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ӨМНӨХ ҮГ

Эрхэм хүндэт уншигч танаа хепатитын С вирүс (ХСВ)-ийн халдварыг эрт илрүүлэх, 
хяналтанд авах, эмчлэх талаар Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ)-аас 
2014 онд анх удаа боловсруулан гаргасан зөвлөмжийг Монгол хэлнээ хөрвүүлэн өргөн 
барьж байна. Вирүст хепатит нутагшмал байдлаар тархсан манай орны тухайд энэхүү 
удирдамж нь нийгмийн эрүүл мэндийн болоод клиникийн эмч, ажилтнуудын 
ширээний ном болно хэмээн итгэж байна. Бидний хийсэн энэ ажил нь “Эрүүл элэг 
хөтөлбөр”–ийн хүрээнд Монголын элэгний эмч нарын нийгэмлэг (МЭЭН), Оном 
сангаас санаачлан хийгдсэн болно. 

Удирдамжийг англи хэлнээ уншиж судлахыг хүсвэл дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагын цахим хаягаас татан авч үзэж болох юм. Бид энэхүү удирдамжыг 
ДЭМБ-ийн дүрмийн дагуу зохих зѳвшѳѳрлийг авч монгол хэлнээ хѳрвүүлсэн болно.

Танд ажлын их амжилтыг хүсэн хүндэтгэсэн,

Оном Сангийн Гүйцэтгэх захирал, АУ-ны Доктор Д.Наранжаргал

Монгол хэлнээ хөрвүүлсэн:  Оном сангийн хамт олон

Хянан тохиолдуулсан:  АУ-ны доктор профессор Я.Дагвадорж
     АУ-ны доктор Г.Зулхүү
     АУ-ны доктор Д.Даваасүрэн
     АУ-ны доктор Б.Баярмагнай
     АУ-ны магистр Д.Бэхболд
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ТАЛАРХАЛ 

Энэхүү удирдамжыг боловсруулахад олон төрлийн нарийн мэргэжлийн хүмүүс хувь 
нэмрээ оруулсан. Цаг заваа гаргаж, дэмжиж тусалсан та бүгдэд ДЭМБ чин 
сэтгэлээсээ талархаж байна.

Удирдамж боловсруулах баг
Удирдамж боловсруулах багийн тэргүүлэгчид: Bryce Smith (Өвчнийг хянах сэргийлэх  
төв АНУ), Yngve  Falck-Ytter (Баруун бүсийн нөөц их сургууль АНУ). 

Удирдамж боловсруулах багт  шинжээчээр  ажилласан мэргэжилтнүүд:
Ruth Birgin (Эмэгтэйчүүд ба хор хөнөөлийг бууруулах олон улсын сүлжээ, Австрали); 
Scott Bowden (Викторийн халдварт өвчний лавлагаа лаборатори, Австрали); Vladimir 
Chulanov (Эпидемиологийн судалгааны төв институт, Вирүст Хепатитын лавлагаа 
төв, Орос); Wahid Doss (Үндэсний элэг судлал, халуун орны эмийн ургамал судлах 
институт, Египт); Nicolas Durier (ХДХВ-ийн судлалын сан, Тайланд); Serge Paul Eho-
lie (Халуун орны халдварт өвчин судлалын алба Treichville сургуулийн харьяа төв 
эмнэлэг); Jorge Enrique González (Үндэсний Лавлагаа Лаборатори, Аргентина); Char-
les Gore (Хепатиттай тэмцэх дэлхийн нийгэмлэг, Швейцар); Manal Hamdy El-Sayed 
(Ain Shams Анагаах ухааны Их Сургуулийн факультет, Египт); Koji Ishii (Халдварт 
өвчний Үндэсний Хүрээлэн, Япон); S. M. Wasim Jafri (Ага Ханы Их сургууль, 
Пакистан); Maud Lemoine (Анагаах ухааны судалгааны хүрээлэн, Gambia, Лондонгийн 
Эзэн Хааны Коллеж, Англи); Anna Lok (Элэгний Өвчин судлалын Америкийн 
Нийгэмлэг ба Мичиганы Их сургууль АНУ); Endale Kassa Lulu (Аддис Абаба Их 
сургууль, Этиопи); Isabelle Andrieux-Meyer (Médecins  sans  Frontières, Switzerland); 
Masashi Mizokami (Халдварт өвчний буюу Үндэсний Хүрээлэн, Япон); Dasha Ocheret 
(Хор хөнөөлийг бууруулах Евроазийн сүлжээ, Литуаниа); Frederick Okoth (Keнийн 
Анагаахын судалгааны институт, Keниа); John Parry (Английн Нийгмийн Эрүүл 
Мэндийн Хүрээлэн, Их Британи); Nahum Méndez-Sánchez (Medica Sur Clinic & Сан, 
Meксико); Shiv Kumar Sarin (Элэг ба Цөс судлалын шинжилгээнийл Институт, 
Энэтхэг); Umesh Sharma (Хар Тамхи Хэрэглэгчидтэй тэмцэх Aзийн холбоо Энэтхэг/
Aвстрали); Bernd Stalenkrantz (Хар Тамхи Хэрэглэгчдтэй тэмцэх Олон Улсын холбоо, 
Швед); Tracy Swan (Идэвхтэй Эмчилгээний Бүлэг, АНУ); Lynn Taylor (Брауны Их 
сургууль, АНУ); Xiaochun Wang  (ХДХВ/БЗДХ-ийн Хянах сэргийлэх Үндэсний Төв, 
Хятад)

Гадаад хяналтын бүлэг
Бид энэхүү удирдамжийн хэвлэхийн өмнөх хувилбарыг хянаж үнэ цэнэтэй хувь нэмэр 
оруулсан шинжээчдэд талархал илэрхийлье.
Jude Byrne (Хар тамхи хэрэглэгчдтэй тэмцэх олон улсын холбоо, Австрали); Chris 
Cooper (Оттава их сургууль, Канад); Imam Waked (Элэг судлалын үндэсний хүрээлэн, 
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Египет); Mark Thursz (Империал коллеж, Их британи); Liudmyla Maistat (ХДХВ/
ДОХ-той тэмцэх олон улсын холбоо, Украйн); Ahmed Khatib (Эрүүл мэнд нийгэм 
халамжийн яам, Занзибар); Pauline Londeix (Act Up-Basel, Европ); Niklas Luhmann 
(Médecins du Monde, France); Dorthe Raben (Копенгагены их сургууль, Денмарк).

Удирдах зөвлөл
Удирдамжийг шүүн тунгаасан ДЭМБ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүд: Stefan Wiktor, 
Tim Nguyen (Дэлхийн элэг судлалын хөтөлбөр); Nicolas Clark (Мансууруулах бодисын 
менежмент); Philippa Easterbrook, Marco Vitoria (ХДХВ/ДОХ-ын хэлтэс); Anita Sands 
(Нэн шаардлагатай эм болон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн).

Бид техникийн хангамж болон ДЭМБ-ийн удирдамж боловсруулахад дэмжлэг 
үзүүлсэн удирдах  зөвлөлийн дараах ажилтануудад талархал илэрхийлье. Susan Norris 
and Myriam Felber (Удирдамж хянах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга); Charles Penn 
(Эпидемик болон пандемик өвчнийг судлах тасаг); Irina Eramova (Европын бүс 
нутгийн хэлтэс) мөн Nathan Ford, Sarah Hess, Naoko Obara (ХДХВ/ДОХ-той тэмцэх 
хэлтэс).

Богино хугацааны зөвлөхүүд 
Нотолгооны бүдүүвч схем болон GRADE хүснэгтийн анхны судалгаа тооцооны баримт 
бичиг боловсруулахад оролцсон дараах судлаачдад чин сэтгэлээсээ талархаж байна: 
Margaret Hellard – Үндсэн багийн удирдагч, Joe Doyle – ахлах ажилтан (Бурнетийн 
хүрээлэн, Мелбурн, Австрали); Sharon Hutchinson, Esther Aspinall, David Goldberg 
(Глазго Каледоны их сургууль, эрүүл мэндийн хамгаалах Шотланд, Их Британи).

Удирдамж боловсруулах бүлэгт хувь нэмрээ оруулж техникийн танилцуулгаар 
хангасан дараах хүмүүст бид талархаж байна: Louise Longworth (Brunel хүрээлэн, Их 
британи); Natasha Martin (Бристолийн их сургууль. Их британи); Emma Thomson (Их 
британийн их сургууль Глазго Вангийн коллеж Лондон, Их британи); Emmanuel Tso-
chatzis (Их британи); Yazdan Yazdapanah (Парисийн их сургууль, Франц).

Дарга болон арга зүйч 
Бид удирдамж боловсруулах багийн дарга Брайс Смит, Yngve Falck-Ytter нарын 
хийсэн ажилд талархал илэрхийлэхийг хүсч байна. Бидэнд PICO асуулт 
боловсруулсан, байнгын хяналт тавьж, мөн GRADE хүснэгт болон таниулах хуудсыг 
баталсан Rebecca Морган болон Yngve Falck-Ytter нарт талархал илэрхийлье. 
Удирдамжийн эхний гар бичмэлийн Emma Thomson бичсэн. ДЭМБ-ын нарийн 
бичгийн дарга нарын ажилтнууд, гар бичмэлийг хянаж удирдамж боловсруулах 
багийн гишүүдэд саналаа өгсөн. Сүүлийн хувилбарыг Bandana Malhotra найруулсан.

Ерөнхий зохицуулагч 
Stefan Wiktor
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Санхүүжилт 
Энэхүү удирдамж боловсруулах санхүүжилтийг АНУ-ын Өвчнийг Хяналт ба 
Урьдчилан Сэргийлэх төв болон Хөдөлмөр Эрүүл Мэндийн Яам, Япон улсын 
нийгмийн хамгааллаас гаргасан байна.
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСАААЛТ

Товчлол Англи Монгол

3TC Lamivudine Ламивудин
AASLD American Association for the Study 

of Liver Diseases
Элэгний Өвчин Судлалын Америкийн 
нийгэмлэг

ABC Abacvir Абакавир
ALT Alanine amino transferase  Аланин амино трансфераза
AST Aspartate amino transferase Аспартат амино трансфераза
APRI Aminotransferase/platelet ratio in-

dek
Амино трансфераз/ тромбоцитийн 
харьцуулсан индекс

ART Antiretroviral therapy Ретровирүсийн эсрэг эмчилгээ
ARV Antiretroviral Ретровирүсийн эсрэг
ASSIST Alcohol, Smoking and Substance In-

volvement Screening Test
Архидалт, тамхидалт, Донтох 
зуршлыг илрүүлэх сорил 

AUDIT Alcohol Use Disorders Identification 
Test

Архины хэвийн бус хэрэглээг 
илрүүлэх  сорил

AZT Zidovudine Зидовудин
BHIVA British HIV Association ХДХВ халдвартай тэмцэх Британийн 

нийгэмлэг
CD4 Cluster of differentiation 4 Ялгаралын / багц буюу тольт 4
CI Confidence interval Итгэлтэй интервал
CUPIC Compassionate Use of protease In-

hibitors in viral C Cirrosis (study)
ХСВ-ийн циррозтой тохиолдолд 
протеаза саатуулагчдыг хөнгөвчлөх 
журмаар хэрэглэх

d4T Stavudine Ставудин
DAA Direct –acting antiviral (drug) Вирүсийн эсрэг шууд үйлдэлтэй 

эмүүд
ddI Didanozine Диданозин
DVR Delayed virological response Вирүсийн эсрэг хожуу үр дүн
EASL European Associationfor the Study 

of the liver
Элэг Судлалын  Европын Холбоо

EIA Enzyme immunoassay Энзим иммун урвал
EOT End of treatment Эмчилгээний төгсгөл
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eRVR Extended rapid virological response Вирүсологийн хурдан бөгөөд 
үргэлжилсэн үр дүн

ES Effect size Үр нөлөөний хэмжээ
FBC Full blood count  Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
FDA (US) Food  and Drug Administration Хүнс ба эмийн хороо
FTC Emtricitabine Эмтрицитабин
gGT Gamma glutamyl transpeptidase Гамма глутамат транспептидаза
GRADE Grading of recommendations As-

sessment, Development and Evalua-
tion

Зөвлөмжийн тодорхойлолт, хөгжил 
ба үнэлгээний зэрэглэл

HAV Hepatitis A virus Хепатитын А вирүс
HBV Hepatitis B virus Хепатитын В вирүс
HCV Hepatitis C virus Хепатитын С вирүс
IFN Interferon Интерферон
INR International normalized ratio Олон улсын хэвшүүлсэн харьцаа
mh GAP WHO Mental health Gap Action 

Programme
ДЭМБ сэтгэцийн эрүүл мэнд ГАП 
хөтөлбөр

MSM Men who have sex with men Эрчүүдтэй хавьталд ордог эрчүүд
NAT Nucleic acid testing Нуклейн хүчлийг шинжлэх
NNRTI Non-nucleoside reverse transcriptase 

inhibitor
Нуклеозид бус, урвуу 
транскриптазыг хориглогч

NNTI Nucleoside reverse transcriptase in-
hibitor

Нуклеозид урвуу транскриптазыг 
хориглогч

NS5B Non-structural protein 5B (of HCV) ХСВ-ийн бүтцийн биш уураг
NVP Nevirapine Невирапин
OR Odds ratio Оддын томъёо
OST Opioid substitution therapy Опиоид орлуулах эмчилгээ
PCR Polymerase chain reaction Полимеразын гинжин урвал
PEG-IFN Pegylated interferon Пэг интерферон
PI Protease inhibitor Протеазыг саатуулагч
PICO Population, intervention, comparison, 

outcomes
Хүн ам, оролцоо, харьцуулалт үр дүн 

PWID People who inject drugs Мансууруулах бодис тариулагч хүн
RAL Raltegravir Ралтегравир
RNA Ribonucleic acid Рибонуклейн хүчил
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RBV Ribavirin Рибавирин
RCT Randomized, controlled trial Рандом, хяналттай судалгаа
RR Relaive risk Харьцангуй эрсдэл
RTV or r Ritonavir Ритонавир
RVR Rapid virological response Вирүсийн тоо хэмжээ хурдан буурах
SVR Sustained virological response Вирүсийн тоо хэмжээ тогтвортой 

сайн буурах
TB Tuberculosis Сүрьеэ
TDF Tenofovir Тенофовир
UNAIDS Joint United Nations programme on 

HIV/AIDS
НҮБ-ын ХДХВ /ДОХ-той тэмцэх 
хөтөлбөр

UNODC United Nations Office on Drugs and 
Crime

НҮБ-ын эм болон гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх алба

WHO World Health Organization ДЭМБ
WHO 
GHP

WHO global hepatitis Programme Хепатиттай тэмцэх ДЭМБ-ын 
хөтөлбөр
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НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР
Acute HCV Presence of HCV within six months 

of acquiring infection 
Зургаан  сар хүртэл хугацаанд  
эерэг байгаа ХСВ-ийн халдвар

Chronic HCV Continued presence of HCV six 
months or more  after acquiring in-
fection

Зургаан  сар болон түүнээс илүү 
хугацаанд   эерэг  байгаа ХСВ- 
ийн халдвар

Delayed vi-
rological re-
sponse(DVR)

More than 2 log decline in RNA 
viral load but a detectable HCV 
RNA level at week 12 of treatment 
and an undetectable HCVRNA 
level at  week 24 of treatment

Эмчилгээний  12  дах долоо 
хоногт ХСВ РНХ > 2 log- оор 
буурсан ч илэрч байгаа, харин 
эмчилгээний 24 дэх долоо хоногт 
илрэхгүй болох үр дүн  

Early vi-
rological re-
sponse  
(EVR)

More than 2 log reduction in HCV 
RNA viral load at week 12 of 
treatment

Эмчилгээний 12дах долоо хоногт 
ХСВ РНХ >2 log-оор буурсан үр 
дүн 

Extended 
rapid virologi-
cal respon-
se(eRVR)

Undetectable HCV RNA 4 weeks 
(rapid) and 12 of treatment –

Эмчилгээ эхэлснээс хойш4дэх 
долоо хоногт (хурдан), мөн 12 дах 
долоо хоногт ХСВ РНХ  илрэхгүй 
байх үр дүн

GRADE Grading Recommendations Assess-
ment, Development and Evaluation 

Зөвлөмжийн тодорхойлолт,  
боловсруулалт, үнэлгээний 
зэрэглэл

Negative pre-
dictive value

The probability that when a per-
son’s test results is negative, they 
truly do not have the infection/ 
disease 

Сорилын хариу сөрөг гарвал уг 
халдвар /өвчинг үгүйсгэх 
магадлалтай 

Non –re-
sponse-

Detectable HCV RNA throughout 
treatment

Эмчилгээний туршид ХСВ РНХ  
хөдлөхгүй

Null response Less than 2 log drop in HCV RNA 
level by week 12 of treatment 

Эмчилгээний 12дах долоо хоногт 
ХСВ РНХ <2log  буурах үр дүн

Partial re-
sponse

2 log drop in HCV RNA by week 
12 of treatment but HCV RNA re-
mains detectable at week 24 or end 
of treatment 

Эмчилгээний 12 дах долоо хоногт 
ХСВ РНХ 2 log-оор буурах авч 24 
дэх долоо хоногт илэрсээр л байх
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Positive pre-
dictive value

The probability that when a per-
son’s test results is positive, they 
truly have the infection /disease. 
Predictive values are influenced by 
the prevalence of the disease in 
population  

Сорилын хариу эерэг гарвал уг 
халдвар болон өвчин тухайн 
тохиолдолд байх магадлалтай

Rapid vi-
rological re-
sponse(RVR)

Undetectable HCV RNA  4weeks 
after start  of treatment – Вирүс 
хурдан арилах

Эмчилгээ эхлээд 4 долоо хоног 
болоход ХСВ РНХ илрэхгүй 
болох

Relapse- Undetectable HCV RNA at the end 
of treatment but detectable HCV 
RNA within 24 weeks of completing 
treatment

Эмчилгээний дараа ХСВ РНХ 
арилах хэдий ч эмчилгээ бүрэн 
дуусаад 24 долоо хоног дотор 
дахин илрэх

Sensitivity of 
a test-

The ability of a test to correctly 
identify those with the infection/ 
disease. (True positives/true posi-
tives+ False negatives)

Халдвар/ өвчин байгааг яг 
нарийн зөв тогтоож чадах 
оношлуурын чадавх 

Specificity of 
a test–

The ability of a test correctly iden-
tify those without the infection/ 
disease. (True negatives/true nega-
tives+false positives)

Халдвар болон өвчин байхгүй 
болохыг яг нарийн зөв үгүйсгэж 
чадах оношлуурын чадавхи

Sustained vi-
rological re-
sponse (SVR)

Undetectable HCV RNA three or 
six months after the end of treat-
ment 

Эмчилгээ дууссаны дараа 3-6 
сарын хугацаанд ХСВ РНХ 
илрэхгүй байх

Viral break 
through-

Undetectable HCV RNA during 
treatment followed by detectable 
HCV RNA during treatment

Эмчилгээний явцад ХСВ РНХ 
алга болсоноо дахин илрэх 
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ХУРААНГУЙ

Ерөнхий мэдээлэл 
Сүүлийн үед тооцоолсноор дэлхий дээр 185 сая гаруй хүн хепатитын С вирүсийн 
(ХСВ) халдвартай байгаа бөгөөд үүнээс 350,000 гаруй хүн нь жил бүр нас барж байна. 
Архаг халдвартай хүмүүсийн гуравны нэгд нь  элэгний цирроз болон элэгний эсийн 
өмөн үүсэх магадлалтай юм. Өвчний тархалт хэдий их байгаа ч вирүсийн халдвартай 
хүмүүсийн ихэнх нь халдвартай гэдгээ мэдэхгүй явсаар л байна. Оношлогдож байгаа 
ихэнх хүмүүст эмчилгээ авч чадахгүй байна. Эмчилгээнд хамрагдаж байгаа 
хүмүүсийн олонх нь эмчлэгдэж байгаа бөгөөд эмчилгээний үр дүн нь бага ба дунд 
орлоготой орнуудад өндөр хөгжилтэй орнуудтай ойролцоо байна. Энэхүү удирдамж 
нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас (ДЭМБ) гаргаж байгаа ХСВ-ийн 
эмчилгээний анхны удирдамж болж байгаа ба одоо хэрэглэгдэж буй цусаар дамжих 
вирүст халдварын урьдчилан сэргийлэлтэд зориулсан удирдамжуудад нэмэлт болох 
юм. Эдгээр удирдамж нь ХСВ-тэй хүмүүст эмчилгээ, тусламж үйлчилгээ үзүүлэн 
ажиллаж байгаа хүмүүс болон бодлого боловсруулагчид, төрийн албан хаагч нарт 
зориулагдсан болно. Энэ удирдамж нь  бага болон дунд орлоготой орнуудад ХСВ-ийн 
халдвартай өвчтөнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх, энэ талын үндсэн 
зөвлөгч болох  бөгөөд мөн хэрэгжүүлэх асуудлыг ч авч үзсэн. 

