денсаулығының шынайы жағдайын 

түсінбеуі. 

 жағдайының жақсаруы (онда науқас алдын–ала ем қабылдауды  

тоқтатуы мүмкін немесе қолданудың сызбасын өзгертеді). 

 препаратқа жағымсыз реакциялар. 

 препарат туралы дәріханадан, таныстарынан немесе жақын 

адамдарынан дұрыс емес ақпарат алуы. 

 емдеу бағасының жоғарлауы. 

 қосымша емдеуді талап еткен қосалқы аурулардың пайда 

болуы. 

 басынан өткерген ота. 

 басқа жаңа жерге көшу немесе демалыс кезінде уақытша кету 

және т.б. 

Кейбір жағдайларда дәрігердің жазған тапсырмасын 

орындамаудың  қандай да бір теріс әсерлері болмауы мүмкін. Бірақ, 

кейде бұл науқас жағдайының айқын нашарлауына алып келеді, 

тіпті, оларда қандай да бір екіталай жағдаймен  асқынудың дамуы 

да мүмкін. Қандай әдіспен науқастың дәрігер тағайындалған 

терапияға көнуін  жоғарлатуға болады? 
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1. Өзіндік дәрілік заттың сапалы таңдауы (мүмкіндігінше, 

бұл дәрілік заттың монотерапиясы тиімді және қауіпсіз болуы керек 

әрі, ыңғайлы дәрілік түрде және қолайлы қолдану сызбасы бар 

болса). 

2. Дәрігер мен науқастың арасында сенімді, шынайы өзара 

қарым – қатынас орнату. 

3. Науқасты ақпараттандыру, нұсқаулар беру, алдын-ала 

ескерту (науқасқа тағайындалған терапияны түсіндіру және 

қолдануға мүмкіншілік береді). 

Науқасқа ем тағайындаудың алдында фармакологиялық 

сыртартпа (анамнез) жинау керек: 

 Қазіргі уақытта науқас қандай препарат қолданады? 

 Ретті қолданады ма? 

 Қашаннан бері қолданады? 

 Қандай мөлшерде және жиілігі қанша? 

 Дәрілік зат көмек береді ма? 

 Жағымсыз әсерлері бар ма? 

 Бұрын да тура осындай жағдайларда қандай препараттар 

қолданды? 

 Неге қолдануды тоқтатты? 

 Дәрілік затқа аллергия (көтере алмаушылық ) байқалды ма? 

Бұл әңгімелесуден кейін дәрігер науқастың бұрын 

тағайындалған дәрілік терапияға қалай қарайтыны туралы жалпы 

мәлімет алады. Бұл сұрақтарға жауаптар алу, алдағы уақытта 

науқасқа Ж – емді тағайындағанда науқаспен өзара дұрыс  қарым – 

қатынас құруға көмектеседі. 

Ақпараттандыру және нұсқаулар  беру. 

Науқасты ақпараттандыру жеңіл тілмен түсіндірілуі қажет, 

дәрілік зат туралы ақпарат көлемі науқасқа түсінікті болуы керек, 

науқастың білім деңгейінен артық кетпеуі керек, медициналық 

терминдер жиынтығын қолданбағаны  дұрыс болып табылады. 

Алдымен, науқасқа оның ауруы және дәрілік заттың 

тағайындалуы, ерекше емдеудің қауіпсіздігі жеке болуы мүмкін 

маңызды  жағымсыз реакциялар туралы айтылуы керек. 

Нұсқаулар беру уақытында науқасқа міндетті түрде  

тағайындалған дәрілік заттың қолдану ережесін және  сақталуын 

айту керек. Науқасқа міндетті түрде  дәрілік заттың жарамдылық 

мерзіміне әсіресе, парентеральдық  енгізілетін дәрілік заттарға  
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көңіл бөлуін айту керек. Нақты дәрілік заттың қолдану уақытын 

көрсету қажет. 

Қазіргі уақытта, дәріханада көптеген дәрілік заттарды рецептсіз 

алуға болады сондықтан, науқастың  дәрілік заттың атауын, қолдану 

сызбасын  дұрыс есте сақтағанына  көз жеткізілуі керек. Егде 

жастағы қарт адамдарға және есте сақтау қабілеті нашар адамдарға 

бүкіл емдеу тәртібіне жазбалы нұсқау беру дұрыс  болып табылады. 

Ол түсінікті жазылған ереже түріндегі ақпарат болуы керек  әрі 

қолайлы себебі,  науқас  кеңес  беру уақытында алған  бүкіл 

мәліметті есте сақтай алмауы мүмкін. 

Бүкіл осы шаралардың (ақпараттандыру, нұсқаулар беру, 

алдын-ала ескерту)  жалғыз бір мақсаты бар -  науқастың 

тағайындалған терапияға  берілгендігін жоғарлату арқылы тиімді 

емге мүмкіндік жасау. 

VI- саты.  Жүргізіліп жатқан емнің тиімділігі мен 

қауіпсіздігіне  мониторинг (бақылау) жүргізу. 

Нақты науқастың сырқатын емдеу үшін дәрілік зат 

таңдалғаннан кейін, оның қолданылуы туралы нұсқау берілгеннен 

кейін, ұтымды фармакотерапияның соңғы сатысы басталады – 

жүргізіліп жатқан емнің тиімділігі мен қауіпсіздігіне мониторинг  

(бақылау) жүргізу. Өйткені, дұрыс таңдалған емдеу курсы науқасқа 

әрқашан көмектеспеуі де мүмкін. Емдеу барысын бақылау арқылы 

оның қаншалықты тиімді және қауіпсіз екенін анықтауға  болады 

және сәтті терапия үшін қандай да бір қосымша шаралар қабылдау 

керек екенін білуге мүмкіндік береді. Мониторинг  кезекті 

физикалық қарау, әртүрлі зертханалық  – аспапты зерттеу  әдістерін, 

сонымен қатар, науқаспен  емдеуге  субъективті баға беруді 

қарастырады. 

Емдеу үрдісін бақылау сәтті болу үшін, дәрігер мен науқастың 

арасында сенімді қарым қатынас болуы керек. 

 Кейбір жағдайларда, емдеуді бақылау науқастың өзіне 

жүктеледі,  онымен алдын-ала дұрыстап әңгімелесуді, оған барлық 

мүмкін болатын терапияның  соңын түсіндіруді, емнің 

тиімсіздігінде немесе қолайсыз тиімділік көрінісінде, мүмкін 

болатын шараларды жүргізуді талап етеді. 

Бүкіл емнің ағымын бақылауды дәрігердің өзі жүргізгені дұрыс  

болатын еді. Осы жағдайда дәрігер сырқат түріне және  ем 

ұзақтығына байланысты, науқасты қарау  уақыт аралығын  
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анықтайды. Кейде, емнің басында науқастың келу аралық уақыты 

қысқа, келешекте олардың арасы үлкейеді. 

Неліктен емдеу үрдісіне  бақылау жүргізу керек? 

Ем нәтижесі тиімді ме? деген сұраққа  жауап беру үшін: 

1. Ия, ем тиімді, ауру емделген. 

Бұл жағдайда бақылау және емдеу тоқтатылады. 

2. Ем тиімді, бірақ ауру әлі де толық емделген жоқ. 

Жүргізіліп жатқан ем уақытында өзгеріс оң болса, жағымсыз 

реакциялар болмаса  бірақ, ауру созылмалы және ұзақ  уақыт 

терапияны қажет етсе, онда бұл жағдайда ем өзгеріссіз  қалады және 

бақылауы жалғастырылады. Егер емдеу барысында өзгеріс теріс 

болса, жағымсыз реакциялар пайда болса, ауру созылмалы және 

ұзақ уақыт терапияны қажет етсе, онда бұл жағдайда емдегі дәрілік 

препаратты алмастыру керек  немесе мөлшерін төмендету  әрі қарай 

бақылау керек.  

3. Ем тиімді емес, ауру емделген жоқ. 

Егер науқас жағдайы  тағайындалған терапиядан кейін  

жақсармаса, ал нашарлауы болса, онда Ж – емдеуді таңдау бүкіл 

кезеңдерін қайта қарастыру керек. 

 

Негізгі дәрілік затты таңдау өлшемдерлері (БДҰ) 

 

Көптеген адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру 

мақсатында мұндай дәрілерді таңдағанда басымдылықты тиімділігі 

дәлелденген  және қауіпсіз қолданылатын дәрілік заттарға берілуі 

керек. Дәрілік заттармен дәрілік түрлердің қайталануынан алшақ 

болу керек. 

Дәрілік заттардың арасында бақыланатын клиникалық сынақтан 

өткен немесе эпидемиологиялық зерттелген әрі ғылыми мәліметтер 

пайдалануға қол жетімді болатын және    әр түрлі жағдайларда 

қарапайым қолдануда тиімділігі бар  болғандарға таңдау 

жүргізіледі. Жаңа дәрілік зат  ескі дәрілік заттан әжептәуір 

артықшылығы болса, тізімге енгізіледі. 

Әр дәрілік зат  сапасы бойынша белгілі стандартқа сәйкес 

болуы керек  қажет болған жағдайда, сақталу мерзіміне сәйкес 

қолданғанда биологиялық жетімді  және тұрақтылықты көрсетуі 

керек. Халықаралық патенттелмеген атауы  (ХПА, туынды атауы) – 

белсенді бөліктің негізіне  құрылған, қысқартылған ғылыми атауы. 
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БДҰ  ХПА-ның ағылшын, француз, латын, орыс және испан 

тілдерінде дайындалуын және басылуына жауапкершілік етеді. 

Емнің бағасы және ерекше дәріге немесе дәрілік түрдің  бағасы\ 

пайдасы  арақатынасын сұрыптауда маңызды өлшемдерінің  бірі 

болады. Екі немесе одан да көп дәрілік заттар ұқсас болса, онда 

артықшылықты мынаған береміз:  

1) мұқият зерттелгенге; 

2) қолайлы фармакокинетикалық көрсеткіштері бар дәрілік затқа; 

3) жергілікті, сенімді өндірушілер шығаратын дәрілік затқа. 

Көптеген негізгі дәрілік заттар монокомпонетті қосылылыс 

болуы керек. Субстанцияның бекітілген біріктірулері мына 

жағдайларда: әрбір құрамындағы заттардың  мөлшері халықтың  

белгілі тобына жауап бергенде және   жақсы терапевтік тиімділік, 

қауіпсіздік, қолданылуы  немесе бағасында ыңғайлылық  бірлескен 

қосылыстарында дәлелденген артықшылығы  басым болғанда 

қолайлы болады. 
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9 БӨЛІМ.  ФОРМУЛЯРЛЫҚ ЖҮЙЕ 

 

Қазіргі уақытта денсаулық сақтау ұйымының ең маңызды 

мақсаты негізгі адам ауруларының стандартты диагностикасы мен 

емін енгізу. Көптеген елдерде денсаулық сақтау ұйымдарының 

негізгі стандарты болатыны, дәрілік заттардың формуляры және 

жалпы формулярлы жүйе болып табылады. 

Формулярлы жүйе – нарықтық экономикадағы негізгі мақсаты 

әлеуметтік дамуға бағытталған денсаулық сақтау ұйымының 

ақпаратты - әлеуметтік доктринасы. 

 

Формулярлы жүйенің негізгі мақсаты:  

1. Науқастарды кепілденген сапалық еммен қамтамасыз ету. 

2. Кең таралған аурулардың ұтымды формакотерапиясын 

құрастыру және клиникалық және экономикалық тиімді және 

қауіпсіз дәрілік заттарды анықтау. 

3. Дәрілік заттардың дұрыс қолданылуын қадағалау және 

фомакотерапия қателіктерін түзету мен жою шараларын жүргізу. 

4. Дәлелді медицина мен клиникалық фармакологиялық 

препараттар аймағы мен дәрілік технологияларды объективті 

негізделген түрде ақпараттандырып тарату. 

5. Клиникалық нұсқаулықтар  мен дәрілік заттарды ұтымды 

түрде тағайындау аймағындағы тәжірибедегі дәрігерлерді 

ақпаратты-білімді толықтыратын бағдарламалармен қамтамасыз 

ету. 

 

Формулярлы жүйе дәрілік заттардың қатарын шектеуді, 

формулярлы анықтамалықтарды шығаруды, стандартты ем мен 

бағдарламаларды енгізуді, дәрілік заттардың қолданылуын 

бағалауды, құрастыруды болжамдайды. 

Формуляр негізінде мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі 

клиникалық нұсқаулықтар жатады. 

Дәлелді негізделген ұтымды фармакотерпияны енгізуді, дәлелді 

негізделген клиникалық және экономикалық тиімді мәліметтерді 

және қауіпсіз дәрілік заттардың қолданылуын және аурудың 

курстық емінің бағасын зерттелген деңгейлік жағынан қарастырады. 

Формулярлы жүйені енгізу медикаментозды терапияның 

клиникалық және экономикалық тиімділігін әкелуі тиіс. 
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Формулярлы жүйе қауіпсіз және бағасы жағынан ұтымды, тиімділігі 

жағынан оңтайлы стандартты ем мен дәрілік заттарды дәрігердің  

тағайындауына жағдай жасайды. Әрине,  дәрілік формуляр 

шектеуші құжат ретінде дәрігерді өзінің ғана немесе белгілі 

ғылымның білімін ғана пайдаланумен шектеп және клиникалық 

нұсқаулықтарды (стандартты ем) қолдануды сөзсіз қажет етеді.  

 Ал басқа жағынан қарасақ, формулярлы жүйе алғашқы көмек 

көрсетуде клиницистің жеке рөлін шектемей, тәжірибеде заманауи 

және емнің тиімді әдістерін жылдам енгізудің шарттарын құрады. 

Клиникалық әр түрлі жағдайда, қосымша аурулары мен 

физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты стандартты емді 

дұрыс қолдану – туралы клиникалық шешім қабылдау дәрігер үшін 

өте ауыр болады,  мұндай шешім кезінде дәрігердің клиникалық 

ойлау қабілеті одан әрі ашыла түседі. 

 

Клиникалық нұсқаулық  – бұл белгілі бір клиникалық 

жағдайларда тәжірибелік дәрігерге  немесе пациентке сәйкесінше 

медициналық көмек көрсету туралы шешім қабылдауда 

көмектесетін жүйелі түрде  құрастырылып отыратын  жинақ. 

Клиникалық нұсқаулықтардың ғылыми дәлелденген базасы 

қалыптасқан.  

 

Клиникалық хаттама – өте аз деңгейде клиникалық 

нұсқаулықтардың нәтижелерін жергілікті жағдайда қолдануға 

бейімдейтін құжат. 

 

Емдеу стандарты –бұл ауруға алғашқы көмекті өлшемдер 

түрінде беру мақсатына байланысты, қажетті қорларды анықтайтын, 

кезеңі мен болжамы ауруға бағытталған жағдай. Емдеу стандарты 

клиникалық нұсқаулықты өте аз деңгейде орындалуын қамтиды. 

 

Дәрілік формуляр - кезектілікпен қолданылатын дәрілік 

заттардың шектелген тізімі. Онымен қолданылатын дәрілік 

заттардың тізімдемесі қысқарып, терапевтік  қайта беріліс және 

сатып алу мүмкіндігі жоғарылайды. 

Формуляр емдік, алдын-алу мекемелерінде, аймақтар мен 

мемлекеттерде (ұлттық формуляр) әр жерге арналып бөлек 

құрастырылуы мүмкін. 
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Формуляр әрдайым нақтыланып және бөлек баптары 

толықтырылып отыратын, өзгерісте  дамитын құжат болып 

табылады. 

      

Формулярлы жүйені енгізу кезіндені қиындық тудыратын 

қырлары: 

1. Медициналық көмекті төлейтін сақтандыру фирмаларымен 

(компания) немесе бюджеттердің нақтыланған түрлі стандарттары. 

2. Стандартты емді енгізу және құрастыруға бірыңғай 

әдістемеліктердің болмауы. 

3. Стандартты ем сараптамасына бірыңғай клиникалық-

әдістемелік жолдардың  болмауы. 

4. Дәрігерлерге арнайы стандартты ем мен ұтымды дәрілік 

заттарды дұрыс қолдануға арналған бірыңғай ақпаратты-білімдік 

бағдарламалардың жоқтығы. 

5.  Көбінесе QALY (өмір сапасы) жайлы зерттеулер емес, 

экономикалық негіздемелерге байланысты қолданылатын 

формокоэкономикалық зерттеулердің жетілдірілмегендігі. Дәлелді 

медицинаға негізделген стандартты емді қолдану қажеттілігі мен 

денсаулық сақтау ұйымының шектеулі қаржыландырылған тек қана 

экономикалық негізделген шарттары арасындағы қарама-

қайшылық. 

6. «Формулярлық жүйе сияқты таптаурындардың  болуы 

дәрігердің шығармашылық мүмкіндігі мен емдеудегі рөлін 

шектейді. 

 

Формулярлы - терапевтік комитет 

 

Дәрілік формулярды енгізу және құрастыру үшін міндетті түрде 

формулярлы - терапевтік комитет құру керек.  

ФТК –тің қызметі: 

 Негізгі: таңдаулы дәрілік заттарды кәсіби саясатқа енгізу және 

құрастыру, олардың бағасы, сатылып алынуы, қолдану кезіндегі 

қауіпсіздігі және ЕПМ –ді ақпаратпен қамтамасыз ету. 

 Дәрілік заттардың бағалау өлшемдері бойынша ЕПМ 

формулярына енгізілуін қарастыруды ұйымдастыру. 

 Медицина қызметкерлерінің ұтымды дәрілік заттар туралы 

білім беру бағдарламалары жайлы қажеттіліктерін анықтау. 
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ФТК-ның құрамына бас дәрігердің емдеу жұмысы бойынша 

орынбасары, негізгі бөлімдердің меңгерушілері, ЕПМ-нің 

провизоры (ол болмаған жағдайда - дәрілік заттарды сатып алуға 

жауапты адам), клиникалық  фармаколог, экономист кіруі керек. 

Сонымен бірге ФТК-ның мүшелері дәрілік заттарды өндіруші 

немесе делдалдармен  коммерциялық қатынаста болмауы керек. 

ФТК-ның жұмысы  нәтижелі болуы үшін оның мүшелеріне 

клиникалық фармокология бойынша оқыту курстарынан өтуі қажет. 

Формулярға енгізілетін дәрілік заттарды кіргізу кезіндегі 

қарастырылатын өлшемдер: 

 Белгіленген дәріге сұраныстың негізді болуы. 

 ЕПМ-ның формулярында осы дәріге қажеттілігін 

қанағаттандыратындай басқа дәрінің болмау керек. 

 Дәрінің клиникалық зерттеу нәтижелерінің ақпараты 

қолжетімді болуы. 

 Дәрі формулярға енгізілмеуі керек, егерде оның құрамы 

өндіруші фирманың коммерциялық құпиясы болса. 

 Біріктірілген препараттарға қарағанда айқын тиімді болса 

монопрепараттарды таңдаған дұрыс. 

 Дәрінің бағасы оның анық тиімділігіне сәйкес болуы керек. 

 Дәрі тасымалдаушылардан сатып алуға әрдайым қолжетімді 

болуы керек. 

Формулярлы тізім дайын болғаннан соң ФТК талқылауға 

салады және оң шешім қабылданған жағдайда бас дәрігер ЕПМ-ге 

бұйрық шығаруға міндеттейді. 

Осы сәттен ЕПМ медициналық қажеттілік ретінде тек қана 

дәрілік формулярға кірген препараттарды сатып алады. 

 

Клиникалық нұсқаулық 

 

Медициналық ғылым және технологияның дамуы, жаңа 

ғылыми клиникалық ақпараттың көлемі мен санының артуы, әрбір 

дәрігердің пікірталас тұрғысына сәйкес жаңа ашылған клиникалық 

дәлелдермен толығу мүмкіндігінің шектеулігі, сәйкесінше бағалау 

қиындығы, осы ақпарат бойынша дұрыс шешім қабылдауы 

клиникалық нұсқаулықтардың пайда болуы мен дамуына жағдай 

жасайды. Ғылыми негізделген клиникалық дәлелдерді тәжірибеге 

біріктіруге  және көкейтесті клиникалық мәселені дәлелдерін 
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түсіндіруді шешу үрдісі қиын тапсырма болып табылады. 

Клиникалық нұсқаулықтардың сапасын жақсарту және стандаттау 

жолында медициналық көмекті жақсарту мақсатында 1990 жылы 

АҚШ-та ғылыми зерттеу және денсаулық сақтау ұйымы аумағында 

саясаты жайлы арнайы агенттік құрылды. Осындай қызметті 

Ұлыбританияда - Шотландиялық университет аралық жүйе Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (SICN) клиникалық анықтамалығы 

құрылды. Бұл жүйенің өзінің негізгі мақсаты заманауи тәжірибеге 

үнемі көбейіп жатқан медициналық дәлелдердің санын енгізу мен 

тәжірибедегі дәрігерге көмек көрсету деп саналады. 

 Қазақстанда әлі күнге дейін ақпаратты – әдістемелік базасы 

мен техникалық жағдайы Ұлттық клиникалық нұсқаулықтар 

шығаруға ие бола алатындай біріктіруші мекемелер жоқ. Бірақ 

бұған қарамастан республикамызда медикалық - экономикалық 

диагностикалық және емдеу стандарттары мен клиникалық 

хаттамалар құрау жөніндегі  тәжірибе бар. 

Клиникалық нұсқаулықтардың бейімделген өнімі және  шапшаң 

түрде құрмдас бөлшектері кеңейтіліп  жергілікті жағдайда 

қолданылатын клиникалық хаттамалар болып табылады. 

Клиникалық нұсқаулықтарды қолданғанда ең аз деңгейде 

рұқсат етілген стандартты ем  қолдануға ұсынылады, ауруға 

негізделген қажетті қорлар, кезеңдер мен болжамды нәтижені 

анықтайтын өлшемдер түрінде көмек көрсетуді мақсат етеді. 

 Клиникалық нұсқаулықтарды құру үрдісі келесі кезеңдерден  

тұрады: 

1 кезең: Клиникалық нұсқаулықтарды құру жөніндегі комитет 

ұйымы. 

Комитет редакционды  кеңестен құрылады және клиникалық 

нұсқаулықтарды құрастыратын мамандар тобын Денсаулық Сақтау 

Министрлігі ұсынған кандидатураларды қарастыру және нақтылау 

негізінде құрылады. 

 2 кезең: Клиникалық нұсқаулықтарды құрастыратын үрдіс. 

Мұнда клиникалық нұсқаулықтарға арналған басымдылығы бар 

мәселелер бойынша тақырып таңдау анықталады. 

 3 кезең: Жүйелік әдеби шолу. Комитет таңдаған ғылыми 

жұмыстарды әдістемелік сапасын бағалап және дәлелдеу кестесін 

құру керек. 

 4 кезең: Клиникалық нұсқаулық құрастыру. Клиникалық 
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нұсқаулық құрамына сәйкес құрастырылған өлшемдерді және 

медикаментозды емге қажет тағайындамаларды орындайды. 

 5 кезең: Тәуелсіз сарапшылардың  клиникалық 

нұсқаулықтарды рецензиялауы және клиникалық нұсқаулықтарды 

Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы проектісін бекітуі. 

 6 кезең: Енгізу және өз алдына 3 сатыдан  құралатын кешенді 

үрдіс: 

Клиникалық  нұсқаулықтарды қолдану бойынша клиницистерге 

білім беру; 

Медицина қызметкерлерінің клиникалық нұсқаулықтарды 

орындауын қамтамасыз ету және оны сақтауы; 

Қайта қарағанда қосымшалар, өзгертулер мен ұсыныстарды  

қарастырып  енгізіп отыру керек. 

 7 кезең: Клиникалық нұсқаулықтарды құру жөніндегі 

Шотландиялық Университет аралық жүйенің ұсынысы бойынша, 

жарияланған соң әр 2 жыл сайын клиникалық нұсқаулықтарды 

қайта қарастырып отыру керек. Клиникалық нұсқаулықтар қайта 

келген дәлелдер есебімен жаңарып отырады. 
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10 БӨЛІМ.  КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАКОЛОГИЯНЫҢ 

ЭТИКАЛЫҚ ҚЫРЛАРЫ. 

 

Адамдарда жүргізілетін клиникалық зерттеу адамның ең 

маңызды құқықтарын денсаулыққа, өмірге деген мүмкіндіктерін 

қамтиды. Міне осы үшін медикалық-заңдылық  және медикалық-

деонтологиялық негіздегі мәселе клиникалық фармакологияда 

маңызды орын алады. Клиникалық фармакологтар медициналық 

этиканың негізгі қағидасы Гиппократ антын ұстанады «Мен 

қолымнан келгенше білгенімді аянбай көмектесуге, зиян 

келтірмеуге, уәде беремін». 

1964 жылы қабылданып бірнеше рет қайта шығарылған (соңғы 

өзгеріс 2013 жылы қазанда енгізілген) адамдарда жүргізілген 

клиникалық зерттеулердің этикалық сұрақтарына арналған, 

халықаралық құжат Хелсинки мәлімдемесі деп аталады ( 5 

қосымшаны қара). 

Келесіде осы құжат негізінде АҚШ штатында 1977 жылы 

Клиникалық зерттеудің ұлттық дұрыс жүргізілуі туралы «Тиісті 

клиникалық тәжірибе ережесі» (Good clinical practice, GCP) шешімі 

қабылданды. Клиникалық тәжірибеге сәйкес өз алдына 

халықаралық және субьект түрінде зерттеуге қатысқан адамдарды 

жүргізу, сонымен қоса құжаттарды рәсімдеу және осындай 

зерттеудің нәтижесін көрсету болып табылады. 

Белгіленген стандартты ұстану, қоғамның кепілдігі үшін жұмыс 

істейді және кепілдікпен қауіпсіздікті береді, сонымен қоса 

субьектерді зерттеу қорғалады, Бүкіләлемдік медицина 

қауымдастығының Хелсинки мәлімдемесі ұсынған қағида бойынша, 

берілген клиникалық зерттеу дәлелді деп табылады. Клиникалық 

зерттеуді этикалық және Хелсинки Мәлімдемесі негізінде жүргізу 

керек яғни GCP нормативті қажеттіліктеріне сәйкес, клиникалық 

зерттеу басталмас бұрын зерттеуге және қоғамға әкелетін пайданың 

сонымен қоса күтілетін қатердің қатынасын бағалау керек. 

Ең бастысы - басымдылық құқығының қағидасы, қоғам мен 

ғылымның қызығушылығы, зерттелушінің қауіпсіздігі мен 

денсаулығы болады. Зерттелуші зерттеуге еркін ақпаратты келісімі 

негізінде онымен қоса зерттеудің топтық материалдарымен 

танысқанда қабылданады. Бұл келісім пациенттің (волонтер) 

қолымен бекітіледі. Клиникалық зерттеу ғылыми негізделген, 
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хаттамада зерттеудің толық және анық сипатталуы керек. 

Мекеменің сарапшылар кеңесі/тәуелсіз этикалық комитет 

(МСК/ТЭК) міндетіне қауіп қатер және пайданы қарастыру және 

зерттеу хаттамаларының рұқсатнамасы және  клиникалық зерттеу 

жүргізуге байланысты құжаттарды бағалау болып табылады, 

(МСК/ТЭК) рұқсатын алған соң клиникалық зерттеуді жүргізуге 

кірісуге болады. 

 

 Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитет 

 

Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитет 2008 жылы 30 

тамызда №425-і Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 

бұйрығына сәйкес құрылды. 

Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес Қазақстан 

Республикасы  2008 жылдың 30 маусымынан бастап №425 

Денсаулық сақтау министрлігінде – АҚ «Ұлттық  медициналық 

холдинг» негізінде Қоғамның  этикалық сұрақтар мен кеңесу 

бойынша үнемі жұмыс жасайтын этикалық сарапшылар жүйесі 

құрылды. 

Сарапшылар кеңесінің негізгі мақсаты - сынаққа түсетіндердің 

денсаулығы мен қауіпсіздігіне кепілдік беру болып табылады. 

Зерттеу кезінде негізгі көңіл әлсіз болуы мүмкін сыналушыларға 

бөлінетін болады. 

Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитет клиникалық 

зерттеудің белгіленген уақытында өтуінің және қағаз жүзіндегі 

қорытындысы болуын, зерттеу атауының көрсетілуін, қаралған 

құжаттар сонымен қоса, келесі ықтимал шешімдерді қарастырады. 

 

 Зерттеудің жүргізілуіне рұқсат беру/ мақұлдау; 

 Зерттеу жүргізу үшін, алынған құжатқа өзгерістер енгізу үшін 

рұқсат/мақұлдама алу; 

 Зерттеуді жүргізуге рұқсат/ мақұлдама беруден бас тарту; 

 Бұған дейін зерттеуді жүргізуге рұқсат берілген құжатты 

бұзу/немесе тоқтата тұру. 

Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитет зерттеушінің 

curriculum vitae негізінде, біліктілігін немесе Сарапшылар 

кеңесі/этика бойынша комитет сұранысы бойынша алынған басқа 

да құжаттарды бағалайды. Зерттеу үрдісі кезінде Сарапшылар 
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кеңесі/этика бойынша комитеті сыналушылардың қауіпсіздік 

дәрежесіне байланысты құжаттарды жиі қарайды, бірақ жылына бір 

реттен кем  болмауы керек.  

Егерде хаттамада сыналушының келісімін алу болмағандығы 

көрсетілсе, заңды өкілдің зерттеуге қатасқанға дейін (мысалы, 

кідіріссіз жағдай кезіндегі ем) Сарапшылар кеңесі/этика бойынша 

комитетінің өкілі берілген хаттаманы немесе құжатта осы 

зерттеудің этикалық қырларының толыққанды көрсетілгеніне көзін  

жеткізуі керек.  

Сыналушыларда негізделмеген қызығушылық болмаған 

жағдайда мәжбүрлеп сынамаға қатыстыру және сыналушыларға 

ақшаның төленуін  Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитеті 

қадағалайды.  

Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитеті  медициналық 

және этикалық қырларды, ғылыми негізді сараптаманы бағалау 

үшін тәжірибесі мен біліктілігі бар адамдардың қажетті санынан  

құралуы қажет.  

Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитеті құрамында 5 

адамнан кем болмауы керек деген кеңес береді. 

 Кеңестің бір мүшесі  көбінесе ғылыми емес қызметкер болуы 

керек;  

 Ол медициналық ұйым қызметкері болмауы керек; 

 Осы бір мүшесі сынама жүргізетін зерттеуші орталықтың, 

медициналық ұйымның қызметкері болмауы керек. 

Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитеті ресми 

мәжілістерінде этика бойынша кворумның арқасында, сәйкесінше 

белгілі жағдайға байланысты шешім қабылдайды.  

Тек Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитет өкілдері ғана 

зерттеу бойынша құжаттарды қарауға және оның талқылануына 

сынаққа рұқсат/мақұлдау сұрақтары бойынша дауыс бере алады. 

Зерттелуші Сарапшылар кеңесі/этика бойынша комитетіне 

зерттеудің кез-келген қырлары туралы ақпарат бере алады, бірақта 

сынақтың жарыс сөздерімен дауыс беруіне қатыса алмайды. 

 

Ақпараттық келісім 

 

Ақпаратталған Докторина келісімі дегеніміз - бұл дәрігер 

науқастан қауіп-қатер  және баламасы бар (әсіресе жоғары 
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жетістікке жету мүмкіндіктері биік болмаса) емдеу курсын 

жүргізуге немесе бөлек іс-шараларға рұқсат сұрамас бұрын 

пациентке келесі ақпаратты ұсынуы қажет: 

 Беріліп тұрған емнің мәні; 

 Ұсынылған шаралардың пайдасы мен қаупі, ең қолайсыз 

нәтижелердің қауіптілік дәрежесі (өлім немесе ауыр мүгедектік); 

 Баламалы ем-шара әдісі, қатерлер, қолайсыз нәтиженің 

қауіптілігі; 

 Тоқтатылған немесе басталмаған емнің зардаптары; 

 Табысты ықтималдылықтың болуы, сол табыстың орындалуы; 

 Қайта қалпына келтіруде айтарлықтай қиындықтың болуы 

және пациенттің қалыпты жағдайына келуінің ұзаққа созылуы; 

 Басқа да қосымша мәліметтерді жауап-сұрақ түрінде өз 

тәжірибесінен қосып мазмұнын келтіруі керек. 

Ақпарат пациентке түсінікті болатындай, оған түсінікті тілде 

айтылуы керек. Қабылданған шешімнің құзыреттілігіне келгенде 

жиі мына жағдайларда   пациенттің құқықсыздығында (балалар, 

өздеріне жауап бере алмайтын психикалық ауытқулары барлар, есі 

ауысқандық,  қартайғандағы ұмытшақтық т.б.) пайда болады. Бұл 

кезде шешімді ресми қамқоршылары немесе жанашырлары 

қатысуымен қабылдайды. Салыстырмалы түрде үйсіз адамдар үшін 

шешімді осы үшін әдейі уәкілетті, әлеуметтік қызметкерлер 

қабылдайды.  Егер отбасында  немесе қамқоршысы бірдей шешімге 

келмесе, онда шешімді сот қабылдайды. Еріктілік - хаттамалық 

келісімге немесе бас тартуға шешім қабылдап қол қоюы кезінде 

қандай да бір сыртқы  қысым (қауіп, пара беріп сатып алу, 

кіріптарлық қаржы шарттары) болмайтын жағдайды айтамыз.  

Қазақстан Республикасындағы нормативті  құжаттары 

Қазақстан Республикасында клиникалық зерттеулердің 

этикалық сұрақтары келесі құжаттарда көрсетілген:  

1. Қазақстан Республикасының Кодексі «Халық денсаулығы 

және денсаулық сақтау жүйесі жайлы» 2009 жыл 18 қыркүйек №193 

- IV (өзгерістер мен толықтырылулар 27.04.2012 ж.) (74 бап  

«Клиникалық зерттеу және (немесе) фармакологиялық және дәрілік 

заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 

техниканың сынақтары», 180 бап  «Этика сұрақтары бойынша 

комиссия», 181 бап «Фармацевтер мен медициналық 

қызметкерлердің құқығы мен міндеттері»). 
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2. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің  

«Клиникалық зерттеу және (немесе) фармакологиялық және дәрілік 

заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 

техниканың сынақтарын жүргізу Ережелерін  бекіту жайлы» 2009 

жыл 19 қараша №744 бұйрығы (өзгертілген  28.09.12 жыл). 

3. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 

«Медико-биологиялық тәжірибелерін  клиникаға дейінгі 

(клиникалық емес) және клиникалық зерттеулерді жүргізу 

Ережелерін  бекіту жайлы» 2009 жыл  12 қарашадан бастап №697 

бұйрығы. 

4. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 

«Клиникалық зерттеулерді медициналық техникамен жүргізуге 

рұқсат берудің» Мемлекеттік реттеу қызметтерін бекіту туралы» 

2012 жыл   5 қараша №767 бұйрығы. 

5. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 

«ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына толықтырулар 

енгізу 2010 жыл  31 наурыз №222 бұйрығы «Денсаулық сақтау 

саласында клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеу жүргізуге  

құқығы бар  клиникаға дейінгі және клиникалық базалар тізімін 

бекіту  жайлы» 2013 жыл 1ақпан № 59 бұйрығы.  

6. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 

«Этика сұрақтары бойынша Орталық комиссияның Құрамы мен 

жағдайын бекіту туралы» №125  бұйрығы 2014 жыл  6 наурыз. 

7. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты 

«Тиісінше клиникалық тәжірибе» ҚР СТ 1616-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

2-БӨЛІК. ҰТЫМДЫ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 

 

1 БӨЛІМ. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

 

ПНЕВМОНИЯ 

 

Пневмония — жедел жұқпалы ауру, көбінесе этиологиясы 

бактериалды болады, онда өкпенің респираторлы бөлімдері  ошақты 

және бөліктік зақымданумен, альвеолалар ішіне экссудат жиналады, 

әр түрлі дәрежедегі қалтырау мен интоксикация   симтомдарымен 

жүретін ауру. 

Ауруханадан тыс  пневмония көп жағдайда кездесетін жеке 

жұқпалы ауру. Бұл ауру ауруханадан тыс  жағдайда пайда болады, 

барлық жас аралығында кездеседі, әсіресе кәрі жастағы адамдар мен  

жаңа туған балаларға аса қауіпті болады. 

 

Этиология және патогенезі 

 S. pneumoniae, Н. influenzae, S. aureus, K. pneumoniae көп 

жағдайда ауруханадан тыс  пневмония қоздырғыштары болып 

табылады. 

Пневмонияның патогенезінде өкпеге сырттан түскен жұқпалы 

қоздырғыштың әсері негізгі себепші болып  табылады. Өкпенің 

респираторлық бөлімдеріне микрофлора жиі бронхтар арқылы 

түседі: ингаляционды (тыныс алатын ауамен) және аспирационды 

(мұрын-ауыз-жұтқыншақ арқылы) жол арқылы. Біріншілік 

пневмонияда бронхогенді жол негізгі жұғу жолы болып табылады.  

Екіншілік пневмония кезінде сепсистің, жалпы жұқпалы 

аурулардың асқынысы және пневмонияның тромбтық генезді 

қоздырғыштары өкпеге гематогенді жол арқылы түседі. Сонымен 

қоса өкпе тініндегі қабынудың дамуының эндогенді механизмі 

болады, ол өкпедегі микрофлораның белсенділігі арқылы жүреді. 

Ауруханаішілік пневмония кезінде оның рөлі жоғары. Қабынудың 

дамуының бастапқы буыны болып микроағзалардың бронхтық 

ағаштың эпителиалдық жасушаларына адгезиясы, оған әжептеуір 

жағдай жасайтын кірпікшелі жыбырлағыш эпителийдің 

дисфункциясы және мукоцилиарлы клиренстің бұзылысы болып 

табылады. Қабынудың дамуының адгезиядан кейін келесі кезеңі 

микроағзалардың эпителиалдық жасушаларда колонизациясы 
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болып табылады. Бұл жасушалардың жарғақшасының бұзылысы 

биологиялық бесенді зат – цитокиндердің (интерлейкин 1, 8, 12 

және т.б.) қарқынды бөлінуіне әкеледі. Цитокиндердің әсерінен 

жергілікті қабыну үрдісіне қатысатын макрофагтардың, 

нейтрофилдердің және де басқа эффекторлық жасушалардың 

хемотаксисі жүзеге асады. Қабынудың дамуының келесі 

кезеңдерінде микроағзалардың  инвазиясы мен жасушаішілік 

персистенциясы жүреді, эндо және экзотоксиндерді бөлу басты рөл 

атқарады. Бұл үрдістер альвеола мен бронхиолдарда қабынуды 

тудырып, аурудың клиникалық көріністерінің байқалуына  алып 

келеді. 

 

Жіктелуі 

1. Ауруханадан тыс  пневмония жиі кездесетін түрі, 

стационардан тыс "үй жағдайында" дамиды. 

2. Ауруханаішілік (госпиталдық, нозокомиалды) пневмония 

науқас стационарға түскеннен кейін 48-72 сағаттан соң дамиды. 

Пневмонияның бұл түрінің меншікті үлесі барлық аурудың 10-15% 

алады, бірақ пневмонияның осы түрінің негізгі себебі болып 

табылатын граммтеріс микрофлораның антибактериалдық 

терапияға вируленттілігі мен резистенттілігінен өлім жағдайы  30-

50%  немесе одан көп жағдайды құрайды. 

3. "Атипиялық" пневмония – жасушаішілік (атипиялық) 

қоздырғыштардың (легионелла, микоплазма, хламидия және т.б.) 

әсерінен дамиды.  

4. Науқастың иммунды тапшылық жағдайында туындаған 

пневмониялар. 

 

Диагностикалық өлшемдер 

Ауруханадан тыс  пневмония дене қызуының  39—40°С-қа 

дейін көтерілуі, қалтырау сезімі, тез дамитын интоксикация, 

ентігумен жедел басталады (бірнеше сағат ішінде). Жөтел (басында 

кұрғақ, содан кейін қан немесе шырышты-іріңді  қақырық) дем алу 

кезінде көкірек қуысында ауырсыну сезімі пайда болады.  Өкпенің 

аускультациясында аурудың бірінші сағаттарында зақымдалған 

аймақта   әлсіреген немесе  бронхиалды тыныс, сосын оған 

крепитация, көпіршікті ылғалды сырыл қосылады.  

Перкуссия кезінде пневмония аймағында перкуторлы 
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дыбыстың бәсеңдеуі байқалады. Плеврит дамыған жағдайда өкпе 

қабының үйкелісі байқалуы мүмкін. 

Кеуде қуысының рентгенографиясы кезінде инфильтрацияның 

ошақты немесе бөліктік фокусы, кейде плевралық сұйқтықтың 

жиналуы байқалады.  

Қан анализінде солға жылжыған лейкоцитоз байқалады және 

анемия болуы мүмкін. 

M. pneumoniae және C. Pneumoniae тудырған атипиялық 

пневмония бірте-бірте басталып, кейде бірнеше күн субфебрильді 

қызба және өнімсіз жөтелмен ұласады. 

 

Пневмонияның ағымының аурлығының өлшемі: 

1) жеңіл ағымы – айқын емес интоксикация сиптомдары, 

субфебильді дене қызуының жоғарылауы, тыныс алу 

жеткіліксіздігінің және гемодинамика бұзылысының жоқтығы, 

бірінші сегмент маңайында өкпелік инфильтрация, лейкоциттер 9,0 

- 10,0 х 10
9
/л, қосалқы ауруы жоқ; 

2) орташа деңгейлі ағымы: шамалы түрде интоксикация 

симптомдары, дене қызуы 38°С дейін көтерілуі, 1-2 сегмент 

шамасында өкпелік инфильтрат, ТАС 22/мин дейін, ЖЖЖ 100 

соғ/мин дейін, асқынулар жоқ; 

3) ауыр ағымды пневмония: науқастың  жағдайы ауыр, айқын 

интоксикация симптомдары, дене қызбасы > 38,0°С, II-III деңгейлі 

тыныс алу жеткіліксіздігі, гемодинамика бұзылысы (АҚ<90/60 мм 

сын. бағ, ЖЖЖ 100 соғ/мин жоғары, септикалық шок, вазопрессор 

қажеттілігі туындайды), лейкопения  4,0 х10
9
/л төмен немесе 

лейкоцитоз 20,0 х 10
9
/л піспеген нейторфилдер саны 10% көп, 

көпбөліктік, екіжақты пнимониялық инфильтрация, үдерістің тез 

дамуы (48 сағат бақылау ішінде) инфильтрация аймағының 50% 

және одан да көп жоғарылауы, плевралық сұйықтық, абсцесске 

айналуы, азот несепнәр >10,7ммоль/л, ШТҰ-синдромы, сепсис, 

кейбір ішкі мүшелер мен жүйелердің жеткіліксіздігі, есінің 

бұзылуы, қосалқы ауруларының асқынуы. 

 

Емі 

Емнің мақсаты: 

1.  Қоздырғыштың эрадикциясы  

2.  Ауру сиптомдарын төмендету 
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3. Зертханалық көрсеткіштерді және функционалдық 

бұзылыстарды қалпына келтіру. 

4. Өкпе тініндегі инфильтративті өзгерістердің қалпына келуін 

қамтамасыз ету  

5. Аурудың асқыныстарын алдын алу 

 

1. Амбулатория жағдайында ауруханадан тыс пневмонияның 

антибактериялды терапиясы 

 

Амбулаторлық тәжірибеде микробқа қарсы ДЗ ауыз арқылы 

тағайындаудың артықшылығы бар.  ДЗ таңдау кезінде  ауыз арқылы  

пенициллиндер  немесе II кезеңдік цефалоспориндерге артықшылық 

беріледі. Дәріні ішке қабылдауға мүмкін болмаған  кезде 

антибиотиктерді парентеральдық жолмен енгізу ақталған болып 

саналады. 

 

Қосалқы ауруы жоқ,  60  жастан  кіші  науқастардың ауыр 

емес ауруханадан тыс пневмониясының терапиясы 

 

1. ДЗ таңдау: 

- Амоксициллин  ішке 0,5-1,0 г 3 рет күніне, 7-10 күн  

немесе   

- Азитромицин  ішке бірінші күні 0,5 г 1 рет күніне, содан кейін 0,25 

г 1 реттен 4 күн  

немесе  

- Кларитромицин  ішке 0,5 г 2 рет күніне, 7- 10күн  

немесе  

- Рокситромицин  ішке 0,15 г 2 рет күніне, 7-10 күн  

немесе  

 

2. Баламалы ДЗ  (этиологиясы  атипті  түріне күмән  туындағанда): 

- Доксициклин  ішке 0,1 г 2 рет күніне,  7-10 күн  

немесе 

- Левофлоксацин  ішке 0,5 г 1 рет күніне,  7-10 күн  

 

60  жастан  асқан және/немесе  қосалқы а уыруы  бар 

нақастардың ауруханадан  тыс  пневмонияның  терапиясы 
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1. ДЗ таңдау: 

- Амоксициллин/клавуланат  ішке тамаққа дейін немесе кейін 500 

мг/125 мг немесе  875мг/125 мг 3 рет күніне  немесе 1г 2 рет күніне,  

7-10 күн  

немесе   

- Цефуроксим  ішке тамақтан кейін 0,5 г 2 рет күніне,  7-10 күн  

 

2. Баламалы  ДЗ : 

- Левофлоксацин  ішке 0,5 г 1 рет күніне, 7-10 күн  

немесе 

- Цефтриаксон  бұлшық етке 1-2 г 1 рет күніне,  7-10 күн  

 

2. Стационар  жағдайында  ауруханадан  тыс пневмонияның 

антибактериялдық  терапиясы  

 

Госпитализация жасалған науқастарда жиі пенвмонияның ауыр 

ағымды түрі байқалады, сондықтан сатылы терапия қолданған 

мақсатқа сай болады, яғни емді парентералдық антибиотиктерден 

бастайды, содан соң 3-4 күнде белгілі клиникалық тиімділікке қол 

жеткізгенде (қызбаны қалыпқа келтіру, интоксикация және басқа 

ауру симптомдарының төмендеуі) антибиотиктерді парентералдық 

енгізу жолынан ауыз арқылы енгізуге антимикробты терапияның 

толық курсы аяқталғанға дейін жүргізілуі мүмкін. Пневмонияның 

жеңіл ағымында госпитализацияланған науқастарды антимикробты 

препараттарды пероральдық жолмен қабылдаудан бастаған жөн 

болады. 

 

Орта  және  ауыр  дәрежелі  пневмонияның  терапиясы  

 

1. ДЗ таңдау: 

- Амоксициллин/клавуланат  т/і 1,2 г 3 рет күніне,  3-4 күн  

немесе  

- Цефуроксим т/і немесе б/е 0,75 г 3 рет күніне,  3-4 күн  

немесе 

- Цефуроксим аксетил - таблеткалар, қабықшамен қапталған 250мг 

немесе 

- Цефтриаксон  т/і немесе б/е 1-2 г 1 рет күніне,  3-4 күн  

немесе 
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- Цефотаксим  т/і немесе б/е 1-2 г 2-3 рет күніне,  3-4 күн  

 

2. Баламалы ДЗ : 

- Левофлоксацин т/і 0,5 г 1 рет күніне,  3-4 күн. 

 

 

Ауруханадан  тыс  ауыр  дәрежелі  пневмонияның 

терапиясы:  

 

1. ДЗ таңдау: 

- Азитромицин 0,5 г 1 рет күніне, 7-10 күн ішінде  

немесе 

- Кларитромицин т/і 0,5 г 2 рет күніне,  10 күн ішінде  

немесе 

- Спирамицин 1,5 млн ХБ 3 рет күніне  

+ 

- Амоксициллин/клавуланат т/і 1,2 г 3 рет күніне,  10 күн ішінде  

немесе 

- Цефтриаксон т/і 1-2 г 1 рет күніне,  10 күн ішінде  

немесе 

- Цефепим т/і 1-2 г 2 рет күніне,  10 күн ішінде  

немесе 

- Цефотаксим т/і 1-2 г 2-3 рет күніне,  10 күн. 

 

2. Баламалы ДЗ: 

- Левофлоксацин т/і 0,5 г 1-2 рет күніне,  10 күн  

немесе 

- Офлоксацин т/і 0,4 г 2 рет күніне,  10 күн  

+ 

- Цефотаксим т/і 1-2 г 2-3 рет күніне,  10 күн  

немесе 

- Цефтриаксон т/і 1-2 г 1 рет күніне,  10 күн. 

 

3. P. Aeruginosa тудырған пневмония терапиясы: 

 

- Имипенем т/і 0,5 г 3-4 рет күніне 

 немесе  

- Меропенем т/і 0,5 г 3-4 рет күніне  
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немесе 

- Цефепим т/і немесе б/е 1-2 г 2 рет күніне  

немесе 

- Цефоперазон/сульбактам т/і 2-4 г 2 рет күніне 

немесе  

- Цефтазидим т/і немесе б/е 1-2 г 2-3 рет күніне 

немесе  

- Амикацин б/е немесе т/і 15-20 мг/ кг 1 рет күніне, 10 күн.  

 

Жоғарыда аталған препараттарды емдеуге қолдану ұзақтығы 

жеке тұлға ерекшеліктеріне сай  анықталады.  

Егер клиникалық және/немесе эпидемиологиялық мәліметтер 

микоплазмалық немесе хламидиялық этиологияны көрсеткен 

жағдайда терапия ұзақтығы 14 тәулікке созылады. 

S. aureus және Enterobacteriaceae тудырған ауруханасыртылық 

пневмонияның антибактериалдық терапиясының ұзақтығы 14-21 

тәулік. Легионеллезды пневмонияның емдеу ұзақтығы 21 тәулікті 

құрайды. 

 

Ауруханадан тыс пневмонияның симптоматикалық 

терапиясы: 

 

Қақырық түсіретін ДЗ: 

- Амброксол ішке 30 мг 3 рет күніне, 2 күн ішінде, содан кейін 30 мг 

2 рет күніне, 7-10 күн  

немесе 

- Ацетилцистеин ішке 200 мг 3-4 рет күніне, 7-10 күн  

немесе 

- Бромгексин ішке 8-16 мг 3 рет күніне,  7-10 күн;   т/і немесе б/е 16 

мг 2-3 рет күніне, 7-10 күн  

немесе 

- Карбоцистеин ішке 750 мг 3 рет күніне,  7-10 күн. 

 

Жүкті әйелдердегі ауруханадан тыс пневмониялар 

 

Жүкті әйелдердегі пневмониялар әйел денсаулығы және 

болашақ бала денсаулығына қауіпті. Ұрықты оттегімен қамтамасыз 

ету тікелей ананың қанының оксигенация деңгейіне байланысты. 
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Респираторлы жүйенің патологиясы кезінде тыныс алудың 

жеткіліксіздігі ұрықта гипоксия тудырады.     

Антибактериалдық емді диагноз қойылғаннан кейін 4 сағат 

көлемінде тағайындалуы керек, ол аурудың мүмкін болатын 

қоздырғыштарына қарсы бағытталған сонымен бірге мына 

жағдайлар ескеріледі: жергілікті эпидемиологиялық ахуал, 

резистенттілік, аурудың клиникалық ағымы мен ауырлық 

дәрежесінің ерекшеліктері, жүктілік мерзімі, аллергологиялық 

сыртартпа, қосалқы аурулары, антибиотиктердің жақпауы немесе 

жағымсыз әсерлері, препараттың құны. Жүктілікке байланысты 

антибактериалдық заттың бір реттік және тәуліктік мөлшері орташа 

терапевтік мөлшерден төмендетілмеуі міндетті. Айқын көрсетілген 

бүйрек жеткіліксіздігінде ғана мөлшерінің төмендетілуі мүмкін. 

 

ДЗ таңдау: 

Амоксициллин ішке  500 мг 3 р/күн; 

Амоксициллин/клавуланат ішке 625 мг 3 р/ күн немесе т/і  1,2 г 3 

р/күн; 

Ампициллин т/і немесе б/е 1 г 4 р/күн; 

Цефуроксим аксетил ішке 500 мг 2 р/күн. 

Цефотаксим т/ і немесе б/е 1 г 3 р/күн; 

Цефтриаксон т/і немесе б/е 1 г 1 р/күн; 

Цефуроксим т/і немесе б/е 1,5 г 3 р/күн. 

 

Бета-лактамдарға аллергия болған жағдайда спирамицин ішке 3 

млн ХБ 2 р/ күн немесе т/і 1,5 млн ХБ 3 р/ күн тағайындалады.  

Соңғы 3 айда қабылдаған антибиотиктерді ескере отырып, 

мұқият жиналған дәрілік сыртартпадан кейін антибактериалды 

препараттарды таңдау жүргізіледі.  

Жүктілік кезінде мына антибактериалдық препараттарды 

тағайындау қарсы көрсеткіш болады: доксициклин, ко-тримоксазол, 

сульфаниламидтер, фторхинолондар.  

Қазіргі таңда биогенді стимуляторларды, антигистаминді 

препараттарды, сонымен қоса стероидты емес қабынуға қарсы, 

саңырауқұлақтарға қарсы дәрілік заттарды біріңғай, мақсатты түрде 

тағайындаудың лайықты дәлелдері жоқ. Аты аталған 

препараттардың тиімділігі рандомизирленген бақыланатын 

зерттеулер нәтижесімен дәлелденбеген, сондықтан бұл 
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препараттарды  жүкті әйелдерге ауруханадан тыс пневмония 

кезінде тағайындаудың ешқандай негізі жоқ және  әрі қарай 

зерттеуді қажет етеді. 

 

Қателіктер мен негізделмеген тағайындаулар 

 

Ауруханадан тыс пневмония кезіндегі емдеудің қателіктері: 

 ■ амбулатория жағдайында ауыр емес пневмонияға 

біріктірілген (екі және одан да көп ДЗ)     антибиотиктерді 

тағайындауға қарағанда — бақыланатын зерттеулерде 

антибиотиктерді монотерапияда тағайындалу тиімділігі 

дәлелденген; бастапқы біріктірілген терапия болжамды 

жақсартпайды. 

■ нистатинмен бірге антибиотик тағайындау. Иммундық жүйесі 

әлсіз  науқастарда антибиотик қабылдау  жағдайында 

саңырауқұлақтық суперинфекцияның даму қауіптілігі 

жоғарыламағандығы анықталған. Сонымен қоса нистатиннің 

сіңірілмеуі ауыз қуысының және жыныс мүшелерінің шырышты 

қабатында кандидоз тудырмайды.  

■ антибиотиктерді барабар емес мөлшерде пероральды 

қолдану, мысалы, эритромицин тәуліктік мөлшері 2г аз, ампицилин 

– 3 г аз, ципрофлоксацин – 1 г аз. 

Мына жағдайларда микробқа қарсы дәрілік заттарды 

ауруханадан тыс пневмония кезінде қолданылуы ақталмаған және 

тиімділігі төмен болады:  

 ампициллин (пероральдық): биожетімділігі  төмен — 

өкпе тініндегі концентрациясы терапевтік мөлшерінен аз  болғанда; 

ауыз арқылы қолданғандағы жағымсыз әсерлері; 

 гентамицин: пневмококкқа қарсы белсенділіктің 

болмауы; бронхөкпе тінінде концентрациясы  төмен болады; 

токсикалылығы жоғары; 

 ко-тримоксазол: пневмококк пен гемофильді таяқшаның 

жоғары деңгейлі төзімділігі; ықпалды токсикалылығы; 

 оксациллин: пневмококктарға қарсы әсер етуінде 

аминопенициллиндерге қарағанда белсенділігі төмен; гемофильді 

таяқшаларға әсері жоқ; 

 пероральдық III кезеңдік цефалоспориндер  — 

цефтибутен, цефиксим: пневмококктарға қарсы өте төмен 
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белсенділік; бағасы II кезеңдік цефалоспориндер мен 

аминопенициллиндерге қарағанда қымбат тұрады; 

 I кезеңдік фторхинолондар — ципрофлоксацин, 

офлоксацин, пефлоксацин, ломефлоксацин: пневмококктарға қарсы 

белсенділігі төмен; төзімді штаммдармен туындаған пневмония 

кезінде клиникалық сәтсіздік қауіпі жоғары; 

 I кезеңдік цефалоспориндер — цефазолин, цефалексин: 

гемофильді таяқшаға белсенділігі төмен; пневмококктарға қарсы 

әсер жағынан пенициллиндерге жол береді. 

 

Пневмонияның антимикробы терапиясының тиімділік 

өлшемдері: 

 

 қызба < 37,5 °С; 

 интоксикацияның жоқтығы; 

 тыныс алу жеткіліксіздігінің жоқтығы; 

 іріңді қақырықтың жоқтығы; 

 қанда лейкоциттердің мөлшері < 10х10
9
/л, нейтрофилдердің < 

80%, жас түрі < 6%; 

 рентгенограммада теріс динамиканың жоқтығы. 

 

Госпитальдық пневмония 

 

Госпитальдық (нозокомиальды, ауруханаішілік) пневмониялар 

– госпитализация жасалғаннан кейінгі 48 және одан да көп сағат 

өткенде дамитын пневмония, оның алдында мына шарт сақталған 

жаңдайда пациент стационарға түскен кезде қандайда бір 

инфекцияның болмауы керек. 

Госпитальдық пневмонияның дамуына әсер ететін себептер: 

■ ӨЖЖ (ИВЛ); 

■ аспирация; 

■ естің бұзылуы; 

■ торако-абдоминальдық оталар; 

■ нейро-бұлшықеттік аурулар; 

■ дәрілік заттарды қолдану — антацидтер, Н2-блокаторлар, 

глюкокортикоидтар. 

Госпитальдық пневмония әдетте, қосалқы ауыр патологиядан 

кейін дамиды және ауыр метаболиттік, айналым бұзылыстары 
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немесе иммунды жетіспеушілік жағдаймен бірге көрініс береді. 

Госпитальдық пневмонияның терапиясы оның ағымына, 

алдында қолданылған кең спектрлі антибиотиктерге, науқастың P. 

Aeruginosa тудырған инфекция даму қауіпіне, алдында болған 

аспирацияға, ӨЖЖ қолданғаннан кейінгі пайда болған  

пневмонияларға байланысты болады. 

 

Кең  спектрлі  антибиотиктерді  қабылдамаған  науқастардағы  

ауыр емес ағымды пневмония 
 

ДЗ таңдау (емдеу сызбасы): 

Т/і 7—14 күн: 

Амоксициллин/клавуланат 1,2 г 3 р/күн +Аминогликозид (амикацин 

15-20 мг/кг 1 р/күн немесе гентамицин 5-7 мг/кг 1 р/күн); 

Тикарциллин/клавуланат 3,2 г 3 р/күн; 

Цефотаксим 2 г 3 р/ күн; 

Цефтриаксон 2 г 1 р/ күн; 

Цефуроксим 1,5 г 3 р/ күн +Аминогликозид (амикацин 15-20 мг/кг 1 

р/ күн немесе гентамицин 5-7 мг/кг 1 р/ күн). 

 

Баламалы ДЗ (емдеу сызбасы):  

Т/і 7—14 күн: 

Левофлоксацин 500 мг 1 р/ күн; 

Моксифлоксацин 400 мг 1 р/ күн; 

Офлоксацин 400 мг 2 р/ күн; 

Пефлоксацин 400 мг 2 р/ күн 

 

Қордағы ДЗ    (егер бастапқы терапия тиімсіз болған жағдайда):  

Т/і 7—14 күн: 

Имипенем 500 мг 3 р/ күн; 

Меропенем 500 мг 3 р/ күн; 

Цефепим 2 г 2 р/ күн; 

Ципрофлоксацин 400 мг 2 р/ күн; 

Эртапенем 1 г 1 р/ күн. 
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Бастапқы терапия ретінде кең спектрлі антибиотиктерді 

қабылдаған науқастардағы ауыр ағымды пневмония 

 

ДЗ таңдау (емдеу сызбасы): 

Т/і 7—14 күн: 

Офлоксацин 400 мг 2 р/ күн ±Аминогликозид (амикацин 15-20 

мг/кг 1 р/ күн немесе гентамицин 5-7 мг/кг 1 р/ күн); 

Пефлоксацин 400 мг 2 р/ күн ±Аминогликозид (амикацин 15-20 

мг/кг 1 р/ күн немесе гентамицин 5-7 мг/кг 1 р/ күн); 

Тикарциллин/клавуланат 3,2 г 3 р/ күн +Аминогликозид 

(амикацин 15-20 мг/кг 1 р/ күн немесе гентамицин 5-7 мг/кг 1 р/ 

күн); 

Цефепим 2 г 2 р/ күн; 

Цефоперазон/сульбактам 2—4 г 2 р/ күн; 

Цефотаксим 2 г 3—4 р/ күн + Аминогликозид (амикацин 15-20 

мг/кг 1 р/ күн немесе гентамицин 5-7 мг/кг 1 р/ күн);  

Цефтриаксон 2 г 1 р/ күн + Аминогликозид (амикацин 15-20 

мг/кг 1 р/ күн немесе гентамицин 5-7 мг/кг 1 р/ күн);  

Эртапенем 1 г 1 р/ күн.  

 

Баламалы ДЗ (емдеу сызбасы):  

Имипенем 500 мг 3 р/ күн;  

Меропенем 500 мг 3 р/ күн;  

Ципрофлоксацин 400 мг 2—3 р/ күн. 

 

1-кесте. Этиологиясы анықталған госпитальдық пневмонияда 

антимикробты препараттарды таңдау [Ересектердегі 

нозокомиальдық пневмония. Ресейлік Ұлттық ұсыныс, 2009] 

 
Микроағзалар Таңдау препараттары Баламалы препараттар 

Грамм теріс 

K. pneumoniae, E. 

coli, 

P. mirabilis (БЛРС-) 

ЦС III–IV кезеңдік 

Пиперациллин/тазобактам 

Цефоперазон/сульбактам 

ФХ 

Карбапенемдер 

K. pneumoniae, E. 

coli, 

P. mirabilis (БЛРС+) 

Карбапенемдер Цефоперазон/сульбактам 

Enterobacter spp., 

Morganella spp., 

Карбапенемдер Цефоперазон/сульбактам + 

амикацин 
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Serratia spp. Цефепим + амикацин 

ФХ + амикацин 

P. aeruginosa Пиперациллин/тазобактам 

Цефоперазон/сульбактам 

Цефепим 

Цефтазидим 

(қажет жағдайда аты 

аталған препараттарға 

амикацин қосуға 

мүмкіндік бар) 

Карбапенемдер 

(меропенем, дорипенем, 

имипенем) 

Ципрофлоксацин 

Левофлоксацин 

Acinetobacter spp. Цефоперазон/сульбактам Карбапенемдер 

(имипенем, меропенем, 

дорипенем) 

ФХ ± АГ (нетилмицин 

немесе амикацин) 

Ампициллин/сульбактам 

S. maltophilia Ко-тримоксазол Пиперациллин/тазобактам 

Тикарциллин/клавуланат 

Грамм оң 

Метициллин 

сезімтал S. aureus 

(MSSA) 

Оксациллин 2 г т/і 4–6 рет 

күніне 

Цефазолин 2 г т/і 3–4 рет 

күніне 

Амоксициллин/клавуланат 

Клиндамицин 

Метициллин 

резистентті 

S. aureus (MRSA) 

Линезолид Ванкомицин 

Ко-тримоксазол ± 

рифампицин (егер 

линезолид және 

ванкомицинді қолдану 

мүмкін болмаған 

жағдайда) 

S. pneumoniae Цефотаксим 

Цефтриаксон 

Цефепим 

Амоксициллин/клавулана

т 

Левофлоксацин 

Моксифлоксацин 

«Атипті» 

Legionella spp. Левофлоксацин 

Моксифлоксацин 

Эритромицин ± 

рифампицин 
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Өкпенің жасанды желдетуі немесе P.aeruginosa қауіпі 

кезіндегі пневмониялар 

 

ДЗ таңдау (емдеу сызбасы):  

Т/і 7—14 күн:  

Пиперациллин/тазобактам 4,5 г 3 р/ күн; 

Цефепим 2 г 2 р/ күн;  

Цефоперазон 2 г 3 р/ күн;  

Цефоперазон/сульбактам 4 г 2 р/ күн;  

Цефтазидим 2 г 3 р/ күн;  

Ципрофлоксацин 400 мг 2—3 р/ күн. 

Моксифлоксацин 400 мг 1 р/ күн 

 

Баламалы ДЗ (емдеу сызбасы):  

Бастапқы терапия тиімді емес жағдайда: 

+ Амикацин 15 мг/кг 1 р/ күн кез келген алдыңғы терапиямен; 

Имипенем 500 мг 3 р/ күн; 

Меропенем 500 мг 3 р/ күн. 

 

Егер терапияның екінші кезеңі тиімсіз болған және 

микробиологиялық зерттеулердің мәліметтері болмаған жағдайда: 

 

+ Ванкомицин т/і 1 г 2 р/ күн немесе рифампицин т/і 300—450 

мг 2 р/ күн (грамм оң бактерияларға әсерін жоғарылату үшін).  

 

Егер үшінші кезең тиімсіз болған жағдайда:  

Флуконазол т/і 400 мг 1 р/ күн. 

 

Аспирационды пневмония 

РИТБ-нен (хирургия, неврология)  тыс жатқан пациенттер  

 

ДЗ таңдау (емдеу сызбасы):  

Т/і 7—14 күн: 

Левофлоксацин 500 мг 1 р/ күн + Метронидазол 500 мг 3 р/ күн;  

Офлоксацин 200—400 мг 2 р/ күн + Метронидазол 500 мг 3 р/күн; 

Пефлоксацин 400 мг 2 р/ күн + Метронидазол 500 мг 3 р/күн; 

Тикарциллин/клавуланат 3,2 г 3 р/ күн;  

Цефотаксим 2г 3 р/күн + Метронидазол 500мг 3 р/күн; 
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Цефоперазон/сульбактам 4 г 2 р/ күн;  

Цефтриаксон 2 г 1 р/ күн + Метронидазол 500 мг 3 р/ күн;  

Ципрофлоксацин 400 мг 2 р/ күн + Метронидазол 500 мг 3 р/ күн.  

 

Баламалы ДЗ (емдеу сызбасы):  

Т/і 7—14 күн:  

Имипенем 500 мг 3 р/ күн;  

Меропенем 500 мг 3 р/ күн;  

Эртапенем 1 г 1 р/ күн. 

 

Өкпенің жасанды желдету аппаратында жатқан науқастардағы 

пневмония 
 

ДЗ таңдау (емдеу сызбасы): 

Пиперациллин/тазобактам 4,5 г 3 р/ күн; 

Цефепим 2 г 2 р/ күн + Метронидазол 500 мг 3 р/ күн; 

Цефоперазон/сульбактам 4 г 2 р/ күн; 

Цефтазидим 2 г 3 р/ күн + Метронидазол 500 мг 3 р/ күн.  

 

Баламалы ДЗ (емдеу сызбасы):  

Имипенем 500 мг 3 р/ күн; 

Меропенем 500 мг 3 р/ күн. 

 

 

ӨКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ОБСТРУКТИВТІ АУРУЫ 

 

Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы (ӨСОА) - емдеуге  

және алдын алуға көнетін ауру, оған үдемелі ауа көлемінің шектелуі 

тән болады, бұл өршімелі ауру, онда ауа өткізетін жолдардың 

(бронхтар) және өкпе тінінің залалды шаң бөлшектері мен газдарға 

созылмалы қабыну үрдісінің күшеюімен жауап беру байқалады. 

 

Этиологиясы және патогенезі 

ӨСОА ауа өткізетін жолдардың созылмалы қабынуымен жүреді 

онда бронхтардың дистальдық бөліктері және өкпе  паренхимасы 

зақымданады, эмфизема дамиды, ауа ағыстарының жартылай 

қайтымды және қайтымсыз шектелуімен сипатталады. 

ӨСОА даумына әсер ететін себептер: 
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 Темекі шегу  

 Генетикалық бейімділік 

 Бронх демікпесі 

 Созылмалы бронхит 

 Респираторлық инфекциялар 

Темекі түтіні мен токсикалық газдар бронх эпителийінде 

орналасқан кезбе нервтің ирритативті рецепторларына 

тітіркендіргіш әсер көрсетіп, бронхоспастикалық реакцияларды 

тудыратын вегетативті нерв жүйесінің холинергиялық механизімін 

белсендіреді. Қауіп себептерының әсерінен аурудың бірінші 

кезеңінде бронхтардың жыбыр эпителийінің кірпікшелерінің 

қозғалысы бұзылады, кейде толығымен тоқтауға да әкеліп соғуы 

мүмкін. Кірпікшелі эпителий жасушалары азайып, бокал тәрізді 

жасушалар көбейіп, эпителийдің метаплазиясы дамиды. 

Бронхиалдық секрет құрамы өзгереді (тұтқырлығы мен адгезиясы 

жоғарылайды). Этиологиялық себептердың  негізгі әсері созылмалы 

қабынудың дамуы. Қабынудың  барлық кешенді мехнизмдері 

ӨСОА-на тән екі негізгі үрдістің түзілуіне алып келеді: бронх 

өткізгіштігінің бұзылысы және центрилобулярлы, панлобулярлы 

эмфиземаның дамуына әкеледі.  

 

Жіктелуі 

Клиниикалық түрі бойнша  ӨСОА: 

-  Көбіне  бронхитикалық –  клиникалық көрінісінде бронхит 

белгілері (жөтелу гиперсекрециялық қақырық, аускультация кезінде 

құрғақ экспираторлық немесе ылғалды сырылдар), өкпе желдетуінің 

бұзылуы, гипоксемия, диффузды цианоз және созылмалы  

декомпенсирленген өкпелі- жүрек дамуына әкеледі. 

- Көбіне  эмфизематозды -  клиникалық көрінісінде өкпе 

эмфиземасы белгілері – ентігу, аздаған бронхит белгілері болуымен 

сипатталады. Жөтел құрғақ немесе қақырықсыз, өкпеде сырылдар 

жоқ немесе өте аз сезіледі. Бет әлпеті қызарған, себебі, қанның 

газдық құрамы онша өзгермейді, дене салмағы төмендеген. 

ӨСОА  науқастарының клиникалық санаты:  

А санаты:  

- Спирография мәліметтері бойынша ауа ағынының шектеу 

дәрежесі – 1 немесе 2 дәреже 

- Жыл бойы асқыну саны – 0-1 
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- САТ сұрастыру бойынша  балл саны < 10 

- mMRC сұрастыру бойынша балл саны – 0-1 

В санаты: 

- Спирография мәліметтері бойынша ауа ағынының шектеу 

дәрежесі – 1 немесе 2 дәреже 

- Жыл бойы асқыну саны – 0-1 

- САТ сұрастыру бойынша балл саны ≥10 

- mMRC сұрастыру бойынша балл саны ≥ 2 

С санаты:  

- Спирография мәліметтері бойынша ауа ағынының шектеу 

дәрежесі – 3 немесе 4 дәреже 

- Жыл бойы асқыну саны >2 

- САТ сұрастыру бойынша балл саны < 10 

- mMRC сұрастыру бойынша балл саны – 0-1 

D санаты: 

- Спирография мәліметтері бойынша ауа ағынының шектеу 

дәрежесі – 3 немесе 4 дәреже 

- Жыл бойы асқыну саны >2 

- САТ сұрастыру бойынша балл саны ≥10 

- mMRC сұрастыру бойынша балл саны ≥ 2 

 

Ауа ағынының шектеу дәрежесі: 

1 дәреже: ФШАК1/ФӨОК < 70% болуы керек көрсеткіштерден; 

ФШАК1 ≥ 80% болуы керек көрсеткіштерден; 

2 дәреже: ФШАК1/ФӨОК < 70% болуы керек көрсеткіштерден; 

ФШАК1 79-50% болуы керек көрсеткіштерден; 

3 дәреже: ФШАК1/ФӨОК < 70% болуы керек көрсеткіштерден; 

ФШАК1 49-30% болуы керек көрсеткіштерден; 

4 дәреже: ФШАК1/ФӨОК < 70% болуы керек көрсеткіштерден; 

ФШАК1 < 30% болуы керек көрсеткіштерден. 

 

Асқынудың болуы 

Жөтелдің күшеюі, ентікпе, қақырық мөлшерінің және онда іріңнің 

көбеюімен көрініс береді.  Қызуының көтерілуі, интоксикациялық 

синдром болуы мүмкін. 

 

Тыныс алу жеткіліксіздігінің дәрежесі: 

ТЖ I – ерте жүктемелерден кейін немесе тауға шыққан кезде немесе 
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бір сатыға көтерілген кездегі ентікпе  

ТЖ II –  тегіс беткейде жүрген кезде туындайтын ентікпе 

ТЖ III – тыныштық жағдайындағы ентікпе (тыныштық жағдайында 

ауа жетспеушілік сезімі және тыныс алу жиілігі 20 дан жоғары 

минутына) 

 

Асқынысы: созылмалы өкпелік-жүрек, екіншілік полицитемия, 

экссудативті плеврит, плевра эмпиемасы,  ішкі себептерден болған 

пневмоторакс және т.б. 

 

Диагностикалық өлшемдер 

ӨСОА науқастарына созылмалы жөтелге (оның ұзақтығы соңғы 

2 жыл көлемінде жылына бірнен соң бірі 3 айдан кем емес уақыт 

аралығында), созылмалы қақырықтың бөлінуі, ентікпе шағымдары 

тән. 

Сыртартпада мынандай қауіп себептерын көруге болады: 

 Темекі шегу 

 Өндірістік қызметі ингаляционды ирританттар 

экспозициясымен байланысты: шаңдар, газдар, булар, химиялық 

аэрозолдар.  

 Тұрғын үй бөлмелерінде тағам дайындау мен жылыту кезінде 

нашар желдетілетін   ғимараттарда органикалық жанармай-отын 

жану өнімдерімен ластанған.  

 Тұрғын үй ғимараттарын қоршаған ауаның ластануы 

(қолайсыз экологиялық жағдай) ӨСОА-ның қауіпті себебі ретінде 

толық зерттелмеген. 

Физикалық қарау кезінде цианоз (гипоксемия болғанда), тыныс 

алу жеткіліксіздігінің белгілері, бөшке тәрізді көкірек қуысы, қорап 

дыбысты перкуторлық тон, құрғақ экспираторлы, кей жағдайда 

инспираторлы, ылғалды сырыл анықталады. 

Зертханалық зерттеу кезінде ерекше өзгерістер байқалмайды.  

Аспаптық  зерттеулер 

Бронхиальды обструкцияны растайтын спирография 

мәліметтері: 

 ФӨОК төмендеуі 

 ФШАК1/ФӨОК арақатынасының төмендеуі 

 ФШАК1 төмендеуі  

 «Ағым-көлем» ілмегінің экспираторлы үзіндінің депрессиясы  
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 Экспирацияның  лездік көлемді жылдамдық көрсеткіштерінің 

төмендеуі (МОС25, МОС50, МОС75) 

 Обструкцияның қайтымдылығының жоқтығы немесе 

бронхолитиктармен сынамада жартылай кайтымдылығының болуы. 

 

Емдеу: 

Емнің мақсаты: 

1. Аурудың дамуын тоқтату 

2. Аурудың сиптомдарын басу  

3. Физикалық жүктемелерге төзімділікті жоғарылату 

4. Науқастың жалпы жағдайын жақсарту 

5. Аурудың өршуін алдын алу және емдеу 

6. Аурудың асқыныстарын алдын алу және емдеу 

7. Өлім-жітімді төмендету  

8. Емнің жағымсыз әсерін болдырмау немесе азайту 

Медикаментозды емес терапияға темекі шегуді тоқтату кіреді. 

 

 

ӨСОА медикаментозды терапиясы 

 

β2  - агонистер 

Қысқа әсерлі β2-агонистерді үнемі қолдану және оларды қажет 

жағдайда пайдалану ФШАК1 көрсеткіштерін жоғарылатады және 

сиптомдардың көрінісін төмендетеді (дәлелділік деңгейі В). Ұзақ 

уақыт әсер етуші бронхолитиктерді қолданатын науқастарға қысқа 

әсерлі β2-агонистерді жоғары мөлшерде қажеттілігі үшін қолдану 

ұсынылмайды. Себебі бұндай тәсілге  клиникалық зерттеулер 

мәліметтеріне сай қолдау көрсетлмейді және кері әсерлердің 

дамуына әкелуі мүмкін.   

Ұзақ уақыт әсер етуші ингаляционды β2-агонистер 12 және одан 

да көп сағат әсер етеді. Формотерол және салметерол ФШАК1 

көрсеткіштерін, өкпелік сыйымдылықтарды, ентігудің 

айқындылығын, өмірдің сапасын жақсартады және асқыну 

жиіліктерін азайтады (дәледілік деңгейі А), бірақ өлім көрсеткіші 

мен өкпенің қызметін  ың төмендеуіне әсер етпейді. Салметерол 

госпитализация жиілігін төмендетеді (дәледілік деңгейі В).  

Индакатерол –  әсер ету ұзақтығы 24 сағат болатын, жаңа, ұзақ 

әсер етуші β2агонист. Ол  ФШАК1  көрсеткіштерін жоғарылатып, 
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ентігудің айқындылығын төмендетеді және науқастың өмір сапасын 

жоғарылатады (дәледілік деңгейі А). 

 

Антихолинергиялық препараттар 

ӨСОА науқастарында мускариндік рецепторлар деңгейінде 

ацетилхолин әсерін блоктау антихолинергиялық препараттардың 

(ипратропия бромид, окситропия бромид, тиотропия бромид 

сияқтылар) негізгі әсері болып табылады. 

Тиотропия  бромидты қолдану асқынысты және соған қатысты 

госпитализация жиілігін, сиптомдар айқындылығын төмендетеді, 

жалпы денсаулық жағдайын жақсартады (дәледілік деңгейі А) және 

өкпелік реабилитацияның тиімділігін жоғарылатады (дәледілік 

деңгейі В).  

 

Метилксантиндер 

Теофиллин – ең жиі қолданылатын метилксантин. Теофиллин 

ингаляционды ұзақ әсер етуші бронхолитиктерге қарағанда әсер 

етуі төмен, науқастарға жағымдылығы нашар және бұл топ 

препараттарын қолдану ұсынылмайды. Бірақ, ӨСОА тұрақты 

ағымында плацебомен салыстырғанда теофиллинді қолдану 

біріңғай бронхолитикалық әсер көрсетеді (дәледілік деңгейі А). 

Теофилинді қолдану плацебомен салыстырғанда кейбір мәліметтер 

бойынша симптомдардың айқындылығының төмендеуі атап 

көрсетілген. Салметеролдың жалғыз өзін қолданғанға қарағанда 

теофиллинді салметеролмен бірге қолданғанда ФШАК1 

көрсеткішінің едәуір жоғарылауын және ентігудің азайғанын 

көреміз (дәледілік деңгейі В). ӨСОА науқастарында теофиллин аз 

мөлшерде асқыну санын төмендетеді, бірақ өкпенің бронх 

дилатациясынан кейінгі  қызметін   жоғарылатпайды (дәледілік 

деңгейі В). 

 

Біріктірілген бронхолитикалық терапия 
Бронхолитиктердің мехнизмі және әсер ету ұзақты әр түрлі 

препараттармен біріктірілуі  бронходилатацияның деңгейін 

жоғарылатады немесе жағымсыз әсері төмен болуы мүмкін. 

Мысалы, қысқа әсер етуші β2агонистер мен антихолинергиялық 

препараттарды жеке-жеке қолданғанға қарағанда екеуінің 

біріктірілуі ФШАК1 көрсеткішін едәуір жоғарылатады. β2агонист, 
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антихолинергилық препарат және/немесе теофиллин біріктірілуі 

өкпе қызметінің  қосымша жоғарылауына алып келуі мүмкін. 

Формотерол және тиотропий біріктірілуін қысқа уақыт қолдану екі 

препараттың біреуін ғана қолданғанға қарағанда ФШАК1 

көрсеткішіне айқын әсер көрсетеді (дәледілік деңгейі В). Қысқа әсер 

етуші  β2-агонист және  антихолинергиялық препарат біріктірілуі 

осы ДЗ жеке-жеке әсеріне қарағанда едәуір ФШАК1 көрсеткішін 

жоғарылатады және симптомдардың айқындылығын төмендетеді 

(дәледілік деңгейі В). 

 

Ингаляционды глюкокортикостероидтар (беклометазон 

дипропионат, будесонид, флутиказон пропионат) 

Ингаляционды ГКС-мен жоспарлы түрде емдеу ФШАК1 

көрсеткішін қалыптыдан <60% , ӨСОА науқастарында аурудың 

симптомдарына оң әсерін көрсетеді, өкпенің қызметіне, өмір 

сапасына және өршу жиілігін төмендетеді (дәледілік деңгейі А). 

 

Беклометазон  ингаляцияда 1500 мкг/ күн  4 рет немесе 

Будесонид  ингаляцияда 1000 мкг/ күн 2  рет немесе 

Флутиказон  ингаляцияда 1000 мкг/ күн 2 рет 

 

Ингаляционды ГКС және бронхолитиктардың біріктірілген 

терапия 

 

Ингаляционды ГКС және ұзақ уақыт әсер етуші β2-агонистпен 

біріктірілуі осы ДЗ-дың жеке-жеке қолданылуына қарағанда едәуір 

әсерлі болып келеді. Ол орташа (дәледілік деңгейі В) және ауыр 

жағдайдағы (дәледілік деңгейі А) ӨСОА науқастарының асқыну 

жиілігін төмендетіп, өкпе қызметін және жалпы денсаулық 

жағдайын жоғарылатады. 

 

Салметерол/флутиказон ұнтақты ингалятор 50 мкг/250 мкг 1 

мөлшерден 2 р/ күн немесе 50 мкг/500 мкг 1 мөлшерден 2 р/ күн 

немесе 

Формотерол/будесонид 4,5 мкг/160 мкг ингаляция түрінде 2 

мөлшерден 2 р/ күн 

 

 



136 

 

Фосфодиэстераза-4 ингибиторлары (рофлумиласт) 

Фосфодиэстераза-4 ингибиторларының негізгі әсері болып 

жасушаішілік цАМФ-тың ыдырауын тежеп қабынуды төмендету. 

Фосфодиэстераза-4 ингибиторлары ӨСОА емдеуіне қолданатын 

ингаляционды препараттарға қарағанда жағымсыз, кері әсері көп 

болып келеді. Солардың ішіндегі ең жиі кездесетіні құсу, тәбетінің 

болмауы, іштің ауырсынуы, диарея, ұйқының бұзылысы және бас 

ауыруы.  

 

Антибиотиктер 

ӨСОА ауруында алдын – алу  мақсатында үнемі 

антибиотиктерді қолдану асқыну жиілігін төмендетпейтіні 

дәлелденген. Қазіргі таңда ӨСОА-ның инфекционды өршуі және 

басқа да бактериялды инфекциясында (дәледілік деңгейі В) 

қолдануға қарағанда, антибиотиктерді басқа мақсаттарда қолдану 

тиімділігі туралы дәлелдер жоқ.  

 

Муколитикалық және антиоксиданттық заттар  

Көптеген ұзақ уақытты зерттеулерде ӨСОА кезінде жүйелі 

түрде муколитикалық препараттарды қолдану туралы 

мәліметтерден қарама-қайшы нәтижелер алынған. Қақырығы 

тұтқыр кейбір науқастарда муколитикалық препараттарды қолдану 

кезінде жақсару болады, бірақ жалпы терапиялық әсері онша тиімді 

емес; қазіргі уақытта бұл препараттарды кең көлемде қолдану 

ұсынылмайды (дәледілік деңгейі D). 

Антиоксиданттық әсері бар N-ацетилцистеин препаратын 

қолдану кезінде мынандай гипотеза қалыптасты – қайталамалы 

өршуі бар науқастарда жақсы әсер көрсетеді (дәледілік деңгейі В). 

Кейбір дәледерде ингаляционды ГКС-мен емделмеген ӨСОА 

науқастарды карбоцистеин және N-ацетилцистеин сияқты 

муколитиктермен емдегенде асқыну жиілігі төмендеуі мүмкін 

(дәлелдік деңгейі В).  

  

Иммундық  реттеушілер (иммуностимуляторлар, 

иммуномодуляторлар)  

Иммундық реттеушілерді қолданған ӨСОА науқастарының 

зерттеуінде асқынулардың жиілігі мен ауырлығы төмендегені 

байқалды.  
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Басқа препараттар  
Недокромил және лейкотриен антогонистерін сәйкесінше 

тестлеу жүргізілмегендіктен, оларды ӨСОА кезінде қолдану 

ұсынылмайды. Орташа аурылық және ауыр дәрежедегі ӨСОА бар 

науқастарда антиTNFαантиденелер (инфликсимаб) қолданылудың 

артықшылығының дәлелдері жоқ, бірақ тексерілгенде (қатерлі ісік 

дамуы және пневмония сияқты) зиянды  жақтары бар екендігінің 

кейбір дәлелдері анықталған. ӨСОА кезінде шөптермен емдеудің 

әсерлілігі туралы дәлелдер жоқ; басқа баламалы емдік тәсілдер 

(мысалы, акупунктура, гомеопатия) сәйкесінше тест арқылы 

тексеруден өтпеген. 

 

Оттегімен емдеу 

Созылмалы тыныс алу жеткіліксіздігі және тыныштық 

жағдайында айқын гипоксемиясы бар науқастарға ұзақ уақыт оттегі 

(>15 сағат күніне) тағайындау олардың өміршеңдігін 

жоғарылататындығын көрсетті (дәлелділік деңгейі В). 

Ұзақ уақыт оттегіні тағайындау келесі топ науқастарына 

көрсетілген: 

• РаО2 ≤7,3 кПа (55 мм сын. бағ.) немесе SaО2 ≤88% 

гиперкапниямен бірге немесе жоқ (дәлелділік деңгейі B) 

немесе 

• 7,3 кПа (55 мм сын. бағ.) ≤ РаО2 ≤ 8,0 кПа (60 мм сын. бағ.) 

немесе SaО2 ~88% іркілген жүрек жеткіліксіздігін көрсететін 

өкпелік гипертензия, шеткері ісінулер немесе полицитемиясы бар 

науқастарда  (гематокрит >55%) (дәледілік деңгейі D). 

 

ӨСОА  I кезеңін  емдеу (жеңіл ағымы) 

 

ДЗ таңдау: 

Ипратропия бромид 20 мкг ингаляция түрінде 1-2 мөлшерде 

немесе 

Ипратропия бромид/фенотерол 50 мкг/20 мкг ингаляция түрінде 1-2 

мөлшерде 

немесе 

Сальбутамол 100 мкг ингаляция түрінде 1-2 мөлшерде 

немесе 
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Фенотерол 100 мкг ингаляция түрінде 1-2 мөлшерде 

 

Баламалы ДЗ: 

Сальбутамол ішке 2-4 мг қажетіне қарай 

 

ӨСОА II кезеңін емдеу (орташа ағымы) 

 

ДЗ таңдау  

Сызба 1 

Ипратропия бромид 20 мкг ингаляция түрінде  2 мөлшерден 4 р/ күн 

үнемі 

немесе 

Салметерол 25 мкг ингаляция түрінде 2 мөлшерден 2 р/ күн үнемі 

немесе 

Тиотропия бромид 18 мкг ингаляция түрінде 1 мөлшер 1 р/ күн 

үнемі 

немесе 

Формотерол 9-12 мкг ингаляция түрінде 1 мөлшерден 2 р/ күн үнемі  

Сызба 2 

Ипратропия бромид 20 мкг ингаляция түрінде 2 мөлшерден 4 р/ күн 

үнемі немесе 

Тиотропия бромид 18 мкг ингаляция түрінде 1 мөлшер 1 р/ күн 

үнемі 

+ 

Салметерол 25 мкг ингаляция түрінде 2 мөлшерден 2 р/ күн үнемі 

немесе 

Формотерол 9-12 мкг ингаляция түрінде 1 мөлшерден 2 р/ күн үнемі 

+ 

Теофиллин (ұзақ әсерлі түрі) ішке 0,2-0,3 г-нан 2 р/ күн үнемі 

 

Баламалы ДЗ: 

Ипратропия бромид/фенотерол 50 мкг/20 мкг ингаляция түрінде 2 

доздан 4 р/ күн үнемі 

+ 

Теофиллин (ұзақ әсерлі түрі) ішке 0,2-0,3 г-нан 2 р/ күн үнемі 
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ӨСОА III және IV кезеңінларын емдеу (ауыр және өте ауыр 

ағымы) 

 

Сызба 1 

Ипратропия бромид 20 мкг ингаляция түрінде 2 мөлшерден 4 р/ күн 

үнемі немесе 

Тиотропия бромид 18 мкг ингаляция түрінде 1 мөлшер 1 р/ күн 

үнемі 

+ 

Салметерол 25 мкг ингаляция түрінде 2 мөлшерден 2 р/ күн үнемі 

немесе 

Формотерол 9-12 мкг ингаляция түрінде 1 мөлшерден 2 р/ күн үнемі 

+ 

Теофиллин (ұзақ әсерлі түрі) ішке 0,2-0,3 г-нан 2 р/ күн үнемі 

Сызба 2 

Ипратропия бромид/фенотерол 50 мкг/20 мкг ингаляция түрінде 2 

мөлшерден 4 р/ күн үнемі 

+ 

Теофиллин (ұзақ әсерлі түрі) ішке 0,2-0,3 г-нан 2 р/ күн үнемі 

 

ӨСОА  асқынуларын  емдеу 

 

ӨСОА өршуі кезінде ғана антибактериалдық терапия 

жүргізіледі:  

Haemophilus influenzae, Str. pneumoniae,  Moraxella Catarrhalis 

өршудің ең жиі себебі болып келетін микроағзалар. 

Enterobacteriaceae және Pseudomonas aeruginosa сирек кездесетін 

топтар. 

Антибактериалдық терапия эмпирикалық түрде 7-14 күнге 

тағайындалады. Эмпирикалық антибиотиктік ем  тиімсіздігі кезінде 

антибиотиктерді таңдау in vitro сезімталдылыққа сай жүргізіледі. 

Антибиотиктерді ингаляционды жолмен тағайындауға болмайды. 

Антибиотиктерді алдын алу мақсатында қолдану ұсынылмайды. 

Өршуді емдеу кезінде β-лактамдар, макролидтер және оларды 

бірге қолдану дұрыс болады. 
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 β-лактамдардың ішінен амоксициллинді пероральдық немесе 

тамырішілік 0,5 - 1,0 г-нан х 2-3 рет күніне, ингибиторлардан 

қорғалған пенициллиндер пероральдық немесе тамырішілік 1,0-2,0 г 

х 2 рет күніне. 

 Цефалоспориндердің II немесе III кезеңдік: цефтриаксон, 

цефотаксим – 1,0-2,0 г х 2 рет күніне. Қажет жағдайда мөлшерін 

жоғарылатуға болады. Себінділерде көкіріңді таяқша инфекциясына 

күдіктенгенде немесе анықтағанда көкіріңді таяқшаға белсенді 

цефалоспориндер тағайындалады: цефоперазон, цефепим -  1,0-2,0 г 

х 2 рет күініне, Цефтазидим 1,0-2,0 г х 3 рет күніне. 

 Макролидтер ішінен тағайындалатыны азитромицин  0,5 г х 1 

рет күніне пероральды немесе тамырішілік– 5-6 күн; ровамицин 1,5 

– 3 млн. бірлік х 2 рет күніне.  

 Егер дифференциалдық диагностикасында туберкулез 

талқыланбаған жағдайда респираторлы фторхинолондар 

тағайындалуы мүмкін– (левофлоксацин, моксифлоксацин). 

 

БРОНХ ДЕМІКПЕСІ 

 

Бронх демікпесі (БД) – бұл тыныс жолдарының созылмалы 

қабыну ауруы, оған көптеген жасушалар мен жасушалық 

элементтер қатысады. Созылмалы қабыну бронхиалды 

гипербелсенділікті, әсіресе жиі түнгі және таңғы уақыттардағы 

кеуде қуысының бітелу сезімі мен жөтелдің дамуына алып келеді.  

Бұл көріністер әдетте жайылмалы, бірақ айқындылығы өзгермейтін 

тыныс жолдарының обструкциясына байланысты. Тыныс 

жолдарының обструкциясы ішкі себептермен өздігінен немесе дәрі 

әсеренінен қайтымды. 

 

Жіктелуі 
БД жіктелуі өкпе қызметінің көрсеткіштеріне және клиникалық 

көріністердің симптомдарына баға беру арқылы жүргізіледі. 

Қазіргі таңда маңызды болатын жіктемеде БД-нің деңгейін 

бақылау мен емдеуде ауруды бақылауда ұстауға жету мақсаты 

койылады.  

Бақылау деңгейіне байланысты: бақыланатын, жартылай 

бақыланатын және бақыланбайтын БД деген түрлері болады. 

Бақылауға баға берген кезде БД клиникалық көріністеріне ғана 
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емес, оның болашақта болуы мүмкін қауіп-қатерлерін ескеру қажет 

(ағымының өршулері, өкпенің қызметінің нашарлауы, препараттың 

жағымсыз әсері). 

 

2-кесте. БД бақылау деңгейлері 

 
БД бақылау деңгейлері 

А. Ағымдағы  клиникалық  бақылаудың бағасы (4 апта ішінде) 

Сипаттамалары  Бақыланаты

н БД (барлық 

аталған белгілер 

болған 

жағдайда) 

Жартылай 

бақыланатын БД  

(кез-келген 

көрініс) 

Бақыланба

йтын БД 

Күндізгі 

симптомдар 

Жоқ 

(немесе ˂2 

көрініс 

аптасына) 

˂2 көрініс 

аптасына 

 

 

 

Жартылай 

бақыланатын 

БД-нің үш 

немесе одан да 

көп 

көріністерінің 

болуы 

Белсенділігін 

шектеу 

Жоқ Бар 

Түнгі симптомдар/ 

ояну 

Жоқ Бар 

Шұғыл жағдай 

препараттарын қолдану 

қажеттілігі 

жоқ (немесе 

˂2 көрініс 

аптасына) 

˂2 көрініс 

аптасына 

Сыртқы тыныс алу 

қызметі (ДШЖ немесе 

ФШАК1) 

Қалыпты  < 80% 

міндетті немесе 

жеке ең жақсы 

жеке 

көрсеткіштерден 

(егер белгілі 

болса) 

Б. Болашақ қауіптіліктің бағасы  (өршуі,  тұрақсыздық,  өкпе қызметің   

тез төмендеуі, кері әсерлері) 

Болашақ жағымсыз өршулердің белгісі:  БД нашар клиникалық бақылауы, 

соңғы жыл бойы жиі асқынудың болуы,  БД байланысты шұғыл көмек 

бөлімшесіне жатып шығу, төмен ФШАК1, дәрілік заттардың үлкен мөлшері. 