ХСВ-т халдварыг бүрэн эмчлэх боломжтой байгаа нь бусад архаг вирүсийн халдвар, 
тэр дундаа хүний дархлал хомсдолын вирүс (ХДХВ)-т халдвараас ялгаатай. ХСВ-т 
халдвартай өвчтөнг эмчлэх нилээд хэдэн эм байгаа бөгөөд сүүлд үйлдвэрлэгдсэн шинэ 
үеийн эмүүд нь үр дүн сайтай байна. ХСВ-ийн эмчилгээний бэлдмэлүүд нь богино 
хугацаанд шинэчлэгдэн, одоо туршилтын янз бүрийн шатанд явж байгаа. Эдгээр 
шинэ эмүүд нь ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийг 90 гаруй хувийн үр дүнтэй эмчилж 
байгаа бөгөөд урьд нь эмчлэхэд хэцүү байсан генийн хэв шинжид ч сайн үйлчилгээтэй 
байгаа. ХСВ-ийн халдварын эмчилгээнд одоогоор батлагдсан эмчилгээ нь стандарт 
Интерферон альфа (ИФН-α), Пэг-интерферон (Пэг-ИФН), рибавирин (РБВ), 
протеазыг саатуулагчид (ПС) болох боцепревир, телапревир, симепревир ба NS5B, 
нуклеотид полимеразыг саатуулагч буюу софосбувир зэрэг багтдаг. Ойрын жилүүдэд 
вирүсийн эсрэг эмүүд нэмэгдэн батлагдана байх гэж хүлээж байна. Энэхүү 
удирдамжид 2013 оны 12 сар гэхэд батлагдсан бүх эмийг оруулсан бөгөөд шинэ эмүүд 
хэрэглээнд гарах бүрт мөн  цаашид  тухай бүр шинэчлэн баяжуулж байх болно. 

Энэ удирдамжийг 2012 оны ДЭМБ-ийн гарын авлагын удирдамж бэлтгэх стандартын 
дагуу хийсэн. Бэлтгэх явцдаа судалгааны асуудлыг тодорхойлох задлан 
шинжилгээний тогтолцоог боловсруулах, системтэй дүн шинжилгээ хийх, байгаа 
баримтын чанарыг үнэлэх болон удирдамжийн чиглэл, чанарт дүн шинжилгээ хийхэд 
чиглэл өгдөг GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) аргыг хэрэглэв. Энэ ажил нь олон шат дараалалтай бөгөөд удирдамж 
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боловсруулах баг бүрдүүлэх, эрт илрүүлэх, шинжилгээ үйлчилгээ, эмчилгээний орчин 
зэргийг бүрдүүлэхэд зориулагдсан асуултуудыг PICO (Population Intervention, 
Comparison, Outcomes; Хавсралт 1) загварын дагуу бэлдэх гэх мэт байлаа. Одоогоор 
байгаа хамгийн сайн баримтууд дээр системтэй дүн шинжилгээ хийж үр дүнг нь 
GRADE-ийн дагуу чанарын үнэлгээ хийсэн юм (Хавсралт 2-4). Одоо хэрэглэж байгаа 
үндэсний болон олон улсын удирдамжуудыг үнэлсэн ба зарим шаардлагатай 
тохиолдолд дэлгэрэнгүй шүүмж, техникийн тайланг авсан болно (Хавсралт 5). Эцэст 
нь удирдамж боловсруулах баг 2013 оны 06 сарын уулзалтын үеэр зөвшилцөн 
тохиролцсон юм. 

2013 оны 06 дугаар сарын уулзалтын үеэр нэмж 2 эмийг удирдамжид оруулсан нь 
симепревир, софосбувир юм. Энэхүү удирдамжийг гарахаас өмнө дор хаяж нэг улсад 
(АНУ) батлагдах нь тодорхой байсан тул эдгээр эмүүдийн хэрэглээг удирдамжид 
оруулахаар шийдсэн билээ. Энэ удирдамжид оруулсан бусад зөвлөмжийн адилаар 
системтэй дүн шинжилгээ хийж байгаа баримтуудыг бэлдсэн бөгөөд 2013 оны 12 сард 
болсон удирдамж боловсруулах багийн уулзалтаар дахин хэлэлцэж симепревир, 
софосбувирийн хэрэглээний зөвлөмжийг нэмж оруулсан. Энэхүү баримт бичгийн 
сүүлийн хувилбарыг ДЭМБ-ийн удирдамжийн хяналтын хороогоор батлагдсан. 

Зөвлөмжийн хураангуй
Хепатитын С вирүст халдварыг эрт илрүүлэх зөвлөмж

1. ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийг илрүүлэх: ХСВ-ийн халдвар авах эрсдэл болон 
тархалт өндөртэй бүлгийн хүмүүст ХСВ-ийг илрүүлэх ийлдэс судлалын шинжилгээ 
хийлгэхийг зөвлөнө. (Зөвлөмж нь чанд, нотолгооны чанар нь дунд)

2. Архаг ХСВ халдварын оношийг батлах: ХСВ-РНХ-ийг тодорхойлох нуклейн 
хүчлийн шинжилгээ нь ийлдэсний шинжилгээгээр аnti-HCV эерэг гарсны дараа 
хийж архаг ХСВ халдвартай эсэхийг тогтоох хэрэгтэй. Түүнчлэн уг шинжилгээ нь 
ХСВ халдварын эмчилгээг эхлэх эсэхийг шийдвэрлэхэд чухал үзүүлэлт болно. 
(Нөхцөлт зөвлөмж, нотолгооны чанар маш сул)

ХСВ-т халдварын тусламж үйлчилгээний зөвлөмж

3. Согтууруулах ундааны хэрэглээг тодорхойлон дунд болон их хэмжээний хэрэглээг 
бууруулах зөвлөгөө үйлчилгээ: ХСВ-ийн халдвартай бүх хүмүүст согтууруулах 
ундааны хэрэглээг тодорхойлох ба хэтрүүлэн хэрэглэдэг хүмүүст архи болон 
согтууруулах ундаанаас татгалзах мөн шаардлагатай бол эмчилгээг санал болгох нь 
зүйтэй. (Зөвлөмж  хатуу, нотолгоо дунд)

4. Элэгний фиброзын зэрэг болон циррозийг тодорхойлох: Фибротест буюу 
эластографи зэрэг өндөр үнэтэй инвазив бус шинжилгээний багажгүй боломж 
нөхцөл хязгаарлагдмал орчинд аминотрансфераза/ялтаст эсийн харьцааны индекс 
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(APRI) болон фиброз 4 (FIB4) аргачлалыг хэрэглэж элэгний фиброзын зэргийг 
тодорхойлохыг зөвлөнө. (Нөхцөлт зөвлөмж, нотолгооны чанар сул)

 Шаардлагатай тохиолдолд Архаг С хепатитыг  аутоиммуно хепатит болон цөсний 
саатал (холестатик) үүсгэдэг өвчнүүдээс ялган оношлохын тулд элэгний биопси хийх 
хэрэгтэй.

ХСВ-т халдварын эмчилгээний зөвлөмж

5. ХСВ-ийн эмчилгээг тодорхойлох: Архаг ХСВ-ийн халдвартай бүх насныханд мөн 
мансууруулах бодис хэрэглэгчдэд вирүсийн эсрэг эмчилгээ хийх эсэх талаар үнэлгээ 
хийсэн байх шаардлагатай. (Зөвлөмж хатуу, нотолгоо дунд)

6. Пэг-интерферон болон рибавирин эмчилгээ: Пэг-ИФН/РБВ-ний хавсарсан 
эмчилгээг  ХСВ-ийн архаг халдварын эмнэлзүйд стандарт ИФН болон РБВ-ийн 
оронд хэрэглэхийг санал болгож байна. (Зөвлөмж нь хатуу чанд, нотолгоо дунд) 

7. Телапревир эсвэл боцепревир эмчилгээ: DAAs (direct-acting antivirals) телапревир 
эсвэл боцепревирийг Пэг-ИФН/РБВ-тэй хавсарч архаг ХСВ-ийн 1-р генотипийн  
халдвартай өвчтөнүүдэд санал болгож байна. (Нөхцөлт зөвлөмж, нотолгооны чанар 
дунд)

8. Софосбувиртэй эмчилгээ: Софосбувирийг РБВ-тэй хавсран Пэг-ИФН–той эсвэл 
ИФН-гүйгээр (ХСВ-ийн генотипээс хамаарна) 1, 2, 3, 4-р генотипын ХСВ-ийн 
халдвар бүхий хүмүүст Пэг-ИФН/РБВ-ны дан эмчилгээний оронд санал болгож 
байна. (Зөвлөмж хатуу, нотолгооны чанар сайн)

9. Симепревиртэй эмчилгээ: Симепревир ба Пэг-ИФН/РБВ-ний хавсарсан эмчилгээг 
ХСВ-ийн 1b генотиптэй өвчтөнүүд болон 1а генотиптэй Q80K полиморфизмгүй 
өвчтөнүүдэд Пэг-ИФН/РБВ -ний дан эмчилгээний оронд санал болгодог. (Зөвлөмж 
хатуу чанд, нотолгооны чанар сайн)

Тэмдэглэл: Зөвлөмж 8, 9-ийг хийж байхад АНУ-с бусад аль ч улс орны хувьд 
үнэлгээний мэдээлэл байхгүй байсан учир эдийн засгийн нөөц боломжийг анхаараагүй 
болно.
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ХСВ-ийн илрүүлэлт
ХСВ-ийн халдварыг ийлдэс судлалын шинжилгээгээр илрүүлсний дараа вирүсеми ба 
архаг халдвартай эсэхийг баталгаажуулахын тулд ХСВ-РНХ (тоон болон чанарын аль 
алиныг нь) илрүүлэх шинжилгээг хийх хэрэгтэй. 

Халдвар авсан хүмүүсийн 15-45% нь ихэвчлэн 6 сарын дотор аяндаа арилдаг бол 
үлдсэн хэсэг нь архагшдаг. Зургаан сарын дотор ХСВ арилаагүй гэдэг нь 
шинжилгээний явцад оношлогдсон эсвэл ХСВ-тэй холбоотой элэгний өвчний шинж 
тэмдэг илэрсэн үед  ХСВ-ийн  архаг халдвартай гэж тодорхойлно.  

Хүмүүс эмнэлгийн орчинд эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийлгэхдээ халдвараас сэргийлэх 
хяналт тавиагүй, стандартын бус ажилбараас үүдэн халдвар авах эрсдэлтэй (жишээ 
нь халдвартай цус, цусан бүтээгдэхүүн, бөөрний диализ, тариур, катетр, зүү, дахин 
ашигладаг бусад эмнэлгийн тоног төхөөрөмж гэх мэт). Мөн бохирдсон тариураар 
мансууруулах бодис, хар тамхи хэрэглэдэг хүмүүс, хамрын мансууруулах бодис 
хэрэглэдэг хүмүүс болон гоо сайхны ажилбар хийлгэсэн (тухайлбал шивээс хийлгэх, 
биеэ цоолох) зэрэг тохиолдолд халдвар авах эрсдэлтэй юм. Энгийн хосууд халдвар 
авах магадлал маш бага боловч ХСВ-ийн халдвар авсан хүмүүсийн бэлгийн хамтрагч 
халдвар авах боломжтой. Өндөр эрсдэлтэй хүмүүсийн тоонд ХДХВ-ийн халдвартай 
эрчүүд болон ХДХВ-ийн халдвартай эрэгтэйчүүдтэй хавьталд  ордог эрчүүд, ХСВ-ийн 
халдвартай эхээс төрсөн нярай зэрэг орно. Эдгээр эрсдэлд хүчин зүйлүүдийг судалж 
үзэхэд газар зүйн байршил, хүн амын тооноос хамааралтай байв. 

ХСВ-ийн тархалт ихтэй хүн амын нэг хэсэгт, ХСВ-ийн халдварын шинж тэмдэг бүхий 
хүмүүстэй харилцаж байсан, эрсдэлд байж болзошгүй түүхтэй хүмүүст ДЭМБ-аас 
ХСВ-ийн ийлдэс судлалын шинжилгээг хийлгэхийг зөвлөж байна. Энэ стандартын 
хэрэглээний тоо нь эдгээр шалгуурыг хангасан байхыг шаарддаг. ХСВ-ийн халдвар 
хяналтын түвшин багатай, өндөр тархалттай зарим орнуудад ХСВ-ийн халдварын 
илрүүлэх шинжилгээг нийт хүн амын дунд хийхийг санал болгодог. Энэ нь мэдээж 
чухал нөөцийн ач холбогдолтой юм. 

Үүнээс гадна NAT (Nucleic Acid Testing) буюу нуклейн хүчлийн шинжилгээ буюу 
ХСВ-РНХ илрүүлэх нь эмчилгээний хөтөлбөрт хамрагдагсдад үнэлгээний нэг хэсэг 
болдог. ХСВ-РНХ-ийг илрүүлэх шинжилгээг эрт хийх нь өвчтөнд вирүс аяндаа арилж 
халдвар эдгэх болон эмчилгээ шаардлагатай эсэхийг ялган дүйх боломжийг бүрдүүлж 
өгдөг. 

ХСВ-ийн халдвартай хүмүүс нь хепатитын В вирүс (ХВВ) болон ХДХВ зэрэг цусаар 
дамжигч бусад вирүсийн халдварт өртөх эрсдэлтэй. ДЭМБ-ын удирдамж нь эдгээр  
эрсдэлтэй хүмүүс нь шинжилгээнд хамрагдахыг зөвлөдөг (хэсэг 2.4-г үзнэ үү).
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ХСВ халдвартай өвчтөний тусламж үйлчилгээ
ХСВ-ийн халдвар авсан өвчтөнд хэдэн арван жилийн дараа элэгний өвчиний шинж, 
цирроз илэрч болно. Энэ хугацааны туршид инсулинд дасалтай чихрийн шижин гэх 
мэт элэгнээс бусад эрхтний хямралаар илрэх ХСВ-ийн халдварыг хянах нь эмч нарт 
нэн чухал ач холбогдолтой. Аюулгүй цус сэлбэх болон ариутгасан эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмж хэрэглэх, дахин халдвар авахаас зайлсхийх, хэт таргалалт, тамхинаас 
татгалзах зэрэг арга хэмжээ авах нь өвчний явцтай тэмцэхэд маш чухал ач 
холбогдолтой. Эдгээр нөхцөл байдлаас үүдэн удирдамж боловсруулсан багийнхан 
архины хэрэглээг хянах, цаашлаад архины хэрэглээг хязгаарлах нөлөө үзүүлэх 
хэрэгтэй гэж дүгнэсэн. Архи хэрэглэх нь ХСВ-тэй холбоотой элэгний цирроз үүсэх 
явцыг хурдасгана. ХСВ-тэй эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд архи хэрэглэх нь газар 
зүйн байршил, бүс нутагт харилцан адилгүй байдаг. ДЭМБ-аас одоогийн байдлаар 
ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн дунд архины хэрэглээг хэвийн эсвэл их хэрэглээтэй 
гэж үнэлэн түүнийг бууруулах арга хэмжээ авахыг зөвлөнө. Удирдамж боловсруулагч 
багийнхны гаргасан ДЭМБ-ийн ASSIST багцыг ашиглан (Архи, тамхи болон донтох 
бодисын хэрэглээг илрүүлэх сорил) нь архины хэрэглээг илрүүлэх, багасгахад 
тохиромжтой гэсэн санал гаргаж байна. Учир нь энэ нь эрүүл мэндийн анхан шатны 
нэгжид зориулагдсан стандартчлагдсан арга юм. ASSIST багц нь согтууруулах болон 
бусад донтох бодисын хэрэглээг үнэлэх үйл ажиллагааны хэрэгсэл ба зааврыг 
хэрэгжүүлэх товч зөвлөмж болно. 

Мансууруулах бодис судсаар тарьж хэрэглэдэг хүмүүсийн дунд бохирдсон тариур  
дамжуулах замаар ХСВ-ийн халдвар тархах нь зарим улс оронд тэргүүлэх шалтгаан 
болж байна. Тиймээс дээрх замаар халдвар дамжих эрсдлийг бууруулах нь өвчтөнд 
үзүүлэх тусламж үйлчилгээний нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. ДЭМБ-аас судсаар 
мансууруулах бодис тарьж хэрэглэдэг хүмүүст зориулан гаргасан, хор хөнөөлийг 
бууруулах арга хэмжээний талаар 9 төрлийн тусгай үйл ажиллагаанаас бүрдсэн иж 
бүрэн багцыг санал болгодог. ДЭМБ-ын өмнөх удирдамжид А вирүст хепатитын 
(ХАВ) эсрэг дархлаажуулалтын тухай, хепатитын В вирүсийн (ХВВ) халдвар нь 
ХАВ-ийн халдвар авч байсан, эсвэл ХСВ-ийн халдвартай хүмүүст илүү хүнд элэгний 
өвчлөлд хүргэж болно гэсэн байдаг.а 

Мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүсийн дунд тархалтыг илрүүлэх болон хавсарсан 
ямар нэгэн өвчинтэй эсэхийг тогтоож эмчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх нь маш 
чухал юм (эм хоорондын харилцан үйлчлэл, элэг хордуулах нөлөө, болон бусад).

а. Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэгчдэд, мансууруулах бодис тарилгаар болон тарилгагүйгээр 
хэрэглэдэг хүмүүст зориулсан зөвлөгөөг http://www.who.int/substance_abuse сайтаас авах боломжтой 
юм. Цогц элементүүдэд дурдсанаар: ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар гаргасан улс 
орнуудын техникийн гарын авлага, мансууруулах бодис хэрэглэгчдэд зориулсан эмчилгээ болон 
тусламж үйлчилгээны талаар мөн 2012 оны мэдээллүүдийг дараах сайтаас авч болно. 
http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/
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Элэгний фиброзыг тодорхойлох нь
ХСВ-ийн халдварын эмчилгээг хэзээ эхлүүлэх вэ гэсэн шийдвэр гаргах нь амаргүй 
бөгөөд элэгний фиброзын зэргийг нарийн тодорхойлох шаардлагатай байдаг. Олон 
жилийн турш элэгний биопсийн шинжилгээг алтан стандарт гэж үзэж ирсэн боловч 
энэ шинжилгээ нь цус алдалт зэрэг хүндрэл үүсгэхээс гадна өртөг өндөртэй ба эдийн 
шинжилгээний (гистологи) няхуур оношилгоо шаарддаг. Эдгээр асуудлыг авч 
хэлэлцсэний дараа удирдамж боловсруулах баг элэгний биопсийн шинжилгээ нь 
энэхүү удирдамжийг ашиглах олон оронд зохимжтой сонголт биш юм гэж үзсэн. 
Үүний оронд инвазив бус оношилгооны аргыг хэрэглэж болох юм. Элэгний фиброзыг 
инвазив бус аргаар оношлоход цусны шинжилгээнд тулгуурласан индексүүд (жишээ 
нь, APRI, Фибротест, FIB4), болон хэт авианд тулгуурласан хурдавчилсан 
эластографи зэргийг хэрэглэдэг. Эдгээр оношилгооны арга нь элэгний биопсийг 
бодвол үндэслэл муу, фиброзын үе шатыг зааглахад бэрхшээлтэй. хурдавчилсан 
эластографийн тоног төхөөрөмж нь өндөр өртөгтэй. Эдгээр оношлуурын үр дүн болон 
өртөг зэргийг системтэйгээр авч үзсэний эцэст удирдамж боловсруулах багийн зүгээс 
APRI болон FIB4 оношлуур хязгаарлагдмал боломжтой газруудад  хурдавчилсан 
эластографийн оронд хэрэглэхэд илүү тохиромжтой гэж үзсэн. Гэхдээ хурдавчилсан 
эластографи нь оношилгооны зардалд дарамт болохгүй тохиолдолд хэрэглэхийг санал 
болгодог. Шаардлагатай тохиолдолд архаг С хепатитаас автоиммун болон холестатик 
хепатитийг ялган оношлохын тулд элэгний биопси хийх болон элэгний циррозын 
зангилааг элэгний хавдраас ялган оношилж эмчилгээний асуудлыг шийдэх хэрэгтэй.

Фиброз багатай өвчтөнүүд эмчилгээ сайн авдаг бол өвчний даамжирсан хожуу 
шатанд байгаа хүмүүс нь элэгний цирроз, хавдар болох эрсдэлтэй байдаг. Тиймээс 
хэнийг эмчлэх нь ач тус (элэгний хатуурал ба элэгний эсийн хавдрын эрсдэл багасах 
эсвэл бүрэн зогсоох) болон болзошгүй хор хөнөөлийн (эмийн хоруу чанар, зардал) 
тэнцвэр дээр тулгуурлан шийдэгдэнэ. Энэхүү удирдамжийг хэрэглэх олонх улс оронд 
эмчилгээний боломж хязгаарлагдмал учраас өвчтөний байдлаас хамаарч эмчилгээнд 
хамруулах хэрэгтэй. Фиброз болон элэгний циррозын хүнд хэлбэрт шилжиж байгаа 
өвчтөнүүдэд (METAVIR F3 ба F4 шат) хавдар тусах эрсдэл их байдаг тул эдгээр 
өвчтөнүүдийг эмчилгээнд нэн яаралтай хамруулах ёстой. 

Нөхцөл боломж байгаа бол фиброзын эхний үедээ байгаа өвчтөнүүдийг (METAVIR F1 
ба F2 үе шат) эмчилгээнд хамруулах нь зүйтэй.

Хепатитын С вирүсийн эмчилгээ
Эмчилгээ нь өртөг үнэ өндөртэйгээс гадна эмчилгээний үр дүнг хянахад зориулагдсан 
нарийн тусгайлсан лаборатори шаардлагатай төдийгүй одоогийн байгаа ИФН болон 
РБВ-ний эмчилгээний гаж нөлөө өндөр байгаа зэргээс хамаарч ХСВ-ийн эмчилгээнд 
хамрагдаж байгаа хүмүүсийн тоо нь бага ба дунд орлоготой иргэдийн дунд маш 
цөөхөн байна. Түүнчлэн өндөр орлоготой орнуудад ч гэсэн зарим нэгэн бүлэг хүмүүс 
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тухайлбал өмнө нь болон одоо мансууруулах бодисыг тарьж хэрэглэж байсан хүмүүст 
эмчилгээ хязгаарлагдмал хэвээр байгаа. 

Хэдийгээр ердийн ИФН нь Пэг-ИФН-той харьцуулахад бага үр дүнтэй гэж байгаа 
боловч зарим нэг орнуудад үнэ хямдтайг нь бодож түүнийг хэрэглэсээр байна. Эдгээр 
баримтуудыг үндэслэн удирдамж боловсруулах баг нь ХСВ-ийн эмчилгээний үр дүнг 
одоогийн байгаа эмүүд дээр судалгаа хийж зөвлөмжийг боловсруулсан. ХСВ-ийн 
эмчилгээнд дөрвөн гол асуудлыг авч үзсэн. Тухайлбал:

1. Эмчилгээнд хамрагдсан ба эмчилгээнд хамрагдаагүй хүмүүстэй харьцуулав. 

2. Пэг-ИФН-ийг стандарт ИФН-ы үйлчилгээтэй харьцуулсан (РБВ тай хавсарсан)  

3. DAAs буюу телапревир, боцепревир, симепревирийг РБВ болон Пэг-ИФН-тэй 
хавсарсан эмчилгээг генотип 1-тэй өвчтөнүүдэд хэрэглэж байгаа үр дүн. 

4. Софосбувирийг РБВ-тэй хавсарсан, эсвэл Пэг-интерферон РБВ-тэй хавсарсан 
эмчилгээг 1-4 –р генотиптэй хүмүүст хийсэн үр дүн тус тус болно.

Өөр төрлийн ИФН-д болон Пэг-ИФН нь РБВ-тэй хавсарч хэрэглэсэн плацеботой 
харьцуулан судалсан тохиолдолд интерфероны эмчилгээ нь плацебог бодвол өндөр 
SVR (sustained virological response буюу вирүс судлалын тогтвортой үр дүн) үзүүлж 
байлаа. Хүүхдэд хийж байгаа болон ХДХВ-ийн халдвартай мөн мансууруулах бодис 
хэрэглэдэг хүмүүст ч эмчилгээ нь үр дүнтэй болох нь ажиглагдсан. 

Тиймээс ДЭМБ-с ХСВ-ийн архаг халдвартай бүх насныханд мөн мансууруулах бодис 
хэрэглэгчдэд ч ХСВ-ийн эмчилгээг хийх нь зүйтэй гэж зөвлөх байна. 

Хэвлэлийн тоймд Пэг-ИФН-ийг стандарт ИФН-той харьцуулж үзэхэд Пэг-ИФН/РБВ-
тэй хавсарч хэрэглэсэн нь стандарт ИФН-ныг РБВ-тэй хавсарч хийснээс үр дүнтэй 
байна. Пэг-ИФН-ийг РБВ-тэй хавсарч хийсэн эмчилгээ нь өвчтөнд үзүүлж байгаа гаж 
нөлөөг ихэсгэхгүйгээр SVR-ийн үр дүнг ихэсгэсэн байна. ДЭМБ-аас Пэг-ИФН-ийг 
РБВ-тэй хавсарч хэрэглэх нь стандарт ИФН-ийг РБВ-тэй хавсарч хэрэглэхээс илүү 
гэж зөвлөж байгаа юм. 

Удирдамж боловсруулах баг нь ХСВ-ийн 1-р генотипийн халдвартай өвчтөнүүдэд 
одоогийн батлагдсан DAAs буюу телапревир, боцепревир, симепревирийг РБВ болон 
Пэг ИФН-той хэрэглэх нь РБВ болон Пэг-ИФН-ийг дангаар хэрэглэснээс илүү үр 
дүнтэй гэж зөвлөж байна. 

Иймээс зохистой эмчилгээг сонгохын өмнө генотипийг тодорхойлох нь зүйтэй юм. 
Түүнчлэн ХСВ-ийн 1а генотипийн халдвартай өвчтөнүүд нь симепревир, РБВ болон 
Пэг-ИФН-ийг Q80K мутац байхгүй тохиолдолд хэрэглэхэд энэ эмчилгээ нь үр дүнтэй 
юм. Харин Q80K мутаци байгаа тохиолдолд эмчилгээний үр дүн нь мэдэгдэхүйц 
буурч байна. 
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Удирдамж боловсруулах баг нь ХСВ-ийн 1, 2, 3, 4 генотипийн халдвартай өвчтөнүүд 
софосбувир болон РБВ/Пэг-ИФН-той болон ИФН-гүйгээр генотипээс нь хамааруулах 
удирдамжийг санал болгож байна. Одоо байгаа эмүүдээс аль нэгийг нь удирдамж 
болгоход хүндрэлтэй байсан. Учир нь DAAs байгаа мэдээллүүд нь зөвхөн эмийг 
бүртгүүлэхэд зориулагдсан судалгаанууд дээр тулгуурласан бөгөөд нэг эмийн үр дүнг 
нөгөө эмтэй харьцуулсан судалгаанууд одоогоор хийгдээгүй байна. Түүнчлэн шинэ 
эмүүд дээр аюулгүй байдлын судалгааны мэдээлэл нь мөн хомс байна. Учир нь эдгээр 
эмүүдийг хэрэглэсэн хүмүүсийн тоо цөөн байсан юм. Энэхүү удирдамжийг бэлтгэх 
явцад эм үйлдвэрлэгчдээс шинээр гарч буй эдгээр эмийн үнийг тодорхой болгоогүй 
байсан. Тиймээс энэхүү удирдамжид хамаруулан мэдээлэл өгөх боломжгүй байв. 
Эцэст нь олон оронд Пэг-ИФН/РБВ нь ойрын хэдэн жилд цорын ганц эмчилгээний 
сонголт байж болох юм. Яагаад гэвэл шинэ эмүүд нь одоогийн байдлаар ихэнх 
орнуудад хэрэглэгдэх зөвшөөрлөө аваагүй байгаа. Эм батлагдах үйл явцад нэг жилээс 
ч илүү хугацаа ордог. ХСВ-ийн эмчилгээнд зарим чухал зүйлүүдийг авч үзэх ёстой 
юм. Эдгээрт генотип тодорхойлох, Q80K мутаци, эмчилгээний хугацаа болон 
хяналтын давтамжийг тодорхойлох мөн эмчилгээний эсрэг заалтуудыг тодорхойлох 
хэрэгтэй болно. Эдгээр чухал параметр нь нэлээд нарийн түвэгтэй учир удирдамж 
боловсруулах баг үнэлгээ хийгээгүй юм. Харин дараагийн шаардлагууд нь 
бүтээгдэхүүний бүртгэлийн мэдээлэл болон эмчилгээ үйлчилгээний стандартыг 
тодорхойлоход нөлөөлөх юм. 

• Эмийн сонголт болон эмчилгээний хугацаа нь ХСВ-ийн генотипээс хамаарах 
бөгөөд генотипийг тодорхойлох нь тун чухал ба хэрэв симепревир хийх гэж байгаа 
бол Q80K мутацийг тодорхойлох  шаардлагатай. 

• Одоогоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартаар бол Пэг-ИФН ба РБВ-ийг генотип 1 
ба 4 тэй өвчтөнүүдэд 48-72 долоо хоног хийж байгаа бол генотип 2 болон 3 тай 
өвчтөнүүдэд Пэг-ИФН/РБВ-ий эмчилгээг 24-48 долоо хоног хийдэг. Элэгний 
фиброзын хүнд үед эсвэл циррозын хүнд шатандаа (F3 болон F4 шатанд) орсон, 
ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай өвчтөнүүдэд мөн вирүс арилж эхлэх нь удаан 
байгаа ба өвчтөнүүдэд эмчилгээ урт байж болно. Үүнээс гадна генотип 1-ийн 
халдвартай өвчтөнүүд хэрэв вирүс нь түргэн арилж байвал 24 долоо хоног Пэг-
ИФН/РБВ-ийн эмчилгээнд хамрагдаж болох юм. 

• DAA-р эмчлэгдэж байгаа хүмүүс нь генотип болон өмнө хийлгэж байсан 
эмчилгээнээс  хамаарч өөр өөр байдаг. Энэ талаар үргэлжлэлийг 7-р бүлгээс үзнэ 
үү. 

• Ээнэгшил алдагдсан элэгний циррозтой өвчтөнүүдэд эмчилгээ хориглодог нь ИФН 
элэгний дутмагшлыг түргэсгэдэг сөрөг нөлөөтэйгөөс шалтгаалж байгаа юм. 
Эдгээр хүмүүс нь ХСВ болон элэгний хавдрыг хянах хяналтад байнга байх ёстой. 
Мөн түүнчлэн эдгээр өвчтөнүүдэд боломжтой бол элэг шилжүүлэн суулгах талаар 
авч үзэж болох юм. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд урагт үзүүлэх гаж нөлөөтэй учир 
ХСВ-ийн эмчилгээ хийлгэхийг хориглосон байдаг. Энэ шалтгаанаар хүүхэд 
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төрүүлэх насны эмэгтэйчүүд тэдний нөхөрт нь эмчилгээний үед болон эмчилгээ 
дууссанаас хойш 6 сарын дотор жирэмслэхээс хамгаалах 2 аргыг хавсран 
хэрэглэхийг зөвлөдөг (бэлгэвч болон бусад).

• ХСВ-ийн эмчилгээний үед хоруу чанар, эмчилгээний үр дүнгийн хяналтыг 
тогтмол хийх  шаардлагатай. Учир нь эмчилгээний үед энгийнхээс амь насанд 
аюултай хүртэл олон гаж нөлөө гардаг. Үүнийг лаборатори болон эмчийн 
үзлэгээр тодорхойлно.  

Эмчилгээний хүртээмжтэй холбоотой асуудал
Энэ удирдамжийн гол зорилго нь ХСВ-ийн халдвартай хүмүүст эмчилгээ үйлчилгээг 
өргөн хүрээнд хүргэх танилцуулах, тэр дундаа бага болон дунд орлоготой орнуудад 
эдгээр үйлчилгээг өргөжүүлэхэд зориулагдсан болно. Энэ баримт бичигт хэд хэдэн 
техникийн, зохион байгуулалт, эдийн засгийн асуудлуудыг хэрхэн даван туулж 
өвчтөнүүдэд эмчилгээг хүргэх тал дээр ярилцсан билээ. 

ХСВ-ийн эрт илрүүлэлт 

ХСВ-ийн халдвартай ихэнх хүмүүс нь оношлогдохгүй явж байгаа төдийгүй 
халдвартай хүмүүсийн олонх нь ХСВ-ийн оношилгоонд хамрагдах боломжгүй байдаг. 
ХСВ-ийн эрт оношилгоог явуулахад үндэсний оношилгооны төвийн бодлогууд болон 
хөрөнгө оруулалтууд нь маш хэрэгцээтэй юм. Эдгээр хөрөнгө оруулалт болон 
бодлогуудыг жигдхэн хэрэгжүүлэхийн тулд нийт хүн ам болон тодорхой хүрээний 
дунд ХСВ-ийн халдварын тархалтыг тодорхойлох нь нэн чухал. 

Лабораторийн оношилгооны хүчин чадал

ХСВ-ийн халдварын оношилгоо болон эмчилгээ үйлчилгээ нь боловсронгуй хүчин 
чадалтай лабораторитай байхыг шаарддаг. ХСВ-ийн халдварыг оношлоход ийлдэс 
судлалын оношилгоо түүнчлэн NAT шинжилгээгээр архаг халдвар байгаа эсэхийг 
тодорхойлдог. Нуклейн хүчлийн шинжилгээгээр ХСВ-ийн идэвхжилийг хэмжих, мөн 
ХСВ-ийн генотипийг тодорхойлох, хэрэв симепревирийг хэрэглэх бол Q80K мутац 
байгаа эсэхийг тодорхойлох нь эмчилгээ хийх үед хэрэгтэй болдог.

Бага буурай ихэнх орнуудад эдгээр оношилгоог хийх лаборатори байдаггүй. Зарим 
улс орнуудад хүчин чадалтай лабораториуд байдаг боловч эдгээр нь зөвхөн том 
хотуудад байхаас гадна өндөр төлбөртэй байдаг. Шинээр гарч ирж буй DAAs эмүүд 
нь эмчилгээнд шаардлагатай лабораторийн эдгээр нөхцөлүүдийг нэлээд энгийн болгох  
боломжтой гэж харагдаж байна. ХСВ-ийн эмчилгээний үед эдгээр эмүүд нь бүх 
генотипэд үр дүнтэй байгаа тул генотипийг тодорхойлох шаардлагагүй юм. Үүнээс 
гадна эдгээр эмүүд нь хэрэглэхэд аюулгүй байгаа нь эмээс шалтгаалсан гаж нөлөөг 
хянахад хялбар болжээ. 
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Эрүүл мэндийн систем

Одоогоор ХСВ-ийн эмчилгээ нь зөвхөн мэргэшсэн төвүүдэд хепатолог болон бусад 
нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтан дор хийгдэж байгаа. ХСВ-ийн эмчилгээг 
хүртээмжтэй хийхийн тулд анхан шатны эмнэлэг дээр өрхийн эмч болон бусад эмч 
эмнэлгийн ажилтнуудаар дамжих шаардлагатай юм. Үүний тулд анхан шатны 
эмнэлгүүдэд ХСВ-ийн халдварын үеийн эмнэлзүй, эмчилгээ үйлчилгээнд бэлтгэгдсэн 
эмч, эмнэлгийн ажилтанууд  ажиллах шаардлагатай. 