 

Демікпенің ауырлық дәрежесін анықтау баспалдақты емге 

сәйкес бастапқы ем көлемін таңдауда негізгі бағыт-бағдар болады.  

 

БД ауырлығына байланысты былай ажыртады: 

- жеңіл интермитирлеуші (I саты): қысқа мезгілді асқыну, түнгі 
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сиптомдар <2 рет айына; күндізгі симптомдар аптасына 1 реттен 

кем.  ФШАК1 немесе ДШЖ ≥80% қалыптыдан, ДШЖ 

көрсеткіштерінің шашырауы 20%-дан аз 

- персистирлеуші жеңіл (II саты): симптомдар <1 р/аптасына, 

бірақ >1 р/ай; асқынулар физикалық белсенділікті және ұйқыны 

бұзады; түнгі  симптомдар >2 р/ай. ФШАК1 немесе ДШЖ ≥ 80% 

қалыптыдан, ДШЖ көрсеткіштерінің шашырауы 20%-30%. 

- персистирлеуші орта ауырлық (III саты): күнделікті 

симптомдар; асқынулар физикалық белсенділікті және ұйқыны 

бұзады; түнгі симптомдар >1 рет аптасына; -агонистерді 

күнделікті қабылдау.  ФШАК1 немесе ДШЖ – 60-80% қалыптыдан, 

ДШЖ көрсеткіштерінің шашырауы >30%. 

- ауыр персистирлеуші (IV саты): тұрақты симптомдар, 

физикалық белсенділігінің шектелуі; жиі түнгі симптомдар; 

ФШАК1 немесе ДШЖ <60% қалыптыдан, ДШЖ көрсеткіштерінің 

шашырауы > 30%. 

 

Этиология және патогенез 

Бронх демікпесінің дамуына және қалыптасуына алып келетін 

себептер: 

 аллергендер 

 инфекциялар  

 кәсіби  сезімтал заттар 

 темекі шегу  

 генетикалық себептер 

 семіздік 

 жынысы (14 жасқа дейінгі балаларда ерлер жынысы қауіп 

себебіне жатады; ересектерде БД-нің таралуы ерлерде әйелдерге 

қарағанда жоғары). 

 

БД-нің клиникалық көріністерінің әр түрлілігіне және аурудың 

патогенезіне қатысатын жасушаларға қарамастан, БД-нің 

өзгермейтін сипаты тыныс жолдарының қабынуы болып табылады. 

БД кезіндегі қабыну ерекшелігі аллергиялық ауруларға тән: мес 

жасушаларының белсенділігі, эозинофильдердің санының ұлғаюы, 

Т-лимфоцит табиғи киллерлер, 2-типті Т-лимфоцит хелперлер, 

аурудың симптомының дамуына қатысатын медиаторлардың 

бөлінуімен жүреді. Тыныс алу жүйесінің құрылымдық 
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жасушаларыда қабыну медиаторларын бөліп қабынуды өршітіп 

отырады.  

БД-мен ауыратын науқастардың тыныс алу жолдарында қабыну 

реакциясынан басқа құрылымдық өзгерістердің болуы байқалады, 

ол жиі бронхтардың ремоделдену үрдісі ретінде қаралады. Бұл 

өзгерістер аурудың ауырлық дәрежесіне байланысты және тыныс 

жолдарының қайтымдылығы нашар болатын тарылуына алып келуі 

мүмкін.  

Тыныс жолдарының тарылуы БД-нің патогенезінде соңғы 

әмбебап кезеңі, сонымен қоса ол аурудың симптомдарының 

көрінуіне және физиологиялық өзгерістерге алып келеді.  

 

Диагностикалық өлшемдер  

Шағымдары және сыртартпа 

БД-мен ауратын науқастарға мына симптомдар: ентігу, 

ысқырықты сырыл, жөтелу және кеуде қуысында бітелу сезімінің  

болуы тән. Сонымен қоса аллергенмен жанасқаннан кейін 

симптомдардың пайда болуының маңыздылығы жоғары, мезгілдік 

симптомдардың өзгергіштігі мен жанұялық сыртартпада  БД-нің 

болуы жағдайлары мен атопиялар кездеседі.  

Жөтелмен көрінетін БД науқастарында жөтел басты және кей 

жағдайда жалғыз көрініс болып табылады. Жөтелмен көрінетін БД 

балаларда жиі тараған және түнгі уақытта симптомдардың 

айқындылығы жоғарылайды; күндіз аурудың көріністері жоқ болуы 

мүмкін. Осындай науқастар үшін өкпе қызметінің көрсеткіштерінің 

өзгергіштігін зерттеу немесе бронх гипербелсенділігі және 

қақырықта эозинофильдерді анықтау ерекше маңыздылыққа ие. 

Көптеген науқастарда аурудың сиптомдарының көрінісі 

болуының негізгі себебі физикалық белсенділік болып табылады. 

Физикалық жүктемеден кейін бронх түйілуі  әдетте 5-10 минуттан 

кейін дамиды  (сирек – жүктеме кезінде). 

Физикалық  тексеру 

Мына клиникалық сиптомдар білінген кезеңде ғана: цианоз, 

эмфизематозды кеуде қуысы, тыныс алу әрекетіне қосымша 

бұлшық еттердің қатысуы, қабырға аралықтың ішке тартылуы, өкпе 

аускультациясы  кезінде ысқырықты сырылдар, тахикардия 

ақпараттылығы айқын болады. Қалған кезеңдерінде барлық 

физикалық симптомдар болмауы мүмкін. 
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Зертханалық мәліметтер 

Жалпы қан талдауында эозинофилдер мөлшерінің жоғарылауы 

5% дан көп. 

Жалпы қақырық талдауында  эозинофилдердің, Шарко-Лейден 

кристаллдарының,  Куршман шиыршықтарының  болуы. 

Қан сарысуында жалпы Ig Е деңгейінің жоғарылауы.  

Аспаптық тексерулер  

- Спирометрия тыныс жолдарының обструкциясының болуы 

мен ауырлық деңгейіне баға беруде бастапқы қолайлы тест болып 

табылады (ФШАК1 және ФӨӨК өлшеу). БД диагностикасында 

жалпы қабылданған өлшем 200-400 мкг сальбутамол 

ингаляциясынан кейін ФШАК1≥12% немесе ≥200 мл. жоғарылауы. 

- Пикфлоуметрия –  ДШЖ  анықтау. Бронхолитик 60 л/мин 

(бронхолитик ингаляциясына дейін ДШЖ ≥20%) ингаляциясынан 

кейін ДШЖ жоғарылауы немесе тәулік бойы ДШЖ 20%-дан көп 

өзгеретін болса БД бар болуын көрсетеді. 

- Аллергиялық статусқа баға беру БД қауіптілік себептерін 

көрсетуге көмектеседі. Негізгі диагностикалық әдіс – 

аллергендермен тері сынамасы; қан сарысуында ерекше IgE 

анықтау қолданылуы мүмкін. Тесттердің оң нәтижесі міндетті түрде 

БД сиптомдарымен сәйкестендірілуі және жиналған сыртартпа  

мәліметтерімен нақтылануы қажет.  

- Кәсіби БД диагностикалау үшін болжалды аллергені бар 

арандатушы ингаляционды сынаманы немесе сезімтал  агентті 

қолдану. Бастапқыда ФШАК1≥80% болғанда жасалады. Өмірге 

қауіпті бронх түйілуінің туындауына байланысты кең көлемде 

қолдануға ұсынылмайды. 

- Қақырықты эозинофил немесе нейтрофил болуына зерттеу. 

- Дем алатын ауадағы азот оксидін зерттеу – тыныс алу 

жолдарының қабыну үрдісінің көрсеткіші ретінде (ИГКС-мен 

емделмеген науқастарда). 

 

Емі  

Емдеу мақсаты: аурудың клиникалық көріністерін бақылауда 

ұстауға жету және оны қолдау. 

 

Медикаментозды емес емі  

Науқастарды үйрету: науқасты қажет ақпаратпен таныстырып, 
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оны бақылауда ұстап тұру жағдайында, ингаляционды құралдарды 

дұрыс пайдалануды, базалық және шұғыл көмек препараттарын 

ажырата білуді, медициналық көмекке қашан жүгінуді, өзінің 

жағдайын қалай мониторлауды үйрету.     

Гипоаллергенді диета: себепкер аллергенмен жанасуды тоқтату, 

бей ерекше қоздырғыштардың әсері (кәсіптік зияндылық, 

поллютанттар, өткір иістер және т.б.).  Темекі шегуден бас тарту  

(белсенді және енжар).  

Бронх ағашының дренажды және санациялық қызметін   

жақсарту үшін массаж,  тыныстық  гимнастика, ЕДШ. 

 

Медикаментозды емі 

Жалпы  қағидалар 

 БД  емдеудегі дәрілік заттар аурудың ағымын 

бақылайтын (қолдаушы терапия) және шұғыл көмектің 

препараттары (симптомдарды жеңілдету мақсатында) деп бөлінеді. 

Қолдаушы терапия препараттарын қабынуға қарсы әсеріне 

байланысты БД клиникалық көріністерін бақылау үшін  күнделікті 

және ұзақ уақыт қолданады. Симптомдарды жеңілдету мақсатында 

қолданылатын препараттарды қажет жағдайда пайдаланады; бұл 

дәрілік заттар бронх түйілуі және оның симптомдарын тез басуға 

көмектеседі. 

 БД емдеудегі препараттарды әр түрлі жолдармен енгізуге 

болады – ингаляционды,  пероральдық немесе инъекционды. 

Ингаляционды енгізу жолының басты артықшылығы болып 

препаратты тыныс жолдарына тікелей әсер ету және дәрілік заттың 

жергілікті  мөлшерінің жоғары болуы мен жүйелі кері әсерінің 

қауіптілігі төмен  болуында. 

 Ингаляционды ГКС қолдаушы терапиядағы барлық 

препараттардың ішінен ең әсерлісі болып табылады.  

 Тез әсер етуші ингаляционды β2-агонистер кез-келген 

жастағы ересектер мен балалар арасында физикалық жүктемеден 

кейінгі бронх түйілуін басу және алдын алудағы таңдаулы препарат 

болып табылады. 

 Шұғыл көмек препараттарын үдемелі түрде қолданудың 

артып келе жатқандығы БД бақылауда ұстайтын препараттар 

тиімділігі төмендегенін көрсетеді және терапияны қайта қарау 

қажеттілігі туындайды. 
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Медикаментозды емнің таңдауы БД ағымды бақылауына және 

терапия тағайындалғанға дейінгі демікпенің ауырлығына 

байланысты. Терапияның әрбір сатысында науқастар шұғыл көмек 

препараттарын қолдануға міндетті (қысқа және ұзақ  әсерлі 

бронхолитиктер). 

 

1 саты (Бақыланатын БД анықтамасына сәйкес: күндізгі 

уақытта БД қысқа уақытқа симптомдары білінетін және  өкпе 

қызметі қалыпты пациенттер): 

  

Қысқа уақыт әсер ететін ингаляционды  ß2-адреномиметик 

(сальбутамол, фенотерол) қажет жағдайда (дәлелділік деңгейі А) 

Баламалы препараттар: қысқа уақыт әсер ететін антихолинергиялық 

препараттар (ипратропия бромид), пероральды ß2-агонистер, бірақ 

бұл препарттарға баяу әсер көрсету мен қауіптілігі жоғары кері 

әсерлер тән (дәлелділік деңгейі A).  

Жағдайдың нашарлауы немесе симптомдардың жиілеуі кезінде 2 

сатыдағындай жүйелі терапия тағайындалады (дәлелділік деңгейі 

B). 

 

2 саты жеңіл персистирлеуші демікпеге сай келеді. Уақытылы 

түрде қолдаушы препараттардың біреуін қабылдау, әдетте аз 

мөлшердегі ИГКС (дәледілік деңгейі А): 

 

Беклометазон 100-250 мкг/күн немесе 

Будесонид 200-400 мкг/күн немесе 

Флутиказон пропионат 100-250 мкг/күн  немесе 

Циклесонид 80-160 мкг/күн  

+ 

Қажет жағдайда қысқа уақыт әсер ететін ингаляционды  ß2-

адреномиметик Баламалы препараттар: 

Антилейкотриенді препараттар (монтелукаст) (дәлелділік деңгейі А) 

ИГКС кері әсер кезінде (дауыстың қарлығуы) БД-нің аллергиялық 

ринитпен бірге болған жағдайында (дәлелділік деңгейі C). 
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3 саты (персистирлеуші орта аурылықты БД): 

  

Шұғыл жағдайдағы препараттармен қоса бір немесе екі 

бақылайтын:  

Аз мөлшерде ИГКС + Ұзақ уақыт әсер етуші ингаляционды  ß2-

агонистер (дәлелділік деңгейі А) бекітілген препарат  түрінде 

(флутиказон/сальметерол немесе будесонид/формотерол)  

немесе 

ИГКС орташа мөлшерде (дәлелділік деңгейі А) (беклометазон 250-

500 мкг/күн, будесонид 400-800 мкг/күн, флутиказон пропионат 

250-500 мкг/күн, циклесонид 160-320 мкг/күн)  

немесе 

ИГКС аз мөлшерде + монтелукаст (дәлелділік деңгейі А)  

немесе 

ИГКС аз мөлшерде + теофиллин баяу әсерлі  (дәлелділік деңгейі В).  

 

4 саты (ауыр персистерлеуші демікпе)  

Бұл сатыда шұғыл көмек препаратын  және оған қоса екі немесе 

одан да көп бақыланатын  препараттар қолданады: 

   

Беклометазон 500-1000 мкг/күн немесе 

Будесонид 800-1600 мкг/күн немесе  

Флутиказон пропионат 500-1000 мкг/күн немесе 

Циклесонид 320-1280 мкг/күн 

+ 

Ұзақ уақыт әсер етуші ингаляционды  ß2-агонистер (сальметерол 

немесе формотерол) 

+  

Монтелукаст 4-10 мг 1 р/күн немесе 

Теофиллин баяу әсерлі  0,2-0,3 г 2 р/күн 

 

Біріктірілген терапияға (ИГКС+ ұзақ әсерлі  ß2-агонистер) 

антилейкотриендік препараттарды қосу емнің әсерін жоғарылатады 

(дәледілік деңгейі А), бірақ ұзақ уақыт әсер ететін β2-агонистерді 

қосқанға қарағанда аз әсер көрсетеді (дәледілік деңгейі А). 

 

5 саты (4 саты терпиясының аясыда, бірақ күнделікті 

симптомдары мен жиі өршуі сақтаған ауыр дәрежедегі 
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бақыланбайтын БД). Емнің әсерін жоғарылату мақсатында  

пероральдық ГКС басқа препараттарға қосу (дәлелділік деңгейі D), 

бірақ маңызды кері әсермен қатар жүреді (дәлелділік деңгейі A). 

Науқас жағымсыз әсерлердің даму қауіпі туралы ақпаратпен таныс 

болуы керек.  

Ауыр аллергиялық демікпе кезінде бақыланбайтын басқа 

препараттар біріктіруіне  (ИГКС және пероральдық ГКС жоғары 

мөлшерін қоса) қарағанда  иммуноглобулин  Е  антиденені  

қолданған мәнді болады (anti-IgE - омализумаб) (дәлелділік  

деңгейі B).  

 

БД-нің өршуін  емдеу  

Науқастың кез-келген сатысында қаралуға келген кезінде 

басталады. 

БД-нің жеңіл дәрежелі өршуі: (жүрген кезде демікпенің 

болуы, сөйлемдермен сөйлеу, ЖЖЖ<100, ДШЖ >80%, SpO2>95%): 

  

Сальбутамол 0,5 мл  немесе 

Фенотерол/ипратропия бромид (беродуал) 20-40 тамшы небулайзер 

арқылы  

 

20 минуттан кейін әсері байқалмаған болса ингаляцияны 

қайталау. Егер қысқа уақыт әсер етуші β2-агонисттер 

ингаляциясынан кейін ұстама толығымен басылса (ДШЖ 

көрсеткіші қалыптыға немесе жеке тұлғаның жақсы деңгейіне 

келгенде) және 3-4 сағат бойы жақсару сақталса, науқас қосымша 

тағайындауларды және госпитализацияны қажет етпейді. 

 

БД-нің орташа дәрежелі өршуі: (сөйлеген кезінде демікпенің 

болуы, жеке сөздер тізбегімен сөйлеу, алыстан естілетін  сырылдар, 

ЖЖЖ 100-120, ДШЖ 60-80%, SpO2 91-95%)  

Сальбутамол 0,5-1,0 мл немесе 

Фенотерол/ипратропия бромид (беродуал) 20-60 тамшы небулайзер 

арқылы 

+ 

Будесонид - суспензия небулайзер арқылы 1000-2000 мкг  

+ 

Преднизолон 20-30 мг per os, немесе т/і 60-90 мг 
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20 минуттан кейін әсері байқалмаған болса бронхолитик 

ингаляциясын қайталау. Бастапқы бір сағат ішінде 20 мин аралық 

сайын 3 ингаляция жасауға болады. Жағдайының жақсаруы (ДШЖ 

>80% көрсеткіші қалыптыға немесе жеке тұлғаның жақсы деңгейіне 

келгенде) және 3-4 сағат бойы жақсару сақталса, науқас қосымша 

тағайындауларды және госпитализацияны қажет етпейді. Бір сағат 

ішінде жасалған іс-шаралардан кейін әсер болмаса, міндетті түрде 

тез арада шұғыл көмек бөлімшесіне жатқызу керек. 

 

БД-нің ауыр дәрежелі өршуі: (тыныштық жағдайында 

демікпе, жеке сөздермен сөйлеу, ТАС>30, қозулы, ЖЖЖ>120, 

ДШЖ <60% немесе  <100 л/мин, цианоз, SpO2<90%)  

 

Сальбутамол 0,5-1,0 мл немесе 

Фенотерол/ипратропия бромид (беродуал) 20-60 тамшы небулайзер 

арқылы  

+  

Будесонид - суспензия небулайзер арқылы 1000-2000 мкг  

+ 

Преднизолон 30-60 мг per os, немесе т/і 60-90 мг  

 

Басталған терапия жағдайында науқас шұғыл түрде қарқынды 

терапия бөлімшесіне жатқызылады және тасымалдау кезінде 

ингаляция арқылы қысқа әсер етуші β2-агонист және ИГКС 

небулайзер арқылы, SpO2>90%  жету үшін пульсоксиметрия 

бақылауында оттегімен емдеу жүргізіледі.  Стационарда науқастың 

жағдайы үнемі 1-2 сағат сайын тағайындауларға түзетумен бірге 

бақыланады (ДШЖ, SpO2, артериалдық қан газдары және қажет 

болғанда басқа да зерттеулер). ДШЖ 60-80% болуы керек 

көрсеткіште оттегімен емдеу, β2-агонист және антихолинергиялық 

препарт ингаляциясы (әр 60 мин. сайын), пероральдық ГКС 

жалғастырылады. 3-4 сағат өткен көлемінде науқастың жағдайы 

тұрақты түрде жақсаруына жеткенде оны амбулаторлық емге 

шығаруы мүмкін, осы кездегі ИГКС мөлшері 2-4 дейін 

жоғарылайды және басқа да базистік препарттар қосылады 

(баспалдақты ем бойынша).  

Егер науқас жағдайы жақсармаса немесе одан әрі нашарласа – 
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пациентті жан сақтау бөліміне ауыстырады: жоғарыда көрсетілген 

терапияны жалғастырады, ГКС көктамыр ішіне енгізуіне 

ауыстырады, қажетіне қарай теофилллин тамыр ішіне, интубация 

және  ӨЖВ (ДШЖ <30%, РаО2<60 мм.сын.бағ, РаСО2>45 

мм.сын.бағ). 

 

БД-нің өмірге қауіпті өршуі: (есінің бұзылысы, оғаш  

торакодиафрагмальдық тыныс, брадикардия, аускультация кезінде 

ысқырықтың болмауы) 

   

Сальбутамол 0,5-1,0 мл немесе 

Фенотерол/ипратропия бромид (беродуал) 20-60 

тамшылапнебулайзер арқылы  

+  

Будесонид - суспензия небулайзер арқылы 1000-2000 мкг  

+ 

Преднизолон т/і  90-150 мг  

 

Қалған тағайындаулар БД-нің ауыр өршуіндегі тағайындауларға 

ұқсас. 

 

Бронх демікпесі және жүктілік 

Жүктілік кезінде БД-нің ағымы жақсаруы немесе нашарлау 

жағына қарай өзгеруі мүмкін. Жүкті әйелдерде жиі БД-нің 

нашарлуын жүктілікке дейін БД-ін дұрыс қадағаламаған әйелдерде 

туындайды. Жүктілік кезінде БД-ін емдеудегі барлық қағидалар  

сақталады және оның мақсаты ауруды толығымен қадағалау болып 

табылады.  ИГКС монотерапиясына артықшылық беріледі (дәлелдік 

деңгейі В), егер ауруды қадағалауға мүмкіндік туындамаса, онда 

жүктілікке дейінгі кезеңдегі мөлшермен біріктірілген 

препараттарды тағайындаймыз. БД симптомдарын бақылау үшін 

қолданылатын кез-келген демікпеге қарсы препараттар (ИГКС, ß2-

агонистер, лейкотриендерге қарсы) ұрықтың ақауы дамуына әсер 

етпейді. Будесонид пен бекламетазонды қолдану бала дамуына 

қауіпсіз екендігіне қатысты мәліметтердің көптігі, оларды таңдаулы 

препарат ретінде қабылдауға негіз болып табылады. Жүктілерге 

ДШЖ бақылау міндетті, сондықтан өзінің жеке пикфлоуметрі 

болуы керек және уақытында осы көрсеткіштердің төмендеуін 
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дәрігерлерге хабарлап отыруы керек. Әйелдер базисты терапияның 

қабылдау қажеттілігі және анасындағы жедел демікпе көріністерінің 

ұрыққа теріс әсерлері туралы ақпараттанған болуы керек. Қысқа 

әсерлі ß2-агонистер «талап бойынша» тағайындалады, өршу 

кезеңінде  жүктіліктен бұрынғы мөлшерлердегі дәрі-дәрмектер 

небулайзерлік терапия бойынша қолданылады. Мұндағы негізгі 

ереже – ұрық гипоксиясына жеткізбеу, себебі бұл жағдай ұрық 

дамуының бұзылуына, гипотрофияларға, антенатальдық 

асқыныстарға алып келеді. 

 

Аспирин-индуцирленген демікпе 

 

БД-нің ауыр ағымында аспиринге және басқа да СЕҚҚ 

препараттарға гиперсезімталдық болады. Аспиринге деген реакция 

препаратты қабылдағаннан кейін бірер минутан 1-2 сағатқа дейінгі 

қысқа уақыт аралығында байқалады және ол риноконъюктивальдық 

сиптомдармен көрінеді. Бұл топтағы науқастарға аспирин мен  

циклооксигеназа-1 ингибитор тобының препараттарын қабылдаудан 

бас тарту керек. Тек қана өте қажет жағдайда ғана 

парацетамол/ацетомиофен қабылдауға болады. Базалық терапия 

кезінде ИГКС пен қатар лейкотриен рецепторларының 

модификаторлары жақсы әсер көрсетеді (дәлелдік деңгейі В). 

"Аспириндік үштік" кезінде стационарда, дәрігердің мұқият 

бақылауымен аспириндік десенситизация көрсетілген.  

 

 

ӨКПЕНІҢ  ЖЕДЕЛ АБСЦЕССІ МЕН ГАНГРЕНАСЫ 

 

Өкпе абсцессі – қабыну үрдісі  нәтижесінде түзілетін, 

зақымдалмаған бөліктерден пиогенді қабықпен шектелген, өкпе 

тінінде іріңді қуыстың болуымен сипатталатын ауру. 

Өкпе гангренасы өкпе тінінде үлкен мөлшердегі некроздың 

болуымен сипатталады. Деструктивті үрдістің  зақымдалмаған өкпе 

аймақтарынан қабыну-грануляциялық иінімен шектелмеуінен және 

некроздың барлық өкпеге таралуы жайылған гангрена болып 

табылады. Егер үрдіс   қабыну-грануляциялық иінімен   шектелсе ол 

шектелген гангрена (гангреналық абсцесс) болады. Өкпенің 

абсцессі және гангренасы өкпенің ең жиі кездесетін іріңді аурулары 



152 

 

болып табылады. Олар өкпенің ерекше емес деструкциясына 

жатады және ыдыраумен жүретін өкпе паренхимасының 

некрозымен, өкпенің өлген тіндерінің еруімен және сол аймақта 

қуыстардың пайда болуымен сипатталады. 

 

Өкпенің инфекциялық деструкциясының жіктелуі  

1. Патологиялық үрдістің  сипаты бойынша: 

Жедел іріңді абсцесс 

Жедел гангреналы абсцесс 

Өкпенің жайылған генгренасы 

Созылмалы абсцесс 

2. Клиникалық ағымның ауырлығына байланысты: жеңіл, орташа 

ауыр, ауыр дәрежелі 

3. Ағымына байланысты: 

Асқынбаған 

Асқынған (плевра эмпиемасы, өкпелік қан кету, сепсис, қарама 

қарсы өкпенің пневмониясы) 

Сонымен қатар өкпе абсцессі біреу немесе көп, бір жақты немесе 

екі жақты болуы мүмкін. 

 

Этиологиясы мен патогенезі  
Жедел абсцесстің қоздырғышы келесі микроағзалар  болуы мүмкін: 

1. Грамм оң кокктар: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes 

2. Грамм теріс таяқшалар: Enterobacteriaceae, Pseudomonas 

aeruginosa. 

3. Клостридиальдық емес анаэробты микроағзалар   

4. Haemophilus influenza 

5. Mycoplasma pneumonia 

6. Саңырауқұлақтар 

 

Өкпенің жедел іріңдеуінің патогенетикалық үш себебі бар: 

 Бронх өткізгіштігінің  бұзылуы 

 Өкпе паренхимасындағы жедел инфекциялық үрдіс   

 Өкпе тінінің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы нәтижесінде 

некроз дамуы. 

Өкпе тініндегі үрдіс   сызбалы түрде келесідей дамиды 

 Бастаушы механизм-бронх өткізгіштігінің бұзылысы; 

 Обструкцияланған бронхпен дренаждалған, өкпе тінінің 
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аймақтық ателектазы (бұл аймақтың альвеоласы мен 

бронхиоласына сұйықтық толған); 

 Өкпе тінінің ауасыз болуы патогенді микрофлораның өсуіне 

жағдай жасап, ал ол қан айналымның бұзылуына, тіндік некрозға  

және өкпенің іріңдеуіне әкеледі. 

 

Өкпенің жедел іріңді ауруларының шығу орны: 

1. Пневмониядан кейінгі  өкпе абсцессі (3-4 аптада түзіледі); 

2.Аспирациялық өкпе абсцессі (1-2 аптада түзіледі) ; 

3.Жарақаттық; 

4.Гематогенді-эмболиялық; 

5.Лимфогенді; 

 

Өкпенің жедел абсцессінің клиникалық ағымы екі кезеңде өтеді: 

1.іріңді қуыстың пайда болуы және оның бронхқа жарылуы 

2. іріңнің дренаждаушы бронхқа өткеннен кейінгі кезең 

 

Жедел іріңді абсцесстің бірінші кезеңі жедел басталады, дене 

қызбасы 38-ге  және одан да жоғары көтерілуімен, кеудедегі 

ауырсынумен және құрғақ немесе аз мөлшерде қақырық бөлінуімен 

жүретін жөтелмен сипатталады. Жалпы интоксикация соған 

байланысты шағымдар - жалпы әлсіздік, мазасыздық, тершеңдік, 

тәбеттің төмендеуі, бас ауруы. 

Екінші кезең бронхқа іріңнің жарып шығуымен сипатталады, ол 

ауыздан жағымсыз  иістің шығуымен, көп мөлшерде іріңді қақырық 

бөлінуімен (200 мл және одан да көп тәулігіне). Субфебрильді 

қызба, жалпы интоксикацияның төмендеуі және науқастың жалпы 

жағдайының жақсаруы байқалады. 

Өкпенің гангренасы мен гангренозды абсцессінде аурудың 

клиникалық көрінісі науқастың ауыр жағдайымен көрінеді. Бірінші 

орында айқын интоксикация, тіпті септикалық шокқа дейін, тыныс 

жеткіліксіздігі дамуы мүмкін. Жедел әлсіздік, тәбеттің болмауы, 

шөлдеу, күңгірт, сұр-қоңыр қақырықтың  болуына шағымданады. 

Қақырық тұра келе үш қабатқа бөлінеді: төменгі-үгінділі тұнба, 

ортасы-сұйық, жоғарғысы- шырышты-іріңді, көпіршікті. Өкпе 

гангренасы көбіне науқастың жағдайын нашарлата түсетін қан 

түкірумен, өкпелік қан кетумен, плевра эмпиемасымен, 

пиопневматоракспен асқынады. 
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Физикалық  тексерудің бірінші кезеңіндегі мәліметтер тапшы:  

қызбаның  әсерінен зақымдалу аймағында тыныс алудың  әлсіреуі, 

әртүрлі өлшемді құрғақ және ылғалды сырылдар анықталады. 

Абсцестің шығарушы     бронхқа жарылуынан кейін дене қызуының 

төмендеуі, зақымдалған аймақта көптеген әртүрлі өлшемді    

ылғалды сырылдардың  естілуі байқалады. Гангрена  және өкпенің  

гангренозды абсцессі  үшін әлсіздік, науқастың шаршағыштығы 

тән. Тері қабаттары құрғақ, бозғылт түсті. Ерні және 

тырнақтарының асты көгерген. Кеуденің зақымдалған жағы тыныс 

алу әрекетінен қалып қояды. Физикалдық  мәліметтер өкпе тініндегі 

некроздың көлемінен және оның ыдырауына байланысты болады - 

беткей орналасқан деструкция қуысының үстінен перкуторлы 

дыбыстың қысқаруы, қорапты реңді дыбыс шығады. 

Аускультацияда –  шығарушы     бронх арқылы пайда болған 

қуыстың үстінен амфорлы реңді дыбыс, тыныс алу шуларының 

әлсіреуі немесе жоғалуы, әртүрлі өлшемді    ылғалды сырылдар 

естіледі. 

Зертханалық мәліметтер: Жалпы қан талдауында    

лейкоцитарлық формуланың солға жылжуымен көрінетін 

лейкоциттердің санының жоғарлауы. Өкпе гангренасы кезінде күрт 

лейкоцитоз, ЭТЖ 70 мм/сағ. жоғарлауы, жас түрлердің басым 

болуымен қанның лейкоцитарлық формуласының өзгеруі, 

нейтрофилдердің айқын токсикалық дәнділігі, айқын анемия.  

Қанның биохимиялық талдауы: күрт гипопротеинемия, 

диспротеинемия, су-электролит тепе-теңдігінің бұзылуы, күрт 

метаболикалық ацидоз. 

Қақырықтың және іріңнің микрофлорасы мен оның 

антибиотиктерге сезімталдығын анықтаумен бактериологиялық  

талдауы. Сонымен қатар, туберкулезді таяқша мен саңырауқұлақты 

флораға қақырықтың талдауы. 

Аспатық зерттеулер: Кеуде қуысының рентгенологиялық 

тексерісі (рентгеноскопия, рентгенография, томография, КТ) алғаш 

клиникалық кезеңінде өкпе тінінің, басым жағдайда 1-2 сегменттері 

немесе тұтас бөлік шекарасында, үлкен көлемді инфильтрациясын 

анықтайды. Екінші клиникалық кезеңінде өкпе абсцессі диагнозын 

дәлелдейтін, өкпе тінінің кішірейіп келе жатқан инфильтрациялық 

жағдайында сұйықтықтың горизонтальдық  деңгейі бар деструкция 

қуысы анықталады. Өкпе гангренасы кезінде бастапқыда 
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рентгенологиялық бөлікті немесе тұтас өкпені алып жатқан 

ауқымды қосарланған өкпе тінінің инфильтрациясы анықталады. 

Бронхоскопия үрдістің ісіктік табиғатын жоққа шығаруға, 

бактериологиялық және цитологиялық талдау үшін материал алуды 

өткізуге көмектеседі. 

 

Емі 

Емдеу мақсаттары: 

1. Аурудың жағымсыз соңының  алдын-алу 

2. Өкпенің деструкциясын тоқтату, мүшені толығымен 

немесе бөлігін сақтап қалу 

3. Тыныс алу қызметін қалпына келтіру 

Өкпедегі іріңді ошақтарын барабар шығару  үшін қолданылады: 

 Постуралдық шығару  (іріңнің шығарушы     бронхқа бос 

шығарылуы үшін науқастың денесін қолайлы қалпына келтіру); 

 Кеуде қуысын  сылап - уқалауы, дірілмен  уқалау, 

тыныстық жаттығулар; 

 Ас содасымен, бронхолитиктермен ингаляциялар жүргізу; 

 Ішке қақырық түсіретін заттар беру; 

 Бронхтардың бронхоскопиялық санациясы; 

 Дәрілік заттарды интратрахеалды енгізу; 

 Абсцессті шығарушы    сегментарлық  бронхты 

катетеризациялау. 

 

 

Антибактериалдық  терапия 

Антибактериалдық терапияны микрофлораның ерекшелігіне 

және оның антибиотиктерге сезімталдығын ескере отырып жүргізу 

керек. Қоздырғышты бөліп шығару мен оның сезімталдығын 

анықтау алдында эмпирикалық антибактериалдық терапия 

жүргізіледі. Антибактериалдық  терапияны жүрізу ұзақтығы 4-6 

апта. 

Өкпенің қарапайым абсцессінің терапиясы: 

 

Таңдаулы дәрілік заттар: 

Амоксициллин/клавуланат т/і 1,2 гр х 3р/тәул. 

немесе 

Амикацин т/і 15-20 мг/кг х 1р/тәул. + Бензилпенициллин т/і 3 
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млн БІР х 6р/тәул. 

немесе 

Цефотаксим т/і 1-2гр х 2-3р/тәул. 

Баламалы дәрілік заттар: 

Левофлоксацин т/і 0,5гр х 1р/тәул. + Метронидазол 0,5гр х 

3р/тәул. 

немесе 

Амикацин т/і 15-20мг/кг х 1р/тәул. + Цефепим т/і 1-2 гр х 

2р/тәул. 

 

Гангренозды абсцесстің терапиясы: 

 

Таңдаулы дәрілік заттар: 

Метронидазол 0,5 гр х 3р/тәул. + Цефотаксим т/і 1-2гр х 2-

3р/тәул. 

немесе 

Амикацин т/і 15-20 мг/кг х 1р/тәул. + Клиндамицин т/і 0,3-0,9гр х 

3р/тәул. 

Баламалы дәрілік заттар: 

Амикацин т/і 15-20мг/кг х 1р/тәул.+ Метронидазол 0,5гр х 

3р/тәул. + Цефепим т/і 1-2 гр х 2р/тәул. 

немесе 

Меропенем 0,5 х 3р/тәул. + Метронидазол 0,5гр х 3р/тәул. 

немесе 

Амикацин т/і 15-20мг/кг х 1р/тәул. + Тикарциллин/клавуланат 

3,2гр х 3р/тәул. 

 

Өкпе гангренасының терапиясы: 

 

Таңдаулы дәрілік заттар: 

Амикацин т/і 15-20 мг/кг х 1р/тәул. + Клиндамицин т/і 0,3-0,9гр х 

3р/тәул. 

Немесе 

Метронидазол 0,5 гр х 3р/тәул. + Левофлоксацин т/і 0,5гр х 

1р/тәул. 

немесе 

Метронидазол 0,5 гр х 3р/тәул. + Цефотаксим т/і 1-2гр х 2-

3р/тәул. 
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Баламалы дәрілік заттар: 

Ванкомицин т/і 1гр х 2р/тәул. 

немесе 

Клиндамицин т/і 0,3-0,9гр х 3р/тәул. 

Амикацин т/і 15-20мг/кг х 1р/тәул. + Меропенем 0,5 х 3-4р/тәул. 

немесе 

Цефепим т/і 1-2 гр х 2р/тәул. 

 

Полиорганды жеткіліксіздікті емдеу, волемиялық және 

реологиялық, электролиттік және қышқыл-сілті тепе-теңдігінің 

бұзылыстарын түзетуге бағытталған  жалпы қағидалар  бойынша 

жүргізіледі. Асқыныстар пайда болғанда, медикаментозды 

терапиядан 6-8 апта бойы әсер болмағанда және үрдістің созылмалы 

түріне  ауысқан жағдайда хирургиялық ем қолданылады. 

 

 

БРОНХОЭКТАТИЯЛЫҚ АУРУ 

 

Бронхоэктатиялық  ауру (БЭА) - бронх қабырғасының іріңді - 

қабынулы  бұзылыс нәтижесінде бронхтың қайтымсыз кеңеюі.  

 

Жіктелуі 

Даму  уақтына байланысты: 

1. Туа пайда болған бронхоэктатиялық ауру  

2. Жүре пайда болған бронхоэктатиялық ауру 

Даму себебі бойынша: 

1.Ателектатикалық бронхоэктатиялық ауру –  бұл бронхоэктаз, 

өкпенің ателектаз аймағында дамиды және көп бронх ағашының  

бір қалыпты кеңеюімен сипатталады; бұл кезде өкпе тіні «араның 

ұясы, балауызға» ұқсас көріністері  болады.  

2. Деструктивті бронхоэктатиялық ауру – әдетте, қапшық 

тәрізді бронхоэктаз, бронх және оның айналасындағы тіндердің 

іріңдеуінен дамиды. 

3.Бронхиттен кейінгі бронхоэктатиялық ауру –  бұл 

бронхоэктаз, созылмалы бронхит  әсерінен бронх қабырғасының 

дистрофиялық өзгерісінен немесе жедел бронхитте бронх 

қабырғасының іріңді балқуынан немесе тонусының бұзылысынан 

дамиды. 
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4.Стеноздан кейінгі бронхоэктатиялық ауру –  бұл бронхоэктаз, 

тарылған  бронх орнында қабырға атониясы және шырыш 

іркілісінен дамиды. 

5. Ретенционды бронхоэктатиялық ауру –  бұл бронхоэктаз, 

бронх қабырғасының тонусының төмендеуінен немесе бронхты 

шырыштың созылуынан (мысылы; муковисцидоз) дамиды. 

 

 
 

4 - сурет . Бронхоэктатиялық ауру 

 

Этиологиясы мен  патогенезі 

Бронхоэктатиялық аурудың даму себебі осы күнге дейін 

белгісіз. Қоздырғыштардың аралас түрде әсер етуінен және 

бронхтық ағаштың толық генетикалық дамымауынан  болуы 

мүмкін. 

Пневмакок, стафилакок, гемофилді таяқша сияқты бронх 

ағашында іріңді үрдіс   туғызатын инфекциялық қоздырғыштар 

бронхэктазияның өршуінің себебі ретінде қарастырылады. 

Бронхоэктазияның дамуында айқын ролді бронх ағашының 

генетикалық негіздегі жеткіліксіздігі, яғни ол өз кезегінде,  әсіресе 

балалық шақта бронхтардың қабырғасының механикалық 

құрлымының бұзылуына алып келеді. Бронхэктаз бен жоғарғы 

тыныс жолдарының арасында тығыз байланыс бар. Бронхоэктазия 

жөтелу механизімінің бұзылуына, кеңейген бронхтардың 

шырышының  инфицирленуіне және олардың тұрып қалуына,  

іріңді үрдістің өршуіне, созылмалы ағымның дамуына алып келеді. 
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Бронхоэктаз ауруының негізінде - пайда болған бронхоэктаз 

іріңдеуі жатыр. Өзгерген шырыш көбінесе бронх ағашаның төменгі 

бөлігіне жиналады (жоғарыдан төмен қарай сырғу тәтижесінде). 

Үрдістің  төменгі бөліктік болуы осымен түсіндіріледі. 

 

Диагостикалық өлшемі  
Жөтел іріңді қақырықпен, үнемі ерте таңертең ұйқыдан 

оянғанда және кешкі ұйықтайтын уақыт алдында  пайда болуы. 

Қанды түкіру 

Тыныс алғанда кеуде ауырсынуы 

Кеуде қуысының қорап тәрізді болуы 

Тырнақтардың   «сағат әйнегі» сияқты болуы 

Қол саусақтарының «дағыра  таяқшасы» тәрізді болуы 

Жалпы қан талдауы        

Қақырықты зерттеу 

Рентгендік зерттеу 

Инфекцияқ үрдіс   немесе қан түкірумен асқынбаған жағдайда 

бронхография жүргізіледі, сонымен қатар бронхиолдық секрет 

контрастық заттың өтуін тежейді, ал пневмония бронхтардың 

уақытша кеңеюін тудырады. Қарсы көрсеткіш - йод өтімсіздігі. 

Компьютерлік  томография 

Фибробронхоскопия 

 

Емі 

Бронхоэтатиялық аурудың  негізгі  кешенді    консервативті емі 

бронх ағашын тазартуға бағытталады. 

Тазарту әдісі  былай деп бөлінеді: 

 енжар  (позиционды дренаж және қақырыққа қарсы 

препараттар қабылдау) 

 белсенді (бронх ішіндегісін сорып алу, жуып және  

тазалаған соң бронхқа дәрілік заттар енгізу). 

Позиционды   шығаруды   бронхоэтаздар  орналасуына сәйкес 

өткізіледі. 

Позиционды шығаруды  күніне 2 реттен көп өткізбеу керек 

(таңертең ұйқыдын тұрғанда және кешке ұйықтардың алдында). 

Бронхоэктатиялық аурудың өршуі кезінде  бронхиалдық ағашты 

толығымен босату үшін шығаруды   бірнеше рет қайталау  қажет.   

Сондай–ақ  қақырықтың түсуіне тыныс алу гимнастикасы, 
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кеуде қуысының  дірілдеуші уқалауы  емдік әсер етеді.  

Шығарудың   тиімділігі         қақырық түсіретін  және 

қақырықты сұйылтатын  препараттарды  бірге тағайындағанда  

жоғарылайды.  

 

Ацетилцистеин 2–3 рет күніне, балаларға  5 жасқа дейін  – 100 мг 

бір қабылдауға,  5 жастан жоғарылар мен үлкендерге  –  200 мг.  

АЦЦ 600 лонг 1 рет күніне, 12 жастан асқан балалар мен 

үлкендерге.  

Емдеу курсының ұзақтығы аурудың ағымы мен сипатына 

байланысты болады. 

Бромгексин: балаларға 3-тен 5жасқа дейін  4 мг 3 рет күніне,  6-дан 

12 жас –  8 мг 3 рет күніне, жасөспірімдер мен үлкендерге –  12 мг 3 

рет күніне. 

Амброксол: балаларға 5 жасқа дейінгі 7,5 мг 2–3 рет күніне,  5 

жастан асқандарға – 15 мг 3 рет күніне, 12 жастан асқандарға 30 мг 

3 рет күніне немесе 1 қаптама  ретард күніне. 

 

Қаптаманың    ретард түрі тыныс алу жолдарының созылмалы 

ауруы бар науқастарға тағайындалады. Емдеу ұзақтығы 1 ден 3-4 

апта, ол ауру сипатына және  алынатын әсеріне байланысты. 

Микробқа қарсы препарат іріңдеуді шақырған микроб 

сезімталдығына және сипатына байланысты тағайындайды. Қажетті 

әсер алу үшін және антибиотиктердің жоғарғы концентрациясына 

жету үшін іріңді аймаққа екі немесе үш әр түрлі спектрлық әсер 

ететін антибиотиктердің барынша жоғары            концентациясын 

тағайындау қажет. 

 

Хирургиялық ем: Бронхоэктатиялық аурудың  кез келген түрі 

және жасы  5-6 айдан 40 жасқа дейінгі созылмалы қабынулық 

көрінісі бар науқастар хирургиялық емге көрсеткіш болады. 40 

жастан асқан адамдарға отаға             көрсеткіш  бронхоэктатиялық  

аурудың  асқынған түрілар: өкпеден қан кету, абсцедирлену, 

тұрақты ателектаз, аспергилломма.   

 

  



161 

 

2 БӨЛІМ. КАРДИОЛОГИЯ 

 

АРТЕРИАЛДЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

 

Артериалдық гипертензия – антигипертензивті препараттарды 

қабылдамағанда систолалық АҚ 140 мм.с.б тең немесе одан жоғары 

және диастолалық  АҚ  90 мм.с.б. тең немесе одан жоғары болған 

адамдардағы АҚ-ның созылмалы тұрақты жоғарлауын айтамыз.  

[Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен гипертензия бойынша 

халықаралық одақтың ұсыныстары бойынша 1999 ж.].  

Тұрақты   артериалдық           гипертония  – үш гипотензивті 

препараттармен емдегенде, оның ішінде біреуі диуретик болғанда, 

АҚ деңгейінің мақсатты жоғарлауын айтады.  

 

Жіктелуі 

 

3 - кесте. АҚ деңгейлерінің жіктелуі (мм.с.б.) [ESH-ESC 

Guidelines Committee. 2009 guidelines for the management of arterial 

hypertension. J Hypertension 2009] 

 

АҚ санаты САҚ   ДАҚ 

Оңтайлы < 120 және < 80 

Қалыпты 120 - 129 
және/неме

се 
80 - 84 

Қалыптыдан жоғары 

 АГ 1 дәрежесі 

 АГ 2 дәрежесі 

 АГ 3 дәрежесі 

130 – 139 

140 – 159 

160 – 179 

≥ 180  

және/неме

се 

және/неме

се 

және/неме

се 

және/неме

се 

85 – 89 

90 – 99 

100 – 109 

≥ 110  

Жекелеген систолалық 

АГ * 
≥ 140 және < 90 

 

Ескерту: * ЖСАГ САҚ  деңгейлеріне сәйкес 1,2,3 дәрежелерге 

жіктелуі керек.  

 

4 - кесте. Қауіп себептерінің  стратификация өлшемдері 
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бойынша (болжамға әсер ететін себептер) [ESH-ESC Guidelines 

Committee. 2009 guidelines for the management of arterial hypertension. 

J Hypertension 2009] 

 
Қауіп себептері 

 САҚ мен ДАҚ көрсеткіштері  

 АҚ-ның пульстік деңгейі (қарт 

адамдарда ).        

 Жасы (ерлер >55 жас, 

әйелдер>65 жас) 

 Шылым шегу 

 Дислипидемия 

 ОХС>5,0 ммоль/л (>190 мг/дл) 

немесе 

  ТТЛП  ХС           >3,0 ммоль/л 

(>115 мг/дл), немесе  

   ЖТЛП  ХС          ерлерде <1,0 

ммоль/л (40 мг/дл), әйелдерде  <1,2 

ммоль/л (4 мг/дл)  

немесе 

 ҮГ>1,7 ммоль/л (>150 мг/дл) 

 Ашқарынға сарысудағы 

глюкоза 5,6-6,9 ммоль/л (102-125 

мг/дл) 

 Глюкозаға толеранттылықтың 

бұзылысы  

 Глюкозаға толеранттылық 

тестінің қалыпты көрсеткіштерден 

ерекшеленуі  

 Абдоминальдық семіздік: 

мықын айналымы ерлерде 102 см, 

әйелдерде 88 см 

 Жүрек-тамыр ауруларының  

жанұялық сыртартпада (әйелдерде 65 

жасқа дейін, ерлерде  55 жасқа дейін) 

болуы.  

5 себептегі 3 себептің қосарлануы 

метаболитикалық синдромды 

көрсетеді: абдоминальды семіздік, 

ашқарынға гликемияның бұзылысы, 

АҚ>130/85 мм.с.б,  ЖТЛП ХС төмен 

деңгейі,  ҮГ    деңгейі жоғары). 

Нысана-мүшелердің симптомсыз 

зақымдалуы  

 -  СҚГ ЭКГ-белгілер (Соколов-Лайон 

индексі > 38 мм, Корнелла индексі > 

2440 мм х мс) немесе: 

- СҚГ* эхокардиографиялық белгілер 

(миокард салмағының индексі ЛЖ > 

125 г/м
2
 ерлерде және > 110 г/м

2
 

әйелдерде) 

 Ұйқы артериясының 

қабарғасының қалыңдауы ( интима-

медиа кешені >0,9 мм) немесе дақ 

-  Каротидті-феморальді пульстік 

толқынның жылдамдығы > 12 м/с 

 Сарысудағы креатининнің 

жоғарлауы 115-133 мкмоль/л 

ерлерде,107-124 мкмоль/л әйелдерде 

 креатининнің** клиренсінің 

төмендеуі (< 60 мл/мин) 

 Микроальбуминурия 30-300 мг/ 

тәул немесе   альбумин/ креатинин 

коэффиценті > 22 мг/г ерлерде  және 

әйелдерде > 31 мг/г 
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Қант  диабеті 

 Қайталамалы өлшеуде ашқарынға 

сарысудағы глюкоза >7,0 ммоль/л 

(126 мг/дл)  

 Глюкозамен жүктеме жасаған соң 

сарысудағы глюкоза > 11,0 ммоль/л 

(198 мг/дл). 

 

Ассоциирленген  клиникалық  

жағдайлар 

 Цереброваскулярлық ауру: 

ишемиялық инсульт, миға қан 

құйылу, транзиторлық ишемиялық 

шабуыл ; 

 Жүрек аурулары: миокард 

инфаркты, стенокардия, 

реваскуляризация, жүрек 

жеткіліксіздігі;  

 Бүйрек зақымдалуы: диабеттік 

нефропатия, бүйрек қызметінің 

бұзылысы (қан сарысуындағы 

креатинин  ерлерде  >133 мкмоль 

(>1,5 мг/дл), әйелдерде  > 124 

мкмоль/л (>1,4 мг/дл); протеинурия > 

300 мг/тәул 

 Шеткері қантамырлардың 

аурулары ауыр ретинопатия: қан 

кетулер немесе экссудаттар, көру 

жүйкесіндегі дискінің ісінуі. 

 ауыр ретинопатия: қан 

құйылулар немесе экссудаттар, көру 

жүйкесінің үрпісінің ісінуі  

Ескерту : 

*– концентриялық СҚГ болғанда барынша жоғары қауіп: СҚ 

миокардының салмағының индексінің жоғарлауының қабырға 

қалыңдығы мен радиусына қатынасы > 0,42, 

** –  Кокрофт-Голта формуласы 

 

Ассоциирленген  (қосымша) клиникалық жағдайлар  [ESH-

ESC Guidelines Committee. 2009 guidelines for the management of 

arterial hypertension. JHypertension 2009] 

 Церебро-васкулярлық аурулар: Ишемиялық инсульт, 

геморрагиялық инсульт, өтпелі ЖМҚБ. 

 Жүрек аурулары: Миокард инфаркты, стенокардия, коронарлы 

реваскуляризация, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі. 

 Бүйрек аурулары: Диабеттік нефропатия; Бүйрек 

жеткіліксіздігі (қан сарысулық  креатинин > 133 мкмоль/л (> 1,5 

мг/дл) ерлерде немесе > 124 мкмоль/л (> 1,4 мг/дл) әйелдерде; 

протеинурия (>300 мг/тәул). 
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 Шеткері артериялар аурулары: Аортаның қатпарлы 

аневризмасы, шеткері артериялар зақымдалуы. 

          Гипертониялық ретинопатия: Көру нервісінің үрпісінің 

ісінуі, қан құйылу немесе экссудациясы. 

 Қант  диабеті. 

 

АҚ жоғарлау деңгейіне, қауіп себептерінің болуына, нысана-

мүшелердің зақымдануына және АКЖ-ға байланысты АҚ бар 

барлық науқастар 4 қауіп деңгейдің біреуіне жатады: төмен, орташа, 

жоғары және өте жоғары (5- кесте). 

5 - кесте. Жүрек-қантамыр асқыныстарына қаупі бар АҚ 

науқастардың стратификациясы [ESH-ESC Guidelines Committee. 

2009 guidelines for the management of arterial hypertension. J 

Hypertension 2009] 

 
Басқа қауіп 

себептері, 

НМЗ 

немесе 

аурулары 

 

АҚ, мм с.б. 

Қалыпты 

АҚ : САҚ 

120-129 

немесе  

ДАҚ 80-

84 

Жоғары 

қалыпты 

АҚ: САҚ 

130-139 

немесе 

ДАҚ 85-

89 

 I-ші 

дәрежелі 

гипертон

ия  

САҚ 

140-159 

ДАҚ 90-

99 

II-ші 

дәрежелі 

гипертония  

САҚ 160-179 

ДАҚ 100-109 

III-ші 

дәрежелі  

гипертони

я 

САҚ > 180 

ДАҚ>110 

 

Басқа қауіп 

себептері 

жоқ  

 

Орташа 

қауіп 

Орташа 

қауіп 

Қосымш

а төменгі 

қауіп  

 

Қосымша 

орташа қауіп  

Қосымша 

өте 

жоғары 

қауіп  

1-2 қауіп 

себептер 

Қосымша 

төменгі 

қауіп  

 

Қосымша 

төменгі 

қауіп  

 

Қосымш

а орташа 

қауіп 

 

Қосымша 

орташа қауіп 

Қосымша 

өте 

жоғары 

қауіп 

≥ 3 қауіп 

себептері, 

метаболика

лық 

синдром, 

нысана-

мүшелердің 

зақымдалуы 

немесе ҚД  

Қосымша 

орташа 

қауіп 

Қосымша 

жоғары 

қауіп 

Қосымш

а жоғары 

қауіп 

Қосымша 

жоғары қауіп 

Қосымша 

өте 

жоғары 

қауіп 
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Нақты  

жүрек-

тамыр  

немесе 

бүйрек 

аурулары  

Қосымша 

өте 

жоғары 

қауіп 

Қосымша 

өте 

жоғары 

қауіп 

Қосымш

а өте 

жоғары 

қауіп 

Қосымша өте 

жоғары қауіп 

Қосымша 

өте 

жоғары 

қауіп 

«Қосымша қауіп» термині АҚ бар науқастарда барлық 

популяциямен салыстырғанда жүрек-тамыр асқыныстары мен өлім 

көрсеткіштері жоғары болатыны үшін қолданылған.  5-кестеде 

көрсетілген өзгерістері бар адамдар, АҚ бойынша Еуропалық 

ұсыныстар бойынша (2007) жоғары және өте жоғары қауіпке 

стратификация негізіне жатқызылады.   

Ескертетін жағдай, көптеген қауіп себептер, нысана-

мүшелердің зақымдалуы және ассоцирленген клиникалық 

жағдайлар өте жоғары қауіп тобына сілтейді (6- кесте).  

 

6 - кесте. Өте жоғары қаупі бар науқастар [ESH-

ESCGuidelinesCommittee. 2009 guidelines for the management of 

arterial hypertension. J Hypertension 2009] 

 
Жоғары қауіптің өлшемдері  

САҚ> 180 мм с.б. мен ДАҚ > 110 мм с.б. 

САҚ > 160 мм с.б..  ДАҚ төмен болғанда (< 70 мм рт.ст.) 

ҚД 

> 3 қауіп себептер 

НМЗ: 

− СҚГ  ЭКГ немесе ЭхоКГ белгілері бойынша  

− ұйқы артериясының қабырғасының қалыңдауының немесе 

атеросклероздық дақтың ультрадыбысты белгілер, 

− артерия қабырғасының қаттылығының көбеюі, 

− қансарысулық креатиннің орташа жоғарылауы, 

−  КК азаюы 

Микроальбуминурия немесе протеинурия 

АКЖ. 

 

АҚ бар науқастардың болжамы мен емдеу жолы АҚ деңгейіне, 

қосымша қауіп себептеріне, нысана – мүшелердің патологиялық 

үрдіске қаншалықты қатысқанына, ассоцирленген аурулардың бар 

болуына байланысты таңдалады.    
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Қауіп топтары [ESH-ESC Guidelines Committee. 2009 guidelines 

for the management of arterial hypertension. J Hypertension 2009] 

 

1. Төменгі қауіп (қауіп 1) – АГ 1 дәрежеде, қауіп   себептері, 

нысана-мүшелердің зақымдалуы мен ассоцирленген аурулары жоқ. 

Алғашқы 10 жылда жүрек – тамыр аурулары мен асқыныстарының 

даму қаупі  15%. 

2. Орташа қауіп  (қауіп  2) – АГ 2-3 дәреже, қауіп   

себептері, нысана-мүшелердің зақымдалуы мен ассоцирленген 

аурулар жоқ. 1-3 дәрежелі  АГ, бір немесе одан да көп қауіп себебі 

бар, нысана-мүшелердің зақымдалуы мен ассоцирленген аурулары 

жоқ. Алғашқы 10 жылда жүрек – тамыр аурулары мен 

асқыныстарының даму қаупі  15-20%. 

3. Жоғары қауіп (қауіп 3) – АГ 1-3 дәрежелі, нысана-

мүшелердің зақымдалуы мен басқа қауіп себептеры бар, 

ассоцирленген аурулар жоқ. Алғашқы 10 жылда жүрек – тамыр 

аурулары мен асқыныстарының даму қаупі  20% жоғары. 

4. Өте жоғары қауіп (қауіп 4) –АГ 1-3 дәрежелі, қауіп 

себебі, нысана-мүшелердің зақымдалуы мен ассоцирленген 

аурулары бар. Алғашқы 10 жылда жүрек – тамыр аурулары мен 

асқыныстарының даму қаупі   30% . 

 

Диагностикалық өлшемдер 

1. Созылмалы жүйке-психикалық жарақаттар мен қызметтік 

зияндылықтарға байланысты АҚ жоғарлауы.  

2. Тұқымқуалаушылық бейімділік (40-60%). 

3. Жиі жағымды ағымды.  

4. Тәулік бойы систолалық АҚ айқын өзгеріп тұруы. 

Ағымның криздік сипаты.  

5. Симпатикотонияның жоғарлауының клиикалық белгілері, 

тахикардияға, терлегіштікке, үрей сезіміне бейімділік.  

6. АГ-ның клиникалық, ЭКГ және рентгенологиялық 

белгілері.   

7. Көз түбінде 1-3 дәрежелі  Салюс-Гунна синдромы.  

Бүйректің концентрациялық  қызметінің орташа төмендеуі  

(изогипостенурия, протеинурия). 

8. АГ асқыныстарының болуы (ЖИА, СЖЖ, ми-

қанайналым бұзылысы). 
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Шағымдары мен сыртартпасы: 

 

1.АГ болу ұзақтығы, АГ жоғарлау деңгейі, гипертониялық 

криздердің болуы.  

2.АГ-ның екіншілік түрінің  диагностикасы:  

 Отбасылық сыртартпада бүйрек аурулары  (бүйрек 

поликистозы);  

 Сыртартпада бүйрек ауруларының, қуықтың инфекциясы, 

гематурия, анальгетиктерді шектен тыс қолдану болса (бүйректің 

паренхиматозды аурулары);  

 Әр түрлі дәрілік заттарды қолдану: оральдық ұрықтануға 

қарсы заттар, назальдық  тамшылар, стероидты және стероидты 

емес қабынуға қарсы препараттар, кокаин, эритропоэтин, 

циклоспориндер;   

 Пароксизмальдық тер ағу көріністері, бас аурудың, үрей 

сезімінің, жүрек қағудың көріністары (феохромоцитома);  

 Бұлшық етті әлсіздік, парестезия, тырысулар 

(альдостеронизм)  

3. Қауіп себептері:  

 АГ, жүрек-тамыр аурулары, дислипидемия, қант диабеті 

бойынша тұқымқуалаушылықтың болуы;  

 Науқас сыртартпасында жүрек-тамыр аурулары, 

дислипидимия, қант диабетінің болуы;  

 Шылым шегу;  

 Дұрыс тамақтанбау;  

 Семіздік;  

 Физикалық белсенділіктің төмен болуы;  

 Ұйқы кезінде қорылдау мен тыныс алудың тоқтауы  

(туыстарының айтуы бойынша);  

 Науқастың тұлғалық ерекшеліктері. 

4. Нысана-мүшелердің зақымдалуы мен ассоцирленген 

клиникалық жағдайларды көрсететін белгілер:   

 Бас ми мен көз – бас ауырсынуы, бастың айналуы, 

көрудің, сөйлеудің бұзылысы, ТИШ, сенсорлы және қозғалтқыш 

бұзылыстар;  

 Жүрек – жүрек қағысы, кеуде қуысында ауырсыну, 

ентігу, ісінулер;  
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 Бүйрек – шөлдеу, полиурия, никтурия, гематурия, 

ісінулер;  

 Шеткері артериялар – аяқ-қолдарының суық болуы, 

алмасулы ақсаңдау  

5. Алдында қабылдаған антигипертензивті терапия: қолданған 

антигипертензивті препараттар, олардың әсері мен көтере алуы.  

6. Жұмыс орнының, тұрмыстық жағдайының және сыртқы 

орта себептерінің  АГ-ға әсер етуін бағалау.  

 

Физикалдық  зерттеу: 

 

АГ бар науқасты физикалдық зерттеу қауіп себебінің, екіншілік 

АГ мен нысана  мүшелердің зақымдануларын анықтауға арналған.  

Бойы мен салмағы, дене салмағының индексі кг/ м
2
, мықын 

айналымы өлшенеді.  

Екіншілік АГ мен мүшелердің зақымдануларын көрсететін 

физикалдық зерттеу қорытындылары:  

1. Екіншілік АГ белгілері ;  

2. Екіншілік АГ түрлерінің диагностикасы:   

      -   Иценко-Кушинг ауруының немесе синдромының 

симптомдары;  

 Терінің нейрофиброматозы ( феохромоцитомаға көрсету 

мүмкін);  

 Пальпация кезінде бүйректердің ұлғаюы (бүйрек 

поликистозы, үлкен көлемді түзілімдер);  

 Іш аймағындағы аускультация – аортаны ішқұрсақ 

бөлігінде, бүйрек артерияларында  шудың болуы (бүйрек 

артерияларының тарылуы              – вазоренальды  АГ);  

 Жүрек және кеуде қуысының аускультациясы (аорта 

коарктациясы, аорта аурулары);  

 Сан артерияларында пульстің әлсізденуі немесе кешігуі 

немесе сан артериясында АҚ төмендеуі (аорта коарктациясы, 

атеросклероз, ерекше емес аортоартерит). 

3. Нысана – мүшелердің зақымдалуы мен ассоцирленген 

клиникалық жағдайлардың белгілері :  

 Бас миы – қозғалтқыш немесе сенсорлық бұзылыстар;  

 Көздің торлы қабаты  – көз түбінің артерияларының 

өзгеруі;  
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 Жүрек – жүрек шекараларының ығысуы, жүрек 

түрткісінің күшеюі, жүрек ырғаның бұзылысы, СЖЖ 

симптомдарын бағалау (өкпеде сырылдардың болуы, шеткері 

ісінулердің болуы, бауыр өлшемдерін анықтау);  

 Шеткері артериялар – пульстің болмауы, әлсіздігі немесе 

асимметриясы, аяқ-қолдарының суық болуы, терінің ишемия 

симптомы;   

 Ұйқы артериясында - систолалық шу.  

4. Висцеральдық  семіздіктің көрсеткіштері:  

 Мықын айналымның үлкеюі - (тұрған кезде) ерлерде> 102 

см, әйелдерде> 88 см;  

 ДМИ жоғарлауы [дене салмағы (кг)/бойы (м)
2
]: артық 

салмақ ≥ 25 кг/м
2
, семіздік ≥ 30 кг/м

2
.  

 

Зертханалық  зерттеулер: 

 

Қауіп себептерін және нысана-мүшелердің зақымдануларын 

анықтау мақсатында емдеуді бастамас бұрын өткізілетін зерттеулер: 

1. Жалпы қан талдауы        –  қанның жалпы көрінісін 

анықтау.  

2. Қанның электролиттері – электролитті алмасуды 

бақылау.   

3. Жалпы ақуыз бен фракциялар – ақуызды алмасуды 

зерттеу.  

4. Қанның несеп нәрі – бүйрек қызметіне баға беру.  

5. Қанның креатинині   – бүйрек қызметіне баға беру. 

6. Коагулограмма – қанның ұю жүйесін анықтау. 

7.  АСТ, АЛТ, билирубинді анықтау – бауырдың қызметтік 

жағдайын бағалау. 

8. Зәрдің жалпы талдауы        –  бүйрек қызметін бағалау. 

9. Реберг сынамасы –  бүйрек жағдайын бағалау. 

10.  Нечипоренко сынамасы  –  бүйрек жағдайын бағалау. 

11.  Зимницкий сынамасы –  бүйрек жағдайын бағалау. 

12. ЭхоКГ – миокардтың, қақпашалардың және жүректің 

функционалдық жағдайының зақымдалу деңгейін анықтау.  

13. Кеуде қуысының рентгенографиясы – жүрек  

конфигурациясын, кіші қан айналымдағы іркілістің диагностикасын 

жасау.   
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14. Тәуліктік АҚ  мониторингі   –  көпсағатты АҚ 

динамикалық бақылауы, емдеуді түзету.  

      

 

     Қосымша ұсынылатын зерттеулер:  

 

1. Қансарысуында зәр қышқылы мен калийдің құрамын 

анықтау. 

2. Микроальбуминурияны анықтау. 

3. Глюкозаға толеранттылықтың пероральдық тесті – қан 

сарысуында глюкоза деңгейі  > 5,6 ммоль/л (100 мг/дл)болғанда. 

4. Протеинурияны сандық бағалау (егерде  диагностикалық 

жолақтар оң нәтиже берсе). 

 

Аспаптық   зерттеулер: 

Қауіп себептерін  және нысана-мүшелердің зақымдануларын 

анықтау мақсатында емдеуді бастамас бұрын, міндетті түрде 

жүргізілетін зерттеулер:  

1. ЭКГ 12 тіркемеде 

2. Систолалық және диастолалық қызметтің жағдайын, сол 

қарынша гипертрофиясын бағалау үшін ЭхоКГ  

3. Кеуде қуысының рентгенографиясы   

4. Көз түбін қарау  

5. Артерияларды ультрадыбысты зерттеу  

6. Бүйректің УДЗ   

7. Тәуліктік АҚ  мониторингі   

 

Қосымша ұсынылатын зерттеулер: 

  

1. Бүйрек және бүйрекүсті безінің УДЗ;  

2. Брахиоцефальдық және бүйрек артерияларының УДЗ;  

3. Пульстік толқынның жылдамдығы (магистральдық 

артериялардың шалқақтығының көрсеткіші).  

 

Емі 

 

АГ бар науқастардың емінің негізгі мақсаты: жүрек-тамыр 

асқыныстарының дамуын және өлім көрсеткішін барынша 
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төмендету болады.  Мақсатқа жету үшін тек қана АҚ  төмендету 

ғана емес, сонымен қатар барлық қауіп келтіретін себептерді  

(шылым шегу, дислипидемия, гипергликемия, семіздік)  түзету, 

нысана-мүшелердің зақымдалу жылдамдығын төмендету және 

ассоцирленген  және қосарланған ауруларды - ЖИА, ҚД және т.б. 

емдеу керек.    

АГ бар науқастарды емдегенде АҚ мөлшері 140/90 мм.сын.бағ. 

төмен болмау керек. Тағайындалған терапияны жақсы көтере 

алғанда, АҚ< 140/90 мм.сын.бағ. дейін 4 апта ішінде төмендету 

керек.  Әрі қарай жақсы көтере алса, АҚ130/80 мм с.б. дейін және 

одан төмен деңгейге дейін түсіру ұсынылады. 

 

Медикаментозды емес ем : 

 Тәулігіне ішетін спиртті ішімдіктерді ерлер < 30 г,  

әйелдер 20 г/тәул дейін қолданылуын  төмендету керек ;  

 Физикалық жүктемені көбейту – аптасына 4 реттен аз 

емес 30-40 минуттан тұрақты таза ауадағы  физикалық жүктеме;  

 Ас тұзын 5 г/тәул дейін қолдануын төмендету;    

 Тамақтану тәртібін өзгерту өсімдік тамақтарын, калий, 

кальций (көкөністердің, жемістерің, дәнді дақылдардың құрамында 

болады) және магнийді (сүт өнімдерінің құрамында болады) 

көбейту, ал жануар майларын қолдануын шектеу.    

 Шылым шегуден бас тарту ;  

 Дене салмағын қалпына келтіру (ДМИ < 25 кг/м
2
). 

 

Медикаментозды  ем 

 

Қазіргі таңда АГ-ны емдеуде антигипертензивті 

препараттардың (АГП) 5 негізгі классы ұсынылды: ангиотензин–

айналдырушы ферменттің ингибиторы (ААФИ), AT1  

рецепторлардың блокаторы (АРБ), кальций антагонисті (КА), 

диуретиктер, β-адреноблокаторлар (β-АБ) АГП қосымша класс 

ретінде біріктірілген терапия түрінде α-АБ және имидазолинді 

рецептордың агонистерін қолданады.  

 

 

 

 



172 

 

7 - кесте. Антигипертензивті препараттар топтарын 

қолдануының көрсеткіштері [ESH-ESCGuidelinesCommittee. 2009 

guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertension 

2009] 

 

ААФИ 
СЖЖ 

СҚ  дисфункциясы   

ЖИА  

Диабеттік нефропатия  

Диабеттік емес 

нефропатия  

СҚГ  

Ұйқы артериясының 

атеросклерозы 

Протеинурия/ 

микроальбуминурия  

Жыбыр  аритмиясы  

ҚД 

Метаболитикалық 

синдром  

АРБ 
СЖЖ 

Өткерген МИ  

Диабеттік 

нефропатия  

Протеинурия/ 

микроальбуминур

ия  

СҚГ 

Жыбыр 

аритмиясы 

Метаболитикалық 

синдром  

ААФИ 

қабылдағандағы 

жөтел  

β-АБ 
ЖИА 

Өткерген МИ 

СЖЖ 

Тахиаритмиялар  

Глаукома 

Жүктілік  

КА 

(дигидропиридин

ді) 
Жекеленген 

систолалық  АГ 

(қарт адамдарда)  

ЖИА  

СҚГ  

Ұйқы және 

коронарлы 

артериялардың 

атеросклерозы  

Жүктілік  

КА 

(верапамил/дилтиазе

м) 
ЖИА 

Ұйқы 

артерияларының 

атеросклерозы 

Суправентрикулярлы 

тахиаритмиялар  

Тиазидті 

диуретиктер 
ЖСАГ (қарттарда)  

СЖЖ 

Диуретиктер 

(альдостеронн

ың 

антогонистері) 
СЖЖ 

Басынан 

өткерген МИ 

Ілмекті 

диуретиктер  
СБЖ соңғы кезеңі  

СЖЖ 

 

8-кесте.  АГП топтарын тағайындауға абсолюттық  және 

салыстырмалы қарсы көрсеткіштер [ESH-ESCGuidelinesCommittee. 

2009 guidelines for the management of arterial hypertension. J 

Hypertension 2009] 

 

Препараттар классы 
Абсолюттық қарсы 

көрсеткіштер 

Салыстырмалы қарсы 

көрсеткіштер 

Тиазидті диуретиктер Подагра 

Метаболитикалық 

синдром, дислипидемия, 

жүктілік 
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β-АБ 
атриовентрикулярлы 

блокада 2-3 дәреже, БД 

Шеткері артериялардың 

аурулары, 

метаболитикалық 

синдром, глюкозаға 

толеранттылықтың 

бұзылысы, спортшылар 

мен физикалық белсенді 

науқастар, ӨСОА 

КА 

дигидропиридинді 
  тахиаритмиялар, СЖЖ 

КА 

дигидропиридинді 

емес 

атриовентрикулярлы 

блокада 2-3 дәреже, СЖЖ 
  

ААФИ 

жүктілік, гиперкалиемия, 

бүйрек артерияларының екі 

жақты тарылуы, 

ангионевротикалық ісінуі 

  

АРБ 

Жүктілік,  гиперкалиемия, 

бүйрек артерияларының екі 

жақты тарылуы               

  

Диуретиктер 

альдостеронның 

антагонистері 

гиперкалиемия, СБЖ   

 

9 - кесте. Клиникалық жағдайға байланысты АГ бар науқастарға 

дәрілік препараттарды таңдау ұсыныстары  [ESH-

ESCGuidelinesCommittee. 2009 guidelines for the management of 

arterial hypertension. J Hypertension 2009] 

 

Нысана-мүшелердің зақымдануы 

СҚГ 

Симптомсыз атеросклероз  

Микроальбуминурия  

Бүйректердің зақымдануы  

АРБ, ААФИ, КА  

КА, ААФИ  

ААФИ, АРБ  

ААФИ, АРБ 

Ассоцирленген клиникалық жағдайлар 

Алдында болған МИ  

ЖИА  

СЖЖ  

Жыбыр  аритмиясы пароксизмальды  

Жыбыр аритмиясы тұрақты  

Бүйрек жеткіліксіздігі/протеинурия  

β-АБ, ААФИ, АРБ  

β-АБ,КА, ААФИ  

Диуретиктер, β-АБ, ААФИ, АРБ, 

альдостерон антагонистері  

ААФИ, АРБ  

β-АБ, дигидропиридинді емес КА  
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Шеткері артериялар аурулары  ААФИ, АРБ, ілмекті диуретиктер  

КА  

Ерекше клиникалық жағдайлар 

Жекеленген систолалық АГ 

(қарттарда)  

Метаболитикалық синдром  

Қант диабеті  

Жүктілік 

диуретиктер, КА  

 

АРБ, ААФИ, КА  

АРБ, ААФИ  

КА, метилдопа 

 

10 - кесте.  Негізгі медикаментозды заттардың тізімі  

 
Атауы Өл-

шем 

бірлігі 

Негіздеуі Дәлелд

ік 

тобы 

Дәлелді

лік 

деңгейі 

 ААФ               

ингибиторы  

Лизиноприл 10 мг 

Бастапқы мөлшері 2,5 мг, 

оңтайлы  – 20 мг. 

Эналаприл 5 мг, 10 мг, 20 

мг/тәул. 

Периндоприл 5 мг, 10 

мг/с. 

Фозиноприл 10мг, 20 мг 

Рамиприл 1,25 мг, 2,5 мг, 

5 мг,10 мг 

Зофеноприл 7,5мг, 30мг 

 

Табл 

 

 

Табл 

Табл 

Табл 

Табл 

Табл 

 

Гемодинами-

калық және  

мүшеқоғаушы               

әсер               

I 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

Ангиотензин II 

рецепторының  

блокаторы 

Эпросартан 600 мг/тәул 

Кандесартан  8 мг, 16 мг 

Лозартан  50 мг  

Валсартан 40 мг, 80 мг 

Телмисартан 20, 40, 80мг 

 

 

Табл 

Табл 

Табл 

Табл 

Гемодинами-

калық және  

мүшеқоғаушы              

әсер              

I 

 

А 

 Кальций антагонисты 

Амлодипин  2,5 мг, 5 мг, 

10 мг/тәул 

Нифедипин 10 мг, 20 мг, 

40 мг 

Фелодипин  5 мг, 10 мг 

Лерканидипин 10 мг 

 

Табл 

 

Табл 

 

Табл 

Табл 

Шеткері және 

коронарлы 

тамырларды 

кеңейту, ЖПТҚ 

төмендету, 

жүректің 

жүктемесін 

 

I 

 

 

 

 

 

A 
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Нитрендипин 10мг, 20мг  азайту және 

оттегіге 

қажеттілікті 

төмендету  

Диуретиктер 

Гидрохлортиазид 25 мг 

Орташа мөлшері 25-50 

мг/тәул. Барынша жоғары 

мөлшері  200 мг/тәул. 

Табл Жүректің толық 

жүктемесі 

I A 

Индапамид 1,5 мг, 2,5 

мг/тәул. 

Табл 

қаб.               

Тамырлардың 

эндотелиальдық 

қызметін 

жақсарту, ЖПТҚ  

төмендету 

I A 

Фуросемид 40 мг 

Орташа бастапқы мөлшер 

40-80 мг/тәул, ұстап 

тұрушы мөлшер 20-40 

мг/тәул. 

Табл Жүректің толық 

жүктемесі 

I A 

Торасемидті қосу 2,5мг, 5 

мг 

Табл Жүректің толық 

жүктемесі  

I A 

Калий-ұстап тұрушы 

диуретик 

Спиронолактон 25 мг,  50 

мг/тәул 

Табл Миокардтың 

гемодинамикалық 

жүктемесі   

I A 

Лазикс 40-120 мг/тәул 

(фуросемид) 

Амп. Үлкен және кіші 

қан айналымның 

жүктемесін түсіру 

үшін  

I A 

Бета-адреноблокаторлар 

Карведилол 6,25 мг, 12,5 

мг, 25 мг 

Метопролол 50 мг, 100 мг 

Бисопролол 2,5 мг, 5 мг, 

10 мг 

Небиволол 5 мг 

 

Табл 

Табл 

Табл 

Табл 

Табл 

 

Миокардтың 

оттегіге 

қажеттілігін 

азайту, ЖЖЖ 

азайту, жүрек 

шығарылымын 

азайту  

 

I 

 

 

A 

 

 АГП  қосымша классы 

 имидазолин 

рецепторларының 

агонисті 

Моксонидин 0,2 мг, 0,4 мг 

Табл 

 

Тамыр 

қозғалтқыш 

орталықтың 

белсенділігін 

тежеу, ЖТЖ-не 

симпатикалық 

әсерді азайту,  

седативті әсер               

 

I 

 

А 
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Альфа-адреноблокатор  

Урапидил 30, 60, 90мг 

Қаб. Шеткері 

тамырлардың 

қарсыласуын 

төмендетеді  

 

I 

 

А 

Нитраттар 

Изосорбид динитрат 0,1 

%-10,0 

 т/і тамшылап  1рет 

тәулігіне 

Амп. Кіші қан 

айналымның 

жүктемесін 

азайту  

IIа В 

*Ацетилсалицил 

қышқылы  
 75 мг, 100 мг  

Табл Қанның 

реологиялық 

қасиеттерін 

жақсарту  

IIа В 

**Статиндер  
Аторвастатин 10 мг, 20 мг  

Симвастатин 10 мг, 20 мг, 

40 мг /тәул. 

Розувостатин 5-10 мг 

 

 

Табл 

 

Табл 

 

Табл 

Гиполипидемиял

ық зат, тамырдың  

эндотелиальдық 

қызметін 

жақсарту үшін   

 

I 

 

А 

Біріктірілген  

препараттар 

ААФИ + диуретик;  

АРБ + диуретик; 

ААФИ + КА;  

АРБ + КА;  

Дигидропиридинді  Ка + 

β-АБ; КА + диуретик;  

β-АБ +диуретик 

  

 

Гемодинамикалы

қ және 

мүшеқоғаушы               

әсер               

 

I 

 

А 

 

*Ацетилсалицил қышқылы, егерде басынан өткізген МИ,  

инсульт немесе ТИШ болса және қан кетуге қауіп болмаса 

ұсынылады.  Аспириннің аз мөлшері 50 жастан үлкендерде қан 

сарысуында креатиннің орташа жоғарлауы немесе басқа да ЖТА 

болмасада жүрек-тамыр зақымдануларына қауіпі бар науқастарға 

тағайындалады. Геморрагиялық  инсульттің қаупін төмендету үшін 

аспиринмен емдеу АҚ бақылаумен жүргізілу керек.  

 

**Статиндерді  холестириннің жалпы мөлшерін < 4,5 ммоль/л 

(175 мг/дл) және  ЛТТ ХС  < 2,5 ммоль/л (100 мг/дл) тең АГ-сы бар 

науқастарда СЖА, метаболитикалық синдром, қант диабеті және 

жүрек-тамыр аурулардың жоғары, өте жоғары қаупі болса ғана 

қарастырған жөн.   
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Әр түрлі класстағы антигипертензивті препараттардың 

ұтымды біріктірілуі 

 

 

Тиазидты 

диуретиктер 

 

 

Бета- 

блокаторлар 

 

Ангиотензин 

рецепторларының 

блокаторы 

 

 

 

Альфа- 

адреноблокаторлар 

Кальций  

антогонисті 

 

 

 

 

 

5 - сурет. Әр түрлі класстағы антигипертензивті 

препараттардың болуы мүмкін біріктірулері. АГ бар науқастарға 

жақсы біріктірулер жалпақ сызықпен  көрсетілген. Қоршауға 

зерттеулер кезінде жақсы нәтиже көрсеткен препараттар классы 

жазылған.   

 

β-АБ + диуретик 

Атенолол ішке 50 немесе 100 мг + Хлорталидон ішке 25 мг 1 р/тәул 

немесе 

Бисопролол ішке 2,5, 5 немесе 10 мг + Гидрохлоротиазид ішке 

6,25мг 

1 р/тәул 

немесе 

Метопролол ішке 50 немесе 100 мг + Гидрохлоротиазид ішке 25 

немесе 50 мг 

ААФ               

ингибиторы 
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1 р/тәул 

немесе 

Пиндолол ішке 10 мг + Клопамид ішке 5 мг 1 р/тәул 

 

 ААФ               ингибиторы + диуретик 

Каптоприл ішке 25 немесе 50 мг + Гидрохлоротиазид ішке 12,5 

немесе 25 мг    1 р/тәул 

немесе 

Лизиноприл ішке 20 мг + Гидрохлоротиазид ішке 12,5 мг 1 р/тәул 

немесе 

Периндоприл ішке 2 мг+ Индапамид ішке 0,625 мг (АГ-ның 

бастапқы терапиясы үшін қолданылуы мүмкін) 1 р/тәул 

немесе 

Эналаприл ішке 10 немесе 20 мг + Гидрохлоротиазид ішке 12,5 

немесе 

25 мг 1 р/тәул. 

 

 

Ангиотензин II  рецепторларының тежегіші+ диуретик 

Валсартан ішке 80 немесе 160 мг + Гидрохлоротиазид ішке 12,5 мг 

1 р/тәул 

немесе 

Ирбесартан ішке 150 немесе 300 мг + Гидрохлоротиазид ішке12,5 

мг1 р/тәул 

немесе 

Лозартан ішке 50 немесе 100 мг + Гидрохлоротиазид ішке 12,5 

немесе 

50 мг 1 р/тәул. 

 

 

β-АБ+ дигидропиридин тобынан кальций антагонисттері   

Метопролол ішке 50 немесе 100 мг + Фелодипин ішке 5немесе 10 

мг 1 р/тәул. 

 

 

 ААФ               ингибиторы + кальций антогонисті  

Беназеприл ішке  10 немесе  20 мг + Амлодипин ішке 2,5 немесе 5 

мг 1 р/тәул 
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немесе 

Эналаприл ішке 5 мг + Дилтиазем ішке 180 мг 1 р/тәул 

немесе 

Эналаприл ішке 5 мг + Фелодипин ішке 5 мг 1 р/тәул. 

 

 

Орталыққа әсер ететін ДЗ + диуретик 

Гуанфацин ішке 0,5 немесе 1 мг + Гидрохлоротиазид ішке 12,5 

немесе 

25 мг 1 р/тәул 

немесе 

Моксонидин ішке 0,2 мг + Гидрохлоротиазид ішке 12,5 немесе 25 

мг 1 р/тәул 

немесе 

Лизиноприл ішке 20 мг + Гидрохлоротиазид ішке 12,5 мг 1 р/тәул. 

 

Науқастардың ерекше топтарындағы гипотензивті ем (ESC 

GUIDELINES DESK REFERENCE, 2007) 

 

Жалпы популяциядағы АГ бар науқастардан ерекше топтағы 

науқастар мен ерекше клиникалық жағдайлардағы науқастардың 

гипотензивті емінің айырмашылықтары болады.  

Егде жастағы науқастар  

•Жалпы ұсыныстармен бірге емді тиазидті диуретиктерден, 

кальций антогонистерінен, ангиотензин рецепторларының 

блокаторынан, ААФ               ингибиторынан  және  бета-

блокаторлардан бастайды.  Жекелеген систолалық  артериалдық      

гипертензиясына арналған зерттеулер көрсеткендей, тиазидті 

диуретиктер мен кальций антогонистерінің пайда болған, басқа 

зерттеулер қорытындысы бойынша ангиотензин рецепторларының 

блокаторларының да пайдасы бар. 

• Егде және әлсіз науқастарда көп жағымсыз  әсерлердің 

дамуына байланысты  бастапқы мөлшерлері мен олардың әрі қарай 

жоғары мөлшерлерін  тағайындау біртіндеп жүруі керек. 

• Жас кездегідей мақсатты АҚ < 140/90 мм с.б. немесе одан 

төмен (жақсы көтере алғанда).  Көптеген  егде адамдарға АҚ 

бақылау  үшін екі немесе одан да көп препараттар тағайындау  

керек, ал систолалық қысымды  < 140 мм с.б. түсіру қиын.   
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• Егде жастағы адамдарда жиі кездесетін қауіп себептері, 

нысана-мүшелердің зақымдалуы мен жүрек-тамыр жүйесінің 

қосымша ауруларын ескертіп, медикаментозды ем жүргізілу керек. 

Ортостатикалық гипотензияның жоғарғы қаупі үшін АҚ міндетті 

түрде  вертикальдық қалыпта өлшену керек.  

• 80 жас және жоғары адамдарда гипотензивті емнің дәлелділігі 

толық берілмеген. Бірақта 80 жасқа дейін тиімді  және жақсы әсерлі  

болған емді тоқтату дұрыс емес.  

 

Қант диабетімен ауыратын науқастар  

• Диабетпен ауыратын барлық науқастарға белсенді түрде 

медикаментозды емес (мүмкін болса) емді ұсынған жөн; диабеттің 

2-ші түрінде әсіресе, дене салмағын төмендету мен ас тұзын аз 

қолдануына көңіл бөлген дұрыс.  

• Мақсатты АҚ  < 130/80 мм с.б. тең.  Гипотензивті дәрілік емді 

АҚ диапазоны қалыптыдан жоғары болғанда тағайындауға болады. 

• АҚ түсіру үшін барлық тиімді және жақсы көтере алатын 

дәрілік заттар қолданылады. Жиі екі немесе одан көп 

препараттардың біріктіруін тағайындауға тура келеді.  

• Мәліметтер бойынша, АҚ түсіру бүйректің 

зақымдануларының үдеуіне қорғаныш әсер көрсетеді. Қосымша 

қорғанышты ренин-ангиотензин жүйесінің блокадасы көрсетеді 

(антиотензин рецепторларының блокаторы немесе ААФ  

ингибиторы). 

• Біріктірілген емнің сызбасына, міндетті түрде ренин-

ангиотензин жүйесінің блокаторын қосады; бұл препараттар 

жеткілікті болғанда, монотерапия ретінде қолданылады. 

• Микроальбуминурия болса, АҚ диапазоны қалыптан аздаған 

жоғары  болса да, гипотензивті терапияны қажет етеді. Ренин-

ангиотензин жүйесінің блокаторлары зәрдегі ақуыздың пайда 

болуына кедергі келтіріп, осы жағдайға сәйкес келеді.  

•Емдеу тәсілін таңдаған кезде, жүрек-тамыр жүйесіне қауіп 

төндіретін барлық себептер, сонын ішінде статиндерді тағайындау 

ескерілу керек.   

• Ортостатикалық гипотензияның болуының жоғары қаупі бар 

болғандықтан, АҚ-ны вертикальды қалыпта өлшеген жөн.  

 

 



181 

 

Бүйрек қызметі бұзылысы бар науқастар  

• Бүйрек  дисфункциясы    мен бүйрек жеткіліксіздігі жүрек-

тамыр жүйесінің асқыныстарының болуының жоғары қаупімен 

қосарланады. 

•Бүйрек дисфункциясының үдеуінің алдын алуы екі бағытта 

жүргізіледі: 

а) қатал артериалдық   қысымды бақылау (< 130/80 мм с.б. және 

төмен протеинурии > 1 г/тәул);  

б) қалыптыға жақын көрсеткіштерге дейін протеинурияны 

азайту. 

• Мақсатты АҚ жету үшін біріктірілген терапия керек, оның 

ішінде бірнеше антигипертензивті препараттар (соның ішінде 

ілмекті диуретиктер). 

• Протеинурияны азайту мақсатында ангиотензин 

рецепторларының блокаторы, ААФ ингибиторы мен олардың 

қосындысы тағайындалады.  

• Афро-америкалықтарды санамағанда, АГ бар, қант диабеті 

мен протеинуриясы жоқ науқастар ренин-ангиотензинді жүйенің 

блокадасы нефросклероздың алдын-алуда көмектесетіні туралы 

қарма-қайшы мәліметтер бар. Бірақта осы препараттардың біреуін 

біріктірілген терапияға қосу, негізделген.  

• Жүрек-тамыр асқыныстарының жоғары қаупінің себебінен, 

бүйрек зақымдалғанда, кешенді  терапия өзекті  мәселе болып 

табылады.  

Мидың тамырлы зақымдалуы бар науқастар  

• Инсульт пен ми қан айналымның өтпелі бұзылыстары бар 

науқастар сыртартпасында гипотензивті ем инсульттің қайталану 

жиілігін төмендетеді, және жүрек жағынан қосымша жоғары 

қауіптерді азайтады. 

• Гипотензивті ем АГ-сы бар науқастарға және де АҚ 

диапазоны қалыптыдан жоғары болғанда жағымды әсер етеді. 

Мақсатты АҚ < 130/80 мм с.б. 

• Зерттеулердің қорытындысы бойынша, емдеудің жақсы 

нәтижесі АҚ per se түсіргенде пайдалы, сондықтанда барлық бар 

препараттарды және олардың біріктіруін қолдануға болады. Бұл 

мәліметтер көбінесе ААФ               ингибиторлары мен антиотензин 

рецепторларының блокаторларын біріктіру түрінде немесе оларды 

зәр айдағыштармен және стандартты емдеуде қолдануына  қатысты 
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алынған болады. Бірақта олардың ми қантамырларының 

зақымдануларына қатысты арнайы қорғаныш қасиеттерін туралы 

қосымша дәлелдер керек.  

• Қазіргі таңда жедел инсульт кезінде АҚ түсіру жайлы, 

жағымды әсерлер алынған жоқ, бірақта зерттеулер жүргізіліп 

жатыр. Қосымша мәліметтерді алу үшін, емді клиникалық 

жағдайды тұрақтандырғаннан кейін, яғни инсульттан бірнеше күн 

өткен соң гипотензивті емді бастау керек. Бұл салада қосымша 

зерттеулер қажет, себебі 65 жаста және одан  жоғары науқастардың 

15% когнитивті бұзылыстар және  5% — деменция кездеседі. 

• Бақылау зерттеулері көрсеткендей, когнитивті қызметтер мен 

деменция жиілігі АҚ көрсеткіштерімен оң байланыста екенін 

көрсетті. Осы бұзылыстарды гипотензивті ем бірнеше тоқтатуы 

мүмкін жайлы мәліметтер бар.  

Жүректің ишемиялық ауруы мен жүрек жеткіліксіздігімен 

ауыратын науқастар  

• Миокард инфарктын  басынан өткізген науқастарда бета-

блокаторлар, ААФ     ингибиторларын немесе ангиотензин 

рецепторларының блокаторларын ерте  кезден бастап қабылдау 

қайталамалы миокард инфарктының жиілігін  төмендетеді. Осы 

жағымды әсерлер препараттардың арнайы қорғаныш қасиеттерімен 

түсіндіріледі.   

• АГ мен жүректің созылмалы ишемиялық ауруы бар 

науқастарда да гипотензивті ем жағымды әсер етеді. Жағымды әсер 

әр түрлі препараттарды және олардың біріктірілуінде болуы мүмкін 

(кальций антогонистерін қосып), айқындылық дәрежесі АҚ 

төмендеген деңгейімен анықталады. Жағымды әсер АҚ < 140/90 мм 

с.б. және АҚ  130/80 мм с.б. немесе болғанда көрінеді.  

• Артериалдық              гипертензия бұрында жиі кездескен, сол 

кезде жүрек жеткіліксіздігінің іркілісі бар науқастарда АҚ 

жоғарылауы сирек кездескен. Бұл науқастарда тиазидті және 

ілмекті диуретиктерді және  бета-блокаторлар,  ААФ 

ингибиторларын,  ангиотензин рецепторының блокаторын және  

альдостерон антагонистін диуретиктермен бірге  қабылдауға 

болады. Кальций антагонистерін тағайындамау керек, оны тек  АҚ  

мен стенокардия көрінісін бақылау керек болған кезде ғана 

қолданады.  
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• Диастолалық жүрек жеткіліксіздігімен сыртартпада  

артериалдық гипертензиясының науқастарда бірге болуы, 

жағымсыз болжамға ие. Бұл науқастарға қазіргі таңда жақсы 

көмектесетін антигипертензивті препараттар жоқ.    

 

Жүрекше фибрилляциясы бар науқастар (жыбыр  аритмиясы) 

• Артериалдық              гипертензия — жүрекше 

фибрилляциясының маңызды қауіп себебі болады. Жүрекше 

фибрилляциясы жүрек-қантамыр ауруларының, әсіресе 

тромбоэмболиялық инсульттің  және өлімнің қаупін жоғарлатады.   

• Сол жақ қарынша салмағының жоғарлауы мен сол жақ 

жүрекше үлкеюі жүрекше фибрилляциясының тәуелсіз 

детерминанты болып табылады және қарқынды і гипотензивті 

терапияны  қажет етеді. 

• Қан ұюға қарсы терапия негізінде миға және басқа мүшелерге 

қан құйылудың  алдын алу үшін артериалдық  қан қысымды қатаң 

бақылау керек.   

• Ангиотензин рецепторларының блокаторымен ем қабылдаған 

АГ бар науқастарда, жүрекше фибрилляциясының қайталануы 

төмендеген.  

• Жүрекше фибрилляциясының тұрақты түрінде қарыншалық 

ырғақты бақылауға бета-блокаторлар мен кальцийдің 

дигидропиридинді емес антагонистері  (верапамил, дилтиазем)  

көмектеседі. 

 

Жүктілер 

Осы топтағы науқастарда таңдау препараты метилдопа болып 

табылады: Метилдопа ішке 250 мг 1 р/тәул, әр 2 күнде мөлшерін 

250мг дейін жоғарлатуы мүмкін, барынша жоғары мөлшері  2 г 2—3 

р/тәул. 

Көрсеткіштер бойынша  β-АБ, лабеталол, верапамилды  

қолдануы мүмкін. 

АҚ тез түсіру үшін (преэклампсия)  нифедипин, лабетатол, 

гидралазин, магний сульфаты көрсетілген. 

Қарсы көрсетілгендері:  ААФ ингибиторлары,  ангиотензина II 

рецепторының блокаторлары (тератогенді әсер береді). 
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Емдеудің  тиімділік  көрсеткіші  

               

11-кесте.  Емдеудің тиімділік  көрсеткіші   және диагностика 

мен емдеудің қауіпсіз әдістері  

 
Мақсаты Негізгі  өлшемдері 

Қысқа 

уақытты 

емдеуден 

бастап 1-6 

ай.  

- систолалық және  диастолалық  АҚ  10% немесе одан 

көпке төмендету немесе АҚ-ның мақсатты деңгейінде; 

-  гипертониялық криздің болмауы; 

- өмір сүру сапасын сақтау немесе жақсарту; 

- әр түрлі  қауіп себептеріне  әсер ету. 

Орташа 

уақытты 

емнің  > 6 

айынан 

- АҚ мақсатты деңгейіне жету; 

-нысана-мүшелердің зақымдалуының болмауы немесе бар 

асқыныстардың дамуының кері құбылысы; 

- түрлендірілген қауіп  себептерды жою.  

Ұзақ 

уақытты 

- мақсатты деңгейде АҚ тұрақты ұстап тұру; 

- нысана-мүшелердің зақымдалуының үдеуінің болмауы  

- бар жүрек-тамыр асқыныстарын компенсациялау   

 

Қателіктер мен негізсіз тағайындаулар 

 

Клонидин, метилдопа сияқты орталыққа әсер ететін ДЗ–ды 

баламалы ДЗ ретінде қабылдау ұсынылады, себебі жағымсыз 

әсерлердің даму қаупі жоғары. Берілген ДЗ-ды аз мөлшерде басқа 

ДЗ мен бірге қабылдаған жөн.  

Тікелей әсер ететін вазодилататорларды (гидралазин, 

миноксидил)  ДЗ ретінде қолдану ұсынылмайды.  

Нифедипинді тіл астына қабылдау ұсынылмайды, себебі ол АҚ 

тез түсіріп, кейбір науқастарда миокард пен бас мидың ишемиясын 

тудыруы мүмкін.   

 

ДЗ-дың ұтымсыз  біріктірілуіна жатады: 

 

 Кальций антагонисті + диуретик; 

 Кальций антагонисті + α-блокатор; 

 β-АБ + орталыққа әсер ететін препарат. 

  

β-АБ пен  ААФ    ингибиторының  қосындысына  барабар 

гипотензивті әсері айқын емес. Осы сызба тек қана жүрек 

жеткіліксіздігінің іркілісті түрі бар науқастарға көрсетілген. 
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Жүктілік кезінде ААФ ингибиторы мен ангиотензина II 

рецепторларының блокаторын қолдану ұсынылмайды, себебі олар 

ұрыққа тератогенді әсер ету мүмкін.   

 

ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫ 

 

Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА) — миокардтың оттегіге 

қажеттілігі мен коронарлық қан айналынан келген қан көлемінің 

сәйкессіздігінен болатын ауру. 

 

Жіктелуі 

ЖИА (ESC, 2013) келесі түрілері болады:  

 Стенокардия (СК):  

- күш түсу стенокардиясы (I–IV ФК),  

- тұрақты емес СК,  

- айрықша түрілері: вазоспастикалық, микроваскулярлы.  

 Ауырсынусыз (симптомсыз) миокардтың ишемиясы.  

 Миокард инфаркты (ST сегментінің жоғарылауымен және 

жоғарылауынсыз).  

 Жүрек жеткіліксіздігі (функционалдық класс, дәреже).  

 Жүрек ырғағының  және өткізгіштігінің бұзылысы.  

 Кенеттен болатын  коронарлық өлім.  

Қазіргі таңда алғаш пайда болған және үдемелі стенокардияны 

бөліп қарастырылмайды, ал осындай жағдайларды тұрақты немесе 

тұрақсыз СК жатқызады, бұл науқастың емінің тәсілін  анықтауда 

маңызды болады.  

 

Тұрақты СК – созылмалы ЖИА-ның барлық жағдайының 

ішіндегі 70–80% қамтитын ең кең таралған түрі. Тұрақты күш түсу 

СК ауырлық дәрежесіне байланысты төрт функционалдық топқа  

жіктейді. 

I ФТ. Стенокардия ұстамалары сирек және тек үлкен физикалық 

немесе психоэмоционалдық жүктемелер кезінде пайда болады. 

II ФТ. Науқас үшін қарапайым, күнделікті физикалық 

белсенділікке аздап шек қойылады; стенокардия ұстамалары 

қарапайым физикалық жүктемелер кезінде пайда болады (кәдімгі 

жылдамдықпен жүру, баспалдаққа баяу көтерілу, суыққа шығу). 

III ФТ. Науқас үшін қарапайым, күнделікті физикалық 
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белсенділіктің айқын шектелуі; ауырсыну аздаған қашықтыққа 

жүргенде (200—400 м), баспалдақпен бірінші қабатқа көтерілгенде 

пайда болады. 

IV ФТ. Кез-келген физикалық белсенділік стенокардияны 

шақырады, ұстамалар тыныштық қалыпта да пайда болуы мүмкін. 

Тұрақсыз СК.  Тұрақсыз СК келесі клиникалық нұсқаларын               

ажыратады (ESC, 2006; АСС/АНА, 2007):  

 Тыныштықтағы СК және ұзақ, қалыпта 20 мин дейін;  

 алғаш пайда болған ауыр СК (~III–IV ФТ);  

 СК ауырлық дәрежесінің және қарқындылығының жедел түрде 

жоғарылауы, қарапайым белсенділіктің шектелуі (~III–IV ФТ).  

 

Тұрақты стенокардия 

Этиология және патогенезі  

Миокардтың оттегіге қажеттілігі мен коронарлық  қан 

айналымнан келген қан көлемінің сәйкессіздігінің себептері: 

 атеросклероз есебінен болатын қантамырлар қабырғасының 

морфологиялық өзгерістері (науқастардың көпшілік бөлігінде) 

немесе әртүрлі генездегі қабынулық үрдістер (инфекционды, 

аллергиялық, токсикалық); 

 коллатералдық байланыстардың және коронарлы 

артериялардың гемодинамикалық айқын тарылуы бар 

науқастардағы компенсаторлы мүмкіншіліктердің жеткіліксіздігі; 

 нейрогуморальдық бұзылыстар (симпатикалық-адреналдық 

жүйе белсенділігінің,  эндотелин-1 құрамының жоғарылауы, азот 

оксидінің азаюы, жүректің рецепторлық аппараты  қызметінің 

бұзылысы); 

 себепсіз жүректің жиырылу жиілігінің айқын жоғарылауы; 

 көбінесесе тромбоциттер агрегациясының жоғарылауынан 

және қанның коагуляциялық қасиеттерінің өзгерістерінен болатын 

миокард микроайналымының  бұзылысы; анемия мен гемоглобин 

қызметінің бұзылысынынан миокардқа оттегінің жеткіліксіздігі; 

 оттегінің жоғарғы қажеттілігін қажет ететін миокардтың 

метаболикалық бұзылыстар; 

 гендік себептер (миокард метаболизмінің және тәждік 

қанайналымының реттелуіне қатысатын ферменттердің гендік 

бұзылыстарынан болатын тәж артерияларының дамуының, 

рецепциясының аномалиясы). 
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Диагностикалық өлшемдері 

Стенокардия – кеуде қуысының, төменгі жақтың, иықтың, арқа 

мен қолдың жайсыздығымен көрініс беретін; физикалық жүктеме 

немесе эмоционалдық күйзелу аурудың болуына жағдай жасайтын 

және тыныштық қалып пен нитроглицерин қабылдауынан кейін 

басылатын клиникалық симптом (ESC, 2006).  Кеуде артындағы 

ауырсынулар ұзақ емес – 1 - 15 мин. Типтік СК қатар атипті СК 

көріністері де кездеседі (12-кесте).  

 

12 - кесте. Кеуде қуысындағы ауырсынулардың клиникалық 

жіктемесі (ACC/AHA, 2002) 

 
Кеуде қуысындағы ауырсыну Сипаттамасы 

Типтік стенокардия Ұзақтығы мен сипаты бойынша 

типтік кеуде артындағы 

ауырсынулар, физикалық 

ауырсынулар немесе эмоционалдық 

күйзелу             кезінде пайда болады, 

тыныштық қалыпта немесе 

нитроглицерин қабылдауынан кейін 

басылады 

Атиптік стенокардия Жоғарыда аталған белгілердің екеуі 

Ангинозды емес ауырсыну Жоғарыда аталған белгілердің біреуі 

немесе ешқайсысы болмайды 

 

ЖИА пайда болуы ауырсынулардың клиникасы, сонымен қатар, 

басқа да себептерға байланысты: жасы, жынысы, дислипидемия, 

семіру, диабет, шылым шегу, артериалдық гипертензия. 

Диагноз қою үшін аурудың клиникалық көрінісін ғана емес, 

сонымен қатар, тәждік қанайналымның жағдайы, оның 

бұзылысының механизмі мен компенсаторлы мүмкіншіліктері 

жайлы деректер беретін аспаптық  және зертханалық зерттеу 

нәтижелерін білу қажет. 

Аспаптық  және зертханалық зерттеулер: 

 ЭКГ; 

  Холтер бойынша ЭКГ мониторингі; 

 физикалық күштемемен сынамалар (велоэргометрия, тредмил) 

немесе ЭКГ бақылауымен фармакологиялық күштемелік тесттер 

(добутамин, дипиридамол дәрілік заттарын пайдалану арқылы), 

радионуклидті әдістер, эхокардиография (ЭхоКГ); 
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 ЭхоКГ миокардтың жиырылу қызметін   және гипертрофия 

айқындылығын анықтау, сонымен қатар, жүректің қақпақшалық 

аппаратының жағдайын бағалауға арналған; 

 Иық артериясындағы қанайналымды эндотелий қызметін   

бағалау үшін реактивті гиперемиялық сынамаға арналған 

ультрадыбыстық зерттеу; 

 Атеросклероз айқындылығын анықтауға арналған тамырішілік 

УДЗ; 

 Тәждік қантамырлардағы морфологиялық өзгерістердің 

дәрежесін және орналасуын бағалайтын коронарлы ангиография, 

магнитті-резонансты ангиография; 

 Миокардтағы адренорецепторлардың құрамын талдау  

(радионуклидті әдіс); 

 лимфоциттардағы β1-рецепторлар құрамын талдау; 

 қандағы эндотелин деңгейін анықтау; 

 жалпы қан талдауы        (гемоглобин, гематокрит деңгейі, 

эритроцит, лейкоцит, тромбоциттер құрамы); 

 қанның биохимиялық талдауы: бүйрек, бауыр қызметін, ақуыз 

құрамын, гомоцистеин деңгейін, жалпы холестериннің, 

холестериннің төменгі тығыздықты липопротеидті, холестериннің 

жоғарғы тығыздықты  липопротеидті, триацилглицеридті бағалау. 

 

Стенокардияның емі 

Тұрақты СК бар науқастарды емдеу медикаментозды 

препараттар және инвазивті араласулармен қатар қауіп себептерін 

бақылау шараларына негізделеді. Әдетте ем амбулаторлы түрде 

өтеді, кей жағдайларда госпитализацияға көрсеткіш мыналар 

болады:  

 анық емес диагноз (мысалы, ишемиялық емес торакалгиялар 

болғанда),  

 медикаментозды терапияны таңдаудағы қиындықтар (мысалы 

қосарланған патологияларда немесе аурудың жиі асқынуларында).  

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 

 

 

  

  Коморбидтілік 

  Науқас таңдауы  

 

 

 

 

 

 

6 - сурет. Қаупіне байланысты ем таңдау (ESC, 2013) 

 

Емнің мақсаты: симптомдарды басу, өмір сапасын жақсарту, 

емнің жанама әсерінен дамитын аурудың асқыну жиілігін және 

өлімді төмендету. 

Тәж артерияларының морфологиялық өзгерістер сипаты мен 

дәрежесіне байланысты ЖИА емдеуі консервативті және оперативті 

(инвазивті араласулар) болады. 

Консервативті  терапия мынаған бағытталады: 

 Миокард ишемиясын шектеу (оттегі қажеттілігінің 

төмендеуі мен жеткізілуінің жоғарылауы есебінен); 

 Тромбоэмболиялық асқынуларды алдын-алу; 

 Атеросклероз өршуінің алдын-алуы, қауіп себептерін 

барынша жоғары            түрде шектеу: 

— дене салмағын реттеу; 

— шылым шегуді тоқтату; 

— АҚҚ тұрақтандыру; 

— липид алмасу бұзылыстарын шектеу; 

— нормогликемиялық жағдай; 

— гормональдық  бұзылыстарды реттеу.  

 

Антиангинальдық  терапия 

Миокард ишемиясынан арылу ЖИА ағымының барлық 

түріларінде көрсетілген. Бұл үшін мына дәрілер қолданылады: 

Қалыпты ЖИА 

Төмен қауіпті 
Орташа қауіпті 

Жоғары қауіпті 

Тиімді медикаментозды 

ем 
Рекваскулиризация 
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 β-блокаторлар; 

 нитраттар және нитрат тәрізді ДЗ (молсидомин); 

  кальций антагонистері; 

 цитопротективті ДЗ (триметазидин). 

 

β-блокатолар 

Бета–адреноблокаторлар тұрақты стенокардияда таңдаулы 

препарат болып табылады, себебі миокард инфарктынан кейінгі  

және ҚЖ кезіндегі  өміршеңдікті жоғарылатады, сонымен қатар 

кенет өлім қаупін төмендетеді. Бета–блокаторлар ЖЖЖ минутына 

55–60 дейін жоғарылағанша титрлейді. ҚЖ болған жағдайда немесе 

сол жақ қарыншаның қызметі нашарлағанда метопролол сукцинат, 

бисопролол немесе карведилол (ACCF/AHA, 2012) қолданған 

дұрыс. 

 β-блокаторларды келесі жағдайларда қолдану ұсынылады: 

 Миокардтың ишемиясының пайда болуы тек физикалық 

жүктемеге байланысты емес, сонымен қатар күйзелістік жағдайлар 

мен психоэмоционалдық жүктеме және қызбамен (суық тию)  

байланысты болған кезде; 

 Қосарланған тахикардияда, АҚҚ жоғарылауында, жүрек 

ырғағының                бұзылыстарында; 

 МИ басынан өткерген СК бар науқастарда (бұл жағдайларда  

β-блокаторларды қолдану кенет болатын жүрек өлімінің жиілігін 

төмендеткен); 

 Миокард инфарктының  ауырсынусыз түрінде; 

 Нитраттар әсерінің болмауы немесе жеткіліксіздігінде. 

Бета-блокаторлармен жасалған монотерапияда тиімді әсерінің 

болмауында немесе қарсы көрсеткіштер болған жағдайда 

препаратты басқа негізгі препаратқа ауыстырады немесе біріктіреді. 

Бета-блокаторлар, кальций антагонистерін және нитраттарды 

біріктіру тиімді емес себебі антиангинальдық  әсері   

жоғарыламайды, бірақ жанама әсерлер көбейіп кетуі мүмкін 

(Heidenreich P.A. et al., 1999).  

Стенокардия ұстамасын алдын-алу үшін мына таңдаулы дәрілік 

заттар қолданылады: 
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Атенолол ішке,  25—50 мг 1 р/тәул бастап, қалыпты мөлшер екі рет 

қабылдауға  100—200 мг 

немесе 

Бетаксолол ішке 10—20 мг 1 р/тәул 

немесе 

Бисопролол ішке 5—20 мг 1 р/тәул 

немесе 

Карведилол ішке 25—50 мг 2 р/тәул 

немесе 

Метопролол сукцинаты ішке 100—400 мг 1 р/тәул  

немесе 

Метопролол тартраты ішке 50—200 мг 2 р/тәул 

немесе 

Надолол ішке 40—240 мг 1 р/тәул 

немесе 

Небиволол ішке 5 мг 1 р/тәул  

немесе 

Окспренолол ішке, 20 мг 4 р/тәул бастап, қалыпты мөлшер 120—

240 мг/тәул 

Пиндолол ішке 2,5—7,5 мг 3 р/тәул 

немесе 

Пропранолол ішке, 10—40 мг 4 р/тәул бастап, қалыпты мөлшер 

120—320 мг/тәул  

немесе 

Талинолол ішке 50—200 мг 3 р/тәул, 400—600 мг/тәул дейін. 

 

Жүрек ырғағының бұзылысымен қосарланаған ЖИА кезінде: 

Окспренолол ішке,  20 мг 4 р/тәул бастап, қалыпты мөлшер 120—

240 мг/тәул немесе 

Пиндолол ішке 2,5—7,5 мг 3 р/тәул 

немесе 

Пропранолол ішке, 10—40 мг 4 р/бастап, қалыпты мөлшер 120—

320 мг/тәул. 

 

АГ қосарланған ЖИА кезінде (әсіресе гиперренинді): 

Бетаксолол ішке 10—20 мг 1 р/тәул 

немесе 

Бисопролол ішке 5—20 мг 1 р/тәул 
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немесе 

Метопролол сукцинаты ішке 100—400 мг 1 р/тәул  

немесе 

Метопролол тартрат ішке 50—200 мг 2 р/тәул  

немесе 

Надолол ішке  40—240 мг 1 р/сут 

немесе 

Окспренолол ішке, 20 мг 4 р/тәул бастап, қалыпты мөлшер 120—

240 мг/тәул немесе 

Пропранолол ішке, 10—40 мг 4 р/тәул бастап,қалыпты мөлшер 

120—320 мг/тәул 

 

Бронх түйілуі ға алып келетін қант диабетімен қосарланған ЖИА 

кезінде: 

Атенолол ішке, 12,5—50 мг 1 р/тәул, қалыпты мөлшер 100—200 

мг/тәул екі рет  қолданғанда немесе 

Небиволол ішке 5 мг 1 р/тәул. 

 

Созылмалы ҚЖ қосарланған ЖИА кезінде: 

Бисопролол ішке 10 мг 1 р/тәул дейін 

немесе 

Карведилол ішке 25 мг 2 р/тәул дейін немесе 

Метопролол сукцинаты ішке 200 мг 1 р/тәул дейін. 

 

Нитраттар және нитрат тәрізді ДЗ 

 

Нитраттар өмір сапасын жақсартып, жедел миокард 

ишемиясының асқынуының алдын-алады. Дәрілік түрілерінің 

көптігі нитраттардың артықшылығы болып табылады. Бұл жағдай 

аурудың әртүрлі дәрежесіндегі науқастарға нитраттарды ауруды 

басу үшін, сонымен қатар, стенокардия ұстамаларын алдын-алу 

үшін қолдануға мүмкіндік береді. Бірақ нитраттарды қолдануда 

бірқатар ерекшеліктер бар: 

 Емнің бастапқы кезінде монотерапия ретінде қолдану; 

 Дәріні қабылдай алу мен тиімділігін ескере отырып ДЗ жеке 

таңдау; 

 Әрбір жеке науқасқа арнайы оңтайлы мөлшер таңдау; 

 Нитраттардың оңтайлы мөлшерінің тиімділігінің 
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жеткіліксіздігінде біріктірілген емге көшу қажеттігі пайда болады. 

Молсидомин антиангинальды механизмі бойынша нитраттарға 

жақын және тиімділігі  бойынша олардан артықшылығы жоқ дәрілік 

зат. Әдетте молсидоминді нитраттарды қолдануға қарсы көрсеткіші 

(глаукомасы) бар науқастарға,  нитраттарды қабылдай алмау кезінде 

(бастың қатты ауырсынуы) немесе оларға толеранттылық болған 

кезде тағайындайды. Молсидомин басқа антигипертензивті ДЗ 

әсіресе, бірінші кезекте β-блокаторлармен жақсы үйлеседі. 

Стенокардия ұстамасын басу. 

Нитраттар және нитрат тәрізді ДЗ стенокардия ұстамасын 

басуға арналған жалғыз ДЗ тобына жатады. 

Осы мақсатта қалыпты жағдайда қысқа әсерлі  НГ-нді  тіласты 

және аэрозольдық дәрілік түрін қолданады: 

 

Нитроглицерин тіласты 0,3—0,6 мг (1 табл) немесе 1—2 тамшы 1% 

спирттік ерітіндіге  (тағыда қант түйіршігіне тамызып, ауызда 

сіңіртуге болады) немесе ішке  1 қаптамада        (құрамында 0,5 

немесе  1 мг 1% майлы ерітінді) немесе ингаляция түрінде 0,2 мг 

(қақпақты  екі рет басу). 

 

НГ таблеткасын  немесе оның  ингаляциясын қабыладаған соң 

әсері 1,5-2 мин  кейін басталады және барынша жоғары әсері  5-7 

мин дейін жетеді. 

Сонымен қатар НГ-ды буккальдық  дәрілік түрін да қолданады. 

Нитроглицерин 1 немесе 2мг полимерлі қабықшасын  ауыздың 

шырышты  қабатына  жабыстырады. 

Ауыздың шырышты қабатында  НГ-мен жабыстырылған 

қабықша  әсері  2 мин кейін басталады және 3-4сағатқа созылады. 

 Сонымен қатар стенокардия ұстамасын басу үшін изосорбид 

динитратты ингаляционды түрде қолданады: 

 

Изосорбид динитрат ингаляция түрінде 1,25 мг (қақпақты  екі рет 

басу). 

 

Оның әсері баяу басталады (бастапқыда-2-3мин кейін, барынша 

жоғары  10-мин соң ) бірақ  бұл « ұрлап алу» құбылысын 

тудырмайды, ЖЖЖ-не аз  әсер етеді, сирек жағдайда бас ауруын, 

бас айналуын, жүрек айнуды шақырады және аз дәрежеде АҚҚ 
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деңгейіне әсер етеді. Изосорбид динитратты тіласты қабылдағанда 

әсері 1cағат бойына сақталады. 

 

Баламалы ДЗ болып  молсидомин  (2 мг, бастапқы  әсері     2—10 

мин кейін,  5 сағ дейін созылады). 

 

Стенокардия ұстамасын ескерту   

ДЗ-тың  жеткілікті концентрациясын қанда ұзақ ұстау қажет. 

Бұл үшін микроқабықшаға ұзақ  әсері бар НГ дәрілік түрін, әдетте 

таңдау препараттары болып изосорбид динитрат немесе изосорбид 

мононитраты қолданылады: 

 

Нитроглицерин ішке 2,5—2,6 мг, 3—4 табл 4—6 р/тәул; 5,4—6,5 мг, 

2—3 табл 3—4 р/тәул 

немесе 

Изосорбид динитрат ішке 5—40 мг 4 р/тәул  

немесе 

Изосорбид динитрат ұзартылған әсерлі ішке 20—120 мг 

2—3 р/тәул  

немесе 

Изосорбид мононитрат ішке 10—40 мг 2 р/тәул  

немесе 

Изосорбид мононитрат ұзартылған әсерлі ішке 40—240 мг       1 

р/тәул. 

Баламалы ДЗ молсидомин болып табылады: 

Молсидомин 2 мг 3 р/тәул 

немесе 

Молсидомин  ұзақ  әсерлі  4 мг 2 р/тәул; 8 мг 1 р/тәул. 

 

Дәрілік заттарды тамыр ішілік енгізу жолын (инфузиялық) тек 

аурудың асқынуы  кезінде ғана қолдану керек. 

Трансдермальдық дәрілік түрін  немесе әсіресе 

пролонгирленген әсері бар ДЗ-ды ұзақ қолданғанда нитраттарға 

толеранттылық дамуы мүмкін (сезімталдығының төмендеуі). 

Толеранттылық  жеке қасиетке ие және барлық науқастарда дами 

бермейді. Бұл ишемияға қарсы әсердің төмендеуінен  болмаса оның 

толықтай жойылуынан  пайда болуы мүмкін. 
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Нитратқа толеранттылықтың алдын-алу  және оны болдырмау 

үшін мына талаптар ұсынылады:  

 Мөлшерін көбейту;  

  ДЗ-ты  3-5 тәулікке шектеу; 

  8-12 cағатты қамтитын тәулік бойы үзіліспен нитраттарды 

қабылдау (тәжірибелік тұрғыдан қарағанда біршама әсерлі); 

 Тек  болатын жүктеме алдында ғана қысқа әсерлі нитраттарды 

қабылдау қажет; 

  ДЗ қабылдаудың орташа ұзақтығы  — 2 р/тәул, ұзақ әсерлі — 

1 р/тәул; 

 Молсидоминмен баламалы терапия. 

 

Кальций антогонистері 

β - блокаторлар сияқты оларды да стенокардия ұстамасын 

басуға қолданады. Кальций антагонистерінің басқа 

антиангинальдық ДЗ арасында бірқатар артықшылықтары бар: 

  жағымсыз әсері  сирек байқалады; 

 қолдануға қарсы көрсеткіштері аз;  

 терапевтік әсерін кеңейтетін бірқатар қасиеттерге ие (мидың 

қанайналымын жақсарту және өкпелік гипертония мен бронх 

түйілуін  төмендетеді, сонымен қатар, антиагреганттық әсерге ие); 

 бұл ДЗ толеранттылық қалыптаспайды. 

 I қатардағы кальций антагонистерінің (нифедипин, 

дилтиазем, верапамил)  кемшіліктері: әсер ету ұзақтығының 

салыстырмалы түрде қысқа болуы, теріс инотропты әсер және АВ-

өткізгіштікті ұзартуы (дилтиазем, верапамил), сонымен қатар, 

жеткіліксіз тіндік арнайылылық пен бірқатар жағымсыз әсерлері – 

тобықтағы ісінулер, бастың ауырсынуы, бас айналу, ал нифедипин 

үшін қосымша қантамыр кеңейткіш әсерден болған рефлекторлық 

тахикардия  болып табылады: 

 

Верапамил ішке 120—160 мг 3 р/тәул, мөлшерін 720 мг/тәул дейін 

ұзартуға болады немесе 

Дилтиазем ішке 30—120 мг 3—4 р/тәул. 

 

 II қатардағы кальций антагонистерінің (амлодипин, 

исрадипин, никардипин, фелодипин) әсер ету  ұзақтығы көбірек, 

сонымен қатар, жоғары белсенділігімен және белгілі бір тіндерге 
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қатысты арнайылылығымен ерекшеленеді,  жанама әсерлері аз: 

 

Амлодипин ішке 2,5—10 мг 1 р/тәул 

немесе 

Исрадипин ішке 2,5 мг 2—3 р/тәул немесе  5 мг 2 р/тәул 

немесе 

Исрадипин ұзартылған әсерлі ішке 5 мг 1 р/тәул  

немесе 

Фелодипин ішке 5—10 мг 1 р/тәул. 

 

Бұдан басқа бұл қатардағы ДЗ  I қатардағы препараттармен 

салыстырғанда  жаңа қасиеттерге ие (мысалы, тромбоцит 

агрегациясын төмендетеді). II қатарға жаңа химиялық 

қосындылардан басқа I қатардағы ұзақ әсерлі ДЗ (нифедипин, 

дилтиазем және верапамил) жатады: 

 

Нифедипин ұзақ  әсерлі ішке 20—60 мг 1—2 р/тәул 

(дәрілік түріне байланысты)  

немесе 

Верапамил ұзақ  әсерлі ішке 120—240 мг 2 р/тәул 

немесе 

Дилтиазем ұзақ  әсерлі ішке 90—180 мг 2 р/тәул, 

240—300 мг 1 р/тәул 

 

Әдетте, β-блокаторларды қолданғандағы сияқты, кальций 

антагонистерін тағайындағанда, емнің тиімділігі  мен қауіпсіздігі 

бақылауда миокард ишемиясының айқындылығын анықтауды, 

ЖЖЖ, АҚ, АВ-өткізгіштікті, ЖЖ ауырлығы бағалауды, жағымсыз 

әсерлердің дамуын қадағалауды қажет етеді. 

 

Жүрек ырғағының   бұзылыстарымен қосарланған ЖИА: 

Верапамил ішке 120—160 мг 3 р/тәул 

немесе 

Верапамил ұзақ әсерлі   ішке 120—240 мг 2 р/тәул 

немесе 

Дилтиазем ішке 30—120 мг 3—4 р/тәул  

немесе 

Дилтиазем ұзақ әсерлі   ішке 90—180 мг 2 р/тәул 
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немесе 240—500 мг 1 р/тәул. 

 

Жүрек ырғағының жедел қарыншаүстілік бұзылыстарында 

(мысалы, пароксизмальдық  тахикардия кезінде): 

Верапамил т/і 5—10 мг. 

 

Созылмалы ҚЖ қосарланған ЖИА: 

Амлодипин ішке 2,5—10 мг 1 р/тәул 

немесе 

Фелодипин ішке 5—10 мг 1 р/тәул 

 

АГ қосарланған ЖИА: 

Амлодипин ішке 2,5—10 мг 1 р/тәул 

немесе 

Нифедипин ұзақ әсерлі   ішке 20—60 мг 1—2 р/тәул 

(дәрілік түріне  байланысты)  

немесе 

Исрадипин ішке 2,5 мг 2—3 р/тәул немесе 5 мг 2 р/тәул 

немесе 

Исрадипин ұзақ әсерлі   ішке 5 мг 1 р/тәул. 

 

 ААФ   ингибиторлары 

Атеросклероздың сосын ЖИА-ның дамуы ренин-ангиотензин 

жүйесінің  (РАЖ) тіндік деңгейде жоғарлауымен қосарланады 

әсіресе, тамыр қабырғасында, ААФ белсенділігінің ингибирленуі 

ангиотензин II-нің түзілуінің алдын алады. EUROPA зерттеуі  

бойынша периндоприлмен ем жүргізу  жүрек-тамыр ауруларынан 

болатын фатальдық емес МИ, жүрек тоқтауынан  болатын өлім 

көрсеткішін 20% -ке азайтқан. Препарат ИМ дамуы алдын-алуда 

айқын әсерлер көрсеткен, қауіп 39%-ға азайған. Периндоприлды 

басқа топтағы дәрілермен қосу  МИ дамуының  қаупін және СЖЖ 

дамуының алдын алады, сонымен қоса тұрақты ЖИА – мен 

ауыратын  науқастардың болжамын жақсартады. 

 

Периндоприл  ішке  алғашқы 1—2  аптада 4 мг 1 р/күніне, сосын 8 

мг 1 р/тәул. 
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ААФИ   сол жақ қарынша қызметінің бұзыылуы,  (лақтыру 

фракциясы   < 40%), ЖЖ, СБА, диабет, гипертензия  кезінде 

тағайындалады (ACP/ACCF/AHA, 2012).  

 ААФИ-ын тұрақты стенокардия кезіндегі нәтижелілігі 

қосымша зерттеулермен   (QUIET, PEACE, CAMELOT) 

дәлелденбеген, сондықтан бұл топтағы дәрілердің жағымсыз 

әсерлерін ескерген жөн. ААФИ–ын көтере алмаған  жағдайда 

ангиотензин II рецепторларының блокаторларын тағайындайды.   

 

Антитромботикалық ем  

ЖИА-ның  ең ауыр асқыныстарының бірі болып табылатын 

тәждік тамырлардың тромбозымен көрінетін жедел коронарлық 

синдром дамуы-тұрақсыз стнокардия немесе МИ. Осы жағдайдың 

алдын–алу үшін   созылмалы ЖИА бар науқастарды (симптомды 

немесе симптомсыз) ешқандай қарсы көрсеткіші жоқ болса, онда 

ацетилсалицил қышқылын қолдану ұсынылады:  

  

Ацетилсалицил қышқылы ішке   75—150 мг 1 р/тәул, 

айқындалмаған ұзаққа. 

 

 Аспириннің ең аз мөлшерін тағайындау гастроинтестинальдық 

асқыныстардың қауіпін төмендетеді. Аспиринді магний оксидімен 

(кардиомагнил) бірге тағайындамайды. Егер  ацетилсалицил 

қышқылына кері көрсеткіш болса, (қабылдай алмау) онда 

клопидогрел тағайындау ұсынылады.: 

 

Клопидогрел ішке  75 мг 1 р/тәул,  

немесе 

Тикагрелор 90 мг 2 рет.  

 

Антиатеросклероздық ем 

 

Тамыр қабырғасындағы атеросклероздық үрдісі - тамыр 

қабырғасының морфологиясының бұзылысына, метаболизм 

өзгерісіне, жасуша элементтерінің қызметіне байланысты дамиды. 

Атеросклероздық түйіннің құрылуы және динамикалық жағдайда 

үдеюі дәлелденген. Атеросклерозға әкелетін тамыр қабырғасындағы 

өзгерістерді қалпына келтіретін  арнайы дәрілік заттар әзірге жоқ. 
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ЖИА кезінде қолданылатын ацетилсалицил қышқылының 

антитромботикалық әсерінен басқа қабынуға қарсы әсеріне де 

байланысты болу мүмкін. Атеросклероздық  үрдістің     дамуында 

гиперхолестеринемия мен көрінетін  липидтік алмасулардың 

бұзылысы ең басты орынды алады. Қандағы ХС төмендеуі 

атеросклероз дамуын баяулатумен қатар керісінше оның қайта 

дамуына ықпал етуі мүмкін. Біршама гипохолестеринемиялық 

(гиполипидемиялық) әсері бар заттарға статиндер жатады, оны 

емдәммен бірге тағайындайды.  Қан сарысуындағы  ТТЛП ХС 

мөлшерін < 1,8 ммоль/л дейін төмендету ұсынылады (ESC, 2011; 

НОА, 2012). Қан сарысуындағы ТТЛП ХС  мөлшерін > 50% 

төмендету мақсатында   жаңа замауи америкалық ұсыныстар 

бойынша ЖИА бар науқастарға  статинмен қарқынды ем жүргізеді  

(аторвастатин 80 мг, розувастатин  20-40 мг) (ACC/AHA, 2013). 

Статиндер ЖИА бар  65–80 жастағы науқастар арасындағы өлім 

көрсеткішін төмендетеді екен. (HPS, PROSPER).  

 

Коморбидті аурулар мен жағдайлар 

   

Жиі қосарланатын аурулар мен жағдайлардағы тұрақты ЖИА 

емдеу ерекшеліктері 13- кестеде көрсетілген. 

  

13 - кесте. Коморбидтік  жағдайындағы ЖИА бар 

науқастардағы препараттарды таңдау    

  
Ауру Тағайындауға қажет  

препараттар 

Тағайындауға қажет 

емес препараттар  

 

Артериалдық              

гипотензия  

Ранолазин, триметазидин,  

ивабрадин, дезагреганттер,  

реваскуляризация 

Бета–блокаторлар,  

 кальций антагонистері,  

никорандил, нитраттар  

Брадиаритмия Дигидропиридиндер,  

нитраттар, никорандил, 

ранолазин, триметазидин, 

дезагреганттар, 

реваскуляризация, ЭКС  

Бета–блокаторлар,  

верапамил, дилтиазем,  

ивабрадин  

Бронх демікпесі,  

ӨСОА  

 кальций антагонистері,  

нитраттар, никорандил,  

клопидогрел, ранолазин, 

тикагрелор, триметазидин,  

Бета–блокаторлар,  

аспирин (аспириндік 

астма), бета2–

агонисттер,  
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ивабрадин  теофиллин 

Гастроэзеофагеальды 

рефлюкстік ауру 

Бета–блокаторлар, протонды 

сорғы  ингибиторлары, 

ранолазин, триметазидин 

 кальций антагонистері,  

нитраттар, никорандил,  

дезагреганттер (эрозия 

болған жағдайда) 

Гипотиреоз Дигидропиридиндер,  

нитраттар, никорандил,  

дезагреганттар 

Бета–блокаторлар, 

верапамил, дилтиазем, 

ивабрадин, жоғарғы 

мөлшерде қалқанша без 

гормондары  

Менокідіріс  

Лебімен 

Бета–блокаторлар,  

Дезагреганттар 

Нифедипин, 

орынбасушы 

гормоналдық ем  

 

Өтпелі ақсақтық   Кальций антагонистері 

нитраттар, никорандил,  

дезагреганттар 

Бета–блокаторлар  

пентоксифиллин  

Жүрек 

жеткіліксіздігі  

Бета–блокаторлар 

(метопроло сукцинаты,  

карведилол, бисопролол),  

ивабрадин, нитраттар  

дезагреганттар 

Верапамил, дилтиазем,  

статиндер**  

Аорта қуысының 

ауыр тарылуы                

 

Бета–блокаторлар, 

дезагреганттер, ранолазин, 

триметазидин, ақауды түзету   

 кальций антагонистері  

нитраттар 

Жүрекше 

фибрилляциясы  

 

Бета–блокаторлар, 

верапамил,  

дилтиазем, соталол, 

дезагреганттар, варфарин, 

ривароксабан 

Пропафенон, хинидин,  

дигоксин, ивабрадин,  

дабигатран  

 Қан кету қауіпі бар  

бауыр циррозы 

Пропранолол, надолол  

изосорбид мононитраты 

Дезагреганттер 

ранолазин,  

Статиндер 

* Жоғары қаупі бар, ИМ кейін науқастарда бета–блокаторлар 

(жоғары таңдамалылары) жүректің оқиғалардың даму қаупін 

төмендетеді.  

** – созылмалы ЖЖ  (II)III–IV ФТ кезінде  статиндер тиімді 

емес (ESC, 2011, 2012; НОА, 2012).  

 

Ем әсерін бағалау 

 

Стенокардиядағы  ФК анықтау ем әсерін бағалауда көмектеседі. 
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Стенокардияны жартылай немесе толықтай жоюға тырысу қажет 

және науқастың қалыпты күнделікті өмір белсенділігін қайта 

қалыптастыру керек. Өткізілген емнің барынша аз жанама әсерінен 

осындай нәтиже шығаруға тырысу қажет. 

   

Қателер және негізсіз тағайындаулар  

Ем кезіндегі басты қателер: 

 Аурудың мінездемесі мен ағымын анықтайтын патологиялық 

үрдістердің  және оның нысаналарының туындау механизмдері 

жайлы көріністердің болмауы. 

 Аурудың емдеу ағымында толеранттылықтың пайда болу 

мүмкіндігі жайлы пайдаланып отырған ДЗ фармококинеткасын 

ескеретін оңтайлы               емдеу (тиімді және қауіпсіз) жайлы 

білімнің болмауы.; 

 ДЗ әсер ететін нысана мүшелердің  жағдайы жайлы және 

қосарлы қызметтік, метаболикалық және гормоналдық  бұзылыс 

аясы жайлы білімнің жоқтығы.  

 

Тұрақты стенокардияны емдеуде жалпы қолдануға ұсынылмайды: 

 Дигидропиридин туындылары мен нитраттарды ауыр 

артериалдық гипотонияның пайда болу қаупіне  байланысты 

(себебі, тұрақты стенокардиясы  бар науқастарда  бұдан басқа   

бета-блокаторлар, кальций антагонистерін және ұзақ әсерлі 

нитраттарды қосып қолдануы мүмкін) бір уақытта қолдануға 

болмайды;   

 Нитраттарды, дигидропиридин туындыларын обструктивті 

гипертрофиялық кардиомиопатиясы бар науқастарға қолдануға; 

 Қысқа әсерлі дигидропиридин туындыларын қолдануға; 

  бета-блокаторларды верапамилмен қоса қолдануға (теріс 

инотропты әсері жоғарылайды, AB-өткізгіштіктің және синусты-

жүрекшелік түйіннің тежелуі); 

 Сол жақ қарыншаның айқын жиырылу  дисфункциясы  кезінде 

кальций антагонистерін қолдануға (амлодипин мен фелодипиннан 

басқа); 

 Бета-блокаторлар, верапамил немесе дилтиаземды айқын 

брадикардия, синусты-жүрекшелік түйіннің әлсіздігі, AB-

өткізгіштіктің айқын бұзылыстары кезінде қолдануға болмайды. 
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 Тұрақсыз стенокардия 

   

Тұрақсыз стенокардия (ТС) —миокард инфарктына жиі алып 

келетін және тыныштық стенокардиясының ұстамаларының пайда 

болуы немесе өршуімен сипатталатын, ұзақтығы мен күшінің 

жоғарылауымен, нитроглицеринді пайдаланғаннан кейін  

басылмайтын ауырсынулардың пайда болуымен сипатталатын 

патологиялық жағдай. Негізінен ТС жүректің ишемиялық ауруының 

өршуін және асқыныстардың дамуының жоғарғы қаупінің пайда 

болуымен сипатталады. 

Аурудың ерте кезеңінде ЭКГ-дағы өзгерістерге негізделіп ЖИА 

немесе ЖКС екі клиникалық нұсқасы болуы мүмкін: 

  ST сегментінің жоғарылауы немесе Гис шоғырының сол жақ 

аяқшасының блокадасымен жүретін ЖКС ; 

 Клиникалық симптомдар ST сегментінің төмендеуімен, теріс Т 

тісшесі,  жалған қалыпты Т тісшесі немесе ишемиялық ошақ ЭКГ 

жоғалады. 

Бұндай жіктеудің тәжірибедегі маңызы зор, себебі клиникалық 

көріністің айқындылығына дейін емдеу тәсілін  анықтауға 

көмектеседі.  

ЖКС ST сегментінің жоғарлауынсыз ТС және МИ (ST 

сегментінің жоғарлауынсыз МИ) кейбір түрлері жатады. ЖИА 

өршудің бұл түрінің жалпы патогенезі бар (олардың даму негізінде 

жарылған атеросклерозды түйіндік орнында окклюзирленбеген 

тромбтың болуы) және тромб өлшемдерін шектеуге бағытталған 

кірісулерді жүргізуді қажет етеді. 

Патологиялық Q  тісшесінің түзілуінсіз (Q тісшесіз МИ) және 

ТС-дан қанда миокард некрозы маркерлерінің деңгейінің 

жоғарлауымен ерекшелінетін ST сегментінің жоғарлауынсыз МИ — 

жиі ұсақ ошақты МИ жатады. Бұл бөлімде ЖИА науқасты жүргізу 

сипатталады. ЖИА ST сегментінің жоғарлауы «Миокард инфаркты» 

бөлімінде жазылған.  

 

Диагностикалық өлшемдері  

Миокард ишемиясының типті көрінісі стенокардия болып 

табылады — сол жақ қолға, мойынға, төменгі жаққа берілетін кеуде 

қуысының қысып ауырсынуы.  

Ауырсынудан басқа миокард ишемиясында  жедел ЖЖ, 
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митральдық регургитация, жүрек аритмиясы және блокада 

көріністері болуы мүмкін. 25—40 жастағы  және 75 жастан жоғары 

науқастар  қант дибетімен ауыратындарда  және әйелдерде атипті 

симптомдар  сирек кездеседі.: 

 эпигастральдық аймақтағы ауырсыну; 

 сұқпа тәрізді  ауырсыну  

 клиникалық көрінісі плевра зақымына ұқсас,  

 ентігудің күшеюі;  

 әлсіздік; 

  естен тану;  

 ас қорытудың жедел бұзылуы.  

ЖКС диагнозы науқастың шағымына байланысты қойылады 

ЖИА-ның ұзақтығы мен асқынуын анықтауға мүмкіндік береді. 

Келесі зерттеулер ЖКС патогенезінде маңызды орын алатын 

қолайсыз және аурудың даму қаупі себептерін  анықтауға мүмкіндік 

береді.  

 Сыртартпа жинау. 

 Физикалдық зерттеу  (термометрияны қосқанда). 

 Зертханалық  зерттеулер: 

—  Жалпы қан талдауы  (гемоглобин, гематокрит,  лейкоцит, 

тромбоцит құрамы); 

— Қанның  биохимиялық  талдауы   (калий мөлшері, бауыр 

және бүйрек қызметін бағалау)    

— Стационарға түскен кезде  қаннан  жүрек тропонин Т немесе 

I, МВ-фракциясын  КФК деңгейін анықтау.; қалыпты 

қорытындысын алғаннан кейін берілген көрсеткіштерді 6—12  

сағаттан кейін  қайтадан  анықтайды. Аспаптық    зерттеу: 

— ЭКГ 12 жалпы қабылдау тіркемелерінде; 

— ST  сегменттінің  ығысу дәрежесін көптеген тіркемелерден  

және жүрек ырғығын  мониторинг арқылы бақылау (мүмкіндігінше 

—ЭКГ тіркеуді жиі қайталап тұру); 

—  Холтер бойынша ЭКГ мониторингі; 

—  кеуде қуысының рентгенографиясы; 

— эхокардиография (миокард ишемиясының ұстамасы кезінде 

немесе болмаған жағдайда); 

— коронарлық  ангиография (ерте кезеңдерде қолайсыз ақыры 

даму қаупі бар науқастарда, қайта орын алған  миокард ишемиясы 

немесе фармакологиялық немесе физикалық жүктеме кезінде 
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миокардтың әжептәуір ишемиясында); 

— физикалық жүктемемен сынамалар (велоэргометрия, 

тредмил) немесе клиникалық көріністі тұрақтандырғаннан кейінгі  

фармакологиялық жүктемелік тесттер. 

ЭКГ — ЖКС кезіндегі  басты  зерттеу диагностикасы  

Қосымша диагностикалық мәлімет алу үшін  мақсатқа сай: 

Клинкалық симптомдар көрінген уақытында немесе оның 

жоғалуында да  ЭКГ  тіркемесін жасау ( алынған мәліметті 

салыстырады); 

 ЖИА-ның асқыну уақытында  жасалған және осыған дейінгі 

мәліметтерге  (әсіресе, сыртартпада СҚ гипертрофиясы, ЖИА 

тәрізді көрсеткіштер көрінсе) ЭКГ нәтижелерін салыстыруға талдау 

жасау.  

 ЭКГ өзгерістерін интерпретациялау: 

 Миокард ишемиясына тән—ST сегментінің төмендеуі > 0,1 мВ 

немесе тісшелердің инверсиясы    Т > 0,1 мВ екіден кем емес қатар 

тіркемелерде  (соңғы белгісі аз ерекшелігі )  

 Аз ақпаратты  (арнайы емес) — ST сегменттінің ығысуы,  Т 

тісшесінің өзгерісі < 0,1 мВ. 

Жүрек  тропониндерінің жоғарғы мөлшері миокардта некроз 

(инфаркт)  болуын  ғана көрсетпейді, сонымен қатар ТКА маркеры 

болып табылады. Жүрек тропониндерін емес, МВ-фракциясы КФК 

мөлшерін қаннан  анықтау  диагностика нақтылығын төмендетеді, 

сол себептен ақыр соңы жағымсыз аяқталу даму қаупі жоғары 

болатын  белсенді ем қабылдауға мәжбүр 1/3 шамасындағы 

науқастарда анықтай алмайды.  

 

Емі  

Тұрақсыз стенокардия мен ST сегментінің жоғарлауымен МИ 

ауратын науқастарды емдеуде айырмашылық жоқ.  

Қолайсыз нәтижелердің жиілігін төмендетудің ең басты әдісі 

антитромболитикалық терапия (әсіресе миокард 

реваскуляризациясымен қосарланғанда). Сонымен қатар, миокард 

ишемиясының айқындылығына және аурудың клиникалық 

көрінісіне әсер ететін ДЗ қолданады. Миокард ишемиясының 

өршуіне алып келетін экстракардиалдық себеп болса, оны тез арда 

жою керек. Біріншілік тұрақсыз стенокардиядан екіншілік тұрақсыз 

стенокардияның ерекшелігі  белсенді антитромбтық терапияны 
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қолдану күмәнді болып келеді, бірақ аурудың бұл түрі  клиникалық 

мәліметтерге негізделе отырып ажырату қиыншылық тудырады. 

 

Антитромбтық терапия 

Ацетилсалицил қышқылы 

 Ацетилсалицил қышқылына қарсы көрсеткіш болмаған 

жағдайда  ЖИА ST сегментінің жоғарылауынсыз барлық 

науқастарға тағайындауға болады. ТС бар науқастарда 

ацелилсалицил қышқылы өлімге қауіптілік пен МИ дамуын 50% 

дейін төмендетеді. 

 Бұл ДЗ аурудың бастапқы сатысында және ұзақ уақытқа 

екіншілік алдын –алу ретінде қолдану тиімді. Мета-талдау нәтижесі 

ацетилсалицил қышқылының  тәуліктік  75—150 мг мөлшерінде 

қабылдаудың тиімділігі одан  жоғарғы мөлшерлерде қабылдаудан 

алынатын әсерден кем емес екендігін көрсетті.  Асқазан-ішек 

жолдарының  бұзылыстары сирек кездеседі. 

 

Ацетилсалицил қышқылы ішке (ішектік ерімейтін қабықшалы 

таблетканы шайнау және жұту) 160—325 мг бір реттік. 

Кейін мөлшерін аз етіп қабылдайды: 

Ацетилсалицил қышқылы ішке (ішектік ерімейтін қабықшамен 

қапталған немесе қапталмаған таблетка) 75—160 мг 1 р/тәул, 

белгісіз ұзақ уақытқа. 

 

Ацетилсалицил қышқылын қолдануға қарсы көрсеткіш: 

жоғарғы сезімталдылық, белсенді пептикалық жара, ұзақ уақыт қан 

кету, геморрагиялық диатез жатады. 

 

Тиенопиридин туындылары 

 

Тиклопидин ацетилсалицил қышқылын көтере алмаған 

жағдайда   тағайындалатын баламалы ДЗ болып саналады. Асқазан-

ішек жолдарында дамитын асқыныстарына, аллергиялық реакция, 

нейтро- және тромбоцитопения дамуына байланысты ЖИА ұзақ 

уақыт емдеуде сирек қолданады.  

Тиклопидинді жаңа тиенопиридин  — клопидогрелге 

ауыстырылған. Клопидогрельді  (орташа 9 айға)  ацетилсалицил 

қышқылы мен гепарин 20% терапиясына қосу қантамыр себебінен 



206 

 

дамитын МИ, инсульттің және өлімнің даму қаупін төмендетеді, 

көрсетілген әсер жоғарғы қауіп  тобында жоғарырақ болады.  

Клопидогрел гиперсезімталдық және асқазан – ішектердегі 

айқын бұзылыстар кезінде баламалы  ацетилсалицил қышқылы 

тәрізді әсер етеді: 

 

Клопидогрел ішке  - бірінші  мөлшер 300 мг, сосын  75 мг 1 

р/күніне. 

 

 Тромбоциттердің гликопротеинды IIb/IIIa рецепторларының 

блокаторлары  

 Бұл топқа жататын дәрілік заттар  әмбебап антитробоцитарлы  

препараттар болып табылады, бұлар белсендірілген IIb/IIIa   

рецепторларының арасындағы көпіршенің  түзілуімен байланысты 

болатын  тромбоцит агрегациясының соңғы кезеңін тежейді. Қазіргі 

уақытта  ST сегментінің көтеріліуінсіз   жүретін  ЖКС кезінде осы 

топтағы 4 препарат қолданылады: 

абциксимаб, тирофибан, ламифибан мен эптифибатид: 

 

Абциксимаб тамыр ішілік  болюсты 0,25 мг/кг, сосын  инфузия 

түрінде 0,125 мкг/кг/мин 

(жоғары мөлшері 10 мкг/мин)  12—24  сағат бойына (12 сағат  ЧКВ 

кейін)  

Немесе  

Тирофибан тамыр ішілік болюсты  0,4 мкг/кг/мин 30 мин бойы,  

сосын   

Инфузия түрінде  0,1 мкг/кг/ч 48—96 сағат бойы (24 сағат ЧКВ 

кейін)  

Немесе  

Эптифибатид тамыр ішілік болюсты  180 мкг/кг, инфузия түрінде 

2,0 мкг/кг/мин 

 72—96 сағат бойы (24 сағат   ЧКВ кейін ). 

 

Тромбоциттың IIb/IIIa гликопротеинды рецепторларының 

ингибиторларын  қабылдау ST сегментсіз ЖКС кезіндегі өлім 

көрсеткішін едәуір төмендетеді.  

Антикоагулянтты  терапия 

 ST сегментсіз  ЖКС-ның  ерте кезінде гепарин тағайындалады, 
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яғни ауырсыну ұстамасы басталғаннан кейін алғашқы  24—72 сағат 

ішінде. Алғашында қарсы көрсеткіші жоқ барлық науқастарға 

тағайындалған. Төменгі қауіп тобына жататын науқастарды   6—12  

сағат бақылаудан кейін бұл топтағы науқастарға гепаринды үзуге 

болады. Фракционды емес гепаринді ST сегменттінің көтерілуінсіз 

ЖКС-ды емдеу үшін тағайындалады. Дегенмен, қазіргі уақытта 

гапаринді ацетилсалицил  қышқылымен бірге тағайындау аурудың 

болжамын жақсартады деген дәлел жоқ.  

Фракциондалмаған гепаринді терапияға тайқып тию құбылысы 

тән (ДЗ алып тастағаннан кейін тромболитикалық асқынулардың 

даму жиілігі жоғарылайды). ТС кезінде гепаринді терапияның 

тамырішіне қалыптыға қарағанда (бақылау) АЖТУ көрсеткіштері 

1,5—2,5 рет жоғарылаған мөлшерде  енгізгендегі әсерлі екендігі 

дәлелденген. 

 

Фракциондалмаған гепарин т/і 2—5 тәул 60—80 БІР/кг (5000 Б 

артық емес)  болюсті, кейін инфузия түрінде 12—18 Б/кг/сағ 

жылдамдықпен (барынша жоғары   мөлшері 1250 Б/сағ),  кейін 

тағайындалатын мөлшерлар АЖТУ  тәуелді. 

 

Төмен молекулярлық гепариндер  (ТМГ) қолданылуының 

жоғары қарапайымдылығымен сипатталады (тері астына енгізіледі, 

арнайы зертханалық бақылауды қажет етпейді). 

Ацетилсалицил қышқылымен ТМГ емнің тиімділігін 

арттырады. 

  

Надропарин кальций т/і болюсты 86 анти-Ха ХБ/кг, осыдан кейін 

т/а 86 анти-Ха ХБ/кг 2р/тәул, 2—8 тәул  

немесе 

Эноксапарин натрий 3000 анти-Ха ХБ (30 мг) болюсты, осыдан 

кейін т/а100 анти-Ха ХБ (1 мг)/кг 2р/тәул, 2—8 тәул  

немесе 

Далтепарин натрий т/а 120 анти-Ха БІР/кг (10 000 анти-Ха БІР көп 

емес) 2р/тәул, 2—8 тәул 

немесе 

Эноксапарин натрий т/а 100 анти-Ха ХБ (1 мг)/кг 2 р/тәул, 2—8 

тәул. 
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Ишемияға қарсы терапия 

β-блокаторларды қолдану 

Бета-блокаторларды қарсы көрсеткіштер болмаған кезде, ST 

сегментінің көтерілуінсіз ЖКС бар науқастарға тағайындауға 

ұсынылады. Жоғары қауіп тобы әсіресе, миокардтың ишемиясы 

сақталған науқастарда алғашқы мөлшерді тамыр ішіне енгізген 

дұрыс.   ЖЖЖ тыныштықта 50—60/мин деңгейінде сақтап тұру 

қажет.   

Қарсы көрсеткіштер: 

 ЖЖЖ 50/мин төмен  ; 

 Систолалық АҚ 90 мм сын. бағ. төмендеуі ; 

 Ауыр сол қарыншалық жеткіліксіздік; 

 перифериялық гипоперфузия белгілерінің болуы; 

 P—Q интервалының ұзақтығы >0,24 с; 

 II және III дәрежелі АВ - блокада  (қызметтік жасанды ырғақ 

жүргізушісі болмағанда); 

 Бронхиалды демікпе немесе өкпенің ауыр созылмалы 

обструктивті ауруы  (ӨСОА) сыртартпада бар болса ; 

 Аяқтардың айқын ишемиясы. 

 

Басында  т/і, кейін ішке: 

Атенолол т/і 5 мг, жақсы көтерсе, қайталап  5 мин кейін 1—2 сағ 

кейін ішке 50—100 мг, кейін ішке 50—100 мг 1—2 р/тәул,  қажет 

болғанда 400 мг/тәул және одан көп, ұзақ  

немесе 

Метопролол т/і 5 мг, жақсы көтергенде әр  5 мин сайын жиынтық 

мөлшер  15 мг дейін, 15 мин кейін ішке 50 мг, кейін ішке 50 мг4 

р/тәул 2 тәулік, кейін  100 мг 2 р/тәул, қажет болғанда  300 мг/сут 

және көп, ұзақ  

немесе 

Пропранолол т/і 0,5—1 мг, жақсы көтергенде 1—2 сағ кейін  ішке 

40—80 мг 4 р/тәул,  2—3 тәул ішке  80 мг 3 р/тәул, қажет болғанда  

360—400 мг/тәул және одан көп,  ұзақ уақытқа. 

 

Нитраттар 

Нитраттарды миокард ишемиясын болдырмау мақсатында 

тағайындалады.: 
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Нитроглицерин  тіл астына  немесе аэрозоль (спрей)  түрінде 0,3—

0,6 мг 5 мин аралығымен  3 рет   

 

Миокард ишемиясы сақталған жағдайда, қайта пайда болған 

жағдайда немесе белгілері сақталған жағдайда препаратты тамыр 

ішілік береді: 

 

Нитроглицерин т/і  инфузиия түрінде алғашқы жылдамдық   10 

мкг/мин және әр  3—5 мин сайын мөлшерін екі еселейміз 

артериалдық гипотония дамығанға дейін немесе айқын клиникалық 

белгілері азайғанға дейін (әрілік затты 20 мкг/мин енгізгенде 

жауапты реакция байқалмаса мөлшерін әр ретте 10—20 мкг/мин 

дейін көтереміз, артериалдық гипотония байқалған кезде мөлшерін  

жайлап көтереміз). 

 

 ЖЖ симптомдары басылғанда және жағымсыз (артериалдық               

гипотония, бас ауырсынуы) әсер пайда болған кезде  мөлшерде 

жоғарлататуды тоқтатамыз.  

 

Емнің нәтижелігін бағалау.  

 ST сегментінің көтерілуінсіз ЖКС-ның нәтижелі емі миокард 

ишемиясының жоғарлауымен, МИ және өлімді азайтумен көрінеді. 

Қосымша нәтижесі ЖИА ның жаңа көріністерінің болмауы.  

 

 Қателіктер және негізсіз тағайындаулар  

  Антитромботкалық  дәрілік заттарды тағайындауда жиі 

кездесетін қателіктер:  

 Болжамға оң әсері дәлелденген дәріні 

тағайындаудан бас тарту немесе оларды толық зерттелмеген 

нәтижесіз дәрілерге ауыстыру. 

 Фибринолитиикалық дәрілерді енгізу 

(ST сегментімен МИ кезінде тыйым салынады.)  

  АЖТУ бақылауынсыз фракцияланбаған 

гепаринді  т/а немесе т/і болюсті енгізу. 

 ацетилсалицил қышқылы мен гепаринды 

қосымша тағайындаған кезде  клопидогрел қабылдаудан бас тарту 

керек ( әсірес,  қауіп тобы жоғары науқастарда). 
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МИОКАРД ИНФАРКТЫ  

 

Миокард инфаркты (МИ) — некроздың түзілуіне себепші 

болатын миокардтың ишемиясына алып келетін тәждік қан 

айналымның жедел бұзылуына негізделген ауру.    

 

Жіктелуі 

МИ жіктелуі 14 кестеде берілген.  

14 - кесте. Миокард инфарктының типтерінің жіктелуі 

(ESC/ACCF/AHA/WHF, 2012) 

 
Тип Сипаттамасы 

1 Спонтанды МИ - эрозия және/немесе атеросклеротикалық түйіндіктің 

жыртылуы есебінен миокард ишемиясымен негізделетін.  

2 Қанайналым нашарлауы немесе миокардтың оттегіге деген 

қажеттіліктің артуы салдарынан туындаған миокард ишемиясына 

негізделген МИ, мысалы, тәждік артериялардың қысылуы, олардың 

эмболиясы, анемия, аритмия, (АҚ) артериалдық              қысымның 

жоғарылауы немесе төмендеуі нәтижесінде.  

3 ST сегменттің болжамды жаңа көтерілуі немесе Гис шоғырының сол 

жақ аяқшасының жаңа блокадасы немесе ангиография және/немесе 

аутопсия кезінде қан сынамасын алғанға дейін немесе қанда жүректік 

биомаркерлердің пайда болуына дейін қайтыс болғанда тәждік 

артерияда енді түзілген тромбоздың белгілерімен жиі түрде қоса 

жүретін кенет жүректік өлім.  

 

4а Терілік тәждік кірісумен байланысты МИ (ЧКВ) 

4b Стент тромбозымен байланысты МИ 

5 Тәждік шунттаумен байланысты МИ  

 

Некроз ошағының өлшемдеріне байланысты былай  бөледі:  

 трансмуральдық МИ;  

 ірі ошақты МИ;  

 ұсақ ошақты МИ. 

 

ЭКГ-да пішінделген өзгерістерге тәуелді бөледі:  

 патологиялық Q тісшелерінің пайда болуымен МИ; 

 патологиялық Q тісшелерінің түзілуінсіз МИ. 

 

Некроз ошағының орналасуына байланысты бөледі:  
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 сол жақ қарыншаның алдыңғы қабырғасының МИ;  

 сол жақ қарыншаның бүйір қабырғасының МИ;  

 жүрек ұшының МИ;  

 сол жақ қарыншаның артқы қабырғасының МИ (артқы, төменгі); 

 қарынша аралық перденің МИ;  

 оң жақ қарыншаның МИ;  

 жүрекшелердің МИ. 

 

Этиология және патогенез 

МИ даму себептері:  

 Басым жағдайда – атеросклеротикалық түйінге қан құйылу 

немесе оның біртұтастығының бұзылысы, кейін сол аймақта 

фибринге бай окклюзиялық тромб түзіледі; 

 тәждік артериялардың ұзақ уақытты қысылуы (түйілуі); 

 тәждік артериялардың бойымен қанның ағылып келуінің 

миокардттың оттегіге өскен қажеттілігіне сәйкессіздігі. 

 

Некроз аймағының өлшемдері қалай анықталады:  

 тәждік арнаның зақымдалу деңгейімен; 

 тәждік артерияның окклюзиясының тұрақтылығымен және 

ұзақтығымен; 

 коронарлық тамырлар жүйесіндегі коллатеральдық 

байланыстардың жағдайымен;  

 тәждік тамырлардың қосарланған қысылуымен;  

 жүрек бұлшық етінде микроайналымның бұзылуының дәрежесі 

мен көлеміне байланысты.  

 

Диагностикалық өлшемдер 

 

Клиникалық белгілер 

Әдеттегі жағдайда МИ мойынға, төменгі жаққа, сол қолға 

берілуі мүмкін, нитроглицеринді екінші ретті қабылдауға көнбейтін 

төс артындағы сипатты ұзақ уақытты ауырсыну ұстамасынан 

басталады (statusanginosus). Диагностикалық қиындықтар көбіне 

аурудың атипті немесе жасырын ағымында туындайды. Бұл 

жағдайда әдетте тән statusanginosus-тың орнына эпигастральдық 

аймақта ауырсыну (statusgastralgicus), ентігу немесе тұншығу 

ұстамасы пайда болуы мүмкін (statusasthmaticus). Аурудың алғашқы 
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белгілері ретінде жүрек ырғағының ауыр бұзылыстары, ес жоғалту 

және т.б белгілер көрінуі мүмкін.  

Тәждік артерияның окклюзиясы кезінде жүрек бұлшық етінде 

орын алатын патологиялық өзгерістерге сәйкес клиникалық 

көріністерде төрт кезеңді ажыратады.  

Өте жедел кезең — ауырсыну ұстамасының басталуынан 

некроз ошағының түзілуіне дейін  (аурудың алғаш 4—5 сағаты). Бұл 

ең қауіпті кезең, өйткені бұл кезде жиі жағдайда ауыр асқыныстар 

(кардиогенді шок, өкпе ісінуі, ырғақ пен өткізгіштік бұзылыстары, 

қарыншалар дірілі) пайда болады.  

Жедел кезең – некроз ошағының түзілуінің аяқталуына сәйкес 

келеді (аурудың алғаш 3 тәулігі). Бұл кезеңде жедел жүрек 

жеткіліксіздігі, қарыншалар дірілімен ырғақ пен өткізгіштіктің ауыр 

бұзылуларының пайда болу қаупі әлі де сақталған. 

Тромбоэмболиялық асқыныстардың, жүрек бұлшық етінің 

жыртылып кетуі, перикардиттің, Дресслер синдромының даму қаупі 

пайда болады.   

Жеделдеу кезең тыртықтың түзілу кезеңіне сәйкес келеді және 

ауру басталғаннан 14-20 –ыншы тәулігіне дейін жалғасады. Бұл 

кезеңнің ұзақтығы жүрек бұлшық етінің зақымдалу сипатымен және 

де қосарланған асқыныстармен анықталады. 

Инфаркттан кейінгі кезең – толық тыртықтану және тыртық 

нығаюы, жүректің бұзылған қызметтерінің және оның 

компенсаторлы мүмкіндіктерінің қайта қалпына келу уақыты.  

Әдетте 14-30 тәуліктерге сәйкес келеді. Берілген кезеңнің ұзақтығы 

МИ өлшеміне және ауру ағымының сипатына тәуелді. 

Асқыныстардың даму жиілігі (ЖЖ, жүрек аневризмасының  

қалыптасуын, Дресслер синдромын қосқанда) жоғары емес.  

Клиникалық көріністері мен миокардтың жедел ишемиясы 

арасындағы байланысты негіздеу мақсатында, миокард некрозын 

анықтау, оның өлшемдерін және орналасуын белгілеу үшін келесі 

диагностикалық әдістер қолданады:  

 ЭКГ  аз дегенде 12 бекітпеде (пациент келген мезеттен неғұрлым 

ерте жасалып және ұзақ мерзім бойы қайталап бағалану керек);  

 миокард некрозының  қандағы маркерлердің деңгейін 

(миоглобин, жалпы креатинифосфокиназа (КФК), оның МВ-

фракциясы, жүректік тропонин Т және І) бір рет немесе қайталап 

анықтау;  
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 99Тс белгіленген пирофосфат көмегімен радионуклидті әдісті 

қолданып миокард некрозы ошағын визуализациялау. 

Миокард некрозының (инфаркттың) бар болуы аурудың 

симптомдары жиынтығымен ЭКГ-да патологиялық Q тісшелерінің 

пайда болуы және/немесе қанда МИ маркерлерінің жоғарылауымен 

негізделеді. 

 

Қанда МИ маркерлерінің деңгейінің диагностикалық маңызды 

өзгерістеріне мыналар жатады:   

 Т және І жүректік тропониннің деңгейінің жоғарылауы, ауру 

басталғаннан соң алғашқы тәуліктерінде (егер бірінші анықтауда 

жүректік тропонин деңгейі жоғарыламаған болса, талдауды 6 сағ 

кем емес уақыт өткеннен соң қайталау керек);    

 бірінен соң бірі бірнеше сағаттық аралықта   жасалған анықтауда 

қанда КФК МВ фракциясы деңгейі қалыпты жағдайдың жоғары 

шегінен асып кетуі немесе аурудың алғашқы сағаттарында 

көрсеткіштің қалыптағының  жоғары шегінен 2 есе асуы;  

 қанда жалпы КФК қалыпты деңгейінің 2 есе және одан да көп 

шамада жоғарылауы (берілген зерттеуді жүректік тропониндерді 

немесе  КФК МВ фракциясын анықтау мүмкін емес жағдайда 

жасалады)  

 

МИ кезінде келесі аспаптық және зертханалық зерттеулерді 

қолданады:  

 эхокардиография (ЭхоКГ); 

 кеуде қуысы мүшелерінің рентгенографиясы; 

 монитор арқылы жүрек ырғағын, ST сегменттерінің ығысу 

шамасын бақылау (мүмкін болса ең азы алғашқы 24 сағат);  

 Холтер бойынша ЭКГ мониторлау (қажет жағдайда); 

 миокард реваскуляризациясына ұласуы мүмкін коронарлық 

ангиография  (қажет жағдайда); 

 орталық гемодинамика көрсеткіштерін инвазивті бағалау және 

электрофизиологиялық зерттеу (қажет жағдайда); 

 гемоглобин, гематокрит, ЭТЖ, қан лейкоциттерінің құрамын 

(лейкоцитарлық формуланы есептеумен), тромбоциттер, калий, 

креатинин деңгейлерін анықтау;  

 артериалдық    қанның оттегіге қанығуын (жедел ЖЖ кезінде), 

қанның қышқыл-негізді жағдайын бақылау (кардиогенді шокта);   
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 физикалық жүктеме сынамалары (велоэргометрия, тредмил) 

немесе фармакологиялық жүктемелі тесттер  (инфарктан кейінгі 

кезеңде болашақ ем тәсілін анықтау мақсатында қолданады). 

Жедел МИ өлшемдері (ESC/ACCF/AHA/WHF, 2012): 

 Миокард некрозы биомаркерлері деңгейінің жоғарылауы 

және/немесе төмендеуі (таңдамалы - тропонин), егер бірақ 

көрсеткіштің өзі табалдырықты деңгейден жоғары болса  

(референтті деңгейдің 99 перцентилі) және белгілердің кем дегенде 

біреуі көрінсе:  

- миокард ишемиясының клиникалық симптомдары;  

-   жаңа немесе болжамды жаңа  ST–T  өзгерістері немесе Гис 

шоғырының сол аяқшасының блокадасы (ГШСАБ); 

- ЭКГ-да патологиялық Q тісшелерінің пайда болуы; 

- тірі миокардтың  өміршеңдігінен айырылудың жаңа 

көріністерінің байқалуы немесе жергілікті жиырылудың 

бұзылысының визуализационды белгілері; 

- ангиография немесе аутопсия кезінде коронарлық тамыр ішілік 

тромб.  

 Жүректік өлім  миокард ишемиясына  байланысты симптомдар 

мен ЭКГ-да болжамды жаңа ишемиялық немесе ГШСАБ 

өзгерістерінен болуы мүмкін, егер өлім биомаркерлерге немесе 

биомаркерлер деңгейінің жоғарылауына тест жасалар алдында  

болса.    

 Тері арқылы енуден соң тропонин деңгейі біршама жоғарлады 

(> 5 есе табалдырықты деңгейден) ал,  бастапқы кезде 

табалдырықты деңгейден төмен болды немесе тропонин деңгейі 

жоғарлады  >20 %  бастапқы жоғары деңгейде (тұрақты немесе 

төмендеуші). Қосымша кем дегенде бір белгі бар: миокард 

ишемиясы симптомы, ST–T жаңа ишемиялық өзгерістері, ГШСАБ, 

тірі миокардтың  өміршеңдігінен айырылуынан немесе жергілікті 

жиырылудың бұзылысының визуализационды белгілері, 

ангиография кезіндегі асқыныстар. 

 Стент тромбозы миокард инфарктымен байланысты егер 

ангиография немесе аутопсия кезінде миокард ишемиясы 

клиникасымен қатар және жүректік биомаркер деңгейінің 

жоғарылауы/төмендеуімен (егер биомаркер көрсеткіштің кем 

дегенде біреуі табалдырықты деңгейден жоғары болса) қатарласа 

анықталған болса.  
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 Коронарлық шунттаудан соң жүректік тропонин деңгейі 

біршама жоғарлады  (>10 есе табалдырықты деңгейден) ал бастапқы 

кезде қалыпты болған (табалдырықты деңгейден төмен). Қосымша 

кем дегенде бір белгі бар: жаңа патологиялық Q немесе ГШСАБ, 

коронарлы артерияның жаңа окклюзиясы немесе шунттың 

ангиографиялық белгілері, тірі миокардтың  өміршеңдігінен 

айырылуынан немесе жергілікті жиырылудың бұзылысының  

белгілері; 

 

Бастан өткен МИ өлшемдері (ESC/ACCF/AHA/WHF, 2012): 

 ишемиялық емес себептердің жоқ болуына қарамастан, 

симптомдармен немесе симптомдарсыз патологиялық Q тісшелері.   

 ишемиялық емес себептер жоқ болумен қатар, жұқарған және 

жиырылмайтын тірі миокардтың өміршеңдігінен айырылуының 

визуализационды белгілері (эхокардиография, сцитниграфия).  

 бастан өткерген МИ патоморфологиялық белгілері.   

 

Емі 

МИ емдеудің негізгі бағыттарына мыналар кіреді:  

 бұзылған коронарлы қанайналымды қайта қалпына келтіру және 

зақымдалған коронарлық  артерияның өткізгіштігін сақтау; 

 зақымдалу ошағының ауқымын шектеу; 

 өмірге қаупі бар асқыныстардың алдын алу және емдеу. 

 

Ем мақсаты – ауырсынуды басу және миокардқа шамадан тыс 

жүктеме түсу себептерін  жою (ЖЖЖ 50-60 мин дейін төмендету, 

АҚ қалыпқа дейін түсіру, өкпеде іркілу белгілерін жою), сонымен 

қатар өлім және асқыныстар қаупін төмендету.   

 

Ауырсынуды басу терапиясы  

Ауырсынуды басу — МИ емдеуде басты компонент болып 

табылады. ДЗ тек тамырішілік енгізеді. Анальгетиктерді, солардың 

ішінде наркотикалық, нейролептиктерді немесе олардың 

қосындысын қолданады: 

 

Морфин т/і баяу 4—8 мг (бастапқы мөлшер), қажет жағдайда 

енгізуді қайталайды 2 мг әр 5—10 мин сайын ауырсыну басылғанша  

(10 мг морфинді 10 мл кем емес 0,9% натрий хлориді ертіндісіне 
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араластырады) немесе   

Фентанил т/і  баяу 0,05—0,1 мг+дроперидол т/і баяу 5—10 мг. 

 

Қажет жағдайда ДЗ қайталап аз мөлшерде әр 5-10 мин сайын 

ауырсыну басылғанша енгізіп отырады. ДЗ  20 мл 40% гдюкоза 

ерітіндісіне немесе  0,9% натрий хлориді ерітіндісіне араластырып 

т/і баяу 2—3 мл/мин жылдамдықпен енгізеді. Дроперидол мөлшерін 

артериалдық қысым деңгейіне байланысты таңдайды: АҚ неғұрлым 

жоғары болса  соған сәйкес мөлшер да жоғары болады және 

керісінше.  Ауырсынуды басумен қатар, морфинді және анальгетик 

фентанил мен нейролептик дроперидолдың қосындысын 

(нейролептоанальгезия) енгізу мазалану, өлімнен қорқу және 

қозудың симтомдарының жоғалуына әкеледі. Ауырсынуды басуға 

арналған басқа ДЗ салыстырмалы аз нәтижелі болады.   

Нәтижелі ем үшін окклюзияға ұшыраған коронарлық артерия 

бойымен  қанайналымды тез қайта қалпына келтіру (реперфузия) 

үлкен маңызға ие. Осы мақсатта фармакологиялық тромболизис 

немесе коронарлық тамыр ішілік ену (баллонды ангиопластика) 

қолданылады.  

Реперфузияға көрсеткіштер:  

1. кеуде тұсында дискомфорттың пайда болуынан 12 сағаттан кем 

уақыт.  

2. ST ≥ 1 мм жоғарылауы кем дегенде екі ортақ бекітпеде (V1–6 

немесе I–III). 

 

Тромболитикалық терапия 

Тромболитикалық терапия қарсы көрсеткіштер болмағанда 

инвазивті емге қарағанда  келесі жағдайларда таңдамалы болып 

табылады:    

 инвазивті реперфузияның кешігуі > 120 мин медициналық 

қызметкермен байланыста  болғаннан кейін; 

 < 3 сағ симптомдар басталғаннан соң, әсіресе үлкен МИ және 

қан кетудің аз қаупі кезінде, егер баллонды үрлеуге дейінгі кешігу ≤ 

90 мин болса; 

 рентгенконтрастты препараттарға анафилаксия. 

Нәтижелі тамыр ішілік тромболизистен кейін симптомдардың 

жеңілдеуі, гемодинамика жақсаруы, ем басталғаннан 60-90 мин ST 

> 50% бастапқы деңгейден төмендеуі жатады. 4 сағ ішінде ST > 70 
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%  төмендеуі бөлек кезеңде және бір айдан соң өлімнің азаюына 

алып келеді (Sejersten M. etal., 2009). Емдеу барысында қарыншалық 

жылдамдаған ырғақ тіркелуі мүмкін, ол емді қажет етпейді. 

Троболитиктердің ішінен (15-кесте) таңдамалысы плазминогеннің 

тіндік активаторлары болып табылатын препараттар  (альтеплаза, 

тенектеплаза). Стрептокиназа басқа тромболитиктерден біршама 

арзан және ДСҰ өмірлік маңызды препараттар қатарына енгізілген, 

бірақ қайталап енгізгенде (3 тәуліктен соң) бейтараптаушы  

антиденелердің пайда болуымен байланысты нәтижесі төмендеуі 

мүмкін. Тенектеплазаны бөліп-бөліп  енгізу госпитализацияға 

дейінгі тромболизистік емде  ыңғайлы, бірақ бұл препарат өте 

қымбат тұрады.  

 

15-кесте. Троболизиске арналған препараттардың сипаттамасы 

(ESC, 2012; ACC/AHA, 2013) 

 
Препарат Мөлшері 

Стрептокиназа 1,5 млн 30–60 мин ішінде 

Проурокиназа 2 млн МЕ болюс + 6 млн инфузия 60 минутта 

Альтеплаза 15 мг болюсті, инфузия 0,75 мг/кг  30 минутта (≤ 50 мг), 

содан соң 0,5 мг/кг (≤ 35 мг)  60 минутта 

Тенектеплаза Болюсті 30 мг дене салмағы  60 кг; 35 мг дене салмағы  60–

69 кг; 40 мг дене салмағы 70–79 кг; 45 мг - 80–89 кг; 50 мг -  

≥ 90 кг болғанда. 

Тромболизиске қарсы көрсеткіштер  (ESC, 2012, ACCF/AHA, 

2013): 

Абсолютті: 

 кез келген алдында болған миішілік геморрагиялар 

 ми тамырларының белгілі аурулары (мысалы, артериовенозды 

мальформациясы) 

 ОЖЖ  қатерлі жаңа түзілістері  

 3 ай ішінде ишемиялық инсульт, алдыңғы 4,5 сағатты есепке 

алмағанда.   

 қолқаның қатпарлануына күдік.  

 белсенді қан кету немесе геморрагиялық ауру.  

 3 ай ішіндегі бастың немесе беттің  жабық жарақаты.  

 2 ай ішінде бас немесе жұлын миының хирургиясы.  

 ауырлығы бақыланбайтын гипертензия (жедел емнің  

нәтижесіздігі).  
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Салыстырмалы:  

 Сыртартпада созылмалы, ауыр, нашар бақыланатын артериалдық 

гипертензия.  

 Түскен кезде ауыр артериалдық   гипертензия  (АҚ систолалық> 

180 немесе  АҚ диастолалық > 110 мм сын. бағ.) 

 Сыртартпада  3 айдан астам уақыттағы  ишемиялық инсульт.  

 Деменция 

 Миішілік патология, абсолютті қарсы көрсеткіштерге 

жатпайтын.  

 Ұзақ уақытты  (> 10 мин) немесе жарақатты жан сақтау . 

 3 аптаға дейінгі үлкен хирургиялық кірісулер. 

 Аз уақыт бұрын болған (2–4 апта) жабық қан кету. 

 Өтелмеген пункциялар (мысалы, бауыр биопсиясы  немесе 

люмбальды) 

 Жүктілік немесе босанудан кейінгі алғашқы апта. 

 Оральдық  антикоагулянттармен терапия. 

 Белсенді гастродуоденальдық  ойық-жара 

 Инфекциялық эндокардит. 

 Бауырдың ауыр аурулары.  

Тромболизис нәтижесіз болғанда, қайталап жасалған 

тромболизис қосымша әсер  бермейді, ал тері арқылы 

васкуляризация  ЖЖ, қайталамалы МИ қаупін және болжамдық  

өлімді төмендетеді (MERLIN, REACT). 

Мерзімді тері арқылы васкуляризация  жасау мүмкін емес 

жағдайдағы ерте тромболизистен басталып, кейін интервенционды 

емдеу бөлімшесіне аударуға ұласатын  фармакоинвазивті емдеу 

жолы  МИ және миокард ишемиясының  қайталану жиілігін 

төмендетуге мүмкіндік береді (CARESS–in–AMI, TRANSFER–

AMI). 

 

Антиагреганттық терапия 

 

Антиагреганттарды (антитромбоцитарлы ДЗ) болжамды МИ 

бар, қарсы көрсеткіштері жоқ  науқастардың барлығына 

тағайындайды. Ацетилсалицил қышқылы мен фибринолитиктің 

біріктірілуін қолдану ST жоғарылауымен МИ емдеудегі «алтын 

стандарт» болып табылады.   

Сонымен қатар бастан өткерген МИ кейін  ацетилсалицил 
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қышқылын көп уақыт бойы қабылдау өлімге әкелетін және 

әкелмейтін жүрек-тамырлық асқыныстардың даму қаупін 25% 

төмендетеді. 

 

Ацетилсалицил қышқылы ішке бір рет 160—325 мг (ішектік-ерімелі 

қабықшамен қапталған таблетканы шайнап, жұту). 

Содан соң ішке ұзақ уақыт  (ішектік-ерімелі қабықшамен қапталған 

таблетканы): 

Ацетилсалицил қышқылы  75—160 мг 1 р/тәул. 

 

Ацетилсалицил қышқылы ойық-жара ауруының өршуі кезінде, 

жалғасып жатқан ауыр қан кетуде, геморрагиялық  диатезде 

қолдануға қарсы көрсеткіш болады. 

   

Клопидогрел жүктемелі мөлшерде 300 мг (600 мг, егер алдын ала 

тромболизиссіз тері арқылы васкуляризация жоспарланса, ST 

жоғарлауымен ЖКС бар 75 жастан асқан пациенттерде жүктемелі 

мөлшер қоданбайды) ары қарай  75 мг/тәул.  

 

Фибринолизден соң клопидогрел ұсынылады, өйткені P2Y12 

рецепторлар  ингибиторлар тобының басқа препараттары 

проспективті зерттеулерде әлі зерттелмеген. (ACCF/AHA, 2013). 

 

Антикоагулянттық терапия 

ЖКС кезінде антикоагулянттарды енгізу өлім-жітімге әсер 

етпейді, бірақ МИ жиілігін төмендетіп, кіші қан кетулердің қаупін 

жоғарылатады (CochraneReview, 2010). 

ЖКСпST кезінде  антикоагулянттар (фондапаринукс, 

эноксапарин немесе фракцияланбаған гепарин) қазіргі кезде кез 

келген тромболитиктен соң қолдануға  ұсынылады.   

ST жоғарлауынсыз ЖКС кезінде антикоагулянттардың ішінен 

фондапаринукс қолданған дұрыс, егер оны қолдану мүмкін емес 

болса, эноксапарин немесе  фракционды емес гепарин инфузиясы 

ұсынылады (ESC, 2011). Парэнтеральдық  антикоагулянттарды  8 

тәул. дейін енгізеді. 
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Фондапаринукс 2,5 мг тері астына тәулігіне 1 рет, коагулограмма 

бақылауынсыз  (ST жоғарлауымен ЖКС кезінде тромболизиске 

тәуелсіз алғашқы мөлшері  т/і енгізу ұсынылады. ST жоғарлауынсыз 

ЖКС кезінде бұл препараттың нәтижесі кем емес және 

эноксапаринге қарағанда үлкен қан кетуге   2 есе сирек әкеледі 

(OASIS–5). 

Эноксапаринді тері астына 1 мг/кг әр 12 сағ сайын енгізеді. ST 

жоғарлауымен ЖКС бар 75 жасқа дейінгі науқастарда  алдын ала  

болюсті 30 мг т/і енгізеді және алғышқы екі тері асты мөлшері 100 

мг аспау керек. 75 жастан асқан пациенттерге болюсті енгізбейді, 

эноксапариннің  алғашқы мөлшері  0,75 мг/кг дейін азайтып тері 

астына, ал бірінші, екінші  тері асты  мөлшері 75 мг аспау керек.  

Шумақтық сүзілу жылдамдығы < 30 мл/мин/1,73 м
2
 эноксапарин 

мөлшері 1 мг/кг дейін бір рет азайтылды.  

 

Фондапаринукс немесе эноксапаринның қолға жетімсіз 

жағдайында, шумақтық сүзілу жылдамдығы < 20 мл/мин/1,73 м
2
 т/і 

гепарин инфузиясы көрсетілген.  

 

Гепарин басында 60 бірлік /кг [< 4000 бір], ары қарай 12 бір/кг*сағ 

[< 1000 бір/сағ]) 24–48 сағ белсенді бөліктік тромболпластинді 

уақытты бақылаумен  3, 6, 12 және 24 сағ соң, көрсеткіштің 

алдыңғысынан 1,5-2 есе жоғарлауына (немесе 50-70 с дейін) 

жеткенше.   

 

Егер пациент МИ дамығанша варфарин қабылдаған болса, ХҚҚ 

қалыпты  деңгейінде парентеральдық антикоагулянттарды 

тағайындау мақсатқа сай келетіні дәлелденбеген.  

Түскеннен 12 сағатқа дейін бақылау кезеңінен соң ауырсынуы 

жоқ, қауіпі төмен (мысалы, ≤ 12 балл  PERSUIT шкаласы бойынша), 

ST сегменттінің ығысу қаупі аз болса, тропонин жоғарылауы 

болмаса және басқа да қауіп себептері  жоқ пациенттерге 

антикоагулянттарды енгізуді тоқатуға болады.    

 

Басқа препарттар  

Бета-адреноблокаторларды ішке алғашқы тәуліктерде мөлшерін  

титрлеумен  айқын ЖЖ (Killip III–IV), гипотензия, айқын 

брадикардия жоқ болғанда тағайындауға болады.  Бета-
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блокаторларды т/і енгізу сақталған миокард ишемиясында, 

тахикардияда мақсатқа сай болады.  

 

16- кесте. ЖКС емдеуге ұсынылған препараттар  (ВНОК, 2007; 

ESC, 2008; ACC/AHA, 2013) 

 
Топтар Препараттар Мөлшерлері 

Жан сақтау  және  қарқынды терапия бөлімі 

Бета-блокаторлар Метопролол 

тартрат 

25–50 мг 2 рет ішке, жақсы көтере 

алғанда  100 мг дейін 2 рет 

Пропранолол 40–80 мг 3–4 рет 

Атенолол 50–200 мг 1 рет 

ААФИ                Каптоприл 6,25 мг,  2 сағ сайын 12,5 мг, 10–12 

сағ сайын 25 мг, мақсатты мөлшер 

50 мг 2 рет 

Зофеноприл 7,5 мг,  12 сағ сайын 7,5 мг, кейін 

мөлшерін екі еселеу 12 сағ сайын, 

мақсатты мөлшер 30 мг 2 рет 

Лизиноприл 5 мг; мақсатты мөлшер 10 мг 1 рет 

ангиотензин 

рецептораларының 

блокаторлары 

(АРБ) 

Валсартан 20 мг; мақсатты мөлшер 160 мг  

Амбулаторлық кезең 

Бета-блокаторлар Метопролол* 100 мг дейін 2 рет* 

Атенолол* 200 мг дейін 1 рет* 

Карведилол 25–50 мг 2 рет 

Бисопролол 5–10 мг 1 рет 

ААФИ                Каптоприл Мақсатты мөлшер 50 мг 3 рет 

Рамиприл 1,25–2,5 мг, мақсатты мөлшер 5 мг 

2 рет 

Зофеноприл 7,5 мг 2 рет, мақсатты мөлшер 30 

мг 2 рет 

Лизиноприл 5 мг,мақсатты  мөлшер 10 мг 1 рет 

Эналаприл 2,5 мг, мақсатты мөлшер 10 мг 2 

рет 

Периндоприл** 4 мг, мақсатты мөлшер 8 мг 1 рет 

АРБ Валсартан 20 мг; мақсатты мөлшер 160 мг 2 

рет 

*СЖЖ кезінде ұысынылады  карведилол, бисопролол, 

метопролол сукцинат. 
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*Сол жақ қарыншаның дисфункциясы  болмаса. 

ААФИ (валсартанды көтере алмағанда) қарсы көрсеткішсіз 

барлық науқастарға алғашқы тәуліктен бастап тағайындайды, 

гипотензияда өте сақтықпен, аз мөлшерден басталады  (мысалы, 

лизиноприл 2,5 мг 1 рет, валсартан 20 мг 2 рет) және 16-кестеде 

көрсетілген мақсаттарға жету керек.  

Пероральдық  нитраттар тиімсіз болғанда бета-блокаторларды 

стенокардияның бақылауы үшін қолданады. 

Кальций каналдарының блокаторларын (верапамил, дилтиазем) 

бета-адреноблокаторлар  әсерсіз болғанда,  стенокардияны жоюға 

немесе жүрекше жыбыры кезінде ЖЖЖ бақылауда қолдануға 

болады. Бұл кезде жүрек жеткіліксіздігінің белгілері, сол қарынша 

жиырылуының қызмет бұзылысы, брадиаритмиялар болмауы керек.  

МИ диагностикалық белгілері мен емдік шаралар 17-кестеде 

көрсетілген.  

 

17- кесте. ЖКС  асқыныстарының  диагностикасы  мен  емі   

 
Асқыныстар Диагностикасы Емі  

Өкпенің ісінуі Ентігу, ортопноэ, цианоз, 

өкпеде ылғалды сырылдар  

Оттегі, нитроглицерин (т/і), 

фуросемид (20–40 т/і), морфин, 

тромболизис, ерте 

реваскуляризация 

Шок АДс< 90 мм с.б., 

Тері жабыны ақшыл түсті, 

суық тер, сананың 

бұзылысы 

олигурия< 0,5 мл/кг/сағ 

Дофамин, добутамин, 

норадреналин (АҚ с< 70 мм 

с.б.), инфузия (М И оң қарынша 

), контрпульсация*, 

реваскуляризация 

(тромболизис) 

Жүрек 

тромбозы 

Эхокардиография Варфарин ≥ 3 ай. 

Жүрек 

аневризмасы 

ЭКГ: «тұрып  қалған»  ST 

жоғарлауы, тұрақты  ҚТ 

эхокардиография 

Айқын жүрек жеткіліксіздігінде 

немесе рефрактерлі  ҚТ-да  

аневризмэктомия  көрсетілген 

Папиллярлы 

бұлшықет 

дисфункциясы               

Ентігу, систолалық 

шу, жүрек ұшында I 

тонның әлсізденуі, 

ЭКГ: СЖ жүктемесі, 

эхокардиография 

Диуретиктер, ААФИ              , 

хирургия 

(аннулопластика, шунттау) 

Перикардит Қалыпқа тәуелді жайсыз 

сезім, плевраның үйкеліс 

Аспирин  650 мг 4 рет, 

парацетамол 500 мг 4 рет, 
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шуы, ЭКГ да ST 

жоғарлауы, PR төмендеуі, 

эхокардиография 

(сүықтық  40%) 

колхицин 

0,6 мг 2 рет (қайталануында), 

антикоагулянттарды 

ерітінділерден  алып тастау 

Қарыншалық  

тахикардия 

Жүрек қағысы, 

гипотензия, ентігу, 

ангинозды ауырсынулар , 

ЭКГ-да кең кешенді         

тахикардия 

Полиморфты  немесе 

мономорфты 

Ауыр қарыншалық тахикардия: 

ЭИТ 200–300–360 Дж. 

Мономорфты ҚТ ауыр емес: 

амиодарон 150 мг т/і  10 мин, 

қайта  150 мг  10–15 мин кейін 

(2,2 г/тәул) 

Брадикардия АВ блокада 2–3 дәреже, 

синусты брадикардия <40 

р минутына, үзілістер > 3 

с 

Гипотензия,  атропин 

0,5–1 мг т/і қайталау 3–5 

мин (< 2 мг), допамин 2–5 

мкг/кг • мин [200 мг  250 

мл, 15 мл/сағ], ЭКС 

* –  контрпульсация тиімділігі дәлелденбеген (Sjauw K.D. etal., 

2009; IABP-SHOCK II). 

 

Емдеудің тиімділігін бағалау  

Емдеудің тиімділігінің өлшемі болатыны тромбталған тәждік 

артериялардың қалпына келуі болып саналады: МИ кезінде бұл 

белгі ерте дамыса, болжамы жағымды болады. Инвазивті әдіспен 

миокард реперфузиясын дәлелдейтін әдіс ЭКГ; ST сегментінің 

жоғарлауының барынша жоғары  түрде түсуі  50%-ке аз болады. 

Симптомдық емнің де маңызы зор – тез және толық ауырсынуды 

басу, басқа аурудың жедел көріністерін жою болып табылады. 

 

Қателер мен негізсіз тағайындаулар 

Қазіргі таңда МИ кезінде келесі әдістерді қолдану  

ұсынылмайды: 

 Антиаритмиялық ДЗ-ды алдын-алу мақсатында қолданылуы  

(лидокаинді қосқанда); 

 Симптомсыз қарыншалық аритмияларды емдеуде, 

идиовентрикулярлы ырғақты жылдамдатқанда, синусты 

брадикардия, I дәрежелік Мобитц 1 түріндегі  АВ блокада; 

 Гипомагниемия мен ауыр қарыншалық аритмиялар болмаған 

жағдайда магний тұздарын қолдану;  

 Қысқа әсерлі  дигидропиридин туындыларын тағайындау; 
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 Стенокардия болмағанда ұзақ уақыт нитраттарды қабылдау.  

Фармакотерапияның негізгі қателіктері: 

 Симптомдарының пайда болғанына 6-12 сағат болған, МИ ST  

сегментінің жоғарлауы бар  науқастарда тромболитикалық 

терапиядан бас тарту; 

 Жедел пайда болған Гис шоғырының сол аяқшасының 

блокадасы мен ST сегментінің сақталып тұратын жоғарылауы 

болмағанда тромболитикалық терапияны жүргізу;  

 АЖТУ бақылауынсыз ФҒГ-нің емдік мөлшерлерін енгізу 

(тромболитикалық терапиямен қосарлануында өте қауіпті); 

 МИ кезінде болжамды жақсартатын ДЗ тағайындаудан бас тарту; 

ДЗ-дың қолдануындағы қарсы көрсеткіштерді дұрыс емес бағалауы 

немесе шамадан тыс   бағалануы;  

 Жүрек жеткіліксіздігінің ауыр ағымында  клиникалық жағдайға 

қарағанда, нитроглицерин, добутамин, допамин, норэпинефринді 

қабылдағанда гемодинамикалық жағымды әсерлер  ерте басталады.  

Жанама белгілеріне негізделе отырып, ем қорытындыларын бағалау 

(физикалық зерттеу бойынша өкпедегі іркілісті, рентгенологиялық 

зерттеулер мәліметі бойынша мойын веналарының керілу дәрежесі) 

ДЗ-дың үлкен дұрыс емес мөлшерін тағайындаудың себебі болуы 

мүмкін.   

 

АРИТМИЯЛАР 

 

Жүрек аритмиялары (жүрек ырғағының бұзылысы) – жүрек 

импульстерінің пайда болу үрдістері және олардың өткізгіштігінің 

бұзылысына алып келетін жүректің электрлік  импульстерінің  

жиілігі, реттілігі мен генерациясы ошағының өзгерісін  сипаттайтын 

жинақы түсінік.  