Өвчтөнүүдийг эмчилгээнд сонгох сонголт

Үндсэн чухал асуудал бол ХСВ-ийн эмчилгээнд хэнийг сонгох вэ? гэдэг асуудал юм. 
Энэ нь өвчтөний биеийн байдал, түүний элгэнд үүссэн фиброз, элэгний циррозын үе 
шат болон эмчилгээнд хэрэглэж буй эмүүдийн үнэ, аюулгүй байдал, үр дүн зэрэг олон 
талыг харж сонгодог учир өвчтөнг сонгоход нэлээд түвэгтэй. Эдгээр хүчин зүйлсийг 
авч үзсэнээр одоогоор өвчний үе шат нь хүндэрсэн, элгэнд фиброз, цирроз (METAVIR 
F3 ба F4 үе шат) явагдаж байгаа өвчтөнүүдийг нэн яаралтай эмчилгээнд хамруулах 
шаардлагатай болно. Гэхдээ одоогоор нийт хүн амд тулгуурлан хэчнээн хүн энэ 
шалгуурт нийцэж эмчилгээнд орох шаардлагатай талаар тоо баримт байхгүй байна. 
Түүнчлэн энэ шалгуур нь хувирч өөрчлөгдөх боломжтой юм. Нэн ялангуяа өндөр үр 
дүнтэй, сөрөг нөлөө багатай, үнэ хямд олон эмүүд нэмэгдэхийн хирээр дээрх 
шаардлагуудыг заавал тавихгүй байж болох юм. 

Эмийн үнэ, өртөг

ХСВ-ийн эмчилгээ нь өртөг өндөртэй. Үнийн хувьд тухайлбал Египет улсад 48 долоо 
хоногийн Пэг-интерферон болон РБВ -ний эмчилгээ нь 2,000$-с, АНУ-д 12 долоо 
хоног хийгддэг софосбувирийн дан ганц эмчилгээ нь 84,000$ -ийн өртөгтэй байна. Энэ 
нь эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай олонх өвчтөнүүдийн хувьд хэт өндөр өртөгтэй, 
худалдан авах боломжгүй байгаа юм. Тиймээс ХСВ-ийн эмчилгээний үнийг 
бууруулахын тулд олны хүчийг ашиглах хэрэгтэй. ХДХВ-ийн эмчилгээний үед гарч 
байсан өмнөх туршлагуудыг харахад ерөнхий эмчилгээг оруулж ирснээр 
ретровирүсийн эсрэг эмийн үнэ нь ойролцоогоор 100 дахин буурсан. Энэ нь эмийн 
үнийг хямдруулахад олон талт үйл ажиллагааг явуулах нь чухал гэдгийг харуулсан. 
Үүнд эмийн патентыг эзэмшигч болон эмийг үйлдвэрлэж байгаа ерөнхий компаниудад 
эмийн үйлдвэрлэх эрхийг олгох буюу патентлагдсан пүүсийг байгуулах зэрэг болно. 
Үүнээс гадна төр засгийн газар нь ерөнхий үйлдэлтэй эмийг үйлдвэрлэх зөвшөөрлийг 
компаниудад олгох эсвэл эмийг импортлох лицензийг олгох явдал юм. Төр засгийн 
газар болон олон улсын донор байгууллагууд, нийгмийн байгууллагууд, эмийн 
үйлдвэрүүд нь ХСВ-ийн эмчилгээний үнийг хямдруулах, эмчилгээ хийлгэх 
шаардлагатай хүмүүст эмийн хүртээмжийг сайжруулах тал дээр хамтран ажиллах нь 
чухал юм.
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1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ БА ЗОРИЛТ 

Танилцуулга болон зорилтууд 
Одоогоор мөрдөж байгаа ХСВ-ийн эмчилгээний удирдамжууд нь ихэвчлэн анагаахын 
мэргэжлийн байгууллагуудаас гаргасан ба эдгээр нь өндөр орлоготой орнуудад 
амьдарч байгаа өвчтөнүүдэд зориулагдсан байдаг. Одоогоор бага буюу дунд 
орлоготой орнуудад амьдарч байгаа өвчтөнүүдэд зориулсан нотолгоонд тулгуурласан 
эмчилгээний удирдамж байхгүй. Энэ удаад ДЭМБ-аас гаргаж байгаа удирдамж нь 
ХСВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдийг эрт илрүүлэх болон эмчилгээ үйлчилгээний тухай 
анхных юм. Энэхүү ХСВ-ийн халдварыг эрт илрүүлэх эмчлэх нотолгоонд суурилсан 
удирдамжийн зорилго нь ХСВ-ийн халдвартай өвчтөнд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээг сайжруулахад оршино. Эдгээр удирдамжууд нь бага болон дунд орлоготой 
орнуудад ХСВ-ийн эмчилгээг сайжруулах болон хэрэгжүүлэхэд гол тулгуур болох 
мэдээллийг хүргэх зорилготой. Хэдийгээр энэхүү удирдамжийн ихэнх хэсэг нь 
эмчилгээний асуудлууд, эрт илрүүлэх болон эмчилгээ үйлчилгээг сайжруулах талаар 
боловч гол зорилго нь ХСВ-ийн халдварын эмнэлгийн тусламж билээ. Эдгээр асуудал 
нь бүгд олон талыг агуулсан төдийгүй удирдамж боловсруулах багаар үнэлэлт 
дүгнэлт өгөхөд түвэгтэй юм. Эрт илрүүлэх бүлэгт лабораторийн шинжилгээний 
талаар яригдаагүй, эмчилгээ үйлчилгээний бүлэгт удирдамж боловсруулах баг нь 
зөвхөн нэг эмчилгээний (архины хэрэглээг багасгах зөвлөгөөний талаар) ярилцсан. 
Мөн эмчилгээний хэсэгт ХСВ-ийн хүндэрсэн үеийн эмчилгээний талаар зөвлөмж, 
цирроз болон хавдрын эмчилгээний талаарх зөвлөмжүүдийг оруулаагүй болно. 

Зорилтот уншигчид
Энэхүү удирдамж нь юуны түрүүнд бага болон дунд орлоготой орнуудын эрүүл 
мэндийн яамны бодлого боловсруулагчид буюу тухайн орондоо эмчилгээний 
удирдамж, халдварт өвчний эмчилгээний хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа хүмүүст 
зориулсан билээ. Энэхүү удирдамж нь албаны хүмүүсийг өөрийн орныхоо ХСВ-ийн 
эмчилгээний төлөвлөгөө, бодлого удирдамж, зөвлөмж гэх мэт баримтуудыг бэлтгэхэд 
тусламж болох зорилготой. Түүнчлэн ХСВ-ийг эрт илрүүлэх үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж буй төрийн бус байгууллагууд болон эмнэлгийн ажилтнуудад энэ үйл 
ажиллагааг явуулахад нэн чухал шаардлагатай элементүүдийг тодорхойлоход нь 
туслалцаа үзүүлнэ гэж үзсэн юм. Энэ удирдамж нь ХСВ-ийн халдвартай 
өвчтөнүүдийг эмчилж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмчлэгч эмч нарт ч мөн хэрэгцээтэй 
мэдээллийн эх үүсвэр болно гэж үзэж байна. 

ДЭМБ-аас гаргасан удирдамжууд болон баримтууд
ХСВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдэд зориулсан эрт илрүүлэлт, эмчилгээ үйлчилгээнд 
зориулсан ДЭМБ-аас гаргаж буй анхны удирдамж. Энэ удирдамж нь одоо хэрэгжиж 
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буй ХСВ-ээс урьдчилан сэргийлэх болон бусад цусаар дамжих вирүсийн халдварын 
цусны болон тарилга хийх үеийн аюулгүй байдлын, мөн мансууруулах бодис 
хэрэглэгчдийн эрүүл мэндэд зориулсан удирдамжууд төдийгүй зарим эмзэг 
бүлгийнхэн, түүний дотор ХДХВ-тэй өвчтөнүүдэд зориулсан удирдамжууд дээр 
нэмэлт байдлаар хэрэглэгдэх юм. (ДЭМБ-ийн энэ удирдамжийн 2.4 -ийг харна уу)

Энэхүү удирдамж нь 2016 онд дахин шинэчлэгдэнэ. 2016 он хүртэл хугацаанд шинээр 
зарим эмүүд батлагдах төлөвтэй байгаа тул ДЭМБ-аас тэр хугацаанд одоогоос 12 
сарын дараа шинэ гарч буй эмүүдийг хамарсан дунд хугацааны удирдамжийг  
гаргана.
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2. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1 ХСВ-ийн тархалтын судалгаа
Сүүлийн үеийн тоогоор дэлхий даяар 185 сая хүн ХСВ-ийн халдвартай амьдарч 
байгаа ба үүнээс жил тутам 350 мянган хүн ХСВ-ээр нас барж байна гэсэн тоо байна.
1,2 Энэ вирүсээр халдварласан ихэнх хүмүүс нь халдвар авсан гэдгээ мэддэггүй бөгөөд 
оношлогдсон хүмүүсийн олонх нь эмчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа юм.3  

Эмчилгээнд хамрагдсан ихэнх хүмүүст эмчилгээ нь үр дүнтэй бөгөөд эмчилгээний үр 
дүн нь бага болон дунд орлоготой орнуудад өндөр хөгжилтэй орнуудтай ойролцоо 
гарсан байна.4 ХСВ-ийн архаг халдвартай хүмүүсийн гуравны нэг нь элэгний цирроз 
эсвэл элэгний хавдар болох магадлалтай.5 

ХСВ-ийн халдварын тархалт нь дэлхий дээр харилцан адилгүй байна. (Хүснэгт 2.1) 
Улс орнуудыг өвчлөлийн дарамтаар бүсчилж хуваавал ХСВ-ийн тархалт нь Төв болон 
Зүүн ази, Хойд Африк, Ойрх дорнодод хамгийн өндөр байгаа юм. Азийн орнууд хүн 
ам ихтэйг тооцож үзвэл Өмнөд болон Зүүн Азид хамгийн олон хүн ХСВ-ийн 
халдвартай амьдарч байна. 

Хүснэгт 2.1 Дэлхийд ХСВ-ийн тархалтыг бүс нутгаар 

Бүс нутаг Тархалт (%) Халдвартай хүмүүсийн тоо

Ази номхон далайн орнууд 1.4 >2.4 сая

Төв Ази 3.8 >2.9 сая

Зүүн Ази 3.7 >50 сая

Өмнөд Ази 3.4 >50 сая

Зүүн өмнөд Ази 2.0 >11 сая

Австрали 2.7 >0.6 сая

Карибын тэнгисийн орнууд 2.1 >0.7 сая

Төв Европ 2.4 >2.9 сая

Зүүн Европ 2.9 >6.2 сая

Баруун Европ 2.4 >10 сая

Анд Латин Америк 2.0 >1.0 сая

Төв Латин Америк 1.6 >3.4 сая

Өмнөд Латин Америк 1.6 >0.9 сая
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Бүс нутаг Тархалт (%) Халдвартай хүмүүсийн тоо

Халуун орны Латин Америк 1.2 >2.3 сая

Хойд Африк ба Ойрх Дорнод 3.6 >15 сая

Хойд Америк 1.3 >4.4 сая

Номхон далайн улсууд 2.6 >0.2 сая

Төв Сахарын Африк 2.3 >1.9 сая

Зүүн Сахарын Африк 2.0 >6.1 сая

Өмнөд Сахарын Африк 2.1 >1.4 сая

Баруун Сахарын Африк 2.8 >8.4 сая
Эх сурвалж: Adapted from Mohd Hanafiah et al., 20131

Хүн амын тодорхой зарим бүлгүүд нь ХСВ-ийн халдвар авах өндөр эрсдэлтэй байдаг. 
Эдгээр бүлгүүдийн ХСВ-ийн халдварын тойм тоог хүснэгт 2.2-т харуулсан байна. 
ХСВ-ийн халдварын эрсдэлд хүчин зүйлүүд нь газарзүйн бүс нутаг болон судлагдаж 
буй хүн амнаасаа хамаарч нэлээд ялгаатай байна. Нийт хүн амын дунд болон өндөр 
эрсдэлтэй бүлэгт ХСВ-ийн шинжилгээг нэмэгдүүлэх, тандалтыг сайжруулах зэрэг нь 
ХСВ-ээр оношлогдож байгаа хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлэх төдийгүй ХСВ-ийн 
халдварын тархалтыг сайн ойлгоход нэн чухал алхмууд юм.
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2.1.1 Халдвар дамжих замууд
Хүснэгт 2.2 ХСВ-ийн халдварын эрсдэл өндөртэй бүлгүүд

Бүлэг Тайлбар

Мансууруулах бодис 
тариагаар хэрэглэгч 
хүмүүс 6

Мансууруулагч бодис тариураар хэрэглэдэг хүмүүс нь 
халдвар авах эрсдэл өндөртэй байдаг. Дэлхийд 
мансууруулах бодис тарьж хэрэглэдэг хүмүүсийн дунд 
вирүсийн тархалт 67% тай байна. 

Халдвартай цусан 
бүтээгдэхүүн эсвэл 
ариутгалын үйл 
ажиллагаа хангалттай 
хийгдээгүй халдвартай 
эмнэлгийн байгууллагад 
мэс ажилбар хийлгэж 
хүмүүс 7-16

ХСВ-ийн халдварын эрсдэл нь эмнэлгийн ажилбарууд 
хийгдэж байгаа давтамжаас хамааран янз бүр байдаг. 
(жишээ нь:тариа хийлгэж байгаа тоо/хүн/жил) бас 
тарилгад хяналт тавьж байгаа түвшин. Тарилга ихээр 
хийгдэж байгаа болон ариутгалын хяналт бага хийгдэж 
байгаа газарт нийт хүн амын дунд ХСВ-ийн тархалт 
өндөр байдаг. (жишээ нь: 2008 онд Египетэд NAT 
шинжилгээгээр хүн амын 9.8% нь  ХСВ-ийн архаг 
халдвартай болох нь тогтоогдсон байна)

ХСВ-ийн халдвартай 
эхчүүдээс төрсөн хүүхдүүд 
17,18

ХСВ-ийн халдвар нь ХДХВ-гүй эхээс төрхөд 
халдварын эрсдэл нь 4-8% бол ХДХВ-ийн халдвартай 
эхчүүдэд 17-25% гэж тооцоологдсон байна. 

Бэлгийн хамтрагч нь 
ХСВ-ээр өвчилсөн хүмүүс 
19,20-23

ХСВ нь ХДХВ-ээр халдварлаагүй эсрэг хүйстний 
хосууд болон ижил хүйст  хосуудын дунд бэлгийн 
замаар дамжих эрсдэл бага буюу эрсдэлгүй юм. ХСВ-
ийн бэлгийн замаар халдварлах эрсдэл нь ХДХВ-ийн 
халдвартай нягт холбоотой. 

ХДХВ-ийн халдвартай 
хүмүүс 23-31

ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүс тэр тусмаа ижил хүйст 
хосууд хамгаалалтгүй бэлгийн хавьталд ороход ХСВ- 
ийн халдвар авах эрсдэл өндөртэй. 

Хамраар мансууруулах 
бодис татдаг хүмүүс 32

Кокайныг хамар луугаа сорж хэрэглэдэг хүмүүс нь 
ХСВ-ийн өндөр эрсдэлтэй (жишээ нь кокайныг 
амьсгалын замаар). 