 

Ырғақ пен өткізгіштің бұзылысының жіктелуі   

Импульстердің түзілуінің бұзылысы ( автоматизм бұзылысы) 

1.Синусты түйіннің автоматизмінің өзгеруі: 

 синусты аритмия 

 синусты брадикардия 

 синусты тахикардия 

 синусты түйіннің әлсіздік синдромы (СТӘС) 

2. Эктопиялық жиырылулар мен ырғақтар  (екіншілік және 



225 

 

үшіншілік автоматизм ошақтарында - ырғақ өткізгіштігіне, 

электрлік импульстің пайда болуы) орналасуына байланысты:  

 қарыншаүстілік (автоматизм ошағы жүрекшелер мен АВ 

түйінде) 

 қарыншалық (автоматизм ошағы жүректің қарыншаларында) 

2а. Енжар  эктопиялық жиырылулар мен ырғақтар   (СА түйіннен 

импульстер жиілігінің азаюы немесе болмауы және СА түйіннен 

импульстер өткізілуінің  блокадасы кезінде екіншілік және 

үшіншілік автоматизм ошақтарынан алмасушы импульстер): 

 алмасатын жиырылулар (бір рет) 

 алмасатын ырғақ (жүрекшелік жүргізуші ырғағы, АВ түйіннен 

қосындылары немесе қарыншалардан  -  синусты емес сипаттағы 3 

және одан көп импульстердің дамуы) 

 жүргізуші ырғақтың миграциясы  

2б. Белсенді эктопиялық жиырылулар мен ырғақтар: 

 экстрасистолалар 

 эктопиялық ырғақтар (эктопиялық ырғақтар жиілігі синустық 

ырғақтың жиілігінен басым; эктопиялық ырғақ әдетте СА түйіннің 

өзіндік белсенділігін тежейді): 

– қарыншаүстілік тахикардиялар (жүрекшелік, АВ түйіндік) 

– жүрекшелер жыбыры мен дірілі  

– қарыншалық тахикардия 

– қарыншалар жыбыры мен дірілі  

Өткізгіштіктің бұзылуы 

1.СА блокадалар (I–III дәрежелі) 

2.АВ блокадалар (I–III дәрежелі) 

3.қарыншаішілік өткізгіштіктің бұзылысы (ерекше емес және 

Гис аяқшаларының  блокадасы) 

 

Қарыншалардың уақытынан бұрын қозу синдромы  

Емдеудің жалпы қағидалары  

 Аритмия себебін жою  

 Симптоматикалық ем: 

– жалпы шаралар (седативті ДЗ, оттегі терапиясы, вагусты әдістер) 

– антиаритмиялық  ем (антиаритмиялық ДЗ, электроимпульсті 

терапия, катетерлі аблация, кардиохирургиялық  араласу) 

 Гемодинамика бұзылысы жүрек ырғағына тез түзету жасайтын 

шараларды қажет етеді (жиіленген өңеш арқылы жүрекшелік 
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электростимуляция /электроимпульcті  терапия) 

Антиаритмиялық ДЗ тағайындауға көрсеткіштер: 

 Гемодинамиканың бұзылысымен шақырылған ауыр клиникалық 

симптомдар (тахи- және брадиаритмиялар, жүрек айдауын 

төмендететін, артериалдық              қысымды түсіретін және бас 

айналу мен естен тануды шақыртатын жағдайлар); 

 Кенеттен  пайда болатын өлімнің қаупінің жоғарлауы: 

— қатерлі  аритмиялар (мысалы, қарыншалар жыбыр, тұрақты 

қарыншалық тахикардиялардан кейінгі жан сақтау жағдайлары); 

— ықпалды қатерлі аритмиялар (миокардтың ауыр зақымдануы 

мен СҚ систолалық  қызметінің төмендеуі кезіндегі қарыншалық 

бұзылыстар мысалы,  миокард инфаркты  кезінде). 

 

Жүрекшелер жыбыры (жыбыр аритмиясы) 

Жүрекшелер жыбыры (жыбыр аритмиясы) – жүрекшелердің 

үйлеспеген  электрлік белсенділігі мен оның әрі қарай жиырылғыш 

қызметінің бұзылысымен сипатталатын, қарыншаүстілік 

тахиаритмиялардың түрі. 

 

Жыбыр аритмиясының жіктелуі  

1. Ұзақтығы бойынша: 

-пароксизмальдық – 7 тәуліктен аз; 

-созылған (персистирлеуші) пароксизм – > 2 және < 7 тәулік; 

-тұрақты түрі – 7 тәуліктен артық 

2. қарыншалардың жиырылу жиілігі бойынша: 

қалыптысистолалық – қарыншалардың жиырылу жиілігі 60-90 

р/мин, 

тахисистолалық – қарыншалардың жиырылу жиілігі 90 р/мин 

жоғары, брадисистолалық  – қарыншалардың жиырылу жиілігі 60 

р/мин аз. 

3.Басым вегетативті бақылау: 

-Вагус-тәуелді 

-Симпатикус-тәуелді 

4. Себепшісі  бойынша:  

-жүректің органикалық патологиясы негізінде (артериалдық 

гипертония, ЖИА, кардиомиопатия, жүрек ақауы) 

-бронхөкпелік патология негізінде  (өкпелік жүректің дамуы)  
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 -эндокринологиялық аурулар негізінде (тиреотоксикоз, 

феохромоцитома, қант диабеті) 

-Идиопатиялық –  30% жағдайда кездеседі, егерде жүрек-тамыр, 

бронхөкпелік, эндокринді патологиялар болмаған жағдайда. 

 

Диагностикалық  өлшемдер 

1.Шағымы мен сыртартпада: ырғақты емес сипаттағы жүрек 

қағысы, пароксизмдер, жүрек жеткіліксіздігі, тромбоэмболиялық 

асқыныстар. 

2.Физикалдық зерттеу: жүрек аускультациясы – ЖА тұрақты 

түрінде дұрыс емес ырғақ, жүректің органикалық патологиясы мен 

СЖЖ белгілері, жүрек жеткіліксіздігі асқынған сайын – кіші қан 

айналымда сұйықтың іркілу белгілері, өкпенің төменгі бөліктерінде  

ылғалды ұсақ және ірі көпіршікті сырылдар пайда болады. 

3.Зертханалық зерттеулер: 

Коагулограмма –  коагулопатияны жоққа шығару үшін, тікелей 

антикоагулянттардан бастап тікелей емес антикоагулянттарға 

көшетін антикоагулянтты терапияны жүргізу.   

ХҚҚ тікелей емес антикоагулянттардың мөлшерлерін 

таңдағанда (ХҚҚ 2-2,5 деңгейіне дейін күнделікті 3 күн бойы 

бақылау, одан кейін айына 1 рет). 

4.Аспаптық   зерттеулер: 

А.ЭКГ: 

Қарыншалар миокардының гипертрофия белгілері, ЖА бар 

науқастарда синусты ырғақта Р тісшесінің морфологиясы мен 

ұзақтығы, өткізгіштіктің бұзылыс  белгілері (блокадалар, 

асистолиялар, синусты брадикардия), миокардтың органикалық 

өзгерістерінің белгілері (тыртықтар); тұрақты түрінде – қалыпты Р 

тісшелердің осцилляциясы немесе жыбыр толқындарының  көлемі 

мен түрлері әр түрлі, АВ-өткізгіштігінің бұзылысында болатын 

қарыншалардың дұрыс емес жиырылуларымен байланысты 

жүрекшелер жыбыры кезіндегі қарыншалардың жиырылу жиілігі  

АВ түйіннің  электрофизиологиялық қасиеттеріне, жүйке жүйесінің 

симпатикалық және парасимпатикалық белсенділігінің деңгейіне 

және дәрілік заттардың әсеріне байланыстары өзгереді.  

Б.Түсті доплерографиямен бірге трансторакальдық  

эхокардиографиясы: 

-миокардиалдық және қақпақтық патологияның болуы;  
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-сол жүрекше өлшемдері, 

-сол қарыншаның өлшемдері мен қызметтері  

В.өңеш арқылы эхокардиография – сол және оң жақ жүрекше 

құлақшаларының жүрекішілік тромбтары, кенеттен болған 

эхоконтрастирлеу. 

Г.Тәуліктік (Холтерлік) ЭКГ  мониторингі  (диагностикалық 

және терапияны бақылау үшін): 

- тұрақты түрінде  – қарыншалардың барынша жоғары, орташа 

жиырылу жиілігі, үзілістердің болуы (асистолия), қарыншалық 

ырғақ бұзылысына қосарланады;  

-пароксизмальдық түрінде  – жыбыр аритмиясының, 

қарыншаүстілік экстрасистолалар, брадикардиялар  (тахи-бради 

синдромы) болуы, синусты ырғақтың қалпына келу көріністері 

(асистолия арқылы). 

Д.Өңеш арқылы жүрек  электростимуляциясы (ӨАЭС)– 

пароксизмалдық түрінде  ЖА пароксизмінің индукциясы мен оны 

тоқтату үшін қолданады.  

 

Емі 

Емнің мақсаты: 

1.ЖА пароксизмалдық түрінде синусты ырғақты сақтау.  

2.ЖА тұрақты түрінде ЖЖЖ бақылау, декомпенсацияның 

адын-алу.  

3.Тромбоэмболиялық асқыныстардың адын-алу.  

 

Қарыншалар ырғағының жиілігін бақылау  

АВ түйінге өткізгіштікті тежейтін ДЗ қолданылады — 

дигоксин, бета-блокаторлар, кальций  антагонистері  (дилтиазем, 

верапамил). Олардың арасында таңдауды әсер ерекшеліктеріне 

қарай жүргізілу керек.  

Дигоксин  холиномиметикалық әсеріне байланысты сирек әсерді 

туғызады сондықтанда ЖЖЖ тек тыныштық жағдайда реттейді. 

Соған байланысты дигоксинді тек қана қарт, аз қозғалатын, 

соматикалық ауыр науқастарда қолданады.  

 

Дигоксин ішке немесе т/і 0,25—0,5 мг бір рет, сосын  0,25 мг-нан әр 

6 сағат жалпы мөлшері 1,0—1,5 мг жеткенше. 

Одан кейін ұстап тұрушы мөлшерге ауысады:  
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Дигоксин ішке 0,125—0,375 мг 1 р/тәул,ұзақ, ЭКГ бақылауымен. 

 

Бета-блокаторлар  ЖЖЖ тыныштық жағдайында да, 

физикалық белсенділік жағдайында бақылауға мүмкіндік береді:  

  

Атенолол ішке 25—100 мг 1—2 р/ тәул, ұзақ 

немесе 

Бисопролол ішке 2,5—10 мг 1 р/ тәул, ұзақ 

немесе 

Метопролол ішке  по 50—100 мг 2 р/ тәул, ұзақ  

немесе 

Пиндолол ішке 5—30 мг 2 р/ тәул, ұзақ 

немесе 

Пропранолол ішке 10—40 мг 2—4 р/ тәул, ұзақ 

немесе 

Тимолол ішке 10—30 мг 2 р/тәул, ұзақ. 

 Бета-блокаторларды   дигоксинмен біріктіруі жоғары әсерлі 

болады.  

 

Кальций антагонистері осы ДЗ арасында аралық орын алады:  

   

Верапамил т/і баяу 2,5—10,0 мг 10 мин ішінде бір рет (ЖЖЖ тез 

азайту керек болғанда)  

немесе 

Верапамил ішке 40—80 мг 3—4 р/тәул,  ұзақ  

немесе 

Дилтиазем ішке 60—180 мг 2 р/тәул,  ұзақ. 

 

Верапамил мен дилтиаземнің мөлшерін таңдап тағайындағанда, 

оның айқын теріс инотропты әсер етуін ескеру қажет, ол әсіресе 

миокардтың жиырылғыштығы әлсіз науқастарға маңызды. Есте 

сақтайтын жағдай, WPW синдромы бар науқастрада ЖА-сында 

қарсы көрсеткіш верапамил мен дигоксинді тағайындау себебі, олар 

жүрекшелерден қарыншаларға импульстердің өтуін жақсартып, 

қарыншалық жиырылуды жиілетіп, қарыншалр фибрилляциясына 

дейін алып келуі мүмкін.  
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Синусты ырғақты қалпына келтіру  

Дәрілік кардиоверсияның ең пайдалы препараты ретінде 

қолданылатыны:  

Антиаритмиялық  ДЗ I (I B) және III классы қарастырылады. 

Көбісінің  тиімділігі    үзіліссіз ЖА-ның көріністерінің  ұзақтығына 

байланысты. ЖА пароксизмі 48 сағаттан аз болса, тиімділігі  70 - 

90%  және 30% аспайды, егер пароксизм 48 сағаттан ұзақ болса,  

онда ЖА 7 тәуліктен (ЖА тұрақты түріне ауысады) ұзақ тоқтамаса, 

тиімділігі тезірек ұзақтығына пропорционалды ұзарады.  

ЖА  пароксизмі кезінде: 

 

Амиодарон т/і 5 мг/кг бір рет,баяу, ЭКГ бақылауымен   

немесе 

Прокаинамид в/в 500—1000 мг бір рет,баяу,ЭКГ бақылауымен   

немесе 

Пропафенон т/і 500—1000 мкг/кг бір рет,баяу,ЭКГ бақылауымен   

немесе 

Соталол т/і 20 мг баяу,  ЭКГ бақылауымен (20 минуттан кейін ДЗ-

ты сол мөлшерде қайта енгізу)  

немесе 

Хинидин сульфат ішке 200 мг әрбір 2-3 сағат сайын жалпы мөлшері 

1000 мг-ға дейін немесе   пароксизмді тоқтату. 

 

ЖА-ның тұрақты түрін жоюдың баламалы әдісі  жоспарлы 

электрлік кардиоверсия. 

 

Қайталаудың  алдын-алуда (ЖА пароксизмдері немесе 

кардиоверсиядан кейін ЖА тұрақты түрі) 

 

бұл мақсатта  антиаритмиялық ДЗ С I классы қолданылады: 

Дизопирамид ішке 100—300 мг 3—4 р/ тәул тұрақты, ұзақ 

немесе 

Прокаинамид ішке 500 мг 3—4 р/ тәул тұрақты, ұзақ 

немесе 

Пропафенон ішке 150—300 мг 3 р/ тәул тұрақты, ұзақ  

немесе 

Хинидин  глюконат ішке 324—648 мг 2—3 р/ тәул тұрақты, ұзақ 

 немесе 
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Хинидин  сульфат ішке 200—300 мг 3—4 р/ тәул тұрақты, ұзақ  

немесе 

Этацизин ішке 50 мг 3—4 р/тәул тұрақты, ұзақ  

немесе 

Этмозин ішке  200 мг 3—4 р/тәул тұрақты, ұзақ   

немесе  

антиаритмиялық ДЗ  III классы: 

Амиодарон ішке 600 мг 1 р/тәул — 1-ші аптада, 400 мг 1 р/тәул — 

2-ші аптада, 200 мг 1 р/тәул — 3-ші аптада, тұрақты, ұзақ.  

немесе 

Соталол ішке 80—160 мг 2 р/тәул тұрақты, ұзақ. 

 

Антиаритмиялық ДЗ дың I классы  мен бета-блокаторларды 

біріктірген нәтижелі болады. 

 

Тромбоэмболиялық асқыныстарды бақылау  

Тромбоэмболиялық асқыныстарды бақылау үшін 

антикоагулянттар мен дезагреганттар қолданылады. 

Тромбоэмболиялық асқыныстардың алдын алу үшін 

қолданылатын препараттар: 

 

Варфарин (ХҚҚ- 2-2.5) 

Ацетилсалицил қышқылы 300 мг/тәул 

Клопидогрель 75 мг/тәул 

 

Жүректегі тромбты еріту үшін: 

 

Варфарин (ХҚҚ 2.5-3.0) – СЖ құлақшасының тромбы  

Надропарин кальций 0.1 мг/кг – кенеттен эхоконтрастирлеу 1-3 

дәреже 

Натрий эноксапарині  
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Жыбыр аритмиясымен науқастарды жүргізу  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

7 -сурет. Жыбыр аритмиясы бар науқастарды емдеу алгоритмі 

 

 

ЖА алғаш анықталған 

ұзақтығы  2 тәул көп емес  

Антикоагулянтты терапияны жүргізбей,синусты 
ырғақты қалпына келтіру,тұрақты  
 антиаритмиялық  терапия көрсетілмеген 

ЖА  алғаш анықталған,ұзақтығы  

2 тәуліктен 7тәулікке дейін  

Синусты қалпына келтіру алдында– 
ЧПЭхоКГ, кенеттен эхоконтрастирлеу, 
Тромб жоқ, антикоагулянтты терапия 
(надропарин кальция 1 апта қалпына келгенше), 
тұрақты  антиаритмиялық  терапия көрсетілмеген 

 

Ж А алғаш пайда болған,ұзақтығы 7 
тәуліктен көп  

Тромб түзілу мүмкін, ЧПЭхоКГ бақылау,варфарин 
тағайындау толық ерігенше  

 

ЖА қаталанушы немесе  ПЖА    3 
айда 1 реттен аз 
 

Антиаритмиялық  терапия көрсетілмеген, керек 
кезде ЖЖЖ бақылау  
 (В-блокаторлар) 

ЖА қайталанушы немесе  ПЖА    3 
айда 1 реттен көп  

Тұрақты антиаритмиялық терапия,эффективті 
болмаса- ЖЖЖ бақылау , антикоагулянтнты 
терапия көрсеткіштер бойынша. 

Жыбыр  аритмиясы,тұрақты түрі 
   сол жүрекшенің өлшемі  

 4.5 см –ден көп емес 

ЖА, СЖ дилатациясымен тұрақты түрі 
(4.5 см көп), кардиоверсияның сәтсіз 
болу қаупі жоғары  

ЖЖЖ бақылау және тұрақты  
антикоагулянтты терапия 

ЧПЭхоКГ- тромб болса,варфарин толық ерігенше, 
одан кейін синусты ырғақты қалпына келтіріп, 
антиаритмиялық терапия мен 

антикоагулянтты терапия 1 айға дейін  

Синусты ырғақтық қайталамалы бұзылысында - 
ЖЖЖ бақылау және тұрақты  

антикоагулянтты терапия 
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Қарыншалық тахикардия 

 

Жіктелуі  

Түрі бойынша: 

1. Мономорфты. 

2. Полиморфты. 

3. Екі бағытталған ұршық тәрізді – torsadedepointes. 

Жиілігі бойынша (минутына қанша соққы): 

1. 51 ден 100ге дейін – жылдамтырылған идиовентрикулярлы 

ырғақ 

2.  100 ден 250ге дейін – қарыншалық тахикардия  

3. 250 ден жоғары – қарыншалар жыбыры. 

4. қарыншалар фибрилляциясы  – аритмиялық, бейберекетті 

жүрек белсенділігі. ЭКГ-да жеке  QRS кешендері анықталмайды.  

Ұзақтығы бойынша: 

1. Тұрақты – ұзақтығы 30 с көп 

2. Тұрақсыз– ұзақтығы  30 с аз. 

Клиникалық ағымның сипаты бойынша:  

1. Пароксизмальды 

2. Пароксизмальды емес 

 

Диагностикалық  өлшемдер 

Шағымдары мен  сыртартпада (ауырсыну синдромының пайда 

болуы мен көрінісінің сипаты): бастың айналуы, әлсіздік, ентігумен  

бірге болатын жүрек қағысы, жүрек аймағында ауырсыну мен 

ырғағының бұзылысы, жүрек жиырылғандағы кідірістер, естен 

тану, естің шатасуы сияқты көріністар. Көптеген науқастарда 

сыртартпа жинау барысында миокардтың әртүрлі ауруларын 

анықтайды.    

Физикалдық зерттеу: 

Пульстің пальпациясында жиі (минутына 100 ден 220 ге дейін) 

және дұрыс ырғақты пульс. Жүрек ұшының аускультациясында 

қарыншалардың аз толу салдарынан I тон, ал АҚ төмендегеннен  II 

тон аорта үстінде әлсіз. 

Зертханалық зерттеулер: 

Қандағы электролиттер деңгейін тексергендегі қанның 

биохимиялық талдауы: қанда калий, магний, кальций. 

Аспаптық      зерттеулер:  
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А.Электрокардиограмма -  бірінің артынан бірі үлкен жиілікпен 

(минутына 140-тан 180-ге дейін) кезектесіп келетін, қарыншалық 

экстрасистолалармен көрінеді. Осы кезде Р тісшесі болмайды 

немесе кезеңдік  түрде QRS кешеніне қабаттасуы мүмкін, ол өз 

кезегінде кеңейген, деформацияланған, одан кейін SТ  сегменті мен 

тісшесінің  Т дискордантты орналасуы.  

Б.Холтер мониторингі.  

В.Эхокардиография, жүрек ауруының сипатын сол жақ 

қарыншадағы орналасқан дискинезия аймағы мен қызметін анықтау 

мақсатында жүргізіледі.  

Г.Коронарография (ЖИА-мен ауыратын  науқастарға 

қолданады). 

 

Емі 

Емнің мақсаты:  

1.Медикаментозды терапия, қарыншалық тахикардия 

пароксизмін тоқтатуға, қайталамалы ұстамаларды болдырмау 

немесе сирек қылдыруға бағытталған.  

2. Жүрекішілік электрофизиологиялық жүректің зерттеуі,  

аритмогенді ошақтың  радиобөліктік аблациясы қолданылады.  

3.Антиаритмиялық заттардың әсерсіздігінде және 

тахиаритмияның ошағын  катетерлі алып тастағаннан әсер 

болмағанда, кардиовертер-дефибриллятор имплантациясы қажет 

немесе  кенеттен болатын біріншілік және екіншілік жүрек өлімінің 

алдын-алу үшін кардиоверсиялы дефибрилляция қызметі бар 

ресинхронизирлеуші терапияның құрылғысы орнатылады.  

Медикаментозды терапия 

Гемодинамикалық бұзылыстар болмаған жағдайда мынандай 

медикаментозды терапияны қолдануға болады.  

Антиаритмиялық дәрілердің  IA, IC және  II- III кластарын 

қолданады: 

 

Аймалин к/т 25—50 мг бір рет (ЭКГ бақылауымен)  

немесе 

Лидокаин к/т 1—1,5 мг/кг (жалпы мөлшерсын 3 мг/кг болғанға 

дейін  әр 5 мин сайын қайталуға болады) бір рет (ЭКГ 

бақылауымен)  

немесе 
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Прокаинамид к/т 20—30 мг/мин  жалпы мөлшері 17 мг/кг дейін бір 

рет (ЭКГ бақылауымен)  

немесе 

Бретилия тозилат к/т 5—10 мг/кг  8—10 мин ішінде (барынша 

жоғары  мөлшері 30 мг/кг/тәу) бір рет (ЭКГ бақылауымен)  

немесе 

Амиодарон к/т 5 мг/кг 15 мин ішіндебір рет (ЭКГ бақылауымен) 

немесе 

Соталол к/т 20 мг 5 мин ішінде,  20 мин өткен соң тағыда 20 мг  1 

мг/мин жылдамдықпен бір рет (ЭКГ бақылауымен). 

 

Қайталаудың алдын алу 

Сол жақ қарыншаның систололық қызметінің төмендеуімен 

жүретін, басынан өткерген  МИ, ДКМП және жүректің басқа да 

органикалық паталогияларымен аурутын науқастар бета-

блокаторларды қабылдаса кеннеттен болған өлім қауіптілігін 

төмендетеді, бірақта сирек жағдайда  ҚТ қайталануының алдын алу 

үшін  ол жеткіліксіз болады: 

Атенолол ішке 25—100 мг 1—2 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Бисопролол  ішке 2,5—10 мг 1 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Метопролол  ішке  50—100 мг 2 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Пиндолол  ішке  5—30 мг 2 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Пропранолол  ішке 10—40 мг 2—4 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Тимолол  ішке  10—30 мг 2 р/тәу, ұзақ уақыт. 

Сол жақ қарыншаның шығару фракциясы төмендеген және қан 

айналымның жеткіліксіздігі дамыған науқастарға жекелеген  бета-

блокаторлардың ең аз   мөлшерінен бастап тағайындау керек.  

Жүректің органикалық патолгиясы бар науастарда ҚТ алдын 

алу үшін тағайындалатын антиаритмиялық IA и IC тобының  дәрі-

дәрмектері болжамды нашарлатады.  Амидарон ҚТ алдын алып 

қана қоймай болжамды жақсартатын жалығыз препарат. Оны 

қабылдауда мүмкін болатын асқыныстарды да ескерген жөн: 

Амиодарон ішке 200 мг 3—4 р/тәу  3—10 тәу. 
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Емдеуді ЭКГ бақылауымен (2—3 тәу 1 рет) жүргізеді. 

Амиодаронмен қаныққан соң (V5 мен V6 тіркемелерінде Q—T 

интервалының ұзаруы, Т тісшесінің кеңеюі мен қалыңдауы) ұстап 

тұрушы мөлшерін ғана тағайындайды: 

Амиодарон ішке 100—400 мг 1 р/тәу, ұзақ уақыт. 

Ұстап тұрушы мөлшерін жекелеп анықтайды. Емдеуді ЭКГ 

бақылауымен жүргізеді  ( 4—6 аптада  1 рет). Егер Q—T 

интервалының ұзақтығы бастапқы сатысынан 25%  ұзарса, 0,5 с 

дейін жақындаса, онда препаратты қабылдауға үзіліс жасап, келесі 

қабылдағанда ең аз  мөлшерінен бастау керек.   

Өмір сүру сапасын амиодарон әсерінен ұзартса да, жүрекішілік 

кардиовертер-дефибрилляторлы имплантация  құрылғысы 

медикамнетозы емнен асып түседі. Жүректің органикалық 

патолгиясы жоқ бірақ ҚТ бар науқастарда катетерлі деструкция 

нәтижелі болуы мүмкін.  

 

Экстрасистолия 

 

Экстрасистола (ЭС) — уақытынан ерте пайда болған электрлі 

импульстар (электрокардиографиялық кешендер). 

Жіктелуі 

Пайда болған орнына байланысты қарынша үстілік ЭС (ҚҮЭС) 

және қарыншалық ЭС (ҚЭС) деп бөлінеді. 

ҚЭС жүрек – тамыр ауруларының болжамына ҚЭС әсер етуіне 

байланысты ҚЭС дәрежелерін (градацияларға) бөледі.  B. Lown 

бойынша қарыншалық экстрасистолияның жіктелуі: 

0 – ҚЭС жоқ  

I – Мономорфты немесе монотопты (30/с дейін) 

II – Мономорты немесе монотопты ( 30/с жоғары) 

III – Полиморфты немесе политопты 

IVA – Қосарланған  

IVB - Жүгірістер ЖТ (3 ЖЭС қатарынана және одан көп) 

V –ерте  (R- дің T құбылысы) 

 

Экстрасистолия себептері: 

 өтпелі себептер (физикалық жүктеме немесе эмоционалдық  

күйзеліс, тез шаршау, ішімдік, кофе, темекі және т.б.); 
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 жүректің органикалық аурулары (ЖИА, МИ, АГ, 

кардиомиопатия, миокардит, жүрек ақауы); 

 жүректен тыс аурулар/жағдайлар (диуретиктермен емдегенде 

пайда болатын гипокалиемия; жүрек гликоздтері, 

симпатомиметиктер, антиаритмиялық дәрелер, үш циклды 

антидепрессанттарды қабылдау, әр түрлі эндокриндік аурулар, өт 

тас ауруы. 

 

Диагностикалық өлшемдер 

Көп жағдайда экстрасистолия симптомсыз өтеді. ЭС аурутын 

науқастардың 30% жуығы жүрек жұмысысының кідірісіне немесе 

«жүрек жұмысы тоқтағаны» сияқты сезінеді, науқастардың 5—10% 

ЭС жағдайының нашарлағанын айтады. ЭС ЭКГ қорытындысына 

негізделіп қойылады. ЭКГ Холтер тәуліктік миниторингі ерекше 

маңызға ие. ЭС-ның ҚҮЭС немесе ҚЭС (АВ-түйін мен 

қарыншалық) морфологиясын бағалайды.  

Қарыншалық ЭС Р тісшесінің деформациясы, P—Q 

интервалының қысқаруы немесе қалыпты болуы, қалыпты түрі 

немесе QRS кешенінің ұзаруымен (аберрация болуы мүмкін) 

ерекшеленеді.  

ЭС АВ- түйінінде  теріс Р тісшесі  QRS кешенінен кейін пайда 

болады немесе QRS кешеніне қосарлана орналасады.  

Толық емес компенсаторлы кідіріс жайында ҚҮЭС кезінде 

алдыңғы – және кейінгі-экстрасистолалык синустық кешен 

арасындағы аралық  R—R  интервалына қарағанда екі есе 

төмендеуін айтады. 

ҚЭС  кезінде  QRS кешені бастапқы синустық түйіндегі QRS 

кешеніне қарағанда  бір шама кеңейген, деформациянған болып 

кледі. Р тісшесі жоқ немесе QRS кешенінен кейін төңкерілген. ҚЭС 

алдыңғы - және кейінгі-экстрасистолалық синустық кешенімен 

арасы 2 R—R интервалын құрайды. Бұл жағдайда толық 

компенсаторлы кідіріс жайында айтуға болады. 

 

Емі  

Қарынша үстілік ЭС емі 

ҚҮЭС клиникасы көрінбесе емдеуді қажет етпейді. 

ҚҮЭС жүректің немесе жүректен тыс пайда болған аурулары 

жағдайында дамыса, онда негізгі ауруды емдеу керек жағдайлары 
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(эндокринды бұзылыстарды емдеу, электролитттік тепе-теңдікті 

қалпына келтіру,  ЖИА немесе миокардитты емдеу, аритмия 

шақыртатын дәрілік препараттарды шектеу,  ішімдік, темекі тарту, 

көп мөлшерде кофе ішуден бас тарту). 

Жүректің органикалық патологиясы жоқ, бірақ  ҚҮЭС-дан 

жағдайы нашарлаған науқастарға таңдау препараты ретінде бета-

блокаторларын тағайындайды: 

 

Атенолол ішке 25—100 1—2 р/тәу, ұзақ уақыт (немесе ҚҮЭС 

себебін шектегенге дейін)  

немесе 

Бисопролол ішке 2,5—10 мг 1 р/тәу, ұзақ уақыт (немесе ҚҮЭС 

себебін шектегенге дейін)  

немесе 

Метопролол ішке 50—100 мг 2 р/тәу, ұзақ уақыт (немесе ҚҮЭС 

себебін шектегенге дейін) 

немесе 

Пиндолол ішке 5—30 мг 2 р/тәу, ұзақ уақыт (немесе ҚҮЭС себебін 

шектегенге дейін) 

немесе 

Пропранолол ішке 10—40 мг 2—4 р/тәу, ұзақ уақыт (немесе ҚҮЭС 

себебін шектегенге дейін)  

немесе 

Тимолол ішке 10—30 мг 2 р/тәу, ұзақ уақыт (немесе ҚҮЭС себебін 

шектегенге дейін). 

Бета-блокаторлар қабылдауға қарсы көрсеткіштер болған жағдайда 

баламалы ДЗ ретінде  кальций антагонистерін тағайындайды: 

Верапамил ішке 40—80 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт (немесе ҚҮЭС 

себебін шектегенге дейін)  

немесе 

Дилтиазем ішке 60—180 мг 2 р/тәу, ұзақ уақыт (немесе ҚҮЭС 

себебін шектегенге дейін). 

Кейбір жағдайда антиаритмиялық IA, IC топ препаратарын 

тағайындайды 

(соңғысының жиі болатын жағымсыз әсері бар): 

Дизопирамид ішке 100—300 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Прокаинамид ішке 250—500 мг 3—4 р/тәу (жалпы мөлшері 50 
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мг/кг/тәу дейін), ұзақ уақыт 

немесе 

Хинидин глюконат ішке 324—648 мг 3 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Хинидин  сульфат ішке 200—300 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Этацизин ішке 50 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Этмозин ішке 200 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт 

 

Қарыншалық  ЭС емі 

ҚЭС клиникалық белгілері көрінбеген жағдайда 

антиаритмиялық препараттар қажет емес. Мақсатты түрде ішімдік 

ішуден, темекі тартудан, кофені көп мөлшерде ішуден бас тарқан 

дұрыс.  

Жүректің органикалық патолгиясы жоқ науқастарда ҚЭС 

әсерінен жағдайы нашарласа антиаритмиялық IA және IC топ 

дәрілерін тағайындайды (жағымсыз  әсерінің дамуына байланысты 

қатаң түрде ЭКГ жасап жүргізіледі): 

 

Дизопирамид ішке 100—300 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Прокаинамид ішке 250—500 мг 3—4 р/тәу (жалпы мөлшері 50 

мг/кг/тәу дейін), ұзақ уақыт 

немесе 

Пропафенон ішке 150—300 мг 3 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Хинидин  глюконат ішке 324—648 мг 3 р/тәу, ұзақ  уақыт 

немесе 

Хинидин  сульфат ішке 200—300 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Этацизин ішке 50 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт 

немесе 

Этмозин ішке 200 мг 3—4 р/тәу, ұзақ уақыт. 

Егер миокардтың органикалық зақымдалуы (МИ, 

кардиомиопатия және т.б.) болса, антиаритмиялық IA және IC топ 

дәрілерін науқастардың бұл топ санатына өмір сүру сапасын 

төмендеткендіктен тағайындамайды.     
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Жүрек ауруымен ауртын науқастарда ең алдымен негізгі 

ауруды емдеп, гипокалиемия, гипомагниемияны, гликозидты 

интоксикацияны  түзетіп, ҚЭС төмендетпесе де науқаста жүректің 

систолалық қызметінің бұзылуымен жүреттін ЖТ мен ФЖ дамуы 

каупін төмендететін  бета-блокаторларды тағайындау керек.  

 

ҚЭС жоғарғы градация кезінде қосымша тағайындайды: 

Лидокаин к/т 1 мг/кг, сосын  0,5 мг/кг нан әр  3—5 мин сайын керек  

әсер          алғанға  дейін немесе жалпы мөлшері  3 мг/кг дейін, 

үздіксіз инфузияны   2—4 мг/мин жылдамдықпен (20—50 

мкг/кг/мин)  

немесе 

Фенитоин к/т 250 мг 10 мин ішінде, сосын 100 мг әр 5 мин сайын 

(керек болса жалпы 1000 мг мөлшеріне дейін). 

 

Амиодарон  ғана ҚЭС бәсеңдетіп, ИМ және басқа да жүрек 

бұлшық етінің органикалық бұзылысы бар науқастардың өмір сүрі 

сапасын  жақсартады.  

Жүректің органикалық патолгиясы бар науқастарда ҚЭС 

жоғарғы градациясы (B.Lown бойынша III—V градация)  кезінде: 

Амиодарон ішке 200 мг 3 р/тәу (1-аптасы); 200 мг 2 р/тәу (2-

аптасы). 

Емдеу ЭКГ (2—3 тәу 1 рет) бақылауымен жүргізіледі. 

Амиодаронмен қаныққан соң (V5 мен V6 тіркемелерінде Q—T 

интервалының ұзаруы, Т тісшесінің кеңеюі мен қалыңдайды)  ұстап 

тұрушы мөлшерін тағайындайды: 

Амиодарон ішке 200 мг 1 р/тәу, ұзақ уақыт (3-аптасынан бастап). 

Ұстап тұрушы мөлшерін жекеше анықтайды. Емдеуді ЭКГ 

бақылауымен жүргізеді  ( 4—6 аптада  1 рет). Егер Q—T 

интервалының ұзақтығы бастапқы сатысынан 25%  ұзарса, 500 мс  

дейін жақындаса, онда препаратты қабылдауға  үзіліс жасап, келесі 

қабылдағанда ең аз мөлшерінен бастау керек (100 мг 1 р/тәу). 

 

Емдеу тиімділігінің бағасы 

ҚҮЭС мен ҚЭС сау науқастарда өмір сапасын  жақсарту 

емдеудің тиімділігін көрсетеді. 

ҚЭС бар науқастарда  антиаритмиялық дәрілердің  B. Lown 

және әріптестерінің өлшемдері бойынша тиімді әсер етуін 
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көрсетеді. Антиаритмиялық препараттар тиімді деп саналады, егер 

емдеу кезінде мынадай өзгерістер көрінсе (ЭКГ Холтерлік 

мониторирнгі бойынша): 

 тәулік бойына тіркелген  ҚЭС жалпы санының  50% аса 

төмендесе; 

 қосарланған ҚЭС  90% дейін төмендесе; 

 топтық ҚЭС және «жүгірістер» ЖТ толығымен жойылса  

(қатарынан 3 рет және одан да көп пайда болған эктопиялық 

бұзылыстар). 

IA и IC топ препараттарын басынан өткерген ИМ немесе басқа 

да жүрек бұлшыетінің органикалық бұзылыстары бар  науқастарда 

ҚЭС емдеу кезінде  

жоғарғы аритмогенді қасиеті мен өмір сүру сапасын төмендету 

қауіпіне байланысты тағайындамаған дұрыс болады. 

 

СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ 

 

Жүрек жеткіліксіздігі (ЖЖ) –  толу қысымының қалыпты 

болуына қарамастан (немесе тек толудың ұлғайған қысымы 

есебінен), тіндік метаболизмге қажетті көлемдегі оттегіні 

тасымалдай алмауға әкелетін жүрек бұлшық етінің құрылымы мен 

қызметінің бұзылысы. [ESC 

guidelinesforthediagnosisandtreatmentofacuteandchronicheartfailure 

2008]. 

Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі (СЖЖ) – жүрек – қантамыр 

жүйесінің сол немесе басқа ауруының нәтижесінде насостық 

қызметінің төмендеуі жүрек қабілеттілігі  мен организмнің 

гемодинамикалық қажеттілігі арасындағы дисбалансқа әкелетін 

патофизиологиялық  синдром.  

Систолалық ЖЖ – ЖЖ симптомдарының пайда болуы 

жүректің жиырылу қабілетінің төмендеуімен көрініс береді.  

Диастолалық ЖЖ – ЖЖ симптомдар кешені  диастолалық 

дисфункциямен және нормосистолалық функциямен көрінеді. 

Жүрек дисфункциясы  – қайтымды – тек жүктеме кезінде пайда 

болады, тыныштықта болмайды, мысалы коронарлық жеткіліксіздік 

белгісі ретінде.  

Асимптомды ЖЖ – тыныштық жағдайда жүрек дисфункциясы   

бар, жоғары өлім жағдайымен сипатталады.  
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Диастолалық дисфункция және сақталған  систолалық 

функция 

• Диастолалық жүрек жеткіліксіздігі жүрек жеткіліксіздігі 

симптомдарының болуы кезінде және тыныштықта жүректің  

систолалық қызметінің  сақталуы кезінде(ФВ ЛЖ≥45-50%) 

болжамданады.  

• Диастолалық  дисфункция жас науқастарда сирек кездеседі, 

бірақ жасы егде адамдар арасында кездесуі өсіп келеді, әсіресе 

систолалық гипертония мен миокардтың фиброзбен гипертрофиясы  

әйелдерде жүректік дисфункцияның себебі болып табылады.  

 

Жіктелуі 

 

18-кесте.  Физикалық белсенділік пен симптомдардың 

айқындылығы негізіндегі функционалдық  жіктелуі  (NYHA)  

  
1 класс Физикалық жүктеме кезінде шектеулер жоқ. Қарапайым 

физикалық күштеме ентігу, шаршағыштық немесе жүрек қағысын 

шақырмайды.  

2 класс Физикалық жүктеменің жеңіл түрде шектелуі. Тыныштықта өзін 

жайлы сезінеді, бірақ қарапайым физикалық күштеме ентігу, 

шаршағыштық, жүрек қағысын шақырады.  

3 класс Физикалық жүктеменің әжептеуір шектелуі. Тыныштықта өзін 

жайлы сезінеді, бірақ аздаған күштеме ентігу, шаршағыштық, 

жүрек қағысын шақырады.  

4 класс Кез келген физикалық жүктемені жайсыздық сезімінсіз орындай 

алмау. Симптомдар тыныштық жағдайында да кездеседі. Кез 

келген жүктемеде жайсыздық күшейеді.  

 

СЖЖ  кезеңдері [жүрек жеткіліксіздігі бойынша қоғам (Ресей, 

2002 ж.)]: 

I – Жүрек ауруының (зақымданудың)  алғашқы кезеңі.  

Гемодинамика бұзылмаған. Жасырын жүрек жеткіліксіздігі. Сол 

жақ қарыншаның симптомсыз дисфункциясы.  

II А – Жүрек ауруының (зақымданудың)  клиникалық 

айқындалған кезеңі. Гемодинмиканың бұзылуы қан айналымның 

шеңберінің біреуінде, шамалы айқындалған.  Жүрек пен 

тамырлардың бейімделген ремодельденуі.  

II Б – Жүрек  ауруының (зақымданудың) ауыр кезеңі. 

Гемодинамиканың айқын өзгерістері екі қан айналым шеңберінде 
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де байқалады. Жүрек пен тамырлардың  бейімділігі бұзылған  

ремодельденуі жүреді. 

III – Жүрек зақымдалуының соңғы кезеңі. Гемодинамиканың 

айқын және ауыр  (қайтымсыз), нысана-мүшелердің (жүректің, 

өкпенің, тамырлардың, бас миының, бүйректің) құрылымдық 

өзгерістері. Мүшелер ремодельденуінің ақырғы кезеңі. 

 

Этиологиясы және   патогенезі 

Шамамен дамыған елдердің  1–2%  жасы үлкен 

популяциясында  ЖЖ кездеседі, 70 жастан асқан пациенттер 

арасында қауіптің артуымен>10% жүреді. [Mosterd A, Hoes 

AW.Clinicalepidemiologyofheartfailure. Heart 2007].  

Созылмалы ЖЖ дамуының негізгі себептері:  

Диффузды атеросклероздық немесе инфарктан кейін болатын  

кардиосклероздың дамуымен жүретін ЖИА, әсіресе сол жақ 

қарыншаның созылмалы аневризмасы қалыптасады; 

 Артериалдық    гипертония; 

 Жүректің қақпақшалық ақаулары; 

 Миокардиттер; 

 Кардиомиопатииялар (дилатационды, гипертрофиялық және  

рестриктивті); 

 Констриктивті перикардиттер. 

 

Сол жақ қарыншаның систолалық  дисфункциясы    бар 

науқастарда басынан өткерген жүректің зақымдалуынан кейін 

(соның ішінде  миокард инфаркты),  камераның кеңеюі мен 

жиырылудың бұзылуы нәтижесінде  қарыншаның патологиялық 

ремодельденуіне әкелетін, соның біреуі  лақтыру фракциясының 

(ЛФ) төмендеуі, сақталған кардиомиоциттерде және жасушадан тыс 

матриксте бейберекет бейімделу өзгерістері орын алады.   ЖЖ 

кезінде екі негізгі нейрогуморальдық жүйелер, ангиотензин-

альдостеронды және  симпатикалық жүйке жүйесі белсенеді. 

Миокардтың одан әрі зақымдануына қосымша ретінде бұл жүйелік 

жауаптар қантамырларына, бүйрекке, бұлшықетке, сүйек кемгіне, 

өкпелер мен бауырға бұзатын  әсер етіп, патофизиологиялық 

«үздіксіз шеңбер» құрып, миокардтың электрлік тұрақсыздығын 

қосқанда ЖЖ–нің  көптеген  клиникалық көріністеріне әкеледі.  Бұл 

тізбектің үзілуі ЖЖ емінің тиімділігінің негізі болып табылады.  
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Диагностикалық өлшемдері  

 

ЖЖ диагнозы, әсіресе ерте кезеңдерде қиындық туғызуы 

мүмкін.  ЖЖ көптеген симптомдары (19 кесте)  арнайы емес және 

ЖЖ басқа аурулардан ажыратуға мүмкіндік бермейді.  Арнайылау 

сипмтомдары, әсіресе аздаған клиникалық көріністері бар 

науқастарда (ортопноэ және түнгі пароксизмальдық  ентігу сияқты) 

сирек кездеседі.   

 

19 - кесте. Жүрек жеткіліксіздігінің симптомдары мен белгілері 

[Жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің диагностикасы 

мен емі бойынша КЕҚ – ның ұсыныстары  2012] 

 
Симптомдары Көріністері 

Қарапайым  Арнайылау 

Ентігу  Мойындырық веналарындағы жоғары 

қысым  

Ортопноэ Гепато-югулярлық  рефлюкс 

Пароксизмальды түнгі ентігу Шоқырақ ырғағы 

Жүктемеге төзімділіктің 

төмендеуі 

Жүрек ұшы түрткісінің латеральды ығысуы  

Шаршағыштық, физикалық 

жүктемеге төзімділіктің 

төмендеуі  

Жүрек шуылы 

Тобықтың ісінуі  

Аздаған типтік Аздаған  спецификалық 

Түнгі жөтел Перифериялық ісінулер 

Сықырлаған дем алу Өкпелік крепитация 

Дене салмағының қосылуы (>2 

кг  аптасына) 

Ауаның азайып түсуі және перкуссиядағы 

тұйықталуы (плевралық  ойық) 

Салмақ жоғалту (жүрек 

жеткіліксіздігінің ауыр түрінде) 

Тахикардия 

Үрілгендей сезім Ырғақсыз  пульс 

Тәбеттің жоғалуы Тыныстың жиілеуі (>16 дем алу мен дем 

шығару/мин) 

Ойлаудың шатасуы (әдетте егде 

жаста) 

Гепатомегалия 

Депрессия Асцит 

Қатты жүрек қағуы Жалпы  атрофия (кахексия) 

Естен тану  
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Физикалды зерттеу: 

Сол және оң қарыншалардың дилатация белгілері: 

Перкуссияда жүректің сол және оң жақ салыстырмалы 

тұйықталу шекарасының  кеңеюі, аускультацияда – жүрек ұшында 

және семсер тәрізді өсіндінің  астында (митралдық және 

үшжармалы қақпақша клапандары проекциясында салыстырмалы 

жеткіліксіздігі даму есебінен) систолалық, систоло - диастолалық 

шу, шоқырық ырғағы, тахикардия (>90-100соққы /мин) байқалады. 

Кіші қанайналым шеңбері бойынша қанайналым жеткіліксіздігі 

белгілері (өкпелік  гипертензия белгілері): төстен оң жақта 2 тон 

акценті, екі жақтан өкпенің төменгі бөліктерінде ылғалды ұсақ 

көпіршікті сырылдар естіледі. 

Үлкен қанайналым шеңбері бойынша қанайналым 

жеткіліксіздігі белгілері: ісінген мойындырық веналары, бауырдың 

ұлғаюы -  пальпация және перкуссияда  төменгі шеті қабырға 

доғасынан шығып тұрады;  асцит белгілері; аяқтардың ісінуі. 

 

Зертханалық зерттеулер: 

Милық натрийуретикалық пептид (МНП) – жүрек ауруларында 

немесе кез келген камералардың біреуінің кеңеюінде (соның ішінде 

жүрекшелер фибрилляциясында, өкпе артерияларының 

тромбоэмболиясында және кейбір кардиогенді емес жағдайларда, 

бүйректік жеткіліксіздікте) өте көп мөлшерде өндіріледі.  

Стандартты биохимиялық (натрий, калий, креатинин/шумақтық  

фильтрация жылдамдығы (ШФЖ)) және гематологиялық 

зерттеулерге (гемоглобин, гематокрит, темір, лейкоциттер мен   

тромбоциттер) қоса, тиреотропты  гормонды (ТТГ) анықтау керек, 

себебі қалқанша безінің аурулары ЖЖ белгілерін көрсетіп немесе 

күшейтуі түмкін. Қандағы глюкозаның да маңызы бар, өйткені 

диагностикаланбаған ҚД жиі  ЖЖ – не қосарланып жүреді, 

сонымен бірге бауыр ферменттері жоғарылауы мүмкін.   

 

Аспаптық зерттеулер: 

ЭКГ, рентген, Эхокардиография және доплер-ЭхоКГ 

Эхокардиография және  электрокардиограмма (ЭКГ)  ЖЖ 

диагнозына күдік туған науқастарда ең маңызды тесттер болып 

саналады. Эхокардиография жүрек камераларының көлемі, 

қарыншалардың систолалық және диастолалық қызметі, 
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қабырғалардың қалыңдығы және қақпақшалардың қызмет етуі 

жайлы ақпараттармен қамтамасыз етеді.  Басқа диагностикалық 

тесттер қажет болады, егер диагноз анық емес болса (мысалы, 

эхокардиографиялық суреттер  қанағаттанарлықтай сапада болмаса 

немесе ерекше жағдайларда немесе ЖЖ – нің жүректен тыс 

себептерінде) немесе егер негізгі аурудың  одан кейінгі  бағалануы 

көрсетілуі (мысалы, перфузионды әдістер немесе ЖИА-ға күдік 

туатын болса  ангиография немесе миокардтың кейбір ауруларында  

эндомиокардиальды биопсия) қажет. 

 

Жүктемелік  тесттер 

Жүктемелік  тесттер функционалдық қабілеттілікті және ентігу 

мен шаршағыштық сияқты анықталған симптомдарды объективті  

бағалауға мүмкіндік береді.  6-минуттық жүрумен тест және 

тредмил мен велоэргометрияның біршама хаттамалары қолдануға 

қол жетімді.   

6 минут бойы жүру тесті : NYHA бойынша СЖЖ ФК 

0 – 6 минутта 551 м көп 

1 – 426-550 м 

3 – 151-300 м 

2 – 301-425 м 

4 -  151м аз 

ЖЖ мен СҚ  дисфункциясының диагностика алгоритмі 8 

суретте көрсетілген. 
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8-сурет. ЖЖ – не күдік туған науқастарға арналған диагностикалық 

кесте   [Еуропалық кардиологтар қоғамының жедел және созылмалы жүрек 

жеткіліксіздігінің диагностикасы мен ұсыныстары бойынша  2012] 

 

ЖЖ күдік  

Жедел басталу Жедел емес басталу 

ЭКГ, рентгенография  

 

ЭКГ, мүмкін болса 

рентгенография 

ЭКГ қалыпты  

және NT-проБНП 

< 300 пг/мл  

или БНП < 100 

пг/мл 

 

 

 

ЭКГ патология  

или NT-проБНП 

> 125 пг/мл 

или  

БНП >100пг/мла 

ЭКГ патология  

или NT-проБНП 

> 300 пг/мл 

 или БНП > 

100пг/мл 

 

ЭКГ норма  

и NT-проБНП 

< 125 пг/мл  

или БНП < 

35пг/мл 

ЭхоКГ БНП/NT-проБНП БНП/NT-проБНП ЭхоКГ 

ЖЖ мүмкіндігі төмен ЖЖ мүмкіндігі төмен 

 

ЭхоКГ 

ЖЖ дәлелденгенде оның этиологиясын анықтау 
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Емі 

Емнің мақсаттары: симптомдар мен көріністерін азайту 

(мысалы, ісінулерді), госпитализацияны болдырмау және  

өміршеңдікті  жақсарту.   

СЖЖ кезінде қолданылатын барлық дәрілік заттарды олардың 

әсер ету тиімділігінің дәлелденуіне  байланысты 3 топқа бөледі: 

 

 1 топ. Негізгі  ДЗ, олардың тиімділігі ұзақ көпорталықтық қос 

соқыр плацебобақылаушы зерттеулерде дәлелденген және дәл СЖЖ 

үшін  ұсынылған.   

Оларға кіреді: 

 ААФ  ингибиторлары – СЖЖ бар барлық науқастарға 

этиологиясы мен ФК тәуелсіз көрсетілген; 

 β-блокаторлар – ААФ ингибиторларымен біріктіріліп 

қолданылатын нейрогуморалдық  модуляторлар; 

 диуретиктер – натрий мен судың ағзада артық ұстауымен 

негізделген СЖЖ клиникалық көріністері бар барлық науқастарға 

көрсетілген; 

 жүрек гликозидтері -  синусты ритм кезінде аз мөлшерде және 

абайлап қолданылады,  жүрекшелер фибрилляциясы (ЖФ)  кезінде 

таңдаулы дәрілік заты болып табылады; 

  альдостерон антогонистері -  айқын СЖЖ бар науқастарда 

ААФ ингибиторларымен қатар қолданылады.  

 2 топ. Қосымша ДЗ, тиімділігі мен қауіпсіздігі жекелеген ірі 

зерттеулерде көрсетілген, бірақ нақтылауды қажет етеді.  

Оларға жатады: 

 ангиотензина II рецепторларының ингибиторлары -  ААФ 

ингибиторларын көтере алмаған кезде қолданылуы мүмкін; 

  вазопептидаза ингибиторлары; омапатрилат — ААФ 

ингибиторларынан  тиімділігі бойынша артық болатын  

нейрогуморалдық модулятор. Оның тиімділігі мен қауіпсіздігі 

нақтылауды қажет етеді.   

3 топ. Көмекші ДЗ, олардың СЖЖ – нің болжамына әсері мен 

тиімділігі белгісіз немесе дәлелденбеген. Олардың қолданылуы 

кейбір қосарланған аурулармен негізделген. Оларға кіреді: 

 нитраттар – ЖИА қосарланғанда қолданылады; 

  кальций антагонистері -  ЖИА және тұрақты АГ кезінде; 
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 антиаритмиялық ДЗ (III класс) – негізінен өмірге қауіп 

төндіретін қарыншалық аритмияларда қолданылады; 

 гликозидті  инотропты стимуляторлар – төмен соққы 

лақтырысы мен тұрақты артериалдық  гипотония болатын СЖЖ –де 

қолданылады; 

 антиагреганттар – МИ басынан өткергеннен кейін екіншілік 

алдын-алу  үшін қолданылады; 

 тікелей емес антикоагулянттар  - тромбоэмболиялық 

асқыныстар даму қаупінде, әсіресе ЖФ, жүрек қуыстарының 

дилатациясында, жүрекішілік тромбтарда, жүрек қақпақшаларын 

протезделуінен кейін  қолданылады; 

 глюкокортикоидты заттар -  тұрақты артериалдық гипотонияда 

және миокарда солғын ағымды қабынулық үрдістерде 

қолданылады; 

 цитопротекторлар (триметазидин) – ЖИА жағдайында 

дамыған СЖЖ кезінде кардиомиоциттердің қызметін жақсарту 

үшін қолданылады.  

 

ААФ ингибиторлары 

 ААФ ингибиторлары миокардтың жиырылу қызметінің 

төмендеуімен (LVEF<40-45%) жүретін СЖЖ емдеуде бірінші 

қатардағы препараттары болып табылады  (дәлелділік деңгейі  A). 

 Ісінулер болмаған кезде ААФ ингибиторлары монотерапияда 

қолданылады, сұйықтықтардың іркілісі бар болғанда 

диуретиктермен біріктіре қолданылады (дәлелділік деңгейі B). 

 ААФ ингибиторлары мөлшері симптомдардың жақсаруына 

дейін емес, барынша көтере алатындай жағдайға дейін 

тағайындалуы керек.  

 

Каптоприл ішке бастапқы мөлшерде  6,25 мг, біртіндеп 25—50мг 

дейін көтеру керек  2—3 р/тәул (ауыр СЖЖ кезінде қабылдау саны  

3 р/тәул), барынша жоғары мөлшері 150 мг/тәул 

немесе 

Лизиноприл ішке бастапқы мөлшерде 2,5 мг, біртіндеп 20 мг дейін 

көтеру 

1 р/тәул, 35 мг/тәул дейін қолдану жайлы ақпараттар бар 

немесе 

Рамиприл ішке бастапқы мөлшерде 1,25 мг, біртіндеп  5 мг дейін 
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көтеру 2 р/тәул,  барынша жоғары мөлшері 20 мг/сут 

немесе 

Фозиноприл ішке бастапқы мөлшерде 2,5 мг, біртіндеп 10 мг дейін 

көтеру 2 р/тәул,  барынша жоғары мөлшері 40 мг/сут 

немесе 

Эналаприл бастапқы мөлшерде 2,5 мг, біртіндеп 10 мг дейін көтеру 

2 р/тәул, барынша жоғары мөлшері 40 мг/тәул. 

 

Жағымсыз әсерлері (емді тоқтатуды қажет етеді) сирек: 

-1-2% азотемия (фозиноприлден басқа) 

-2-3% құрғақ жөтел 

-3-4% гипотония 

Абсолютті  қарсы көрсеткіштері: 

-ангионевротикалық ісік 

-бүйрек артерияларының екіжақты тарылуы  

-жүктілік 

 

β-блокаторлар 

β-блокаторлар бисопролол, метопролол сукцинат, карведилол, 

небивелол өлім қаупін жүректің жиырылу жиілігі мен миокардтың 

оттегіне қажеттілігін төмендету арқылы, ол өз кезегінде 

кардиомиоциттерге жүрек камераларының жиырылғыштығын 

қалпына келтіріп, жүрек шығарымын ұлғайтуға мүмкіндік береді. β-

блокаторлар СЖЖ бар барлық науқастарға қарсы көрсеткіштері 

болмағанда көрсетілген және тек  ААФ ингибиторларымен қоса 

тағайындалады. 

Емді дәрілік заттың  1/8 терапевтикалық мөлшерін 

тағайындаудан бастайды.  Мөлшері біртіндеп өседі, 2 аптада 1 

реттен жиі емес, ал күмән тудыратын көтере алушылықта және АҚ 

тым төмендеп кеткенде 1 айда бір рет, терапевтикалық мөлшерге 

жеткенге дейін тағайындалады. 

 

Бисопролол ішке бастапқы мөлшерде 1,25 мг, біртіндеп  10 мг дейін 

көтеру 1 р/тәул 

немесе 

Карведилол ішке бастапқы мөлшерде 3,125 мг, біртіндеп 25 мг 

дейін көтеру  2 р/тәул 

немесе 
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Метопролол сукцинат  ішке бастапқы мөлшерде 12,5 мг, біртіндеп 

200 мг дейін көтеру  1 р/тәул 

 

β-блокаторлар тағайындауға қарсы көрсеткіштер: 

1. Бронхиалды демікпе немесе өкпенің басқа ауыр патологиясы 

2. Симптомды брадикардия 50 соққы/ мин аз 

3. Симптомды гипотония 85 мм сын бағ аз. 

4. 2-3 дәрежелі АВ-блокадалар. 

5. Бітелетін эндартериит. 

 

Диуретиктер 
Диуретиктерді ісіну синдромын жою және СЖЖ клиникалық 

ағымын жақсарту үшін қолданады.  Диуретиктерді тағайындау 

ережелері: 

- белсенді  фазада диурездің қабылданған сұйықтықтан асуы  

тәулігіне 1-2 литр құрайды, 1 кг – ға салмақтың күнделікті түсуі. 

Ешқандай жедел дегидратация ақталмайды және тек гормондардың 

гипербелсенділігі мен сұйықтықтың тайқып келіп қайтадан  

ұсталуына алып келеді.  

- демеуші  фазада  диурез теңделген және дене салмағы  зәр 

айдағыштарды үнемі (күнделікті) тағайындауда тұрақты болуы 

керек. Диуретиктерді үзіліспен және «соққылы» мөлшерде 

тағайындауға болмайды. 

 

Гидрохлоротиазид ішке таңертең ашқарынға 25—75 мг  

немесе 

Фуросемид ішке таңертең ашқарынға 20—500 мг  

немесе 

Этакрин қышқылы ішке таңертең ашқарынға 50—200 мг 

 

Ұзақ ілмектік диуретиктер қабылдаған ауыр СЖЖ бар 

науқастарда оларға сезімталдықты және зәр pH (метаболикалық  

ацидоз шақырады)  қалпына келтіру үшін  ацетазоламид 

қолданылады: 

 

Ацетазоламид ішке 250 мг 2—3 р/тәул. 

Препаратты 3—4 тәулікке емде 2 аптадан кем емес уақытқа 

келесі тоқатумен  тағайындайды. 
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Жүрек гликозидтері 

Симптомды ЖЖ мен ЖФ кезінде  басқа препараттар ұтымды 

болса да дигоксин  қарыншалық жиырылу жиілігін сирету үшін 

қолданылуы мүмкін. Дигоксин симптомды ЖЖ мен ЖФ СҚ ≤40% 

[DIG (Digitalis Investigation Group зерттеуі)] кезінде  синусты ритмі 

бар науқастарда қолданылуы мүмкін. 

  

Дигоксин ішке 0,125 мг 1—2 р/тәул 

 

Бүйрек жеткіліксіздігінде  дигоксин мөлшерін креатинин 

клиренсі төмендеуіне пропорционалды азайтады.   

ЖФ кезінде  дигоксинді   синусты ритм кезінде таңдау 

препараты ретінде  —тек ААФ ингибиторларымен, β-блокаторамен 

және   диуретиктармен қосып тағайындайды. 

Дигоксинді  декомпенсация белгілерімен ЖИА және 

стенокардия ұстамалары кезінде абайлап тағайындау керек. Жүрек 

гликозидтері мен β-блокаторлардың біріккен тиімді тағайындалуы 

жөн деп есептеледі.   

 

Альдостерон антагонистері 

 

Қаныққан  альдактон мөлшері 150-300 мг екі қабылдауға  

(таңертең және түсте) екі апта ішінде, демеуші мөлшер - 25-50 мг. 

Үлкен мөлшерлерде тағайындалуы ұсынылмайды.  

Спиронолактон мен ААФ ингибиторларының  жоғары 

мөлшерларінің үйлесімділігі ұсынылмайды және калий мен 

креатинин деңгейін бақылауды қажет етеді.  Қосымша  ААФ 

ингибиторлары, β-блокаторлар мен  диуретиктерді   NYHA III-IV 

СЖЖ кезінде өміршеңдікті жақсарту және аурушаңдықты 

төмендету үшін тағайындалуы ұсынылады.  

 

Ангиотензин II рецепторларының блокаторлары 

ангиотензин II рецепторларының блокаторлары — РААЖ 

тиімділігін толығымен тежейтін препараттар класы. Жоғары 

тиімділігімен қатар  (тиімділігі бойынша ДЗ ААФ 

ингибиторларынан кем емес), ангиотензин II рецепторларының 

блокаторлары асқынулардың төмен даму жиілігімен сипатталады:  
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Валсартан ішке бастапқы  мөлшерде  40 мг 2 р/тәул, біртіндеп  

барынша жоғары 160 мг мөлшерге дейін көтеріп 2 р/тәул 

немесе 

Лозартан ішке бастапқы мөлшерде 25 мг 1 р/тәул, біртіндеп 50 мг 

дейін көтеру 1 р/тәул, барынша жоғары мөлшері 150 мг/тәул дейін. 

 

ААФ ингибиторлары, β-блокаторлар мен  ангиотензин II 

рецепторларының блокаторларын  біріктіріп тағайындау 

ұсынылмайды. Ангиотензин II рецепторларының блокаторларын   

β-блокаторлармен біріктіру ААФ ингибиторлары мен  және  β-

блокаторлармен біріккен дәстүрлі терапияға қарағанда аса тиімді 

емес. 

   

Нитраттар 

СЖЖ бар науқастардың болжамына әсер етпейді, ал кейде оны 

нашарлатады (жүрек ақауларында). Сонымен қоса, нитраттарды 

қосыма тағайындау АҚ түсіруі мүмкін,  ол өз алдына  ААФ 

ингибиторларының оңтайлы мөлшеріне қол жеткізуге мүмкіндік 

бермейді. Сондықтан нитраттар СЖЖ кешенді        емдеуде  сирек 

қолданылғаны дұрыс.  Нитраттарды қолдануға көрсеткіш айқын 

стенокардия болатып табылады.  

  

Кальций антогонистері 

Амлодипин клиникалық көріністі жақсартады; бұл калций 

антогонистерінің ішінде СЖЖ болжамын нашарлатпайтын сенімді 

препарат болып есептеледі. Оны қосарланған  тұрақты АГ, 

стенокардияда, айқын қақпақшалы (митралды немесе қолқалық) 

регургитацияда, сонымен бірге СЖЖ өкпелік гипертониямен 

қосарланғанда  қолданады. 

Амлодипин ішке 5—10 мг дейін 1 р/тәул 

 

Антиаритмиялық ДЗ 

СЖЖ бар және өмірге қауіпті қарыншалық аритмияларда, 

сонымен қоса пароксизмалды ЖФ кезінде синусты ритмді ұстап 

тұру үшін қолданады.  

I класс препараттары қарсы көрсетілген. 
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Амиодарон ішке қаныққан мөлшерде 600—1200 мг/тәул 1—2 апта, 

ұстап тұрушы мөлшері  200 мг 1 р/тәул 

Амиодаронды қабылдау оның β-блокаторлармен қатар 

қолданылуында тиімді.  

Баламалы ДЗ ретінде  соталол қолданылады: 

Соталол ішке бастапқы мөлшерде  20 мг 2 р/тәул, барынша жоғары 

мөлшері 160 мг 2 р/тәул. 

 

Адреномиметиктер 

СЖЖ өршуі кезінде төмендеген соққылы лақтыруда және 

тұрақты артериалдық  гипотонияда қолданылады.  Қысқа  курсты 

терапия түрінде егер СЖЖ үшін арналған негізгі  ДЗ тиімсіз немесе 

қолдануға мүмкін болмаса тағайындалады.  ДЗ мөлшері клиникалық 

көрініспен, ЖЖЖ динамикасымен, АҚ және ВҚ бойынша 

анықталады. 

Инфузия жылдамдығы барынша төмен  болғаны дұрыс.  

Допамин 5 мкг/кг × мин аз емес мөлшерде, β1-адренорецепторларға 

стимулдеуші әсерімен қатар  (ВҚ көбейеді, АҚ біртіндеп көтерілуі 

және СҚ толу қысымының төмендеуімен), дофаминді  

рецепторлерге әсер етеді (бүйрек тамырларының дилатациясымен,  

диурез жоғарылаумен және зәр айдағыш дәрілерге реакциялардың 

қалпына кеуімен жүреді): 

 

Допамин т/і инфузионды 2,5—10 мкг/кг/мин. 

 

Добутамин ЖЖ емінде маңызды орын алатын  сипатталған 

бүйректік  әсерлерді бермейді: 

 

Добутамин т/і инфузионды 2—10 мкг/кг/мин. 

 

Антиагреганттар 
СЖЖ бар науқастарда ИМ екіншілік алдын-алуы  үшін  

қолданады: 

  

Ацетилсалицил қышқылы ішке 75 мг 1 р/тәул. 

 

Баламалы ДЗ ретінде клопидогрел қолданылады: 
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Клопидогрел ішке 75 мг 1 р/тәул. 

 

Тікелей емес антикоагулянттар   

ЖФ бар науқастарда ғана қолданғаны болмаса, (систолалық и 

диастолалық ЖЖ) пероралдық  антикоагулянттар өлімді – 

аурушаңдықты плацебо немесе аспиринмен салыстырғанда 

төмендетеді деген дәлел жоқ.   

 

Статиндер 

Атеросклерозы бар науқастарда статиндердің бағалылығын 

дәлелдейтін көптеген сенімді зерттеулер бар болса да, көптеген 

зерттеулерде ЖЖ бар науқастар алынып тасталған ( себебі бұл 

препараттардың мүмкін болатын тиімділігін анықталмаған 

[ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task 

Force forthe management of dyslipidaemias of the European Society of 

Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). 

EurHeart J 2011]). Екі кейінгі зерттеулерде тікелей  СЖЖ бар 

науқастарда статиндермен емдеу зерттелген және тиімділігінің 

сенімді дәлелдемесін көрсете алмады (әлсіз зиян әсері дәлелденсе 

де) [Rosuvastatinin older patients with systolic heart failure.N Engl J 

Med 2007; Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure 

(the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebocontrolled trial. 

Lancet 2008]. Кардиоваскулярлы  медицинаның басқа аймақтарында 

дәлелденгеніне қарамастан СЖЖ бар көпшілік науқастарда 

статиндерді қабылдауды бастауға негіз жоқ деп саналады.  

 

Глюкокортикоидты заттар 

ГКС тұрақты  артериалды гипотонияда (систолалық АҚ   90 мм 

сын. бағ. төмен), әсіресе ААФ ингибиторлары мен   β-

блокаторларды тағайындау қажеттілігінде, сонымен бірге 

миокардтағы солғын ағымды үдерістерде: 

 

Преднизолон ішке 20 мг/тәул дейін. 

 

Көрсетілген мөлшерде преднизолонмен емдеуді ААФ 

ингибиторлары мен / немесе β-блокаторлардың оңтайлы мөлшеріне 

жеткенге дейін жалғастырады. Әрі қарай ДЗ мөлшерін  аздап 

әдеттегі әдіспен төмендетеді.  
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Цитопротекторлар 

Триметазидин  ишемияланған миокардтың жиырылу 

дисфункциясының айқындылығын азайтады. ЖЖ кезінде 

клиникалық қолданылуы жайлы ақпараттар шектелген.  

 

Емнің тиімділігін бағалау 

Емнің тиімділігін клиникалық көріністің жақсаруы, СЖЖ ФК 

төмендеуі, ісіну синдромының жоғалуы көрсетеді.  Дұрыс 

жүргізілген терапияның жекелеген куәсі ретінде СЖЖ 

декомпенсациясының жоқтығы мен өміршеңдіктің өсуінің 

жоғарылауы деп саналады.  

 

Қателіктер мен негізделмеген тағайындаулар: 

ЖЖ емдеу кезіндегі мүмкін болатын қателіктер: 

 Болжамды жақсартатын (егер қарсы көрсеткіштер мен көтере 

алмаушылық болмаса) ДЗ жоғары мөлшерлерінің жетіспеушілігі 

немесе қолданудан бас тарту. 

 ААФ ингибиторлары, β-блокаторлар,  ангиотензин II 

рецепторларының блокаторларының аса бастапқы жоғары 

мөлшерлерін  қолдану немесе мөлшерін тым тез арттыру.   

 Өтпелі артериалды гипотония, брадикардия немесе емнің 

басында СЖЖ симптомдарын уақытша ауырлататын жағдай пайда 

болғанда ААФ ингибиторлары мен   β-блокаторларды қолданудан 

бас тарту.   

 Дигоксиннің өте жоғары мөлшерлерін  қолдану. 

 ААФ ингибиторларын, ангиотензин II рецепторларының 

блокаторларын, спиронолактонды қолданғанда қандағы калий мен  

креатинин деңгейін үнемі бақылуда ұстамаған болса. 

 Диуретиктерді көріністі түрде, әсіресе жоғары мөлшерлерде 

қабылдау. 

 СЖЖ ағымын нашарлататын ДЗ қолдану  (СЕҚҚЗ, 

антиаритмиялық ДЗ I класы, верапамил, дилтиазем, кальций 

антагонистері, үшциклды антидепрессанттарды). 
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20-кесте. Симптомды систолалық жүрек жеткіліксіздігі бар 

науқастарға зиян тигізуі мүмкін дәрілік заттар  (II–IV класс NYHA) 

2012] 

 
Ұсыныстар  Ұсыны

стар 

класы 

Дәлелді

лік 

деңгейі 

Зерттеулер  

Тиазолидиндиондары 

(глитазондар)  

қолдану қажет емес, 

өйткені олар ЖЖ 

нашарлауына әкеліп, 

ЖЖ бойынша 

госпитализация қаупін 

арттыруы мүмкін.  

 

III А 1.Heart failure events with 

rosiglitazone 

in type 2 diabetes: data from the 

RECORD clinical trial. Eur Heart J 

2010 

2.Thiazolidinediones and risk of 

heart failure in patients with or at 

high risk of type 2 diabetes 

mellitus: a meta-analysis and meta-

regression analysis of placebo-

controlled randomized clinical 

trials. Am J Cardiovasc Drugs 

2011 

3.Pioglitazone use and heart failure 

in patients with type 2 diabetes and 

preexisting cardiovascular disease: 

data from the PROactive study 

(PROactive 08). Diabetes Care 

2007 

Көптеген калций 

каналының  

блокаторлары 

(амлодипин мен  

фелодипиннен басқа) 

қолданылмауы тиіс, 

олар теріс инотропты 

әсерге ие және ЖЖ 

нашарлатуы мүмкін.  

 

III В Diltiazem increases lateonset 

congestive heart failure in 

postinfarction patients with early 

reductionin ejection fraction. The 

Adverse Experience Committee; 

and the Multicenter 

DiltiazemPostinfarction Research 

Group. 

СЕҚҚЗ мен  ЦОГ-2 

рецепторларын 

тағайындаудан 

мүмкіндігінше  алшақ 

болған жөн, бұл топ 

препараттары натрий 

мен судың ұсталуына 

III В 1. Cyclo-oxygenase-2 inhibitors 

versus non-selective nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs and 

congestive heart failure outcomes 

in elderly patients: a population-

based cohort study. Lancet 2004 

2. Nonsteroidal anti-inflammatory 
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және бүйрек 

қызметінің 

нашарлауы мен ЖЖ 

өсуіне әкелуі мүмкін. 

 

drugs and risk of first hospital 

admission for heart failure in the 

general population. Heart 2006 

Ангиотензин 

рецепторларының 

блокаторларын 

(немесе ренин 

ингибиторларын) 

ААФ ингибиторларын 

–АРМ қосу бүйректік 

дисфункция мен 

гиперкалиемияның 

дамуы қаупінен 

ұсынылмайды. 

 

III С - 

 

ӨКПЕ АРТЕРИЯСЫНЫҢ ТРОМБОЭМБОЛИЯСЫ 

 

Өкпе артериясының тромбоэмболиясы (ӨАТЭ) — жиі аяқтар 

немесе жамбастың ірі веналарында пайда болатын өкпе 

артериясының немесе оның тармақтарының тромбтармен бітелуі.   

 

Жіктелуі 

Клиникалық түрде  ӨАТЭ  артериалды гипотония немесе\ және 

шок болғанда  ауыр деп есептеледі. Қалған жағдайларды ӨАТЭ-ның 

ауыр емес түріне, соның ішінде орташа дәрежелі ӨАТЭ (оң 

қарыншаның жиырылу қабілетінің ультрадыбыстық көріністері 

болған кезде) жатқызады. 

ӨАТЭ жүреді: 

 Жүректің оң жақ бөліктеріне жүктеменің артуымен өкпе 

артериясындағы қысымның жоғарылауы; бұл кезде  тахикардия, 

артериалды гипотония, оң жақ қарыншаның дисфункциясы мен 

жүректің сол қарыншасының геометриясының бұзылысы орын 

алады; 

 коронарлы қанайналымның төмендеуі; 

 қан оксигенациясының және өкпенің эластикалық 

тартылуының төмендеуімен, ателектаз, бронх түйілуі  мен 

пневмонияның дамуымен жүреді.   
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Ауыр ӨАТЭ кезінде өлім жағдайы жоғары. 

 

Этиология мен патогенезі 

Келесі қауіп себептерінің  болуы кезінде ӨАТЭ дамуы өте 

жоғары: 

 сыртартпада  венозды тромбоэмболиялар; 

 терең веналар тромбозы, аяқтардың варикозы; 

 ұзақ иммобилизация (≥ 3 тәулік, ота ≤ 4 ай. бұрын,  «төсекке 

таңылғандар» ауруы); 

 хирургиялық араласулар (ортопедия – 50–75 %, онкология – 30 

%, гинекология, урология – 40 %); 

 қатерлі ісіктер. 

Эмболизацияны вена қуысында, оның қабырғасына тек оның 

негізінде (флотирлеуші тромбтар) бекітілген  бос орналасқан 

тромбтар шақырады.  Жұлынып қалған тромб қан ағысымен 

жүректің оң жақ бөлімдері арқылы өкпе артериясының  қуысын 

бітеп тастайды.  Мұның соңы эмболдың өлшемі, сапасына, өкпе 

реаекциясы мен ағзаның  тромболитикалық белсенділігіне  

байланысты. Өлшемі кіші эмболдарда симптомдар болмайды. Ірі  

эмболдар өкпенің сегменттері, тіпті бір бөлігінің перфузиясын 

нашарлатады, ол газ алмасу бұзылысы мен гипоксия дамуына 

әкеледі. Бұған жауап ретінде  рефлекторлы түрде кіші қанайналым 

шеңберінің тамырларының қуысы тарылады, өкпе артерияларында 

қысым жоғарылайды. Обструкциямен және вазоконстрикциямен 

шақырылған жоғары өкпе тамырлық қарсыласудан  оң қарыншаға 

жүктеме артады.  Өкпе артерияларының ұсақ тармақтарының 

тромбоэмболиясында гемодинамика бұзылыстарымен жүрмейді 

және 10%  жағдайда  өкпе инфаркты мен екіншілік инфарктық  

пневмония дамиды.  

 

Диагностикалық өлшемдері  

ӨАТЭ тән : 

 ентігу; 

 кеуде қуысындағы ауырсыну (плевриттегі немесе 

стенокардиядағы ауырсынумен ұқсас болуы мүмкін); 

 жөтел; 

 қан түкіру; 

 естен тану; 
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 АҚ шокқа дейін төмендеуі; 

 кенет өлім. 

ӨАТЭ клиникалық көрінісі арнайы емес. Сонымен қоса, 

симптомсыз өтуі мүмкін.  

Ентігу клиникалық көрінісінде басым болуы мүмкін және келесі 

көріністермен жүреді:   

 инспираторлы; 

 егер қосарланған сол жақ қарыншалық ЖЖ болмаса, отырғанда 

жеңілдемейді; 

 егер бронхообструктивті ауру болмаса, алыстан естілетін 

сырылдар жоқ, аускультативті құрғақ сырылдар болуы мүмкін; 

 дем алуға қосымша бұлшық ет  қатыспайды. 

Артериалды  гипотония ӨАТЭ алғашқы минуттарынан дамиды 

және орталық венозды қысымның бірден жоғарылауымен жүреді  

(мойын веналарының ісінуі, вена пункциясында қанның қатты ағуы, 

беттің ісінуі, жедел гепатомегалия). Жоғары өлім қаупі бар ӨАТЭ  

шокпен немесе артериалды гипотензиямен, систолалық АҚ< 90 мм 

сын. бағ. немесе  ≥ 40 мм сын. бағ. 15 мин немесе одан көп 

төмендеуімен сипатталады. 

 Кеуде қуысындағы ауырсыну әртүрлі сипатта болуы мүмкін, 

соның ішінде: 

 ангинозды тәрізді: нақты сипаты жоқ, төстің жоғары немесе 

төменгі үштен бөлігінде орналасады, нитроглицерин жағдайды 

нашарлатуы мүмкін; 

 плевралды: шаншитын, дем алғанда, жөтелде немесе дене 

қалпын ауыстырғанда пайда болып, күшеюі мүмкін, плевра үйкеліс 

шуымен және қабырға аралықтарды пальпациялағанда 

ауырсынумен жүруі мүмкін, ол өкпе инфарктының  дамығанын 

көрсетеді. Соңғысы жиі өкпе артериясының дисталды 

тармақтарының эмболиясында аурудың 2–7-ші тәуліктерінде 

дамиды.  

 Жөтел  аурудың алғашқы тәулігінде пайда болады: басында 

құрғақ, кейін аздаған шырышты қақырықпен жүреді. 10–30 %  

науқастарда әдетте 5– 7- ші тәуліктерде қақырық қанмен боялады. 

Қан түкіру қан кетуге ауыспайды және тромбқа қарсы терапияға 

қарсы көрсеткіш болып табылмайды.  

 Бет және кеуденің жоғарғы жартысының  цианозы  ірі 

ӨАТЭ нұсқайды.  
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 Стандартты зерттеу әдістері (ЭКГ, кеуде қуысының         

рентгенографиясы, эхокардиография) ӨАТЭ  кезінде арнайылығы 

аз. 50 % жағдайда ЭКГ –да жүректің оң жақ бөлімдерінің аса 

жүктелуі және гипоксемия белгілерін анықтайды.  

 Рентгеноконтрасты зерттеу әдістері (флебография, 

ангиопульмонография) — ӨАТЭ диагностикасында «алтын 

стандарт» болып табылады. Алайда бұл әдістер инвазивті және 

арнайы құрылғыны талап етеді.  

Өкпенің желдетпелі-перфузионды сцинтиграфиясы  —  ӨАТЭ 

диагностикасының жеткілікті ақпаратты әдісі. ӨАТЭ – ның оң 

нәтижеде болу мүмкіндігі немес теріс зерттеу  нәтижесінде болмауы 

90% құрайды. Бұл тромбқа қарсы терапияны бастауға немесе одан 

бас тартуға жеткілікті. Онша дәл  анықтамаған мәліметтер 

алынғанда қосымша зерттеулер көрсетілген.  

 

Емі  

Тромболитикалық терапия 

Троболизис қарсы көрсеткіштер болмағанда, өте ірі  ӨАТЭ 

диагнозында, негізгі өлшемі  болып артериалды гипотензия: 

систолалық АҚ < 90 мм сын. бағ. немесе 15 минуттан көп  ≥ 40 мм 

сын. бағ. төмендесе көрсетілген. Тромболизис симптомдарды, 

тамырлық обструкцияны тезірек жоюға, өкпелік  гипертензияны 

азайтуға, респираторлық және жүрек – қантамырлық қызметті 

тұрақтандыруға, ӨАТЭ қайталануын ескертуге әсер етеді, бірақ 

өлімді төмендетпейді.  

Тромболизиске қарсы көрсеткіштер (ESC, 2012): 

Абсолютті: 

 Геморрагиялық инсульт және кез келген уақыттағы 

анықталмаған инсульт  

 Ишемиялық инсульт 6 ай ішінде, алғашқы 3 сағатты алып 

тастағанда. 

 3 аптадан келе жатқан үлкен жарақат/хирургия/бас 

зақымдалуы   

 ОЖЖ жарақаттары мен жаңа түзілістері. 

 Гастроинтестиналды  қан кету осы айда болған. 

 Белгілі  геморрагиялық ауру. 

 Қолқаның қатпарлануы. 
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 Компрестелмейтін  пункциялар (мысалы, бауыр биопсиясы 

немесе  люмбалды). 

Салыстырмалы : 

 Алдағы 6 айдағы  транзиторлы ишемиялық  шабуыл.               

 Антикоагулянттармен пероралды терапия. 

 Жүктілік немесе босанғаннан кейінгі бірінші апта. 

 Рефрактерлі артериалды гипертензия > 180/110 мм сын. бағ. 

 Бауырдың ауыр зақымданулары. 

 Белсенді  гастродуоденалды жара. 

 Инфекционды эндокардит. 

 Ұзақ немесе жарақаттық жан сақтау. 

Соңғы 25 – 30 жылда жүргізілген әртүрлі ДЗ тиімділігін зерттеу 

тромболитикалық терапия бітелген өкпе артерияларының 

өткізгіштігін қамтамасыз ету үрдісін тездетіп, гепаринді енгізу 

тиімділігіне қарағанда  өкпелік гипертензияның айқындылығын 

және оң қарыншаға жүктемеден кейін азайтатынын көрсеттті.    

Алайда  гемодинмикалық көрстекіштердің тез арада жақсаруы ауыр 

ӨАТЭ кезінде клиникалық ақырын жақсартатыны туралы сенімді 

дәлелдемелер жоқ. ӨАТЭ кезінде тромболитиктерді тиімді қолдану  

симптомдар пайда болғаннан кейінгі 14 тәулікті құрайды.   

 

Алтеплаза т/і инфузионды 100 мг 2 сағ ішінде   

немесе 

Стрептокиназа т/і инфузионды 250 000 ЕД 30 мин ішінде, 

Кейін  100 000 БІР/сағ жылдамдықпен  24 сағ ішінде  

немесе 

Урокиназа т/і инфузионды 4400 ХБ/кг  10 минутта, кейін 4400 

ХБ/кг/сағ жылдамдықпен  12—24 сағ ішінде. 

Стрептокиназа мен   урокиназаны монотерапия ретінде 

қолданады.  Альтеплазаны енгізуді  гепаринмен қосуға болады 

(бірақ міндетті емес). Гепаринді  (немесе енгізуді қалпына келтіру) 

тромболизис аяқталған соң, протромбинді уақыт немесе АЖТУ 

қалыпты екі еселеген шамаға қарағанда төмендегенде енгізеді.  

 

Антитромбтық терапия 

Фракцияланбаған  гепарин т/і болюсты 80 БІР/кг, кейін  т/і 

инфузионды 18 БІР/кг/сағ (1250 БІР/сағ кем емес), кейін АЖТУ – ға 

байланысты мөлшерін таңдаумен жүргізеді, ұзақтығы  5—7 тәул. 
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Фракцияланбаған  гепарин мөлшерін емдеу мекемесінің 

зертханасы  үшін  АЖТУ  1,5—2,5 есе қалыптыдан асатындай етіп 

таңдайды. Мөлшерін таңдау барысында АЖТУ – ны әрбір  6 сағ 

сайын анықтайды; тұрақты терапевтикалық көрсеткішті — 1 р/тәул. 

Гепаринге қажеттілік ӨАТЭ дамығаннан кейінгі алғашқы бірнеше 

тәулікте жоғары.   

Фракцияланбаған  герапин орнына  төмен молекулярлы 

гепариндерді қолдануға болады, алайды ауыр ӨАТЭ кезінде ФБГ 

таңдаған жөн. (ТМГ тиімділігі зерттелмеген): 

 

Далтепарин натрий іштің терісінің астына 200 анти-Ха ХБЕ/кг 

(барынша жоғары 18000 анти-Ха ХБ) 1 р/тәул (қан кетудің жоғары 

қаупінде 100 анти-Ха ХБЕ/кг 2 р/күнт), 5—7 тәул 

немесе 

Надропарин кальций іштің терісінің астына  86 анти-Ха ХБ/кг 2 

р/тәул 

немесе 171 анти-Ха ХБ/кг (барынша жоғары 17100 анти-Ха ХБ) 1 

р/тәул, 5—7 тәул немесе 

Эноксапарин натрий іштің терісінің астына 150 анти-Ха ХБ/кг (1,5 

мг/кг; 

Барынша жоғары  180 мг) 1 р/тәул немесе 100 анти-Ха ХБ/кг (1 

мг/кг) 2 р/тәул, 5—7 тәул. 

 

Тікелей емес антикоагулянттар (ТЕАК) гепаринотерапиямен 

немесе жақын күндерде бірге бастайды, мөлшерін  ХҚҚ деңгейі 

бойынша таңдайды, мақсаттық маңызы 2,0—3,0 құрайды. 

Кумаринді қатарлы ТЕАК қатарын күшті фармакологиялық 

қасиеттеріне және болжай алатындай антикоагулянтты әсеріне 

байланысты таңдайды.  (варфарин, синкумар): 

 

Аценокумарол ішке 2—4 мг/тәул (бастапқы мөлшер); демеуші 

мөлшерін ХҚҚ бақылап жекелей таңдайды немесе   

Варфарин ішке 2,5—5,0 мг/тәул (бастапқы мөлшер); демеуші 

мөлшерін  ХҚҚ бақылап жекелей таңдайды.  

Тромбоэмболия қайталауының алдын-алуды  антикоагулянттармен 

жүргізіледі.  ФБГ – дің, төмен молекулярлы гепариннің және 

фондапаринукстың  жақын тиімділігі мен жағымсыз әсерлерінің 

жиілігі көрсетілген. Соңғы жылдары төмен молекулярлы  
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гепариндер мен фондапаринуксті (егер  тромболитикалық  терапия 

немесе хирургиялық ем жоспарланбаса) жиірек қолданып жүр, ол 

тері астына ыңғайлы енгізумен, коагулограмма көрсеткіштерін 

бақылау қажеттілігінің  жоқтығымен және  сирек гепарин–

индуцирленген тромбоцитопениямен байланысты. Алайда өте ірі  

ӨАТЭ кезінде тек қана фаркцияланбаған гепаринді қолданады.   

 

ӨАТЭ қайталаудың ұзақ алдын алу үшін пероральдық 

антикоагулянттар, соның ішінде варфарин танымал. Варфаринмен 

емдеуді  алғашқы тәуліктен бастап 10 мг/тәул мөлшерден  1–2 күнгі 

кейінгі ХҚҚ бойынша мөлшерін түзетумен  5 мг/тәул мөлшерден 

қолданады (ACCP, 2012; ICSI, 2012). Геморрагиялық асқынулар 

қаупі жоғары және ХҚҚ бақылауы бойынша бастапқы мөлшері  

2,5– 5,0 мг/тәул құрайды. (ICSI, 2012). 

 

 

МИОКАРДИТТЕР 

 

Миокардит — инфекциондық, токсикалық немесе аллергиялық 

себептермен шақырылған жүрек бұлшықетінің қабынулық ауруы. 

Миокардит жеке ауру ретінде немесе басқа аурулар аясында дамуы 

мүмкін (мысалы жүйелік қызыл жегі (ЖҚЖ), инфекционды  

эндокардит және т.б.). Миокардитке  кейде перикардит қосарланады 

(миоперикардиттер). 

 

Жіктелуі 

Миокардиттердің клиникалық және этиологиялық жіктелуі бар.  

Миокардиттердің клиникалық жіктелуі 

Жедел миокардит (аурудың жедел басталуымен, айқын 

клиникалық көріністермен, қызбамен, қабынулық үрдістің бар 

екенін көрсететін зертханалық көрсеткіштердің өзгеруімен 

сипатталады; әдетте миокардитке жоғары тыныс жолдарының 

немесе асқазан – ішек жолдарының инфекциялары алғы шарт болып 

табылады.  

Жеделдеу миокардит (біртіндеп басталу, ағымы ұзаққа 

созылған, аса айқын емес клиникалық көрініс және зертханалық  

көрсеткіштердің аздаған ауытқуы тән). 
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 Созылмалы  миокардит (өршу мен ремиссияның кезектесуімен 

жүретін ұзақ ағым). 

Миокардиттердің ағымы бөлінеді: 

 жеңіл; 

 орташа ауырлықта; 

 ауыр; 

 өте ауыр  ( Абрамов—Фидлер миокардиттері). 

 

Этиология және  патогенезі 

Инфекционды  себептер. 

Вирустар (миокардиттердің 50% шақырады): 

—Коксаки В вирусы — ағымы ауыр өтетін миокардиттердің ең  

жиі себебі; 

—Коксаки А вируысы, тұмаудың А және  В топты вирустары, 

адено, ECHO1 вирустар,   полиомиелит вирусы, эпидемиялық  

паротит, қызылша, қызамық, varicellazoster вирусы  (желшешек, 

белдемелі теміреткі), қарапайым герпес вирусы, Эпштейна—Барр 

вирусы, цитомегаловирус, АИТВ (ЖИТС – пен ауыратын 

адамдардың  10% - да жүрек зақымдалуы байқалады). 

Бактериялар: 

— Mycoplasma pneumoniae; 

— Chlamydia (жиі емес); 

— Rickettsia (миокардит цуцугамуши қызбасы кезінде ерекше  жиі 

дамиды); 

— Borreliaburg dorferi (лайм ауруы); 

— басқа да  бактериялар: 

— миокардқа тікелей әсер ететін  (Staphylococcus aureus, Enterococci 

spp. және т.б.); 

—кардиотропты  токсиндер өндіретін (Corinebacteria diphtheriae 

дифтериямен ауыратын  25% науқастарда  миокардит  тудырады). 

Саңырауқұлақтар (саңыраукұлақтық  миокардиттің ең жиі 

қоздырғышы — Criptococcus neoformans). 

Қарапайымдылар: 

— Toxoplasma gondii, Tripanosoma cruzi ( Чагас ауруы). 

Паразиттер: 

— Trichinella spiralis (трихинеллез), эхинококки және т.б.. 

Инфекционды  себептер. 

Ревматоидты  артрит, дәнекер тін аурулары, жүйелік  васкулиттер. 
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Эндокринді бұзылыстар (тиреотоксикоз, феохромоцитома). 

Аллергиялық реакциялар (алдымен  сульфаниламидтерге, 

метилдопаға, пенициллинге, тетрациклиндерге, жәндіктердің 

тістеуі). 

Токсикалық әсерлесулер (дәрілік, наркотикалық және басқа 

заттар: ішімдік, кокаин, фторурацил, циклофосфамид, 

доксорубицин, стрептомицин, аминосалицил  қышқылы). 

Өзге себептер: 

— Кавасаки ауруы (шырышты - терілік синдром); 

— гигантты жасушалық миокардит; 

— сәулелік терапия; 

—  трансплантаттың бөтендік танытуы. 

Ревматизм. 

Абрамов—Фидлер идиопатиялық  миокардиті. 

Кардиомиоциттерге инфекционды немесе токсикалық агенттің 

тікелей әсері кезінде (миокардтың  қабыну жасушаларымен 

инфильтрациясы), сонымен қатар аутоиммундық реакциялар, яғни 

кардиомиоциттер мен микроағзалардың атигендік құрылымының 

ұқсастығынан ағзада миокард антигендерімен қиылыса әсерлесетін 

антидене өндірілу нәтижесінде миокардтың зақымдалуы мүмкін.  

Иммунды кешендер пайда болады, комплемент жүйесі белсенеді, 

сонымен қатар миокардтың зақымдалуында    Т – лимфоциттер 

басты рөл атқаратын  гиперсезімталдықтың баяу типті реакциясы 

іске қосылады.  

Мұндай  аутоиммунды  механизмнің дамуы иммунологиялық 

құбылысымен расталады, ол кезде жедел вирусты миокардитпен 

ауыратын 70—80% науқастарда анықтауға болады және сауыққанда 

жоғалады.    

Диагностикалық өлшемдері  

Миокардиттің клиникалық көріністері  болып табылады: 

 әлсіздік, шаршағыштық, физикалық жүктемені көтере алмау; 

 күшейген немесе жиілеген жүрек қағысы, жүрек 

жұмысындағы жаңылысу сезімдері; 

 жүрек маңындағы  сыздатып және тартып ауыратын 

ауырсынулар немесе дискомфорт, нитраттар қабылдағаннан 

басылмайтын, ұзақтығы бірнеше сағаттар мен күндерге дейін.  

 Ауырлаған ағымында кіші және үлкен қанайналым 

шеңберіндегі қанайналым жеткіліксіздік белгілері анықталады; 
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  физикалық жүктемеде және тыныштықтағы ентігу; 

 жүрек астмасы ұстамалары, ортопноэ; 

 пароксизмальдық түнгі ентігу, құрғақ жөтел; 

 акроцианоз; 

 әртүрлі айқындалған перифериялық ісінулер (аяқтардың 

домбығып ісінуінен анасаркаға дейін); гидроторакс, асцит болуы 

мүмкін; 

 оң жақ қабырға астында ауырсыну сезімі  (бауырдың ұлғаюы 

мен фиброзды қабықшасының— глиссонды  капсуланың созылуы); 

 никтурия, несеп көлемінің азаюы. 

Физикалды зерттеулер 

Миокардиттің орташа және ауыр ағымында кіші және үлкен 

қанайналым шеңберінде қанайналым жеткіліксіздік белгілері 

анықталады: 

 аускультацияда қос өкпенің төменгі бөліктерінде ылғалды ұсақ 

көпіршікті сырылдар; 

 мойын веналарының ісінуі, әсіресе горизонтальды қалыпта; 

 гепатомегалия 

Сонымен бірге науқастарда жүрек бұлшықетінің зақымдалу 

белгілері анықталады: 

 жүректе  I тонның басылуы; 

 диастолалық  шоқырақ ырғағы; 

 сол қарыншаның дилатациясынан митральды қақпақшаның 

салыстырмалы жеткіліксіздігімен түсінідірілетін  жүрек ұшындағы 

систолалық  шу; 

 перкуссия бойынша жүрек тұйықтығы шекарасының кеңеюі. 