Шивээс болон биеэ 
цоолуулж байсан хүмүүс 33

Шивээс болон биеэ цоолуулж байсан хүмүүс нь шивээс 
хийлгэж байгаагүй хүмүүсийг бодвол ХСВ-ийн тархалт 
нь өндөр байдаг (odds ratio = 2.24, 95% CI 2.01,2.50).
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Эмнэлгээс шалтгаалсан халдвар
ХСВ-ийн халдварын тархалт нь бага болон дунд орлоготой орнуудад эрүүл мэндийн 
ялгаатай байдалтай нягт холбоотой байдаг. ХСВ-ийн халдвар нь ихэвчлэн зүү 
тариурын аюулгүй байдлыг сайн хангаагүй болон бөөрний гемодиализ хийлгэх, цус 
цусан бүтээгдэхүүнийг хяналтгүйгээр юүлэх зэрэг ажилбараар дамждаг.15,34 Дэлхий 
дээр жил бүр 8-12 тэрбум тариа хийгддэг ба үүнээс 50% нь аюулгүй байдал 
хангалгүйгээр хийгддэг гэж үздэг 35 (ихэвчлэн Сахарын Африк болон Азид). ДЭМБ-
ийн цусны аюулгүй байдлын талаар гаргасан 2011 оны тайлангаар 39 орон нь цус 
сэлбэхдээ цусаар дамждаг халдварт өвчнүүдийг байнга шалгадаггүй гэсэн байна.36 
Эмнэлгийн шалтгаалсан халдвараас болж ХСВ-ийн халдварын том тархалт үүсэж 
байгааг хамгийн сайн харуулж буй жишээ бол Египетийн тарилгын аюулгүй байдлыг 
хангаагүй үйл ажиллагаа юм.8 ХСВ-ийн тархалт нь зарим газруудад 25% хүртэл 
байдаг. Өндөр хөгжилтэй орнуудад ч ХСВ-г цусанд хянахаас өмнө цус сэлбүүлж 
байсан хүмүүс нь эрсдэлт бүлэгт ордог. Цусны аюулгүй байдлыг бүрэн хангахын тулд 
аюулгүй бөгөөд хүртээмжтэй нөөцийг бий болгохдоо цусыг 100% шалгаж байх 
хэрэгтэй юм. ДЭМБ-аас цус авах болон тариа хийх, түүнтэй ижил төрлийн 
ажилбаруудын шилдэг туршлагын удирдамжийг боловсруулсан билээ.37 

Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгчид
Дунд болон өндөр орлоготой орнуудад ХСВ-ийн халдвар нь ихэвчлэн мансууруулах 
бодисыг судсанд тарьж хэрэглэхдээ ариутгаагүй тариур болон халдварласан эмийн 
уусмал хэрэглэсэн хүмүүст тархсан байдаг. Тойм тоогоор 148 оронд ойролцоогоор 16 
сая хүн одоогоор мансууруулах бодис тарьж хэрэглэж байгаа ба үүний 10 сая орчим 
нь ХСВ–ийн халдвартай гэсэн тооцоо байна.6 Мансууруулах бодисыг судсандаа тарьж 
хэрэглэдэг ялангуяа ХСВ-ийн халдвартай тэдгээр хүмүүс нь бүх төрлийн нас баралт 
өндөртэй байдаг ба эдгээр хүмүүс нь нийгэм эдийн засгийн хувьд доогуур давхаргад 
байдаг, мөн эмнэлгийн үйлчилгээ муу байгаа зэрэгтэй холбоотой.38

Эхээс хүүхдэд халдвар тархах
ХСВ нь эхээс хүүхдэд халдвар халдах магадлал 4-8% байдаг бол эх нь ХСВ болон 
ХДХВ-ийн давхар халдвартай тохиолдолд халдварлах магадлал 17-25% байдаг 
(Хүснэгт 2.2).17,18 

Бэлгийн замаар дамжих халдвар
Эсрэг хүйстэн хосуудад ХСВ нь халдвар элбэг тохиолдохгүй.39 ХСВ-т халдвартай 
хүмүүс тэр тусмаа ижил хүйстэй эрэгтэйчүүдийн дунд бэлгийн замаар халдварлах 
эрсдэл их.40 Сүүлийн жилүүдэд Европ, Австрали болон Америкт ижил хүйстэй 
эрэгтэйчүүдийн дунд ХСВ–ийн халдварын тархалт өндөр байна. Энэ нь бэлгийн 
замын халдвар болон тариураар бус одоогоор бүртгэгдээгүй эмийн хэрэглээтэй 
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холбоотой байж болох.41,42  ХДХВ-ийн халдвартай эсрэг хүйстэн хосууд нь ХСВ-ийн 
халдвартай бол бэлгийн замаар халдварлах магадлал өндөр. Эдгээр халдвар болон 
бэлгийн замын халдвар бусад цусаар дамжих өөр мансууруулах бодисын хэрэглээ 
эсвэл кокайныг хамар луугаа сорж хэрэглэж байгаа соруурыг дамжуулан хэрэглэж 
байгаатай холбоотой байж болно.41

Бусад
ХСВ-ийн халдварын  тархах бусад зам нь хамраар мансууруулах бодис хэрэглэх, 
бусад замаар цусаар дамжих тухайлбал эмнэлгийн ажилтнаас, гоо сайхны 
ажилбарууд, шивээс хийлгэх, биеэ цоолуулах  зэргээр дамжиж болно.33,43 

2.1.2 Хавсарсан халдварууд

ХДХВ/ХСВ хавсарсан халдвар
ХДХВ/ХСВ нь ижилхэн замаар дамждаг ба дэлхий дээр одоогоор 4-5 сая хүн энэ 2 
вирүсээр халдварласан байна гэсэн тооцоо байна.44

Ретровирүсийн эсрэг эмчилгээ буюу РВЭ өргөн тархсанаар ХДХВ-тaй холбоотой 
нөхцөлт халдварууд буурч харин ХСВ–тэй холбоотой элэгний өвчлөл нь ХДХВ 
өвчлөлөөс түрүүлж нас барах нь тэргүүлэх шалтгаан болж байна.45

ХВВ ба ХСВ-ийн давхар халдвар
ХВВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвар нь Ази, Сахарын Африк ба Өмнөд Америкийн 
ХВВ-ийн тархалт өндөртэй орнуудад ихэвчлэн тохиолддог. Зарим нэгэн газруудад 
ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн 25% нь ХВВ-ээр давхар халдварласан байдаг. 46-51 
ХВВ болон ХСВ-ийн хавсарсан халдварыг 9-р бүлэгт дэлгэрэнгүй танилцуулна.

Сүрьеэ болон ХСВ-ийн хавсарсан халдвар
ХСВ-ийн халдварын эрсдэл өндөртэй бүлэг нь сүрьеэгийн халдвар авах эрсдэлтэй 
байдаг. Үүнээс гадна сүрьеэгийн тархалт өндөртэй олон оронд цус, цусан 
бүтээгдэхүүний хяналт сул байна. Сүрьеэ нь ХДХВ тодорхойлогч өвчлөлүүдийн дотор 
хамгийн өргөн тархсан ба энэ нь ХДХВ-тэй холбоотой нас баралтын тэргүүлэгч 
шалтгаан юм. Тариураар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүс нь сүрьеэгийн эрсдэл 
өндөртэй байдаг. Эдгээр нь ХДХВ-тэй хүмүүсээс үл хамаарсан байна. Судсаар 
мансууруулагч бодис хэрэглэгч сүрьеэтэй хүмүүсийн 2/3 хувьд нь ХСВ-ийн эсрэг бие 
тодорхойлогддог. ХДХВ-тэй мансууруулагч бодис судсаар хэрэглэдэг хүмүүсийн 
сүрьеэтэй болох эрсдэл нь мансууруулах бодис хэрэглэдэггүй хүмүүстэй харьцуулахад 
2-6 дахин их байна. Шоронгийн хоригдлууд нь ХСВ авах өндөр эрсдэлтэй ба эдгээр 
нь мөн сүрьеэгийн давхар халдвар авах эрсдэлтэй байдаг. Жирийн хүмүүстэй 
харьцуулахад шоронд хоригдож байгаа хүмүүсийн сүрьеэ авах эрсдэл 23 дахин их 
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байна.52,53 ХСВ-ийн эмчилгээнд хамрагдах гэж байгаа хүмүүсийг идэвхтэй сүрьеэтэй 
эсэхийг шинжлэх хэрэгтэй ба энэ нь вирүст хепатит болон ХДХВ зэрэгт хэрэглэгдэж 
байгаа эмүүдийн хоруу чанар тэдгээрийн хоорондын үйлчилгээ зэргийг тодорхойлоход 
чухал хэрэгтэй юм. 

2.2 Хепатит С вирүс 
ХСВ нь жижигхэн, эерэг мушгиатай, 9.6 нм урттай РНХ агуулсан вирүс юм. Генийн 
дарааллыг нь 1989 онд54 анх удаа нээсэн ба уг вирүс нь Hepacivirus-ийн төрөл 
флавивиридийн бүлд хамаарагдана.55,56 Энэ вирүс нь геномын хувьд нэлээд 
хувирамтгай ба олон генотип, субгенотипээс бүрддэг.57 ХСВ-ийн генотип болон 
субгенотип нь дэлхийн өнцөг булан бүрт харилцан адилгүй байдаг (зураг 2.1). Зарим 
нэгэн генотип нь эмчлэхэд амархан иймээс генотипээс хамаарч эмчилгээний хугацаа 
болон эмийг ялгаатайгаар зөвлөж байна. Тийм учраас өвчтөнд вирүсийн генотипийг 
тодорхойлж эмчилгээ хийх нь чухал юм. Гэвч одоо гарч байгаа эмүүд нь бүх 
генотиптэй хүмүүст ижилхэн болсон тул энэ зөвлөмжийг  өөрчлөх боломжтой. 

ЗУРАГ 2.1 ХСВ-ийн генотипийн дэлхийн тархалт 

Эх сурвалж: Hussain Z. Genomic heterogeneity of hepatitis viruses (A–E): role in clinical implications and treatment. In: 
Serviddeo G, editor. Practical management of chronic viral hepatitis. Rijeka, Croatia: InTech; 2013. 
(www.intechopen.com/books/practical-management-of-chronic-viral-hepatitis/genomic-heterogeneity-of-hepatitis-viruses-a
-e-role-in-clinical-implications-and-treatment, 2014 оны 2 сарын 10).
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2.3 ХСВ-ийн халдварын явц
ХСВ нь элэгний цочмог болоод архаг үрэвсэл үүсэх нэг том шалтгаан. Халдвар 
авснаас хойш 6 сарын дотор вирүс арилахгүй бол ХСВ-ийн цочмог үрэвсэл гэж үзнэ. 
Энэ нь ихэнхдээ эмнэлзүйн шинж тэмдэг бага байх ба зөвхөн цөөн тохиолдолд амь 
насанд аюултай хүнд хэлбэрээр илэрнэ. ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн 15-40% нь 
өөрөө аяндаа эдгэрнэ. Үлдсэн хүмүүсийн 55-85% нь ХСВ-ийг эмчлүүлэхгүй бол насан 
туршдаа ХСВ-тэй явах бөгөөд үүнийг нь ХСВ–ийн архаг халдвар гэж нэрлэдэг. ХСВ-
ийн эсрэг anti-HCV нь цочмог үрэвслийн үед бий болох ба энэ нь насан туршдаа 
байдаг. Anti-HCV эерэг гарсан хүмүүст нуклейн хүчлийн шинжилгээ болох ХСВ-РНХ 
оношилгоо хийж вирүс байгаа эсэхийг тодорхойлж үүгээр ХСВ архаг халдвар байна 
гэсэн оношийг баталдаг.58,59 ХСВ-ийн архаг халдварыг эмчлэхгүй орхивол элэгний 
цирроз, дутмагшил болон элэгний хавдар зэрэг өвчнүүдэд хүргэх магадлалтай 
(элэгний эсийн өмөн зураг 2.2). ХСВ–ийн халдвартай өвчтөнүүдийн 15-30% нь 20 
жилийн дотор элэгний циррозтой болох эрсдэлтэй.60,61,62 Элэгний циррозтой хүмүүст 
элэгний хавдар үүсэх эрсдэл нь ойролцоогоор жил тутамд 2-4% байдаг.63

ЗУРАГ 2.2 ХСВ-ийн халдварын явц

Элэгний хавдар ба цирроз үүсэх эрсдэл нь тухайн хүний биеийн байдал, зан үйлтэй 
холбоотой. Тухайлбал эрэгтэй хүн архи хэрэглэдэг, ХВВ, ХДХВ-ийн давхар 
халдвартай, дархлалын дутмагшилд орсон өвчтөнүүд нь элэгний цирроз болон 
элэгний эсийн өмөн үүсэх эрсдэл өндөр.64 ХСВ-тэй холбоотой өвчнүүд нь зөвхөн 
элгээр зогсохгүй. ХСВ–ийн халдварын улмаас гломерулонефрит, тиройдит ба 
Шегьрены хамшинж, инсулинд дасалтай 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин, арьсны 
порфири, чонон яр үүснэ. ХСВ-ийн  архаг халдвартай өвчтөнүүд нь ядрах, сэтгэл 
гутрал ба ой сэтгэцийн үйл ажиллагааны доройтолд орж болно.65 Энэ нь вирүс 
тархинд очиж өсөж үржиж байгаатай холбоотой байж болно. Гэвч одоогоор эдгээр 
илрэлийн шалтгаан ба ХСВ-ийн архаг халдварын хоорондын холбоо тодорхой бус 
байна.66 
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ХДХВ/ХСВ хавсарсан халдварын явц

ХДХВ-ийн ко-халдвар нь ХСВ-ийн халдварын явцад муугаар нөлөөлдөг. Давхар 
халдвартай хүмүүст элэгний өвчлөл нь гүнзгийрч ээнэгшил алдагдсан элэгний цирроз, 
хавдар болохдоо амархан буюу явц нь хурдан байдаг. Тэр тусмаа дархлалын 
дутмагшилтай хүмүүст энэ нь илүүтэй мэдэгддэг (CD4 тоо <200 cells/mm3 ).67-70 

Өндөр хөгжилтэй орнуудад ХСВ-тэй холбоотой элэгний өвчлөлийн нас баралт нь 
ХДХВ-тэй амьдарч байгаа хүмүүсийн нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа 
бөгөөд тухайлбал Америкт нас баралтын 47 орчим хувийг эзэлж байна. ХСВ-ийн 
халдвар нь ХДХВ-ийн халдварыг хурдасгадаг нь одоогоор тодорхойгүй байна. Европт 
хийсэн 2 том судалгаагаар РВЭ эхэлсний дараа CD4 тоо нэмэгдэх нь ХДХВ ба ХСВ-
ийн давхар халдвартай хүмүүсийг ХСВ-ийн дан халдвартай хүмүүстэй харьцуулахад 
удаан байсан нь тогтоогджээ. ХДХВ ба ХСВ-ийн давхар халдвартай хүмүүст ХДХВ 
халдварын өвчлөл нь амархан газар авч байсан ба CD4 эсүүдийн тоо ихсэхэд муугаар 
нөлөөлж байлаа.73-77

ХДХВ-ийн өвчлөл дээрх ХСВ-ийн халдварын судалгаа нь магадгүй тариураар 
мансууруулах бодис хэрэглэх гэх зэрэг эрүүл мэндийн муу зан үйлтэй холбоотой байж 
болох юм.78,79 ХДХВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдэд элэгний хавдар нь залуу хүмүүст  
богино хугацаанд тохиолдох нь элбэг.80

2.4 ХСВ-ийн урьдчилан сэргийлэлт
ХСВ-ийн халдвараас сэргийлэх вакцин байхгүй. ХСВ-ийн халдвараас сэргийлэхдээ 
халдварт өртөх эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. Гэвч энэ нь нэлээд түвэгтэй 
асуудал юм. Хүн амын янз бүрийн бүлгүүд халдварыг олон төрлийн замаар авдаг 
учраас Вирүст өртөх эрсдлийг бууруулах нь их түвэгтэй. Одоогоор дэлхий дээр ХСВ-
ийн халдвар нь ихэвчлэн эмнэлгийн нөхцөлд халдваргүйтэл сайн хангаагүй 
ажилбараас тухайлбал тариурыг дахин хэрэглэж байгаагаас болж байна. ХСВ-ийн 
халдвар нь эмнэлгийн нөхцөлд цус цусан бүтээгдэхүүнийг сэлбэх үед anti-HCV эерэг 
эсэхийг хянаагүй цус, цусан бүтээгдэхүүнийг сэлбэх үед халдвар авч байна. ДЭМБ-аас 
ХСВ-ийн халдвараас сэргийлэх удирдамж зөвлөмжийг гаргасан билээ (хүснэгт 2-3).

Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгчид нь халдвар авах өндөр эрсдэлтэй ба  энэ нь 
бохирдсон зүү тариурыг хэрэглэхээс гадна тариурын бус эмийн хэрэглээтэй холбоотой 
юм. ДЭМБ, НҮБ-ийн мансууруулах бодис гэмт хэргийн байгууллага болоод ХДХВ-
ийн хөтөлбөрийг судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгчдийг ХДХВ-ийн халдвараас 
хамгаалах үйлчилгээ болон эмчилгээнд хамруулах үндсэн 9 үйл ажиллагааны багцыг 
боловсруулсан (хүснэгт 2-4). Энэ нь эдгээр хүмүүсийг ХСВ-ээс хамгаалах болон 
хепатитын менежменттэй холбоотой түүнчлэн судсаар мансууруулах бодис 
хэрэглэгчдэд ХСВ-ийн тархалтаас сэргийлэх удирдамжийг ДЭМБ-аас  боловсруулсан 
юм (хүснэгт 2-5).
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Хүснэгт 2.3 ХСВ-ийн халдвараас эмнэлгийн нөхцөлд урьдчилан сэргийлэх ДЭМБ-
ийн  заавар

Удирдамж болгож байгаа бичиг баримт:
• Гарын эрүүл мэнд үүнд мэс заслын үед гар бэлтгэх угаах болон бээлий хэрэглэх
• Хурц үзүүртэй зүйлс болон хог хаягдлыг хаях үүний аюулгүй ажиллагаа
• Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй цэвэрлэгээ
• Донорын цусны шинжилгээ
• Аюулгүй цусны хангамжийг сайжруулах 
• Эрүүл мэндийн ажилчдын сургалт

Эх сурвалж   

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд гарын ариун цэврийн талаарх ДЭМБ-ын удирдамж. 
Geneva: World Health Organization; 2009. (http:// 
whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf, accessed 20 January 2014). 

Аюулгүй үр хөндөлт: Эрүүл мэндийн системд техникийн болон бодлогын удирдамж. Second 
edition. Geneva: World Health Organization; 2012. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_ eng.pdf, accessed 20 January 
2014). 

Аюулгүй цус сэлбэх нь нийтээр нэвтрэх. Geneva: World Health Organization; 2008. 
(http://www. who.int/bloodsafety/publications/UniversalAccesstoSafeBT.pdf, accessed 20 January 
2014). 

Цусны донорын сонгох: цус өгөх нь үнэлэх хандивлагч тохиромжтой удирдамж. Geneva: 
World Health Organization; 2012. 
(http://www.who.int/bloodsafety/publications/bts_guideline_donor_ suitability/en/index.html 
2012, accessed 20 January 2014). 

ДЭМБ-ын удирдамж: Цус авах хамгийн шилдэг туршлага. Geneva: World Health Organization; 
2010. (http://www.who.int/injection_safety/sign/drawing_blood_best/en/index.html, accessed 20 
January 2014). 
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Хүснэгт 2.4 ДЭМБ /Мансууруулах бодистой тэмцэх газар/ ДОХ болон судсаар 
мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүсийн эмчилгээ үйлчилгээний дэлгэрэнгүй багц

Арга замууд
• Зүү тариурын программ үүнд бусад мансууруулах бодис хэрэглэх бусад багаж
• Опойдын орлуулах эмчилгээ болон бусад мансууруулах бодисын хараат байдлыг 
эмчлэх эмчилгээ.

• ХДХВ-ийн шинжилгээ болон зөвлөгөө өгөх.
• Ретровирүсийн эсрэг эмчилгээ
• Бэлгийн замаар халдварлах өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээ
• Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүсийн бэлгийн хамтрагчдад 
зориулсан бэлгэвчийн программ

• Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүсийн бэлгийн хамтрагчдад 
зориулсан мэдээлэл ухуулга сурталчилгааны материал

• Вирүст хепатитийн вакцинд хамруулах болон эмчилгээ оношилгоо
• Сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх оношилгоо болон эмчилгээ

Эх сурвалж

WHO, UNODC, UNAIDS. Улс орнуудын ХДХВ-ийн урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээ, 
үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох техникийн гарын авлага 2012 Revision. Geneva: World Health 
Organization; 2012. (http://www.drugsandalcohol.ie/19190/1/IDU-Technical_Guide_2012_ 
Revision.pdf accessed 30 January 2014).
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Хүснэгт 2.5 Өмнө дурьдсан 2.4 хүснэгтэнд нэмэлтээр ДЭМБ-аас судсаар 
мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүсийг ХСВ-ийн халдвараас сэргийлсэн 
зөвлөмжүүд.

Зөвлөмж
• Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүст ХВВ-ийн вакцин санал болгох
• Олноор оролцоход зориулсан урамшуулал санал болгох судсаар мансууруулах 
бодис хэрэглэдэг хүмүүст зориулж ариутгасан зүү тариурын программ бий 
болгох

• Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүст ХСВ-ийн халдварыг 
бууруулахад үе тэнгийнхнийх нь оролцоог ашиглах.

• Опиойдын хараат эмчилгээний эсрэг опойд орлуулах эмчилгээг санал болгох
• ХСВ-ийн эрсдэлтэй зан үйл болон тариурын эмийн хэрэглээг бууруулах ХСВ ийн 
эмчилгээнд сайн оролцохыг дэмжих

• Хепатитын эрүүл мэндийн эмчилгээнд опойдын хараат байдлыг эмчлэх 
эмчилгээг нэгтгэж оруулах

• Хепатитын бэлгийн замаар дамжих эрсдэл нь өртөх шалтгаанаасаа хамаараад 
янз бүр  байдаг

• Эсрэг хүйсийн хосуудад бэлгийн замаар дамжих халдвар нь бага байхад ижил 
хүйстэй ХДХВ-ийн халдвартай эрэгтэйчүүдэд хамгийн өндөр байдаг.

Эх сурвалж 
Мансууруулах бодис судсаар хүмүүсийн дунд вирүст хепатит В, С-ийн урьдчилан сэргийлэх 
тухай удирдамж. Geneva: World Health Organization; 2012. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75357/1/9789241504041_ eng.pdf, accessed 20 January 
2014). 

ДЭМБ-опойдын шалтгаант сэтгэцийн тусламжтайгаар эмийн эмчилгээ хийх удирдамж. Ge-
neva: World Health Organization; 2009. (http://www.who.int/substance_abuse/publications/ 
opioid_dependence_guidelines.pdf, accessed 20 January 2014).

ХСВ-ийн халдвар бэлгийн замаар халдаж байгаа халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд 
зориулсан одоогийн удирдамжуудыг хүснэгт 2-6 д нэгтгэсэн болно.
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Хүснэгт 2.6 ДЭМБ-ийн ХСВ-ийн халдвар бэлгийн замаар дамжихаас сэргийлэх 
удирдамж

Удирдамжийн чиглэл
• Бэлгэвчийг байнга зөв хэрэглэх талаарх сурталчилгаа
• Биеэ үнэлэгчдийн байнгын хяналт 
• Ялгаварлан гадуурхах болон бэлгийн хүчирхийллийг багасгах эрүүл мэндийн 
болон нийгмийн үйлчилгээг эмзэг бүлгийнхэнд дээшлүүлэх үйл ажиллагааг 
нэгтгэх

Тайлбар 
Нийгмийн эрүүл мэндийн арга зөвлөмжийн: ХДХВ, ДОХ, бага ба дунд орлоготой улс оронд 
биеэ үнэлэгч бусад бэлгийн замаар дамжих халдварын урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээ. 
Geneva: World Health Organization; 2012. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77745/1/9789241504744_eng.pdf, accessed 20 January 
2014). 
 ХДХВ, ДОХ-ийн халдвартай, эрэгтэйчүүд, трансжендэр хүмүүсийн бэлгийн хавьталд ордог 
эрчүүдийн дунд бэлгийн замаар дамжих бусад халдварын урьдчилан сэргийлэх 
эмчилгээ.Geneva: World Health Organization, DepРВЭment of HIV/AIDS; 2011. 
(http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/msm_guidelines2011/en/, accessed 20 January 2014). 

ХСВ-ийн халдвартай эхээс хүүхдэд халдварлахаас урьдчилан сэргийлэх нь их 
түвэгтэй. Эхээс хүүхдэд халдварлахаас сэргийлэх батлагдсан арга байхгүй тул 
халдварыг бууруулах нь хэцүү байдаг. Төрөлтийн хэлбэр болоод эхийн сүүгээр 
хооллох нь халдвар дамжиж байгаатай холбоотой гэдгийг судалж харуулаагүй байна. 
Жирэмсний үед хэрэглэж болох ХСВ-ийн эмчилгээ гарсан үед энэ халдвараас 
сэргийлэх боломжтой болох юм.

2.5 ХСВ-ийн халдварын эрт илрүүлэлт
ХСВ-ийн халдварын эрт илрүүлэлтийг ХСВ-ийн ийлдэс судлалын шинжилгээгээр 
хийдэг. Хэрвээ эерэг гарвал нуклейн хүчлийн шинжилгээ болох ХСВ-РНХ илрүүлэх 
шинжилгээг хийж ХСВ-ийн архаг халдвартай болохыг тогтоодог.

ХСВ-ийн эрт илрүүлэлтийн нэлээд хэдэн урвалжууд нь үнэлэгдсэн мэдрэг чанар 
эерэг, сөрөг, урьдчилсан тоо зэргээрээ ДЭМБ-аар үнэлгээ хийгдсэн билээ.81 ХСВ-ийн 
халдвартай хүмүүс нь бусад цусаар дамжих вирүсийн халдвар тухайлбал ХВВ, 
ХДХВ-ийн халдварт өртсөн байж болох тул эдгээрийг оношлох нь чухал юм. Үүнээс 
гадна зарим нэгэн өндөр эрсдэлтэй бүлгүүдэд бусад халдваруудыг тухайлбал 
сүрьеэгийн халдварыг үзэх нь чухал юм. Жишээлбэл өндөр эрсдэлтэй бүлэг болох 
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ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүст шоронгийн хоригдлууд болон судсаар мансууруулах 
бодис хэрэглэгч хүмүүс зэрэг болно.

2.6 ХСВ-ийн халдвартай хүмүүст үзүүлэх үйлчилгээ
ХСВ-ийн халдвартай хүмүүс нь бага зэргийн фиброзтойгоос эхлээд элэгний цирроз, 
элэгний хавдартай гэх мэт нэлээд олон элэгний өвчнийг хамардаг. Элэгний циррозтой 
хүмүүс нь хэсэг хугацааны дараагаас ээнэгшил алдагдсан элэгний цирроз болж 
хэвлийн хөндийд ус хурж, улаан хоолой, ходоодны вений судасны өргөсөл түүнчлэн 
элэгний үйл ажиллагааны алдагдал, бөөрний дутагдал, цусан үжил зэрэг амь насанд 
аюултай өвчин болж хүндэрдэг. Эмчилгээнд оруулахаас өмнө заавал элэгний 
ээнэгшлийн эмнэл зүйн шинж тэмдэг, лабораторийн шинжилгээ, бодит үзлэг хийх 
ёстой. Элэгний өвчлөлийн үе шатыг тодорхойлохдоо элэгний биопсигоор эсвэл бусад 
инвазив бус арга хэрэглэж болно. Эдгээрийн талаар 6-р бүлгийн 2-т тодорхой 
дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байгаа. 

ХСВ-ийн халдварын үе шат нь өвчин хүнд үед орсон өвчтөнүүдийг тодорхойлох, 
хяналтыг сайжруулах, эмчилгээнд яаралтай хамруулах зэрэгт нэн шаардлагатай ба 
ээнэгшилтгүй элэгний циррозын үед орохоос өмнө эмчилгээг эхлэх хэрэгтэй юм. 
Өндөр орлоготой олонх орнуудад ХСВ-ийн архаг халдвартай боловч эмчилгээний 
эсрэг заалтгүй хүмүүс нь эмчилгээнд хамрагдах боломжтой гэж үздэг. Гэвч хөнгөн 
болон дунд зэргийн өвчлөлтэй ихэнх хүмүүс нь шинэ хоруу чанар багатай, илүү үр 
дүнтэй эм эмчилгээг хүлээж эмчилгээнд хамрагдахгүй байж болно. Бага болон дунд 
орлоготой орнууд тэр дундаа эмчилгээ хязгаарлагдмал байгаа орнуудад элэгний 
фиброзын үе шатыг тогтоож илүү хүнд өвчтэй байгаа өвчтөнүүдийг хамруулж болох 
юм (элэгний цирроз болон F2-оос илүү фиброзтой хүмүүс байж болох). 

ХСВ-ийн дан халдвартай болон ХВВ, ХДХВ, сүрьеэгийн давхар халдвартай, 
мансууруулах бодис хэрэглэдэг өвчтөнүүдэд зориулсан ДЭМБ-ын удирдамж зэргийг 
(2.4 хэсгээс хар) үзэж болно. ХСВ-ийн халдвартай зарим бүлэг хүмүүст архи 
согтууруулах ундааны хэт хэрэглээ ажиглагддаг ба энэ нь өвчнийг хүндрүүлнэ. 
ДЭМБ-аас гаргасан архи согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах зөвлөмжийг 6-р 
бүлгийн 1 хэсэгт дэлгэрэнгүй танилцуулснаас харна уу.
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2.7 ХСВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдийн эмчилгээ
ХСВ-ийн халдвар нь эмчлэгдэж болдог ба ХСВ-ийн эмчилгээнд орж ирж буй шинэ 
эмүүдийн дэвшил нь эмчилгээний үр дүнгийн хувийг байнга өсгөж байна. ХСВ-ийн 
архаг халдвартай өвчтөнүүдийг эмчлэх болон үр дүнг тодорхойлох нь урьдчилан 
сэргийлэх ашигтай талтай бөгөөд ХСВ-ийн эсрэг эмээр эмчлүүлж эдгэсэн хүмүүс нь 
дахин бусдад вирүс халдаахгүй. ХСВ-ийн эмчилгээ нь өвчтөний өөрийнх нь эрүүл 
мэндэд тустай нөлөөтэй ба фиброзын бүх шатанд  байгаа хүмүүст элэгний хавдар 
үүсэх эрсдлээс 75 ба түүнээс их хувиар хамгаалдаг. Энэхүү удирдамжийг бичиж байх 
үед буюу 2013 оны 12 сард нийт 6 эм ХСВ-ийн эмчилгээнд батлагдсан билээ. Үүнд 
стандарт ИФН, Пэг-ИФНα, РБВ, протеазын саатуулагч болох боцепревир, 
симепревир, телапревир, түүнчлэн нуклеотидын аналог полимеразын саатуулагч буюу 
софосбувир гэсэн 6 эм байна. Эмчилгээний дутагдалтай тал нь өндөр өртөгтэй, 
лабораторийн нарийн оношилгоо, нарийн мэргэжлийн эмч зэрэг шаардлагатай юм. 
Үүнээс гадна зарим нэг эмийн үр дүн хязгаарлагдмал, хоруу чанар ихтэй байдаг. 
Ойрын жилүүдэд ХСВ-ийн эмчилгээнд нэлээд олон эмүүд гарч ирнэ гэж харагдаж 
байгаа ба ДЭМБ нь энэхүү удирдамжид шинэ батлагдаж байгаа эмүүдийг оруулж 
хэсэг хугацааны дараагаар шинэчлэн боловсруулна. ХСВ-ийн эмчилгээ эхлэхээс өмнө 
генотипийг нь шинжилснээр эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг тогтоож болдог. Харин 
протеазын саатуулагч болох боцепревир, симепревир, телапревир нь зөвхөн генотип 
1-ийн халдварын үед хэрэглэхээр батлагдсан. Одоогоор генотип 1-ийн халдварын үед 
Пэг-ИФН, РБВ ба протеаз саатуулагч эсвэл нуклеотид полимеразын саатуулагчийн 
хосолсон эмчилгээ хийж байгаа бөгөөд эдгээр нь SVR өндөр байгаа. SVR гэдэг нь 
ХСВ-РНХ илрүүлэх шинжилгээгээр эмчилгээ дууссанаас хойш 3 юмуу 6 сарын 
дараагаар ХСВ-РНХ-ийн шинжилгээ сөрөг гарахыг хэлнэ.84-87 Пэг-ИФН, РБВ эсвэл 
софосбувиртэй хосолсон эмчилгээг генотип 2, 3-ын үед хэрэглэнэ.88,89 

Генотип 4-өөр өвчилсөн өвчтөнүүдийг софосбувир, Пэг-ИФН, РБВ-тай эмчлэхэд 
генотип 1-тэй өвчтөнүүдтэй ойролцоо эмчилгээний үр дүн үзүүлж байжээ. Харин 
генотип 5 болон 6-тай өвчтөнүүдэд хийсэн жижиг судалгаагаар генотип 2, 3-тай 
өвчтөнүүдэд хийж байгаатай ойролцоо үр дүнг үзүүлсэн байна.90,91 Энэ бүлгүүдэд том 
хэмжээний судалгаа хийж эдгээр судалгааны үр дүнг эмчилгээнд үр дүнтэй болон үр 
дүнгүй байхыг урьдчилан хэлэх маркеруудыг тодорхойлох шаардлагатай. ХСВ-ийн 
халдварын үед өвчтөн зарим эмчилгээний үеийн хоруу чанарын улмаас байнгын хараа 
хяналтанд байх ёстой.92,93,94

2.8 Эмчилгээний өртөг
ХСВ-ийн эмчилгээг өвчтөнүүдэд олгоход хамгийн том бэрхшээл нь эмчилгээний өртөг 
өндөр, мэргэшсэн эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг байнгын хяналтад байлгах, 
лабораторийн сайн тоног төхөөрөмжтэй байх зэрэг болно. Эмчилгээний хөтөлбөрийг 
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хэрэгжүүлснээр зөвхөн өвчтөнд эрүүл мэндийн үр ашигтайгаас гадна дахиж 
халдварыг цааш тараахгүй болох тул тархалтыг бууруулах ач холбогдолтой юм. 
Өндөр орлоготой орнуудад ХСВ-ийн эмчилгээ Пэг-ИФН/РБВ эсвэл Пэг-ИФН/РБВ 

болон телапривер, боцепревирийн эмчилгээ нь үнэ өртгийн хувьд ашигтай гэж 

үнэлэгдсэн байна.95,96 Үүнээс гадна өндөр хөгжилтэй орнуудад Пэг-ИФН/РБВ 
эмчилгээ нь судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүст хийх нь өртгийн хувьд 
ашигтайг харуулж байна.97,98

Бага болон дунд орлоготой орнуудад эмчилгээний өртгийн үр ашигтай байдлын 
судалгаа  хомс багаад Египет болон Вьетнам зэрэг оронд үнэлгээ хийсэн байна. 99,100 
Эдгээр орнуудад эмийн хүрэлцээ нь хязгаарлагдмал ба зөвхөн өвчний хүнд хэлбэртэй 
хүмүүсийг эмчлэх нь өртгийн хувьд хамгийн үр дүнтэй арга байж болох юм. 100
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3. БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМУУД 

ДЭМБ-ийн ерөнхий том зорилго нь бүх хүмүүст эрүүл мэндийг боломжит дээд 
хэмжээнд хүргэх явдал юм. Энэхүү удирдамж нь НҮБ-ийн хүний эрхийн түгээмэл 
тунхаглалын зарчимуудыг баримтлан боловсруулагдсан болно. ХСВ-ийн халдвар авсан 
хүмүүс нь ялгаварлан гадуурхуулж гутаан доромжлогдсон байдаг. Иймээс энэхүү 
удирдамж нь ХСВ-ийн эмчилгээнд оролцож, оношлуулж, оношилгоонд оролцохдоо 
мэдээлэлтэйгээр шийдвэр гаргах зэрэг хүний үндсэн эрх нууцлалын эрхийг хангасан 
байх шаардлагатай.

3.1 Хүний эрх
Энэхүү удирдамжийн гол дүрэм нь ХСВ-ийн халдвар авсан бүх хүмүүсийн хувьд 
хүний эрхийг хамгаалах юм. ХСВ-ийн халдвартай хүмүүс ихэвчлэн нийгэм, эдийн 
засгийн хувьд доод давхаргад байдаг бөгөөд эрүүл мэндийн үйлчилгээнд бага 
хамрагддаг, эмзэг бүлгийн хүмүүс байх ба энэ бүлгийнхэн нь нийгэмд гадуурхагдсан 
тухайлбал судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүс эсвэл шоронгийн хоригдол 
г.м байдаг. Тиймээс ХСВ-ийн эрт илрүүлэлт нь эдгээр хүмүүсийг ялгаварлан 
гадуурхах нөхцөл болж болохгүй. Тухайлбал эдгээр хүмүүст ажил олгох, боловсрол 
олгохоос татгалзах гэх мэт. Хүний эрхийг дэмжих болон шинжилгээ, оношилгоог 
ижилхэн хүртээмжтэй болгох нь энэ удирдамжийн баримталж байгаа зарчмуудын нэг 
юм. 

3.2 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах боломж нь хүний үндсэн эрх, нас, хүйс, арьс 
өнгө, нийгэм эдийн засгийн байдал, бэлгийн чиг хандлага, мансууруулах бодис 
хэрэглэх зэрэг зан үйлийн дадал гэлтгүй бүх хүнд нэгэн адил хамаарна. Бодлого 
боловсруулагчид нь 2006 онд Женевийн тунхаглалд тодорхойлогдсоноор эмзэг 
бүлгийнхнийг ялгаварлан гадуурхахаас хамгаалах болон нууцлалыг хадгалах 
зарчмуудыг баталгаажуулах хэрэгтэй.102

3.3 Үйлчилгээний заалт
ХСВ-ийн халдвартай хүмүүст чанартай эмчилгээ үйлчилгээ, эрт илрүүлэлт, өвчтөнд 
тогтмол хяналт шинжилгээг хүргэхийн тулд тодорхой хэмжээнд сургагдсан хүмүүс ба 
ялангуяа эмнэлгийн нөхцөл бололцоотой байх зэрэг нь шаардлагатай болдог. 
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Эмнэлгийн нөхцөл байдал нь ХСВ-ийн халдварын эмчилгээг өгч байгаа нөхцөл 
байдлаас хамаарч янз бүр байх боловч эмчилгээний хоруу чанар болон үр дүнг 
хянахад хэрэгтэй лабораторийн тоног төхөөрөмжөөс гадна эмийн зохистой хангалтыг 
шаарддаг (Пэг-ИФН-ийг хөргөгчид хадгалах г.м).

3.4 Эрүүл мэндийн нэгдсэн тусламж үйлчилгээ
ХСВ-ийн халдварласан хүмүүс ихэнхдээ эмнэлгийн нэмэлт тусламж үйлчилгээг 
шаарддаг. ХСВ-ийн халдварласан өвчтөнүүдэд сэтгэл гутралын эмгэг өндөр, 
oпойдийн донтогч их  байдаг. Үүнээс гадна ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүс 
нь нэмэлт эмчилгээ шаарддаг. 