Жүрек ырғағының әр түрлі бұзылыстары дамуы мүмкін.  

Қосарланған перикардит кезінде  перикард үйкеліс шуы естілуі 

мүмкін . 

Зертханалық зерттеулер 

Жалпы қан талдауында  лейкоцитоз, кейде лейкоцитарлы 

формуланың солға ығысуымен, ЭТЖ жоғарылауы  (әдетте жедел, 

клиникалық айқындалған  миокардитте). Эозинофилияны 

трихинеллез, паразитарлы  инвазияда, сонымен  қоса  аллергиялық, 

ішінде   әртүрлі дәрілік заттарға реакция кезінде анықтайды. 

Биохимиялық талдауда  диспротеинемия (α2- және γ-

глобулиндер деңгейінің жоғарылауы), гиперфибриногенемия, С-

ребелсенді белоктың пайда болуы. Жедел миокардитте қанда әдетте  
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кардиоерекше ферменттердің — креатинфосфокиназа  және оның  

МВ-фракциясы, АлАТ, АсАТ, ЛДГ1 және  ЛДГ2  деңгейі 

жоғарылайды, бұл өз кезегінде миокард инфарктының қате 

диагностикасына әкелуі мүмкін.  

Иммунологиялық  талдауда вирусты миокардитке тән 

айналымдағы аутоантиденелерді қанда анықтауға мүмкіндік береді. 

Бактериологиялық зерттеу (дақылдандыру) қан және басқа 

биологиялық сұйықтықтарды ортаға отырғызу миокардиттің 

вирустық немесе бактериалдық себебін анықтауға мүмкіндік береді.    

Сауығу кезінде әртүрлі вирустарға жедел кезеңдегі 

титрларымен салыстырғанда антидене титрларының төрт есе артуы 

миокардиттің себебін көрсетеді.  

Аспаптық әдістер 

ЭКГ және  Холтер бойынша ЭКГ тәуліктік мониторинг: 

 қарыншалық кешеннің соңғы бөлігінің өтпелі арнайы емес 

өзгерістері; 

 синусты тахикардия; 

 жүрек ырғағының бұзылысы (алдымен экстрасистолия), 

тәуліктік мониторинг жасау  кезінде анықталады. 

Эндомиокардиальды  биопсиямен жүректің сол бөлімдерінің 

катетеризациясы қабыну белгілерін анықтау үшін миокардқа 

гистологиялық және иммуногистологиялық зерттеу жүргізуге 

мүмкіндік береді.  

 

Емі 

Вирусты миокардиттің арнайы емінің жоқтығын ескерсек, ол 

үшін  жүрек жеткіліксіздігі дамығанша өміршеңдікті жақсаруы 

жайлы ақпараттар болған, қазіргі уақытта емі симптоматикалық 

және оны таңдау аурудың клиникалық көріністеріне негізделеді.  

Бастапқы дәрілік терапия ЖЖ бар науқастарды емдеу бойынша 

қазіргі заманғы ұсыныстарға сай болуы керек. ЖЖ бар науқастарды  

стандартты емдеу тәртібі құрамына -блокаторларды, 

диуретиктерді, ангиотензинайналдырушы фермент ингибиторларын  

(ААФИ) ангиотензин II рецепторы блокаторларын (БРА) қабылдау 

NYHA (NewYorkHeartAssociation) жіктелуі бойынша  

функционалды класс бағалау нәтижелерімен науқастың 

функционалдық жағдайына байланысты таңдалып жүргізілуі керек.  
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Дәрілік заттардың жекелеген топтарының қолданылу 

ерекшеліктері 
Ренин – ангиотензин жүйесін тежейтін препараттарды ерте 

қабылдаудың әсерінен жүректің бейберекет бейімделуші 

ремоделденуінің   айқындылығының төмендеуі, аурудың 

дилатационды кардиомиопатияға (ДКМП) дейінгі өршуінің азаю 

мүмкіндігі бар.  Сынақтық жұмыстарға негізделген жекелеген 

мамандар көзқарасы бойынша, ААФ ингибиторлары миокардиттер 

кезінде жүректің ремоделденуін толыққанды тоқтата алатыны 

дәлелденді,  ААФ ингибиторларын жедел миокардиті бар 

науқастарда ремодельдеу үдерісін бақылау үшін, АҚ қысымын  

қарап отырып, абайлап қолдану үшін  ұсынуға мүмкіндік береді.  

 

-блокаторлар 

 ЖЖ – нің  жедел декомпенсация фазасында, сонымен қатар 

фульминантты миокардиті бар науқастарды өте ерте кезеңде 

емдеуде -блокаторларды қолданбаған жөн.  -блокаторлармен 

емдеу жүрек қарыншаларының қызметін жақсартуға, ЖЖ аурылауы 

бойынша госпитализация жиілігін азайтуға, сондай -  ақ 

өміршеңдікті  арттыруға алып келеді.  Миокардит болуы мүмкін  

науқастардан -блокаторларды қолданбау жағымсыз ақып соңына 

әкелетінін  болжауға мүмкіндік беретін мәліметтер алынды.   

Минералокортикоидты  рецепторторлардың антагонистері 

Минералокортикоидты  рецепторлардың антагонистерін  

қолдану СҚ-ның систолалық  дисфункциясы    және тұрақты ЖЖ 

бар  және ауырлығы  NYHA жіктелуі бойынша II-IV функционалды 

топқа сәйкес келетін науқастарға ұсынылады. Осындай науқастарға  

ЖЖ стандартты терапиясына альдостерон антагонистерін қосу 

госпитализацияға қажеттілікті төмендетіп, өміршеңдікті 

жақсартады.   

Стероидты емес қабынуға қарсы препараттардың және 

колхициннің қолданылуы   

Миокардиті бар науқастарды жүргізуге арналған қазіргі 

заманғы мәліметтерде СЕҚҚЗ вирустық миокардиттерді емдеуге 

арналған заттар ретінде аталмайды, сонымен қоса емдеуге 

қолдануға ұсынылмайды.  СЕҚҚЗ және  колхицинді қабынуға қарсы 

дәрілік заттар ретінде перикардиттерді емдеуде «арнайы емес» 

қабынуға қарсы терапия ретінде қолданылады, бірақ миокардитпен 
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ауыратын науқастарды емдеуге бұл препараттардың көрстекіштері 

жоқ.   

Иммуносупрессивті  терапия 

Миокардиттің терапиясының бұл бөлімі көптеген 

зерттеулермен берілген. Бұл бөлімінің ең маңызды зерттеулерінің 

бірі болып  Myocarditis Treatment Trial  зерттеуі табылады. Бұл 

зерттеуге гистологиялық анықталған миокардит диагнозы бар 111 

науқас кірді.  Науқастарды екі топқа рандомизерледі - преднизолон 

+ циклоспорин немесе  азатиоприн. Иммуносупрессивті терапияны   

плацебомен қатар қойғанда преднизолонмен терапия өлім – жітімді 

төмендетуге әкелген жоқ.   

Соңғы зерттеулерде де вирусты миокардиттер кезінде 

преднизолонмен емдеудің тиімділігі дәлелденген жоқ. Бүгінгі күні 

иммуносупрессивті терапия аутоиммундық ауруларда, 

коллагеноздардан дамыған миокардиттерде, алып жасушалық 

миокардитте және созылмалы ағымды вирус – теріс қабынулық 

кардиомиопатиясы бар науқастарда тиімді деп саналады. 

 Вирусқа қарсы  терапия 

Миокардиттері бар науқастарды емдеуде вирусқа қарсы 

препараттардың қолданылуына теориялық негіз болып 

миокардиттердің көбісінің вирусты инфекциямен шартталатыны 

туралы мәліметтер табылды. Обсервационды зерттеуді орындау 

барысында энтеровирустар мен аденовирустардың миокардта  

персистенциясы және СҚ  дисфункциясы  бар науқастарда 

интерферон-  қолдану барлық науқастарда вирусты геномның 

элиминациясына, сондай – ақ 23 науқастың ішінде  15 науқаста СҚ 

қызметінің жақсаруына әкелді.  

Кейінірек жасалған  рандомизирленген  плацебо-бақылаушы 

зерттеуде BICC (Betaferoninpatientswithchronicviralcardiomyopathy) 

табиғаты қабыну     ДКМП бар 143 науқаста миокардта расталған 

вирусты инфекция болған, Бетаферонды қолдану (интерферона--1-

b), миокардта вирусты жүктеменің (энтеровирустар) әжептеуір 

статистикалық азаюына алып келген, бірақ жалпылай  барлық 

науқастарда вирустың (парвовирус В19)  толық элиминациясына 

қол жеткізуге мүмкіндік берген жоқ.  Бұл зерттеуді жүргізу 

барысында әртүрлі көрсеткіштер бағаланды, бірақ NYHA жіктелуі 

бойынша ЖЖ – нің функционалды класы және науқастардың 

өздерінің жағдайын бағалауының жақсаруы анықталды.    
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Емнің тиімділігін бағалау 

Миокардиттің емінің тиімділігі туралы науқастардың жалпы 

жағдайының жақсаруы және төстегі ауырсынулардың, жүрек 

ырғағының бұзылыстарының, ЖЖ белгілерінің жоғалуы, дене 

қызуының және қан көрінісінің тұрақтануы  (лейкоциттер 

шамасының, ЭТЖ қалпына келуі, диспротеинемия жоғалуы) 

хабардар етеді. 

 

ИНФЕКЦИОНДЫ  ЭНДОКАРДИТТЕР 

 

Инфекционды  эндокардит (ИЭ) — қоздырғыштың тікелей 

енуінен  және жиі жедел және жеделдеу сепсис түрі бойынша  

қоздырғыштың қан айналымында болуынан, тромбогеморрагиялық 

және иммунды өзгерістерден, асқынулармен жүретін  жүрек 

қақпақшаларының және қабырға маңы эндокардтың қабынулық 

зақымдануын айтамыз.   

Жіктелуі 

Клиникалық-морфологиялық: 

— бірінішілік ИЭ, өзгермеген жүрек қақпақшаларында пайда 

болады; 

—екіншілік ИЭ —қақпақшалардың немесе ірі тамырлардың  

бар ақауы негізінде  дамиды   

Этиологиялық себебі бойынша: стрептококктік, 

стафилококктік, энтерококктік, вирусты және т.б.; 

Ағымы бойынша: 

— жедел, ұзақтығы 2 айдан аз; 

— жеделдеу, ұзақтығы 2 айдан астам; 

— созылмалы қайта өршімелі ағымы диагностика және емінде 

қателіктер кеткен жағдайда дамуы мүмкін. 

ИЭ ерекше түрілері 

Ауруханалық ИЭ: 

— протезделген қақпақшаның ИЭ 

—электрокардиостимуляторы бар науқастардың ИЭ (ЭКС); 

— трансплантацияланған мүшелері бар адамдардағы ИЭ; 

— бағдарламалық  гемодиализдегі адамдардағы ИЭ. 

Нашақорлардағы ИЭ  

Егде және қарт жастағы адамдардағы ИЭ (марантикалық) 
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21-кесте. Инфекционды эндокардиттің жіктелуі  [Еуропалық 

кардиологтар қоғамының ұсыныстары, 2009] 

 
Инфекцияның орналасуына, жүрекішілік құрылғылардың бар немесе 

жоқ болйына байланысты  

Нативті қақпақшаның сол жақ  ИЭ  

Протезделген қақпақшаның сол жақ ИЭ (ПҚИЭ)  

- ерте  ПҚИЭ: < 1 жыл қақпақшалық отадан кейін  

- кеш ПҚИЭ: > 1 жыл қақпақшалық отадан кейін 

Оңжақтық  ИЭ  

Жүрекішілік құрылғылармен байланысты ИЭ (уақытша кардиостимулятор 

немесе  кардиовертер - дефибриллятор)  

Пайда болу түріне байланысты ИЭ  

 медициналық көмек көрсетуге  негізделген 

ИЭ   

- Нозокомиальды: ИЭ белгілері/ симптомдары дамығанға  дейінгі 48 сағаттан 

аса уақытта госпитализацияланған науқастарда дамитын ИЭ  

- Нозокомиальды емес: ИЭ белгілері/симптомдары пациенттің медициналық 

көмекке жүгінгеннен кейінгі 48 сағаттан аз уақыт ішінде дамиды және былай 

анықталады:   

1) ИЭ алғашқы көріністерінің пайда болуына дейінгі  30 күннен аз уақыт 

ішінде  үйдегі күтіммен  немесе тамырішілік терапиямен, гемодиализбен 

немесе қан құюмен байланысты; немесе  

2) ИЭ бірінші көріністерінің пайда болуына дейін 90 күн бұрын шұғыл 

госпитализациямен байланысты; немесе  

3) Созылмалы аурулар хосписында ұзақ уақыт болатын немесе қарттар 

үйінде тұратын тұлғаларда дамитын ИЭ  

 Ауруханадан тыс  ИЭ: медико – санитарлық 

көмек көрсету нәтижесінде пайда болған инфекцияның өлшемдері  жоқ 

науқастарда  қаралудан кейін  48 сағаттан кем уакыт ішінде дамитын ИЭ 

белгілері немесе симптомдары  

 Дәрілік заттарды тамыр ішіне енгізумен 

байланысты ИЭ (нашақорлар):  

Басқа жұқтыру  ошақтарынсыз белсенді тамыр ішілік нашақорда дамитын 

ИЭ  

Белсенді ИЭ  

 Персистирлеуші қызбамен қанның позитивті 

дақылымен ИЭ немесе 

 Ота кезінде анықталған белсенді қабынудың 

морфологиялық  белгілері немесе  

 Әлі де антибактериалдық емді қабылдайтын 

пациент немесе  

 Белсенді ИЭ – тің гистопатологиялық 
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дәлелдемесі  

Қайталамалы  ИЭ  

 Қайталануы: бірінші жұқтырғаннан кейінгі 6 

айдан аз уақыттан кейін сол микроағзалар  мен шақырылған ИЭ – тің  

қайталамалы көріністері  

 Қайтадан жұқтыру: басқа қоздырғыштарды 

жұқтыру; бірінші рет жұқтырғаннан кейінгі 6 айдан астам  уақыттан кейін 

сол микроағзалармен шақырылған ИЭ – тің  қайталамалы көріністері; 

 

Этиология және патогенезі 

ИЭ қоздырғыштары болып  грамм оң және  грамм теріс  

бактериялар, саңырауқұлақтар, риккетсиялар, хламидиялар, 

микоплазмалар, вирустар саналады. ИЭ шақыратын 

микроағзалардың көп түрлілігіне қарамастан, аурудың негізгі 

қоздырғыштары болып стрептококк пен стафилококк қала береді. 

ИЭ даму үшін жүрек қақпақшаларының құлақшаларында  

қоздырғыштың көптеп  көбеюі мен бекітілуі керек.  Бұған  

гемодинамикалық себептер әсерінен тамырлар қабырғасының 

немесе қақпақшалар эндотелийінің бүтіндігінің бұзылысы алғы 

шарт болады.  Мұнда  үлкен зақымдаушы рөлді жүрек 

қуыстарындағы жоғары қысым және  қанайналымның жоғары 

жылдамдығы ойнайды.  Қақпақшалар жеткіліксіздігі бар 

науқастарда турбулентті қан ағымының пайда болуы эндотелийдің 

зақымдануын, қан ағымы  жылдамдығының азаюына, 

қоздырғыштың эдокардта бекітілуін жеңілдетуге алып келеді. ИЭ 

дамуында гемостаздың бұзылуы маңызды орын алады. 

Қақпақшаларда немесе қарыншалардың қабырғамаңы эндокардта 

микроағзалардың көбеюі қақпақшалық стеноз немесе 

жеткіліксіздіктің  дамуымен жармалардың тез бұзылуына  әкеліп 

соғады.  Вегатация бөліктерінің жұлынуы жүрек, бас ми, бүйрек, 

көкбауыр, бауыр, аяқ – қолдар мен өкпе  тамырларының 

эмболиясына әкелуі мүмкін  (жүректің оң жақ бөліктерінің 

эндокардиті кезінде) мүшелер инфаркты дамуымен жүреді. 

 

Диагностикалық  өлшемдері  

ИЭ симптомдары қоздырушы себептің әсерінен кейін (мысалы, 

тіс экстракциясы) 1 – 2 апта ішінде пайда болады.  Жедел ИЭ өте 

тез дамиды (науқастар  3—10 тәулік ішінде қайтыс болады), жоғары 

қызбамен (40°С жоғары) және симптомдардың көптігімен; ағымы 
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аса ауыр болады. Жеделдеу  ИЭ әдетте біртіндеп басталады, ұзақ 

ағымды және әр түрлілігі  аурудың диагностикасын әжептеуір 

қиындататын симптомдармен жүреді  ( 22- кесте ). 

 

22-кесте. Инфекционды эндокардиттің клиникалық көріністері 

[Кардиологтардың Еуропалық қоғамының ұсыныстары, 2009] 

 
ИЭ – ке  келесі жағдайларда күмәндану керек:  

1.Регургитацияның жаңа жүректік шуы  

2. Шығу тегі белгісіз  эмболиялық жағдайлар   

3. Шығу тегі белгісіз сепсис (әсіресе, егер инфекциямен шақырылған ИЭ – 

пен біріккенде)  

4. Қызба: ИЭ – тің ең жиі белгісі* 

ИЭ – ке күмәндану керек, егер қызба мыналармен біріксе:   

 Жүрекішілік  протезді материалмен  (мысалы, 

протезделген  қақпаша, кардиостимулятор, имплантталған дефибриллятор, 

хирургиялық өткізгіш )  

 Сыртартпада  басынан өткерген  ИЭ   

 Жүректің бастан өткерген қақпақшалық ауруы 

немесе ЖТА (ВПС)  

 Басқа ИЭ – ке әкелетін жағдайлар (мысалы, 

иммунды тапшылықты жағдайлар, дәрілік заттарды тамыр ішілік енгізу)  

 Бактериемиямен байланысты ауруға әкелетін 

және жақында басынан өткерген араласулар  

 Іркілістік жүрек жеткіліксіздік белгілері  

 Өткізгіштіктің жаңа бұзылысы  

 ИЭ – тің типтік каузативті 

қоздырғыштарымен қанның позитивті дақылдары немесе созылмалы Ку – 

қызбаның позитивті серологиялық нәтижелері (микробиологиялық 

мәліметтер жүректік көріністермен бірге жүруі мүмкін )  

 Тамырлық немесе  иммунологиялық 

көріністер: эмболиялық жағдайлар, Рота дақтары, нүктелік қанқұйылулар, 

Janeway зақымданулары , Ослер түйіндері. 

 Фокальды  немесе ерекше емес  

нейрологиялық  симптомдар және белгілер   

 Өкпелік эмболия/инфильтрация  белгілері (оң 

жақтық ИЭ)  

 Перифериялық  абсцесстер (бүйректік, 

көкбауырлық, церебральды, вертебральды) белгісіз этиологиялы  

*Қызба егде адамдарда  антибиотиктермен алдын ала емдегеннен кейін, 

иммунды тапшылығы бар пациенттерде және атипті немесе аз вирулентті 

микроағзаларды  қосқанда ИЭ кезінде болмауы мүмкін.   
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ИЭ – тің жалпы мойындалған диагностика өлшемдері  

болатыны DukeUniversityMedicalCenter – де құрастырылған   DUKE 

өлшемдері  болып табылады — инфекционды эндокардиттің 

түрлендірілген диагностикалық  өлшемдері   [Li J. и др., 2000]. 

Морфологиялық  өлшемдері. 

 Дақылда микроағзаларды  анықтау 

немесе гистологиялық зерттеуде вегетацияны, эмболдардың  

вегетациясын, жүрекішілік абсцесстерді анықтау. 

 Патологиялық өзгерістер: белсенді 

эндокардитті гистологиялық дәлелдеумен вегетациялар немесе 

жүрекішілік абсцесс. 

Клиникалық  өлшемдер. 

А. Негізгі өлшемдер. 

 ИЭ – тің типтік қоздырғыштарының 

өсуімен қанның бактериологиялық зерттеуінде (S.viridans, 

Streptococcus bovis, HACEK-тобы: Haemophilus spр., Actinobacillus 

actinimycet emcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella spр., 

Kingellakingae, сонымен бірге ауруханадан тыс штаммдар  S.aureus, 

Enterococcus spp.  іріңді ошақ жоқ болғанда) 12 сағат аралығында   

алынған екі бөлек қан сынамасында немесе барлық үшеуінде немесе 

4 ішінде көптеген сынамаларда және 1 сағат ішінде алынған 4 

немесе одан да көп сынамаларда оң нәтижелі болуы. Coxiellaburnetii 

немесе IgG – дің   C. Burnetii – ке 1:800 көп титрын анықтауға 

арналған бактериологиялық зерттеудің бір ретті оң нәтижесі 

алынды. 

 Эхокардиографияда анықталған белгілер: 

—жүрек қақпақшаларында немесе қақпақшаасты 

құрылымдарындағы вегетация ; 

—миокардта, фиброзды сақина абсцессі; 

—протезделген қақпақша  дисфункциясы; 

— алғаш пайда болған қақпақшалық жеткіліксіздік. 

Протезделген қақпақшаның ИЭ – не күмән туған кезде 

пациенттерге жүргізуге ЧПЭхоКГ ұсынылады.   

Б. Қосымша өлшемдер. 

 Қақпақшалардың алдында зақымдалуы немесе инъекционды  

наркомания. 

 38°С жоғары қызба. 

 Тамырлық  симптомдары: артериалдық эмболиялар, өкпе 
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инфаркты, микотикалық аневризмалар, бас қаңқаішілік 

қанқұйылулар, Лукин—Либман симптомы,  Джейнуэя дақтары. 

 Иммунологиялық көріністер: гломерулонефрит, Ослер 

түйіндері,  Рота дақтары, ревматоидты  факторға оң сынама. 

 Негізгі өлшемдерге сәйкес емес оң нәтиже немесе 

инфекционды эндокардиттің мүмкін болатын қоздырғыштарына 

антиденелердің жоғары титры. 

ИЭ сенімді, егер 2 негізгі өлшем немесе 3 немесе 5 қосымша 

және 1 негізгі мен 3 қосымша өлшем ұсынылатын болса; 

ИЭ мүмкін, егер 1 негізгі және 1 қосымша немесе 3 қосымша 

өлшем болғанда. 

Қанды бактериологиялық зерттеу (дақылдандыру) 

Диагностиканың басты өлшемі      болып қоздырғышты бөліп 

алу есептеледі.  Бұл ИЭ диагнозын дәлелдеуге ғана емес, 

стандартты терапия тәртібін              анықтауға мүмкіндік береді.  

ЭхоКГ 

Әдіс жүрек қақпақшаларындағы вегетацияларды, фиброзды 

сақина абсцесстерін, қақпақша құлақшаларында перфорациясын 

және жүрекішілік жыланкөздерді анықтауға мүмкіндік береді.  

ИЭ диагностикасы үшін келесі зертханалық зерттеулерді 

қолданады:  

Жалпы қан талдауы     (ЭТЖ 90%  көп науқастарда 

жоғарылаған, ИЭ кезіндегі қалыпты ЭТЖ – ын ЖЖ бар науқастарда 

ғана анықтайды;  шамалы нормоцитарлы нормохромды анемия 70—

90% жағдайларда анықталады, лейкоцитоз — 10—30% 

жағдайларда); 

 Биохимиялық қан талдауы  (креатинин деңгейінің жоғарылауы  

ИЭ бар 10—30% науқастарда); 

 Қанда  ревматоидты факторды анықтау ( 50% науқастарда); 

 ОИК  титрларын анықтау (ОИК жоғары титрда 65—100% 

науқастарда, емдеу әсерінен  ОИК жоғалады); 

 Сарысу ақуыздарының электрофорезі (диспротеинемия — γ-

глобулиндердің жоғары деңгейі, кейде γ2-глобулиндердің —ИЭ 

ауыратын көптеген науқастарда); 

 Иммуноглобулиндер  комплемент деңгейін анықтау 

(гипокомплементемия  5—40% жағдайларда, әсіресе  диффузды 

гломерулонефритте); 
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 Жалпы зәр талдауы   (50—65% науқастарда  протеинурия 

болуы мүмкін, 30—50% науқастара — микрогематурия). 

Алайда бұл зерттеулердің нәтижелері қосымша мағынаға ие.   

Кеуде қуысының       рентгенографиясы кезінде жүрек 

көлеңкесінің ұлғаюы және ЖЖ мен айқын қақпақшалық ақауы бар 

науқастарда кіші қанайналым шеңберінде іркіліс белгілері 

анықталуы мүмкін.  Рентгенография кезінде сонымен бірге эмболия 

нәтижесінде пайда болған өкпе инфарктын анықтауға болады.   

Іш қуысы мүшелерінің УДЗ және  КТ ішкі мүшелердің  

инфаркттары мен абсцесстерін мүмкін болатын 

тромбоэмболиялармен науқастарда анықтау үшін қолданады.  Дәл 

осы мақсатпен бас миының КТ мен МРТ  (эмболияның клиникалық 

белгілері болғанда) қолданылады. 

 

Емі 

Антибактериалдық  терапия 

Антимикробты терапияны қанды бактериологиялық зерттеуге 

алғаннан кейін бастау қажет.  Ауыр ағымында  эмпирикалық  

терапияны диагнозды қойғаннан кейін 2 сағаттан кем емес уақытта 

бастайды. Антимикробты терапияны эмпирикалық түрде 

қақпақшалар түріне  (табиғи, протезделген) және клиникалық 

көрінісіне қарап таңдайды. Жеделдеу ИЭ – тің субклиникалық 

түрінде немесе тән емес клиникалық көрінісінде емді қанды 

дақылдандыру нәтижелерін алғанша (24—48 сағ) бастамай тұра 

тұру керек.  

Дәрілік  терапия протезделген қақпақшаның эндокардиті 

кезінде  ұзағырақ болуы тиіс (6 апта), нативті қақпақша 

эндокардитіне қарағанда (2-6 апта), қалған жағдайларда емдеу 

сызбалары ұқсайды, стафилококктік протезделген қақпақша 

эдокардитінде  сезімталдық болған кезде  антибактериалдық  тәртіп  

құрамына  рифампицин енуі керек.  

Пенициллинге-сезімтал пероральдық  стрептококктар немесе   

D тобындағы стрептококктар 

Сезімтал стрептококктар қатынасына ұсынылатын тәртіпке  

(МИК пенициллиндікі ≤ 0,125 мг/л 25 кестеде көрсетілген. Емделу 

жиілігі  күтілетіндей > 95%. Асқынбаған жағдайларда 2 апталық   

терапия  пенициллин немесе  цефтриаксонның гентамицин немесе    

нетилмицинмен бірігу жолымен жүргізіледі.  β – лактамға 
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аллергиясы бар науқастар ванкомицин алуы керек. Тейкопланин 

балама ретінде ұсынылды және жүктемелік мөлшерлерді қажет 

етеді  (6 мг/кг/12 сағ 3 күн ішінде), кейін 6-10 мг/кг/тәулігіне.  

Пенициллинге-тұрақты  пероральдық стрептококктар мен  D 

тобының стрептококктары 

Пенициллинге-тұрақты  пероральдық стрептококктар 

салыстырмалы резистентті (МИК 0.125-2 мг/л) және абсолютті  

резистенттілер деп жіктеледі (МИК > 2 мг/л). Пенициллинге 

тұрақты  пенициллин-сезімтал пероральдық стрептококктармен 

антибактериалдық терапия, сапалы бірдей (23 кесте). Алайда  

пенициллинге-тұрақты  жағдайларда   аминогликозидтермен емдеу  

3-4 аптаға дейін созылуы мүмкін, ал терапияның қысқа режимі 

ұсынылмайды. Жоғары – ағзалармен тәжірибеде  (МИК > 4 мг/л) – 

бұл жағдайларда ванкомицин жөн болады.  

 

23-кесте. Пероральдық стрептококктар және D топтарының 

стрептококктарымен шақырылған инфекционды эндокардиттің  

антибактериалдық  терапияы   [Кардиологтардың Еуропалық 

қоғамының ұсыныстары, 2009] 

 
Антибиотик Мөлшері мен енгізу әдісі  Ұзақтығы.  

(апта)  

Сенімділік 

деңгейі 

Пенициллинге абсолютті сезімтал штаммдар (МИК < 0,125 мг/л) 

Стандартты ем 

Пенициллин G* 

 

12 – 18 млн. БІР/күніне т/і  

6 мөлшерде 

4 (ЭНК) 

6 (ЭПК) 

I B 

Амоксициллин 

(немесе 

ампициллин) 

 

100-200 мг/кг/күніне т/і  4-6 

мөлшерде 

4 (ЭНК) 

6 (ЭПК) 

I B 

Цефтриаксон 2 г/күніне т/і немесе  б/е  1 

мөлшерде 

4 (ЭНК) 

6 (ЭПК) 

I B 

Екі апталық терапия (тек нативті қақпақшаның асқынбаған ИЭ кезінде) 

Пенициллин G  12 – 18 млн. БІР/күніне т/і   

6 мөлшерде 

2 I B 

Амоксициллин 

(н/е ампициллин) 

100-200 мг/кг/күніне т/і  4-6 

мөлшерде 

2 I B 

Цефтриаксон  

гентамицинмен 

бірге 

Ц 2 г/күніне т/і немесе б/е  

1 мөлшерде+ 

Г 3 мг/кг/күніне т/і немесе 

б/е  1 мөлшерде 

2 I B 
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Нетилмицин 4-5 мг/кг/күніне т/і 1 

мөлшерде 

2 I B 

β – лактамға аллергиясы бар пациенттерде  

Ванкомицин 30 мг/кг/күніне т/і 2 

мөлшерде 

4 (ЭНК) 

6 (ЭПК) 

I С 

Пенициллинге салыстырмалы резистентті штаммдар (МИК 0, 125 – 2 

мг/л)  

Стандартты ем 

Пенициллин G  

 

24 млн. БІР/күніне т/і 6 

мөлшерде 

4 (ЭНК) 

6 (ЭПК) 

I B 

Амоксициллин 

(н/е 

ампициллин)+  

200 мг/кг/күніне т/і  4-6 

мөлшерде+ 

 

4 (ЭНК) 

6 (ЭПК) 

I B 

гентамицин 3 мг/кг/күн т/і немесе  б/е  1 

мөлшерде 

2  

β – лактамға аллергиясы бар пациенттерде 

Ванкомицин + 30 мг/кг/күніне т/і 2 

мөлшерде + 

4 (ЭНК) 

6 (ЭПК) 

I С 

гентамицин 3 мг/кг/күніне т/і немесе б/е 

1 мөлшерде 

2  

*65 жастан жоғары немесе бүйрек қызметінің бұзылысы бар науқастарға 

тағайындаған жөн.  

 

Streptococcus pneumoniae, β - гемолитикалық стрептококк ( A, 

B, С және G)  

S. pneumoniae – мен шақырылған ИЭ антибиотиктермен енгізе 

бастағаннан кейін сиреп кетті.  

Пенициллинге-сезімтал штаммдардың  емі (МИК ≤ 0,1 мг/л) 

пероральдық стрептококктар емімен бірдей (23 кесте), тек қысқа 2 

апталық терапияны қолданбайды себебі, арнайы зерттелмеген. Бұл 

да  пенициллин-резистентті менингитсіз штаммдарға тән  (МИК > 1 

мг/л). Менингит жағдайында, пенициллинді қолданбау керек, себебі 

ол ми – жұлын сұйықтығына нашар енеді, оны цефтриаксонмен  

немесе цефотаксиммен  монотерапия немесе ванкомицинмен 

біріктіріп тағайындау керек.  

A, B, C және G, S тобын қосқандағы стрептококктармен 

шақырылған ИЭ milleri (S. constellatus, S. anginosus, S. intermedius) – 

салыстырмалы сирек кездеседі. Антибиотиктармен емдеуі 

пероральдық стрептококктармен бірдей (23 кесте), 

қолданылмайтыны  қысқа мерзімді терапиясы.  
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Staphylococcusaureus және коагулазо – негативті 

стафилококктар 

24-кестеде метициллин-сезімтал  және  метициллин-резистентті  

ИЭ, S. aureus шақырған нативті және  протезделген  

қақпақшалардың  және  КНС емі берілген.  

  

24-кесте. Staphylococcusspp шақырылған ИЭ антибактериалдық 

терапиясы. [Кардиологтардың Еуропалық қоғамының ұсыныстары, 

2009] 

 
Антибиотик Мөлшері мен 

енгізу әдістері 

Ұзақтығы  

(апталар) 

Сенімділік 

деңгейі 

Нативті қақпашалар 

Метициллин - сезімтал стафилококктар: 

(Флу)клоксациллин 12 г/күніне т/і  4 - 

6 мөлшерде 

4-6 I B 

Оксациллин + 

гентамицин 

3 мг/кг/күніне т/і 

немесе  б/е  2 

немесе 3 

мөлшерде 

3-5 күн  

Пенициллин немесе  метициллинге аллергиясы бар науқастар – 

резистентті стафилококктар: 

Ванкомицин + 30 мг/кг/күніне 

т/і  2 мөлшерде + 

4-6 I B 

гентамицин 3 мг/кг/күнінде 

т/і немесе б/е 2 

немесе 3 

мөлшерде 

3-5 күн  

Протезделген  қақпақшалар 

Метициллин – сезімтал стафилококктар: 

(Флу)клоксациллин 12 г/күніне т/і  4 - 

6 мөлшерде 

≥ 6 I B 

Оксациллин +  ≥ 6  

рифампицин + 1200 мг/күніне т/і 

немесе 

Пероральды 2 

мөлшерде  

2  

гентамицин 3 мг/кг/күніне т/і 

немес б/е  2 

немесе  3 

мөлшерде 
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Пенициллинге аллергиясы бар пациенттер және   метициллин – 

резистентті стафилококктар: 

Ванкомицин + 30 мг/кг/күніне 

т/і  2 мөлшерде 

≥ 6 I B 

рифампицин + 1200 мг/күніне т/і 

немесе  

пероральды  2 

мөлшерде 

≥ 6  

гентамицин 3 мг/кг/күніне т/і 

немесе  б/е в 2 

немесе 3 

мөлшерде 

2  

 

Enterococcusspp.  

Энтерококктар  бактерицидті антибиотиктерге өте тұрақты 

келеді және олардың эрадикациясы жасуша қабырғасының 

ингибиторлардың  аминогликозидтермен синергиялық бактерицидті 

біріктіруі ұзақ уақыт қабылдауды қажет етеді ( 6 аптаға дейін) (25 

кесте). Энтерококктар көптеген дәрілік заттарға, соның ішінде  

аминогликозидтерге, β-лактамдарға ( ПСБ5 модификациясы арқылы 

және кейде  β-лактамазаның) және  ванкомицинге тұрақты болуы 

мүмкін. 

  

25-кесте. Enterococcusspp пен шақырылған инфекционды 

эндокардиттің антибактериалдық терапиясы. Кардиологтардың 

Еуропалық қоғамының ұсыныстары, 2009] 

 
Антибиотик Мөлшері және 

енгізу тәсілі 

Ұзақтығы  

(апталар) 

Сенімділік 

деңгейі 

Амоксициллин + 200 мг/кг/күніне 

т/і  4 - 6 

мөлшерде + 

4-6 I B 

гентамицин 3 мг/кг/күн т/і 

немесе б/е  2 

немесе  3 

мөлшерде 

4-6  

НЕМЕСЕ 

Ампициллин + 200 мг/кг/күніне 

т/і  4 – 6 

мөлшерде 

4-6 I B 

гентамицин 3 мг/кг/күніне т/і 4-6  



282 

 

немесе  б/е  2 

немесе 3 

мөлшерде 

НЕМЕСЕ 

Ванкомицин + 30 мг/кг/күніне т/і 

2 мөлшерде 

6 I В 

гентамицин 3 мг/кг/күніне т/і 

немесе б/е  2 

немесе  3 

мөлшерде 

2  

 

Грамм-теріс бактериялар  

1.  HACEK тобы 

Грам – теріс  HACEK  тобы бактериялары өте сирек болып 

келеді және арнайы зерттеуді қажет етеді. Олар баяу өскендіктен 

МИК анықтаудың стандартты тесттерін түсіндіру үшін қиын болуы 

мүмкін. HACEK тобының кейбір бациллалары   β-лактамаза 

өндіреді  сондықтан ампициллин бірінші қатардағы препарат  

болып табылмайды. Олар керісінше цефтриаксонға, үшінші қатарлы 

басқа цефалоспориндерге және фторхинолондарға сезімтал; 

стандартты емі – бұл цефтриаксон 2 г/тәул 4 апта ішінде. Егер олар  

β-лактамаза өндірмесе, тамырішілік ампициллинмен (12 г/күніне т/і 

төрт немесе алты мөлшерде) гентамициннің біріктірілуі  4 апта 

ішінде қолданылады  (3мг/кг/күніне , екі немесе үш мөлшерге 

бөлінген). 

2. HACEK тобына жатпайтын басқа бактериялар 

Ұсынылатын емі ерте хирургиялық ем қосымша  ұзақ  (> 6 апта) 

терапияны  бактерицидті  β-лактамдар мен  аминогликозидтердің 

біріктірілуін, кейде қосымша фторхинолондар немесе ко –

тримоксазол тағайындаумен жүреді.  

Дақылды– негативті инфекционды эндокардит  

 

26-кесте. Дақылды–негативті  инфекционды эндокардиттің 

антибактериалдық  емі 

 
Қоздырғыш Терапия 

Brucella spp. Доксициклин (200 мг/24 сағ) +  

Ко-тримоксазол (960 мг/12 сағ)+ 

Рифампицин (300 – 600 мг/24 сағ) > 3 ай ішінде 

пероральды 
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Coxiella burnetti 

(Ку-қазбасының 

қоздырғышы) 

Доксициклин (200 мг/24 сағ) + 

Гидроксихлорохин (200 – 600 мг/24 сағ) пероральды  

немесе 

Доксициклин (200 мг/24 сағ) + 

Фторхинолон (Офлоксацин, 400 мг/24 сағ) пероральды 

(емдеу курсы > 18 ай) 

Bartonella spp. Цефтриаксон (2 г/24 сағ) немесе  

Ампициллин (немесе Амоксициллин) (12 г/24 сағ) т/і 

немесе 

Доксициклин (200 мг/24 сағ) пероральды  6 апта ішінде + 

Гентамицин (3 мг/24 сағ) немесе 

Нетилмицин т/і (3 апта) 

Legionella spp. Эритромицин (3 мг/24 сағ) т/і 2 апта ішінде, кейін 

пероральды  2 апта ішінде, +  

Рифампицин (300 – 1200 мг/24 сағ) немесе 

Ципрофлоксацин (1,5 г/24 сағ) пероральды 6 апта ішінде 

Micoplasma spp. Фторхинолондар (емі > 6 ай)  

Tropheryma 

whipplei (Уиппл 

аруының 

қоздырғышы) 

Ко-тримоксазол 

Пенициллин G (1,2 млн/24 сағ) +  

Стрептомицин (1 г/24 сағ) т/і   2 апта ішінде, кейін  

Ко-тримоксазол пероральды  1 жыл бойы 

немесе 

Доксициклин (200 мг/24 сағ) + 

Гидроксихлорохин (200 – 600 мг/24 сағ) пероральды ≥ 18 

ай ішінде 

 

 Терапияның басқа да түрлері 

Ауыр дәрежелі  ИЭ бар науқастардың кешенді емінде  пассивті 

иммунотерапия негізгі орын алады негізінде қанда жүрген  

микробты  токсиндерді дайын антитоксикалық заттарды енгізу 

жолымен бейтараптандыру керек. Пассивті  иммунизация үшін ең 

тиімді препарат  гипериммунды  плазма болып табылады, 

қоздырғыштың түріне байланысты (антистафилококктық,  іріңге 

қарсы және т.б.) және тамыр ішіне енгізуге арналған қалыпты адам 

иммуноглобулині қолданылады.  Иммуноглобулинді енгізуге қарсы 

көрсеткіш болып адам иммуноглобулиніне жоғары сезімталдық, 

әсіресе оған қарсы антиденелер болғанда және IgA қанда жеткіліксіз 

болған жағдай саналады. 

Тромбогеморрагиялық асқыныстар дамығанда  (әртүрлі 

орналасқан тромбоэмболиялар) дезагреганттар және  гепаринді 

қолдану, ал  қанда антитромбин  III деңгейі төмендегенде  (80% аз) 
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— құрамында антитромбин III бар жаңа мұздатылған плазмамен 

орын басу терапиясын жүргізу ұсынылады (қажетті мөлшерін 

антитромбин III өлшемі бойынша анықтайды). 

Ауыр ИЭ бар науқастарды сонымен бірге аутоиммунды 

көріністері бар науқастарға кешенді   емдеу шараларында  

плазмаферез - ОИК қаннан механикалық жою көрсетілген. Ол 

иммундық бұзылыстардың өсу қаупін азайтады. Емдік плазмаферез 

жеделдеу ИЭ аутоиммунды көріністері бар науқастарды емдеуде 

ГКС – ды қолдануға  балама болады. Қанды ультракүлгін 

сәулелендіру әдісі де кең қолдануға ие болды.   

 

Емнің тиімділігін бағалау 

Антибиотиктерді дұрыс таңдағанда  жағдайдың жақсаруы  3—

10 тәулігінде орын алады. 

Емнің тиімділік өлшемдері  болып табылады: 

 Жалпы жағдайының жақсаруы; 

 Дене қызуының тұрақтануы; 

 Бақылау бактериологиялық зерттеулердің теріс нәтижелері. 

3—10 тәулік ішінде емнен оң динамиканың болмауы 

антимикробты препараттың дұрыс емес таңдалғанын  және оны 

ауыстыру қажеттілігін көрсетеді. 

Антибиотиктермен тиімді емес емдеу хирургиялық араласуды 

қажет етеді.  ИЭ бойынша емі аяқталған  1 жылдан кейін, егер осы 

уақыт ішінде дене қызбасы жоғарыламаса,  ЭТЖ қалыпты деңгейде 

қалса, қаннан қоздырғыштар  анықталмаған пациенттер  

сауыққандар деп саналады. 

ИЭ қайталануы былай  бөлінеді: 

 ерте, ем аяқталғаннан кейін  2—3 айда; 

 кеш, 2—3 айдан  12 айға дейін. 

Ең жиі саңырауқұлақтық ИЭ өршиді (30% көп жағдайда). 

ИЭ қайталамалы дамуы 10% жағдайда мүмкін: 

 1 жылдан кейін немесе ИЭ бойынша емнен кейін; 

 1 жылға дейін, егер  қаннан басқа қоздырғыш анықталса 

(бірінші көріністе анықталмаған). 
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КАРДИОМИОПАТИЯ 

 

Кардиомиопатия – этиологиясы белгісіз миокардтың біріншілік 

зақымдалуы, жүрек қызыметінің бұзылуын шақыратын және 

коронарлы артериялардың, қақпақты  аппарат, жүйелік немесе 

өкпелік гипертензия, жүрек өткізгішінің сирек кездесетін 

ауруларынан  туындамайды (W.Brigden, 1957 ж). 

Кардиомиопатия  жіктелуі (WORD HEART 

FEDERATION,1995 ж): 

1) Дилатационды;  

- идиопатиялық, 

- отбасылық-генетикалық, 

- вирусты немесе/және аутоиммунды, 

- табылған жүрек-тамыр ауруларының  ассоциирленген түрі 

2) Рестриктивті; 

3) Гипертрофиялық; 

4) Қабынулық  түрі (ДКМП ауторебелсенді және вирусты түрі) 

5) оң жақ қарыншаның аритмогенді  дисплазиясы; 

6) жіктелмеген кардиомиопатиялар; 

7) Ерекше кардиомиопатия: 

- Ишемиялық; 

- Қақпақты ; 

- Гипертензивті; 

- Дисметаболикалық: - эндокринді: тиреотоксикоз, 

гипотериоидизм, 

Бүйрекүсті безінің жеткіліксіздігі, феохромоцитома, 

акромегалия және қант диабеті; 

- тұқым қуалайтын арулардың және инфильтрацияның 

жинақталуы: гемохроматоз, гликоген ауруының жинақталуы, 

Хурлер, Рефсума синдромы, Неман-Пик ауруы, Хэнда-Шуллер-

Кристиан, Фабри-Андерсон және  Ульрих ауруы; 

- электролиттердің жеткіліксіздігі мен тамақтанудың 

бұзылыстары: калий метаболизмінің бұзылысы,  магний 

жеткіліксіздігі, квашиоркор, анемия, бери-бери және селен  

жеткіліксіздігі; 

- амилоид: біріншілік, екіншілік, отбасылық және 

тұқымқуалайтын жүрек амилоидозы, отбасылық жерорта теңіздік 

қалтырау  және қариялық амилоидоз. 
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- Генерализденген жүйелер; 

- Бұлшық ет дистрофиясы; 

- Нейробұлшық еттік бұзылыс; 

- Тудың маңайындағы; 

- Аллергиялық және токсикалық (ішімдікті, радиационды, 

дәрілік). 

 

Дилатационды кардиомиопатия 

 

Дилатационды кардиомиопатия  (ДКМП) —  сол жақ  немесе 

екі қарыншаның да кеңеюімен және миокардты қабаттың жиырылу 

қызметінің бұзылысымен жүретін миокардтың зақымдалуы.  

Жүректің екі қарыншаның дилатациясынан пайда болған 

кардиомегалия, шығару фракциясының төмендеуі  және соңғы 

диастолалық көлемнің кеңеюі ДКМП өзіне тән белгісі болып 

табылады. Жүректің минуттық көлемінің төмендуі жүрек 

жеткіліксіздігінен  іркілісті дамытады.   

 

Этиология және патогенез 

ДКМП 50% аса науқаста этиологиясы белгісіз болып қалады. 

Мұндай жағдайда біріншілік немесе идиопатиялық  ДКМП 

жайында айтады. Анықталған вирусты миокардит ДКМП 15—35% 

себебі болса, 20% науқстарда ДКМП созылмалы алкоголизм 

әсерінен дамиды.  

Миокардты инфекциялық агенттің зақымдауынан туындаған 

миокардит аурудың негізгі себебі болып табылады. ДКМП ауратын 

науқастардың қанынан әр түрлі аутоантиденелерді тапқан жағдайда 

миокардтың аутоиммундық зақымдалуын көрсетеді. 

Зақымдаушы себептердың  әсерінен (токсикалық заттар, 

патогенді вирустар, қабыну жасушалары, антидене) 

кардиомиоциттердің жартылай жойылып, қалған жасушалар 

компенсаторлы гипертрофияға ұшырайды. Нәтижесінде  аурудың 

бірінші кезеңінде гипертрофирленген кардиомиоциттердің 

диастолалық босаңсуы зақымдалса да жүректің жиырылу қызметі 

қалыпты бола береді. Жекелеген бұлшық ет жасушаларының 

жойылуынан басқа өмірге қабілетті кардиомиоциттердің қабынулық 

медиаторлар әсерінен, мысалы, цитокиндерден  қызметі төмендеуі 

мүмкін. Бұл жүректің жиырылу қызметінің бұзылысына әкеледі.  
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Басқада зақымдаушы себептер миокард фиброзының дамуын 

ынталандырады, оның эластикалық қасиетін төмендетеді (яғни 

диатолалық қызметінің  бұзылысы) және жүрек қуысының 

дилатациясын дамытады.   

 

Диагностикалық өлшемдер  

Ауру физикалық жүктеме немесе тыныштықта  пайда болатын 

ентігумен дамиды. Созылмалы сол жақ  немесе оң жақ қарыншалық 

жеткіліксіздігімен қосарлана жүретін жүрек бұлшық етінің 

зақымдалуы мен жүрек ырғағының                бұзылысы 

(қарыншаүстілік, қарыншалық)  жетекші клиникалық симптомдар 

болып қызмет етеді.  

Науқастар тұрақты түрде мынаны  байқайды: 

 әлсіздік, тез жаршағыштық; 

 күшейтілген немесе жылдамтатылған жүрек қағуы, жүрек 

жұмысында үзілістер бар сияқты әсер; 

 физикалық жүктемемен байланыссыз, нитраттарды 

қабылдағанда басылмайтын, бірнеше сағаттан бірнеше күнге 

созылатын жүрек аумағындағы сыздап және тартып ауырсыну 

немесе дискомфорт,  

Бұл шағымдар спицифиалық емес және көптеген жүрек – 

қантамыр ауруларында кездеседі. 

Кіші және/немесе үлкен қан айналым шеңберінде қан айналым 

жеткіліксіздігінің құрамына кіреді: 

 физикалық жүктемеде және тыныштықта пайда болған ентігу; 

 жүрек астмасының ұстамалары, ортопноэ; 

 пароксизмальды түнгі ентігу, құрғақ жөтел; 

 акроцианоз, қол мен аяқтың бақайларының тоңуы; 

 әр түрлі айқындылықтағы перифериялық ісінулер  (тобықтар 

ісінуінен анасаркаға дейін), гидроторакс, асцит болуы мүмкін; 

 бауырдың ұлғаюы мен онық фиброзды қабықшасының 

(глиссонды капсуласының) созылуынан оң жақ қабырға астындағы 

ауырсыну сезімі; 

  никтурия, зәр мөлшерінің азаюы. 

 

Физикальдық  тексеру  

Кіші және/немесе үлкен қан айналым шеңберінде қан айналым 

жеткіліксіздігінің белгілері: 
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 Өкпе аускультация кезінде өкпенің төменгі бөліктерінде 

ылғалды ұсақ көпіршікті сырылдар; 

 Мойын веналарының ісінуі, әсіресе көлденең қалыпта; 

 гепатомегалия 

Онымен қоса  мұндай науқастарда жүрек бұлшық еттінің 

зақымдалуының белгілерін анықтайды: 

 жүректің I тон әлсіруі;  

 диастолалық шоқырақ ритмі; 

 жүрек ұшы түрткісінде сол жақ жүрекшенің дилатациясынан 

пайда болған,  митралды қақпақшаның жеткіліксіздігін көрсететін 

систолалық шуыл; 

 перкуссия кезінде жүректің аумағының кеңеюі. 

Зертханалық тексеріс 

Алғаш рет анықталған этиологиясы белгісіз кардиомегалия 

кезінде қанды серологиялық, иммунологиялық және биохимиялық 

кешенді  тексеру арқылы жедел инфекциялық және инфекциялық 

емес миокардитты анықтайды.  

Креатинфосфокиназа (КФК) және МВ-фракция (КФК-MB) 

деңгейінің жоғарлауы жедел миокардтың немесе нейробұлшық 

еттік ауруларды дәлелдейді. Жүректің миокардтың қабатындағы  

ишемиялық ошақты да ескерген жөн.   

Қандағы темір мен трансферрин деңгейінің жоғарлауы  ДКМП 

себебі болатын гемохроматозды дәлелдейді.     

Гипонатриемия мен креатинин, несепнәр (бүйрек қызметінің 

бұзылу белгілері),  фибриноген, альбумин, холинэстераза (бауыр 

қызметінің бұзылу белгілері) деңгейінің жоғарлауы   

гемодинамиканың айқын бұзылғандығының дәлелі.  

ЭКГ 

ЭКГ өзгерістер әр түрлі және ерекше емес. Құрамына кіреді: 

 әр түрлі ырғақ бұзылысы (ЖФ, қарынша үстілік және 

қарыншалық  экстрасистолия, тұрақсыз қарыншалық  тахикардия 

болуы мүмкін); 

 өткізгіштік бұзулысы (сол жақ Гис аяқшасының блокадасы 

ДКМП 20%, жиі QRS кешенінің ерекше емес кеңеюі,  P—Q 

интервалының ұзаруы); 

 СҚ және сол жақ жүрекше жүктеме/гипертрофия белгілері  (V1 

мен V6 тіркемелерінде R  тісшесінің амплитудасының ақырындап 

көтерілуі, V5 мен V6 тіркемелерінде   Q тісшесінің тереңдеуі); 
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 Т тісшесінің ерекше емес өзгеруі. 

 

ЭхоКГ 

Кардиомегалиямен аурутын науқастар зерттейтін негізгі әдісі. 

ДКМП кезінде эхокардиографиялық зерттеу жүрекшенің кеңеюімен 

қосарлана жүретін СҚ мен ОҚ дилатациясын, СҚ жиырылуының 

диффузды төмендеуін (СҚ шығару фракция    45—50% құрайды) 

анықтайды.  

Кеуде қуысының рентгенографиясы 

Кардиомегалия кезінде жүрек көлеңкесінің айқын кеңеюі, 

аурудың кеш дәрежелерінде  кіші қан айналымындағы іркілістер 

анықталады. 

Жүрек катетеризациясы 

Жүректің сол жақ бөлігін катетеризациялау СҚ диастололық 

қысымы толығымен бағалап, жүректің минуттық көлемін және 

шығару фракциясынның дәрежесін толық анықтайды.  Бұл әдіс 

инвазивті және бағасы қымбат болғандықтан тек  ЖЖ ауыр 

декомпенсация сатысында жүргізіліп жатқан терапия нәтижелігін 

бағалау үшін ғана қолданылады.    

Коронарография 

Бұл зерттеу ЖИА ауруын ДКМП даму себебі ретінде жоққа 

шығаруға мүмкіндік береді. (ЖИА кезінде СҚ систолалық қызметі 

коронарлы қан айналымнан кейін жақсарады).   

 

Емі  

ДКМП кез келген этиологиясы кезінде науқас физикалық 

жүктемені шектеу керек (бірақ төсектік тәртіп ЖЖ айқын 

декомпенсация сатысында ғана көрсетілген).  Емдәм бойынша 

сұйықтықты 1500 мл/тәу дейін және ас түзын шектеу керек.  

Науқастарды емдеу созылмалы ЖЖ қағидаларына сай  

клиникалық белгілерінің көріну дәрежесіне байланысты жүргізіледі.  

Антиаритмиялық дәрілерді керек болған жағдайда, төсектік 

тәртіп кезінде  тура әсер ететін антикоагулянттарды қолданады: 

 

Гепарин натрий т/а (жиі іштің шел май қабаты астына)  1 мл (5000 

БІР) 2 р/тәу тромбоциттерді бақылауымен барлық кезеңде төсектік 

тәртіп  

Надропарин кальций т/а (іштің шел май қабатына ) 0,3 мл (2850 ХБ) 
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1 р/тәу тромбоциттерді бақылауымен барлық кезеңде төсектік 

тәртіп  

Ревипарин натрий т/а (іштің шел май қабатына) 0,25 мл (1750 анти-

Xa ХБ) 1 р/тәу тромбоциттерді бақылауымен барлық кезеңде 

төсектік тәртәп  

Эноксапарин натрий т/а (іштің шел май қабатына) 0,2—0,4 мл (20—

40 мг) 1 р/тәу тромбоциттерді бақылауымен барлық кезеңде 

төсектік тәртіп. 

 

 

ФП бар, сыртартпасында  тромбоэмболиясы болған  науқастарға 

тікелей емес әсерлі антикоагулянттар тағайындалады: 

 

Варфарин ішке 10 мг  1—2 қабылдауды ХҚҚ немесе ЖК күнделікті 

бақылаумен жүреді 2—4 тәу. 

ХҚҚ тұрақты дәрежесіне жеткенде 2,0—3,0 тағайындайды: 

Варфарин ішке 2—10 мг 1 р/тәу, ұзақ уақыт. 

Баламалы  дәрілер керегінде қолданады: 

Фениндион ішке по 30 мг 3—4 р/тәу (күнделікті ХҚҚ тексеру 

арқылы), 2—3 тәу. 

ХҚҚ тұрақты дәрежесіне жеткенде 2,0—3,0 тағайындайды: 

Фениндион ішке 30 мг 1—2 р/тәу, ұзақ уақыт. 

Тікелей емес антикоагулянтың мөлшері ХҚҚ деңгейіне 

негізделіп, жеке тағайындалады. ХҚҚ тұрақты көрсеткіштерге   қол 

жеткізгенде әр 4—6 апта сайын қанның ұюын тексереді. ДКМП 

себебін анықтау этиотропты емін жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

Гипертрофиялық кардиомиопатия 

 

Гипертрофиялық кардиомиопатия (ГКМП) — жиі 

ассиметриялы, СҚ және/немесе ОҚ гипертрофиясымен 

сипатталатын және қарыншааралық пердеге жайылатын (ҚАП) 

миокардтың зақымдалуы.  

Қазіргі таңда клиникалық тәжірибеде ГКМП гемодинамикалық 

жіктелуі қабылданған: 

 Обструктивті түрі: СҚ шығу бөлімінде систолиялық градиент 

қысымы тыныштықты  30 мм сын.бағ. тең немесе одан жоғары ( 

Эхо-КГ –доплер мәліметтері бойынша 2,7 м/с). 
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 Латентті түрі: тыныштықты градиент қысымы 30 мм сын.бағ. 

төмен; жүктемелік сынама жүргізгенде 30мм сын.бағ. тең немесе 

одан жоғары. 

 Обструктивті емес түрі: тыныштықта да, жеке жүктемелік 

сынамасын жүргізгенде де градиент қысымы 30 мм сын.бағ. төмен.  

Градиентті шығар жолдарында  Доплер-ЭхоКГ көмегімен өлшеу 

қабылданған, бұл ГКМП кезінде жүрек катетеризациясын қажет 

етпейді (коронарлы артериялардың немесе жүрек қақпақшаларының 

атеросклерозды зақымдануына күдік туған жағдайдан басқа). 

 

Этиологиясы және патогенезі 

 

 50% жағдайда ГКМП отбасылық түрін анықтайды. 

Тұқымқуалау түрі – толық емес пенетраттылығымен аутосомды-

доминантты болады. Отбасылық түрінен басқа, қарттарда ГКМП 

гипертониялық және ГКМП споралық түрін ажыратады.  

Ауру дамуының бірнеше патогенетикалық механизмін бөледі: 

қарыншааралық перденің гипертрофиясы, СҚ шығу бөлігінің 

бітелуі, СҚ миокардының босаңсу бұзылысы, миокард ишемиясы. 

ГКМП кардиомиоциттердің ретсіз жергілікті немесе диффузды 

орналасуы, бұлшықет тінінің фиброзды тінмен ығысуы, 

интрамуральды коронарлы артериялар қабырғасының қалыңдауы 

тән. Миокард созылуының төмендеуі және диастолалық 

дисфункция  аурудың негізгі патофизиологиялық ерекшелігі болып 

табылады. Ауыр жағдайларда СҚ толуы рестриктивті тип бойынша 

бұзылған.  

 

Диагностикалық өлшемдері 

 

ГКМП диагнозы отбасылық сыртартпада (сонымен қатар 

сыртартпада туысқандарының жас кезде кенеттен өлуі туралы 

ақпарат), клиникалық көрінісіне, физикалық зерттеу нәтижелеріне, 

ЭКГ (ЭКН холтерлік мониторлауы) және ең басты Эхо-КГ 

мәліметтеріне негізделіп қойылады. Бөлек жағдайларда миокард 

сцинтиграфиясына және диагностиканың инвазивті әдістеріне 

(жүрек катетеризациясы, коронарография, миокард биопсиясы) 

жүгінеді.  
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Шағымы 

СҚ шығарушы жолдарының  орташа айқындалатын 

обструкциясында клиникалық көріністер болмайды. СҚ мен СЖ 

диастолалық қысымының жоғарылауына алып келетін, СҚ 

диастолалық толуының бұзылысымен негізделетін ең жиі шағымы 

ентікпе болып табылады. Одан басқа әлсіздік, тез шаршағыштық, 

бас айналуы, жүрек жұмысының ырғақсыздығы, естен тану және 

есеңгіреу алды жағдайы байқалады. Симптомдардың айқындылығы 

СҚ шығару жолдарының  обструкция дәрежесіне байланысты емес. 

ЖИА жиі болмаған жағдайда кеудеде атипті ауырсынулар және 

стенокардия ұстамалары болуы мүмкін. 

 

Физикалдық  зеттеу 

Қарау кезінде ауруға тән клиникалық көріністер болмайды. 

Пальпация кезінде 5 қабырға аралықта орналасатын, жиі солға 

ығысқан биік, жайылмалы жүрек ұшы түрткісі анықталады. Пульс 

жиіленген, кейде диктотикалық. Аускультацияда обструктивті 

ГКМП негізгі диагностикалық ерекшелігі төстің сол жағынан 

төртінші қабырға аралықта және жүрек ұшында анықталатын 

шығарымдағы систолалық шу болып табылады. 

 

Зертханалық зерттеу  

Кеңінен таралған басқа кардиологиялық ауруларды жоққа 

шығару мақсатында қанды зерттеу (липидтер спектрі, миокард 

некрозының биомаркерлері,  қанның электролитті қосылысы, қан 

сарысуының глюкозасы), бүйректің, бауырдың функционалдық  

жағдайын бағалау және қан мен зәрді жалпы клиникалық зерттеуін  

жүргізу қажет.  

 

Аспаптық  зерттеу 

Аспаптық  зерттеу әдістеріне кіреді: ЭКН, кеуде қуысының  

рентгенологиялық зерттеуі, ЭКГ Холтерлік мониторлауы, ЭхоКГ, 

МРТ 

 

Электрокардиография  

Барлық науқастарға ЭКГ 12 тіркемеде жасау керек. 

Гипертрофияланған кардиомиопатияның ЭКГ тән негізгі белгілері: 

 СҚ миокардының күштеме  және/немесе гипертрофиясы; 
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 Кеуде тіркемелерінде теріс Т тісшесінің болуы СҚ 

миокардының ассиметриялы гипертрофиясының әсері; 

 II, II и AVF  тіркемелерінде атипті терің Q тісшесі; 

 Жүректің ырғағының және өткізгіштігінің бұзылысы (жүрекше 

фибрилляция, қарыншалық  өткізгіш бұзылысы, әр түрлі дәрежедегі 

Гисс шоғырынң сол жақ аяқшасының блокадасы). 

 

Кеуде торының рентгенографиясы 

Науқастарды рентгенологиялық зерттеу кезінде СЖ мен СҚ 

ұлғаю белгілері, жүрек көлеңкесі қалыпты болып, бірақ қолқаның 

жоғарылаған бөлігінің дилатациясы  анықталады.    

 

ЭКГ Холтерлік мониторинг жүрек өткізгіштік бұзылысының, 

кенеттен болатын өлім себебіне әкелетін қауіп түрін, жүрек 

жұмысның дербес жүйке жүйесіне әсер етуін анықтап  береді.   

  

Жүректің ультрадыбыстық зерттеу ГКМП диагностикасында 

«алтын» стандарт болады. УДЗ- диагностикалық өлшемдері: 

 Сол жақ қарынша миокардының асимметриялық 

гипертрофиясы; 

 Сол жақ қарынша шығарушы бөліктерінің обструкциясы; 

 Митралды қақпақшаның алдыңғы жармаларының систола 

алдылық қозғалысы және онық дистола кезінде қарыншааралық 

пердемен жанасуы (SAM- құбылысы); қолқа қақпақшасының 

систолалық дірілі. 

 

Емі  

Емдеу мақсаты: 

 Арудың клиникалық белгілерін азайту. 

 СЖЖ дамуын ақырындату. 

 Кенеттен  болатын өлім мен тромбоэмболияның  алдын алу. 

 Үдемелі миокард гипертрофиясына әкелетін, 

нейрогуморальдық жүйеге әсер ету 

Америкалық және Еуропалық кардиологтардың консенсусында 

(2003ж.)  ВСС қауіптілігін стратификациясына негізделіп ГКМП 

сырқат науқастарды жүргізу алгоритмі жасалды, үдемелі жүрек 

жеткіліксіздігі, өмірге қауіпті аритмиялардың бар жоқтығына, 

міндетті гендік кемістікке тексеру керек  9 -сурет). 
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9-сурет.  ГКМП клиникалық даму нұсқалары бойынша емдеу 

стратегиясы (АСС/АНА/ESS, 2003) 
 

Тұрақты, қатерсіз ағымды ауруы бар науқастарға ß-

адреноблокатор (метопролол, бисопролол, бетаксолол) және 

аурудың асимптомды немесе аз симптомды түрінде верапамилдың 

мөлшері  жеке таңдалып, медикаментозды терапия жүргізіледі. Бұл  

санаттағы науқастары амбулаторлық жағдайда тексерулер мен 

зерттеу әдістерін жүргізуді талап етеді.  

ГКМП-мен ауыратын науқастардың популяциясы КӨ жоғары қауіпі 

Патологиялық 

генотиптің 

фенотиптік 

көріністерінің 

болмауы  

Сипмтомның жоқтығы 

немесе айқындылығының 

төменділігі 

Емдік кірісусіз 

бақылау    

Емдеу 

Β-блокаторлар 

Сипмтомның жоқтығы 

немесе айқындылығының 

төменділігі 

Симптомдардың өршуі 
Жыбыр аритмиясы 

Верапамил 

Дизопирамид 

Емдеу Кардиоверсия 

ЖЖЖ бақылау 

Антиколагулянттар 

Медикаментозды 

емдеуге 

рефрактерлік 
Обструктивті 

ГКМП 

Обструктивсіз 

ГКМП 

Соңғы 

кезең 

Жүректен кейінгі 

жүктемені 

төмендету 

Диуретиктер  

Дигоксин 

Β-блокаторлар 

Спироналактон 

 

Жүрек 

трансплантациясы 

Алкогольді 

септальді абляция 

DDD 
Хирургия: септальді 

миэктомия 
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ГКМП-ның үдемелі ағымымен ауратын науқастарға 

кардиохирургиялық емдеу коррекциясымен (миосептэктомия, 

митралды қақпақша пластикасы  немесе протездеуі, кардиовертер-

дефибриллятор имплантациясы, бивентрикулярлы стимуляция) 

белсенді емдеу тәсілі  ұсынылады. 

Негізгі медикаментозды терапиясының науқастарын  теріс 

инотропты әсері бар  β-адреноблокатормен (метопролол, 

бисопролол, бетаксолол) жеке тұлғалық  мөлшерін таңдап емдейді.  

Осындай  санаттағы науқастар жыл сайынғы арнайы 

мамандандырылған ауруханаға жатуы керек.   

Трансформацияға  ұшырау жоғарғы дәрежедегі 

«дилатационды» кезеңіндегі науқастарда емдеу стратегиясы 

созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің жалпы терапиясына негізделіп 

құралып, ААФ   ингибиторлары, жүрек гликозидтері, β-

адреноблокаторды және спиронолактонды  абайлап тағайындайды. 

Бұл санаттағы науқастар жүректің тарансплантациясына негізгі 

үміткерлер болып табылады.  

Әсер етуі дәлелдігіне  ешқандай күмән келтірмейтін 

(ұсынылған I класс, дәлілдік деңгейі А) негізгі препараттар ретінде 

Америкалық және Еуропалық кардиологтардың  қоғамы (2003г.) 

ГКМП емдеуде β-адреноблокаторлар мен кальций 

антогонистерінің гидроперединді емес тобын (верапамил, 

дилтиазем) қолдануды ұсынса да, артықшылықты  бета-

адреноблокаторға беріліп отыр (кесте 27). 

 

27- кесте. ГКМП ауратын науқастарға β-адреноблокаторлар 

мөлшерін таңдау 

 
дәрілер  1-2-і 

апта 

3-4-і 

апта 

5-7-і 

апта 

 8-аптадан  

бастап 

мақсаттық  

мөлшер 

Метопролол 

сукцинат 

12,5мг×2 

р\с 

25мг×2 р\с 50мг×2 р\с 50мг×2 р\с 50-

75мг×2р\с 

Бисопролол 2,5мг×1 р\с 5мг×1 р\с 7,5мг×1 р\с 10мг×1 р\с 10мг×1 р\с 

Бетаксолол 2,5мг×1 р\с 5мг×1 р\с 7,5мг×1 р\с 10мг×1 р\с 10мг×1 р\с 

 

ГКМП обструктивті емес түрінде немесе бронх демікпесімен  

ауратын науқастар β-адреноблокаторларды көтере алмаса кальций 

антогонистерін,  фенилалкиламин туындыларын (верапамил) және 

бензотиазепин туындыларын (дилтиазем) қабылдайды.   Мөлшері 
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жеке тағайындалады (верапамил 120-320 мг мөлшерінде бастайды, 

дилтиазем–18-480мг./тәу).  Дәрілер миокардтың диастололық 

дисфункциясын, миокард ишемиясын және СҚ жиырылуын 

төмендету арқылы әсер етеді. Верапамил теріс зарядты 

инотроптарға вазодилатациялық әсер етіп, нәтижесінде градиент 

жоғарылап обструкция, өкпе ісінуі және кардиогенді шок даму 

арқылы гемодинамикаға кері әсер етеді.  Осы себебіне байланысты 

обструкциясы бар  науқастарға абайлап пайдаланған жөн.  

ГКМП науқастарда симпатоадреналды және ренин-ангиотензин 

жүйесінің белсенуі байқалғандықтан, емдеудің басты бағыты 

ретінде ангиотензин II жағымсыз  әсерін жою болып табылады.  

Сондықатанда қосымша препарат ретінде (дәлелдік деңгейі В) 

ААФ  ингибиторларын (28-кесте) боструктивті емес науқастарда 

қолданады. Бұл топ дәрілері вазодилатациялық қасиетіне 

байланысты  алдыңғы және кейінгі жүктемені төмендетіп, 

диастолалық көлем мен обструкцияны ынталандырғандықтан  

обструктивті түрінде қарсы көрсеткіш болады. Осыған байланысты 

ААФ ингибиторларын тағайындамас бұрын науқаста СҚ шыға 

берісінде обструкцияның (онық ішінде жасырын түрі) жоқтығына 

көз жеткізген дұрыс. ААФ ингибиторларын ГКМП обструктивті 

емес, жиі симмертиялық түрінде ғана ұсынылады   

 

28-кесте.  ГКМП обструктивті емес түрін  емдеуде ААФ               

ингибиторларын қолдану 

 
Препараттар Бастаушы 

мөлшері 

Терапевтік 

мөлшері 

Барынша жоғары  

мөлшері 

Эналаприл 2,5мг×2 р\с 10мг×2 р\с 20мг×2 р\с 

Лизиноприл 2,5 мг×1 р\с 10мг×1 р\с 20мг×1 р\с 

Рамиприл 2,5мг×2 р\с 5мг×2 р\с 5мг×2 р\с 

Периндоприл 2мг×1 р\с 4мг×1 р\с 8мг×1 р\с 

Фозиноприл 5мг×1 (2) р\с 10мг×1 (2) р\с 20мг×1 (2) р\с 

 

ААФ  ингибиторларының  брадикинин-жанама әсерінің болуы 

оларды  ГКМП қолдануын шектейді және оларға қарағанда  

ангиотензин II рецепторларының  антагонистерін 

тағайындауға артықшылық  береді. Ангиотензин II 

рецепторларының  антагонистерін ГКМП тағайындағанда бірнеше 

нұсқауларды орындалуын талап етеді: 
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 Емдеуді үлкен мөлшерден бастау керек; 

 Жартылай шығару кезеңі аз болатын, тексеретін препарат 

қолданған жөн  (лозартан); 

 дәрінің мөлшерін біртіндеп жоғарылату арқылы  мақсатты 

мөлшерге дейін жету қажет; 

 ұзақ уақыт емдеу кезінде бір рет қана қабылданатын дәрілерге 

көңіл бөлген жөн (ирбесартан, телисартан, кандесартан). 

Ең жиі қолданатын ангиотензин ІІ рецепторының антоганисты 

және оның мақсатты мөлшері  29-кестеде көрсетілген. 

 

29-кесте. ГКМП емдеу кезіндегі  ангиотензин ІІ рецепторының 

антоганистері  

 

Дәрілер  Терапиялық мөлшері  

Лозартан 50-100 мг\тәу 

Эпросартан 300-600 мг\тәу 

Вальсартан 80-320 мг\тәу 

Кандесартан 4-32 мг\тәу 

Ирбесартан 150-300 мг\тәу 

Телмисартан 40-80 мг\тәу 

 

ГКМП ауратын науқастарға антиангиналды препараттарды,  

жүктеме алды және кейінгі жүктемені төмендететін 

(дигидропиридинді  кальций антагонистерін әсіресе олардың β-

блокаторлармен қосып беруге болмайды), обструкцияны 

өршететіндіктен жүрек гликозидтерін де тағайындамайды.  ГКМП 

науқастарында жүрек гликозидтері кенеттен болған өлім себебі  

болуы мүмкін. ГКМП науқастарында жүрек жеткіліксіздігің өршуі 

мен ауыр СЖЖ  (ФК III-IV) дамыса, СЖЖ емдейтін  негізгі топ 

препараттарын қолдану ұсынады:   ААФ ингибиторы, β-

блокаторлар, диуретиктер, альдостерон  антагонистері, жүрек 

гликозидтері, ангиотензина II рецепторларының  блокаторы. 

СЖЖ кешенді терапиясында ұтымды  үш нейрогормоналды 

модуляторларды санау қажет– ААФ  ингибиторы + β-блокатор + 

альдостерон антагонистері (спиронолактон). 

Декомпенсация сатысының өршуі кезінеде спиронолактон 

жоғарғы мөлшерде 100-150 мг/тәу, компенсация сатысына жеткенге 

дейін 1-2 аптада таңертен және түскі уақытта  –  бір реттік немесе  2 
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рет қабылдап, кейін мөлшерін төмендеу керек.  Содан кейінгі 

уақытта 25-50 мг\тәу аз мөлшерін, нейрогумаральды модулатор 

ретінде ААФ  интибиторларын  және  β-блокаторлар  қосымша 

тағайындау ұсынылады.  

ГКМП диуретиктермен емдеуді аз мөлшерден бастап  (әсіресе 

бұрын зәр шығаратын дәрілер алаған науқастарда) соңынан 

мөлшерін таңдау керек. Таңдауды тиазидты диуретиктерге 

(гипотиазид) берген жөн, тек  олардың әсері жеткіліксіз болғанда   

ілмектік диуретиктер (фуросемид, урегит, торасемид) қолдану 

керек.  ГКМП науқастарында СЖЖ өршіген жағдайда  альдестерон 

антагонистерін ААФ ингибиторларын және диуретиктармен бірге 

тағайындау ұсынылады.   ГКМП науқастарында СЖЖ емдеуде жиі 

қолданылатын диуретиктер  30 – кестеде көрсетілген. 

 

30- кесте. ГКМП кезінде СЖЖ емдеуде диуретиктардің 

мақсаттық  мөлшері 

 
Дәрілер  СЖЖ  ФК ШФЖ Бастапқы  

мөлшері 

Барынша 

жоғары  

мөлшері 

Тиазидты 

Гидрохлортиазид II- III > 30 мл\мин 25 мг 1-2р\с 200 мг\тәу 

Индапамид SR II > 30 мл\мин 1,5 мг 1р\с 4,5 мг\тәу 

Хлорталидон II > 30 мл\мин 12,5 мг 1р\с 100 мг\тәу 

шумақтық  

Фуросемид IV > 5 мл\мин 20 мг 1-2р\с 600 мг\тәу 

Буметанид II – IV > 5 мл\мин 0,5 мг 1-2р\с 10 мг\тәу 

Этакрин 

қышқылы 

II – IV > 5 мл\мин 25 мг 1-2р\с 200 мг\тәу 

Торасемид II – IV > 5 мл\мин 10 мг 1р\с 200 мг\тәу 

 

ГКМП емдеуде және  болжамына әсер ететін, қосымша 

дәрілердің ішінде антиаритмиялық дәрілер (дизопирамид, 

амиодарон) клиникалық көрінісі арқылы реттеледі (дәлілдік 

деңгейі С). 

   

ГКМП науқастарының аз бөлігінде дәстүрлі фамакотерапия 

ауру симптомдарын әсерді басқаруға мүмкіндік бермейді, ал 

төмендеген өмір сапасы науқастарды қанағаттандырмайды. Бұндай 

жағдайда сұрақты хирургиялық әдісті  қолдану арқылы шешеді.  
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Рестриктивті кардиомиопатия 

Рестриктивті кардиомиопатия (РКМП) — бұл систолалық 

қызметі  және қалыпты жүрек қабырғасы қалыңдығыны сақталған 

кезінде жүректің бір немесе екі қарыншаларының диастолалық 

толуының бұзылысымен сипатталатын миокардтың зақымдануы.  

Этиологиясы және патогенезі  

РКМП себептері әр түрлі. Классикалық РКМП эозинофилиямен 

немесе эозинофилиясыз идиопатиялық миокардты фиброзды және 

эндомиокардиальды фиброзда дамиды. РКМП басқа себептеріне 

инфильтративті аурулар, соның ішінде лимфомалар, саркоидоз, 

амилоидоз, гемахроматоз және гликогеноздар жатады. Көп 

жағдайларда РКМП себебін анықтау мүмкін емес.   

Аурудың негізінде миокардтың инфильтративті зақымдануы 

және эндомиокардиальді фиброз салдарынан қарыншалардың 

босаңсуының төмендеуі жатыр. Нәтижесінде қарыншалар 

толуының бұзылысы қуыстарындағы соңғы диастолалық қысымның 

жоғарылауына, жүрекшелердің дилатациясы мен жүктемеленуіне 

және өкпелік гипертензияға алып келеді. Жүректің систолалық 

қызметі ұзақ уақытқа дейін бұзылмайды, тіпті қарыншалардың 

дилатациясы да байқалмайды. Олардың қабырғалары  шамалы 

қалыңдаған (амилоидоз және лимфома жағдайларынан басқа).  

Кейін эндокардтың өршімелі фиброзы жүректің диастолалық 

қызметінің бұзылысына және көрінісінде ОҚ толу бұзылысы 

маңызына ие созылмалы ЖЖ еміне резистенттіліктің дамуына алып 

келеді. 

 

Диагностикалық өлшемдері 

РКМП диагнозы отбасылық сыртартпаға, клиникалық 

көрінісіне, физикалық зерттеу нәтижелеріне, ЭКГ, ЭхоКГ 

мәліметтеріне, кеуде қуысы мүшелерінің рентгенографиясына, 

компьютерлі томографиға немесе магнитті резонансты 

томографияға, сонымен қатар жүрек катетеризациясы мен 

эндомиокардиальды  биопсияға негізделіп қойылады. 

Жиі шағымы ерекше емес: әлсіздік, шаршағыштық, жүрек соғу 

сезімі, кейде ешқандай жүктемеге байланыссыз және нитраттармен 

басылмайтын жүрек маңының ауырсынуы жатады. Жүрекше-

синустық немесе АВ-түйіннің зақымдалу нәтижесінде естен тану, 

бас айналу болуы мүмкін. Сонымен қатар үлкен және кіші 
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шеңбердегі қанайналым жеткіліксіздігі көріністері байқалуы 

мүмкін: 

 Аускультацияда екі өкпенің төменгі бөліктеріндегі ылғалды  

кіші көпіршікті сырылдар; 

 Дем алғанда үлкейетін, әсіресе көлденең қалыпта мойын 

веналарының ісінуі (Куссмауль симптомы), югулярлы 

флебограммада Y күшті төмендеуі (ерте диастолалық толу фазасы);  

 гепатомегалия. 

Жүрек бұлшық еттерінің зақымдалу көріністері жоқ: 

перкуссияда жүректің тұйықталу шекаралары кеңеймеген, жүрек 

ұшы түрткісі өзгеріссіз. Жүрек аускультациясында кейде митральді 

және/немесе үшжармалы қақпақшаларда систолалық шу, өкпелік 

артерия үстінен II тон акценті естілуі мүмкін (өкпелік гипертензия).  

ЭКГ өзгерістері ерекше емес, СҚ гипертрофиясы белгілері, ST 

сегменті және Т тісшесінің ерекше емес өзгерісі болуы мүмкін. Жиі 

қарыншаішілік өткізгіштік бұзылысы және аритмиялар анықталады.  

ЭхоКГ көмегімен әдетте бірден диастолалық қызметінің 

бұзылысымен (доплер-ЭхоКГ кезінде рестриктивті тип бойынша 

диастолалылқ толу) бірге СҚ қалыпты систолалық қызметін және 

өкпе артериясы қысымының жоғарылау белгілерін анықтайды. 

ЭхоКГ ДКМП және ГКМП жоққа шығаруға көмектеседі, бірақ 

констриктивті перикардитті жоққа шығару үшін ақпаратты емес. 

Кеуде қуысы мүшелерінің рентгенографиясы қалыпты немесе 

шамалы үлкейген жүрек көлемдерін, өкпедегі іркіліс көлемін 

көрсетеді. Жүрек катетеризациясы кезінде диастолалық 

дисфункцияның рестриктивті түрін дәлелдейді: қарыншалардағы 

қисық қысым «құлау және үстірт» көрінісін көрсетеді. Соңғы 

диастолалық қысым ОҚ қарағанда СҚ жоғары.  

 

Емі  

Емдеуді ЖЖ жалпы қағидаларына сай, клиникалық ауырлық 

дәрежесінің көрінуіне тәуелсіз жүргізіледі.  Жүрек гликозидтерін 

жүрек қуысының дилатация болмаған кезде төменгі әсер етуіне 

байланысты тағайындамайды. Аритмияның симптоматикалық 

терапиясын жүргізеді. Ауыр аритмия және блокада кезінде 

жүрекішілік кардиовертер-дефибрилляторы немесе ЭКС қоюды 

қажет етеді.  
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Жүрекішілік тромбтар анықталған жағдайда  тура емес әсерлі 

антикоагулянттар тағайындайды.   

Гемохроматоз кезінде негізгі аурына әсер ету арқылы жүрек 

жұмысын қалпына келтіруге тырысады. Саркоидоз кезінде ГКС  

миокардтағы патологиялық өзгерістерге әсер етпейді.  

Эндокардиалды фиброз кезіндегі эндокард резекциясы  

митралды қақпақшаны протездеу  науқастың жағдайын кейде 

жақсартады. 

Жүрек трансплантациясы жалғыз түбегейлі дұрыс әдіс болып 

табылады.   

 

 

ДИСЛИПИДЕМИЯЛАР 

  

Дислипидемия – бұл липопротеидтер мен майлар түзілуінің, 

алмасуының және  циркуляциядан  шығарылуының бұзылысынан  

қан айналымында олардың мөлшерінің төмендеуі немесе 

жоғарылауына  әкелетін  тұқым қуалайтын немесе жүре пайда 

болған ауруы.  

Дислипидемияға липидтік байланыстағы бұзылыстардың кең 

спектрі жатады, соның жартысы жүрек–қан тамыр ауруларының 

алдын-алуда маңызды рөл атқарады.  Дислипидемия басқа аурулар 

әсерінен (екіншілік дислепидемия)  немесе тұқым қуалуға 

бейімділік пен қоршаған ортаның қолайсыздығынан дамуы мүмкін.  

Барлық науқастар  себептер жиынтығы, жүйелердің 

зақымдануы мен басқа да жүйелердің қосарланған патологиялары 

жүрек–қан тамыр ауруларына қауіптілігінің дәрежесіне қарай  

жіктелуі дұрыс деп санайды (ЖТ қаупі). 

           Қауіптілікті бағалау кезінде Еуропалық SCORE кестесіне 

негізделген  есептік кестені қолданады. Бұл кестенің мәліметтері 

эпидемиологиялық зерттеулерге негізделген.  SCORE моделі 

бойынша қосылған ЖТ қауіптілігі есептелген, онда соңғы 10жыл 

ішінде жүрек – тамыр ауруларынан қайтыс болатындардың 

абсолютті қауіптілігі көрсетілген.  

Терапиялық әдістер негізгі қауіптілікке  есептеліп таңдалған. 

Науқастары қауіптілік дәрежесіне қарай бөлу салыстырламы 

өзгерістерге әкелетінін білген жөн, бірақ бұл әдістің қарапайым 

болуын ескере отырып ұсынады.    



302 

 

Төменгі қауіптілік кестесі жүрек – тамыр аурулары бойынша  

өлім–жітім көрсеткіші төмен  Бельгия, Франция, Греция, 

Люксембург, Испания, Швейцария, Португалиада және тағы да 

басқа мемлекеттерде  қолдау ұсынылған (31- кесте).  Жоғарғы 

қауіптілік кестесі қалған барлық аудандарға арналған (32- кесте).  

   31-кесте. SCORE төменгі қауіптілік кестесі [ ЕОК/ЕОА 

дислипидемияны емдеу бойынша ұсыныстар  2011] 

 

 
 

10 жыл ішінде жүрек – тамыр аурулары бойынша  өлім–

жітімнің даму қаупінің пайыздық көрсеткіші, %. 

Қауіпті бағалау үшін науқастың жынысына, жасына және 

темекі тарту жағдайына сай кестені таңдау керек; содан соң кесте 
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ішіндегі сол науқастың АҚ мен ЖХС деңгейіне сай болатын 

торшаны алу керек. Науқас келесі жастық санатқа жеткенде 

өзгеріске сай  қауіпті қайта есептеу керек. 

Қосымша себептердің болуы (тығыздығы жоғары 

липопротеиндер холестерині (ТЖЛП ХС) деңгейінің төмен болуы, 

үшглицеридтердің  (ҮГ) жоғары деңгейде болуы ЖТ 

асқыныстарының жиынтық қаупін жоғарылатады. 

 

32- кесте. Кесте SCORE жоғарғы қауіпі [ЕОК/ЕОА 

дислипидемияны емдеу ұсыныстары бойынша, 2011] 

 

 
10 жыл ішінде жүрек – тамыр аурулары бойынша  өлім–жітімнің даму 

қаупінің пайыздық көрсеткіші, % 
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Қауіп тобына сипаттама  

1. Өте жоғарғы қауіп тобы 

- ЖТЖ зақымдалуы бар (инвазивті немесе инвазивті емес 

әдістер – коронарлы ангиография, күйзелісті  – эхокардиография, 

ультрасонография и т.б.), басынан өткерген миокард инфаркты, 

жедел коронарлы синдром (ЖКС), коронарлы реваскуляризация 

(теріастылық әдіс көмегімен стент қою, және басқада 

реваскуляризациялық ем-шаралар), ишемиялық инсульт, 

перифериялық артериялардың атеросклерозы. 

-  ҚД  2 түрі, ҚД 1 түрінің нысана мүшелерінің зақымдалуы бар 

науқастар  (мысалы микроальбуминурия) 

- аз мөлшерде немесе қызметінің ауыр зақымданулары  бар 

созылмалы бүйрек ауруларымен ауратын науқастарда (СБА) 

(шумақтық фильтрация жылдамдығы  (ШФЖ)< 60 мл/мин/1,73см
2
).  

- 10жылға есептелген қауіптілік SCORE ≥ 10%. 

2. жоғарғы қауіп тобы 

- қауіп себебіның біреуі ғана бар, мысалы тұқым қуалайтын 

гиперхолестеринемя және ауыр гипертензия 

- 10жылға есептелген қауіптілік SCORE ≥ 5% және < 10%. 

3. орташа қауіп тобы  

Егерде науқастарда есептелген қауіптілік SCORE ≥ 1% және  5 

%аз  болса ғана орташа қауіп  санатына жатқызылады. Сыртартпада 

коранарлы артериялардың аурулары, абдоминальдық семіру, 

физикалық белсенділігі төмен, ХС ТЖЛП, ТГ, СРБ, фибриноген, 

гемоцистеин және т.б  мөлшері жоғарлаған болса,  қауіптілікте 

жоғарлайды. 

4. Төменгі қауіптілік тобы 

Қауіптік SCORE < 1% аспайтын науқастар. 

 

Липидтердің зертханалық бағалауы 

 

Қауіп тобына скринингтік бағана ер адамдарда  ≥40жаста, ал 

әйел адамдарда ≥50жаста  липидтік спектрді есептей отырып, 

менокідірістің басталуы немесе басқа себептердың бар болуын 

ескере отырып береді.  Науқаста атреосклероз немесе ҚД 2 түрінің 

клиникасы болса жасына байланыссыз жоғарғы қауіп тобына 

жатады; оларға липидтік жағдайды тексеру ұсынылады. 

Сыртартпада жанұясында ЖИА бар болса, онда скирингтік 
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тексерілуден өтуі қажет. Артериалды гипертензиямен аурыратын 

науқастарда матоболикалық бұзылыстар мен дислипидемияны 

анықтау мақсатында тексеріс жүргізу керек.  

Жүрек – тамыр патологиясының даму қаупі ДСИ жоғарлауына 

байланысты, экспоненциалды ДСИ (ИМТ) >27 кг/м
2
 болғанда 

тәуелді болады. Липидті спектордың базалық бағалауын ЖХ,ТГ, 

ТЖЛП-ХС  және тығыздығы төмен липопротеидтерді Фридвальд 

формуласын пайдалау арқылы есептейді,    ТГ>4,5 ммоль/л (>400 

мг/дл) немесе тура әдіспен шығарады.  Липидті спекторды бағалау 

холестерин (Х-не- ТЖЛП (Х-не-ЛПВП) байланыспаған, ЖХ/Х-

ТЖЛП деңгейі арқылы да анықтауға болады. Фридвальданың 

липидті ммоль/л параметрінде анықтау формуласы келесідей 

болады: Х-ТТЛП=ОХ—Х-ТЖЛП—ТГ/2,2; мг/дл анықтау үшін: Х-

ТТЛП=ОХ—Х-ТЖЛП—ТГ/5. 

 

Емі  

Дислипидеминың терапиясы кезінде Х-ТТЛП деңгейі негізгі 

нысана болып табылады. Гиперхолестеринемиядан (СТТ) емделіп 

жатқан >170 000 біріккен науқастар тобына жүргізілген клиникалық 

зерттеудің соңғы мета-талдауының қорытындысы бойынша, Х-

ТТЛП деңгейі төмендесе жүрек –тамыр ауруларының  мөлшерге 

тәуелділік жиілігінің төмендейтіні анықталды. Жүрек – тамыр 

патологиясымен байланысты өлім –жітімнің 22% төмендеуі, Х-

ЛПНП деңгейінің әр 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) төмендеуімен сәйкес 

келеді. [CholesterolTreatmentTrialists’ (CTT) Collaboration. Lancet 

2010].  

Медикаментозды емес терапия құрамына кіретіні өмір сүру 

салтын өзгерту болып табылады  (емдәм, дене салмағын қадағалау, 

тұрақта физикалық жүктеме). 

 Медикаментозды терапия 

Статиндер 

Статиндер ЖХС және ХС ТТЛП деңгейін төмендете отырыпн, 

ЖТА әсерінен болатын аурулар мен өлім-жітімнің біріншілік және 

екіншілік алдын-алушысы болып табылады. Сонымен, статинді 

препараттар гиперхолестеринемияны (ГХС) емдеуде таңдаулы  

препараттар  болып саналады. 

 

Липидті төмендетуші терапияны таңдаудағы жалпы жағдайлар: 
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-  ЖТ қауіптіліктің дамуын бағалау 

- науақстарды ЖТ қауіптілігін төмендету үшін ынталандыру  

- ХС ТТЛП мақсатты деңгейлерін  анықтау 

- мақсатқа жету үшін ХС ТТЛП қаншалықты төмендету керек 

пайызын  анықтау  

- препаратты таңдау 

- нәтижеге жету үшін керек мөлшерін  таңдау  

- егер монотерапия тиімді  болмаса – біріктірілген 

препараттарды қолдану. 

Дәрілік терапияны таңдау тәсілі   33-кестеде көрсетілген. 

 

33-кесте. Гиперхолестеринемия кезіндегі ұсынылатын 

фармакотерапия [ЕОК/ЕОА  дислипидемияны емдеу бойынша 

ұысынылған, 2011] 

 
Жағдайы  ұсынылған класс  дәлелділік 

деңгейі 

статиндерді барынша жоғары 

мөлшерде немесе жоғары көтеретін 

мөлшерін тағайындау 

 

I А 

статиндерге тұрақтылық болса 

никотин қышқылы немесе өт 

қышқылының секвестрантын (ӨҚС) 

тағайындау 

 

IIа В 

Статиндерге тұрақтылық болса  

холестерин абсорбциясының 

ингибиторын жеке  немесе никотин 

кышқылымен бірге тағауындауы 

мүмкін 

IIb С 

Егер мақсатты деңгейге жетпесе, онда 

статиндер мен холестерин 

абсорбциясының ингибиторын немесе 

ӨҚС мен никотин қышқылын бірге  

тағайындауға болады 

 

IIb С 

 

Статиндердерді сіңірілу, биожетімділігі, плазма ақуыздарымен 

байланысу, шығару және ерігіштік қасиеттерін ажыратады. 

Левостатин және симвастин  
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дәріге дейінгі зат түрінде болса, басқа статиндер дәрілердің 

белсенді түрінде болады. Осы топ препараттарының сіңірілуі 20 дан 

98% құрайды.  Статиндердің ішінде правастатин, розувастатин және 

питавастатиннан басқасы  P450 цитохром  ферментінің қатысуымен 

бауырда метаболизмге ұшырайды. Бұл ферменттер бауырда және 

ішек қабырғасында экспрессияланады.  

Статиндерді қабылдағанда рабдомиолиздің дамуына дейін 

әкелетін  миопатия, бауыр жетіспеушілігі, ауыр жағдайда өліммен 

аяқталатын жағымсыз әсерлері бар.  

 

Аторвастатин ішке 10—80 мг 1 р/тәу  

немесе  

Ловастатин ішке 10—40 мг 1 р/тәу  

немесе 

Правастатин ішке 10—40 мг 1 р/тәу  

немесе 

Симвастатин ішке 10—80 мг 1 р/тәу  

немесе 

Флувастатин ішке 20—80 мг 1 р/тәу 

 

Өт қышқылдарының секвестранттары 

Өт қышқылдары бауырда холестериннен синтезделеді. Өт 

қышқылдарының секвестранттары қан айналымында сіңірілмейді 

және ас қорыту ферменттерінің субстраты болып табылмайды. 

Сондықтан олардың оң клиникалық әсері тікелей емес әсер болады. 

Препараттар өт қышқылдарымен қосылып, олардың қанға сіңуіне 

кедергі жасайды, сонда энтерогепатикалық айналымның  

рециркуляциясынан көп мөлшерде өт қышқылдары шығып қалады. 

Бауырда өт қышқылдарының қоры тауысылғанда, олардың 

холестериннен қайтадан  синтезі басталады.      

Холестирин катаболизмінің жоғарлауы және өт қышқылдарына 

айналуы ТТЛП рецепторлардың белсенділігінің компенсаторлық 

жоғарлауына және қандағы мөлшерінің төмендеуіне әкеледі. Бұл 

топ препараттары гипергликемиямен ауратын науқастарда қандағы 

глюкоза мөлшерін төмендетеді, бірақ төмендету механизмі әлі 

күнге  белгісіз.  