Шоронгийн хоригдол болон шоронд хоригдож байсан хүмүүс, мансууруулах бодисыг 
судсаар хэрэглэдэг хүмүүст ХСВ-ийн халдвар их, эрсдэл өндөртэй. Мөн сүрьеэгийн 
халдвар ихтэй байдаг. Үүний дотроос олон эмэнд дасалтай идэвхтэй сүрьеэ элбэг 
байдаг. Иймд ХСВ-ийн халдварын эмчилгээ хийлгэх гэж байгаа өвчтөнүүдийн хам 
өвчнийг эрт оношилж эмчлэх нь чухал юм. Тухайн орон бүрд байгаа эмнэлгийн 
үйлчилгээг нэгтгэж эмнэлгийн нэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэх нь чухал. Эмнэлгийн 
нэгдсэн үйлчилгээг үзүүлэхэд олон нийтийн байгууллагын оролцоо, түүнтэй хамтран 
ажиллаж зөвшилцөх нь үндсэн зарчмуудын нэг нь юм.   
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4. АРГА АРГАЧЛАЛ

ДЭМБ-ийн удирдамжийг боловсруулах үйл явц
ДЭМБ-аас гаргасан эдгээр удирдамж нь 2012 оны ДЭМБ-ийн удирдамж боловсруулах 
гарын авлагад заасан стандартыг ашигласан болно.103,104 Удирдамж боловсруулах баг 
нь бүх сонирхогч талуудын төлөөллийг жигд оруулсан. ХСВ-ийн халдвартай 
хүмүүсийг төлөөлөх байгууллагууд болон мансууруулагч бодис судсаар хэрэглэгчдийн 
төлөөлөгч, эрдэмтэн судлаачид, эмнэл зүйн эмч, програмистуудыг хамарсан болно. 
Үүнээс гадна багийн гишүүдийг бүрдүүлэхэд газарзүйн болоод хүйсийн тэнцвэртэй 
байдлыг хадгалахыг хичээсэн билээ. Эхний судалгааны дараа 2012 оны 12 сард 
удирдамж боловсруулах баг нь гишүүдийн хамт уулзалт зохион байгуулж өвчтөнд 
гарах чухал үр дүнг тодорхойлохоор хуралдсан. Үүнээс гадна бага, дунд орлоготой 
орнуудыг хамарсан гол асуудал дээр анхаарлаа хандуулсан ба ДЭМБ-аас удирдамж 
гаргасан аль хэдий нь байгаа асуултуудыг оруулаагүй болно (жишээ нь 
мансууруулагч бодис судсаар хэрэглэгчдэд зориулсан удирдамж). Багийн гишүүн бүр 
ДЭМБ-ийн удирдамжид чухал гэж үзсэн 3 асуудлыг дэвшүүлсэн. Эдгээр нь ажлын 
хэсэгт хэлэлцэгдэж урьдчилсан байдлаар боловсруулсан байна. Ажлын хэсэг нь эрт 
илрүүлэлт, тусламж үйлчилгээ эмчилгээний асуудлыг хамарсан долоон гол асуудал 
дээр санал нэгдсэн. Эдгээр асуудал нь PICO формат (Хүн ам, Хөндлөнгийн оролцоо, 
Харьцуулалт, Үр дүн;  Хавсралт 1) гэсэн хэлбэрээр өвчтөнд хэрэгтэй үр дүн болж 
боловсруулагдсан байна.105 Эдгээр үр дүн нь цаашдаа нарийвчлагдан ач холбогдолтой 
өвчтөний бүлгийн ангилалд суурилагдсан болно. Энэ удирдамжийн аргачлал нь 
цаашдаа улам нарийвчлагдсан.

Системтэй үнэлгээ, анхдагч судалгааны нэгтгэсэн дүгнэлт нь судалгааны асуудалд 
хариулах болон өвчтөнд хэрэгтэй үр дүнг судлахаар хийгдсэн. Судалгаанд оруулах 
эсвэл гаргах зааг нь системтэй үнэлгээ оруулах эсвэл оруулахгүй байх тухайлбал 
судалгааны загвар, түүврийн хэмжээ, даган судлах хугацаа, хэрэгтэй нотолгоо болон 
хариулт байгаа эсэх дээр тулгуурласан. Одоогоор байгаа үндэсний болон олон улсын 
удирдамжууд нь бас үнэлэгдсэн ба хэрэгтэй үед дэлгэрэнгүй техникийн тайлангийн 
үнэлгээг авсан болно (Хавсралт 5). 

Бүх бодлого, стратеги судалгаа болон нотлох баримтыг нэгтгэсэн баримтыг Хавсралт 
3-т харуулсан билээ. Системчилсэн судалгааг Австралийн Бурнет болон Глазгоу 
Каледоны их сургуулиар хийлгэсэн юм. Дараах шалгуурт тулгуурлан  нотолгооны 
чанарт нэмэх буюу хасах үнэлгээ өгсөн байна. Нотолгооны хасах үнэлгээ нь дараах 
зүйлд тулгуурласан болно. 

(i) Хазайлтын эрсдэлтэй (Кохрейний хазайлтын эрсдлийг үнэлэх үнэлгээний арга 
хэрэгсэл) түүнчлэн хэвийн утга 
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(ii) Бүрэн бүтэн бус алаг цоог 

(iii) Шууд бус (авч үзэж байгаа хүн амыг бус өөр хүн амд зориулсан) 

(iv) Нарийвчлалгүй 

Дараах 3 баримт дээр тулгуурлан сайжруулж нэмэх үнэлгээ өгсөн байна. 

(i) Төвийн хэмжээ том үйлчилгээний нөлөө их 

(ii) Тунгийн хариу урвал

(iii) Будилуулагч үнэмшилтэй үлдэгдэл (судалгаанд гарч байгаа хазайлтын хэмжээ  нь 
үр нөлөө нь судалгааны үр нөлөөг бууруулж байгаа). Байгаа баримт дээрээ 
тулгуурлан муу, дунд сайн гэсэн чанарын категорт хуваасан болно (Хүснэгт 4.1). 
Нотолгооны чанарын үнэлгээнд GRADE гэсэн программ хангамжийн нэгдсэн 
дүнг оруулсан билээ (GRADEpro 3.6,) (Хавсралт 2).

Хүснэгт 4.1 GRADE-ийн чанар ба агуулгын ангилал 106

Өндөр

Багцаалсан үр дүн нь жинхэнэ үр дүнтэй ойролцоо байдаг гэдэгт бид итгэлтэй байна. 

Дундаж

Тооцоолж байгаа үр дүнд  бид нар итгэлтэй байна. Жинхэнэ үр дүн нь тооцоолж 
байгаа үр дүнтэй ойролцоо байх гэвч энэ нь өөр байх боломжтой.

Сул

Баримжаалж байгаа үр дүн хязгаарлагдмал, гарч байгаа үр дүн ойролцоо бөгөөд үр 
дүнгээс нь өөр байх боломжтой. 

Маш сул
Гарч ирж байгаа үр дүнд ойролцоолсон  бид итгэлгүй эсвэл бага итгэлтэй байх 
боломжтой.

2013 оны 6 сарын удирдамж боловсруулах багийн хурлаар бүх PICO асуулт болгонд 
зориулсан системтэй судалгааны үр дүнг боловсруулсан ба баримтын танилцуулга 
болон хүснэгтийг хийхэд гаргасан үнэлгээний шалгууруудыг авч хэлэлцэн бүх 
гишүүдийн санаа нийлсэн болно. Зөвлөмжийг байгаа баримтуудын ерөнхий чанар, үр 
нөлөө, хоруу чанар, үнэ өртөг, нөөц бололцоо зэргийн тэнцвэрийг олохоор хийсэн 
болно. Эдгээр үнэлгээ нь удирдамжийг боловсруулах багийн гишүүдээр ярилцан 
батлагдсан. Удирдамжийг чандлан дагах (удирдамж боловсруулах баг нь эмчилгээний 
буюу оношилгооны давуу тал нь эрсдлээсээ илүү гэдэгтэй санал нийлсэн буюу 
итгэлтэй байсан) эсвэл нөхцөлт зөвлөмж (удирдамж боловсруулах багийн гишүүд 
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эмчилгээний буюу оношилгооны давуу тал нь эрсдлээсээ өндөр гэж үзсэн) гэж 2 
ангилсан байна. 

Эдгээр хэлэлцүүлгийн үр дүнг шийдвэр гаргах хүснэгтэд оруулсан билээ (Хавсралт 
4). Ингээд удирдамжийг бүхэлд нь боловсруулж үг өгүүлбэрийг нэгтгэж эцэслэн нийт 
бүлгээрээ баталсан. Цаашид судалгаа болон үнэлгээ шаардагдсан судалгааны 
асуудлуудыг тодорхойлсон. Уулзалтын үед ДЭМБ-ийн стандартын дагуу сонирхлын 
зөрчлийг мэдүүлсэн. Аль аль хурал дээр нь ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг 
ДЭМБ-ийн стандартын дагуу мэдээлсэн болно. 

2013 оны 6-р сарын удирдамжийг боловсруулах бүлгийн уулзалтын үеэр гадны 
мэргэжилтнүүд илтгэл тавьсан. Фиброзын үнэлгээ болон фиброзын үнэлгээний 
оношилгооны өртгийн судалгааг (Louise Longworth мөн Emmanuel Tsochatzis) бага 
буюу дунд орлоготой орнууд дэх эмчилгээний үнийн судалгаа (Yazdan Yazdapanah), 
судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн эмчилгээ (Natasha Martin), эмчилгээний 
үе дэх лабораторийн хяналтын давтамж гэсэн илтгэлийг (Emma Thomson) тавьжээ. 
Нөхцөл байдлыг зөв бололцоотой ашиглах буюу нөөцийн ашиглалтыг байгаа 
баримтууд болон гаднаас уригдаж ирсэн мэргэжилтнүүдийн илтгэл дээр тулгуурлан 
тооцоолсон билээ. 

Удирдамжийн эцсийн зөвлөмжийг 2013 оны 6-р сарын нүүр тулсан уулзалт дээр 
талууд зөвшилцөн санал нэгдсэн байна. Удирдамж боловсруулах багийн бүх 
гишүүдийн санал бодол болон асуултуудыг хариулсны дараагаар бүлгийн дарга нь бүх 
гишүүдээс нэг бүрчлэн тухайн удирдамжтай санал нийлж байгаа эсэхийг асуусан 
байна. Зөвлөмжийг бүх гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн байна. 

Энэхүү удирдамжийн зорилтот хүрээ нь наад зах нь нэг улс оронд хууль зүйн 
зөвшөөрөл авсан бүх ХСВ-ийн эмийг оруулах явдал байсан. 2013 оны 6-р сарын 
хурлаар удирдамж боловсруулах баг нь 2 шинэ эмийг авч хэлэлцсэн (симепревир ба 
софосбувир). 

Энэхүү удирдамжийг гарахаас өмнө эдгээр эм нь ахиад нэг оронд хууль зүйн баталгаа 
авах боломжтой байсан тул эдгээр эмийг авч хэлэлцсэн байна. Хэрвээ эдгээр эм нь 
батлагдвал эдгээр эмийн хэрэглээнд зориулж зөвлөмж боловсруулах хэрэгтэй гэдэг 
дээр санал нэгдсэн. Симепревир ба софосбувир эмүүдийн системтэй судалгаа нь 
судалгаа хийсэн бусад хүмүүсээр батлагдсан ба судалгааны өгүүллүүд болоод хурлын 
хураангуйнууд Америкийн хоол хүнс эмийн агентлагт (FDA) эм батлуулахаар өгсөн 
баримтууд зэрэг дээр тулгуурласан болно. Баримтын чанар болоод шийдвэр гаргахдаа 
хэрэглэсэн аргууд нь бусад зөвлөмжүүдтэй адилхан байсан ба эдгээр зөвлөмжүүдийг 
2013 оны 12 сард болсон интернетээр хийгдсэн хурлын үеэр нэгтгэсэн билээ. 
Удирдамжийг боловсруулах багийн гишүүд нь шинэ хоёр зөвлөмжтэй санал нийлж 
байгаа эсэхээ цахим шуудангаар илгээсэн юм. Багийн бүх гишүүд нь эдгээр 
зөвлөмжтэй санал нийлсэн байна. 
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Удирдамж боловсруулах баг болоод ДЭМБ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд баримт 
бичгийг бэлдэж тараасан. Санал болгосон өөрчлөлтүүд нь дараагийн баримтуудын 
эхэд орсон билээ. Хэрвээ санал нь тодорхой биш байсан бол баримтыг хянагчид нь 
эргэж холбоо барьж тодорхой болгосон. Үүний дараагаар бэлдсэн материалыг 
хөндлөнгийн шүүмжлэгчдэд тарааж тэдгээр хүмүүсийн санал бодлыг оруулж 
өөрчлөлт хийсэн юм.

Үүрэг 

Удирдамж боловсруулах баг нь PICO асуултуудыг баримтууд болоод шийдвэр гаргах 
хүснэгтүүдийг шүүн хэлэлцэж ажилласан. Бэлтгэсэн удирдамжийн баримт бичгийг 
шүүмжлэгчид судалж үзсэн ба санал хүсэлт болон хянан тохиолдуулах 
өөрчлөлтүүдийг санал болгосон. Удирдамжийн арга зүйчид нь GRADE аргыг 
удирдамжийг бэлтгэх бүх явцад хэрэглэсэн болоод зөв зүйтэй ашигласныг 
баталгаажуулсан юм. Үүнд PICO асуултуудыг бэлтгэх эдгээрийг ойлгомжтой болоод 
системтэй шүүмжийн чанар зэргийг бэлдэхэд оролцсон. Арга зүйчид нь мөн 
удирдамж боловсруулах багийн зөвлөмжид хэрэглэж байгаа үг үсэг болон 
зөвлөмжийн хүчтэй эсэхийг тогтооход зөвлөгөө өгч тусалсан юм.  

Ашиг сонирхлын мэдүүлэг 

ДЭМБ-ын бодлогын дагуу удирдамжийг боловсруулах багийн бүх гишүүд нь ДЭМБ-
ийн ашиг сонирхлын хуудсыг бөглөсөн. Үүний дараагаар нарийн бичгийн дарга нь 
бүх гишүүдийн бөглөсөн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг үнэлж судлаад үр дүнг нь 
удирдамж боловсруулах багийнханд танилцуулсан. Хувийн компаниас (ихэвчлэн 
эмийн компаниудаас) тусламж авдаг иргэний нийгмийн байгууллагуудын ажилчид 
эсвэл ижил төрлийн компаниудаас хувь хүртдэг хүмүүсийг ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй гэж үзсэн юм. Эдгээр хүмүүс нь зөвлөмж боловсруулах багаас хэсэгчлэн 
тусгаарлагдсан ба зөвлөмжийг боловсруулахад оролцоогүй билээ. Эдгээр хүмүүс нь 
PICO асуултуудыг боловсруулах, байгаа үр дүнг нэгтгэн техникийн зөвлөмж өгөхөд 
оролцсон юм. Зарим хэсгээс хасагдсан хүмүүс: Vladimir Chulanov, Charles Gore, Anna 
Lok, Masashi Mizokami ба Manal El-Sayed.
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5. ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ              

5.1 ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийг илрүүлэх нь

ХСВ-ийн ийлдэс шинжилгээг эрсдэл ихтэй эсвэл халдварт өртсөн 
байж болзошгүй хүмүүст хийнэ.

Зөвлөмж хүчтэй, нотолгооны чанар  дунд

Жич: ДЭМБ-аас гаргасан ХСВ-ийн халдварын ийлдэс шинжилгээний листийг 
доорх линкээс авч болно. 
http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/hcv_rep1pdf 

Энэ жагсаалт нь 2014 онд дахин шинэчлэгдэх болно. 

Ерөнхий мэдээлэл

Олон оронд ХСВ-ийн шинжилгээ нь хязгаарлагдмал байгаатай холбоотойгоор 
өвчтөнүүд нь элэгний цирроз мөн хавдрын шинж тэмдэг илэрсэн үедээ эмнэлгийн 
байгууллагад ханддаг байна. Оройтсон үедээ шинж тэмдэг илэрч шинжилгээ хийж 
байгааг шинж тэмдгийн хамааралтай оношилгоо гэж нэрлэдэг. ХСВ-ээр үүсгэгдэж 
байгаа элэгний хавдар нь хүндэрч, эмчилгээ хийх боломжгүй болсон байдаг. Ийм 
учраас архаг ХСВ-ийг өвчний эхэн үед нь оношлох нь чухал юм. Удирдамжийг 
боловсруулах баг нь эрсдэлтэй бүлэгт хамааралтай болон тархалтад суурилсан 
оношилгоог авч үзсэн. Энэ нь ХСВ-ийн халдварын эрсдэл ихтэй зан үйлтэй бүлэг 
хүмүүсийг хамруулах буюу орлого өндөртэй оронд энэ туршлагыг хэрэгжүүлж 
эхэлсэн. Гэвч энэ аргыг хэрэглэх нь тийм ч амар биш байдаг. Энэ нь ХСВ-ийн 
эрсдэлт зан үйл нь газар зүйн байршил болоод судлагдаж байгаа хүн амнаас 
шалтгаалаад тийм ч амар биш юм (Хүснэгт 5.1 ).
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Хүснэгт 5.1 ХСВ-ийн тархалт өндөртэй, халдварт өртөх эрсдэлт хүн амын бүлгүүд

• Ариутгалын журам сайн мөрдөгдөөгүй газруудад эрүүл мэндийн болоод шүдний 
ажилбар хийгдсэн хүмүүс

• Цусны донор хүмүүс болон донор цус сэлбүүлж байсан хүмүүс
• Судсаар мансууруулагч бодис хийлгэж байсан хүмүүс
• Ариутгалын журам сайтар мөрдөгдөөгүй газарт шивээс буюу биеэ цоолуулах  
ажилбар хийлгэж байсан хүмүүс 

• ХСВ-ийн халдвартай эхээс төрсөн хүүхдүүд
• ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүс 
• Хамраар мансууруулах бодис хэрэглэж байсан хүмүүс
• Шоронгийн хоригдол болон өмнө хоригдож байсан хүмүүс

Баримт нотолгооны хураангуй

ХСВ-ийн халдвараас үүсэлтэй элэгний гэмтэл бий болж үүсэхээс өмнө шинжилгээ 
хийж үр дүнг системтэйгээр авч үзлээ. Үр дүн нь: ХСВ-ийн шинжилгээ хийсэн хүний 
тоо, үүнээс аnti-HCV эерэг гарсан тоо, цаашдаа эмчид үзүүлсэн тоо, эмчилгээ 
хийлгэсэн тоо, өвчний даамжиралт, эдгэрэлт, SVR, амьдралын чанар болоод нас 
баралт зэргийг үр дүнд орууллаа. 