Бұл топ препараттарын көп мөлшерде қабылдау жағдайында 

асқазан – ішек жолдары  жағынан жағымсыз жағдайлардың 
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(көбінесе метеоризм, үлкен дәреттің кешігуі, диспепсия, құсу)  

болуына байланысты олардың қолданылуы да шектелген.  Егерде 

емдеуде препараты аз мөлшерде және дәріні  көп мөлшерде су 

ішумен қабылдаса  бұл жағымсыз әсерін азайтуға болады.  

Тағайындағанда препарат мөлшерін біртіндеп көбейту керек.  

Өт қышқылдарының секвестранттары басқа дәрілердің 

сіңірілуіне кедергі жасамауы үшін, басқа дәрілерді қабылдауғанға 

дейін  4 сағат бұрын немесе қабылдаған соң  1 сағат өткен соң ғана 

ішу керек.  Колесевел холестираминге қарағанда жақсы көтеретін  

өт қышқылдарының секвестранттарының жаңа топ 

препараттарының қатарына жатады. Препарат  Х-ТТЛП деңгейін 

төмендетіп,  қант диабетінің 2 түрімен ауратын науқастарда 

қандағы гликозирленген гемоглобин (HbA1C)  көрсеткішін  

жақсартады [Colesevelam lowers glucose and lipid levels in type 2 

diabetes: theclinicalevidence. Diabetes Obes Metab 2010]. Колесевел аз 

дәрежеде басқа дәрілермен байланысады және статиндер 

біріктірілуінда қолдануға болады. 

 

Холестеринді сіңіретін ингибиторлар 

Эзетимиб тамақ және өттен түсетін холестериннің сіңірілуіне 

кедергі  келтіру   арқылы  липидтер деңгейін төмендететін ең 

алғашқы препарат болып табылады, әрі ол басқа майда еритін 

заттардың сіңірілуіне әсер етпейді. 

Статиндердің барынша жоғары мөлшерін қолданып жүргізілген  

монотерапия  көзделген деңгейге қол жетпегенде, статиндердер 

жақпағанда  немесе оларды қолдануға қарсы көрсеткіш болған 

жағдайда Эзетимидті  екінші терапияның құрамында статиндермен 

біріктіруге  болады.   

Эзетимиб тез сіңіп және фармакологиялық белсенді эзетимиб 

глюкуронидке дейін айналып, қарқынды метаболизге ұшырайды. 

Эзетимидтің ұсынылатын мөлшері  10 мг/күніне, препаратты 

таңертең немесе кешке тамаққа ішуге байланыссыз қолданады: 

 

Эзетимиб 10 мг/күніне 

 

Никотин қышқылы 

Никотин қышқылы липидтер алмасуына кең аралықта әсер 

етеді, мөлшерге тәуелді    ХС-ЖТЛП ~  25%  жоғарылата отырып,  
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егер 2 г/күн мөлшерінде қолданса  ХС-ТТЛП  15-18%  және  ҮГ —  

20-40%  деңгейін төмендетеді. 

Никотин қышқылын көбінесе ХС-ЖТЛП деңгейі төмен 

науқастардың емінде қолданады, мұндай жағдайлар жиі аралас 

дислипидемияларда, гипетриглицеридемияларда, тұқым қуалайтын 

біріктірілген гиперлипидемияларда кездеседі. Никотин қышқылын  

статиндармен бірге қолдануға болады. 

Гипертриглицеридемиялар емінде  қолданылатын дәрілік 

заттар  

Гипертриглицеридемия жүрек тамыр жүйесінің аурулары 

(ЖТА) дамуына әкеледі.  ҮГ деңгейі жоғары болғанда өмір сүру 

дәстүрін өзгерту жақсы зерттелген. Дене салмағын төмендету мен 

аздаған физикалық белсенділікті біріктіру  ҮГ деңгейін 20-30% 

төмендетеді. Мұндай бағдарлама барлық семіздігі, метаболикалық  

синдромы мен қант диабетінің 2 түрі бар науқастарға ұсынылады. 

ЖТА қаупіне қарамастан ашқарында ҮГ >1,7 ммоль/л (>150 мг/дл) 

болса да, ҮГ төмендету үшін дәрілік препараттарды қолдану тек  

ҮГ концентрациясы ҮГ>2,3 ммоль/л (>200 мг/дл) жоғары болатын 

науқастарға тағайындауға көрсетілген. 

Қазіргі кезде бар  фармакологиялық заттар құрамында  

статиндер, фибраттар, никотин қышқылы және  n-3 полиқанықпаған 

май қышқылдары кіреді. Жақсы әсер беретін статиндер 

(аторвастатин, розувастатин, питавастатин) ҮГ деңгейін айқын 

төмендетеді. 34-кестеде гипертриглицеридемияны түзетудің 

еуропалық ұсыныстары берілген. 

 

34 - кесте. Гипертриглицеридемиялар еміндегі ұсыныстар 

[ЕОК/ЕОА  дислипидемиялар емі бойынша ұсыныстар, 2011] 

 
Жағдайлар Ұсыныстар тобы Дәлелділік 

деңгейі 

Барлық пациенттерге ЖТ  жоғары 

қауіп деңгейінде ҮГ > 2,3 ммоль/л, 

өмір сүру дағдысын өзгерткенде 

нәтиже болмағанда: 

  

Ұсынылатыны: фибраттар тағайындау I В 

Ұсынылуы мүмкін: 

ниацин 

IIа В 

Ниацин+ларопипрант IIа С 

n-3 майлы қышқылдар IIа В 
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Статин+никотин қышқылы IIа А 

Статин+фибрат IIа С 

Қолдануы мүмкін: 

 n-3 май қышқылдарымен бірге   

IIb В 

 

Фибраттар 

Фибраттар  ядролық альфа-рецепторлардың агонистері болады, 

оларды белсендіру пероксис (PPAR-α) пролиферациясына әкеледі, 

ол  липидтер мен  липопротеиндердің метаболизм кезеңін реттейтін 

транскрипциялар факторы арқылы әсер етеді. PPAR-α өзара 

әсерлесе отырып фибраттар әр түрлі  кофакторларға әсер етеді де 

гендер экспрессиясын  реттейді. Нәтижесінде фибраттар ашқарында 

қандағы  ҮГ деңгейін тиімді түсіреді. Фибраттар ХС-ЖТЛП 

деңгейін аздап жоғарылатады. 

Фибраттар монотерапиядағы тиімдлігі төрт проспективті 

рандомизирленген  плацебо-бақыланатын клиникалық зерттеулерде 

— HHS, VA-HIT, BIP және FIELD берілген. Соңғы мета-талдау 

мынаны көрсетті, фибраттарды қолдану негізгі ЖТА қаупін 13% 

[Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and 

meta-analysis. Lancet 2010] төмендететінін көрсетті. 

Фибраттарды науқастарға жағады және аздаған кері әсерлері 

бар. АІЖ бұзылуын 5% пациенттерде, терідегі бөртпені —  2% 

науқастар атады. Жалпы алғанда фибраттардың  ең белгілі 

жағымсыз әсерлері: миопатия, бауыр ферменттер деңгейінің 

жоғарылауы мен холелитиаз. 

 

Жоғары  тығыздықты  липопротеиндердің деңгейіне әсер 

ететін дәрілік заттар 

ХС-ЖТЛП өте төмен деңгейі ЖТА ерте дамуына әкелетін жеке 

қауіп факторы болатындықтан, оның деңгейін жоғарылату 

дислипидемиясы бар науқастарда екіншілік қосымша мақсат 

ретінде қарастырылады.   

 

35-кесте.  ХС ЖТЛП деңгейін жоғарылату қажеттілігінде 

ұсынылады 

  
Жағдайлар Ұсыныстар тобы Дәлелділік 

деңгейі 

Қазіргі кезде ниацин – неғұрлым  IIа А 



311 

 

тиімді препарат, ол ХС ЖТЛП 

деңгейін жоғарылататын препарат 

және қолдануға ұсынылады 

Статиндер мен фибраттар бірдей әсер 

етеді сондықтан қолданылады   

IIb В 

 ҚД 2 типі бар науқастарда фибтаттар 

әсері әлсіреген 

IIb В 

 

Аралас дислипидемиялар терапиясындағы жиынтық 

ұсыныстары: 

 аралас дислипидемияларда  ХС-ЖТЛП деңгейін жоғарылату 

және ХС ТТЛП төмендету аясында  ҮГ деңгейінің төмендеуін  

статиндер тағайындау жолымен алуға болады; тағы да статиндер 

мен никотин қышқылын біріктіріп қолдануға болады бірақ, 

соңғысының  тамырларды кеңейту мен қан  келуі артуынан 

көтерілуі сияқты жағымсыз әсерлері пациенттердің  терапияға 

көнуіне кедергі болады 

  миопатиялар емінде статиндар мен  фибраттарды  

(гемфиброзилдан басқасы) біріктірілуі мүмкін 

 егер ҮГ деңгейі статиндар мен фибраттар әсерінен 

төмендемесе, онда n-3 май қышқылдарын тағайындайды; бұл 

біріктіруді науқастар жақсы көтереді. 
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3 БӨЛІМ. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬДЫ РЕФЛЮКСТІ АУРУ 

 

Гастроэзофагеальды рефлюксті ауру (ГЭРА) — асқазандық 

немесе дуоденальдық сұйықтықтың қайталамалы өңешке кері 

ағуынан болатын өңештің дистальды бөлігінің өзіне тән 

симптомдарымен дамитын немесе қабынулық зақымдалумен 

жүретін ауруы.  

 

Этиология және  патогенезі 

ГЭРА-ның дамуына өңештің төменгі бөлігінің сфинктерінің 

патологиялық өзгеруі (тонустың әлсіздігі), АІЖ бойымен төмен 

орналасқан мүшелерден тамақтың дұрыс емес жылжуы (тамақтың 

асқазаннан он екі елі ішекке жылжуы), құрсақ қуысында қысымның 

жоғарлауы әсер етеді.  

 

ГЭРА-ның дамуына алып келетін себептер:  

 Семіздік 

 Жүктілік 

 Шылым шегу 

 Көп мөлшерде майлы және қуырылған тамақтарды, шоколад, 

кофені қолдану 

 Кейбір препараттарды қолдану (фенилэтиламин туындылары) 

ГЭРА кезінде өңештің төменгі сфинктерінің тыныштықтағы 

қысымы төмендеп, ал өңештің төменгі бөлігінің сфинктерінің 

өтпелі босаңсуы жиілейді. Осындай жағдайлар 10 секунд немесе 

одан да көпке созылады және олар жұтуға тәуелсіз. Осы кезде 

өңештің қысымы асқазан қысымының деңгейіне дейін төмендейді 

де, сол уақытта рефлюкс пайда болып, өңештегі рН деңгейі 

төмендейді және өңештің зақымдалуына сай симптомдар дамиды. 

ГЭРА-ның патогенезінде маңызды себептері: өңеш пен асқазандағы 

моторика бұзылысы; өңештің шырышты қабатының 

резистенттілігінің төмендеуі; асқазан сұйықтығының құрамының 

“агрессивтілігі”.  

 

Диагностикалық  өлшемдер 

ГЭРА-ның жиі байқалатын  симптомдары:  
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 Қыжылдау (көбінесе физикалық күштемеден соң, еңкейгеннен, 

жатқан кезде, тамақтанудан кейін немесе белгілі тамақ түрінен 

кейін). 

 Регургитация. 

 Одинофагия — жұтынғанда және тамақтың өңеш бойымен 

өтуі кезіндегі ауырсыну.  

 Дисфагия — тамақтың өңештің бойымен өтуі кезіндегі 

қиындық немесе кедергінің болуы (өңештің пептикалық 

стриктурасы кезінде). 

Өңештен тыс симптомдар (экстраэзофагеальды), өңештің 

шырышты қабатының қышқылмен қоздырылғанда пайда болатын 

вагальды рефлекстен, асқазан-өңештік рефлюкстен рефлекторлы 

бронх түйілуі нан және де асқазан сөлінің микро – аспирациясынан 

пайда болады, құрамында:   

 Кеуде куысындағы  ауырсыну (сипаты бойынша коронарогенді 

ауырсынуға ұқсас); 

 Тыныс алу мүшелерінің зақымдалуы – созылмалы жөтел, 

бронхиалды демікпе, дисфония, ларингит, синусит, фарингит.  

Асқыныстар 

 Өңеш тарылу — тыртықтың қабынуынан және қалыптасуынан 

өңештің тарылуы (ГЭРА науқастарының 1,2—20%-да кездеседі). 

 Өңештің ойық-жарасы – асқазан сөлінің агрессивті 

компоненттерінің әсерінен пайда болатын өңештің шырышты және 

шырышасты қабатының ақауы.   

 Қан кетулер (салыстырмалы түрде сирек кездеседі). 

 Баррет өңеші. 

Диагнозды қою үшін, клиникалық көріністен басқа, келесі 

зерттеулерді жүргізу қажет: 

1.Эндоскопия — эзофагитті анықтау және жіктеу, Баррет 

өңешін диагностикалау және биопсия жасау үшін қолданылады. 

2012 жылы қабылданған ГЭРА бойынша консесте, Америкалық 

гастроэнтерологиялық бірлестігінің шешімі бойынша  (Guide lines 

for the Diagnosis and Management of GastroesophagealRefluxDisease) 

ГЭРА-ға  тән симптомдар болған кезде   

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) қажет емес. Ол тек қана қарт 

жастағы адмдарды қауіпті белгілер болғанда, асқыныстардың 

жоғары қаупі бар науқастардың скринингі үшін, рефлюкспен 

байланысты төс артындағы ауырсынуларда және де ИПП-ның 
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қолдануына жауап бермейтін науқастарда қолданылады.  Баррет 

өңеші және жаңа симптомдар болмаса, қайталамалы эндоскопиялар 

өткізілмейді (дәлелдік деңгейі В). ГЭРА диагнозын нақтылау үшін 

өңештің дистальды бөлігінен рутинды биопсияны өткізу 

ұсынылмайды  (дәлелдік деңгейі В).  

2. 24-сағаттық рН-метрия — рН деңгейі 4-тен төмен деңгейге 

дейін түсуіне қажет жалпы уақыт көлемін анықтауға арналған, 

“симптом индексі” — рН < 4 болған кезіндегі симптомдар санының 

жалпы симптомдар санына, пайыз түріндегі  қатынасы (рефлюкспен 

болған симптомдар корреляциясын  және рН қалыпты болған 

кездегі ГЭРА-ның бар екенін нақтылауға мүмкіндік береді). 

3. Манометрия — төменгі өңештің сфинктерінің қысымын 

өлшеу мақсатында  қолданылады. Бұрынғы ұсыныстармен 

салыстырғанда, ГЭРА бойынша жаңа консенсусінде көрсетілген, 

өңеш манометриясы ГЭРА-ның диагностикасында маңызы жоқ, ол 

тек қана науқастарды ота алдында зерттеу үшін ұсынылады  

(дәлелділік деңгейі C). 

4. Рентгенологиялық зерттеу  – ГЭРА-ның рутинді 

диагностикасы үшін қарапайым бариймен жүргізілетін 

рентгенологиялық зерттеу жүргізу ұсынылмайды (Guide lines for the 

Diagnosis and Management of GastroesophagealRefluxDisease, 2012) 

(дәлелділік деңгейі  А). 

5. Бернштейн тесті  (0,1N тұз қышқылы ерітіндісінің өңештегі 

перфузиясы) -   өңештің шырышты қабатының қышқылға деген 

сезімталдығын анықтау мақсатында. Тесттің оң мәні, егерде ГЭРА-

ға тән симптомдар пайда болатын болса. Эндоскопия немесе рН-

метрияда  өзгерістердің болмауы кезінде, тесттің оң мәнді болуы 

мүмкін. Тесттің сезімталдығы 42—100%, арнайылығы 50—100%. 

6.“Сілтілі тест” — сіңірілетін антацидтерді қабылдағанда жауап 

ретінде симптомдарының (қыжылдаудың немесе төс артында 

ауырсынудың басылуы) тез басылуы ГЭРА-ның жанама белгісі 

болып табылады.   

 

Емі 

Емнің мақсаты: 

 Клиникалық симптомдарды тоқтату; 

 Эрозияның жазылуы; 

 Асқыныстардың алдын - алу немесе оларды жою; 
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 Өмір сүру сапасын  жоғарлату; 

 Қайталанулардың профилактикасы. 

 

Медикаментозды емес емі  

ГЭРА-ның терапиясында шектелген ғана әсері бар, өмір сүру 

салты мен емдәмін өзгерту жайлы ұсыныстар (дәлелділік деңгейі 

В): 

■ көп тамақ қабылдаудан бас тарту; 

■ тамақтанудан кейін еңкеюді және горизонтальды қалыпты 

болдырмау; соңғы рет тамақтану ұйықтар алдында 3 сағат бұрын 

болғаны дұрыс 

■ ӨТБ-ның қысымын төмендететін және өңештің шырышты 

қабатына қоздырғыш әсер ететін тағам өнімдерін шектеу: майларға 

бай өнімдер  (сүт,  торттар, тәтті тоқаш), майлы балық және ет (қаз, 

үйрек, шошқа, қой, сиыр еті), ішімдіктер, кофеині бар сусындар 

(кофе, шай шоколад), цитрустар, томаттар, пияз, сарымсақ, 

қуырылған тамақтар; газдалған  сусындардан бас тарту;   

■ басын жоғары көтеріп ұйықтау; 

■ құрсақішілік қысымды жоғарлататын жүктемелерді шектеу: 

тар киім кимеу, тығыз белдемелер, корсеттер тақпау, екі қолға 8-10 

кг жоғары жүктерді көтермеу, ішастарға қысым түсіретін 

физикалық жүктемелерді жасамау;  

■ шылым шегуден бас тарту ; 

■ дене салмағын қалыпты ұстап тұру ; 

■ мүмкіндігінше рефлюкстің пайда болуына алып келетін 

препараттарды шектеу (дәлелділік деңгейі В) (седативті  жән 

транквилизаторлар, кальций каналдарының тежегіштері, α- немесе 

β-адреноблокаторлар, теофиллин, простагландиндер, нитраттар). 

 

Медикаментозды ем 

ГЭРА-ның емі үшін әртүрлі топтағы препараттар қолданылады:  

 антацидтер; 

 алгинаттар; 

 прокинетиктер; 

 гистамин рецепторларының  H2-блокаторы; 

 ППИ 

Терапия түрін рефлюкс –эзофагиттің ауырлығына байлынысты 

таңдайды.  
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Прокинетиктер ӨТБ-нің қызметін жақсартады, асқазанның 

босатылуын белсендіреді, бірақ ол тек қана қосарланған терапия 

құрамында әсері жақсы.  Домперидонды қолданған жөн болып 

табылады:  

 

Домперидон 10 мг 3-4 рет күніне 

 

Метоклопрамид көп жағымсыз әсерлерге ие, сондықтан аз 

қолданылады.. 

Антисекреторлы терапия мақсаты – гастроэзофагеальды 

рефлюкс кезіндегі асқазан қышқылының өңештің шырышты 

қабатына зақымдалушы әсерін азайту. Таңдау препараты  - 

протонды сорғы тежегіші.  

Эрозивті емес рефлюксті ауру кезінде протонды сорғы 

тежегіштерін тәулігіне 1 рет тағайындайды :  

 

Омепразол 20 мг 

 немесе 

Лансопразол 30 мг 

немесе 

Пантопразол 40 мг  

немесе 

Рабепразол 20 мг  

немесе  

Эзомепразол 20 мг таңғы немесе кешкі ас алдында 

Емнің ұзақтығы  4-6 апта.  

 

Әрі қарай қолдаушы терапияны стандартты немесе жарты 

мөлшерімен «сұрауы бойынша» тәртібінде симптомдар пайда 

болғанда жүргізеді (орташа алғанда 3 күнде 1 рет). Емнің оң 

нәтижесінің көрсеткіші – симптомдарды тұрақты түрде болдырмау.   

ГЭРА-ның эрозивті түрлерінде емдеу курсының ұзақтығы 

аурудың даму кезеңіне байланысты. Бір-екі эрозия болған кезде (А 

және В кезеңі), емдеу ұзақтығы апта, көптеген эрозияларда   (С 

және  D кезеңі) - 8 апта . Қолданады:  

 

Омепразол 20 мг 2 рет тәулігіне  

немесе 
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Лансопразол 30 мг 2 рет тәулігіне 

немесе 

Пантопразол 40 мг 1 рет тәулігіне 

немесе 

Рабепразол 20 мг 1 рет тәулігіне 

немесе 

эзомепразол 40 мг1 рет тәулігіне 

 

Эрозияның тез жазылуының оң өзгерісі болмағанда немесе 

ГЭРА ның өңештен тыс көріністері болса, протонды сорңы 

тежегіштерінің мөлшерін және емдеу курсын екі есе көбейту керек 

(12 апта немесе одан көп). Емнің оң нәтижесі – симптомдарды 

тұрақты түрде болдырмау.  

ГЭРА-ның эрозивті түрлерінде қолдаушы терапияны 

стандартты немесе жарты мөлшерде 26 аптада, ал ауруды асқынған 

ағымында (мысалы, қан кетуде) – 52 аптада жүргізеді. 

2012 жылы ГЭРА бойынша консенсусте алғаш рет маңызды 

қорытынды жасалды, ППИ жүктілер үшін қауіпсіз және 

клиникалық көрсеткіштер бойынша тағайындалу керек болса, 

қолдану мүмкін (дәлелділік деңгейі С). 

Гистамин Н2-рецепторларының тежегіштерін антисекреторлы 

препарат ретінде қолдану мүмкін, бірақта протонды сорғы 

тежегіштерінен әсері төмен. Гистамин Н2-рецепторларының 

тежегіштері ГЭРА-сы бар науқастарда қолдаушы терапия түрінде 

қолданылуы мүмкін, олар қыжылдауды басады  (дәлелділік деңгейі 

С). 

 Н2-гистамин тежегіштерді түнде ППИ-ның күндізгі 

қабылдауына қосымша түнде қышқылы жоғарлайтын жеке 

науқастарға тағайындауға болады, бірақ ол бірнеше апта 

қабылдағаннан тахифилаксияның дамуымен қосарланады 

(дәлелділік деңгейі  D).  

Антацидтерді сирек емес қыжылдауды басу үшін 

симптоматикалық ем ретінде қолдануға болады  (дәлелділік 

деңгейі В), бірақ таңдауды «сұрауы бойынша» протонды сорғы 

тежегіштеріне берген жөн. Антацидтерді  күніне 3 рет 40-60 мин 

тамақтан кейін және түнде тағайындайды, сол кезде жиі қыжылдау 

және төс артында ауырсыну пайда болады.  

Рефлюкс-эзофагит - дуоденальды сұйықтың өңешке кері 
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ағуынмен шақырылатын (бірінші кезекте  өт қышқылдары), әсіресе 

өт-тас ауруларында кездеседі, жақсы емдеу нәтижесін 

урсодезоксихолий қышқылы береді: 

 

Урсодезоксихолий  қышқылы 250-350 мг/тәул 

 

Бұл жағдайда прокинетиктердің қалыпты мөлшерімен 

қосарланған жөн.   

 

Рефрактерлі  ГЭРА  

Рефрактерлі ГЭРА бар науқастарды жүргізудің алғашқы қадамы 

ППИ терапияны оңтайландыру. Рефрактерлі ГЭРА бар 

науқастардың бәріне міндетті түрде ЭГДС жүргізілу керек, 

қыжылдау мен диспепсиялық симптомдардың басқа да себептерін 

жоққа шығару мақсатында. ГЭРА-ның  экстраэзофагеальды 

симптомдары бар науқастар, ППИ-терапиясына жауап бермейтін, 

әрі қарай тыңғылықты түрде зерттелу керек, мына  мамандармен – 

лор-дәрігер, пульмонолог, аллерголог. Рефрактерлі ГЭРА мен  

ЭГДС –тің жағымсыз мәліметтері (типтік симптомадарда) бар 

немесе қосымша басқа мамандардың зерттеуінен өткен 

(экстраэзофагеальды  симптомдар кезінде) науқастар амбулаторлы 

өңештік рН-мониторинг өту керек. Объективті түрде расталған 

сиптомдардың себебі ретінде рефлюксі бар рефрактерлі 

пациенттерде басқа да қосымша емдеу әдістері, хирургия немесе 

төменгі өңеш бөлігінің спонтанды релаксация ингибиторын қолдану 

қажет. (дәлелділік деңгейі D). 

 

Созылмалы гастрит 

 

Созылмалы гастрит – морфологиялық қабыну мен асқазан 

шырышты қабатының дистрофиялық үрдістерімен сипатталатын 

созылмалы аурулар тобы. 

 

Жіктелуі 

1.Созылмалы гастриттің екі негізгі түрі бар. 

■ Созылмалы аутоиммунды гастрит (созылмалы гастриттің 

барлық түрінің 5%-ы)  асқазанның париетальды жасушалары мен 

Касл ішкі себебінің  антидене түзілуімен  байланысты. Оған тән 
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белгі – асқазан фундальды бөлігінің шырышты қабатында 

біріншілік атрофиялық өзгерістер (шырышты қабат жұқаруымен, 

бездер жоғалуы және эпителий метаплазиясымен бірге жүретін 

қабыну) дамуы.  

■ Созылмалы  гастрит,  Helicobacter pylori инфекциясы 

тудырған (созылмалы гастрит жағдайларының 95%-ы). Асқазан 

шырышты қабатының құрылымдық өзгерістері барлық 

жұқтырғандарда дамиды. 

2. Созылмалы  гастрит белсенді (қабыну инфильтратында 

мононуклеарлы жасушалар мен нейтрофилдер болады) және 

белсенді емес (тек қана мононуклеарлы жасушалар – лимфоциттер, 

плазмалық жасушалар және макрофагтар) болуы мүмкін, сонымен 

қатар ішектік метаплазиямен немесе фундальды бөлім бездерін 

пилорикалық бөлімнің сөлбөлуші бездерімен алмастыратын, 

псевдопилорикалық метаплазиямен жүруі мүмкін.   

1990 ж. созылмалы гастриттің  Сиднейлік жіктелуі ұсынылды. 

Ол асқазаннның шырышты қабатының морфологиялық 

өзгерістерін, топографиясын, ауру этилогиясын ескереді, одан басқа 

созылмалы гастриттің ерекше түріларын (гранулематозды, 

эозинофильді, лимфацитарлы және ребелсенді) бөліп көрсетеді.   

Созылмалы гастриттің соңғы жіктелуі 1994ж. ұсынылып, 

Хьюстондық атауын иеленді. Бұл жіктелуде аурудың келесі 

нұсқалары бөлінген: 

■ атрофиялық емес  гастрит (синонимдері: беткей, диффузды 

антральды, интерстициалды, гиперсекреторлы, В типті); 

■ атрофиялық  гастрит: 

- аутоиммунды (синонимдері: А типті, асқазан диффузды 

денелері,  пернициозды  анемиямен ассоцирленген), 

- мультифокальды (асқазан обыры аурушаңдығы жоғары 

елдерде кездеседі); 

■ ерекше түріларі (химиялық, радиационды лимфоцитарлы  

инфекционды емес  гранулематозды,  эозинофильді). 

 

Этиология және патогенез 

Созылмалы гастриттің ең жиі кездесетін этиологиялық себебі 

грамм теріс микроағза  H. Pylori болып табылады.  H. pylori – ді 

жұқтыру асқазан шырышты қабатында қабыну инфильтратының 

пайда болуына алып келеді, ал  H. Pylori асқазан тінінде болуы 
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әрқашан гастриттің морфологиялық белгілерімен бірге жүреді. Н. 

pylori  асқазан эпителийінің қалыпты регенерация процестерінің 

өзгеруіне алып келеді, сол себепті микроағза (тікелей немесе 

тікелей емес) дисрегенаторлы үрдістерге жауап береді, бұл гастрит 

патогенезінің маңызды құрамы болып келеді.   Н. pylori  

пролиферацияға және асқазан шырышты қабатының 

эпителиоциттер апоптозына әсер етеді.  

Асқазан шырышты қабатының жасушалық жаңару үрдістерінің 

бұзылысы гастрит кезіндегі атрофия морфогенезі негізінде жатыр.  

 

Диагностикалық  өлшемдері 

H. Pylori инфекциясымен шақырылған созылмалы гастрит 

симптомдары болмайды. Созылмалы хеликобактериялы гастрит 

жағдайындағы диспепсия синдромын функциональды диспепсия 

белгісі деп бағалаған жөн. Созылмалы  аутоиммунды  гастрит орта 

және егде жастағы адамдарда кездеседі. Ол жиі пернициозды 

анемиямен, тиреоидитпен, тиреотоксикозбен, біріншілік 

гипопаратиреозбен бірге жүреді. Физикалық зерттеуде анықталған 

сыртартпа және симптомдары көбіне осы ауруларға негізделген.  

Әдетте  аутоиммунды гастрит тамақтан соң құрсақ үсті аймақта 

ауырлық сезімімен, тою сезімі, асқазан толу сезімімен сипатталады.  

Науқасты тамақпен және ауамен кекіру, ауыздан жағымсыз иіс 

шығуы мазалайды.  Тәбеті төмендеген. Метеоризм, тұрақсыз нәжіс 

болуы мүмкін.  

Зертханалық мәліметтер 

Созылмалы гастритке зертханалық көрсеткіштер өзгерісі тән 

емес.  В12-тапшылық анемиямен қосарласқан атрофиялық гастрит 

кезінде гемоглабин төмендеуі, эритроциттердің түстік көрсеткіші 

жоғарлауы, мегакариоциттер пайда болуы мүмкін.  H. pylori  

инфекциясын анықтау инвазивті (жылдам уреазды тест, 

морфологиялық әдістер) немесе инвазивті емес (тыныс алу тесті, H. 

Pylori-ге  антиденелерді анықтау) әдістермен жүргізіледі. 

Аспаптық зерттеулер 

ФЭГДС – диагнозды негіздейтін негізгі әдіс, себебі биоптаттың 

гистологиялық зерттеуін жүргізуге болады.  Асқазанның фундальды 

және антральды бөліктерінің шырышты қабатының биоптатын 

гистологиялық зерттеуін патоморфологиялық өзгерістер түрі мен 

гастрит вариантын нақтылау үшін жүргізеді, ал инвазивті емес тест 
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жүргізуге мүмкіндік болмаған кезде H. Pylori-дің бар жоғын 

анықтау үшін биоптат алады. Гепатобилиарлы жүйе мүшелерінің 

және  ұйқы безі қосымша патологиясы диагностикасы үшін УДЗ 

жүргізеді. 

 

Емі 

Терапия мақсаты: асқазан шырышты қабатының рак алды 

өзгерістерінің алдын алу – ішектік метаплазия және шырышты 

қабат дисплазиясы.  

Терапия тиімділгін бағалау өлшемдері: H. Pylori эрадикациясы, 

гастрит белсенділік белгілерін азайту, атрофиялық өзгерістер 

өршуін жою. 

H. pylori  инфекциясымен шақырылған  созылмалы гастрит 

емінің заманауи негізінде  инфекция эрадикациясына бағытталған 

этиологиялық терапия жатыр.  H. Pylori  эрадикациясына 

терапияның үшкомпанентті сызбасы қолданылады, құрамында бір 

ППИ (немесе бір Н2-рецептор блокаторы ) және екі антимикробты 

дәрілік зат және тағайындау 7 күннен кем емес: 

 

1 сызба 

Лансопразол  ішке 30 мг 2 рет/тәул 

немесе 

Омепразол ішке 20 мг 2 рет/тәул  

немесе 

Пантопразол ішке 40 мг 2 рет/тәул 

немесе 

Рабепразол ішке 20 мг 2 рет/тәул  

немесе 

Эзомепразол  ішке 20мг 2рет/тәул 

немесе 

Ранитидин висмут цитрат ішке 400 мг 2 рет/тәул 

+ 

Кларитромицин ішке 500 мг 2 рет/тәул 

+ 

Амоксициллин ішке 1000 мг 2 рет/тәул 

 

2 сызба 

Лансопразол ішке30 мг 2 р/тәул 
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немесе 

Омепразол ішке 20 мг 2 р/тәул 

немесе 

Пантопразол ішке 40 мг мг 2 р/тәул 

немесе 

Рабепразол ішке 20 мг 2 р/тәул 

немесе 

Эзомепразол ішке 20 мг 2 р/тәул 

немесе 

Ранитидин висмут цитрат ішке 400 мг 2 р/тәул 

+ 

Кларитромицин ішке 500 мг 2 р/тәул 

+ 

Метронидазол ішке 500 мг 2 р/тәул  

немесе 

Тинидазол 500 мг 2 р/тәул 

 

Кларитромициннің  амоксициллинмен қосындысы 

кларитромициннің метронидазолмен қосындысына  қарағанда 

тиімдірек, себебі  ол төрт компанентті – екінші қатар терапиясын 

тағайындағанда жақсы нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі.   

Терапия тиімді болмаған жағдайда қордағы төрткомпонентті 

сызба емін (екінші қатар терапиясы) тағайындайды, оның құрамына 

бір ППИ және висмут тұздары препараттары және екі 

антимикробты дәрілік заттан тұрып, курс ұзақтығы 7 күннен кем 

болмауы керек:  

 

Лансопразол ішкі 30 мг 2 р/тәул 

немесе 

Омепразол ішке 20 мг 2 р/тәул  

немесе 

Пантопразол ішкі 40 мг 2 р/тәул 

немесе 

Рабепразол ішке 20 мг 2 р/тәул 

немесе 

Эзомепразол ішке 20 мг 2 р/тәул 

+ 

Висмут субцитрат коллоидты ішке 120 мг 4 р/тәул 
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+ 

Метронидазол ішке 500 мг 3 р/тәул 

+ 

Тетрациклин ішке 500 мг 4 р/тәул 

 

 

Емнің баламалы сызбасы: 

1 сызба  

Висмута субцитрат коллоидты ішке 240 мг 2 р/тәул 

+ 

Кларитромицин ішке 250 мг 2 р/тәул 

+ 

Фуразолидон ішке  200 мг 2 р/тәул 

2 сызба 

Висмут субцитрат коллоидты ішке  240 мг 2 р/тәул 

+ 

Тетрациклин ішке  250 мг 2 р/тәул 

+ 

Фуразолидон ішке  200 мг 2 р/тәул 

 

Қателіктер мен негізсіз тағайындаулар 

Эрадикационды терапияда ұсынылған сызбаға енгізілген кез-

келген қосымша өзгерістер (бір дәрілік затты екіншісімен 

алмастыру, мөлшерін азайту, ем ұзақтығын, қабылдау уақытын 

қысқарту)  антихеликобактериялық тиімділігін кенет төмендетеді 

және H. pylori штаммдары антибиотиктеріне тұрақтылық 

қалыптасуына алып келеді. Тиімділігі аз болғандықтан екі дәрілік 

препараттан тұратын біріктірілген ем қолданылмайды.  Үш 

компонентті терапияда базистік антисекреторлық дәрілік зат 

ретінде тек қана Н2-рецептор блокаторы тобының препараты 

ранитидин висмут цитрат қана қолданылуы тиіс.  Үш компонентті 

терапияда антибактериалдық дәрілік препараттар ретінде 

амоксициллин мен метронидазолдың қосындысын қолдану 

ұсынылмайды.  
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Функционалды диспепсия 

 

Функционалды диспепсия – асқазанның және он екі елі ішектің 

функционалды бұзылыстары.  Бұл диагноз органикалық диспепсия 

себептерін жоққа шығарғанда және келесі өлшемдердің болуы 

кезінде қойылады: 

 Ауырсыну  және жағымсыз әсерлердің қатаң түрде 

эпигастриалдық аймақта болуы; 

 Диспепсия сезімінің жалпы ұзақтығы  12 аптадан 12 айға 

созылса; 

 Ауырсыну және жағымсыз сезімдердің ішектердің 

функционалды бұзылыстармен байланысты болмауы. 

 

Жіктелуі 

Аурудың клиникалық көрінісіне байланысты ФД – ның үш 

нұсқасын  ажыртады: 

 Ойық-жаралы; 

 Дискинетикалық; 

 Ерекше емес. 

 

Этиологиясы мен патогенезі 
ФД-ның этиологиясы мен патогенезі жайлы сұрақтар әлі күнге 

дейін толық зерттелмеген. ФД-ның дамуына мүмкін болатын 

себептері мен механизімдері қатарына көптеген ықпалдар 

қарастырылады.  

Науқастарда диспепсиялық көріністердің туындауына негізгі 

роль болып ұзақ уақыт бойы тұз қышқылының гиперсекрециясы 

болған. Бірақ жүргізілген зерттеулер ФД-мен ауыратын көп 

науқастар мен сау адамдарды салыстырғанда тұз қышқылы 

секреция деңгейінің ешқандай айырмашылығы болмаған. Зиянды 

әдеттер мен алиментарлы зиянды заттар (ішімдікті сусындар, шәй, 

кофе пайдалану), сонымен қатар шылым шегу және дәрілік 

заттарды пайдалану (көбінесе СЕҚҚЗ) ФД-ның пайда болу 

сепептері ретінде бағаланады. Нервті-психикалық күйзелістерде 

ФД-ның симптомдарын тудырады. Осындай күзелістік жағдайлар 

асқазан мен он екі елі ішектің қозғалтқыш қызметіне тежеуші әсер 

етеді. Соңғы жылдары кеңінен ФД-ның симптомдарын асқазанның 

шырышты қабатының H. Pylori–мен инфицирленуімен 



325 

 

байланыстырады. Қазіргі уақытта жиналған мәліметтер ФД-мен 

ауыратын көптеген науқастардағы диспепсиялық көріністер H. 

Pylori-дің этиологиялық фактор болуына негіз бола алмайды. Сонда 

да оларда эрадикацияның жүргізілуі пайдалы болуы мүмкін. 

 

Диагностикалық өлшемдері 
ФД диагнозын осы ауруға тән шағымдар болғанда және ұқсас 

симптомдары бар органикалық патологияларды жоққа шығарғанда 

қарастыру керек: гастроэзофагеальды рефлюкс ауруы, асқазан және 

он екі елі ішектің ойық-жара аурулары, асқазан обыры, созылмалы 

панкреатит, өт-тас аурулары. Бұдан басқа ФД-ға тән симптомдар 

склеродермия, жүйелі қызыл ноқта, диабеттік гастропарез, 

гиперпаратериоз, гипер- және гипотериоз, ЖИА, омыртқаның кеуде 

бөлімінің остеохондрозы, жүктілікте байқалады.  

ФД диагнозы ФД-ның диагностикалық өлшемдері  болған 

жағдайда қойылады (Рим, 1999). 

 12 ай ішінде ұзақтығы 12 аптадан аз емес болатын үнемі 

немесе қайталанбалы диспепсия  (іштің жоғарғы бөлімінің ортаңғы 

сызығымен ауырсыну немесе жағымсыз сезім).  

 Егерде тиянақты жиналған сыртартпаде, АІЖ-ның 

жоғарғы бөлімінің эндоскопиялық  зеттеулерінде және іш қуыс 

мүшелерінің УДЗ-де органикалық аурулардың жоқ болуы. 

 Диспепсияның  дефекация немесе  оның жиілігі мен 

түріне байланыссыз (тітіркенген ішек синдромына тән) жеңілдік 

сезімін әкелмейтініне дәлелдің болмауы. 

Ойық-жаралы нұсқасында эпигастрий аймағында 

қарқындылығы әртүрлі үнемі немесе кезектік ауырсыну немесе жиі 

ашқарынға, түнде, тамақтанғаннан соң немесе антисекреторлық 

заттарды қабылдағаннан соң жағымсыз сезімнің болуы. 

Дискинетикалық нұсқасында ФД-сы бар науқасты ауырлық, іш 

кебу, іштің толу сезімі, тамақтан соң эпигастриалды аймақта 

ауырлық, жүрек айну, құсу, тамаққа тез тою сияқты диспепсиялық 

бұзылыстар мазалайды.  

Ерекшеемес нұсқасында аралас симптомдар байқалады және 

жетекші синдромды ажырату қиынға түседі. 

ФД-ға ұзақ уақытты айқын емес прогрессивті ағым тән. 

ФД-ға зертханалық көрсеткіштердің өзгерісі тән емес. 

ФЭГДС  АІЖ-ның жоғарғы бөлімінің органикалық 
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патологияларын жоққа шығаруға мүмкіндік береді: эрозивті 

эзофагит, асқазан немесе он екі елі ішектің ойық-жара ауруын, 

асқазан қатерлі ісігі. 

Гепатобилиарлы аймақтың УДЗ-і өт-тас ауруын, созылмалы 

панкреатитті анықтауға мүмкіндік береді. 

Асқазан ішілік рН-метрия асқазаннің қышқыл бөлуші қызметін   

бағалауға мүмкіндік береді. 

Изотоптармен атқыланған тағамды қолдана отырып 

сцинтиграфия асқазанның тамақтан босату жылдамдығын 

анықтайды. 

 

Емі 
Ем кешенді     және тек қана дәрілік заттарды қолданбай, 

сонымен қатар өмір сүру салтын, тәртіп пен тамақтануды қалыпқа 

келтіру, ол керек болған жағдайда психотерапевтикалық  әдіс 

қолдану керек.  

 Ойық жаралы нұсқасында антацидтер  алюминий гидроксид 

магний гидроксид  1 мөлшерден әр 1,5 – 2 сағат сайын тамақтан соң 

және ұйықтар алдында және антисекретарлы препараттар Н2-

гистамин рецепторларын блокаторларына қарағанда протон 

сорғысының ингибиторлары (дәлелділік деңгейі А)  қалыпты 

тәулікті мөлшерінде қолданады. 

 

Рабепразол ішке 20 мг (10 мг) 1р/ тәулік, 4-6 апта  

 

Дискинетикалық  нұсқасында асқазанның қозғалтқыш қызметін   

қалыпқа келтіретін прокинетиктер тағайындалады.  

 

Домперидон 10 мл 3-4 р/күніне 15-20 мин тамақтанардан 

бұрын, 3-4 апта. 

 

Домперидон гематоэнцефалды кедергіден өтпейтіндіктен 

метоклопрамидпен салыстырғанда жағымсыз әсері аз көрсетеді.  

ФД-ның спицификалық емес нұсқасында прокинетиктерді 

антисекретарлы заттармен бірге тағайындайды. 

Н. Руloriмен ассоцирленген ФД Масстрихт консенсумының III 

топ ауруларына жатқызады. Бұнда мақсатты болып эрадикационды 

терпия жүргізген дұрыс  (дәлелдік деңгейі В), себебі науқастардың 
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жартысында (25 % шамасында) ол ұзақ уақытқа өзін өзі сезінуді 

жақсартып және асқазанның ойық жарасымен атрофиялық  

гастриттің алдын алады. 

 

АСҚАЗАН МЕН ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕК ОЙЫҚ ЖАРА АУРУЫ 

 

Ойық жара ауруы – созылмалы ауру, негізгі морфологиялық 

көрінісі Helicobacter pylori инфекциясының әсерінен туындаған 

гастрит аясында туындаған қайталамалы асқазанның немесе он екі 

елі ішектің ойық-жарасы.  

 

Жіктелуі 

Орналасуы бойынша: 

 Асқазан ойық жарасы; 

 Он екі елі ішектің ойық жарасы; 

 Асқазан мен он екі елі ішек ойық жарасының қатар 

болуы. 

Ауру сатысы бойынша: 

 Өршу сатысы; 

 Ремиссия сатысы. 

Асқынуы бойынша. Мүмкін болатын асқыныстар: қан кету, 

пенетрация, перфорация, бітелу. 

Этиологиясы мен патогенезі 

Ойық жара ауруы асқазан мен он екі елі ішектің шырышты 

қабатының қорғаныштық және агрессивті тепе тендігінің бұзылуы. 

Агрессивті себептерге тұз қышқылы, пепсин, өт қышқылы; 

қорғаныстық себептерға сілекей  секрециясы, простагландин  

өндірілуі,  эпителий жасушалараның қалпына келуі, шырышты 

қабатының тұрақты түрде қанмен қамтамасыз етілуі. 

Ойық жара ауруы кезінде негізгі этиологиялық фактор ретінде 

Helicobacter pуlori арқылы шақырылған созылмалы гастрит болып 

табылады. Асқазанның шырышты қабатының зақымдалуына негізгі 

рөл ретінде цитокиндердің қабынулық инфильтраты жасушалары 

әсер етеді. 

Helicobacter pуlori эпителиоциттерге жабысуы цитокиндер 

қатарының бірінші кезекте интерлейкин 8 бөлінумен жүреді. 

Қабыну ошағына қантамырлар арқылы  лейкоциттердің миграциясы 

жүреді.  
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Қабыну үрдісіне қатысатын белсенді макрофактар γ-

интерферон және ісік некроз ықпалын синтездейді. Асқазанның 

эпителийінің нейтрофил арқылы бөлінетін белсенді оттегі 

метаболиті зақымдайды. Асқазанның шырышты қабаты қышқылды 

пептикалық факторға сезімтал болып қалады. 

Helicobacter pуlori инфекциясың эрадикациялау маңызды 

нәтижесі – аурудың патогенезінде инфекцияның негізгі рөлін 

растайтын жара ауруының қайталануын төмендету. 

 

Диагностикалық өлшемдері  

Шағымы мен сыртартпа 

Ауырсыну- айқын көрінісі. Ауырсынудың сипатын, ұзақтығын, 

пайда болу уақытын және қандай жағдайда жойылады, тағамға 

қатысын анықтау қажет. 

Ерте ауырсыну тамақ қабылдаған соң 0,5-1 сағаттан соң пайда 

болып біртіндеп ауырсну қарқыны күшейе түсуі, 1,5-2 сағатқа 

созылуы, асқазандағы құрамның он екі елі ішекке ауысқанда 

ауырсынудың жойылуы немесе басылуы, бұл асқазан денесінің 

ойық жара ауруына тән.   Тамақ ішкен соң бірден ауырсыну 

асқазанның кардиальды, субкардиальды және фундальды  бөлігінің 

ойық жарасына тән.  

Кеш ауырсыну тамақтан соң 1,5-2 сағ пайда болуы, асқазандағы 

құрамының жылжи бастағанда ауырсынудың күшейе бастауы 

асқазанның пилорикалық бөлігіне және он екі елі ішектің 

жуашығының ойық жара ауруына тән. 

Аштық (түнгі ауырсыну) тамақтан соң 2,5-4 сағаттан соң пайда 

болуы, келесі тағам қабылдағаннан соң жоғалуы, он екі елі ішектің 

және асқазан пилорикасының ойық жара ауруына тән. 

Ерте және кеш ауырсынулардың бірігуі аралас ойық жара 

ауруларына немесе көптеген ойық жараға тән. 

Ауырсынудың қарқындылығы жасқа байланысты өзгере беруі 

мүмкін ( жастарда ауырсыну айқын түрде өтеді) асқыну сатысында. 

Ауырсынудың пайда болу проекциясы ойық жараның орналасу 

орнына байланысты. 

Емізікше тұсындағы ауырсыну – асқазанның  кардиальды және 

субкардиальды бөлігіндегі ойық жарасына тән. 

Асқазан денесіндегі ойық жара ауырсынуы – орталық сызықтан  

сол жақ эпигастрий бөлігіне тән. 
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Пилорикалық бөлік және он екі елі ішектің ойық жарасында – 

орталық сызықтан оң жақ эпигастрий аймағының  ауырсыну тән.  

Физикалық тексерістер ойық жараның өршуі кезінде – 

эпигастрий аймағының жергілікті ауырсынуы немесе 

пилобульбарлық аймақтың пальпация кезінде іштің алдынғы 

бұлшықетінің резистентілігі, кейде жергілікті перкуторлы 

ауырсыну (Мендель симптомы). 

Зертханалық көрсеткіштер: жасырын қан кету салдарынан 

анемия болуы мүмкін, лейкоцтиоз және ЭТЖ жоғарылауы асқыну 

сатысында. 

Аспаптық зерттеулер 

Эндоскопиялық тексерістер ойық жараның орналасуын, 

тереңдігін, түрін, өлшемін,  жараның шеттерін (міндетті түрде 

гистологиялық зерттеуге биопсия алу қажет қатерлі ісік ауруларын 

жоққа шығару үшін және Helicobacter pуlori анықтау үшін). 

Бариймен  рентгенологиялық  зерттеу ЭГДС жүргізуге қиындық 

болған кезде жүргізіледі және де ЭГДС қосымша өңешпен 

асқазанның анатомиялық ерекшеліктерін анықтау мақсатында 

қолданылады (детүріция, анастамоз, стеноз, ісік,  асқазан 

қабырғасының тарылуы             ) АІЖ жоғарғы бөлігінің контрасты 

рентгенологиялық зерттеуі   жаралық дефекті анықтауға мүмкіндік 

береді, бірақ ренттгенологиялық әдіс сезімталдылығы мен 

арнайлығына байланысты эндоскопиялық әдіске жол береді 

(дәлелдік деңгейі А). 

Қуыс сиптомы – жаралық кратерді толтыратын контрасты 

массаның көлеңкесі. Жараның көлеңкесі профилдік көрінуі мүмкін 

(контурлық қуыс)  немесе шырышты қабаттың қатпары аясында 

анфаста көрінуі мүмкін (Рельеф-қуыс), кішкене қуыс 

рентгеноскопияда бір бірінен айыра алмайсын. Кіші жаралардың 

контуры тегіс және айқын. Үлкен жараларда грануляционды 

тіндердің дамуынан шырыштың ұйыған қанның жиналуынан 

шеттері тегіс болмайды. Рельефті қуыс асқазан немесе  он екі елі 

ішектің ішкі беткейінде контрасты массаның жиналуынан тұрақты 

дөңгелек немесе сопақша түрінде болады. Қосымша белгілері – 

ашқарында асқазанда сұйықтықтың белгілері, жара зонасында 

контрастты массаның тез жүруі. Нұсқаушы прес симптомы – 

асқазан мен жуашықта спазм жара деңгейінде дамиды, бірақ 

патологиялық үрдістің     қарама-қарсы жағында. 
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Интрагастралды рН –метрия (жара орналасуына байланысты 

қышқылдық өнімді бағалау). 

 

Н.pylori анықтау  

Инвазивті тесттер  

Асқазанның шырышты қабатынан бес биоптат алынады: 

фундальды және антралды бөліктерден екеуден және асқазан 

бұрышы аймағынан біреу. Микробты эрадикациялау нәтижелігін 

анықтау үшін бұл зерттеуді ем аяқталған соң төрт алты  аптадан соң 

анықтайды. 

 Морфологиялық зерттеулер-Рһ диагностикасында алтын 

стандарт болып табылады - асқазаның шырышты қабатының 

гистологиялық кескінінде бактерияны бояу. 

 Цитологиялық әдіс – асқазанның шырышты қабатының 

биоптатының жұғын іздерінде бактерияны Ромоновский-Гимзе 

және Грамм бойынша бояу (қазіргі кезде бұл әдіс толық ақпаратты 

емес). 

 Гистологиялық әдіс – кесінділерді Ромоновский-Гимзе, 

Уортин-Старри бойынша бояу. 

 Биохимиялық әдіс (тез уреазды тест) - асқазанның 

шырышты қабатының биоптатында уреазды белсенділікті  

құрамында зәр қышқылы мен индикатор бар сұйық немесе гель 

тәрізді ортаға айналдыру арқылы анықтау. Биоптатты Рһ болғанда 

оның уреазасы Рһ ортамен индикатор түсін өзгертетін несепнәрін 

аммиакқа айналдырады.  

 Бактериологиялық әдіс рутинді клиникалық тәжірибеде 

аз қолданылады. 

 Моноклональды АД қолданылуымен 

иммуногистохимиялық әдіс: қолданылатын АД басымырақ 

сезімталдылыққа ие, себебі H. pylori–ды таңдамалы бояйды. 

Күнделікті клиникалық тәжірибесінде H. pylori диагностикасы үшін 

осы әдіс аз қолданылады. 

Инвазивты емес тесттер 

- Серологиялық әдіс: H. pylori қоздырғышына қан сарысуында 

АД анықтау. Бұл әдіс эпидемиологиялық зерттеу жүргізу кезінде 

ақпаратты. Бұл тесттің клиникалық қолданылуы шектелген, себебі 

осы шақта H. pylori болуын сыртартпада жұқтыру себебін 

ажыратпайды. Соңғы уақытта иммуноферментті анализ арқылы 4-6 
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апта мерзімінде анықтайтын науқастардың қан сарысуындағы 

антихеликобактер АД титрінің төмендеу эрадикациясын 

диагностикасында сезімтал жүйелер пайда болды. 

- Тыныс алу тесті- науқастың дем шығару кезіндегі ауада СО2-

ні анықтау, олар асқазандағы H. pylori уреазаның әсерінен белгілі 

несепнәрның бөліну нәтижесінде пайда болған 14С немесе 13С 

изотобымен белгіленген. Эрадикациялық терапияның нәтижесін 

әсерлі диагностикалауға көмектеседі. 

- ПЦР –диагностика. Науқастың нәжісін де, биоптатын да 

зерттеуге болады.  

Барлық ережелер мен эндоскопиялық аппаратураның 

стерилизациясын сақтаған уақытта H. pylori-дың біріншілік 

диагностикасы берілген әдістердің бірімен бактерияны анықтау 

антихеликобактерлы терапияның басталуымен негізделеді. 

 

Емі 
Емдеу мақсаты: 

- H. pylori эрадикациясы; 

- аурудың симптомдарының тез ликвидациясы; 

- тұрақты ремиссияға жету; 

- асқыну дамуының алдын алу; 

Ойық жара ауру емін амбулаторлы жүргізуге болады. Жедел 

госпитализациялау көрсеткіштері: 1) аурудың асқынған түрлері; 2) 

ауыр ауырсыну синдромы; 3) амбулаторлы медикаментозды емнің 

әсерінің болмауы; 4) қосымша аурулары. 

Медикаментозды емес емі 

Емдеу кең әдістерден тұрады: емдәм бойынша тамақтану, 

ішімдікті қабылдау мен темекі шегуді тоқтату, ульцерогенді 

препараттардан (әсіресе ҚҚСП) бас тарту. Емдәм бойынша 

тамақтану маңызды. Ол жиі, бөлшектелген, механикалық және 

химиялық сілтілі болу қажет. Көп жағдайда М.И. Певзнер бойынша 

№1 емдәм көрсетілген. №1а және №1б емдәмін қысқа мерзімге 

айқын өршу симптомдары кезінде тағайындайды.  

Медикаментозды емдеу 

Асқазан мен он екі елі ішек жараларын емдеудегі түрлі 

әдістердің болмауы- ойық жара ауруының қазіргі заманға сай 

фармакотерапиясындағы маңызды жағдай. Фармакотерапияның 

басты ерекшелігі емдеу ұзақтығында. Басты ойық жара ауруының 
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қайталануына қарсы емі эрадикациялық антихеликобактерлы 

терапия болып табылады. Эрадикациялық терапия курсын әр H. 

pylori анықталған ойық жарасы бар науқасқа жүргізу қажет.  

H. pylori эрадикациясына көрсеткіштер (Маастрихт IV, 2011): 

- асқазан және он екі елі ішек ойық жара ауруы өршу және 

ремиссия сатыларында, сонымен қатар асқынуды  емдегеннен 

кейін- асқынған түрлерінде; 

- ҚҚСП емдеу курсының алдында жара пайда болу мен қан 

кетудің алдын алу мақсатында антихеликобактерлы терапиясын 

жүргізу қажет; 

- аспиринмен ұзақ уақыт емдеу қажеттілігі болғанда және 

сыртартпаінде қан кету болған жағдайда H. pylori инфекциясын 

анықтау үшін тест жасау қажет және оң нәтижесінде 

антихеликобактерлы ем тағайындау қажет; 

- ҚҚСП ұзақ емдеу қажеттілігі болғанда және ойық жара ауруы 

болып немесе қан кету болған жағдайда H. pylori эрадикациясына 

қарағанда протонды помпа тежегіштерімен емдеу әсерлі болып 

келеді (жара түзілу мен қан кетудің алдын алу үшін). 

Асқазан жарасының тыртықтануын 4, 6, 8 аптадан кейін, ал 

дуоденальды -2, 4, 6 аптадан кейін бақылайды. Эрадикацияны 

асқынбаған ойық жара ауруы кезінде тыныс алу уреазалық тест 

нәтижесі негізінде бақылау қажет. H. pylori эрадикация сәттілігі, 

аурудың қайталанусыз  ағымын және жара ауруының емдеуінің ең 

нәтижелілігін көрсетеді. 

Маастрихт 4, 2011 ж. Келісімі бойынша ұсынылған эрадикация 

сызбасы: 
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Маастрихт 4
Эрадикацияға ұсынылатын схемалар

Кларитромицинге резистентілік деңгейі

жоғары аймақтар

Кларитромицинге резистентілік

деңгейі жоғары аймақтар

ППИ + Кла + Амо/ Метр

немесе

Bi-квадротерапия

немесе

Бірінен соң бірі

Bi-квадротерапия
немесе

Бірінен соң бірі

немесе

Bi квадротерапиясыз

Bi-квадротерапия

немесе

ППИ + Левофлоксацин +Амокси

ППИ + Левофлоксацин

+Амокси

1 линия

2 линия

3 линия Нр-дің антибиотиктарға сезімталдығын анықтау

нәтижесіне негізделген

 

 

10- сурет. Эрадикациялық терапия бойынша ұсынылған  

сызбалар Маастрихт 4, 2011 жыл. 

 

Бірінші кезең терапиясы бойынша стандартты 3 ДЗ біріктірілуі 

ұсынылған- эрадикацияның ең тиімді сызбасы. 

 

- Протонды помпа тежегішінің екі еселенген мөлшерінде 

(рабепразол – 20мг күн. 2р немесе омепразол 20 мг мөлшерде күн. 

2р немесе эзомепразол 40 мг мөлшерде күн. 2р немесе лансопразол 

30мг күн. 2р немесе пантопразол 40мг күн. 2р) 

- Кларитромицин – 500 мг күн. 2 р. 

- Амоксициллин – 1000 мг күн. 2р. 

 

Бұл сызба берілген аймақта H. pylori штаммдарының 

кларитромицинге резистенттілігі 20%-дан аспаса ғана қолданылады. 

ППТ жоғары мөлшерін тағайындау (күн. 2р.) үштік терапия 

әсерлігін жоғарлатады (дәлелдік деңгейі А). 
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ППТ-мен кларитромицинмен үштік терапия ұзақтығын 7 

күннен 10-14 күнге дейін жоғарлату эрадикация тиімділігін 5% 

жоғарлатады (дәлелділік деңгейі А). 

«ППТ – кларитромицин + метронидазол» және «ППТ + 

кларитромицин + амоксициллин» сызбасының тиімділігі 

эквивалентты (дәлелділік деңгейі А). 

Он екі елі ішектің асқынбаған ойық жарасы кезінде эрадикация 

курсы өткізілгеннен кейін антисекреторлы терапияны 

жалғастырудың қажеттілігі жоқ (дәлелділік деңгейі А). Асқазанның 

ойық жара ауруының өршуі кезінде, сонымен қатар қосымша 

аурулардың өршуі кезінде немесе он екі елі ішек ойық жара 

ауруының асқынысы кезінде ойық жараның жазылуы үшін 2-5 апта 

мерзімінде антисекреторлық препараттың бірімен терапияны 

жалғастыру қажет (гистаминның Н2-рецептор блокаторлары немесе 

ең әсеривты протонды помпа тежегіштері). 

Эрадикациялық терапия протоколы бойынша ППТ мен 

антибактериалды препараттармен ем аяқталғаннан кейін 4-6 

аптадан кейін міндетті бақылау жүргізу қажет. Бұл кезде H. pylori 

инфекциясының диагностикалау үшін ыңғайлы әдіс - тыныс алу 

тесті, алайда ол болмаған жағдайда басқа әдістермен қолдануға 

болады. 

Маастрихт-4 консенсусы бойынша ППТ мен кларитромицин 

сызбасының тиімділігі болмаған жағдайда висмутпен 

квадротерапия немесе левофлоксацинмен үштік терапия жүргізу 

қажет (дәлелділік деңгейі А). 

Квадротерапияға жатады: 

 

- ППТ (омепразол, немесе лансопразол, немесе рабепразол, немесе 

эзомепразол, немесе пантопразол) стандартты мөлшерде күн. 2р. 

- Субсалицилат висмуты (субцитрат -120 мг күн. 4р.) 

- Тетрациклин -500мг күн. 4р.  

 

Метронидазол (500 мг 3 рет\күніне) немесе фуразалидон (50-

150 мг 4 рет\күніне) минимум 7 күн. 

Одан басқа эрадикационды сызбаның  резервті түрінде 

амоксициллин (750 мг 4 рет/күніне) мен протонды сорғы 

блокаторларымен біріктірілуі, рифабутин (300 мг/күніне) немесе 

левофлоксацинмен (500 мг күніне) тағайындалады. 
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Екінші қатардағы терапиямен ем нәтижесіз болғанда 

антибиотиктерге сезімталдығын мүмкіндігінше анықтау керек 

(дәлелдік деңгейі А). Кларитромицинге жоғары резистенттілікті 

аймақтарда висмут препаратымен квадротерапия  сәтсіз болғанда 

левофлоксацинмен үштік терапия тағайындау ұсынылады (дәлелдік 

деңгейі D). 

Н.руlori тәуелсіз асқазан жарасы бар науқастарға протонды 

сорғы ингибиторы препараттарымен базисті терапия жүргізіледі, 

Н2-гистамин рецепторлары блокаторларына қарағанда осы топ 

препарты тиімді деп саналады (дәлелдік деңгейі В). Протонды 

сорғы блокаторларының әр тобына жататын препараттардың 

барлығы бірдей тиімді (дәлелдік деңгейі А). 

Келесі препараттарды қолданады: 

 

 Рабепразол 20 мг\күніне 

 Омепразол 20-40 мг\күніне 

 Эзомепразол 40 мг\күніне 

 Лансопразол 30-60 мг\күніне 

 Пантопразол 40 мг\күніне 

 

Курстық ем ұзақтығы 2-4 апта, қажет кезінде 8 аптаға дейін 

(жара жазылуы мен симптомдар жоғалғанша) ұзартады. 

Н2-гистамин рецепторлары блокаторы протонды сорғы 

ингибиторына қарағанда тиімділігі салыстырмалы түрде төмен 

(дәлелдік деңгейі В). Келесі препараттарды тағайындайды: 

 

 Ранитидин 150 мг\2рет күніне немесе 300 мг түнге 

 Фамотидин 20 мг\2 рет күніне немесе 40 мг түнге 

 

Антацидті препараттар (алюминий-магний антацид немесе 

алюминий-магний антацид кальций альгинаты қосындысымен, 

тамақтанған соң 1,5-2 сағ кейін немесе талап бойынша алюминий-

магний антациді симетикон және БАВ) антацидті әсер және шырыш 

түзілуді күшейту, симптоматикалық зат ретінде қосымша 

қолданады. 

Асқынулардың алдын алу үшін, әсіресе егер науқаста жараның 

қайталану қауіпі болса: тұрақты СЕҚҚ препараттар қабылдайтын 

болса, мұндай жағдайларда антисекреторлық препарат қолдаушы 
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терапия ретінде ұзақ уақыт бойы 1-2 жыл күнделікті мөлшерның 

жартысымен тағайындалады. 

 

Өт шығару жолдарының дискинезиясы 

Өт жолдары дискинезиясы этиологиясына тәуелсіз билиарлы 

жол моторикасының бұзылуымен байланысты барлық аурулар 

жатады. Бұл аурулардың көрінісі: 

-өт қапшығының дисфункциясы; 

-Одди сфинктері дисфункциясы. 

АІЖ басқа да функциональды аурулары сияқты өт жолдарының 

функционалдық  аурулары да интермиттерлеуші ағыммен жүреді. 

Өт жолдарының функционалдық   бұзылыстарын 

диагностикалаудың қиындығы тіпті объективті анықталған 

бұзылыстар клиникалық симптомдар көрінісімен жиі түзетілмейді. 

 

Өт қапшығы дисфункциясы               

Өт қапшығы дисфункциясы  – өт қапшығының жиырылу 

қызметінің бұзылысы  (толу не босауының), билиарлы түрдегі 

ауырсынумен  байқалады. Өт қапшығы дискинезиясына себеп 

қапшық түтігінің тарылуы, бұлшық етінің гипертрофиясы, өт 

қапшығының созылмалы қабыну аурулары болуы мүмкін. 

 

Этиологиясы және патогенезі 

Патофизиологиялық өзгерістер: 

-өт қапшығы тегіс бұлшық еті жасушаларының патологиясы; 

-нейрогормональді стимулдарға сезімталдылықтың төмендеуі; 

-өт қапшығы мен қапшық түтігінің координациясы 

бұзылыстары 

Қауіп себептерына гормональді реттеу бұзылыстары (жүктілік, 

етеккіралды синдромы, соматостатинома), отадан кейінгі жағдай 

(асқазан резекциясы, анастамоздар орнату, ваготомия), жүйелі 

аурулар (қант диабеті, гепатит, бауыр циррозы, целиакия, миотония, 

дистрофия). 

Билиарлы ауырсыну өт қапшығының жиырылып  өт құрамының 

қарсыласып қапшық түтігінен босамауынан болады. Сонымен қатар 

өт қапшығының босамауына өт қапшығы мен түтігінде артық 

қысым болмай, бұлшық еттік жиырылу қызметі бұзылуынан да 

қиындайды. Кейбір науқастарда билиарлы ауырсыну өт 
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қапшығының созылуынан моториканың бұзылысымен және 

ауырсыну стимулдарына табалдырықты сезімталдылық 

төмендеуімен байланысты болады, дені сау адамдарда бұл жағдай 

ауырсыну  тудырмайды. 

 

Диагностикалық өлшемдері 

Шамалы не ауыр түрде қайталанатын ауырсыну, эпигастрий 

немесе оң жақ қабырға астында, 20 мин дейін не одан ұзаққа 

созылатын, соңғы 3 ай шамасында (егер ауырсыну науқастың 

күнделікті іс-әрекетіне кедергі келтірсе-шамалы ауырсыну деп 

бағаланады, ал ауыр деп бағалануы-күттірмейтін медициналық 

кеңес не медикаментозды түрде ауырсынуды басу қажеттігінде). 

Гиперкинетикалық бұзылыстарда қарқындылығы әртүрлі 

шаншу тәрізді оң бүйіріне, арқаға, кейде сол жақ іш жартысына 

(үрдіске ұйқы безінің түтікті жүйесі қосылғнада) иррадияциясыз не 

иррадияциялы болады. Гипокинезия кезінде оң жақ қабырға 

астында тұйық ауырсыну, қысым түсіргендей сезім, кернеу-дене 

қалпын өзгерткенде не құрсақішіне қысым күшейгенде жоғарыда 

аталған өзгерістер күшейеді, бұл өт қысымы градиентінің 

өзгеруінен болады. 

Ауырсыну бір немесе бірнеше келесі көріністермен қосарлануы 

мүмкін: 

құсу және жүрек айну, ауырсынудың арқаға немесе оң 

жауырынға иррадияциясы, тамақтанғаннан соң ауырсынудың пайда 

болуы, түнгі ауырсынулар. Дисфункцияның кез-келген түріне тән 

жалпы көріністер-ауыздағы ащы дәм, іштің желденуі, тұрақсыз 

нәжіс. 

Өт қапшығы дисфункциясы               диагнозы науқасты 

сұрастыру барысында мына өзгерістер анықталса: 

 Шамалы не қатты ауырсыну көріністері қайталануы, 

соңғы 12 айда бір ретті не көп ретті аталған симптомдардың пайда 

болуы: 

 Ауырсынудың тұрақты сипаты, науқастың күнделікті 

белсенділігінің төмендеуі және дәрігер кеңесін қажетсінуі 

 Өт қапшығы қызметі бұзылысы 

 Аталған сиптомдарды негіздейтін құрылымдық 

бұзылыстардың болмауы. Өт қапшығы қызметін бағалау 

мақсатында бауырлық сынама, ұйқы безі ферменттері деңгейін 
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қарау, ультрасонография, ФЭГДС, ЭРХПГ, холесцинтография 

99мТс-мен, холецистокининмен сынама жүргізіледі. 

 

Емі 

Медикаментозды емес емі 

Емдәм ұсынады: майлы, ащы, шикі пияз бен сарымсақ, 

ішімдікті, қызанақ суын шектеп және қатты тойып тамақтануды 

шектеу қажет, яғни жиі аз-аздан тамақтану. 

Гиперкинетикалық  дисфункция түрінде өт қапшығы 

жиырылуын стимуляциялайтын  - жануар майы, өсімдік майлары, 

қайнатылған  ет, балық, қозықұйрықтың қою сорпаларын шектеу 

қажет. 

Өмір сүру сапасын өзгерту: дене массасын қалыпқа келтіру, 

шылымнан бас тарту, шамадан тыс физикалық жүктемелерді 

шектеу қажет. 

Дискинезияның түріне байланысты науқасқа ең алдымен 

базисті терапияның ішінен прокинетиктер  (домперидон 10 мг 3-

4  рет/тәу клиникалық жағдайы жақсарғанға дейін) немесе 

спазмолитиктер (папаверин, бромид пинавериді, дротаверин, 

либеверин) тағайындалады. Спазмолитиктердің әсері қабылданатын 

мөлшерге байланысты, сол себепті әр науқасқа жекеше түрде әсер 

беретін мөлшер таңдалады. 

Өт айдағыш заттар холеретик және холекинетиктерден тұрады: 

Холеретиктерге жататындар: 

- Құрамында өт және өт қышқылы бар препараттар: фестал, 

панзинорм-форте, холензим; 

- Синтетикалық препараттар: никодин, оксафенамид; 

- Май құрамдас препараттар артишока жапырағының экстракті, 

фламин, жүгері шашақтары және т.б. 

Холекинетиктерге жататындар:  

- магний сульфаты; 

- зәйтүн майы және басқа майлар;  

- сорбитол, ксилит және т.б. 

 

Магний сульфаты 10-25% 1-2 ас қасығымен. 

Сорбитол майы 10% 50-100 мл  2-3 рет/тәу рет/тәу  30 мин. 

бұрын тамақтанар алдында. 
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Холекинетиктерді науқастың организіміне жылдам әсер ету 

үшін қолданады, оның әсері тағайындалған мөлшеріне байланысты; 

егер ұзақ уақытты ем тағайындалса, онда өт құрамды препараттар 

тағайындалады;       

Егер бір уақытта қабынуға қарсы әсер ету үшін синтетикалық 

препараттар тобын тағайындаған дұрыс: 

 

Никодин 1-2таб  2-4 рет/тәу ішке тамақтанар алдында; ем 

ұзақтығы 10-14 күн  

 

Қабынуды және висцеральді гипералгезияны төмендету үшін: 

Қабынуға қарсы препараттарды және трициклді 

антидепрессанттардың төмен мөлшері ұсынылады. 

 

Одди сфинктерінің дисфункциясы               

Одди сфинктерінің дисфункциясы жалпы өт жолдарының 

сфинктерінің тонусының бұзылысымен және басты панкреатикалық 

түтіктің немесе жалпы сфинктердің тонусының бұзылысымен 

көрініс береді. 

Одди сфинктерінің моторлы белсенділігі өт қабының 

белсенділігімен рефлекторлы байланысты, сол себепті сфинктрдің 

тонусы өт қабының жиырылуы кезінде бәсеңдейді, соның 

салдарынан билиарлы жүйені қамтамасыз етеді. Одан басқа өт қабы 

Одди сфинктерінің гормональді қалыптастыруында тікелей әсер 

етеді. Холецистэктомиядан кейінгі сфинктердің моторлы 

қызметінің бұзылуы отадан кейінгі кезеңде абдоминальді 

ауырсынуды және диспепсиялық көрністерді беруі мүмкін. 

 

Этиология және патогенез 

Холецистэктомиядан кейін пайда болған Одди сфинктерінің 

дисфункциясының себебі құрылымның бұзылуы (жиі стеноз) және 

бұлшық ет дискинезиясы болып табылады. Одди сфинктерінің 

бұлшық ет дискинезиясы жиі сфинктердің гипертонусымен көрніс 

береді. Холецистэктомиядан кейін алғашқы айларында уақытша 

Одди сфинктерінің тонусының жоғарлауымен жүруі мүмкін. 

Одди сфинктерінің қызметінің бұзылуы және ауырсынудың 

пайда болуы механизмі сфинктердің бұлшық етінің 

талшықтарының түйілуіне және өт жолдар жүйесінің жоғарғы 
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қысымына және ұйқы безінің қысымының жоғарлауына 

байланысты болады. Одди сфинктерінің ұзақ уақыт түйілуі болуын 

шақыратын нақты себептер белгісіз. Пайда болуына әкелетін 

себептерге дуаденит, он екі елі ішектің қабынуын (папиллит немесе 

фиброз) жатқызуға болады. 

 

 

Диагностикалық өлшемдер 

Одди сфинктерінің дисфункциясымен ауыратын науқастарға 

эпигастрий аймағында ауырсыну сезімінің болуы және майлы 

тағамды қабылдағаннан кейін ауырсынудың күшеюі, лоқсу, 

метеоризм сезімі мазалайды. Сфинктердегі жедел қысымның 

жоғарлауы (40мм.с.б. және одан жоғары) өт шаншуы тәрізді 

ауырсынулармен жүреді. 

Одди сфинктерінің дисфункциясы  кезінде клиникалық 

симптомдар байқалса билиарлы жолдың УДЗ жасау керек, 

бауырлық сынамалар, ұйқы безі ферменттерінің белсенділік 

деңгейін өлшеу керек. Егер жасалынған зерттеулер қалыпты болса 

онда ФЭГДС жасау керек. Одди сфинктерінің дисфункциясы   

кезінде жүргізілетін диагностиканың негізгі мақсаты сфинктер 

аймағындағы құрылымдық өзгерістерді, соның салдарынан өттің 

және асқазан сөлінің бөлінуінің қиындауының пайда болуын 

анықтау. Одди сфинктерінің дисфункциясын   тану кезіндегі “алтын 

стандарт” ретінде Одди сфинктерінің манометрі таңдалынады. 

Диагностикада сфинктердегі базальді қысым деңгейінің жоғарлауы 

35 мм.с.б. жоғары болуы маңызды болып келеді. Қозғалтқыш 

қызметінің бұзылуына әкелетін басқа жағдайлар: жоғарғы фазалы 

жиырылу (тахиоддия), жалпы ретроградты жиырылу, 

холецистокининге оғаш  жауап беруі. 

 

Емі 

Емдәм: майлы, ащы тағамды шектеу, шикі пияз және 

сарымсақты шектеу, ішімдік, дәмдеуіш, томат шырынын шектеу 

керек. Жиі аз мөлшерден тамақтану (5-6 рет/тәу) ұсынылады. 

Өмір сүру салтын өзгерту: дене салмағын қалыпқа келтіру, 

шылым шегуден бас тарту, физикалық жүктемелерді шектеу. 

Одди сфинктерінің тегіс бұлшық етінің түйіліуін басу үшін 

нитраттар, антихолинергиялық препараттар, кальций каналының 
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блокаторлары және миотропты спазмалитиктер қолданылады. 

 

Папаверин 40-60 мг ішке 

 немесе  

Пинаверия бромиді 50 мг ішке  

немесе  

Дротаверин 40-80 мг ішке  

немесе  

Мебеверин 200-400 мг 2 рет/тәу ішке 1-2 ай көлемінде.  

 

Нитраттар (нитроглицерин, изосорбид динитрат) тегіс салалы 

бұлшық етке азоттың бос радикалдары әсер етіп, цГМФ-ты 

белсендендіріп бұлшық еттің босаңсуына әкеледі. Бірақ бұл 

препараттар кардиоваскулярлы және басқа да жанама әсерлер 

көрсетеді. Препаратқа төзімділік туған жағдайда емді жанастыруды 

қажет етпейді. Селективті емес кальций каналының блокаторлары 

(нифедипин, верапамил және т.б.) тегіс салалы бұлшық етті 

сонымен қоса өт айдау жолдарын босаңсытады, бірақ жоғарғы 

әсерді алу үшін үлкен мөлшерде қабылдауды қажет етеді. 

Гимекромон препараты Одди сфинктеріне және өт капшығына 

таңдаулы спазмолитикалық әсер көрсетеді. 

 

Гимекромон 200-400 мг 3рет/тәу тамақтанар алдында ішке 

қабылданады, 1-2 ай. 

 

Бұл препараттың әсері өт айдау жолының дисфункциясы   бар 

науқастарға әсер етеді, өт айдағыш қасиетке ие, билиарлық 

жеткіліксіздікті жояды, сонымен қоса  Одди сфинктерінің 

дисфункциясы, оның гипертонусы кезінде, холецистэктомиядан 

кейінгі науқастарға жақсы әсерін тигізеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 



342 

 

ХОЛЕЦИСТИТ 

 

Холецистит дегеніміз – өт қапшығы қабырғасының 

зақымдалуымен, тастың пайда болуымен және билиарлы жүйенің 

моторлы-тоникалық қызыметінің бұзылысымен жүретін қабынулық 

ауру. Көп жағдайда жедел холецистит өт шығару жолының таспен 

бітеліп қалуы кезінде, өт қапшығы ішіндегі қысымның 

жоғарылауына алып келетін, осылайша жедел холецистит жиі өт-

тас ауруының алдын алатын жағдай болып табылады. Тассыз 

холецистит ауыр оталы араласымдар, көпшілік жарақаттардан, көп 

көлемді күйік, жаңадан босанғаннан кейін, сепсис, сальмонеллез, 

ұзақ ашығу, толық парентеральді тамақтанудан дамуы мүмкін. 

 

Жіктелуі  

 Катаральді холецистит – қабыну кілегей және кілегей 

асты қабаттармен шектелген. 

 Флегманозды холецистит - өт қапшығының барлық 

қабатының инфильтрациялы іріңді қабынуы.  

 Гангренозды холецистит - өт қапшығы қабырғасының жиі 

немесе тотальді некрозы. Өт қапшығының перфорациясы кезінде өт 

құрсақ қуысына ағады (гангренозды-перфоративті холецистит).  

 Эмфизематозды холециститтің өзін калькулезды және 

тассыз деп жеке алып қарастырамыз, бұл жағдай өт қапшығына 

анаэробты микрофлораның әсерінен газдың жиналуымен 

мінезделеді. 

Жедел холецистит асқынысы.  

− өт қапшығының эмпиемасы - өт қапшығында белгілі 

мөлшердегі іріңдіктің жиналуымен жүретін іріңді қабынулық ауру. 

− өт маңындағы абсцесс 

− өт жолының перфорациясы 

− перитонит 

− механикалық сарғаю 

− холангит 

− өт жолының жыланкөзі (іштей немесе сырттай) 

− жедел панкреатит. 

 

Диагностикалық өлшемі 

Холециститке тән ауырсынулар болған кезде сонымен қатар 
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физикальді, зертханалық және аспатық зерттеу әдісі (УДЗ ФЭГДС 

рентгенологиялық зерттеу). Осыларды толық жүргізген кезде көз 

жеткізуге болады. 

 Холецистит кезіндегі ауырсыну эпигастрий аймағына немесе 

оң қабырға астына, арқаға, оң жауырынның төменгі бұрышына, оң 

иыққа, кейде дененің сол жақ бөлігіне берілуі мүмкін. Ауырсыну 

түнгі немесе таңертеңгілік уақытта белгілі бір интенсивтілікте 30-60 

мин созылатын ауырсыну сипаты мазалауы мүмкін.  Ауырсынудың 

пайда болуына майлы тамақ, ащы дәм-тұз,  алькогольді заттар, 

эмоциональді күштеме, себепші болуы мүмкін.  

Ауырсыну синдромы науқастың бет-әлпетінде сипатталады, 

сонымен қоса тершеңдік, мәжбүрлі қалып, бір қырына жатып 

аяқтарын ішіне бүгу болады.  

 Қызба жиі субфебрильді кейде фебрильді (холециститтің 

деструктивті түрісында немесе асқыныстармен байланысты) де 

болады. Гектикалық қызба қисығы, айқын тершеңдікпен жүреді, 

қатты қалтырау, мұндай жағдай жиі іріңді қабынуды болжайды (өт 

қабының эмпиемасы, абсцесс). Әлсіреген науқаста жасы егде 

адамдарда іріңді холецистит кезінде қызба субфебрильді бола беруі 

де мүмкін, ал кейде ребелсенділіктің төмендеуі. 

 Басқа да симптомдар-ащы дәммен кекіру немесе үнемі 

болатын ауыз қуысындағы ащы дәм, іштің жоғарғы бөлімінде 

кернеу сезімінің болуы, іштің кебуі,  нәжістің бұзылуы, лоқсу, 

өтпен құсу. 

 Сарғаю тән емес, бірақта өттің шығарылуының қиындауы 

кезінде, кілегейдің жиналуынан өт конкременттерімен бітелуі 

немесе дамыған холангитте болуы мүмкін. 

Сыртартпа жинаған кезде келесі тарауларды сұрастыру керек.  

 Ауырсынудың локализациясы, иррадиациясы, ұзақтығы. 

 Қосалқы симптомдар: қызба, қалтырау, құсу, лоқсу. 

 Сыртартпаінде өттік шаншуының болуы. 

 Науқастың жасы (егде қартайған шақта жиі асқыныстар 

көрініс табады). 

 Қант диабетінің болуы (бұл ауру кезінде жиі гангренозды 

холецистит дамиды). 

Физикалдық тексеріс кезінде мыналарды жүргізу керек: 

 Жалпы жағдайын бағалау  

 Тері мен көзге көрінетін кілегей қабаттарды (әсіресе склера, 
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коньюктива, тіл жабындысын, сарғаюды дер кезінде анықтау үшін 

қарау керек). 

 Құрсақ қуысының алдыңғы бұлшықеті, көбінесе оң қабырға 

астының эпигастрий аймағының күш түсіріп байқау керек. 

 Оң қабырға астына өт қабының үлкеюін байқау үшін 

пальпация жасау керек. Холецистит кезінде Мерфи симптомы 92% 

оң болады. 

 Қызбаны өлшеу. 

Жедел холециститпен ауыратын науқастарда келесі белгілер 

анықталады.  

 Өт қабының қабыну симптомына келесілер жатады. 

  Мерфи симптомы-оң қабырға астына күш түсргенде болатын 

ауырсыну, сонымен қатар терең дем алғанда (Басқалай 

интерпретацияда: Науқас терең дем алғанда оң қабырға  астында 

еріксіз болатын ауырсыну). 

 Кера симптомы-оң қабырға астына пальпация жасағанда 

ауырсынудың болуы. 

 Ортнер симптомы-оң қабырға доғасынан ұрғылағанда 

ауырсынады.  

 Мюссе-Георгиевский симптомы (френикус симптомы)- төс-

бұғана-емізікше бұлшықеті аяқшаларының арасына саусақпен 

басқанда ауырсыну. 

 Щеткин-Блюмберг симптомы құрсақ қуысының қабынуында 

(перитонит) оң болады. 

 

Зертханалық зерттеу: лейкоцитоз, лейкоформуланың аздап 

солға ығысуы, ЭТЖ жоғарылауы, жедел холецистит кезінде 

билирубиннің аздап жоғарылауы, АЛТ және АСТ белсенділігінің 

жоғарылауы, ᵞ-глутамилтранспептидаза холестаз синдромының 

салдарынан сілтілі фосфатазаның әсерінен белсенділігі жоғарылауы 

мүмкін. 

Аспаптық зерттеу:  

Құрсақ қуысының УДЗ жүргізу, өт-тасы ауруы аясында 

мынандай конкременттер анықталады: өт қабы қабырғасының (3мм) 

қалыңдауы, өт қабы қабырғасының контурының екі еселенуі, 

осының маңында сұйықтықтың жиналуы. Өт қабының эмпиемасы 

кезінде - эхогенділігі орташа, құрылымы акустикалық көлеңкесіз 

(ірің) болады. 
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 ФЭГДС- ойық жара ауруын жоққа шығару үшін жүргізеді. 

 Кеуде қуысын рентгенологиялық зерттеу - өкпедегі 

патологиялық плевритті жоққа шығару үшін жүргізіледі. 

 КТ- УДЗ-ң алтернативасы ретінде жасалады. 

 Биллиарлы жолдың МРТ-сы. 

 Эндоскопиялық ретроградты холангиопанкреатография 

(ЭРХПГ) холедохолитиазды жоққа шығару үшін және де өт 

қапшығының ісікті ауруына күдік болғанда жасалынады. 

 

Емі 

Емдеу мақсаты: 

 Асқыныстың алдын алып оталы емді дер кезінде жүргізу; 

 Қабынуды төмендету- антибактериальды қабынуға қарсы іс-

шаралар; 

 Симптом-кешенді ем: жансыздандыру, су-электролиттік тепе-

теңдікті қалпына келтіру. 

Холецистит кезінде қандай ауырлық дәрежесінде болмасын 

консервативті ем бастау керек: қабынуға қарсы және 

дезинтоксикациялық заттармен. 

 

Антибактериальды ем: 

Препаратты таңдау өт қапшығының жұғынынан табылған 

қоздырғышқа байланысты таңдалады. 7-10 күн тамыр ішілік 

енгізген тиімдірек. 

Антибактериальды емнің нұсқасы осылардың біреуін қолдану: 

 

1. Ципрофлоксацин ішке 500-750мг 2 рет 10 күн  

2. Доксициклин ішке немесе тамыр ішілік. Бірінші күні 200 

мг/тәу келесі күндерінде  100-200мг/тәу. Аурудың ауырлық 

дәрежесіне байланысты препаратты қабылдау ұзақтығы 2 апта. 

3. Эритромицин ішке бірінші мөлшер 400-600 мг кейін 200-400 

мг 6 сағат сайын емдеу курсы аурудың ауырсынуына байланысты 7-

14 күн тамаққа дейін бір айдың немесе тамақтан кейін 2-3 сағаттан 

соң. 

4. Цефалоспориндер ішке, мысалы: цефуроксим 250-500 мг 2 рет 

тәулігіне тамақтан кейін, емдеу курсы 10-14 күн. 
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Антибиотиктермен ұзақ уақыт емдегенде, микоздың алдын алу 

үшін, оральды интраконазол 400 мг тәулігіне 10 күн. 

Жансыздандыру және қабынуға қарсы терапия: 

 Қосымша  қабынуға қарсы препарат және керек жағдайда 

анальгетиктер тағайындау.  

 

1. Диклофенак 75 мг өттік шаншуды басу үшін  

2. Қабынуға қарсы препараттар 480-960 мг 2 рет-12 сағаттық 

интериінімен    тағайындау керек. 

3. Меперцидин (наркотикалық энергетик) 50-100 тамыр ішілік 

немесе бұлшықетке 3-4 сағат сайын енгізу. Морфинді енгізу 

көрсетілмеген, өйткені Одди сфинктерінің спазмын тудырады.  

 

Симптоматикалық емдік терапия көрсеткіш бойынша 

тағайындалады. 

 

1. Цизаприд немесе доперидон 10 мг 3-4 рет күніне, дебридат 

100-200 мг 3-4 рет күніне немесе метоспазмы 1 капсуладан 3 рет 

күніне, курстың ұзақтығы 2 апта. 

2. Хофитол 2-3 кесте бойынша тамақ алдында күніне тамақ 

алдында күніне 3 рет қабылдау. Курс ұзақтығы 2 аптадан кем 

болмау керек. 

3. Полиферментті препараттар, 3апта тамаққа дейін 1-2 

мөлшерде. 

4. Антацидті препараттар бір мөлшерде, тамақтан кейін 1,5-2сағ 

соң қабылдау. 

Хирургиялық ем – холецистоэктомия немесе науқастың 

жағдайының ауырлығына байланысты холецистоэктомия жасауға 

келмесе, холецистостомия жүргізу. 

 

 

Өт-тас ауруы 

Өт-тас ауруы -  өт қабы шаншуы (билиарлық, бауырлық) және 

жалпы өт түтігінде немесе өт қабындағы тастың өту 

обструкциясына жауап ретінде жазық бұлшықеттер спазмы және өт 

түтігі ішілік гипертензиясымен (холецистолитиаз)  жалпы өт 

жолында (холедохолитиаз) конкременттердің түзілуімен 

сипатталатын ауру.  
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Өт-тас ауруының мүмкін болатын асқынуларына өт қабы және 

жалпы өт түтігі тасының бітелуі, жедел холецистит және холангит, 

тастың он екі елі ішектің үлкен емізікшесінің өзегіне тұрып қалуы, 

жедел биллиарлы панкреатит, созылмалы холецистит жатады. 

 

Жіктелуі 

Өт тастары: 

 Орналасуы бойынша: өт қабында, жалпы өт түтігінде, бауыр 

түтігінде; 

 Тастардың санына байланысты: жалғыз және көп. 

 Құрамы бойынша: 

 Холестеринді- басым холестериннен тұрады, дөңгелек немесе 

сопақша түрде болады,құрамы жақпарланған тастар, диаметрі 4-5-

тен 12-15мм дейін; типтік орналасу өт қабы; 

 Пигменттік (билирубиндік) - кішкентай өлшемді; әдетте көп; 

қатты, сынғыш, гомогенді; өт қабында да, өт түтігінде де 

орналасады; 

 Аралас (көбінесе жиі анықталады) - жиі көп, әртүрлі түрілы; 

құрамында холестерин, билирубин, өт қышқылы, ақуыз, 

глюкопротеид, әртүрлі тұздар, микроэлементтер кіреді. 

Өт-тас ауруы клиникалық ағым бойынша: 

 Латентті түрі (тас тасымалдаушы); 

 Біріншілік созылмалы холецистит; 

 Өт қабы шаншуы; 

 Созылмалы қайталамалы холецистит. 

 

Этиологиясы және патогенезі 

Өт-тасының түзілуіне әкелетін себептер (бірінші кезекте 

холестеринді): 

 Әйел жыныс; 

 Жасы (жасы қаншалықты үлкен болса, соғұрлым өт-тас 

ауруына күдік); 

 Генетикалық және этникалық ерекшеліктер; 

 Тамақтану сипаты – жиі холестерині жоғары майлы 

тағамдарды, жануар майын, қант, тәттілерді пайдалану; 

 Жүктілік (сыртартпаінде көп реттік босану);  

 Семіздік; 

 Аштық; 
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 Мықын ішек ауруы – қысқа тоқ ішек синдромы, Крон 

ауруы және т.б.; 

 Кейбір дәрілік заттарды қабылдау - киофибрат, эстроген, 

соматостатин және т.б.; 

Тас түзілу үрдісі алдымен қою,  тұтқыр өт (биллиарлық сладж) 

түзілуі пайда болады. Холестеринді, пигментті, әк тас және аралас 

тастарды бөледі. Бір компоненттен тұратын сирек конкременттер 

салыстырмалы сирек. Тастың төсеуші қасиеті холестериннің 

болуымен байланысты аралас түрде болады.  

Олар 90%-дан жоғары холестериннен, 2-3% кальций тұзынан, 

3-5% пигменттерден тұрады, билирубин әдетте конкременттің 

ортасында кіші ядро түрінде болады. 

Өзгеріссіз өт жолдарындағы конкременттердің түзілуі ұзақ 

уақыт бойы немесе өмір бойы айқын функционалдық бұзылыстар 

және клиникалық белгілер шакырмауы мүмкін болатын 

патологиялық үрдістердің басталуы. Кейде өт шығару жүйесінің әр 

түрлі бөлімдерінің өтімділігінің бұзылыстарын шақыратын 

созылмалы жиі өршуге бейім инфекционды үрдістерге, сәйкесінше 

ӨТА мен оның әр түрлі асқыныстарының туындауына жағдай 

жасайды.  

Екіншілік тас түзілуі өт-тас ауруы ағымында өт жүйесінің 

«тар»орнындағы біріншілік тастың бітелуі әсерінен өт бөлінудің 

бұзылуы пайда болады (холестаз, өт қабы гипертензиясы), сонымен 

қатар екіншілік тыртықтық стеноз, әдеттегідей, осы орындарда өт-

ішілік жолы өзегіне енуші инфекцияның дамуы нәтижесінде пайда 

болады. Егер біріншілік тас түзілуінде өттің коллоидты құрылымы 

және құрамының бұзылуы басты рөл ойнаса, екіншілік 

конкременттер холестаздың және өт жүйесінің инфекциясының 

нәтижесі болып табылады. 

 

Диагностикалық өлшемдері 

Өт-тас ауруы жиі симптомсыз өтеді (латентті фаза 60-80% өт 

қабында тасы бар адамда және 40-20% жалпы өт жолында тасы бар 

адам), ал конкременттер УДЗ жүргізу кезінде кездейсоқ 

анықталады. Өт-тас ауруы диагнозы клиникалық белгілердің (ең 

жиі нұсқа 75% науқаста өт қабы шаншуы) және УДЗ нәтижесіне 

негізделіп қойылады.  

Өт қабы шаншуы эпигастрий немесе оң қабырға асты 
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аймақтарында, прекардиальды аймақта немесе іштің төменгі 

жартысында диагностиканы қиындататын жедел висцеральды 

ауырсынумен сипатталады.  

50% науқастарда ауырсыну арқаға және оң жауырынға, 

жауырын арасына, оң иыққа, сирек кеуденің сол жартысына 

таралады. Өт қабы шаншуының ұзақтығы 15 минуттан 5-6 сағатқа 

дейін болады. Ұзақтығы 5-6 сағаттан асатын ауырсынуды дәрігер 

асқынулармен, бәрінен бұрын жедел холециститпен байланысын 

анықтау керек. Ауырсыну синдромы жоғары терлегіштікпен, 

ауырсынудан  бет-ауызы  қисайып  және мәжбүрлі қалыппен 

(бүйіріне қарай аяғын ішіне бүгіп ) көрінеді. Кейде лоқсу және құсу 

болады. 

Ауырсынудың пайда болуы майлы, ащы, хош иісті дәмді тағам, 

ішімдік қабылдау, физикалық жүктеме, эмоционалдық күйзеліспен 

байланысты болуы мүмкін. Ауырсыну өт қабы ішілік қысым және 

Одди сфинктерінің немесе өт қабы түтігінің спастикалық қысқаруы 

нәтижесінде дамитын өт қабы қабырғасының созылуымен 

байланысты болады. 

Өт қабы шаншуы кезінде дене қызбасы жоғарылауы, 

интоксикация симптомымен бірге (астеновегетативті синдром, 

тілдің құрғауы және қапталуы) ұзақ және айқын гипертермия 

байқалуы мүмкін. 

Сарғаюдың көрінуін әдетте өт шығару жолдарының 

обструкциясы белгілері деп қарастырылады. 

Сыртартпа жинау кезінде науқастан бұрын болған іш ауыру 

көріністерін,  өт-тас ауруы кезінде өт қабы шаншуының көріністері 

қаншалықты қайталанатынын, ауырсыну сипатын, интенсивтілігін 

біртіндеп зер салып сұрау қажет. Ерекшеемес симптомдар болуы 

мүмкін, мысалы, оң қабырға астында ауырлық сезімі, метеоризм, 

диспепсиялық белгілер. 

 

Физикалық тексерулер 

Бұлшықеттік қорғаныш симптомы көрінуі мүмкін: пальпация 

кезінде оң қабырға астында және алақан қырымен оң қабырға 

доғасын соққылағанда ауырсынудың күшеюі, сонымен қатар, 

Мерфи симптомы (өт қабын пальпациялағанда ауырсынудың 

күшеюіне байланысты тыныс алу биіктігінде еріксіз тыныстың 

тоқтауы).  
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Зертханалық тексерулер 

Өт-тас ауруының асқынбаған ағымында зертханалық 

көрсеткіштердің өзгерісі тән емес. 

Жедел холецистит және қосалқы холангит дамығанда 

лейкоцитоз, ЭТЖ жоғарылауы, сарысулық аминотрансферазаның 

белсенділігінің жоғарылауы, холестаз ферменті - СФ, ᵞ-

глутаминтранспептидаза (ГГТП), билирубин деңгейі [51-120 

мкмоль/л (3-7мг %)]. Бауырдың функционалдьды сынамалары 

жоғарылайды - АСТ, АЛТ, ᵞ-глутаминтранспептидаза, 

протромбинді индекс, сілтілі фосфатаза, жалпы және тура 

билирубин – холедохолитиазбен және өт шығару жолдарының 

обструкциясымен байланысты.  

 

Аспаптық тексерулер 

Өт-тас ауруына күдік туғанда ең алғаш УДЗ жүргізу қажет. Өт-

тас ауруы диагнозы КТ, МРТ, холангиопанкреатография ЭРХПГ 

көмегімен нақтыланады. 

Құрсақ қуысының УДЗ - көбінесе сезімталдық көрсеткіші 

жоғарылығымен және арнайылығымен өт конкременттері үшін 

қолжетімді әдіс. 

Өт қабы аймағының шолу  рентгенографиясы - өт 

конкременттерін анықтауда сезімтал әдіс болып табылады.  

ФЭГДС - асқазан және он екі елі ішек жағдайын бағалау 

мақсатында, холедохолитиазға күдік туғанда он екі елі ішектің 

үлкен емізікшесін қарау мақсатында жүргізіледі.  

Пероральды немесе тамыр ішілік холецистография - «істен 

шыққан» өт қабы (бауыр сыртылық өт жолы контрасталады, ал 

қапшық анықталмайды), өт қабы тарылуы немесе бітелуін 

нақтылайтын зерттеудің айқын нәтижесі деп санауға болады. 

Құрсақ қуысы мүшелерінің (өт қабы, өт түтігі, бауыр, ұйқы 

безі) КТ-сы өт тастарының әлсіздік коэффицентін сапалы анықтау, 

конкремент құрамын және олардың тығыздығын анықтау үшін 

жүргізіледі.  

ЭРХПГ- жалпы өт түтігіндегі тастың барына күдік туғанда 

немесе басқа ауруларды жоққа шығару және механикалық 

сарғаюдың себебін анықтауда, бауыр сыртылық түтіктерді 

тексерудегі жоғары ақпаратты әдіс. 
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Динамикалық холесцинтиграфияны ЭРХПГ-ны жүргізуге 

қиындық туғанда жасауға тура келеді. Өт-тас ауруы науқастарында 

радиофармпрепараттардың өт қабын және ішекке түсу 

жылдамдығының азаюын анықтайды. 

Магнитті-резонансты холангиопанкреатография - өт шығару 

жолдарындағы УДЗ-де көрінбейтін тастарды анықтауға мүмкіндік 

береді.  

 

Емі 

Терапия мақсаты: 

 Өттегі тасты жою (өт шығару жолынан тастың өзін немесе 

конкрементпен қоса өт қабын); 

 Клиникалық симптоматикаларды отасыз жою (оталы емге 

қарсы көрсеткіш болмаса); 

 Асқынудың дамуына жол бермеу, таяудағы (жедел холецистит, 

жедел панкреатит, жедел холангит), алыстағы (өт қабы қатерлі 

ісігі). 

 

Медикаментозды емес ем 

Емдәм терапия: барлық кезеңінсында өт бөлінуін, өт 

секрециясын және ұйқы безі секрециясын күшейтетін өнімдерді 

шектейтін 4-6 реттік тамақтану тағайындалады. Қақталған, нашар 

еритін майлар, тітіркендіруші қоспаларды шектеу керек. Емдәм 

өсімдік жасұнығына бай болу керек, ол ішек перистальтикасын 

жақсартып қана қоймай, өт литогенділігін азайтады. Өт қабы 

шаншуы кезінде 2-3 күн аш болу қажет. 

 

Медикаментозды ем 

Пероральды литолитикалық терапия - өт-тас ауруы емінің 

жалғыз тиімді консервативті әдісі. Тастарды еріту үшін өт 

қышқылы препараттары қолданылады: урсодезоксихол қышқылы 

және хенодезоксихол қышқылы. 

Урсодезоксихол қышқылы бауырдағы холестерин синтезін 

тоқтатады және сонымен қатар холестеринді тастарды ерітуге 

қабілетті. 

Өт қышқылы препараттарымен емдеу амбулаторлы жүргізіледі 

және қабылданады.  
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Ауыз арқылы литотрипсияға  неғұрлым қолайлы жағдай 

мынандай кезде байқалады: 

 Аурудың ерте кезеңінде; 

 Өт-тас ауруының асқынбаған ағымында, өт қабы шаншуының 

сирек көріністерінде, аздаған ауырсыну синдромында; 

 Тек холестеринді («қалқитын» пероральды холецистография 

кезінде) кезінде; 

 Өт қабындағы кальцифирленбеген тастар ( Хаунсфилду 

бойынша КТ кезінде әлсіздік коэффиценті 70 бірліктен төмен) 

кезінде; 

 Тас өлшемі 15 мм кем болғанда (соққы-толқынды 

литотрипсимен бірге - 30 мм дейін ), жақсы нәтиже болу үшін 

конкремент диаметрі 5 мм дейін болу керек; 

 Өт қабының 1/3 бөлігінен көп емес орын алатын жалғыз тас 

болса; 

 Өт қабының қысқару қызметі сақталған жағдайда. 

Өт-тас ауруында консервативті терапияға қарсы көрсеткіштер: 

1. Өт-тас ауруының асқынуы, сонымен қатар жедел және 

созылмалы холецистит және науқасқа өт жолдарының жылдам 

санациясы және холецитэктомия жүргізу көрсетілсе; 

2. Істен шыққан өт қабы; 

3. Өт қабы шаншуының жиі көріністері; 

4. Жүктілік; 

5. Айқын семіздік; 

6. Асқазан және он екі елі ішек ойық жарасы; 

7. Бауырдың қосалқы аурулары - жедел және созылмалы гепатит, 

бауыр циррозы; 

8. Созылмалы диарея; 

9. Өт қабы карциномасы; 

10.  Өт қабында пигментті және ізбестелген холестеринді тастар 

болса; 

11.  Тас диаметрі 15 мм жоғары болса; 

12.  Өт қабы өзегінің 50% жоғарысын алатын көп тастар; 

 

Хенодезоксихолий  қышқылы 15 мг/кг/тәу 1 рет немесе  

Урсодезоксихолий  қышқылы 10 мг/кг/тәу 1 рет. Барлық 

мөлшерін кешке ұйықтар алдында көп мөлшерде суға 

араластырып қабылдау. Ең тиімді және жиі тағайындалатын 
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ем сызбасы - хенодезоксихол қышқылы 7-8 мг/кг және 

урсодезоксихол қышқылы 7-8 мг/кг бірге ұйықтар алдында 1 

рет қабылдау. 

 

Ем ұзақтығы үзіліссіз препаратты қабылдағанда 6-дан 24 айға 

дейін созылады. Литолитикалық терапияның тиімділігіне, ол 

ауырсыну синдромының айқындылығын әлсіретеді және жедел 

холецистит даму қаупін азайтады. Ем УДЗ арқылы 3-6 ай сайын 

тастың жағдайын бақылау арқылы жүргізіледі. Тас еріген соң УДЗ 

1-3 айдан соң қайта жүргізіледі. 

Тас еріген соң урсодезоксихол қышқылы 3 ай бойы 250 мг/тәу 

қабылдау тағайындалады.  

Пероральды литолитикалық терапияның тиімділігі препаратты 

қабылдаған соң 6 айдан соң УДЗ мәліметтері оң нәтиже бермесе 

препаратты тоқтату қажет. 

Антибактериальды терапия-жедел холецистит және холангитте 

қолданылады. 

Хирургиялық ем 

Холецистолитиазда хирургиялық емге көрсеткіштер: 

 Өт қабының 1/3 бөлігін алатын ірі және ұсақ конкременттер; 

 Өт қабы шаншу ауруында конкремент өлшемдеріне 

қарамастан жиі ұстаманың болуы; 

 Істен шыққан (отключенный) өт қабы; 

 Өт-тас ауруының холециститпен және холангитпен асқынған; 

 Холедохолитиазбен бірге болса; 

 Өт-тас ауруының перфорациямен, пенетерациямен, 

жыланкөзбен асқынған; 

 Өт-тас ауруының биллиарлы панкреатитпен асқынған; 

 Өт-тас ауруының жалпы өт түтігінің өткізгіштігінің 

бұзылысымен жүретін асқынуында. 

Хирургиялық ем әдістері: лапароскопиялық немесе ашық 

холецистэктомия, эндоскопиялық папиллосфинктеротомия 

(холедохолитиаз кезінде көрсетілген), экстракорпоральды соққы-

толқынды литотрипсия. 

 

Созылмалы панкреатит 

Созылмалы панкреатит - бездің экзо- және эндокринді 

қызметінің дамуының және мүше паренхимасының дәнекер тінге 
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баяу алмауы үрдісімен, өршу кезінде жедел қабыну көріністерімен 

көрінетін ұйқы безінің прогрессирлеуші қабынулық ауруы.  

Жіктелуі 

Еуропалық елдерде қабылданған (1989) Марсель-Рим жіктелуі 

созылмалы панкреатиттің мынадай клиникалық түрлерге бөледі:  

- Созылмалы обструктивті панкреатит ұйқы безінің негізгі 

өзектерінің обструкциясы нәтижесінде дамиды. Обструкция 

дистальды бөліктердің зақымдалуымен пайда болады, ол біркелкі 

және өзек ішінде тастың пайда болуымен көрінеді. Созылмалы 

панкреатиттің осы түрінде клиникалық көрінісі үнемі ауырсыну 

синдромымен көрінеді. Созылмалы обструктивті панкреатит 

хирургиялық жолмен емделеді. 

- Созылмалы кальцифирлеуші панкреатит - көрші бөліктерінің 

қарқындылығымен ажыратылатын ұйқы безінің біркелкі емес 

лобулярлы зақымдануымен жүреді. Өзекшеде ақуыздық преципитат 

немесе кальцификат, тас, кисталар және жалған кисталар, стеноз 

және атрезия, сонымен қатар ацинарлы тіннің  атрофиясы 

байқалады. Созылмалы панкреатиттің осы түріне бастапқы 

кезеңдерінде жедел панкреатитті еске түсіретін  көрінісінде 

қайталамалы өршімелі ағым тән.  

- Созылмалы қабынулық (паренхиматозды) панкреатит ұйқы 

безінің паренхимасын  фиброзды бөліктер және инфильтратты 

мононуклеарлы жасушалардың орын басуымен және ошақты 

қабынудың дамуымен жүреді. Созылмалы панкреатиттің бұл 

түрінде ұйқы безі өзекшелерінің кальцификатты зақымдалусыз 

жүруі тән. Экзо- және эндокринді жеткіліксіздік көріністері баяу 

үдейді және ауырсыну синдромы болмайды.  

- Ұйқы безінің фиброзы бездің паренхимасының көп бөлігінің 

дәнекер тін басуымен және экзо- және эндокринді жеткіліксіздігінің 

үдеуімен жүреді. Созылмалы панкреатиттің басқа түрлерінің соңғы 

кезеңінде пайда болады.  

 

Этиология және патогенез 

Қауіпті ықпалдар: 

- Токсикалық себептер созылмалы панкреатиттің 60-70% себебі 

ішімдік болып табылады; 

- Шылым шегу; 

- Тұқым қуалаушылық себептер - катионикалық трипсиноген 
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генінің мутациясы тұқымқуалаушылық панкреатитке алып келеді; 

- Өзекшелердің обструкциясы - обструктивті панкреатиттің 

дамуы зақымға, конкременттерге, жалған жылауықтарға және 

ісіктерге байланысты.  

- Иммунологиялық фактор - аутоиммунды панкреатит ішектің 

қабынулық ауруларымен және көптеген аутоиммунды аурулармен, 

Шегрень синдромымен бірге немесе  өз алдына жеке дамиды.  

- Басқа созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі және гиперпаратиреоз, 

мезентериальды тамыр атеросклерозының ишемиялық зақымдануы.  

Созылмалы панкреатит дамуының негізгі себебі ұйқы безі 

өзекшесінің конкрементті обструкциясынан, қабынулық тарылуы             

нана немесе ісіктерден дамиды. Ұйқы безінің кальцификациясы 

алкогольды және алкогольды емес панкреатитте дамиды: аралшық 

жасушалардың көбінесе жарақаттан кейінгі зақымдалуларынан, 

гиперкальцемия және ісіктерден. Бұл кезде негізгі рольды кальций 

карбонаты ерітіндісіне  қаныққан преципитацияны тежейтін  ұйқы 

безінің ақуызды конкременттері атқарады, ұйқы безі секретінде бұл 

ақуыз генетикалық детерминирленген. Ұйқы безінің экзокринді 

бөлігінің бұзылысы бикарбонаттардың және ферменттердің 

секрециясының төмендеуін шақырады. Бірінші кезекте майдың,  

майда еритін дәрумендердің (А, Д, Е және К) сіңірілуінің 

бұзылысымен көрінетін  липаза жеткіліксіздігі, кейде остеопороз 

және қан ұюы бұзылысына әкеледі. Созылмалы панкреатитпен 

ауыратын науқастардың 10-30 % -да қант диабеті дамиды, кеш 

кезеңдерінде көбінесе глюкозаға толеранттылық бұзылысы 

байқалады.  

Диагностикалық өлшемдері:   

Созылмалы панкреатиттің клиникалық көрінісі ауырсыну 

синдромынан,  экзо-, эндокринді жеткіліксіздіктен, ауру 

асқынуынан тұрады. 

Ауырсыну синдромы 

Ауырсыну локализациясы ұйқы безінің зақымдалуына 

байланысты: ұйқы безінің құйрығы зақымдалса ауырсыну сол 

қабырға астында, кіндіктің сол бөлігінде болады; денесі зақымдалса 

эпигастральды аймақта ортаңғы сызықтың сол жағында болады; 

ұйқы безінің басының патологиясында ортаңғы сызықтың оң 

жағанда, Шоффар зонасында болады. Мүшенің толық зақымдалуы 

кезінде ауырсыну іштің жоғарғы жағында «белдеме» немесе 
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«жартылай белдеме» сияқты болады. Ауырсыну тамақтан  соң 

(әсіресе көп көлемді, ащы, қуырылған және майлы) 40-60 минуттан 

кейін пайда болады немесе күшейеді.  Арқамен жатқан қалыпта 

ауырсыну күшейеді, отырған және алға еңкейген қалыпта 

бәсеңдейді. Ауырсыну жүрек аймағына, сол жауырынға, сол иыққа 

және сол мықын аймағына   стенокардия тәрізді иррадиация береді.  

 Ауырсыну аяқ астынан жедел, біртіндеп кушеюі немесе 

тұрақты сыздап , басып ауыруы, тамақ қабылдаған соң кушеюі 

мүмкін.  

  Кекіру, қыжылдау, жүрек айну. Бұл көріністер он екі елі 

ішектің төмендеген бөлімінің дискинезиясына, дуоденостазға 

байланысты.  

Экзокринді жеткіліксіздік 

 Ұйқы бездің сыртқы секреторлы жеткіліксіздігі ішектік 

қорытылу үрдісінің және сіңірілудің бұзылуымен, жіңішке ішекте 

артық бактериялардың өсуімен көрінеді. Нәтижесінде науқастарда 

іш өту, стеаторея, метеоризм, тәбеттің жоғалуы, арықтау дамиды. 

Кейінірек гиповитаминозға тән симптомдар көрінеді.  

 Ұйқы бездің сыртқы секреторлы жеткіліксіздігі келесі 

себептерді күшейтеді: 

 Энтерокиназа және өттің жеткіліксіздігінен  ферменттер 

белсенділігінің төмендеуі; 

 Он екі елі ішек және жіңішке ішектің моторлы қызметінің 

бұзылысына байланысты ферментері бар тағамдық химустың 

жылжуы бұзылысы; 

 Жіңішке ішектің жоғары бөліміндегі микрофлораның артық 

өсуіне байланысты  ферменттердің инбелсенділігі және 

жеткіліксіздігі; 

 Тағамдық ақуыздың жеткіліксіздігі, гипоальбуминемия, 

осыдан панкреатикалық ферменттердің өндірілуінің бұзылысы.  

 Ұйқы бездің сыртқы секреторлы жеткіліксіздігінің ерте белгісі 

стеаторея. Ол ұйқы бездік секрецияның қалыптыдан 10%-ға 

төмендегенде дамиды. Жеңіл стеаторея ешқандай клиникалық 

көрініс бермейді. Айқын стеатореяда іш өтудің саны тәулігіне  

үштен алтыға дейін созылып, нәжісі көлемді, сасық иісті, ботқа 

тәрізді, майлы жылтыр болады. Науқас  майлы тағамды қабылдауды 

азайтса немесе ферментті препараттар қабылдаса стеаторея 

төмендеп, байқалмауы да мүмкін.  
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 Кейбір науқастарда ұйқы бездің сыртқы секреторлы 

жеткіліксіздігі және ішектегі қорытылумен сіңірілудің  

бұзылысынан, сондай ақ ауырсынуға байланысты тағам 

қабылдауды шектеу салдарынан арықтау байқалады. Арықтауға 

сонымен бірге, тәбеттің төмендеуі, науқастардың қатаң диетаны 

сақтауы, ауырсыну ұстамалары,  созылмалы панкреатиттің ағымын 

ауырлататын қантты диабетпен ауыратын науқастардың жеңіл 

қорытылатын көмірсуларды шектеуі алып келеді.  

 Майда еритін дәрумендердің (А, Д, Е, К) жеткіліксіздігі сирек 

байқалады және көбіне ауыр, ұзақ стеатореямен зардап шегетін 

науқастарда.  

 

Эндокринді жеткіліксіздік 

    Шамамен науқастардың 1/3 гипогликемиялық синдром  

түрінде көмірсу алмасуының бұзылысы дамиды және солардың тек 

жартысында ғана  қантты диабеттің клиникасы байқалады. Бұл 

бұзылыстардың даму негізінде аралшық аппараты жасущаларының 

зақымдалуы жатыр. Нәтижесінде тек қана инсулиннің емес, 

глюкагонның да жеткіліксіздігі дамиды. Бұл панкреатогенді қант 

диабеті ағымының ерекшелігін түсіндіреді.: гипогликемияға бейім 

болуы, инсулинді аз мөлшерде қабылдауға қажеттілік, 

кетоацидоздың тез дамуы, тамырлық және басқада өзгерістер.  

 

Объективті зертеулер 

Пальпацияда Шоффар аймағында (кіндік деңгейінде ортаңғы 

және горизонтальді сызық жүргізіп, жоғарғы оң бұрышты 

биссектрисамен бөледі. Шоффар аймағы биссектрисамен ортаңғы 

сызық арасында орналасқан) және Дежардена нүктесі (кіндікті оң 

жақ қолтық асты ойысымен байланыстыратын 5-6 см кіндіктен 

жоғары сызық)  жергілікті ауырсыну ұйқы безі басының 

ауырсынуын, Мейо-Робсон нүктесі (сол жақ қабырғалық 

омыртқалық бұрыш) ұйқы без құйрығы зақымдалуын көрсетеді. Оң 

френикус симптом анықталады (төс бұғана емізікше бұлшықетінің 

төске бекінген аяқшалары арасын басқанда ауырсыну). Науқастарда 

дене салмағы жеткіліксіздігі анықталады. Кеуде, іш, арқа терісінде 

ұсақ дөңгелек түрілы, 1-3 мм көлемді, басқан кезде жоғалмайтын  

ашық қызыл дақтар (Тужулин симптомы) белсенген ұйқы бездік 

ферменттердің әсерін көрсетеді. Сондай ақ, гиповитаминозға 
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негізделген терінің құрғауы мен қабыршақтануы, глоссит, стоматит 

байқалады.  

 

Зертханалық зерттеулер 

Жалпы қан талдауы       : лейкоцитоз және ЭТЖ жоғарылауы 

мүмкін. 

Қандағы және зәрдегі амилазаның мөлшерін анықтау 

(жоғарылауы тән), қан сарысуындағы липаза (жоғарылауы тән, 

амилазаны анықтауға қарағанда нәтижелі, себебі гиперферментемия 

ұзақ сақталады), амилаза (гиперферментемия амилаза мен липазаға 

қарағанда ұзақ сақталады). 

Копрограмма: полифекалия тән (тәулігіне  400 граммнан 

жоғары болуы). Нәжісті күнделікті үш күн бой өлшеу барысында 

анықталады, стеаторея (тәуліктік рационда май 100 гр болғанда  9% 

майдың анықталуы), креаторея ( көру алаңында 10 немесе одан көп 

бұлшықет талшықтарының анықталуы) ауыр ұйқы без 

жеткіліксіздігінің көрінісі.  

Қан сарысуында глюкоза мөлшерін анықтау (жоғарылауы 

мүмкін).  

Дуоденалдік құрамды тексеру: секретинмен, панкреозиминмен 

(созылмалы панкреатиттің бастапқы сатысында  гиперсекреторлы 

тип, бездің фиброзы дамығанда гипосекреторлы тип) стимуляцияға 

дейінгі және кейін дамыған ұйқы бездік  секреция (ферменттер, 

гидрокарбонат, сөл мөлшері) көрсеткіштерінің өзгерісі.  

 

Аспаптық зертттеу 

УДЗ: ұйқы бездің көлемінің ұлғаюы, контуруның тегіс 

болмауы, бездің ісінуі кезінде  эхогенділігінің төмендеуі, 

құрылымының біркелкі болмауы, псевдокисталлар тән.  

 

Рентгенография: 

-іш қуысы мүшелерінің жалпы рентгенографиясы-

кальцинаттарды анықтау үшін; 

-асқазанның және он екі елі ішектің рентгенологиялық зерттеуі-

дискинезияны, дуоденостазды, он екі елі ішектің орналасу 

ерекшелігімен түрін анықтау үшін; 

-гипотония кезіндегі дуоденография – ұйқы безі басының 

ұлғаюын анықтау үшін; 
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 Ұйқы безінің детальді визуализациясы үшін КТ.  

 Дуоденальді емізікшенің ауырсыну аймағын 

дуоденоскопиямен көру. 

 Негізгі панкреаттық ағыстың өзгерісін анықтау үшін 

эндоскопиялық ретроградты холангиопанкреатикография. Ағысты 

жүйедегі диффузды өзгерістерді анықтауға мүмкіндік береді: негізгі 

панкреатты ағыстың кеңеюімен тарылуының алмасуы, 

қабырғасының нервтілігі, бүйір тарамдарының детүріциясы. 

 Ісікпен кистаны жоққа шығару мақсатында ангиография 

 Ұйқы безінің биопсиясы 

 

Емі 

Медикаментозды емес емі 

Емдәм ұйқы безі секрециясын күшейтпеу керек. Айқын 

өршудің алғашқы 3-5 күнінде ашығу ( стол №0) және 

гидрокарбонатты – хлоридты су тағайындалады. Қажет болған 

жағдайда парентеральды тамақтану тағайындалады: ақуыз 

ерітінділері (альбумин, протеин, плазма), электролиттер,  глюкоза. 

Бұл интоксикация және ауырсыну синдромын басуға және 

гиповолемиялық шоктың алдын алуға көмектеседі.  

Дуоденостаз кезінде жіңішке зондтың көмегімен асқазанға 

аспирация жүргізіледі. 

3-5 күннен кейін науқасты пероральды тамақтандыруға 

көшіреді. Тамақтану аз-аздан жиі болуы керек. Ұйқы безінің 

секрециясын күшейтетін тағамдарды шектеу қажет: майлар (әсіресе 

термиялық өңдеуден өткен), қышқыл тағамдар. Кальцийге бай сүт 

тағамдарын (ірімшік, сыр) шектейді. 

Тәуліктік рационда 80-120 гр жеңіл қорытылатын ақуыздар 

(жұмыртқаның ағы, майсыз қайнатылған ет, балық), 50-75 гр май, 

300-400 гр көмірсу (полисахаридтер түрінде болғаны дұрыс). 

Науқас көтере алған жағдайда шикі көкөністерді беруге болады. 

Спиртті ішімдіктерді,  ащы тағамдарды, консервілерді, 

газдалған сусындарды, қышқыл тағамдар мен жидектерді, қышқыл 

жеміс шырындарын пайдалануға тыйым салынады. 

Медикаментозды ем 

Панкреатті секрецияны азайту 

 Асқазан секрециясын басу: протонды помпа ингибиторлары 

(омепразол, лансопразол, рабепразол, эзомепразол) немесе Н2-
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гистаминды рецепторларының тежегіштері (ранитидин, 

фамотидин). Бұл топтағы дәрілерді алдымен парентеральды 

енгізеді: 

Омепразол 40-80 мг/тәу.көктамырға немесе фамотидин 20 

мг/тәу. 2-4 рет көктамырға, сосын науқасқа дәрілік затты қалыпты 

мөлшерде ішке тағайындайды. 

 Тамақтан кейін 1-1,5 сағаттан кейін кешке антацидтерді 

тағайындауға болады. 

 АІЖ моторикасының бұзылысын қалпына келтіретін 

препараттар: 

Домперидон 10 мг 3-4 рет күніне 

Дәрілер дуоденостазбен және дуоденогастральдық рефлюкспен 

шақырылатын кекіру, жүрек айну кезінде тағайындалады. 

 

Ауырсыну синдромын басу 

Панкреаттық секрецияны басуға бағытталған емдік шаралар 

ауырсыну синдромын жақсы басады. Наркотикалық емес 

анальгетиктер немесе спазмоанальгетиктер: парацетамол (500 мг 3-

4 рет тәулігіне) немесе СЕҚҚЗ (дәлелдік денгейі С). 

Айқын ауырсыну синдромы кезінде наркотикалық 

анальгетиктер тағайындалады (трамадол 800 мг/тәу), Морфин  

беруге болмайды, себебі морфин Одди сфинктерінің спазмын 

шақырады 

Сонымен бірге ұйқы безінің ағысты жүйесінің қысымын түсіру 

үшін: холиноблокаторлар, миотропты спазмолитиктер (дротаверин, 

мебеверин т.б.). 

Асқынбаған созылмалы панкреатиттің өршуі кезінде ауырсыну 

синдромы 3-4 күнде басылады. 

Ауырсынуды  ферментті препараттарда басады, себебі олар кері 

байланыс принципі бойынша панкреаттық секрецияны азайтады 

Ұйқы безінің экзокринді қызметін  ың орын басушы емі. 

Стеаторея тәулігіне 15 г дейін май жоғалту,  диарея, арықтау 

кездерінде ферменттерді тағайындайды. 

Ферментті препараттардың мөлшері панкреаттық 

жеткіліксіздіктің дәрежесіне және науқастың емдәм сақтауға деген 

қалауына байланысты. Айқын сыртқы жеткіліксіздігі бар науқаста 

толыққанды тамақтану кезіндегі қалыпты асқорытуды қамтамасыз 

ету үшін 30000 бірлік липаза әр тамақтану кезінде тағайындалады. 
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Қолданылатын препараттар асқазанның РН ын төмендетпеу 

керек және ұйқы безі секрециясын күшейтпеу керек. Сондықтан 

ферменттердің құрамында өт қышқылы және асқазанның шырышты 

қабатының экстрактысы (панкреатин) болмағаны дұрыс. 

Ферменттік препараттар өмір бойына тағайындалады. Науқас 

қатаң түрде емдәм сақтаған жағдайда мөлшерін азайтуға болады. 

Ферменттің мөлшері дұрыс тағайындалған жағдайда науқас салмақ 

қосады, стеаторея, креаторея, диарея тоқтайды. 

Тағайындалған ферменттің жоғарғы мөлшерсынан кейін (30000 

бірлік липаза) оң нәтіже болмаса ары қарай мөлшерін көбейтудің 

қажеті жоқ. Оның себебі қосалқы аурулар болуы мүмкін: он екі елі 

ішектің микробты таралуы, жіңішке ішектің құртты инвазиясы, РН 

төмендеуінің нәтіжесінде болған өт қышқылдарының 

преципитациясы және он екі елі ішек ферменттерінің 

инбелсенділігі. РН төмен кездегі ферменттердің инбелсенділігінан 

басқа өт секрециясы және панкреаттық сөл жоғарлайды және оның 

құрамындағы ферменттердің мөлшері төмендейді. Бұл 

ферменттердің мөлшерінің азаюына әкеледі. Дуоденальді ортаның 

РН төмендеген кезде ферменттермен антисекреторлы 

препараттарды (ППИ, Н2-гистамин рецепторларының тежегіштерін) 

бірге тағайындайды. 

 

Хирургиялық араласуларға көрсеткіш: 

-басылмайтын интенсивті іш ауруымен шақырылған еңбекке 

қабілеттіліктің бұзылуы; 

-3-6 ай ішінде консервативті емнен нәтіже болмаса; 

-хирургиялық араласуды қажет ететін созылмалы панкреатиттің 

асқынулары (қан кету, он екі елі ішек өтімсіздігі, симптоматикалық 

псевдокисталар т.б.); 

-ұйқы безінің қатерлі ісігіне күдік туындағанда. 
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СОЗЫЛМАЛЫ ВИРУСТЫ  ГЕПАТИТТЕР 

 

Созылмалы вирусты гепатит (СВГ) – гепатотропты 

вирустармен шақырылып, кемінде 6 айға дейін жазылуға 

тенденциясы болмайтын, бауырдың созылмалы қабынуы.  Көптеген 

жағдайда СВГ  В, C, D гепатит  вирустарымен шақырылады.  

 

Жіктелуі 

Созылмалы гепатит жіктелуі 1994 ж. Лос-Анджелесте (АҚШ) 

өткен Халықаралық гастроэнтерологтар конгрессінде қабылданып,  

этиологиялық ықпалымен қоса, үрдіс белсенділігі мен фиброз 

сатысына байланысты ақпараттарға  негізеледі  (кесте 36). 

 

36- кесте. Созылмалы гепатит жіктелуі 

 
Этиологиясы Белсенділігі Фиброздану сатысы 

 

Созылмалы вирусты  

гепатит (В, С, D) 

Минимальды 

(гистологиялық 

белсенділік индексі 

(ГБИ) 1-3) 

 

Төмен (ГБИ  4-8) 

 

Шамалы (ГБИ  9-12) 

 

Жоғары (ГБИ 13-18) 

0 – фиброз жоқ 

 

1 – әлсіз айқындалған  

(перипортальды) фиброз 

 

2 – шамалы 

айқындалған фиброз 

(порто-портальды 

септалар) 

 

3 - ауыр фиброз 

(портоцентральды 

септалар) 

 

4 - бауыр циррозы 

Созылмалы вирусты  

гепатит (басқа жолмен 

сипатталмайтын) 

Созылмалы гепатит, 

вирусты деп 

жіктелмейтін немесе  

аутоиммунды 

Аутоиммунды гепатит 

Созылмалы дәрілік  

гепатит 

Біріншілік билиарлы  

цирроз 

 

Біріншілік 

склерозданушы  

холангит 

 Уилсон-Коновалов 

ауруы 

a-антитрипсин 

жеткіліксіздігімен 

шақырылған бауыр 

ауруы 
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Созылмалы гепатит белсенділік дәрежесі бауыр жасушасының 

гистологиялық зерттеу нәтижесіне, сонымен қатар АЛТ пен АСТ 

белсенділік дәрежесінің жоғарлауына байланысты қойылады: 1,5-2 

есе қалыптыдан жоғары – минималдық,   2-5 есе - төмен,   5-10 есе  - 

шамалы ,  10 еседен жоғары - айқын.  

 

Созылмалы  гепатит В 

Гепатит B – кең тараған инфекциялардын бірі. Әлемде СГВ мен 

науқас  300-350 млн адам саналған (шамамен попуяцияның 5%  ). 

Жыл сайын  HBV-инфекциясымен байланысты бауыр 

зақымдануынан кем дегенде  250 000 адам қайтыс болады  

(өлімділіктің жалпы құрылымында 9 орын). 

 

Этиология және патогенез  

HBV-инфекция қоздырғышы  - Hepadnaviridae 

тұқымдастығынан  ДНК-вирус. Негізгі берілу жолы парентеральды 

(инъекционды, гемотрансфузионды),  сонымен қатар зақымданған 

шырышты қабат пен тері қабаттары (перинатальды немесе  

жыныстық жолмен). 

В гепатит вирусы  иммунды жүйе бойынша бауыр зақымдануын 

цитотоксикалық Т лимфоциттердің инфецирленген гепатоциттер 

лизисі арқылы зақымдайды.   HBV  инфекциясының соңы әдетте 

«қожа – вирус» арақатынасына  байланысты, және адаптивті 

иммунды жауаппен орталықтандырылған.  Арнайы вирус Т 

жасушаларының жауабы HBV инфекциясының патогенезінің негізгі 

себебіның бірі болып табылады.  Вирус варианттары ауру ағымы 

мен ауру болжамына әсер етеді. 

 

Диагностикалық  өлшемдер 

СГВ инфекциясы ерекшесимптомдары жоқ. Көптеген науқастар 

аурудың клиникалық белгілері мүлдем болмайды.  

Басқа науқастарда шаршағыштық жоғарлауы, бұлшықеттік 

және буындық ауырсынулар, бауыр циррозы белгілері байқалады.  

10—20%  жағдайларда бауырдан тыс көріністер байқалады: 

түйіндік  полиартериит, гломерулонефрит, криоглобулинемия, 

папулезді  акродерматит, апластикалық  анемия және т.б. 
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ХГВ-инфекция диагнозы қанда  ВГВ (HВsAg) беткей  антигені 

болғанда қойылады.   

Репликация фазасында e-антиген ВГВ (HВeAg) және HBV ДНК 

анықталады; при инфицировании мутантным по precore 

мутантымен инфецирленген кезде  HВeAg  вирус геномы  

анықталмайды.  

Биохимиялық көрсеткіштерде патологиялық үрдіс   

белсенділігін   трансаминазалар  (АлАТ және АсАТ) көрсетеді, 

алайда олардың концентрациясы қалыпты болуы гепатиттің 

гистологиялық  белсенділігінің  жоқ екенін дәлелдей алмайды.  

Бауыр биоптатынан дистрофия (гидропиялық басым) және 

гепатоциттер некрозы, қабынған жасушалық инфильтрация және 

бауыр бөліктері мен портальды жолдарында фиброзды өзгерістер 

анықталады.   ВГВ-инфекциясы бар екенін Шиката бойынша бояу 

кезінде  «күңгірт-шыны тәрізді» гепатоциттер (құрамында HВsAg) 

айқындай алады.   

 

Емі 

Емнің мақсаты: 

 Өлімнің төмендеуі; 

 Асқыныстың алдын алу (цирроз, бауыр қатерлі ісігі); 

 Бауырдың гистологиялық көрінісін жақсарту; 

 HВeAg  сероконверсиясы  → анти-HBe; 

 HBV ДНК  сарысулық элиминация  ; 

 Қан сарысуындағы трансаминаза деңгейін қалыптыға 

келтіру. 

СГВ кезіндегі вирусқа қарсы терапия прогрессирлеуші бауыр 

зақымдануы даму қаупі жоғары   науқастарға көрсетілген (науқаста 

АЛТ деңгейі 2 еседен жоғары көтерілген немесе биопсия ақпараты 

бойынша  ауыр немесе шамалы қабыну белгілері бар  науқастар).  

Интерферон альфа, пэгинтерферон альфа-2а және ламивудин 

қолданады. Нақты дәрілік затты таңдау индивидуальды тәртіп 

бойынша жүргізеді (көтере алушылығы, қол жетімділігі және 

басқа).  Терапия тиімділік өлшемдері – АЛТ белсенділігін қалпына 

келтіру,   HBV ДНҚ және HBeAg жоғалуы (анти-HBe  пайда 

болуымен немесе пайда болмай),  бауырдағы некротикалық немесе 

қабынулық өзгерістерді азайту ( биопсия ақпараты бойынша). 
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Интерферон альфа 

Ем СГВ АЛТ белсенділігі жоғарлауымен жүргенде (АЛТ 

бастапқы қалыпты деңгейінде оның ГКС жоғарлауын индуцирлеуі 

мүмкін)   HBV ДНК титрі 108/мл және жоғары, бауыр қызметі 

декомпенсациясы жоқ кезде бауыр биопсиясында  созылмалы 

гепатит белгілері болғанда жүргізіледі.   

 

Интерферон альфа 5 млн ХБ/тәул тері астына күнде  немесе 10 млн 

ХБ аптасына 3 рет  4-6 ай бойы ( HBeAg-позитивті науқастар).  

Егер  қанда HBeAg болмаса ( "precore"-мутант нұсқасы),  емдеу 

курсы ұзақ болу керек - 12 ай. 

 

HBeAg және HBV ДНК  тұрақты жоғалуы интерферон 

альфамен терапия алған   25-40% науқастарда болады.  

Ең жиі кездесетін кері әсерлері – тұмау тәріздес симптомдар, 

миелотоксикалық, депрессия және басқа психикалық бұзылыстар. 

Айқын кері әсерлер дамыған жағдайда мөлшерін төмендету (10-40% 

науқастарда) немесе  интерферонды тоқтатқан жөн (10%).  Ұзаққа 

созылған терапия кезінде алдын алу мақсатта антидепресанттарды 

тағайындау жағдайын қарастырған жөн.  

Интерферондардың жаңа дәрілік түрі - пегилированды 

интерферон.  ИФН молекуласына  инертті молекуланы қосу 

нәтижесінде полиэтиленгликоля жоғарылап, стандартты ИФН 

әсеривтілігі жоғарлайды.  

Пегинтерферон альфа-2а  

Ем СГВ АЛТ белсенділігі жоғарлауымен жүргенде, вирус 

репликациясы мен қабыну белгілерімен, циррозсыз немесе 

компенсирленген цирроз кезінде жүргізіледі. Терапия курсы 

ұзақтығы 1 жыл. Пегилированды интерферон альфа-2а мен 

монотерапия кезінде тұрақты вирусологиялық жауап жиілігі   ( HBV 

ДНК‹105/мл концентрациясының төмендеуі)  33% HBeAg оң 

науқастарды және 44% науқастарда  HBeAg  гепатит теріс 

науқастарды құрайды,  HBeAg сероконверсиясы  27-32% 

науқастарда бақыланады, HBsAg -  3-4% науқастарда, тұрақты 

биохимиялық жауап ( АЛТ қалпына келуі)  сәйкесінше 40 және 60% 

науқастарда болады.  

Ең жиі кездесетін кері әсерлері - қызба, шаршағыштық, 

миалгия, бас ауыруы. 
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Интерферонотерапия  қарсы көрсеткіштер келесі жағдайларда: 

■Абсолютты қарсы көрсеткіштер: 

- жүректің ауыр аурулары болуы; 

- жүктілік немесе әсеривті контрацепция болмауы, лактация; 

- мүшелер трансплантациясынан кейін (бауырдан басқа) немесе  

жұлынның; 

- аутоиммунды гепатит, декомпенсирленген бауыр цирроз  

немесе гепатоцеллюлярлы карцинома; 

- гранулоцитопения  1,5х10
9
/л төмен немесе тромбоцитопения  

90х10
9
/л. төмен. 

■ Салыстырмалы қарсы көрсеткіштер: 

Белсенді немесе бақылануы қиын аутоиммунды аурулар 

(жаралы колит, псориаз, гипертиреоз, ЖҚН); қант диабеті. 

Интерферонды тағайындауға қарсы қарсы көрсеткіші бар 

науқастарға, мысалы  декомпенсирленген бауыр циррозы немесе 

аутоиммунды аурулар,  нуклеозид/нуклеотид аналогтарын 

пероральды тағайындау ұсынылады.  

 

Ламивудин  100 мг/тәул пероральды  

АИВ-жұқтырғандарда мөлшерін 150 мг/тәул дейін жоғарлатқан жөн 

(сонымен бірге басқа антиретровирусты препараттар 

тағайындайды). 

Емдеу курс ұзақтығы  - 1 жыл. 

 

Әсер болмаған жағдайда курс ұзақтығын созуға болады, ол  

HBeAg-негативті  нұсқаларында да көрсетіледі.   1 жыл тұрақты 

емнен соң  HBeAg және HBV ДНК жоғалуы 16-18% жағдайда, 

гистологиялық жақсаруы  -  46-56% жағдайда байқалады.  HBeAg 

сероконверсиясының 24 және 36 айынан соң 27 және 33% жағдайда 

байқалады. Ламивудинмен біржыл бойғы терапия  тұрақты 

ремиссия үшін жеткіліксіз, вирус репликациясын басу үшін ұзаққа 

созылған терапия қажет. Бірақ терапия ұзақтығы созылған сайын 

вирус нұсқаларының препаратқа сезімталдығы төмендейді. 

Ламивудинге тұрақты мутант штаммдар пайда болу мүмкіндігі  - 1,2 

және 3 жыл емнен соң  14, 38 және  49%, сәйкесінше (клиникалық 

көрінісі гепатит асқынысы түрінде болады) және 4 жыл емнен соң 

100%-ға жақындайды. Ламивудинді көтере алушылығы әдетте 

жақсы (кері әсерлері плацебо қабылдағанға қарағанда сирек 
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дамиды). Емдеу курсы аяқталған соң ауру асқынуы дамуы мүмкін, 

сол себепті науқасты кем дегенде  1 жыл бақылауда ұстаған жөн. 

Антивирусты терапия жүргізгенде резистенттілік деңгейі төмен 

препараттар таңдаған дұрысырақ, мысалы  адефовир, энтекавир 

немесе тенофовир, әсіресе бауыр циррозы бар науқастарда.  

Дегенмен экономикалық шектелген жағдайларда ем ламивудинді 

ерте деңгейінде адефовирмен қосу арқылы  тағайындаудан 

басталуы мүмкін (немесе телбивудин), резистенттілік анықталған 

жағдайда немесе   HBV ДНК ≥ 104 МЕ/мл немесе ≥ 105 копий/мл  

деңгейін  24  апта терапия кезінде сақталса (Бүкіләлемдік 

Гастроэнтерологиялық Ұйымның тәжірибелік ұсыныстары, 2008). 

Резистенттілік дамуының алдын алу мақсатында келесі 

стратегиялар қолданылуы мүмкін (Бүкіләлемдік 

Гастроэнтерологиялық Ұйымның тәжірибелік ұсыныстары, 2008): 

• Бірінші қатарлы ем үшін мықты антивирусты препарат  

немесе белгілі уақыт аралығында төмен резистенттілігін дәлелдеген 

препарат (генетикалық тосқауылы жоғары) таңдалады. 

• Емдеу курсы барысында жиі вирустық жүктемені зерттеу 

қажет (әрбір  3–6 ай сайын ) және резистенттілікке зерттеу 

(генотиптеу), олар вирусологиялық жарылыс жағдайларында немесе 

субоңтайлы               вирусты супрессия кезінде жүргізілуі тиіс, 

клиникалық көрініс пайда болғанға дейін генотиптік 

резистенттілікті анықтау үшін. 

• Егер HBV ДНК > 105 МЕ/мл немесе  ≥ 106 копий/мл  немесе 

препаратқа резистенттілігін анықтау барысында АЛТ  жоғарлаған 

болса, басқа препаратпен емдеуге көшкеннен гөрі басқа 

антивирусты препарат қосқан дұрыс (интерферонға резистенттілік 

дамуы жайлы мәліметтер жоқ, алайда кейбір пациенттерде  HBV 

ДНК деңгейі төмендеуі анықталмайды. Мұндай жағдайларда 

терапия тоқтатылған жөн.) 

 

Созылмалы гепатит С 

БДҰ мәліметтері бойынша, әлемде  170 млн кем емес   HCV 

жұқтырған адам саналады. HCV-инфекция таралуы әр аймақтарда 

әр түрлі, орташа есеппен 0,5-2% құрайды. Созылмалы  гепатит C 

(СГC) -  европалық елдер  мен Солтүстік Америкада созылмалы 

бауыр аурулары ішінде ең жиі кездесетін түрі болып табылады. 

HCV-инфекция созылмалы бауыр патологиясының  40%  алады. 
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Этиология және патогенез 

Ауру Flaviviridae тұқымдастығының  РНҚ-құрамды вирусымен 

шақырылады. Негізгі берілу жолы парентеральды. Жыныстық және 

перинатальды берілуі де мүмкін, бірақ вирус контагиозділігінің  

күші салыстырмалы төмен болғандықтан мәні төмен (HBV 

салыстырғанда).  Вирус геномы бір жіпшелі РНҚ мен түзілген.  

HCV генетикалық гетерогенді:  6 негізгі генотипті бөледі (1-6) және  

50 подтиптен кем емес.  

 

Диагностикалық өлшемдері 

Көптеген науқастарда ауру симптомсыз дамиды. Астеникалық 

синдром дамуы мүмкін. Жиі тұрақсыз ауырсыну немесе оң жақ 

қабырға астында ауырлық сезімі, сирек  - жүрек айну, тәбет 

төмендеуі, тері қышуы, артралгия және  миалгия. 

1. Қанда анти-ВГС (скринингті тест) анықтау. 

2. РНҚ ВГС қан сарысуында анықталады және плазмада 

сапалық (құрамын анықтайды) және сандық (виремии деңгейімен 

өлшенеді) әдістермен анықталады.  Қолданылған тест 

спецификалылығы  98-99% жетеді. 

3.ВГС генотүрін анықтау – жалпы қабылданған тәжірибе, себебі 

сол зерттеу нәтижесіне байланысты вирусқа қарсы препарат таңдау 

мен емдеу курс ұзақтығы таңдалады.   

Егер науқаста қан сарысуынан  РНҚ ВГС  6 айдан көп уақыт 

бойы анықталса,  созылмалы гепатит  С туралы ойлауға болады. 

Қорытынды диагноз қою мақсатында, әсіресе СГС маркерлерінің 

бірі ғана анықталған жағдайда , анти-ВГС және РНҚ ВГС тестін 

қайталап жүргізеді. 

Жиі СГС қан сарысуында АЛТ және АСТ мәндері қалыпты 

болып өтуі мүмкін, мұндай науқастарда бауыр ауруларының өршу 

қаупі төмен болады. Сонымен қатар СГС мен ауыратын  шамамен 

25% науқаста және  сарысулық аминотрансфераз деңгейі қалыпты 

науқастарда бауыр биопсиясын жүргізу барысында фиброз 

белгілері анықталуда.  

4. Бауырдың пункциялы биопсиясы. 

Созылмалы гепатит С кезінде бауырдың пункциялы 

биопсиясын жүргізуге көрсеткіштер: 

 ВГС генотүріне байланыссыз вирусқа қарсы терапиядан тыс 

ауру кезеңі мен болжамын анықтау 
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 Вирусқа қарсы терапия тағайындау сұрақтарын шешу 

мақсатында бауырдың  пункциялы биопсиясын жүргізу келесі 

жағдайларда міндетті емес (шешімді дәрігер индивидуальды негізде 

қабылдайды):   

 ВГС-ның  2 және 3 генотипті науқастарға, себебі вирусқа 

қарсы терапияның 70-80%  жағдайларда ВГС элиминациясына қол 

жеткізуге болады;  

 1 генотипті науқастарда емнің  айқын тұрақты 

мотивациясында.  

 

Емі 

Емнің мақсаты: 

 асқыныстың алдын алу (цирроз, бауыр қатерлі ісігі); 

 өлімнің төмендеуі; 

 HCV РНК элиминациясы; 

 Трансаминаз деңгейін қалпына келтіру; 

 Бауыр гистологиялық көрінісін жақсарту. 

СГС кезіндегі антивирусты терапия аурудың белсенділігі 

жоғары  (қанда HCV РНҚ болуы, АЛТ белсенділігі жоғарлауы, 

бауыр биопсиясында созылмалы гепатиттің шамалы және ауыр 

түрлерінің белгілері) және бауыр қызметі  компенсирленген 

науқастарға көрсетілген. В топты бауыр циррозын  Чайлд-Пью 

бойынша емдеуді осындай науқастарды бұрын емдеген дәрігер ғана 

жүргізе алады.  

Вирусқа қарсы терапияның стандартты сызбасы 

Пегилирленген интерферон альфа2а немесе  альфа2в 

рибавиринмен қоса қолданылуы СГС мен науқастарда бірінші 

қатарлы терапия ретінде қарастырылады.  ПЭГ-ИФН альфа 

иньекциясы аптасына бір рет тері астына, ал рибавирин күнде 

пероральды тағайындайды.  

 

Пегилирленген  интерферонның мөлшерлеу сызбасы:  

ПЭГ-ИФН альфа2а180 мкг/аптасына,  

ПЭГ-ИФН альфа 2в санау бойынша 1,5 мкг/кг/апт. 
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 Рибавиринді мөлшерлеу сызбасы: 

 

 1, 4-6 генотипті  науқастарға, сонымен қатар  2-3 генотипті 

науқастарға   рибавирин   15 мг/кг дене салм/тәул  мөлшерінде 

тағайындалады, егер терапияның болжамды  тиімділігін 

төмендететін  себептер бар болса 

(мысалы, инсулинрезистенттілік, ауыр фиброз және т.б.). 

Терапияның болжамды тиімділігін төмендететін себептер болмаса, 

сонымен қатар ИМТ <25 кг/м2  болса,  2 – 3 генотипті науқастарға  

рибавирин  фиксирленген мөлшерде  800 мг/тәул тағайындай алады. 

 

Емнің ұзақтығы генотиптермен анықталады:  1 және 4  

генотипке ол  48 аптаны құрайды,  2 и 3 генотипке - 24 апта. 

Алайда, СГС - мен  науқастарды жүргізу мен емдеудегі  заманауи  

ұсыныстар мен  « вирусологиялық жауапқа тән терапия» қағидалар 

ін қолдана отырып (Response Guide Therapy)  стандартты ем 

ұзақтығын өзгертуге болады.  

Ерте  вирусологиялық жауап  (HCV РНҚ бақылау)  3 айдан соң 

анықталады. Егер тест оң болса, онда әрі қарай емдеу сызбасын 

өзгерту керек.  Қосарланған терапия тиімділігі (тұрақты 

вирусологиялық жауап, HCV РНҚ тұрақты жоғалуы) орта есеппен 

40-50% құрайды  (20-30%  HCV 1 генотүрінде, 60-70%  HCV  2 және 

3 генотүрінде). 

Пэгинтерферон альфа-2a   (180 мкг/кг тері астына аптасына 1 

рет) немесе  пэгинтерферон альфа-2b мен (1 мкг/кг тері астына 

аптасына 1 рет)  монотерапияны рибавиринге қарсы көрсеткіш (жиі 

бүйрек жеткіліксіздігі, айқын жүрек тамыр патологиясы немесе 

оның декомпенсациясы) болғанда жүргізеді. Терапия тиімділігін 

анықтау қосарланған терапиядағымен бірдей, тек  6 айдан соң.   

HCV РНҚ титрі жоғалған немесе төмендеген жағдайда емді  1 

жылға дейін жалғастырады,  ал басқа жағдайда терапияны 

тоқтатады.  Монотерапия тиімділігі  23-25% құрайды.  Тіпті HCV 

РНҚ элиминациясына қол жеткізу мүмкін болмаса да, 

интерферонмен ем ауру прогрессирленуін баяулатады және 

гепатоцеллюлярлы карцинома даму қаупін төмендетеді.  

Кері әсерлері интерферон альфа қолданғандағымен ұқсайды; 

сонымен қатар, гемолиз дамуы мен қалқанша без қызметін  ың 

бұзылысының (5-10% жағдайда) дамуы мүмкін. Айқын кері 
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әсерлері дамыған жағдайда препарат мөлшерін азайтып немесе 

тоқтатқан жөн. Қысқа уақытқа  (2 аптадан кем) дәрілік затты беруді 

тоқтату терапия тиімділігіне әсер етпейді.  

Антивирусты терапия ауру белсенділігі төмен науқастарда 

ақталған жоқ (соның ішінде, гистологиялық белсенділігі 

минимальды аурудың ұзақ ағымында және АЛТ деңгейі 

қалыптыда). Алайда  АЛТ сарысулық белсенділігінің  абсолютті 

мәні бауыр зақымдануының ауырлық дәрежесімен түзетілмейді.  

HCV-инфекциямен және АЛТ деңгейі  "қалыпты"  1-29% 

науқастарда биопсия  3-4 кезеңінлы бауыр фиброзын анықтайды. 

АЛТ белсенділігі қалыпты созылмалы гепатит С мен науқаста емнің 

мақсатын бағалау барысында көптеген себептерді есте сақтаған 

жөн, соның ішінде вирус генотүрі, вирустық күштеме, бауыр 

фиброзы бар болуы, уәждеме, науқас жасы және т.б.  

 Рибавиринмен емдеуге қарсы көрсеткіштер: 

■Абсолютты: 

- жүректің ауыр ауруларының болуы; 

- терминалдық сатыдағы бүйрек жеткіліксіздігі; 

- айқын анемия; 

- гемоглобинопатии; 

- жүктілік немесе контрацепция тиімділігі болмауы. 

■Салыстырмалы: 

- бақыланбайтын артериалдық    гипертензия; 

- егде жас; 

- гепатотоксикалық мөлшерде ішімдікті қолдану (тәулігіне > 40 

г этанол) немесе нашақорлық. 

Вирусқа қарсы терапия курсын аяқтаған науқастарды 

бақылау. 

Бауыр циррозы жоқ, вирусқа қарсы терапия курсы аяқталған 

соң тұрақты вирусологиялық жауапқа жеткен науқастар, терапия 

аяқталғаннан  48 аптадан соң  қайталамалы тексерілуі тиіс,  содан 

соң тағы бір жылдан соң қандағы АЛТ  және РНҚ ВГС деңгейін 

анықтаумен тексеріледі. Егер  АЛТ  деңгейі қалыпты мән 

шамасында болсы, онда РНҚ ВГС ге тест теріс деген сөз,  демек 

науқас гепатит С ауруынан жазылды деп санауға болады.  

 

Созылмалы гепатит D 

HDV-инфекция  Оңтүстік Еуропада, Солтүстік Африкада, Таяу 
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Шығыста, Орталық және Оңтүстік Америкада кең таралған;  жеке 

аймақтарда оның таралуы 47% жетеді.   Әлемде шамамен 15 млн  

адам  гепатит D мен ауырады. HDV-инфекция жиілігі  СГВ 

науқастарда орташа шамамен  10% (АҚШ мәліметтері бойынша). 

 

Этиология және патогенез 

Ауру толық емес  РНҚ-вируспен  (HDV, δ-вирус) шақырылады, 

оның  экспрессиясы үшін HBV қажет.  Берілу жолдары HBV-

инфекциясымен бірдей. Ауру жедел инфекция түрінде дамып бір 

уақытта  HBV және δ-вирусын  (коинфекция) жұқтыруымен және 

жедел инфекция HBV тасымалдаушысы  HDV жұқтыруымен немесе 

СВГ В мен науқас (суперинфекция) жолымен жүруі мүмкін.  

Гепатит D ағымы әдетте ауыр және ерекше терапия тиімділігі 

төмен, болжамы қолайсыз болуымен сипатталады.  Серологиялық 

маркерлері - АТ  Аг HDV не (анти-HDV) және РНҚ HDV. 

 

Диагностикалық  өлшемдері 

Коинфекция ВГВ+ВГD  созылмалы түріға өтуі тек  2% 

жағдайда байқалады,  ал ВГD суперинфекциясында созылмалы 

гепатит  D  даму қаупі  90% жетеді.  15% жағдайларда  ХГ D  

қатерсіз дамиды,  алайда көптеген науқастарда аурудың цирроз 

дамуымен тез прогрессирленуі байқалады.  Қатерлі ағымында  

(нашақорларда басым) бауыр жеткіліксіздігі бірнеше айдан  2 жыл 

аралығында дамиды.  Сонымен қатар кейбір науқастарда бауыр 

қызметі ондаған жылдар бойы цирроз болуына қарамастан  

стабильді болып қалуы мүмкін.  Гепатоцеллюлярлы карциноманың 

даму жиілігі   СГ В мен бірдей.  

Созылмалы  ВГD-инфекция кезінде қанда   IgG тобының анти-

HDV жоғары титрі анықталады,  ал бастан кешкен  ОВГ В+D 

кейінгі жағдайда  олардың төменгі титрімен сипатталады.   ВГD  

репликациясы сарысулық  HDV РНҚ анықталуымен айқындалады.  

 

Емі 

Созылмалы гепатит D емі қазіргі уақытқа дейін шешілмеген 

мәселе болып қалуда.  Интерферон альфаны жоғары мөлшерде 

қолдану ұсынылады (9-10 млн МЕ  тері астына күн ара 48 аптадан 

кем емес уақыт аралығында), алайда мұндай терапия тиімділігі 

төмен;  сонымен қатар, оны тоқтатқан соң жиі қайталануының  
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дамуы байқалады. Қайталану  кезінде  интерферон альфа  төмен 

мөлшерде пайдалануға болады (1 млн МЕ күнделікті)  белгісіз ұзақ 

уақытқа. 

 

БАУЫР ЦИРРОЗЫ  

 

Цирроз – бұл бауырдың қалыпты құрылымының 

трансформациясы және фиброзы, түйіндердің түзілуімен көрінетін 

жайылмалы үрдіс. Бауыр циррозы кейбір созылмалы аурулардың 

соңғы кезеңі болып табылады. 

Цирроздың ауырлық деңгейі мен болжамы бауыр 

паренхимасының сақталған қызмет етуші көлеміне, портальдық 

гипертензия айқындылығы және бауыр қызметі бұзылысына алып 

келген негізгі аурудың белсенділігіне байланысты. 

 

Жіктелуі 

Бауыр цирроздары этиологиясына және ауырлық деңгейіне 

байланысты былай  бөлінеді және Чайлд-Пьюдің бауыр циррозы 

кезіндегі бауыр-жасушалық қызметінің  жіктелуі қолданылады (37- 

кесте). 

 

37- кесте. Бауыр циррозының ауырлық деңгейін Чайлд-Пью 

бойынша анықтау 

 
Көрсеткіштер Баллдар 

1 2 3 

Энцефалопатия 0 I-II III-IV 

Асцит Жоқ  жеңіл/біркелкі, 

диуретиктармен 

емдеуге көнеді 

Ынталы, емдеуге 

нашар көнеді 

Билирубиннің қан 

сарысуындағы 

концентрациясы, 

мкмоль/л (мг%) 

34-тен аз (‹ 2,0) 34-51 (2,0-3,0) 51-ден көп (> 3,0) 

Қан сарысуындағы 

альбумин деңгейі, г 

35-тен көп 28-35 28-ден аз 

Протромбиндік 

уақыт (с), немесе 

протромбиндік 

индекс (%) 

1-3 (> 60) 4-6 (40-60) 6-дан көп (‹ 40) 
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Әрбір көрсеткіштерді баллдармен бағалайды (сәйкесінше 1, 2 

немесе 3 балл). Келесі өлшембйынша интерпретация жүргізіледі: 

• A тобы  (компенсирленген) - 5-6 балл; 

• B тобы  (субкомпенсирленген) - 7-9 балл; 

• C тобы  (декомпенсирленген) - 10-15 балл. 

 

Этиология және патогенез 

Бауыр циррозы ас қорыту мүшелерінің ауруларының ішінде 

өлім себебі бойынша бірінші орында (ісіктерді есептемегенде). 

Таралу жиілігі 2-3% (аутопсия мәліметері бойынша); жалпы 

популяциямен салыстырғанда 40 жастан асқан ерлерде 2 есе жиі 

кездеседі. 

Бауыр циррозының дамуына алып келетін және жиі кездесетін 

себептері болып табылады: 

■Вирусты гепатиттер (B, C, D). 

■Ішімдіктер. 10 жылдан астам спирттік ішімдіктерді ішу 

әрқашан дерлік алкогольдік цирроздың дамуына алып келеді. 5 

жылдам астам уақыт күнде 40-80 г таза этанолды ішу бауырды 

зақымдау қауіпі жоғары екені анық. Әйелдер еркектерге қарағанда 

бауыр циррозының дамуына бейім болып келеді. 

■Иммундық бұзылыстар: аутоиммунды гепатит, "трансплантат  

иесіне қарсы" болу  ауруы. 

■Өт жолдарының аурулары: өт жолдарының бауырсыртылық 

обструкциясы, өт жолдарының бауырішілік обструкциясы 

(біріншілік билиарлы цирроз, біріншілік склерозданатын холангит), 

балалардағы холангиопатиялар. 

■Зат алмасу аурулары: гемохроматоз, α1-антитрипсин 

жеткіліксіздігі, Уилсон-Коновалов ауруы, муковисцидоз (кистозды 

фиброз), галактоземия, гликогеноздар, тұқым қуалайтын 

тирозинемия, тұқым қуалайтын фруктозаны көтере алмау ауруы, 

абеталипопротеинемия, порфириялар. 

■Бауырдан көктамырлық қайтарылымның бұзылысы: Бадда-

Киар синдромы, көктамырлық бітеу ауруы, ауыр оң жақ 

қарыншалық жүрек жеткіліксіздігі. 

■Дәрілік заттар, токсиндер, химикаттар (метотрексат, 

амиодарон). 

■Инфекциялар: шистосомоз, бруцеллез, мерез. 
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■Әр түрлі себептер: саркоидоз, алкогольсыз стеатогепатит, 

гипервитаминоз А. 

Бауыр фиброзы дамуының уакыты этиологиялық фактордың 

деңгейіне байланысты. Цирроз жиі баяу дамиды: бауырдың 

алкогольдік циррозы 10-12 жыл ішімдік  қолданғаннан кейін, 

бауырдың вирустық циррозы 20-25 жыл инфекция жұққаннан кейін 

дамиды. Бауыр циррозының тез даму темпі (бірнеше ай) ісіктік 

этиологиядан дамыған билиарлы обструкциясы бар науқастарда 

және жаңа туған балалардың өт жолдарының атрезиясы кезінде 

байқалады. 

 

Диагностикалық өлшемдер 

■Жалпы симптомдары: ұйқышылдық, әлсіздік, тез шаршаудың 

жоғарылауы және терінің қышымасы. Айқын ұйқышылыдық, 

сонымен қоса ашушаңдық пен агрессивті мінез-құлық кезінде 

бауырлық энцефалопатияны алып тастау керек. 

■Көкбауыр және бауыр өзгерістері: бауыр тығыздалып 

үлкейген, бірақ кейбір жағдайда қатты үлкен болмайды. Көптеген 

науқастарда шамалы ұлғайған көкбауыр пальпацияланады: жиегі 

қабырға доғасынан 2-3 см шығып тұрады (портальдық гипертензия 

көрінісі). 

■Сарыауру: науқасқа сарыаурудың бастапқы белгілері 

білінбейді және склера, тілдің жүгеншігі  мен шырышты қабаттың 

есіріктігі, зәрдің жеңіл қошқылдануына  науқастар аса қатты мән 

бере қоймайды. 

■Тыныс алудың қиындауы (беткей, жиі тыныс): асцит ішқуысы 

қысымының жоғарылауымен және көкеттің шектеулі қимылымен; 

созылмалы жүрек жеткіліксіздігімен; ісіну-асциттік синдром 

аясында гидроторакс әсері болуы мүмкін . 

■Геморрагиялық синдром (бауырда қанның ұю себебі 

синтезінің бұзылысы және гиперспленизм кезіндегі 

тромбоцитопения салдарынан): қызыл иектің қанауы, мұрыннан қан 

кету тән. Науқастар шамалы механикалық әсерден көгерген жер 

және қанталаудың болуын байқайды. 

■Асцит (қақпалық гипертензия көрінісі): іш қуысында 

сұйықтық жиналғандықтан көлемінің ұлғаюы (10-15 л сұйықтыққа 

дейін жиналуы мүмкін, ("бақа қарын")), оның үлкен көлемінде 

«тырысқан асцит» көрінісі болады, кіндіктің ісінуі, кейде оның 
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жыртылуымен, іш қуысында сұйықтықтың перкуторлық белгісі, 

флюктуация сиптомы оң. 

■Қақпалық гипертензия: асцит, асқазанның және өңештің 

көктамырларының варикозды кеңеюі, "медуза басы" түрінде 

ішперденің алдыңғы қабырғасының көктамырларының кеңеюі, 

спленомегалия және бауырлық көктамырлардың УДЗ-де 

диаметрінің кеңеюі, бауырлық энцефалопатия. 

■Бауыр циррозына тән басқада белгілер: дененің жоғарғы жағы 

мен бет аймағында телеангиэктазиялар; алақандық эритема; 

гинекомастия;  аналық без атрофиясы/аменорея; аяқтың ісінуі 

(асцит кезінде); Крювелье-Баумгартен шуы – көктамырлық 

коллатералдар жұмыс істеуіне байланысты іште көктамырлық шу; 

алкоголь генезді бауыр циррозына тән Дюпюитрен контрактурасы; 

барабан таяқшасы типті қол саусақтарының соңғы фалангалар 

өзгерісі; қаңқалық бұлшықет атрофиясы, қолтықасты шұңқырында 

түктің болмауы; құлақмаңы сілекей безінің ұлғаюы 

(маскүнемдікпен ауыратын науқастарға тән); бауыр қызметін  ың 

декомпенсацисы кезінде бауырлық иістің пайда болуы бауырлық 

команың алды болып табылады; тырсылдаған дірілде бауыр 

қызметін  ың декомпенсациясына тән. 

Асқынудың даму белгілеріне қалт етпейтін бақылау жүргізу 

керек: 

■Асқазан-ішек қан кету симптомдарына: қанды құсық, мелена, 

систолиялық АҚ 100 мм.сын.бағ. және оның вертикальді қалыпқа 

ауысқан кезде 20 мм.сын.бағ. төмендеуі, ЖЖЖ минутына 100 ден 

астам; 

■ ішікі себептерден болған  бактериалды перитонит белгілеріне 

тән:  қарқыны әр түрлі  іш қуысындағы жайылмалы, таралған 

аурсынулар, қалтырау,  құсу, диарея, ішектің парезі байқалады; 

■бауырлық энцефалопатияның дамуын көрсететін естің 

ауысуы; 

■тәуліктік диурездің төмендеуі – бүйрек жеткіліксіздігі дамуы 

тән мүмкін белгі. 

Бауырлық энцефалопатия симптомдарына естің, ақылдың 

өзгеруі, мінез-құлықтың және нейробұлшықеттік бұзылыс жатады. 

Бауырлық энцефалопатияның 4 кезеңін ажыратады (38- кесте). 
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38- кесте. Бауырлық энцефалопатияның кезеңдері 

 
Кезең 

 

Психикалық статустың өзгерісі 

 

0 

 

Естің бұзылысы мен өзгерісі жоқ, интеллектуальды және мінез-

құлық қызметі сақталған 

I 

 

Ұйқы ырғағының бұзылысы: мүмкін ұйқысыздық немесе 

керісінше гиперсомния (сонымен қоса күндіз патологиялық 

ұйқышылдық және түнгі ұйқысыздық), зейіннің, 

концентрацияның төмендеуі, мазасыздану немесе эйфория, 

ашушаңдық 

II 

 

Адекватсыз мінез-құлық, бәсеңдеушілік (заторможенность), 

түсініксіз сөздер, астериксис (аяқ-қолдың ырғақсыз тербелмелі 

дірілдеуі) 

III 

 

Кеңістікте және уақытта дезориентация, гиперрефлексия, 

патологиялық рефлекстер, сопор 

IV 

 

Естің болмауы және қатты тітіркендіргіштерге реакцияның 

болмауы, кома 

 

 

Сыртартпа және физикальды зерттеу 

Науқасты дене салмағының динамикасы, анорексияның болуы, 

лоқсу мен құсу, стеотореямен бірге диарея (мальабсорбция 

синдромының көрінуі, бірақ лактулозаның шамадан тыс көп 

болуымен байланысты) туралы мұқият сұрастыру. Науқасты емдәм 

бұзылысы, спирттық ішімдік ішу туралы да сұрастыру. 

Міндетті түрде дене салмағының индексін анықтау. 

Бауырлық энцефалопатияның мүмкін болатын белгілері 

(сонымен қоса науқастың дұрыс емес тамақтануын көрсетеді): 

«елбелеуші» діріл, психикалық бұзылыс.  

Сарыауру, асцит, аяқтың ісінуі, бұлшықет атрофиясы, тері асты 

шелмай қабатының жұқаруы, глоссит ақуыз жеткіліксіздігінің 

белгілері болуы мүмкін. 

Акродерматит мырыштың жеткіліксіздігі, пеллагра көрінісі – 

никотин қышқылының жеткіліксіздігі, дерматит - эссенциальды май 

қышқылының жеткіліксіздігі. 

 

Зертханалық мәліметтер 

Жалпы қан талдауы: тромбоцитопения гиперспленизмнің бір 

белгісі ретінде, ЭТЖ-ның жоғарылауы иммундықабынулық 
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синдромның бір белгісі ретінде,  лимфоциттердің мөлшері 

науқастың арықтау деңгейін көрсетеді. 

Қанның биохимиялық зерттеуі: 

- АЛТ, АСТ белсенділігі (цитолиз синдромы кезінде жоғары); 

сонымен қоса АСТ/АЛТ қатынасын анықтайды; 

- ГГТП белсенділігі (бауырдың алкогольды және алкогольсыз 

майлық ауруының жалғыз зертханалық белгісі болуы мүмкін, 

сонымен қоса оның токсикалық зақымдануы); 

- СФ белсенділігі (ГГТП мен бірге холестаз маркеры); 

- жалпы ақуыз концентрациясы және протеинограмма (жалпы 

ақуыздың төмендеуі бауыр-жасушалық жеткіліксіздігін көрсетеді; 

γ-глобулиннің мөлшерінің жоғарылауы аутоиммунды гепатитке, 

сирек вирусты гепатитке және біріншілік билиарлы циррозға тән); 

- жалпы билирубин концентрациясы; 

- қан сарысуындағы глюкозаның мөлшері; 

- несепнәр мен креатинин концентрациясы; 

-  натрий, калийдің қан сарысуындағы концентрациясы. 

Коагулограмма: активтелген жартылай тромбопластиндік 

уақыт, протромбиндік уақыт, протромбиндік индекс, фибриноген. 

Қандағы иммуноглобин А (бауырдың ішімдіктермен 

зақымдануында жоғарылаған), М (біріншілік билиарлы цирроз 

кезінде жоғарылаған), G (созылмалы үрдіс кезінде жоғарылаған) 

мөлшері. 

Гепатит вирусының маркерлері: HBsAg, HBeAg, анти-HBc IgM, 

анти-HBc IgG, HBV ДНК, анти-HCV, HCV РНҚ, оның ішінде 

вирусқа қарсы жүктеме HCV,  генотиптерді анықтау HCV, анти-

HDV, HDV РНҚ бауыр зақымдануының этиологиясы вирусты 

екендігі шыншылдықпен диагностикалауға мүмкіндік береді. 

 

Аспаптық зерттеу 

1. Іш қуысы мүшелерінің УДЗ: бауырдың елеулі эхогенділігінің 

жоғарылауы майлық дистрофияны және фиброзды көрсетеді, бірақ 

ерекшеемес көрсеткіш болып табылады. Көкбауырдың ұлғаюы, 

қақпалық жүйенің тамырларының кеңеюі және көзге көрінетін 

коллатеральдер қақпалық гипертензияның болуын көрсетеді. УДЗ 

кезінде жеңіл түрде аз мөлшердегі асциттік сұйықтықты да байқауға 

болады, бірақ УДЗ кезінде сұйықтық мөлшерін анықтау сирек емес 

жағдайда дұрыс емес болып табылады. 



379 

 

2.ФЭГДС: бауыр циррозы диагнозын қойған кезде варикозды 

кеңейген көктамыр айқындылық деңгейін анықтау үшін міндетті 

түрде жасау. Оның жоқ болуы жағдайында эндоскопиялық 

зерттеуді 3 жыл интериінімен    қайталап жасайды. Өңештің 

көктамырларының варикозды кеңеюінің 3 деңгейін ажыратады: 

I деңгей: варикозды кеңейген көктамырлар өңешке ауа жіберген 

кезде жабысып қалады; 

II деңгей: I және III деңгей аралығы; 

III деңгей: варикозды кеңейген көктамырлар өңеш қуысын 

бітейді. 

3.Биоптатты гистологиялық зерттеу бауыр биопсиясы (фиброз 

индексін және гистологиялық белсенділікті анықтау). Бауыр 

биопсиясын тиімді коагуляциялық көрсеткіштер болғанда жасау 

(МНО 1,3 аз немесе протромбиндік индекс 60% жоғары,  

тромбоциттер мөлшері 60×10
9
/л жоғары). Емшараны УДЗ 

бақылауымен жасау асқынудың даму қауіптілігін төмендетеді. 

4.Асциттік сұйықтықты зерттеу. 

Жасушалық құрамын анықтау асцит табиғатын ісіктік 

болжамнан ажырату. Биохимиялық (бірінші орында ақуыз 

мөлшерін анықтау) және микробиологиялық зерттеу. 

Дифференциальды диагноз үшін бауыр циррозына байланысты 

дамыған асцит және басқа да этиологиядан дамыған асцитті айыру 

үшін қандағы және асциттік сұйықтықтағы альбумин 

концентрациясының айырмашылығын анықтау: егер қандағы 

альбумин мөлшері асциттік сұйықтықтағы мөлшерден 1,1г/л-ден 

жоғары болса, асцит бауыр циррозы кезіндегі қақпалық 

гипертензиядан туындаған. Нейтрофильдердің мөлшері 250/мм
3
 

жоғары болса спонтанды бактериалды перитонит диагонзы 

қойылады. 

5. Қосымша әдістер – іш қуысының мүшелерінің КТ, МРТ: 

бауыр, көкбауыр, бүйрек,  ұйқы безі – диагнозды айқындау қажет 

болған жағдайда. 

 

Емі 

Емнің мақсаты: 

■Бауыр циррозын тоқтату немесе баяулату. 

■Бауыр циррозының клиникалық белгілерін, асқынуларын жою 

немесе төмендету. 
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■Бауыр циррозымен ауыратын науқастардың өмірінің жағдайы 

мен ұзақтығын жоғарылату. 

 

Бауыр циррозының емі келесі іс-шаралардан тұрады. 

■Негізгі ауруын емдеу.  

■Қолайлы нутритивті статусты сақтап отыру. 

■Асқынулардың дамуын ескерту: варикозды кеңейген 

көктамырдан қан кету, асцит, бүйректік жеткіліксіздік, бауырлық 

энцефалопатия, спонтанды бактериалды перитонит. 

■Дамыған асқынуларды емдеу. 

 

Медикаментозды емес емі 

Физикалық белсенділікке шек қою науқастың ауырлық 

жағдайына байланысты. Дәрігерді қарауы кезінде міндетті түрде 

іштің шеңберін, өлшеу – нутритивті статустың мониторингі, ал 

асцит байқалған жағдайда – асциттік сұйықтықтың көлемінің 

ұлғаюын болады. 

Асқынбаған бауыр циррозы кезіндегі ұсынылатын ас үлесінің 

энергетикалық құндылығы – 30-40 ккал/кг ақуыз 1-1,5 г/кг дене 

салмағына. 

Дұрыс емес тамақтанумен қатар асқынған бауыр циррозы 

кезіндегі ұсынылатын ас үлесінің энергетикалық құндылығы 

жоғарылатады. – 40-50 ккал/кг ақуыз 1-1,8г/кг дене салмағына.     

Спирттік ішімдіктерге  толығымен шек қою алкогольдік цирроз 

кезінде болжамды жақсартады.  

 

Медикаментозды емі 

Созылмалы В гепатиты нәтижесінде дамыған бауыр циррозы, 

Чайлду-Пью бойынша А класс:  

 

Интерферон альфа 9-10 МЕ 3 рет аптасына, 4-6 ай ішінде (көтере 

алмаған жағдайда мөлшерін төмендету)  

немесе  

Ламивудин 100 мг/тәу мөлшерінде кем дегенде 1 жыл ішінде 

 

Созылмалы В гепатиты нәтижесінде дамыған бауыр циррозы, 

Чайлду-Пью бойынша В немесе С класс:  
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Ламивудин  100 мг/тәу мөлшерінде 1 жыл бойы  

 

Созылмалы С гепатиты нәтижесінде дамыған бауыр циррозы, 

Чайлду-Пью бойынша В немесе С класс: 

 

Интерферон альфа  3 МЕ аптасына 3 рет, 6-12 ай бойы  

+  

Рибавирин  1000-1200 мг/тәу 

Одан айқын дәрежелерінде вирусқа қарсы терапияның пайдасы 

шамалы. Тері есекжемін азайту үшін келесі препараттарды 

қолданады: 

 

Колестирамин 1-4 г ішке әр тамақтану алдында 

 

Есекжемге қарсы 2-ші қатар препараттарға налтрексон, 

урсодеоксихол қышқылы, дифенгидрамин қолданылады.  

Ұйқысыздық кезінде дифенгидрамин мен амитриптилин 

тағайындауға болады. Асқазан мен өңеш көктамырларының 

варикозды кеңеюі кезінде қақпа венасындағы қысымды және қан 

кетулерді азайту үшін селективті емес  

β-адреноблокаторларды:  пропранолол мен надолол 

тағайындайды. Жүрек жиырылу жиілік (ЖЖЖ) деңгейі 

бастапқыдан  25%-ға төмендеу керек. Егер сыртартпаінде асқазан 

мен өңеш көктамырларының варикозды кеңеюінен қан кетулер 

болса пропранолол немесе надолол қолданғанда ФГДС кезінде 

өңештін көктамырлық қысымын бақылау керек ол 12 мм.сын.бағ. 

аспау керек. β-адреноблокаторларды қолдану мүмкін емес болғанда 

өңеш көктамырларының эндоскопиялық лигатурлау көрсетілген, 

тек осы шара мүмкін емес болғанда науқасқа изосорбид 

мононитратты (20 мг күніне 2 рет) тағайындау қарастылады. β-

адреноблокаторлар мен изосорбид мононитрат біріктірілуі мүмкін.  

Егер жоғары көрсетілген шаралар әсер етпесе, қан кетулерді 

алдын алу үшін баламалы шара ретінде трансюгулярлы бауырішілік 

портожүйелік стенттеу немесе шунттау оталарын жүргізуге болады.  

Асцит бар кезінде науқасқа белсенді диуретикалық терапия 

(спиронолактон немесе спиронолактон + фуросемид) немесе 

баламалы ем ретінде лапароцентез қолданады. 
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   Спиронолактон орташа мөлшерде 100-200 мг/тәу  (до 400 мг/тәу)      

 

Терапия әсерінің жеткіліксіздігі кезінде диуретиктердің қосарланған 

үлгісін тағайындайды:       

  

Спиронолактон 100 мг  

+  

Фуросемид 40 мг.  

 

Оң диурез кезінде күнделікті дене салмағының азаюы: 

перефириялық ісінулер жоқ кезде  500 гр-нан, ал бар кезде 800-

1000гр-нан аспау керек. 

Препараттардың максималды тәуліктік мөлшері 400мг 

спиронолактон + 160 мг фуросемид аспау керек. 

Қандағы альбумин деңгейі төмен болған кезінде онкотикалық 

қысым деңгейін көбейту үшін альбуминді инфузия түрінде 

тағайындайды. 

Диуретиктердің барынша жоғары            мөлшерін енгізгеннен 

кейін әсері болмағанда, және жанама әсерлері айқын көрінгенде де, 

асцитті рефрактерді болып саналады.   

Лапароцентез – рефрактерлі асцитті емдеудің шараларының бірі 

болып табылады; ол шараны тамыр ішілік альбумин инфузиялармен 

қатар жүргізу керек. Лапароцентез – уақытша шара; рефрактерлі 

асцитті жақсырақ  қадағалау үшін перивенозды шунттау немесе 

трансюгулярлы бауырішілік портожүйелік стенттеу немесе шунттау 

жүргізеді (егер бауыр трансплантациясы жоспарланса). 

Қадағаланатын зерттеулердің қортындысы негізінде (дәлелдік 

деңгейі А), жиі жүргізілетін лапароцентезбен көп мөлшерде 

сұйықтықты алу диуретикалық терапияға лайықты альтернатива 

болып табылады, себебі асқынулар мен өлім деңгейі екі тәсіл да да 

бірдей болып табылады.  

Асциттік сұйықтықты әр 2 апта сайын немесе симптомдардың 

(іш қабырғасының айқын керілуі, тыныс алу қиындауы) пайда 

болғанда алу көрсетілген. Егер 5 л-ден көп алынатын болса, келесі 

әр алынған литр сұйықтыққа 6,25 г альбумин енгізу қажет, 

енгізілген альбумин мөлшері 50 г-нан аспау керек. Ол айналымдағы 

қан көлемінің жеткіліксіздігін алдын алу болып табылады. 

Рефрактерлі асцит кезінде хирургиялық манипуляциялар 
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жүргізу қарастырылады: перивенозды шунттау немесе 

трансюгулярлы бауырішілік портожүйелік стенттеу немесе 

шунттау. 

Бауырлық энцефалопатия 

бауырлық энцефалопатияны тиімді емдеу үшін ең алдымен 

қоздырушы себептерді жою және олар әкелген бұзылыстарды 

коррекциясын жүргізу керек. 

Қоздырушы себептерге келесілері жатады: 

 өңештің варикозды кеңейген тамырлаынан қан кетулер 

 седативті препараттар және транквилизаторларды қабылдау 

 Көп мөлшерлі диуретикалық терапия 

 Алкаголь қабылдау 

 Инфекциялық асқынулар 

 Портокавальді анастомоздарды салу отасы 

 Жануртекті ақуыздарды шамадан тыс тұтыну 

 Басқа ауруларға қатысты оталар 

 Альбуминнің толықтыруысыз жүргізілген лапароцентез 

нәтижесінде асциттік сұйықтықты көп алу. 

 

Бауырлық энцефалопатияны алдын алуға бағытталған шаралар: 

 Біріншілік (сыртартпада қан кетулері жоқ) және екіншілік 

(сыртартпаінде қан кетулері бар) асқазан мен өңештен кететін қан 

кетулерді алдын алу. 

 Дамыған қан кету нәтижесінде кенеттен пайда болған 

бактериалды перитонит пен сепсисті алдын алу үшін 

антибиотиктерді тағайындайды. 

 Спонтанды бактериалды перитонитті алдын алу 

 Іш қатуды алдын алу үшін  аз мөлшердегі лактулозаны 

пайдаланған тиімдірек. Оны тағайындаған кезде үлкен дәрет 

жұмсақ консистенциялы 2-3 рет болатындай тағайындау қажет. 

Әдетте ол 30-120 мл/тәу мөлшерде тағайындалады.  

 Седативті заттар және наркотикалық анальгетиктерді 

пайдаланбау 

 Бауыр қызметінің бұзылысы мен элктролиттік ауытқуларды 

алдын алу: бауыр жеткіліксіздігі, метоболикалық алкалоз, 

гиперкалиемия, дегидротация, диуретикалық әсердің шамадан 

күшеюі.  

Бауырлық энцефалопатияның бастапқы (I-II кезеңдері) 
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кезеңдерінде күнделікті тағам құрамындағы ақуыз мөлшерін 40-60 

г/ тәу мөлшеріне дейін, ал III-IV кезеңінларында қатаң 20 г/тәу деін 

азайтуды ұсынады. Тәуліктік энергия мөлшерінің 75%-ын 

көмірсулар, 25%-ын майлармен қамтамасыз етілу керек. Науқастың 

халі түзелген соң тәуліктік ақуыз мөлшері бастапқы (қалыпты) 

деңгейге дейін көбейтіліді.  

Гипераммониемияға қарсы бағытталған медикоментозды 

терпия: 

 Токсиндер, және тоқ ішекте түзілетін аммиак түзілуіне қарсы 

– келесі антибактериалды препараттарды қолданылады: 

 

Метронидазол  250 мг ішке 4 рет күніне, 3-4 күннен кейін – күніне 2 

рет 

немесе 

Ванкомицин  250 мг ішке 3 рет күніне 

 

 Аммиактың залалсыздануын күшейтетін препараттарды 

тағайындайды: 

 

Орнитин-аспартат т/і 20-40 г/тәу және/немесе пероральді 18 г/тәу 

 

 Лактулозаны пероральді және клизма түрінде тағайындайды. 

 ОЖЖ-да тежегіш үрдіс  терді азайту үшін бензодиазепинді 

рецепторлардың антогонистің – флумазенилді қолданады.  

 

Инфекционды асқынулары: (ең алдымен спонтанды 

бактериалды перитонит) 

асцит кезінде жиі байқалады, сондықтан оны алдын алу 

шараларын талап етеді. Инфекцияның қосылғанның белгілері 

ретінде: Қызуының жоғарлауы мен іштегі ауырсыну болуы мүмкін. 

Бактериалды инфекцияны алдын алу үшін асцитпен госпиталданған 

науқастарға антибиотиктерді осындай жағдайларда тағайындайды:   

 Асциттік сұйықтағы ақуыз концентрациясы 1 г%-нан аз 

болғанда 

 Асқазан мен өңештің варикозды-кеңейген көктамырлардан 

кететін қан кетулерде  

Қолданады: 
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Норфлоксацин 400 мг/тәу 

немесе 

Триметоприм-сульфометоксазол 160 мг/800 мг  аптасына 5 күн 

бойы күнде 

немесе 

 Ципрофлоксацин 750 мг аптасына 1 рет (дәлелдік деңгейі А) 

 

Асқазан ішілік қан кетулер кезінде инекциялық асқынулар даму 

мүмкіндігі жоғары болған кезде келесі сызба ұсынылады: 

 

Ципрофлоксацин (400 мг/тәу)  

+  

Амоксициллин+клавулин қышықылы  (3 г/тәу т/і, сосын қан 

тоқтағаннан кейін 3 күн бойы пероральді тағаыйндалады) 

 

Спонтанды бактериалды перитонитті емі ретінде цефотоксимді 

қолданады (2г күніне 3 рет т/і 7 күн мерзімінде), баламалы 

антибиотик Амоксициллин+клавулин қышықылы  (1,2г т/і әр 6 сағ 

сайын 14 күн бойы) 

 

Амбулаторлық жағдайларда жеделдеу бактерилды перитониттің 

алдын алу үшін атибиотиктердің ұзақ қолданылуының дұрыстығын 

қарастыру керек.  

 

Бүйрек жеткіліксіздігі 

Қан сарысуында креатинин мөлшері 132 мкмоль/л-ден (1,5 

мг%)  асқанда және тәуліктік диурез мөлшері төмендегенде бүйрек 

жеткіліксіздік диагнозы қойылады. Гепатореналды синдром 

диагнозын қою үшін зәр тұнбасын зерттеу қажет, оның құрамында 

еш өзгеріс болмау керек. Уақытлы алдын алу шараларын жүргізу 

керек.  

Әр дәрігерлік қабылдау кезінде науқастың тағайындалған 

дәрмектерді уақытылы қолдануын қадағалап отыру керек.  

Нефротоксикалық әсері бар препараттар тағайындауға 

болмайды, мысалы аминогликозидтер мен СЕҚҚЗ. Осыған қоса 

нефротоксикалық әсерді ААФ               ингибиторлары, β-лактамды 

антибиотиктер, сульфаниламидтер, рифампицин, диуретиктер 

көрсетуі мүмкін. 
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Бауыр ауруларының терминальді кезеңінларында (Чайлд-Пью 

бойынша С тобы) бауыр трансплантациялау қажет. Уақытша шара 

ретінде (бауыр тансплантациясына дейін) бұл топ науқастарға 

трансюгулярлы бауырішілік портожүйелік шунт орнату мүмкіндігін 

қарастыру керек.  

 

Ішектің тітіркенген  синдромы. 

 

Ішектің тітіркенген синдромы (ІТС) – функциональды ауру, 

іштің ауруы және дискомфорт сезімімен көрінетін, дефекация 

актінен кейін кететін, нәжістің жиілігі және конститенциясының 

өзгеруімен  жүретін, екіден төмен емес ішек қызметі бұзылуының 

тұрақты симптомдарымен қосарланады: 

 Нәжіс жиілігінің өзгеруі (бір күнде 3 реттен жиі немесе 

аптасына 3 реттен сирек); 

 Нәжіс консистенциясының өзгеруі (түйіршікті, тығыз нәжістік 

масса және сулы нәжіс); 

 Дефекация актінің өзгеруі; 

 Императивті шақырулар; 

 Ішектің толық босамау сезімі; 

 Дефекация кезінде қосымша күштің жұмсалуы; 

 Нәжіспен шырыштың бөлінуі; 

 Іштің үрленуі, метеоризм; 

 Іштің қорылдауы. 

Осы бұзылыстардың ұзақтығы соңғы 12  айдың ағымында 12 

аптадан кем болмау керек. Дефекация актінің бұзылысы ішінде 

ішектің толық босамау сезіміне, дефекация кезінде қосымша күштің 

жұмсалуы, императивті шақыруларға, тенезмдарға ерекше көңіл 

бөледі (ІІ Римдік өлшемдер). 

Жіктелуі: 

ІТС  негізгі үш нұсқауын бөліп қарастыруға болады: 

- Ауырсыну синдромы және метеоризмның  басым болуымен; 

- Диареяның басым болуымен; 

- Іш қатудың басым болуымен. 

ІІ Римдік өлшемдерге сәйкес, ІТС нұсқаулары туралы айтуға 

болады: 

- Іштің өтуінің басым болуымен; 

-  
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- Іш қатудың басым болуымен; 

- Іш өту және іш қатудың бір – бірімен кезектесуімен. 

 

Этиология және патогенез. 

ІТС этиологиясы және патогенезі толық зерттелмеген. Ауру 

полиэтиологиялық болып саналады, және гетерогенді. Оның 

дамуында жоғары нерв жүйесі қызметінің жағдайы және науқастың 

тұлғалық түрі үлкен  мәнге ие. 

Науқастарға истериялық, агрессивті реакциялар, депрессия, 

жабысқақтық, канцерофобия, ипохондриялық  көріністер тән. 

Негізігі рөлді ішек қызметінің реттеуіне қатысатын (серотонин, 

гистамин, брадикинин, холецистокин, нейротинзин, вазобелсенді 

интестинальды полипептид, энкефалиндер және эндорфиндер) 

биологиялық белсенді заттардың тепе – теңдігі ойнайды. 

Этиологияда белгілі орынды тамақтану тәртібі және сипаты 

ойнайды. 

Ретсіз тамақты қабылдау, рафинирленген өнім қолдану, ішектің 

моторлы – эвакуаторлы қызметінің, микрофлораның ішеікішілік, 

қысымның жоғарлауының өзгеруіне алып келеді. 

ІТС  дамуында басынан өткерген жедел ішек инфекциясының 

маңызы бар. 

Моториканың  бұзылысы гипер-, сонымен бірге 

гиподинамикалық тип болуы мүмкін, олар өз алдында кезектесе 

алады. ІТС патогенезінде моториканың бұзылуымен бірге, ішектің 

висцеральды гиперсезімталдығы маңызды орын алады. 

 

Диагностикалық өлшемдері. 

ІТС келесі клиникалық симптомдар тән: 

- Нәжістің аптасына  3  реттен сирек болуы; 

- Нәжістің тәулігіне  3  реттен жиі болуы; 

- Нәжістің тығыз консистенциясы (сонымен бірге "құмалақ 

тәрізді" нәжіс); 

- Сұйық немесе ботқатәрізді нәжіс; 

- Дефекация акті кезінде күшену; 

- Дефекацияға императивті шақыртулар; 

- Ішектің толық босамау сезімі; 

- Дефекация кезінде шырыш бөлу; 

- Іштің үрлену және толымдылық сезімі. 
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Алдын – ала диагнозды ІІ Римдік өлшемдердің негізінде  қояды 

(1999 ж.). 

1. 12 апта ағымында іштегі ауырсыну және\немесе 

жайсыздық  сезімі, міндетті түрде кезекті емес, ал соңғы 12 ай 

ішінде; 

- Олардың айқындығы дефекациядан кейін азаяды, және\немесе. 

- Дефекация жиілігінің өзгеруімен байланысты; және\немесе. 

- Нәжіс консистенциясының өзгеруімен байланысты, сонымен 

қатар. 

2. Екі немесе одан да көп төменде берілген көріністер: 

- Дефекация жиілігінің өзгеруі (күніне 3 реттен жиі немесе 

аптасына 3  реттен сирек); 

- Нәжіс консистенциясының өзгеруі (түйіршікті, тығыз нәжістік 

массалар немесе сулы нәжіс); 

- Нәжіс пассажының өзгеруі (дефекация кезінде күшену, 

дефекацияға шұғыл шақырулар, толық емес эвакуация сезімі); 

- Шырыш пассажы және\немесе  метеоризм немесе іштің үрлену 

сезімі. 

Қорытынды диагнозды органикалық патологияны жоққа 

шығару арқылы қояды. 

ІІ Римдік өлшемдерді қолдану үшін "Қауіп 

симптомдары"болмау керек (39- кесте). 

 

39-кесте. "Қауіп симптомдары", ІТС диагнозын жоққа шығару 

үшін. 

 
Сыртартпа Дене салмағын  жоғалтуы 

50 жастан асқанд симптомдарының пайда болуы 

Түнгі уақыттағы симптомдары, науқасты әжетханаға 

тұрғызуға мәжбүрлеу 

Тоқ ішектің ісігі және қабыну үрдістері бойынша 

отбасылық сыртартпа 

Іштің тұрақты қарқынды ауырсынуы, АІЖ зақымдалуының 

жалғыз негізгі симптомы ретінде  

Жақын уақытта антибиотиктерді қолдану 

Қарау 

мәліметтері 

Қызба 

Гепатомегалия, спленомегалия 

Зертханалық 

және аспаптық 

мәліметтер 

Нәжісте жасырын қанның болуы 

Гемоглобин концентрациясының төмендеуі 

Лейкоцитоз 
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ЭТЖ жоғарлауы 

Қанның биохимиялық өзгерісі 

 

"Қауіп  симптомдары" болған кезде науқасқа тыңғылықты 

зертханалық – аспаптық     зерттеу жүргізу қажет. 

 

Сыртартпа және физикальды қарау 

Науқастардың жалпы жағдайы жақсы және көптеген 

шағымдарға сәйкес келмейді. Шағымдардың сипаты өзгерісті, 

жағдайдың нашарлауымен және психоэмоциональды себептер 

арасында байланыс  бар. Негізгі шағымдар – іште ауырсыну, 

нәжістің бұзылысы және метеоризм. ІТС түнгі уақытта типтік 

симптомдардың болмауы тән. 

Іштегі ауырсыну әртүрлі сипатта болады:басып қысатыннан, 

тырнап  толғақ тәріздіге дейін. Ауырсыну әдетте іштің бүйір 

және\немесе төменгі бөлімдерінде, сол және оң жақ қабырғаастында 

(бауырлық және бүйірлік бұрыш синдромы) сәйкес кеуде қуысының 

бөлігіне иррадияциямен орналасады. Ауырсынудың пайда болуы 

тағамның қабылдауымен, күйзелу               тік жағдаймен, 

физикалық жүктемемен байланысты. Ерекше сипаты – 

ауырсынудың таңертенгі немесе күндізгі уақытттарда пайда болып 

(науқастың белсенділік жағдайында) және ұйқы кезінде, демалыс 

кезінде басылуы тән. 

Нәжістің бұзылуы диареямен де, іш қатумен де немесе осы 

симптомдардың кезектесуімен де көріне алады. Іш қатумен қатар, 

науқастарға фрагменттелген "құмалақ тәрізді" нәжістің болуы тән. 

Дефекацияға шақырулар сақталған, нәжіс күнделікті болуы мүмкін, 

ішектің толық босамау сезімінсіз. Диарея кезінде нәжіс жиілігі 

күніне 3-5  реттен  аздаған мөлшерде нәжіс бөлуін құрайды. 

Метеоризм және іштің кебуі, ішекте газ  түзілу  және  бөліну 

процесінің бұзылуы нәтижесінде дамиды. 

ІТС  кезінде  физикальды мәліметтер арнайы емес. Көлденең 

жиекті ішектің бүкіл бөлігін пальпациялау кезінде ауырсыну болуы 

мүмкін: қатайған тығыз сигматәрізді ішекті, кеңейген қорылдаған 

соқыр ішекті пальпациялайды. 

 

Зертханалық және аспаптық зерттеу 

ІТС  диагнозын нақтылау үшін қанның клиникалық және 

биохимиялық зерттеуі,  нәжісті жасырын қанға тексеру талдауы , 
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полиптер мен ісіктерді, сонымен қатар, ішектің әртүрлі нұсқаулы 

қабыну ауруларын анықтау үшін сигма- немесе колоноскопия 

(керек болған жағдайда биопсиямен бірге) жүргізіледі. 

Ультрадыбысты зерттеу мәліметтері (көрсеткіш бойынша 

компьютерлі томография жүргізіледі) ішек бұзылысы 

симптомдарын негіздеу үшін, өт тас  ауруын, ұйқы асты безінде 

жылауықтар мен кальцинаттарды, іш қуысы мүшелерінде немесе 

ретроперитонеальды  кеңістікте  көлемді түзілімдерді (мысалы, кіші 

жамбас астауында) жоққа шығаруға мүмкіндік береді. Нәжіспен 

бірге тәуліктік майды жоғалтуды анықтау, ұйқы асты безінің 

сыртқы секреторлық жеткіліксіздігін диагностирлеуге мүмкіндік 

береді. Жасырын лактазды жеткіліксіздікті шығару үшін, лактозаны 

шектеу немесе лактозамен жүктемелі тестті қолдану арқылы 2 – 3 

апталық емдәм тағайындайды. Көрсеткіш бойынша ішектің 

рентгенологиялық зерттеуі (ирригоскопия немесе ащы  ішек 

бойымен барий пассажын зерттеу), гастродуоденоскопия  

(целиакияға күдік туғанда терең биопсия немесе Уиппл ауруы), 

ішектік топтағы бактерияны  анықтау үшін нәжіс зерттеуі керек. 

 

Емі 

Емдеу мақсаты: 

 Психоэмоциональдық ахуалды дұрыстау. 

 Ішектің бұзылу қызметін дұрыстау. 

 Ауырсыну синдромын басу 

Медикаментозды емес емі 

Еңбек ету және демалу тәртібі, барабар, бірақ шектен тыс  емес  

физикалық жүктемелер  қажет. 

Тағамдарды шектеу арқылы емдәм тағайындайды. Көбінесе, 

науқастар сүтті, газды сусындарды, жануар майын, қырыққабатты 

(түсті, брокколи), ішімдіктерді қабылдағанда өздерін нашар 

сезінеді. Іш қатуы бар науқас  өсімдік текті жасынықты  көп 

мөлшерде пайдалануына кеңес беріледі. Тамақ тәртібіне  қосымша 

тамақ талшықтарын қосқан тиімді. Қолданатын  тәуліктік сұйық 

көлемі  1,5 – 2 л кем болмау керек. 

 

Медикаментозды емі 

Ауырсыну синдромы 

Ішектің  тегіс  салалы бұлшықеті тонусының жоғарлауымен 
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байланысты. Ауырсыну синдромын басу үшін  спазмолитиктерді 

қолданады (емдеу курсы 2-4 апта): 

 

Дротаверин  2 таблеткадан 2-4 рет күніне 

немесе 

Мебеверин  200 мг 2 рет күніне 

немесе 

Пинаверия бромид  50 мг 3 рет күніне 

  

Спазмолитиктердің седативті заттармен  қосарлануы оң мәнді 

әсер береді. 

Сонымен  қатар,  ауырсынуды басу үшін трициклдік 

антидепрессанттар көрсетілген, ерекше клиникалық көріністе 

ауырсыну синдромы басым болса. Депрессияны емдеуді 

тағайындауға қарағанда, аз мөлшерде тағайындалады (мысалы, 

амитриптилин  25-50 мг  түнге қарай). 

Диареялық синдром 

Диареялық синдромды емдеу үшін лоперамидтті қолданады: 

 

Лоперамид 4 мг (2 капсула) бірінші сұйық нәжістен кейін, содан 2 

мг әр сұйық нәжістен кейін, бірақ 16 мг  күніне аспау керек.  

 

Лоперамидті қолданған кезде нәжіс жиілігі тәулігіне  3 реттен 

кем болмау керек. Нәжіс болмаған кезде немесе 12 сағ ағымында  

қалыпты нәжіс болған кезде, тоқтату керек. Адсорбенттер 

қолдануға мүмкін: кальций карбонат, белсенді көмір, 

смектитадиоктаэдриялық  3 г күніне суспензия түрінде. Диареяның 

ауырсыну синдромымен қосарласуы кезінде трициклдық 

антидепрессанттар әсерлі болып табылады. 

Іш қату 

Іш қатуы бар науқастарды емдеу ішектік транзитті және 

дефекацияға рефлексті қалыпқа келтіру үшін бағыттау. Өсімдік 

текті талшықтармен тамақтану тәртібі әсеривсіз болса, жұмсақ 

осмотикалық іш жүргізетін дәрілік заттарды қолданады: 

 

Лактулоза 30-50 мл/тәу 
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Сенна, фенолфталеин негізіндегі дәрілік заттарды жоққа 

шығару керек, себебі, олар симптоматиканың күшеюіне алып келуі 

мүмкін. 

Метеоризм 

Метеоризмнің айқындылығын төмендету үшін әсерлі қолданған 

жөн: 

 

Симетикон  2 қаптамада    3 рет күніне  

немесе 

Альверин цитрат + симетикон 1 қаптамада    2 рет күніне 

 

Бейспецификалық ойық жаралы колит 

 

Бейспецификалық ойық жаралы колит — тоқ ішектің шырышты 

қабаттарында ғана болып, қабыну сипаты диффузды және беткей 

орналасқан, созылмалы қайталанатын  ауру.  

 

Жіктелуі 

Тоқ ішекті эндоскопиялық зерттеуде макроскопиялық 

өзгерістерді, зақымдалудың аралығын сипаттау үшін Монреаль 

жіктелуін (40-кесте) қолданады. 

 

40 - кесте. БЖК зақымдалу сипаты Монреаль жіктелуі бойынша 

 
Проктит Зақымдалу тік ішекпен шектелген 

Солжақтық колит Зақымдалу тоқ ішектің сол жақ иіліміне дейін 

(проктосигмоидит бірге) 

Тотальды колит (субтотальды колитпен бірге, сонымен қатар  

тотальды ЖК ретроградты илеитпен) 

 

Ағымының сипаты бойынша бөлінеді: 

1. Жедел ағым (аурудың басталуы 6 айдан кем): 

-  фульминантты басталу. 

- біртіндеп басталу. 

2. Созылмалы үзіліссіз ағым (барабар терапия негізінде 6 айдан 

аса уақытта ремиссия кезеңдерінің болмауы). 

3. Созылмалы қайталанатын  ағым (6 айдан аса уақытта 

ремиссия кезеңдерінің болуы): 

- Сирек қайталамалы (1 рет жылына немесе сирек). 
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- Жиі қайталанатын   (жылына 2 және одан да көп). 

Аурудың ауырлығы жалпы: қазіргі шабуылдың ауырлығымен, 

ішектен тыс белгілер мен асқыныстардың болуымен, емге 

рефрактерліктің, жиі, гормональды тәуелділік пен резистенттіліктің 

болуымен анықталынады. Бірақ та диагнозды дұрыс құрастыру 

және емнің жоспарын анықтау үшін өршудің (шабуыл) ауырлығын 

анықтап алу керек, ол үшін Truelove-Witts өлшемін және  ЖК 

белсенділік индексін (Мейо индексі; DAI) қолданады. 

ЯК шабуылының жеңіл, орташа ауыр және ауыр түрін бөледі. 

 (41 және 42 кесте). 

 

41-кесте. ЖК шабуылының  ауырлығы Truelove-Witts өлшемі 

бойынша 

 
   Жеңіл Орташа ауыр Ауыр  

Дефекацияның қанмен 

жиілігі  
<4 ≥4, егер: ≥6, егер:  

Пульс  

қалыпты  

≤90 соғ/мин >90 соғ/мин 

немесе 

Қызба  ≤37,5°С >37,5°С немесе 

Гемоглобин  ≥105 г/л <105 г/л немесе 

ЭТЖ ≤30 мм/сағ >30 мм/сағ 

Тоқ ішектің шырышты 

қабатының жанасу кезінде 

қанауы  

Жоқ бар бар 

 

42 -кесте. Шабуылдың ауырлығы  ЖК белсенділігінің индексі 

бойынша (Мейо индексі) 

 
Индекстің 

мағынасы 

0 1 2 3 

Нәжістің 

жиілігі 

қалыпты 1–2/күн  жиірек 3–4/күн   

қалыптыдан көп 

5/күн 

қалыптыдан 

көп 

Нәжісте 

қанның 

болуы 

жоқ Қан 

жұғындылары 

Қанның көрінуі Қан болу 

Шырышты 

қабаттың 

жағдайы 

қалыпты Жеңіл жаралану 

(шкала бойынша1 

балл Schroeder) 

Шамалы 

жаралану 

(шкала 

бойынша 2 балл 

Айқын 

жаралану 

(шкала 

бойынша 3 
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Schroeder) балл 

Schroeder) 

Жағдайының 

жалпы 

бағамы 

қалыпты Қанағаттанарлық 

жағдай 

Жағдайы 

орташа 

ауырлықта 

Ауыр жағдай 

Орташа ауыр және ауыр шабуылдар индекс бойынша қойылады (бағаның 

сомасы  4 параметр бойынша)  6-дан және көп.  

 

Этиология және патогенез 

Бейспецификалық ойық жаралы колиттің этиологиясы белгісіз. 

Тұқым қуалауға бейімділік болуы мүмкін, яғни вирустар, 

бактериялар, тамақтану ерекшелігі және иммунды реакциялар 

қабыну үрдісі н тудырады.   

 

Диагностикалық  өлшемдері 

Ойық жаралы колиттің негізгі клиникалық симптомдарына 

диарея және /немесе қанмен жалған дәретке шақырулар, тенезмдер 

және дефекацияға императивті шақырулар, сонымен қатар түнгі 

дефекация жатады. Ойық жаралы колиттің ауыр шабуылдарында 

жалпы симптомдар, яғни дене массасының төмендеуі, анорексия 

және қалтырау болуы мүмкін.  

 

43- кесте. Бейспецификалық ойық жаралы колиттің клиникалық 

симптомдары 

 
Сыртартпада аурудың мүмкін 

симптомдары 

Қарау кезінде тән клиникалық 

симптомдар: 

Диареяның 

көріністері 

Нәжісте қан 

болуы  

дер 

симптомдар 

(терінің 

зақымдалуы, 

шырышты 

қабаттардың, 

буындар, көз 

және т.б). 

 

Нәжісте қан 

Түнгі дефекация  

 

(проктит ж/е 

проктосигмоидит

те жиі) 

дене 

массасының 

төмендеуі 

қызба 

 

ішектен тыс 

симптомдар 

 

Крон ауруына қарағанда ойық жаралы колитте іштің 

ауырсынуы шамалы және спастикалық сипатта, жиі дәретке 
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отырарды; проктит және проктосигмоидитте диарея болмайды, жиі 

жалған дәретке шақырулар іш қатумен немесе қалыпты нәжіспен 

болуы мүмкін.  

 

44- кесте. Бейспецификалық  ойық жаралы колиттің ішектен 

тыс белгілері: 

 
Аутоиммунды, аурудың 

белсенділігімен 

байланысты: 

Аутоиммунды, аурудың 

белсенділігімен 

байланысты емес: 

Ұзақ уақытты қабыну 

және метаболикалық 

бұзылыстармен: 

(артралгиялар, 

артриттер) 

терінің зақымдалуы 

(түйінді эритема, 

гангренозды пиодермия) 

шырышты 

қабаттардың зақымдалу 

(афтозды стоматит) 

көздің зақымдалу 

(увеит, ирит, 

иридоциклит, 

эписклерит) 

біріншілік 

склероздаушы холангит, 

перихолангит 

леуші 

спондилоартрит, 

сакроилеит (сирек) 

ті 

ревматоидты артрит 

(сирек) 

 

 

  Бауыр стеатозы, 

стеатогепатит 

ялық  

көктамырлардың 

тромбозы, өкпе 

артериясының 

тромбоэмболиясы; 

 

 

Сыртартпада: диареяның  4 аптаға дейін созылуы, 

шағымдардың қайталамалы сипаты, жақын туыстарында ішектің 

қабыну ауруларының болуы; белсенді темекі шегу, сыртартпаінде 

аппендэктомия болуы. Селективті емес стероидты емес қабынуға 

қарсы препараттар бейспейификалық ойық жаралы колиттің асқыну 

қаупін жоғарылатады.  

Физикалдық  зерттеу: диарея, оң жақ мықын аймағының 

ауырсынуы және алдыңғы құрсақ қабырғасының кернеуі, құрсақ 

қуысында ісік тәрізді түзілістер, перианальды асқыныстар, қызба, 

тахикардия, тері жамылғыларның бозаруы, перифериялық ісінулер, 

ішектен тыс белгілер, ішкі жыланкөздер, дене массасының 

төмендеуі. 

Зертханалық зерттеу:  

Жедел фазаның маркеры: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, СРБ, 

гипопротеинемия, гипоальбуминемия, альфа 2-глобулин 

жоғарылауы; анемия, тромбоцитоз; дисэлектролитті бұзылыстар. 
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Серологиялық маркерлер: perinuclearanti-neutrophil 

cytoplasmicantibodies (pANCA) бейспецификалық ойық жаралы 

колитпен ауыратын 65%да позитивті; 

Ішек  қабынуының фекальды маркерлері (кальпротектин, 

лактоферрин, лизоцим немесе эластаза); 

Нәжісті инфекцияға микробиологиялық зерттеу; 

Иерсиниоз, сальмонеллезға күдік болғанда серология жүргізу.  

Аспаптық зерттеу 

1. Эндоскопиялық: ойық жаралы колит кезінде әрдайым тік 

ішекте басталатын, 50%  жағдайда проксимальды таралатын, тоқ 

ішектің шырышты қабатының үзіліссіз (тұтас) қабынуы. Мықын 

ішектің терминальды бөлімімен сирек жүреді (рефлюкс-илеит).  

2. Рентгенологиялық: ішек қабырғасының ригидтілігі, тоқ 

ішектің ілмектерінің 7 см аса дилатациясы, көлденең және төмен 

өрлеген бөлімдерінде.  

3. Гистологиялық: беткей және терең жаралардың 

трансмуральдық қабынуы, қабыну үрдісі не  тамырлар мен жүйке 

өрімдерінің қатысуы. 4. Ультрадыбысты: қабырғасының 

қалыңдауы, эхогенділік төмендеу, ішек қабырғасының анэхогенді 

қалыңдауы,  тарылуы, перистальтиканың әлсіреуі. 

 

Емі 

Бейспецификалық ойық жаралы колиттің емдік шараларына 

дәрілік препараттарды тағайындау, хирургиялық ем, 

психоәлеуметтік қолдау және емдәм ұсыныстар жатады. 

Консервативті немесе хирургиялық ем түрі шабуылдың 

ауырлығына, тоқ ішектің зақымдалу аралығына, ішектен тыс 

белгілерге, сыртартпаінің ұзақтығына, бұрын жүргізген терапияның 

тиімділігі мен қауіпсіздігіне, БК асқыныстарының даму қаупіне 

байланысты анықталады. 

Терапияның мақсаты стероидты емес ремиссияға жету және 

ұстап тұру, 

(терапия басталған соң ГКС 12 апта ішінде), БК(ЯК  

асқыныстарының профилактикасы, оталардың алдан алу, ал 

үрдістің  үдеуі, өмірге қауіпті асқыныстардың дамуы қаупі туғанда 

– хирургиялық емді уақытында тағайындау. ЖК толық жазылу тек 

ауру субстратын толық алып тастағанда (колпроктэктомия) 

жасағанда ғана байқалатына байланысты отаға алынбаған науқас 
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үнемі ұстап тұрушы (қайталануға қарсы) терапияда ем қабылдауы 

керек.  5- аминосалицилды қышқылдың препараттары (5-АҚП) ЖК 

жеңіл және орташа ауыр дәрежелерін емдеуді  5-АҚП мөлшері >3 

г/күніне пероральды, топикалық месалазинмен  біріктіру керек. 5-

АҚП тәулігіне бір рет қолдану бөлінген мөлшер түрінде қолданған 

сияқты тиімді. БК емінде 5-АСК негізгі рөлі ремиссияны ұстап 

тұруы, 5-АҚП пероральды минимальды мөлшері 1,2 г/күніне. 

Ремиссияны ұстап тұруға аптасына 3 г бөлінген мөлшерде 

ректальды емдеу жеткілікті.  Мөлшер тиімділікке байланысты, 

жекелей бейімделу мүмкін, кейбір жағдайларда 5-АҚП жоғары 

мөлшерлері қолданылады. Тиімділігі жағынан сульфасалазин қалыс 

қалмайды, бірақ оның токсикалық қасиетіне байланысты басқа 5-

АҚП қолданған жөн (дәлелдік деңгейі А). 

 

Гормональды терапия 

Егер белсенді колиттің симптомдары месалазинмен басылмаса 

жүйелік кортикостероидтар (преднизон, преднизолон) 

қолданылады. Клиникалық тәжірбиеде келесі сызбалар қолданады:  

Бастапқы мөлшер 40 мг преднизолон тәулігіне, әрі қарай 5 

мг/тәу қысқарады  интериінімен    аптасына 

 

Белсенділіктің шамалы айқындылығында  20 мг/тәу 4 аптаға, одан 

соң аптасына 5 мг/күніне. 

 

Тамырішілік стероидтарға жауап үшінші күні бағалану керек. 

Стероид-рефрактерлі колит дамыған жағдайда науқаспен емдеу 

нұсқаларын, сонымен бірге колэктомияны талқылау қажет. 

Терапияның екінші сызығы циклоспоринмен, немесе 

инфликсимабпен жүргізіледі (дәлелдік деңгейі А). БК аздаған 

асқыныстарында азатиоприн, ауыр жаралы колиттің 

асқыныстарында циклоспорин (егер циклоспоринге қарсы 

көрсеткіш болса, инфликсимаб) қолданылады (дәлелдік деңгейі D). 

Терапияны мына жағдайларда қайтадан қарастырады: 

 Аурудың қауіпті қайталануында немесе жиі қайталанатын  

ағымында  

 12-айлық кезеңде кортикостероидтардың екі немесе одан көп 

курсы қажет болғанда 
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 БК қайталанану жағдайында стероидтардың мөлшерін <15 мг 

азайтқанда 

 Стероидотерапияны тоқтатқан соң 6 апта ішінде қайталаудың  

дамуы. 

 

Иммуномодуляторлар 

Тиопуриндер. БК қосымша терапиясында азатиоприн немес 

меркаптопурин  жиі қолданылады. Олардың баяу әсер етуі жалғыз 

препарат ретінде қолдануға мүмкіндік бермейді. 

  

Жаралы колиттің клиникалық және эндоскопиялық ремиссиясына 

жетуде месазазинге қарағанда, ауыр БК симптомдарын басу үшін 

азатиопринді т/і 150 мг/тәуліктік мөлшерде қолдану тиімді, 2-

2,5мг/кг мөлшерде қолданған ең тиімдірек.  

 

БК ремиссия индукциясында метотрексат мөлшері 15 

мг/аптасына жоғары тиімділікті көрсетпеді. (дәлелдік деңгейі D). 

БК стероидрефрактерлы, тиоупринды  терапиясында 

кальцинейриннің басқа ингибиторы Такролимус  тиімді. 

 

Такролимус 0,025 мг/кг күніне екі рет, 10-15 нг/млге жеткенге дейін 

 

Колэктомияның алдын алу мен ремиссиясына жету жауабы 

циклоспоринді пероральды және тамырішілік қолданумен ұқсас.  

Биологиялық терапия  

Жаралы колитпен ауыратын науқастардың ремиссия 

индукциясында аздаған және айқын белсенділігінде биологиялық 

терапия (инфликсимаб, адалимумаб және цетролизумаб Pegol) 

тиімді болып табылады.  

Биологиялық терапияны қолдану шешіміне әсер ететін 

себептер: 

• жылдам стероидты емес ремиссияға жету 

• шырышты қабаттың толық жазылуы  

• госпитализацияның және хирургиялық араласулардың 

төмендеуі 

• науқастың өмір сапасының жақсаруы  

БК аздаған және айқын белсенділігінде, балалар және 6-17 

жастағы жасөспірімдер терапиясында, стероидтар мен 
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тиопуриндерге жауап болмағанда немесе қарсы көрсеткіштер 

болғанда емдеуде биологиялық терапияның препараты ретінде 

инфликсимаб бекітілген. Науқастарда аздаған және ауыр жаралы 

колитте немесе шұғыл терапияда инфликсимаб терапияның үшінші 

бағыты ретінде қолданылады. Ремиссия индукциясына 

инфликсимабты мөлшерлеу тәртібі:  

 

Инфликсимаб 5 мг/кг  0, 2 және 6 аптаға 

 

Әрі қарай оң жауап кезінде ремиссияны ұстап тұру мақсатымен 

сол мөлшерде әр 8 апта сайын қолдану. Жауап жоғалту кезінде 

мөлшерді 10 мг/кг дейін жоғарылатуға болады. Инфликсимаб алған 

науқастарды одан әрі жүргізу тәсілі әр 12 ай сайын қарастырылады.   

 

Басқа препараттар 

Антибактериальды препараттар септикалық асқыныстардың 

даму қаупі болғанда ғана қолдануға болады. БК-тың ремиссия 

индукциясында антибактериальды терапия тиімділігін көрсетпеді. 

Пребиотиктер – қорытылмайтын көмірсулар, 

фруктоолигосахаридтер – олигосахаридтер сияқты, ішек 

микрофлорасы әсерімен қысқа тізбекті май қышқылдарына 

метаболизденеді (шырышты қабатқа протективті әсер етуші) 

(дәлелдік деңгейі D). 

Пробиотиктер - БК кезінде E coli Nissle 1917 (Mutaflor 200 мг), 

VSL#3, Lactobacillusrhamnosius GC, Bifidobacterium және 

Saccharomycesboulardii ең жақсы зерттелген. 

 

Хирургиялық емдеу 

Бейспецификалық ойық жаралы колитті  хирургиялық емдеуге 

көрсеткіш: консервативті терапияның тиімсіздігі (гормональды 

резистенттілік,  биологиялық терапияның тиімсіздігі) немесе 

жалғастырудың мүмкін болмауы (гормональды тәуелділік), БК 

ішектік асқыныстары (токсикалық дилатация, ішектің 

перфорациясы, ішектік қан кету), сонымен қатар тоқ ішектің қатерлі 

ісігі немесе оның болу қаупі. БК хирургиялық емінің алтын 

стандарты қалпына келтіру-пластикалық отасы – колпроктэктомия 

илеоанальды резервті анастомозбен. 
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Крон ауруы 

 

Крон ауруы (КА) – этиологиясы белгісіз, трансмуральді, 

сегментарлы, гранулематозды қабынумен  жергілікті және жүйелі 

асқынулардың дамуымен сипатталатын асқазан-ішек жолының 

қайталамалы, созылмалы ауруы.  

КА өршуі (қайталануы, шабуылы) деп КА спонтанды немесе 

медикаментозды ұсталынып отырған клиникалық ремиссия 

сатысындағы науқастарда ауруға тән симптомдардың пайда болуын 

түсінеді. КА ремиссиясы – ауруға тән көріністердің жойылуы.  

Бөлінеді: 

1.  Клиникалық ремиссия – КА симптомдарының жоқ болуы 

(КА белсенділігінің индексінің мағынасына сәйкес КА<150); 

2.  Эндоскопиялық ремиссия – эндоскопиялық зерттеу кезінде 

қабынудың көрінетін макроскопиялық ерекшеліктерінің болмауы; 

3.  Гистологиялық ремиссия – қабынудың микроскопиялық 

ерекшеліктерінің болмауы. 

 

Жіктелуі 

Ауру ағымында келесі КА түрлерін ажыратады:  

 фистулалық (пенетрацияланған) фистула мен жыланкөздің 

дамуымен,  

 стеноздалған (ішек бөлігінің тарылуы             ның 

дамуымен), 

 стенозданбаған/фистулалық емес түрі. 

Монреалдағы (2005) гастроэнтерологтардың әлемдік 

конгрессінде диагноз қойылған кезеңнен бастап КА зардап шегетін 

науқастар үш топқа бөлінетін: 16 жасқа дейін (А1), 17 ден 40 жасқа 

дейін (А2) және 40 жастан жоғары  (А3) жаңа жіктелуі қабылданған 

( 45-кесте). 

 

45 - кесте. КА Монреалдағы жіктелуі 

 
Аурудың басталған 

жасы 

Орналасу орны Ағымы 

<16 жас (A1) 

17–40 жас (A2) 

>40 жас (A3) 

Илеит (L1) 

Колит (L2) 

Илеоколит (L3) 

*АІЖ жоғарғы бөлігінің 

Тарылмаған, 

пенетрацияланбаған 

(B1) 

Тарылған (B2) 
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жергілікті зақымдалуы 

(L4) 

Пенетрацияланған (B3) 

+«p»перианальді 

зақымдалуы болса 

* L4  L1–3 –ке сәйкес АІЖ жоғарғы бөлігінің зақымдалуы бар 

болса модификаторды қосуға болады.  

 

КА ауыратын науқастарды қабыну үрдісінің локализациясына 

байланысты бөледі: терминалды илеит (L1), тоқ ішектің жергілікті 

зақымдануы (L2), аш және тоқ ішектің қосарланған зақымдануы 

(L3) және АІЖ жоғарғы бөлігінің зақымдалуы (L4).  

Аурудың ауырлық дәрежесін анықтау үшін Бест бойынша Крон 

ауруының белсенділік индексін қолданады. Индекс субъективті 

симптомдардың және науқас шағымының сипатын және емдеуші 

дәрігердің оны бағалауының талдауы       не негізделген. Бірақ 

зертханалық көрсеткіштер (гематокриттен басқасы) ескерілмеген. 

150 төмен индекс аурудың ремиссиясын , 150 жоғары болса 

белсенді ағымын, 450 жоғары болса өте ауыр асқынуды көрсетеді 

(46 сызба). Бұл индекс бақыланатын зерттеу жүргізу кезінде дәрілік 

терапияның тиімділігін көрсетуде қолданылуы мүмкін. 

Қазіргі таңда КА ауырлық дәрежесін (белсенділігін) анықтау 

үшін КААИ анықтауда ескерілетін критерийден басқа, ECCO 

(EuropeanCrohn’sandColitisOrganization) консенсуста айқындалған 

С-ребелсенді ақуызды бағалауда қабылданған. Консенсуске сәйкес 

ауырлық дәрежесінің асқынуы КААИ мен СРА жоғарылау деңгейін 

бірге анықтау арқылы қойылады 

 

 46- кесте. Бест бойынша Крон ауруының белсенділік индексі  

 
Өлшемдер Санау жүйесі Коэффициен

т 

Баллда

р 

сомасы 
 Сұйық немесе ботқа 

тәрізді дәреттің саны 
 Соңғы 7 күндегі  дефекация 

сомасы есептелінеді  

х2 = 

Іштегі ауырсыну 

0 - жоқ 

1 - әлсіз 

2 - орташа 

3 - қатты 

7 күндегі балл сомасы 

есептелінеді 

х5  
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Жалпы жағдайы 

0 - жақсы 

1 - қанағаттанарлық 

2 - жаман 

3 – өте жаман 

4 - ауыр 

7 күндегі балл сомасы 

есептелінеді 

х7  

Басқа симптомдар 

(ішектен тыс немесе 

ішектік асқынысьар) 

- артрит немесе 

атралгия 

- ирит немесе увеит 

- түйінді эритема 

- гангренозды 

пиодермия 

- афтозды стоматит 

- анальді зақымданулар 

(сызат, жыланкөз, 

абсцесстер) 

- басқа да жыланкөздер 

Әрбір бар болған  жағдайлар 

коэффицентке көбейтіледі  

х20  

Дене қызуының 

жоғарылауы > 37,5 

7 күн ішінде болған 

көріністардың сомасы 

есептелінеді  

х20 = 

Дияреяны басу үшін 

лоперамидті(басқа да 

опиаттарды) қолдану  

0 - жоқ 

1 - ия 

 х30  

Іш бұлшықеттерінің 

қатаюы (немесе 

пальпациялағандағы 

инфильтрат ) 

0 - жоқ 2 - сенімсіз 5 - 

айқын 

Қарау кезінде бір рет қана 

бағаланады  

х10  

Гематокрит 47 минус 

науқас көрсеткіші (Е) 

42 минус науқас 

көрсеткіші (Ә) 

Қалыпты деңгей мен науқас 

көрсеткішінің айырмасы 

есептелінеді ( «+» немесе «-» 

белгісіне негізделген) 

х6  

Дене салмағы кг 1 - (нақты масса: армандаған 

масса) 

х100 = 
Барлығы   Балл 

саныны

ң 

қосынд

ысы 

< 150 балл – белсенді емес КА (клиникалық ремиссия), 150-300 балл – жеңіл 

шабуыл, 301-450 балл – орташа ауырлықты шабуыл, > 450 –ауыр щабуыл . 

 

Этиологиясы және патогенезі 

Қазіргі заманғы концепцияға сай генетикалық бейім адамдарда 

қоршаған орта ықпалынан ішек қуысының микофлорасы мен 

иесінің иммундық жүйесінің өзара әсерлеусінен ішектің шырышты 

қабатының иммундық жүйесінің қабынулық үрдісті бақылай 

алмуынан КА дамиды. 
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Диагностикалық өлшемдер 

Крон ауруының жиі кездесетін клиникалық симптомдарына 

созылмалы диарея (6 аптадан көп), іштің ауырсынуы, қызба және 

генезі белгісіз анемия, ішек өтімсіздігі, сонымен қатар перианальді 

асқыныстар (хирургиялық емнен кейінгі қайталанатын, созылмалы 

анальді сызат, парапроктит, тік ішектің жыланкөзі) жатады. Ішектен 

тыс симптомдарына буындардың, терінің, көздің қабынған 

зақымданулары, балаларда – бойының өспей қалуы және екіншілік 

жыныстық белгілерінің пайда болуы жатады. 

Аурудың сыртартпаін жинағанда жақында болған саяхатпен 

симптомдардың байланысын, антибактериалды немесе стероидты 

емес қабынуға қарсы препаратарды қабылдауын, басынан өткізген 

ішек инфекциясын, жыныстық серігін ауыстыруын, 

аппендэктомияны анықтау керек. Өмір сыртартпаін жинағанда 

ішектің қабынулы ауруларына тұқым қуалаушылықты, жағымсыз 

әдеттерді (темекі шегу) анықтаған жөн. 

Крон ауруы диагнозы ошақты, ассиметриялық, трансмуральді 

және гранулематозды қабынудың барын дәлелдейтін 

эндоскопиялық, рентгенологиялық және морфологиялық деректерге 

негізделеді.  

Ультрадыбысты зерттеу. УДЗ классикалық ерекшелігі болып 

көлденең кескенде анықталатын қабыну өзгерістері, белгі (мишень) 

симптомы деп аталатын сақина тәрізді конфигурацияның 

анықталуы болып табылады. Сонымен қатар ішектің зақымдалған 

бөлігінің қуысының тарылуы, перистальтикасының төмендеуі 

немесе жоғалуы байқалады.  

Компьютерлі томографияның (КТ)  «алтын стандарты» болып 

аурудың ішектен тыс көріністерін, соның ішінде абсцесс, флегмона, 

лимфа түйіндерінің үлкеюін анықтау есептеледі. КТ ішектің 

зақымдалған бөлігі қабырғасының қалыңдығын ғана емес, сонымен 

қатар асқыныстарын (перфорация, жыланкөз) анықтауға мүмкіндік 

береді.  

Құрсақ қуысы мүшелерін шолу рентгенограммасы. Зерттеу КА 

ауыр асқыныстарының барлық жағдайында ішек қабырғасы 

перфорациясының ерекшелігі ретінде құрсақ қуысында бос ауаны, 

токсикалық мегаколонды, ішек өтімсіздігін анықтау үшін 

жүргізіледі.   

Екеулік контрастпен тоқ ішекті рентгенологиялық зерттеу 
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және ирригоскопия. Зерттеу үрдісінде ішек қуысының ені, 

гаустрация айқындылығы, ішек қабырғасының контуры, сонымен 

қатар шырышты қабығының өзгерісі бағаланады.  

Эндоскопия. АІЖ жоғарғы және төменгі бөлігін эндоскопиялық 

зерттеуі КА диагнозын дәлелдеу үшін, патологиялық үрдістің 

орналасу орны мен жайылуын және СЕОЖК және КА арасында 

дифференциалды диагностика жүргізу мақсатында, дисплазия 

немесе қатерлі ісікті анықтау үшін морфологиялық анализге қажет 

тіндердің бөліктерін алу үшін жүргізіледі.  

 

Емі 

КА кезінде емдік іс-шараларға  дәрілік препараттарды 

тағайындау, хирургиялық ем, психосоциалды демеу және емдәм 

жатады. 

Консервативті немесе хирургиялық ем түрін таңдау шабуыл 

ауырлығымен, ұзақтығымен және АІЖ зақымдалу 

локализациясына, ішектен тыс көріністер мен ішектік 

асқыныстардың (стриктуралар, абсцесстер, инфильтраттар) 

болуына, сыртартпаінің ұзақтығына, ертерек қолданған терапияның 

тиімділігі мен қауіпсіздігіне, сонымен қатар КА асқыныстарының 

даму қаупіне негізделеді.  

КА терапиясының міндеттері  ремиссияның индукциясы және 

үнемі ГКС қолданбай жағдайын тұрақты ұстап тұру, КА 

асқыныстарын алдын алу, отаның алдын алу, ал үрдістің өршуі 

және өмірге қауіпті асқыныстардың дамуы кезінде – хирургиялық 

емді уақытылы тағайындау. Бірақ хирургиялық ем  КА зардап 

шегетін пациенттердің толық емделуіне алып келмейді, тіпті 

ішектің зақымдалған барлық сегменттерін толық жойғанымен 

қайталауға қарсы терапияны ота арқылы кірісуден кейін 2 аптадан 

кештетпей бастау керек. 

КА пациенттерге дәрілік препараттарды тағайындау шартты 

түрде былай бөлінеді: 

1. Ремиссия индукциясына арналған заттар: 

глюкокортикостероидтар (ГКС) [жүйелік (преднизолон және 

метилпреднизолон) және жергілікті (будесонид)], Биологиялық 

препараттар:  инфликсимаб, адалимумаб және цертолизумаб 

пегол, сонымен қатар антибиотиктер және 5-аминосалицил 

қышқылы (5-АСҚ). 
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2.  Ремиссияны ұстап тұратын заттар (қайталануына қарсы 

заттар): 5-аминосалицил қышқылы және оның туындылары, 

иммуносупрессорлар [азатиоприн (АЗА), 6-меркаптопурин (6-МП) 

және метотрексат], инфликсимаб, адалимумаб және цертолизумаб 

пегол. 

3. Ауру асқыныстарының алдын алуында және дәрілік 

препараттардың жағымсыз әсеріне арналған қосымша заттар 

(омепразол, кальций препараттары, темір және т.б.). 

 

Жеңіл өршуі (аурудың төмен белсенділігі) 
 5- аминосалицил қышқылы (5-АСҚ) препараттары 

Клиникалық тәжірибеде мықын ішектің, мықын ішек пен тоқ 

ішектің бірігіп зақымдануы немесе тоқ ішектің жергілікті 

зақымдануы кезінде месалазин тағайындайды: 

 

Месалазин 3,2–4 г/тәу. (дәлелдік деңгейі С)  

 

Немесе үрдіске мықын және тоқ ішектің немесе тек тоқ ішектің 

зақымдануы  кезінде: 

 

Сульфасалазин 3–6 г/тәу (дәлелдік деңгейі А). 

 

Будесонид  

Мықын ішек немесе/және жоғары өрлемелі ішектің зақымдалуы 

бар науқастарды емдеуде 4 г/тәу месалазин және плацебомен 

салыстырғанда бақыланатын мықын ішекке шығарылатын 

будесонидтің 9 мг/тәу мөлшері әсеривтірек. Препараттың тиімділігі 

дәстүрлі пероральді кортикостероидтармен бірдей, бірақ 

будесонидтерде тиімділік пен қауіпсіздікті бірге қарастырғанда 

оптимальді. Сол себепті будесонид  КА жеңіл немесе орташа 

ауырлықты деңгейде ауыратын (үрдістің төмен белсенділігі), 

зақымдануы мықын және/немесе жоғары өрлемелі ішекте 

шектелген науқастар үшін терапияның бірінші қатардағы препараты 

болып ұсынылған.  

 

Метронидазол 

Метронидазол 10–20 мг/кг/тәу мөлшерінде сульфасалазин 

тиімді болмаған жағдайда қолдануға болады (дәлелдік деңгейі C). 
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Орташа айқындалатын асқыну (аурудың орташа 

белсенділігі) 

Кортикостероидтар 

Аурудың орташа белсенділігі бар науқастарға симптомдардың 

басылуы мен дене салмағының тұрақталуына дейін преднизолонды 

тағайындау тиімді (дәлелдік деңгейі А).  

 

Преднизолон 40–60 мг/тәу (негізі 7–28 күнге) 

 

Тұрақты клиникалық жасарудан кейін препараттың мөлшерін 5-

10 мг/апта 20 мг/тәу дейін және одан кейін күнделікті 20 мг-нан 2,5-

5 мг дейін терапияны толық тоқтатқанға дейін төмендету дұрыс деп 

саналады. 

КА емдегенде дәстүрлі ГКС қолданғанда остеопороздың даму 

қаупі жоғарылауын ескере отырып, кальций препараттары мен Д 

витаминін қолдану ақылға қонымды, сонымен қатар емді 

бастағаннан кейін биофосфонатты тағайындау сұрағы 

қарастырылуда.  

Азатиоприн и 6-меркаптопурин  

Стероидтарды қабылдаумен жеткен ремиссияны тұрақты ұстап 

тұру үшін тағайындалады. Кортикостероидтармен емге азатиоприн 

және 6-меркаптопуринді қосқанда оң әсер болуы дәлелді деп 

саналады. 

Метотрексат  

Метотрексатты аптасына 1 рет 25 мг теріастына немесе 

бұлшықетке парентеральді енгізу ремиссияға жету және стероидқа 

резистентті немесе стероидқа тәуелді КА ауыратын науқастарға 

стероид мөлшерін төмендету мақсатында қолданады (дәлелдік 

деңгейі B).  

 

Метотрексат 25 мг т/а немесе б/е 1 р/апт. 

 

Метотрексатты қолдануда сүйек кемігі қызметінің төмендеуі, 

жүрек айну, құсу, бауыр фиброзы және кейде экзогенді 

аллергиялық альвеолит  сияқты асқыныстар дамуы мүмкін. Ұзақ 

терапияның ең жиі қауіпті асқынуы – бауыр фиброзы. 

Гепатотоксикалық әсердің қауіп себептерына семіздік, қант диабеті, 

ұзақ уақыт немесе шамадан тыс ішімдіктерді қолдану, бауыр 
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қызметтері көрсеткіштерінің жоғарылауы, метотрексаттың 1,5 г 

кумуляциялық мөлшерінің және тәуліктік мөлшерінің жоғарылауы.  

Ісік некрозы себебіна моноклонды антиденелер  

Инфликсимаб, адалимумаб және цертолизумаб пегол КА 

орташа немесе жоғары белсенділік деңгейіндегі науқастарға 

кортикостероидтармен, иммунодепресанттармен, 

антибиотиктермен, аминосалицилатармен (дәлелдік деңгейі А) 

толық және барабар терапияны қабылдауына қарамастан 

ремиссияға жетпеген пациенттерге әсеривті. Бұл препараттар 

стероидқа қарсы көрсеткіштері бар пациенттерге стероидты 

терапияның альтернативасы ретінде қолдануға болады (дәлелдік 

деңгейі B). 

КА ауыратын орташа айқындалған асқыныстары бар 

науқастарды емдеуде терапияның бірінші кезеңіндегі месалазин 

жіне/немесе кортикостероидтар тиімді болмағанда және/немесе 

алдында иммуносупрессорлар мен биологиялық препараттарды 

қабылдамаған пациенттерге азатиопринді тағайындағаннан 

инфликсимабты азатиопринмен бірге қолдану тиімдірек.  

Себебі инфликсимаб туберкулезді үрдістің ребелсенділігін 

шақырады, емді бастамас бұрын туберкулездің бар болу 

мүмкіншілігін бағалап, туберкулинді сынама жүргізіп және кеуде 

клеткасы мүшелерін рентгенографиясын жасау керек. ФНО 

антиденелерді қолдану инфекциялық асқыныстардың даму қаупін 

жоғарылатады.  

 

Ауыр/фульминантты ағым (аурудың жоғары белсенділігі) 

Кортикостероидтар  

Бұл категориядағы науқастарға кортикостероидтарды 

парентеральді енгізу көрсетілген. Парентеральді кортикостероидтар 

40-60 мг преднизолон эквивалентінде бөлшектелген көлемде немесе 

үздіксіз инфузия түріндегі мөлшерде тағайындайды.  

Метотрексат  

Апта сайын 25 мг препаратты (теріастылық немесе 

бұлшықетке) парентеральді енгізу аурудың белсенділігі жоғары 

науқастарда айқын оң клиникалық әсерті тудырады.  

Ісік некрозы себебіна моноклонды антиденелер  

Инфликсимаб монотерапия тәртібін             дегі 

кортикостероидтарды көтере алмаса және тиімділігі болмаса немесе 
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иммуносупрессорлармен (азатиоприн, 6-меркаптопурин) 

комбинацияда тағайындалады. Көп жағдайларда КА орташа 

ауырлықты және ауыр асқыныстарында антицитокинді 

препараттарды бірінші кезектегі терапия ретінде қолданылуға 

болады.  

Азатиоприн, 6-меркаптопурин  

Парентеральді кортикостероидтармен, циклоспоринмен немесе 

такролимуспен емдегенде ремиссияға жеткен соң науқасты сол 

препараттарды немесе оларды алып тастағанда 6-

меркаптопуринмен немесе  азатиопринмен ұстап тұрушы терапияны 

эквивалентті пероральді мөлшеріне  біртіндеп көшіру.  

Хирургиялық ем 

КА бар науқастардың ⅔ хирургиялық кірісулерді қажет етеді.  

Келесі жағдайлар отаға абсолютты көрсеткіш болып табылады: 

 перфорация; 

 перитонит; 

 абсцесстер  

 ішек өтімсіздігі; 

 ауыр қанкетулер; 

 токсикалық мегаколон; 

 үрдіске зәр шығару жолдарының қосылуы (несепағардың 

компрессиясы, ішек-қуықтық жыланкөз); 

 қатерлі ісік. 

Шартты көрсеткіштер: 

 медикаментозды емге немесе жағымсыз әсерке (стероидты 

тәуелділік) резистенттілік  

 созылмалы ішек обструкциясы 

 зақымдалған бөлікті басқа ішек түйіндерімен, қуықпен, тері 

және перианальді аймақпен байланыстыратын жыланкөздер.  
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Қосымшалар  

 №1 қосымша 

 

 Студенттерге арналған дәрілік формуляр 

 
Аурулар...  емінде қолданылатын дәрілік заттар.  
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 «Дәрілік  формулярды» бағалау парағы  

Интерннің Т.А.Ж. 

_______________________________________________ 

тобы__________ 

Пән 

/модуль___________________________________________________

_________ 

 
     

№ Орындау критериялары Баллдар 

Орындаған 

жоқ 

Толық 

көлемде 

орындаған 

жоқ  

Толық 

көлемде 

орындады 

1 Нозология емінде дәрілік 

препаратты ұтымды 

таңдады 

0 2 4 

2 ДЗ Мемлекеттік реестріне 

басшылыққа алып  ҚР 

тіркелген дәрілік 

заттардың сатылымдағы 

атауларын   толық көрсетті 

0 2 4 

3 Фармакотерапевтикалық 

топты көрсетті 

0 2 4 

4 Барлық дәрілік зат 

түрлерін баяндады, оның 

ішінде балаларға аналған 

түрін де көрсетті  

0  

2 

 

4 

5 Барлық көрсеткіштерді 

баяндады, оның ішінде 

балаларға арналғанын да 

көрсетті 

0 3 6 

6 Барлық қарсы 

көрсеткіштерді баяндады, 

оның ішінде балаларға 

арналғанын қарсы 

көрсеткіштерін де көрсетті 

0 3 6 

7 Барлық жағымсыз 

әсерлерді баяндады, оның 

ішінде балаларда 

байқалатынын 

0 4 8 

 Жүкті, лактация кезіндегі  4 8 
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8 әйелдерде, балалар мен 

қарттардағы дәрілік 

препараттың қауіпсіздік 

деңгейін көрсетті 

0  

 

9 

Клиникалық маңызды, 

қауіпті дәрілік өзара 

әсерлесулерді көрсетті 

0 5 10 

 

10 

Мөлшерлеу тәртібін: бір 

реттік мөлшері, күндік, 

максималдық, қабылдау 

санын, қабылдау 

ұзақтығын, қабылдау 

ережесін,  көрсетті, оның 

ішінде балалар мен қарт 

адамдағы 

0 5 10 

11 Осы топтағы басқа 

препараттармен 

салыстырғандағы 

артықшылықтарын 

бағалады 

0 7 14 

 

 

12 

Дәрілік препараттың 

тиімділігі туралы 

мәліметтерді дәлелді 

медицина  мәліметтеріне 

ескере отырып, 

нұсқаулардың  дәлелділік 

деңгейін  (A,B,C,D) 

айқындаумен көрсетті   

0 7  

 

14 

 

 

13 

Дәрілік формулярды толық 

көлемде әрбір тармақ 

талабына  сәйкес орындады  

0 4 8 

Барлығы (барынша жоғары қ  балл)  100 
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 №2 қосымша 

 

Ж-дәріні қалай таңдау керек? 

 

I.  Диагнозды анықтау  

II.  Емнің мақсатын анықтау  

III. Тиімді дәрілік  заттар топтарының тізімін құрастыру  

IV.  Критерияға* сай тиімді топты таңдау  

 
 Т Қ Қ Б Барлығы 

1 топ       

2 топ      

3 топ      

 

V.  Ж-дәрілерді критерияға** сай таңдау 

 
 Т Қ Қ Б Барлығы 

 1 Препарат      

 2 Препарат      

 3  Препарат      

 4 Препарат      

 

* Фармакологиялық топ пенг дәрілік  препараттар  10-баллдық 

жүйе бойынша  бағаланады . 

**Алғашында топта ең көп баллл жинаған Ж-препарат  

таңдалады 

 

Қорытынды: 

1. Белсенді әсер ететін, дәрілік түр. 

2. Қабылдаудың стандартты сызбасы. 

3. Стандартты емдеу  ұзақтығы. 
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 №3 қосымша 

 

 Ж-дәрінің нақты пациентке жармдылығын бағалау . 

 
Дәрілік түрдің белсенді әрекет етуші заты пациентке  жарайды ма? 

 

Тиімділігі  

 

Көрсеткіштері (дәрілік зат шындығында қажет). 

Ыңғайлылығы  (қабылдауға қола»йлы, құны арзан) 

Қауіпсіздігі  

 

Қарсы көрсеткіші, дәрілік және тағамдық өзара әсерлесулер  

Жоғары қауіп тобы  

Пациентке  стандартты қабылдау сызбасы жарайды ма? 

Тиімділігі  

 

Сәйкесінше мөлшерленуі (концентрация қисығы 

терапевтикалық  кеңдікте орналасқан) 

Ыңғайлылығы (есте сақталуы  оңай, орындалуы жеңіл) 

  

Қауіпсіздігі 

Қарсы көрсеткіші (жоғары қауіп тобы, басқа аурулары) 

Өзара әсерлесулері (дәрілік заттар,  тамақтанатын  тағаммен, 

ішімдікпен) 

Стандартты емдеу  ұзақтығы жарайды ма? 

Тиімділігі  

 

Қолдану ұзақтығы сәкесінше  (инфекционды аурулар, 

профилактикалық қолдану ) 

 Ыңғайлылығы (сақталуы оңай , құны арзан) 

Қауіпсіздігі   

 

Қарсы көрсеткіші (жағымсыз  реакциялар,  дәріге тәуелділік)  

Шектен тыс ұзаққа қолдану  

 

Қажетіне қарай дәрілік түрді, қабылдау сызбасын, емнің ұзақтығын 

өзгертіңіз! 

 

Кейбір жағдайда, дәрілік заттың өзін ауыстырыңыз!  
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 №4 қосымша 

 

Мониторинг (бақылау) емдеу үрдісін  (оны тоқтату?) 

 

Емдеу тиімді болды ма? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ия, ем тиімді, 

аурудан айықты 

 

Емді тоқтату 

 

Ия, бірақ аяқталған 

жоқ 

 

Жағымсыз реакциялар бар ма? 

 

Жоқ:  ем ары қарай жалғастырылады 

 

Ия, бар:  препарат мөлшерін немесе Сіздің таңдау 

препаратыңызды    қайта қараңыз  

 

Ем тиімсіз,  аурудан 

жазылмаған  

 

 

Барлық Өз әрекеттеріңізді тексеріңіз: 

 

Диагноз дұрыстылығын? 

Емнің мақсатының дұрыстылығын? 

Ж-дәрі  пациентке жарайды ма? 

Дәрі дұрыс жазылған ба? 

Пациентке  дұрыс түсіндіру жүргізілген бе? 

Емнің тиімділігінің  мониторингі дұрыс жүргізілген 

бе? 
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№5 қосымша 

 

ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІК МЕДИЦИНАЛЫҚ АССОЦИАЦИЯНЫҢ  

ХЕЛЬСИНКИ  ДЕКЛАРАЦИЯСЫ 

 

Медициналық зерттеулерде адамды негізгі субъект ретінде 

қатысуының этикалық қағидалары 

ДМА-ның 18-ші  жалпы отырысында, Хельсинки, Фенляндия, 

1964ж. маусымда  қабылданған. Соңғы өзгерту ДМА-ның 64-ші 

жалпы отырысында  енгізілді. 2013 ж. қазан. Форталеза. Бразилия.  

 

Преамбула 

1.Дүниежүзілік Медицина Ассоциациясы Хельсинки 

декларациясын жасап, онда Медициналық зерттеулерде адамды 

негізгі субъект ретінде қатысуының этикалық қағидалар і мен 

сондай ақ жеке тұлғалармен олардан алынған биологиялық 

материалдарды да енгізу көрсетілді. 

Декларация мәтіні нақты құжат ретінде пайдаланылып ,оның әр 

бөлімдері де басқада артүрлі жағдайларда қолданыла алыну керек.  

2. ДМА қуатына сәйкес, Декларациямен дәрігерлер хабардар 

болу керек. ДМА басқа да адамдарды шақырып,  Медициналық 

зерттеулерде адамды негізгі субъект ретінде енгізеді және оларды 

қадағалайды. 

 

Негізгі қағидалар  

3.Женева Декларациясы дәрігердің міндетін келесі сөздермен 

анықтайды: «менің науқасымның денсаулығы менің басты 

назарымда болады». Ал Халықаралық медицина этикеті Кодексі 

былай тұжырымдайды: «Дәрігер науқасына медициналық көмек 

берерде оған қызығушылықпен қарау керек» . 

4.Дәрігердің міндеті – науқастың денсаулығын сақтаумен оны 

қолдау,сондай ақ оның, әсіресе медициналық зерттеулерге 

қатысушылардың  құқұғын қорғау. Дәрігердің білімі мен ары осы 

міндетті атқаруға бағытталуы қажет. 

5.Медицинаның дамуы зерттеулерге негізделген, сондықтан 

адамдарды зерттеулерге субъект ретіңде енгізу керек болады. 

6.Адамдарды субъект ретінде енгізіе отырылып жасалынған 

медициналық зерттеулердің негізгі мақсаты: аурулардың пайда болу 
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механизмдерімен олардың ақырын  анықтап және 

профилактикалық, диагностикалық, емдеу (әдістер, шаралар,емдеу 

түрлері) шараларын жүргізе асыру. Сондай-ақ ең жақсы зерттелген 

араласулардың өзінде үнемі зерттеп, олардың тиімділігі          мен 

қауіпсіздігін, қолжетімділігін, сапасына баға беріп отыру қажет. 

7. медициналық зерттеулердің бәрінде этикалық стандарттар 

сақталып, барлық субъекттерді сыйлап, олардың  

денсаулықтарының, құқұқтарының сақталуына кепілдік берілу 

қажет. 

8. Медициналық зерттеудің негізгі мақсаты жаңа білім алу,бірақ  

ол ешқашан қандайда жағдайларға байланысты басқа мақсатқа 

ауыспауы қажет немесе жеке субъекттердің қызғушылығына 

айналмауы қажет. 

9.Дәрігердің міндеті - медициналық зерттеудегі субъекттің 

өмірін, денсаулығын, өзіндік анықтау құқұғын,  жеке өмірін  қорғау 

және конфеденциалдығын қорғауға деген жауапкершілік үнемі 

дәрігерге немесе медициналық қызметкерге жүктеледі. Субъектің 

өзі  келісімін беріп тұрсада  оған ешқашан жауапкершілік 

арттырылмайды. 

10. Дәрігер субъектіні медициналық зерттеуге енгізгенде 

ұлттық, халықаралық этикалар мен құқықтық  нормаларды және 

стандарттарды сақтау қажет. Субъектіні қорғау жолында осы 

декларацияда  келтірілген ұлттық, халықаралық кез келген талаптар 

алынып тасталмауы керек.  

11. Медициналық зерттеуде қоршаған ортаға зиян тигізу 

мумкіндігі өте аз мөлшерде болу керек 

12.Адамдарды субъект ретінде енгізген медициналық зерттеуді 

тек қана этикалық және ғылыми дайындықтан өткен, білімді және 

квалификациялы тұлғалар жүргізе алады. Зерттеуге науқастармен 

еріктілердің қатысуы компетентті және квалифицирленген 

дәрігерлермен медициналық қызметкерлердің қадағалауын қажет 

етеді. 

13. Кейбір шаралардың жетіспеушілігіне байланысты зерттеуге 

қатыса алмайтын топтарға қатысуға жағдайлар жасау керек. 

14. Медициналық зерттеуді медициналық көмек көрсетумен 

байланыстыратын дәрігерлер потенциалді алдын алулармен, 

диагностикалық немесе емдік маңыздылығы тұрғысынан 

дәлелденген дәрежеде өздерінің науқастарын қатысуға шақыра 
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алады. Және де дәрігер зерттеуге субъектілердің қатысуында   

науқастардың денсаулығына жағымсыз әсер етпеуіне жеткілікті 

негіздер келтіруі керек.  

15. Зерттеудің нәтижесінде жапа шеккен субъектіге 

сәйкестендірілген құнмен емдеуге кепілдеме берілу керек.  

 

Қауіп, ыңғайсыздық, пайда 

16.Медициналық тәжірибеде және медициналық зерттеулерде 

көптеген араласулар белгілі бір қауіппен ыңғайсыздықтармен 

жүреді. Адамды субъект ретінде енгізген медициналық  зерттеуде 

субъектіге қатысты ыңғайсыздық және қауіптен зерттеу 

мақсатының маңыздылығы жоғары болғанда  жүргізіледі. 

17. Адамның субъект ретінде енгізген медициналық 

зерттеулердің әрбірінде сол адамдарға, аурудан зардап шегетін 

тұлғаларға  қатысты болатын қауіп пен ыңғайсыздықтарды, 

күтілген пайданы  алдын ала болжау қажет болады.  

Қауіптердің аз болуы үшін алдын ала шаралар міндетті түрде 

жүргізілу керек. Қауіптерді үнемі бақылауда ұстап, бағалап, 

зерттеушілер тарапынан құжаттарға түсіріледі. 

18.Дәрігер егер қауіптің алдын ала  болжай алмаса  және 

сәйкесінше  бақылай алмаса медициналық зерттеуге субъект ретінде 

адамды енгізбеу керек. Егер болжанып отырылған пайда немесе 

қауіп күткендегіден жоғары болса дәрігер нақтылап бағалап, 

зерттеуді айқын соңына жеткізу керек немесе жедел тоқтатуы керек. 

Сезімтал адамдар мен адамдар топтары 

19. Кейбір адамдар мен адам топтары ерекше сезімтал, оларға 

деген көптеген әділетсіздіктер мен қосымша  қауіптер болуы 

мүмкін.  

Барлық сезімтал адамдар мен бұл адам топтары ерекше 

қорғаныста болу керек. 

20. Дәл осы топтағы адамдарға қажет медициналық көмекті 

қанағаттандырылған жағдайда ғана сезімтал адамдардың 

қатысуымен болған медициналық зерттеу дәлелденген болып 

саналады. Сондай ақ дәл осы категориядағы адам топтары зерттеу 

нәтижесінен нақты теориялық және практикалық немесе жаңа 

әдістердің араласуынан пайда көру қажет. 
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Ғылыми талаптар және зерттеу хаттамалары 

21. Медициналық зерттеулер адамның қатысуы субьект ретінде 

барлық ғылыми талаптарға сай болу керек, терең ғылыми  

әдебиеттерге  және басқа да ақпарат көздеріне  негізделуі керек,  

нәтижесінде жеткілікті ғылыми зерттеулер болу қажет, ол аз болса 

жануарларды зерттеу керек. Зерттеу кезінде қолданылатын 

жануарларға адамгершілікпен қарау керек. 

 22. Зерттеудің  істелу дизайны және тәртібі әрбір адам субьект 

ретінде зерттеу протоколында анық мазмұндалған және расталған 

болу керек.   

Бұл протокол зерттеудің этикалық аспектерін ағарту және 

ақпарат құрамында қазіргі Декларацияның ұстанымдарын сақтау 

керек. Протоколда финансирлеу көзі, зерттеу спонсорлары, қандай 

да бір мекемеге жатуы, мүмкін болатын конфликті қызығулар, 

зерттеу мен ақпараттың субьектісін белсендіру, емдеу талаптарына 

жататын ақпарат жазылуы керек,соған қоса, егер зерттеу 

нәтижесінде субьектілер  денсаулығы зардап шексе компенсация 

жасалу керек. Клиникалық зерттеулерде хаттамада келісілген 

талаптар жазылуы керек және зерттеу соңында оны  орындалуы 

керек. 

 

Этика жөніндегі мекемелер 

23. Этика жөніндегі мекемелер зерттеу алдында протоколды 

қарауға, талқылауға, ұсыныстар дайындау және оны қолдауға 

бағытталуы керек.  Осындай мекеме өз ісінде әділетті, зерттеуден, 

спонсордан және басқада әсерлерден тәуелсіз, сонымен қатар 

белгілі бір квалификацияға ие болуы қажет. Осы протокол 

жоспарланған зерттеу өткізілуі мемлекеттің немесе елдердің  заңдар 

мен баптарымен санасуы қажет, және дүниежүзілік нормалар мен 

стандарттарға келетін, бірақ,қазіргі Декларацияның ұстанымына сай 

зерттеу кезінде субьектіні қорғауды өтіну немесе жоюды қажет 

етпейді. Мекемеде осы өткізіліп жатқан зерттеулердің 

мониторингін жүргізуге құқық керек. Зерттеуші мониторингқа 

қажетті ақпаратты мекемеге беруі керек, әсіресе әр түрлі қаламаған 

көріністер. Хаттамаға ешқандай өзгерістер мекеменің қарауынсыз 

және растамауынсыз енгізуге болмайды. Зерттеудің соңында 

мекемеге ақырғы есепті, нәтижелері бар резюмені және зерттеу 

қорытындысын көрсету керек.  
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Жеке өмір және конфиденциальділік 

24. Зерттеу субьектісінің жеке өмірі мен конфиденциальділігін 

сақтау шаралары персоналды түрде жүргізілу керек. 

 

Ақпаратты келісім 

25. Зерттеуге қатысушылар субьект ретінде қатысуға ақпаратты 

келісім беру, және өз еркімен болу керек.Соған қарамастан кейде 

туысқандарымен немесе әлеуметтік топ басшысымен бірге 

консультация жүреді, бір де бір адам өз келісімін бермей зерттеуге 

қатыса алмайды. 

 26. Медициналық зерттеуге субьект ретінде қатысушы адамдар 

ақаратты келісім беріп, зерттеу мақсаты, әдісі, финансирлеу көзі, 

басқа қарама-қайшы жағдайлар, ұандай мекемеге қарайтынын, 

күтетін пайдасы мен потенциальді қауіп,  зерттеу кезінде не 

соңында пайда болатын орынсыз жағдайлар, сонымен басқа да 

кейбір белгілі зерттеу аспектілері  жайлы жеткілікті акпарат жинап 

алуы қажет. Зерттеудің патенциальді субьектісі осы зерттеуден бас 

тарту немесе кез келген уақытта қайтып келу құқығы жайлы білу 

керек. Арнайы көңіл аудару керек: потенциалды субьектің 

ақпаратты қажеттілігі, ақпарат жеткізу әдісі.  

Потенциальді субьект ақпаратты толық қабылдағанына көзіміз 

жеткенде, дәрігер не соған қатысты квалификациясы бар адам осы 

зерттеуге қатысуга қағаз түрінде келісім алады. Егер келісім қағаз 

түрінде болмаса, ауызша құралып,  келісім куәлену керек.   

Барлық медициналық зерттеу субьектілеріне жалпы нәтижелер 

мен зерттеу қорытындылары жайлы ақпарат берілу қажет.  

27. Дәрігер зерттеуге ақпаратты келісім алу кезінде субьект 

қысымсыз келісім беру не бағынышты қарым-қатынаста болмауына 

ерекше мән беру керек. Бұндай жағдайда ақпаратты келісімді 

арнайы квалификациясы бар және осы іске толық тәуелсіз адам алу 

керек. 

 28. Егер де потенциальді субьект ақпараттанған келісімді бере 

алмайтын кісі болса, онда дәрігер ақпараттанған келісімді заңды 

турдегі таныстырушысынан алуы қажет.  Бұндай адамдар зерттеуге 

қатыспауы қажет себебі оларға ешқандай пайда әкелмейді,  тек 

бұндай жағдайлар белгілі топ адамдарға меициналық көмек 

көрсетудің жақсаруы мақсатында таныстырушы потенциальді 

субъект болып табылады,  зерттеуде ақпараттанған келісім бере 
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алатын адамдар аздаған қауіпке және  ыңғайсыз жағдайда келісім 

беретін адамдар  ауыстырылмайды.    

29. Егер потенциальді субъект ақпараттанған келісім бере 

алмайды деп танылса, бірақ  зерттеуге қатысуға ниетін білдірсе, 

онда дәрігер оның ойын  заңды таныстырушысының келісіміне 

қосымша ретінде сұрауы қажет.  Потенциальді субъектінің 

келіспеушілігі ескерілуі керек 

30.  Субьект зерттеуге физикалық не психикалық жағдаймен 

келісім бере алмайтын, мысалы: ессіз жатқан науқас, егер зерттеу 

тобының қажетті мінездемесі болса қатыса алады. Бұндай жағдайда 

дәрігер ақпаратты келісімді  заңды жауапты тұлғадан алады.егер 

ондай жауапты тұлға болмаса, ол науқастың қатысуы шегеріледі; 

зерттеу келісімсіз жүруі мүмкін, егер зерттеудің ерекше себебі 

субьектінің жағдайы, ақпаратты келісімді алу қиыншылығы, зерттеу 

протоколында көрсетілсе, этика жөніндегі мекеме келісімі болса. Ең 

бірінші қажеттілік субьек не құқықты жауапты тұлға зерттеуді 

жалғастыруға келісім беру. 

 31. Дәрігер пациентке емнің зерттеу кезіндегі аспктілері жайлы 

толық ақпарат беру қажет. Пациенттің зерттеуден бас тартуы не 

зерттеуден шығуы дәрігер мен науқас қарым-қатынасына әсері 

болмауы керек. 

 32. Медициналық зерттеулерде биологиялық материалдарды 

қолдану не тұлғаның идентификациясына рұқсат алу, мысалы: 

дәрігер науқастан зерттеу кезінде биобанк не аналогты құрамды 

зерттеу материалдарына ақпаратты келісім алуға, сақтауға, не қайта 

қолдануға рұқсат алу. Кейде рұқсат алу мүмкін емес жағдайда 

болады. Бұл тек этика жөніндегі мекемеде қаралып және  рұқсат 

берген жағдайда зерттеу іске асады. 

Егер осындай зерттеуге келісім болмаса немесе мақсатсыз деп 

табылса. Ондай жағдайларда зерртеу этикасы ұйыммен қаралып, 

рұқсат етілген жағдайда ғана жүргізіледі. 

 

Плацебоның қолданылуы 

33.  Жаңа аралусудың пайдасы, қауіп-қатері, қолайсыздығы 

және тиімділігі тексерілген араласушылықтардың ең үздіктерімен 

салыстырыла отырып, бағалануы тиіс, келесі жағдайларды 

қоспағанда: 

- араласудың тексерілген әдісі болмаған жағдайда, плацебоны 
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немесе аралусулардың жоқтығы зерттеулерде қолданылуы тиімді 

немесе орынды болып табылса, немесе 

- егер сенімді және ғылыми-негіздемен әдістемелік себеп-

салдарынан тексерілгендердің ішінде  үздігіне қарағанда тиімдігі 

төмен араласудың кез келгені қолданылса, сондай-ақ плацебоны 

немесе тиімділігі немесе қауіпсіздігін бағалау үшін қажет 

зерттеулерді қажет ететін араласулардың болмаунан, сонымен қоса 

тексерілгендердің ішінде үздігіне қарағанда  тиімділігі төмен  

араласуды, плацебоны немесе ешбір аралусуды алмай жатқан 

пациенттер немесе тексерілген араласулардың үздігін алмау 

нәтижесінде денсаулыққа  зиян келтіретін қосымша зерттелген 

аралусуларды аламайтындығына сенім болса. 

Осындай мүмкіншіліктерді шамадан тыс қолданылмайтындығы 

ерекше маңызды. 

Зерртеуден кейінгі талаптар 

34. зерттеудің басына дейінгі зерттеу жоспарланып отырған 

елдердің демеушілері, зерттеушілері мен мемлекеттік 

ұйымдарының зерртеуге қатысушылардың, егер зерртеу барысында 

оның оларға пайда әкелетіндігі анықталған болса, оларға керек  

отаға             қол жетімділік мүмкіншілігін қарастыру қажет. Осы 

ақпарат хабарланған келісімді алу кезінде қатысушылардың 

назарына жеткізілуі тиіс. 

Зерттеушілерді, жариялаушыларды және нәтижелерін 

таратушыларды тіркеу 

35. Зерттеудің субъектісі ретінде адамдардың қатысуымен әр 

зерттеуден бұрын бірінші субъект енгізілгенге дейін алдын-ала 

жұртшылыққа қол жетімді мәліметтер қорында тіркелуі тиіс. 

36. Зерттеушілер, авторлар, демеушілер, редакторлер мен 

баспашылар зерттеудің  нәтижелерін  жариялануына және 

таратылуына қатысты этикалық міндеттерді атқарады. Зерттеушілер 

субъект ретінде адамның қатысуымен жүргізілген зерттеулерінің 

нәтижелеріне анық қол жетімділікті қамтамасыз етуге міндетті, әрі 

зерттеулер туралы есептердің толықтылығы мен дұрыстығы үшін 

жауапкершілік тартады. Барлық тараптар зерттеулер жөніндегі 

есептерде дайындау кезінде жалпы қабылдаған этникалық 

қағидаттар бойынша міндетті түрде жүргізуі тиіс. Зерттеудің он да, 

теріс те нәтижелері , сондай-ақ түпкілікті нақты қорытындысын 

жасауға мүмкіндік бермейтін нәтижелері де жариялануға немесе 
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басқаша жағынан жұртшылыққа қол жетімді болуы керек. 

Жарияларымдарды қаржыландыру кезінде қандай да бір ұйымдарға 

тиістілігі мен мүдделердің  бар конфликттері көрсетілуі керек. Осы 

Декларациямен белгіленген қағидаттардың бұзылуымен өткізілген 

зерттеулер туралы есептер жариялануға жатпауы керек. 

Клиникалық тәжірибиеге тексерілмеген араласушылықтар 

37. Нақты пациентті емдеу кезінде егер тексерілген араласу 

болмаған немесе араласу бар болсада тиісті әсер бермеген жағдайда, 

дәрігер сарапшыларыменкеңесіп, пациенттің немесе оның заңды 

өнімінің хабардар келісімін алған соң, егер дәрігердің пікірі 

бойынша оны қолдану пациент өмірін сақтап қалуға, оның 

денсаулығын қалыпқа келтіруге немесе ауыртпалығын жеңілдетуге 

үміт беретін болса, тексерілмеген араласуды қолдануы мүмкін.  

Осылай араласу зерттеудің тиімділігі  мен қауіпсіздігін бақылау 

мақсатында ұйымдастырылған зерттеудің объектісі болуы тиіс. Кез 

келген жағдайда барлық жаңа ақпарат құжаттандырылуы тиіс және 

тиісті жағдайда жұртшылыққа қол жетімді болу қажет. 
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 № 6 қосымша 

 

Клинико-фармакологиялық  қызметтегі сұрақтарды  

ретейтін  ҚР ДСМ бұйрықтары: 

 

1. ҚР ДСМ 1998 жылғы 22 мамырдағы «Клиникалық 

фармакология  қызметтің дамуы туралы» №286 бұйрығы 

2. ҚР ДСМ 2010жылғы 7 сәуірдегі «Денсаулық сақтау 

ұйымдарының типтік штаттары мен штаттық нормативтерін бекіту 

туралы» №238 бұйрығы 

3. ҚР ДСМ 2008жылғы 21 мамырдағы «Дәрі-дәрмектерді 

есірткілік құрылымнан, психотроптық заттардан және прекурсордан 

тұратындарды қоспағанда, шығару және олардың рецепттерін жазу 

қағидаттарын бекіту туралы» №289 бұйрығы 

4. ҚР ДСМ 2009жылғы 4 қыркүйектегі  «Амбулаторлық 

деңгейдегі тегін медициналық көмектің кепілді көлем шеңберінде 

халықты тегін және жеңілдікпен қамтамасыз ету үшін дәрі-

дәрмектерді және медицина нысанындағы бұйымдардың тізбелерін 

бекіту туралы» №446 бұйрығы 

5. ҚР ДСМ 2009жылғы 24 қыркүйектегі «Медициналық және 

фармакологиялық мамандықтардың номенклатурасын бекіту  

туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізіміне 2009 жылғы 26 қарашадағы №5885 болып енгізілген) №774 

бұйрығы 

6. ҚР ДСМ 2010жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау Министрлігінің штаттық және штаттан тыс бас 

мамандары  туралы» №474 бұйрығы 
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ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР 

 

1. Фармакоэпидемиология терминіне  қандай анықтама сай келеді?  

A) ДЗ  әсерін  экспериментальдық жануарларда зерттейді  

B) ДЗ және оның  әсерлерін шектелген адамдар көлемінде 

қолданылуын зерттейді 

С) ДЗ және оның  әсерлерін үлкен популяцияларда  немесе сау 

адамдардың үлкен топтары  көлемінде қолданылуын зерттейді  

D) ДЗ және оның  әсерлерін үлкен популяцияларда  немесе 

адамдардың үлкен топтары  көлемінде қолданылуын зерттейді  

E) ДЗ қолданылуының тек фармакоэкономикалық  аспектлерін 

зерттейді 

 

2.  Қандай  реакциялар  А типті жағымсыз реакцияларға жатады ? 

A) ДЗ  фармакологиялық  белсенділігіне байланысты жиі көрінетін, 

болжамалы реакциялар, кез-келген индивидуумда  байқалады 

B)  жиі кездеспейтін, болжанбайтын  реакциялар, сезімтал 

адамдарда байқалады   

С)  ұзақ терапияға  (дәріге тәуелділік) байланысты  реакциялар 

D)  ДЗ канцерогенді, мутагенді және  тератогенді  әсерлері 

E)  препараттағы әр түрлі   фармацевтикалық қосылыстарға 

байланысты реакциялар  

 

3. Қандай  реакциялар  В типті жағымсыз реакцияларға жатады? 

A) ДЗ  фармакологиялық  белсенділігіне байланысты жиі көрінетін, 

болжамалы реакциялар, кез-келген индивидуумда  байқалады 

B)  жиі кездеспейтін, болжанбайтын  реакциялар, сезімтал 

адамдарда байқалады   

С)  ұзақ терапияға  (дәріге тәуелділік) байланысты  реакциялар 

D)  ДЗ канцерогенді, мутагенді және  тератогенді  әсерлері 

E)  препараттағы әр түрлі   фармацевтикалық қосылыстарға 

байланысты реакциялар  

 

4. Науқас   34 жаста,  диагнозы  Жүктілік  12-13 апта. 

Артериалдық              гипертензия  2 дәрежелі  қауіп 3 (СҚГ)  ҚЖ I. 

Осы пациентке гипотензивті мақсатта қандай препарат 

тағайындаған дұрыс болады? 

А) эналаприл 
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В) метилдопа  

С) гидралазин 

D) анаприлин 

E) фуросемид  

 

5. Адам қатысымен жүретін клиникалық зерттеуді өткізгенде негізгі 

этикалық принципінің мәні қандай? 

A) зерттеудің мақсаты мен міндетін қанағаттандыратын зерттеу  

дизайны құрастырылуы керек     

B) клиникалық зерттеу әдістемесін қанағаттандыратын клиникалық 

база таңдалып алуы керек  

С) клиникалық зерттеуге кіруі  үшін зерттеуге қатысатын адамның 

ақпараттанған келісімі  болуы керек  

D) клиникалық зерттеуге қатысатындар  экспериментальды және 

бақыланатын топтарға кездейсоқ түрде таратылады (рандомизация) 

E) клиникалық зерттеуге қатысатындар саны статистикалық 

шыншыл нәтиже алу үшін жеткілікті болуы керек   

 

6.  Фармакоэкономика терминін қандай анықтама дәл көрсетеді?  

A) ДЗ  әсері экспериментальды жануарларда жүргізіледі  

B) ДЗ қолданылуы мен әсер   ісі шектелген адамдар тобында 

жүргізіледі 

С) ДЗ қолданылуы мен әсер ісі көптеген сау  адамдар тобы мен 

үлкен  популяцияда жүргізіледі 

D) ДЗ қолданылуы мен әсер              ісі үлкен адамдар  топтары мен  

үлкен  популяцияда жүргізіледі  

E) денсаулық сақтау  экономикасының бөлімі,  ол зерттелетін  

емдеу (фармакотерапия) әдістердің нәтижесі (зардаптары)  мен 

бағасыны (шығыны) бағалаумен айналысады    

 

7.  Науқас  С. 52 жаста, диагнозы ЖИА, күштемелі  стенокардия ФК 

III  ӨМИ (2004ж). Суправентрикулярлы  экстрасистолия. Аорта 

атеросклерозы.  ҚЖ I. Сыртартпада бұрын ойық жара ауруымен 

сырқаттанған. Антиагреганттық мақсатта науқасқа қандай препарат 

тағайындауға болады? 

     A) ацетилсалицил қышқылы 500 мг/күн 

B) тиклопидин 50мг/күн 

С) клопидогрел 75мг/күн 



426 

 

D) ацетилсалицил қышқылы 100 мг/күн 

E) аспирин 250мг/күн  

 

8. Дәрілік заттар мен емдік технологияларды қолданудан болатын 

тікелей пайданы анықтау үшін қандай талдау қорытындысын алу 

керек?  

A) «ауру бағасы» (COI – cost of illness) талдауы 

B) «шығындар азайтусы»  (CMA – cost-minimization analysis) 

талдауы 

С) «шығын  – тиімділік» (CEA – cost-effectiveness analysis) талдауы 

D) «шығын-пайда » (CBA–cost-benefit analysis) талдауы 

E) “ шығын  – пайда (утилитарлық) ” (CUA – cost-utilityanalysis) 

талдауы 

 

9.  Қандай  фармакоэкономикалық талдау түрін жүргізгенде 

емдеуден алған  әсер   сақталған өмір жылдарымен өлшенеді? 

A) «ауру бағасы» (COI – cost of illness) талдауы 

B) «шығындар  азайтусы»  (CMA – cost-minimization analysis) 

талдауы 

С)  «шығын  – тиімділік » (CEA – cost-effectiveness analysis) талдауы 

D)  «шығын-пайда » (CBA–cost-benefit analysis) талдауы 

E)  “ шығын  – пайда (утилитарлық)” (CUA – cost-utilityanalysis) 

талдауы 

 

10.  Белгілі бір аурудың диагностикасы мен емдегенде медициналық 

мекеме тартқан шығындар қандай  фармакоэкономикалық талдау 

түрінде ескеріледі? 

A)   «ауру бағасы» (COI – cost of illness) талдауы 

B)  «шығындар азайтусы»  (CMA – cost-minimization analysis) 

талдауы 

С)  «шығын  – тиімділік» (CEA – cost-effectiveness analysis) талдауы 

D)  «шығын-пайда» (CBA–cost-benefit analysis) талдауы 

E)  “шығын  – пайда (утилитарлық)” (CUA – cost-utilityanalysis)  

талдауы 

 

11. Клиникалық зерттеуге тапсырыс берушіден этикалық 

комиссияға құжат келіп түсті, онда негізгі алға қойған міндеттер, 

методологиясы, іс-шаралары, клиникалық зерттеуді 
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ұйымдастырылуы мен статистикалық  аспектлері  және алдында 

зерттелген үлгілерден алынған мәліметтер мен зерттеудің толық 

негізделуі   жазылған. Осы жағдайда этикалық комиссия қандай 

құжат  ұсынуы қажет? 

A)  зерттеуші  кітапшасы 

B  жеке тіркеу  түрі 

С)  зерттеу  хаттамасы 

D)  ақпараттанған келісім 

E) үлгілерді  тіркеу журналы 

 

12. Зерттеуге қатысушы өзінің шешім қабылдауына қажет болатын 

маңызды барлық  жан-жақты ақпарат  алған соң, оның нақты 

зерттеуге өз еркімен қатысатындығын айғақтайтын құжатқа қол 

қойды. Зерттеуге қатысушы қол қойған құжат қалай аталады? 

A)  зерттеуші  кітапшасы 

B)  жеке тіркеу  түрі 

С)  зерттеу  хаттамасы  

D)  ақпараттанған келісім 

E)  үлгілерді тіркеу журналы   

 

13. Зерттеу мақсаты белсенді субстанцияның  енгізу орнындағы 

болжамалы әсері, шоғырлану дәрежесі мен жылдамдығын анықтау 

үшін белсенді заттың қан сарысуындағы концентрациясын талдауға 

негізделген.  Осы зерттеуде  фармакокинетиканың қандай 

параметрін анықтау керек? 

A)  биодожетімділік 

B)  элиминация  константасы 

С)  жартылай шығару кезеңі 

D)  болып көрінген алғашқы концентрация 

E)  тепе-теңдік концентрациясы 

 

14. Пациент Н. 42 жаста., Крон  ауруы бар,  ауру ағымы  созылмалы 

белсенді, стероидтарға тәуелді, көптеген  жыланкөзі бар. 

Иммуносупрессивті терапияға ағза жауабы жоқ.  Осы клиникалық 

жағдайда  қандай препарат тобын тағайындау керек? 

A)  преднизолон 

B)  меркаптопурин 

С)  азатиоприн 
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D)  метотрексат 

E)  инфликсимаб 

 

15. Науқас М., 40 жаста дәрігерге  дене тепературасы 39,5°С 

көтерілуіне, кеуде қуысының оң жағының ауырсынуы мен 

ауырлығы, жалпы әлсіздікке   шағымданады. Зерттеу нәтижесінде 

мынандай диагноз қойылды: Ауруханаішілік оң жақтық төменгі 

бөліктік пневмония, этиологиясы бактериалды. ТЖ-I. Қақырықтың 

бактериологиялық себіндісінде- Pseudomonas aeruginosa  

анықталды.  Осы клиникалық жағдайда ұтымды 

фармакотерапияның қағидалары қандай?  

A)  амоксициллин 

B)  пиперациллин/тазобактам 

С)  азитромицин 

D)  тетрациклин 

E)  левофлоксацин 

 

16. Пациент  Г., 38 жаста, оң жақ мықын аймағының және көлденең 

жиек ішегінің бойындағы  интенсивті ауырсынуына шағымданып 

түсті. Ирригоскопияда – мықын ішегінің кілегей қабатының рельефі 

детүріцияланған,  соқыр және өрлемелі ішектің  қабаты «ірі тасты 

көпір» түрі сияқты. Осы клиникалық жағдайда ұтымды 

фармакотерапия  негізін қандай препараттар құрайды? 

A)  гентамицин 

B)  амоксициллин 

С)  иммуноглобулин 

D)  метотрексат 

E)  сульфасалазин 

 

17. Пациент, 23 жаста, клиникаға тамақтанған соң 1,5 сағаттан кейін 

пайда болған эпигастральды аймақтағы  «ашығудан» болған 

ауырсынуларға  шағымданып түсті, кейде осы түнгі 

ауырсынулардан ұйқыдан оянып сода немесе сүт ішкен соң 

басылатындығын айтады. Сонымен бірге, үнемі қыжыл, жүрегі 

айниды,  қатты ауырсынғанда асқазандағы  қышқыл аралас тамағын   

құсады, осыдан кейін жағдайы  жақсарады.  Осы клиникалық 

жағдайда ұтымды фармакотерапия  қағидалар і қандай? 
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A)  висмут субсалицилат/субцитрат - 20 мг 1 рет+ тетрациклин 200 

мг 2 рет 

B)  омепразол  мөлшерсы 20 мг 2 рет күніне +имипенем 1 г 3 рет 

күніне 

С)  рабепразол - 20 мг 2 рет  күніне+кларитромицин - 500 мг 2 рет 

күніне +амоксициллин - 1000 мг 2 рет күніне  

D)  метронидазол 500 мг 3 рет күніне +амоксициллин - 1000 мг 2 

рет күніне  

E)  кларитромицин - 500 мг 2 рет  күніне +висмут 

субсалицилат/субцитрат - 20 мг 1 рет+ азитромицин 250 мг 1 рет  

 

18. Пациент О., 59 жаста,   ЖИА зардап шегеді, күштемелі 

стенокардиясы,  бронх демікпесі бар, нитраттарға жеке 

жақпайтындығы  бар, кальций каналдарының блокаторларының 

тиімділігі жеткіліксіз. Осындай клиникалық жағдайда  стенокардия 

ұстамаларын басу үшін қандай антиангинальды препарат мақсатқа 

сай тағайындалуы керек? 

A)  атенолол 

B)  молсидомин 

С)  верапамил 

D)  промедол 

E)  мелоксикам 

 

19. Пациент А., 26 жаста, жүктіліктің 20 аптасы, госпитализация 

жасалғандағы диагнозы: Ауруханадан тыс пневмония, орташа 

ауырлық дәрежесінде. Көрсетілген препараттардың қайсысын 

жүктіліктің барлық кезеңінде тағайындауға болады? 

A) сульфаниламидтер 

B)   аминогликозидтер 

С)  пенициллиндер 

D)  стрептомицин 

E) фторхинолондар 

 

20. Пациент К., 40 жаста, іштің жоғарғы бөлігінің    интенсивті 

ауырсынуына шағымданады, бұл ауырсыну белдемелі сипатта, 

жүрегі айниды, құсады, қыжыл, нәжісі сұйық болған. Жағдайының 

осы төмендеуін  диетаны сақтамауымен байланыстырады: ішімдік  

мен майлы тағамды қабылдаған. Осындай клиникалық жағдайда 
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ұтымды фармакотерапияның негізін қандай препарат құрайды? 

A) сульфасалазин 

B)  лансопразол 

С)  преднизолон 

D)  диклофенак 

E) гордокс 

 

21. Пациент Д., 46 жаста,  клиникаға тұншығу ұстамасына 

шағымданып түсті, бұл тұншығу ұстамалы күніне 3-4 ретке лейін 

күндіз және түнде байқалады, жөтелгенде шырышты-іріңді қақырық 

шығады, аздаған физикалық жүктемеде  ентігеді, мұрыны бітелген, 

мұрыннан көптеп бөлінеді. Қақырықтың жалпы талдауында: 

консистенциясы тұтқыр, сипаты шырышты-іріңді,  лейкоциттер  20-

40 көз/аумағында, эритроциттер жоқ, эозинофилдар 40-60 

көз/аумағында.; Куршман  шығыршықтары – 1-3  препаратта;  

Шарко-Лейден кристаллдары –  3-5 препаратта. ФТК1– 70%  

қалыптағыдан. Осы клиникалық жағдайда ұтымды фармакотерапия  

қағидалар і қандай? 

A) қысқа әсерлі  ингаляционды  ß2-адреномиметиктерді көріністық 

тағайындалуы  

B)  ұстап тұрушы препараттардың бірін үнемі қабылдау  

С)  қысқа әсерлі антихолинергиялық  препараттарды көріністық 

тағайындалуы 

D)  шұғыл көмек  препаратына қосымша бір немесе екі бақылауда 

ұстайтын препараттарды тағайындау  

E) ингаляционды глюкокортикоидтарды  көріністық тағайындалуы 

 

22. Пациент  К., 54 жаста аймақтық дәрігерге бастың ауыруы, 

әлсіздік, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуіне байланысты 

шағымданды. Объективті: науқастың  дене бітімі гиперстениялық. 

Терісі ылғал, түсі әдеттегідей. Аускультативті:  аорта үстінде  II 

тонның акценті.  АҚ  170 және 110 мм. сын.бағ.  Дәрігер пациентке 

ААФ ингибиторлары тобынан препарат тағайындады, бірақ одан 

кейін құрғақ жөтел түріндегі жағымсыз әсерін  байқады. Осы 

клиникалық жағдайда дәріні алмастыратын  дәлелденген 

нефропротективті белсенділігі бар қандай препарат тағайындалуы 

керек? 

A) атенолол 
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B)  верапамил 

С)  телмисартан 

D)  спиронолактон 

E) теразозин 

 

23. Пациент П., 64 жаста,  сарғыш-жасыл түсті қақырық түсуімен 

жүретін  жөтелге шағымданып қаралды,  дене  қызбасы 38,3ºС 

жоғарылаған,  аздаған физикалық жүктемеде  ентігу пайда болады,  

жөтелгенде және  терең демалғанда кеуде қуысының оң жақ 

жартысында  интенсивтілігі отраша  болатын  ауырсынулар пайда 

болады,  жалпы әлсіздік, терлегіштік, бас ауруы бар. Дәрігер 

қақырықтың  микробиологиялық нәтижесіне қарап пневмонияның 

атипті сипатын растады. Осы клиникалық жағдайда қандай  

препарат тағайындалуы керек? 

A) азитромицин 

B)  левофлоксацин 

С)  амоксициллин 

D)  гентамицин 

E) цефтриаксон 

 

24. Науқас 25 жаста, жүктілігі 9-10 апта, жанұялық дәрігерге дене 

қызуының  38°С-қа дейін көтерілуіне, кеуде қуысының оң жақ 

бөлігіндегі ауырсынуға, шырышты-іріңді қақырықтың бөлінуімен 

жүретін жөтелге, әлсіздікке, басының ауыруына шағымданып келді. 

Суыққа шалдыққан соң  жедел түрде ауырған. Объективті қарағанда 

науқастың жағдайы салыстырмалы түрде қанағаттанарлық, 

интоксикация симптомдары есебінен азаптанады. Перкуссияда 

өкпенің оң жағында төменгі бөлімдерде өкпелік дыбыстың 

қысқаруы, аускультацияда – крепитация тыңдалады. Жалпы қан 

талдауында лейкоцитоз  15,0х10
9/

л дейін, ЭТЖ үдеуі 35мм/сағ. Осы  

клиникалық жағдайда қандай дәрілік заттарды мақсатқа сай 

тағайындауға  болады?   

A) левофлоксацин 

B)  гентамицин 

С)  амоксициллин+клавуланат 

D)  тетрациклин 

E) цефепим 
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25. Пациент Е. 50 жаста, диабеттік нефропатия үдемеленетін  қант 

диабетімен қосарланған  артериалдық гипертензия анықталған. 

Гипотензивті дәрілік заттардың қандай тобын ертерек тағайындау 

бүйрек жағынан болатын асқыныстың дамуын алдын-алуға 

көмектеседі? 

A) альфа-адреноблокаторлар 

B)  кальций  каналдарының блокаторлары 

С) диуретиктер 

D) симпатолитиктер 

E) ААФ ингибиторлары 

 

26. 60 жастағы ер адамда жеңіл ауырлық дәрежесіндегі ауруханадан 

тыс пневмония диагнозы қойылған. Қосарлас патология 

анықталмаған. Бұл науқаста эмпирикалық антибактериалдық 

терапияны жүргізуге арналған едәуір ұтымды дәрілік зат қандай? 

A) амоксициллин/клавуланат 

B) гентамицин 

С) ко-тримоксазол 

D) ципрофлоксацин 

E) эритромицин 

 

27.  Пациент А.  65 жаста,   артериалдық              гипертензия 

диагностикаланған. Тағы қосымша  патология – қуық асты безінің 

диффузды гипертрофиясы  анықталған. Анықталған қосалқы 

патологияны ескере отырып  төменде көрсетілген дәрілік топтардың 

қайсысын тағайындау мақсатқа сай болады?  

A) кальций  каналдарының блокаторлары  

B) альфа-адреноблокаторлар 

С) диуретиктер 

D) симпатолитиктер 

E) ААФ ингибиторлары 

 

28. Іш қуысында жүргізілген операциядан кейін 48 жастағы 

науқаста  4-ші тәулігінде солжақтық төменгі бөліктік пневмония 

дамыған. Экспресс-анализдің нәтижелері MRSA, энтерококтардың 

пенициллин- және аминогликозидтерге резистентті штаммдардың 

бары анықталған. Бұл клиникалық жағдайда қандай 

антибактериалды  препараттарды мақсатқа сай таңдау дұрыс 
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болады?    

A) Амоксициллин/клавуланат+ гентамицин 

B) Азтреонам 

С) Амикацин + пиперациллин 

D) Ванкомицин 

E) Клиндамицин + амоксициллин 

 

29. Науқас Б. 32 жаста бір айдың ішінде күндізгі уақытта 2-3 ретке 

дейін, бір рет түнгі уақытта демікпе асқынуының симптомдары 

байқалады ТШЖШ (ПСВ) 90% тиістісінен,  ТШЖШ(ПСВ)  20% 

тәуліктік тербелісінен қысқа. Осы клиникалық жағдайда 

бронходилатирлеуші препараттарды қандай  сызба бойынша 

тағайындаған мақсатқа сай  қолайлы болады?   

A) талап бойынша β2-адреномиметиктердің қысқа әсерлісін 

B) талап бойынша β2- адреномиметиктердің ұзақ әсерлісін 

С) ингаляционды глюкокортикостероидтардың  орташа мөлшері 

D) талап бойынша М-холинолитиктер 

E) метилксантиндер аз  мөлшерде   

 

30. Пациент  Н., 38 жаста  ӨСОА верифицирленген, жеңіл дәрежелі 

ауырлықта, ремиссия фазасы. ТЖ-I. Осы клиникалық жағдайда 

қандай  дәрiлік заттар тобын тағайындау өте ұтымды болады? 

A) аминофиллин 150 мг 1тх2р/күн  

B) теофиллин 200 мг  1тх2р/күн   

С) беклометазон  250 мкг х2 р/күн  ингаляционды 

D) сальбутамол 100мкг ингаляционды талап бойынша  

E) сальметерол 50 мкг 2р/күн ингаляционды 
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Жауап эталоны: 

 

1 - C 

2 - А 

3 - В 

4 - В 

5 - С 

6 - Е 

7 – С 

8 – D 

9 – Е 

10 – А 

11 – С 

12 – D 

13 – А 

14 – Е 

15 – В 

16 – Е 

17 – С 

18 – В 

19 – С 

20 – В 

21 – D 

22 – С 

23 – А 

24 – С 

25 – Е 

26 – А 

27 – В 

28 – D 

29 – А 

30 – D 
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КЛИНИКАЛЫҚ  ФАРМАКОЛОГИЯ ЖӘНЕ   

ҰТЫМДЫ  ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
 

 

 

 

Оқулық 

 

1 том 

 

 

 
Пішімі 60х100 1/16 

Тығыздығы 80 гр./м
2
. Қағаздың ақтығы 95%. 

Қағазы офсеттік. РИЗО басылымы. 

Көлемі 444 бет. Шартты баспа табағы 27.75.  
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