Нийтдээ 16 судалгаа хамрагдсанаас 5 нь санамсаргүй сонголтой эмнэл зүйн судалгаа 
(RCT), санамсартай сонголттой 4 эмнэл зүйн судалгаа, өмнө болон дараах 3 судалгаа, 
тодорхой хугацааны дараах 4 буюу (Хавсралт 3) үүнээс 12 судалгааг эрсдэлт өндөр 
бүлгийн хүмүүст зориулж ХСВ-ийн судалгааг хийсэн болно.  

Шинжилгээ хийхдээ мэдээллийг сайжруулахаар сургалтын үед юм уу захиагаар 
явуулсан мэдээллээр, эмнэлгийн нэмэлт ажилтнуудаар эсвэл бүх өвчтөнүүддээ 
шинжилгээ хийснээр зарим тохиолдолд өвчтөнүүдийн түүх дээр санамж 
байрлуулснаар шинжилгээг хийсэн байна. Мөн 4 судалгаанд хэвлэл мэдээллийг 
ашиглаж ХСВ-ийн шинжилгээ хийсэн юм. Тухайлбал Телевиз, Радиогоор мэдээлэл 
сайжруулах аяны үүднээс өрхийн эмч дээр тулгуурласан ХСВ-ийн шинжилгээ хийсэн 
нь телевиз радио ашигласан шинжилгээнээсээ үр дүнтэй байсан. Энэ нь шинжилгээнд 
хамрагдаж байгаа хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлэхээс гадна аnti-HCV эерэг гарч байгаа 
тохиолдлыг нэмэгдүүлсэн байна. Мөн хүмүүсийн оролцоо ба цаашид мэргэжлийн 
эмчид үзүүлж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгджээ. Энэ баримт нь дунд зэргийн 
чанартай гэж ангилагдсан ба харьцангуй эрсдэл буюу нарийвчилсан биш байгаатай 
холбоотой юмаа.

Эмнэлэг, эмч дээр суурилсан шинжилгээ нь шинжилгээ хийлгэж байгаа хүмүүсийн 
болон аnti-HCV эерэг гарч байгаа хүмүүсийн  тоог нэмэгдүүлсэн байна (RR 2.9, 95% 
CI 2.0, 4.2). Харин хэвлэл мэдээлэл дээр тулгуурласан шинжилгээ нь эмч эмнэлэг 
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дээр тулгуурласныг бодвол аnti-HCV эерэг гарч байгаа тоог нэмэгдүүлэхэд нь тийм ч 
үр дүнтэй биш байсан (RR 3.5, 95% CI 2.5, 4.8 ба RR 2.3, 95% CI 1.5, 3.6,  респектив). 
Эрсдэл өндөртэй бүлгүүдэд хандсан судалгаа хандаагүй судалгаанд хандсан 
шинжилгээ (RR 1.5, 95% CI 0.7, 3.0 ба RR 1.3, 95% CI 1.0, 1.6, респектив) болон 
хандаагүй шинжилгээтэй харьцуулж үзэхэд мэргэжлийн эмчид хандаж байгаа нь 
ихэссэн (RR 3.0; 95% CI 1.8, 5.1) ба үүнээс гадна мэргэжлийн эмчид авсан цагтаа 
очиж байгаа оролцоог нэмэгдүүлсэн байна (RR 3.7; 95% CI 1.9, 7.0). 

Хэдийгээр шинжилгээнд хийлгэж байгаа хамрагдалт нэмэгдсэнээр ХСВ-ийн 
эмчилгээнд орж байгаа тоо нэмэгдсэн боловч SVR ихэсгэх буюу нас баралтыг 
бууруулаагүй юм. Энэ нь магадгүй олон судалгаа дээр дагаж судалж байгаа нь 
богинохон байгаатай холбоотой юм. Эрсдэлт бүлэгт хандсан шинжилгээ нь хэдийгээр 
нас баралтыг бууруулаагүй боловч эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн тоо болон эмчилгээнд 
хамрагдсан хүмүүсийн тоо нэмэгдсэнээр цаашлаад урт удаан хугацааны судалгаа 
хийгдсэнээр нас баралтыг бууруулах боломжтой юм гэж үзлээ. 

Зөвлөмжийн үндэслэл

Эмч болон эмнэлгийн байгууллага, хэвлэл мэдээлэл дээр тулгуурласан шинжилгээ нь 
шинжилгээнд хамрагдаж байгаа хүмүүсийг ихэсгэх төдийгүй ХСВ-ийн халдварласан 
хүмүүсийг олж илрүүлэх мөн тэдгээрийг эмчилгээ үйлчилгээнд хамруулахад тустай 
юмаа. Эдгээр үнэлгээнд орсон судалгаануудын гарсан үр дүн нь өөр байлаа. Иймээс 
удирдамж боловсруулж байгаа баг нь ХСВ-ийн шинжилгээг нэмэгдүүлэхэд зөвхөн 
ганц төрлийн аргыг удирдамж болгох боломжгүй байлаа. Харин удирдамжийг 
боловсруулах баг нь ерөнхий арга буюу ХСВ-ийн халдварын тархалт өндөртэй эсвэл 
ХСВ-ийн халдвар авах эрсдэл өндөртэй зан үйл бүхий  бүлэг хүн амд зориулан 
шинжилгээ хийхийг зөвлөж байна (Хүснэгт 5.1). Зарим орнуудад тариурын аюулгүй 
байдал, мэс ажилбар нь аюулгүй байсан тул хүн амын ихэнх хэсэг нь өндөр эрсдэлтэй 
бүлэгт ордог тул энэ удирдамжийг хэрэгжүүлэх арга нь өөр өөр байх юмаа. Энэ нь 
тухайн улс орондоо өндөр эрсдэлтэй бүлгүүд болоод нөөц бололцоо ба эмнэл зүйн, 
бусад шинжилгээ үйлчилгээ үзүүлэх бололцоотой хамаарах юм. 

Үр ашиг ба хор нөлөөний тэнцвэр: Эрсдэл өндөртэй бүлэгт хамаарч байгаа хүмүүст 
ХСВ-ийн шинжилгээ хийх нь ХСВ-тэй хүмүүсийг олноор олж илрүүлэх цаашлаад 
мэргэжлийн эмчид хандах, эмчилгээнд хамруулах болоод эмчилгээг сайжруулах 
бололцоог олгоно. Үүнээс гадна ХСВ-ийн халдвартай эсэхийг мэдсэнээр халдварыг 
бусдад тараахыг бууруулах эсвэл тараах зан үйлийг багасгахад хэрэгтэй юм. 
Тухайлбал тариурыг хувааж хэрэглэх, бусдыг ХСВ-ийн халдварлуулах зэрэг зан 
үйлийг бууруулах боломжтой болох юм. ХСВ-тэй гэж оношлогдсоноос болж гарч 
болзошгүй муу үр дагаврыг энэхүү судалгаанд авч үзээгүй байна. Гэвч удирдамж 
боловсруулах баг нь ХСВ-ийн халдвартай гэж оношлогдсоноор тухайн хүн нь 
ялгаварлан гадуурхагдах, ажилгүй болох, эрүүл мэндийн даатгалыг алдах гэх мэт 
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саадтай учирч болохыг бодож шинжилгээнд сайн дураараа хандах, шинжилгээтэй 
холбоотой нууцлалыг чандлан хадгалах нь чухал гэж үзлээ. Удирдамжийг 
боловсруулах багийн гишүүд нь ХСВ-ийн эрт илрүүлэг сайжирснаар бага болон дунд 
орлоготой орнуудад эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй байсанд сэтгэл 
зовниж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Хэдийгээр сэтгэл зовниулах зүйлүүд байгаа боловч 
удирдамжийг боловсруулах баг нь хүмүүст ХСВ-тэй гэдгээ мэдэх эрхтэй ба ХСВ-ийн 
халдвартай хүмүүсийн тоо өссөнөөр эмчилгээний шаардлага улам нэмэгдэж өсөх юм 
гэж үзлээ. ДЭМБ-аас ХВВ ба ХСВ-ийн эрт илрүүлэх болон оношилгооны 
удирдамжийг тусад нь боловсруулж байгаа ба удирдамжинд дурдсан асуудлуудыг 
тодорхой авч хэлэлцэх юм.

Үнэт зүйлс болон сонголт: ХСВ-ийн халдварын эрсдэл өндөртэй мөн эмзэг бүлэгт 
(судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгчид) ХСВ-ийн эрт илрүүлгийг хэрэглэснээр 
урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний үйлчилгээг сайжруулах, эрүүл мэндийн тэгш 
бус байдлыг багасгах юм. Эрт илрүүлгийн явцад дээрх хэлсэн элементүүд (хүчлэхгүй 
байх, нууцлалыг хадгалах, Эрүүл Мэндийн туслалцаа үйлчилгээтэй холбоотой соёлтой 
мэдрэмжтэй хандах) бүхий удирдамж боловсруулах баг нь энэхүү өвчнөөр нэрвэгдсэн 
бүлэг хүмүүсийг эрт илрүүлэн оношлуулах боломжтой гэж үзсэн юм.

Нөөц боломжийн асуудлууд: Халдвартай хүмүүс шинж тэмдэг дээр тулгуурласан 
шинжилгээ хийлгэдэг байсан төлөвлөгөөг өөрчилж өндөр эрсдэлтэй бүлгүүдэд эрт 
илрүүлэлтийг хийх нь нэмэлт тоног төхөөрөмж, мэргэшсэн мэргэжилтнүүд, цус 
авахад зориулсан багаж хэрэгсэл, зөвлөгөө өгөх, ийлдэсний шинжилгээ хийх, багаж 
зэргийг нэмэлтээр шаардана. Түүнчлэн ХСВ-ийн ийлдэсний шинжилгээ эерэг гарахад 
дараагийн вирүсийн архаг халдварыг тогтооход нэмэлт шинжилгээнүүд хэрэгтэй 
болдог (Бүлэг 5.2 хар). Лабораторийн болон эмнэл зүйн тоног төхөөрөмжүүдийг 
хяналтанд байлгаж үйл ажиллагааны өндөр стандартыг баримтлах хэрэгтэй. ХСВ-
ийн дархлааны эрт илрүүлэг нь янз бүрийн нөхцөлд янз бүрийн өртөгтэй гарна. 
Тухайлбал нийт хүн амын дунд өргөн тархсан бол эрт илрүүлэлтийн өртөг өндөр 
гардаг. Удирдамж боловсруулах багийн гишүүд нь эрт илрүүлэлтийг дагаж эмчилгээг 
хүртээмжтэй болгох нь маш чухал гэдэг дээр гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. 
Удирдамжийг боловсруулах баг нь эрт илрүүлэх болон эмчилгээ хийх дэд бүтэц нь 
амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, нас баралт зэрэг үндсэн үр дүнгүүдэд маш чухал 
болох талаар санал нэгдлээ.

Хэрэгжүүлэлт

Энэхүү удирдамжийн хэрэгжилтэд шинжилгээг өргөтгөхийг хүсэж байгаа тухайн улс 
буюу бүс нутгийн ХСВ-ийн тархалтын судалгаа хэрэг болно. Энэ нь ХСВ-ийн 
тархалтын судалгаа нь ихэнх орнуудад судалгаа байхгүй буюу маш бага хэсгийг 
хамарсантай холбоотой. Өндөр орлоготой орнуудад ХСВ-ийн шинжилгээг 2 аргаар 
өргөжүүлэн хийсэн байна. Нэгдүгээрт өндөр эрсдэлтэй бүлгийг шинжилгээнд 
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хамруулах, хоёрдугаарт насыг ашиглаж шинжилгээнд хамруулах бүлгийг тодорхойлох 
зэрэг юм.108,109 Өндөр эрсдэлтэй бүлгийг тодорхойлоход нэлээд түвэгтэй байдаг ба 
учир нь эрсдэлтэй болгож байгаа зан үйлийг ихэнх хүмүүс хүлээн зөвшөөрдөггүй 
жишээлбэл мансууруулах бодисын хэрэглээтэй холбоотой. Аль ч тохиолдолд энэхүү 
зөвлөмжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд ХСВ-ийн шинжилгээний үндэсний 
бодлогыг боловсруулах ба хэрэгжүүлэхэд хэрэгцээтэй саналуудыг оруулах явдал юм. 
Шинжилгээний материалуудыг худалдаж авах, эрүүл мэндийн ажилчдыг сургах, 
лабораторийн техникчдийг сургах болоод хийгдэж байгаа үйл ажиллагааны чанарыг 
сайжруулах хөтөлбөрүүдийг газар дээр бий болгох нь нэлээд хөрөнгө мөнгийг 
шаарддаг. Үүнээс гадна өөр нэг бэрхшээл нь оношлогдсон өвчтөнүүдийг 
шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах явдал юм (эмчилгээнд ороход үнэлгээ хийгдсэн 
байх, үүнээс гадна элэгний өвчлөлийг хүндрүүлэхгүй байх зөвлөгөө өгөх, архины 
хэрэглээг багасгах, халдварын тархалтаас сэргийлэх зэрэг). 

ХДХВ ба ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн анхаарах зүйлс

АНУ болон Баруун Европт ХДХВ халдвартай бүх хүмүүс нь ХДХВ-ийн тусламж 
үйлчилгээнд хамрагдахдаа ХСВ-ийн шинжилгээг хийлгэдэг ба ХСВ-ийн халдвар 
аваагүй боловч өндөр эрсдэлтэй зан үйлтэй хүмүүс (тариураар мансууруулах бодис 
хэрэглэгч) нь жил бүр шинжилгээнд ордог. ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүс ч ХСВ-ийн 
халдварт өртөх магадлал өндөр байдаг ба улс орнуудад харилцан адилгүй байдаг. 

Судалгааны зөрүү буюу ялгаа 

ХСВ-ийн шинжилгээ нь эмчилгээний үр дүн болоод ХСВ-тэй холбоотой нас баралт 
зэрэгт эергээр нөлөөлдөг гэсэн баталгаа одоогоор байхгүй байна. ХСВ-ийн шинжилгээ 
дээр тулгуурласан урт хугацааны судалгаа шаардлагатай байгаа ялангуяа бага 
орлоготой газруудад шаардлагатай байна. Үүнээс гадна хүмүүсийг тэр дундаа эмзэг 
бүлгийн бага орлоготой газар амьдарч байгаа хүмүүсийг эрт илрүүлэх шинжилгээнд 
хамруулах эдгээрийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх талаар судалгаа хийгдэх 
шаардлагатай байгаа юм.
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5.2 Архаг ХСВ-ийн халдварын оношийг хэзээ батлах вэ?

ХСВ-ийн ийлдэс шинжилгээ нь эерэг гарсан тохиолдолд нуклейний хүчлийн 
шинжилгээгээр ХСВ-РНХ тодорхойлж архаг халдвартай болохыг 
тодорхойлохоор санал болгосон байна. Үүнээс гадна нуклейн хүчлийн 
шинжилгээгээр ХСВ-РНХ тодорхойлох нь ХСВ-ийн халдварын эмчилгээ 
эхлэхэд хийгдэж байгаа үнэлгээний нэг хэсэг юм. 

Нөхцөлт удирдамж,  нотолгооны чанар маш сул.

Ерөнхий мэдээлэл

ХСВ-ээр халдварлаж байгаа хүмүүсийн 15-45% нь аяндаа халдваргүй болж эдгэрдэг.
58,59 Эдгээр хүмүүс нь ХСВ ийлдэс судлалын шинжилгээ нь эрүүл гарах бөгөөд эдгээр 
хүмүүс нь С вирүсийн халдваргүй буюу архаг халдваргүй болсон байдаг. Нүклейн 
хүчлийн шинжилгээгээр ХСВ-РНХ-г тодорхойлох ба энэ нь вирүсийг одоо байгаа 
эсэхийг тодорхойлох ба ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийг халдваргүй хүмүүсээс 
ялгадаг. Иймээс ХСВ-РНХ-г тодорхойлох нь эмчилгээ үйлчилгээний стандартын нэг 
хэсэг байх ёстой. Түүнчлэн ХСВ-РНХ тодорхойлох нь эмчилгээний үр дүнг 
тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой.110-112 

Удирдамж боловсруулах багийн С вирүсийн ийлдэс судлалын шинжилгээ эерэг 
гарсны дараа С вирүсийн архаг халдвартай эсэхийг нүклейний хүчлийн РНХ-г 
эмчилгээ эхлэхээс өмнө тодорхойлох нь чухал гэж үзлээ. 

Нотлох баримтын хураангуй 

ХСВ-РНХ-г ийлдэс судлалын шинжилгээний эерэг дүнгийн дараа шууд тодорхойлох 
нь вирүсийн эмчилгээний өмнө тодорхойлсонтой харьцуулж үзсэн байна. Хавсралт 3 
(үр дүн нь ХСВ-ийн халдварыг тараасан тоо, эмчилгээний дараа SVR бий болсон тоо, 
ээнэгшилт алдагдсан элэгний цирроз болон элэгний хавдар үүссэн тоо, нас баралт, 
амьдралын түвшний тоогоор үр дүнг тогтоосон байна)

Нийт 8 судалгааг оруулсан.113-120 Үүнээс нэг ч судалгаа нь бүх оруулах шалгуурыг 
хангаагүй ба эдгээр судалгаанууд нь өөр судалгааны асуултуудад хариулахаар 
төлөвлөгдсөн байсан юм. Тийм ч учраас баримт судалгааны чанар нь их муу гэж 
ангилагдсан юм. Судалгааны зорилго нь өөр байсан учраас эдгээр судалгаанууд нь 
PICO асуултын хүрээнд бидний анхны сонирхсон асуултуудыг нэгтгээгүй байлаа. 
Нүклейн хүчлийн шинжилгээг хэзээ хийх талаар өөр системтэй шүүмжүүд болоод 
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бусад төрлийн судалгааны үр дүнг оруулсан энэ нь ямар ч үр дүн өгөөгүй юм. Зарим 
нэг шууд бус нотолгоо үзүүлж байгаа судалгаануудад анализ хийж үзэхэд үүгээр 
нуклейн хүчлийн шинжилгээгээр ХСВ-РНХ тодорхойлох шинжилгээ маш бага 
хийгддэг талаар шууд бус баримт нотолгоонууд байлаа.116,118-120 Анти-HCV эерэг 
гарсан америкын ахмад дайчдад РНХ-г нуклейн хүчлийн, трансаминаза шинжилгээ 
хийгдэхэд өндөр гарсан ба ХСВ-ийн ээнэгшил алдагдсан элэгний циррозтой хүмүүс 
зэрэг байлаа. Харин 65 -с дээш насны болоод судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч 
хүмүүст ХСВ-РНХ -ийн шинжилгээ нь илүү бага хийгдсэн байна.116 

Зөвлөмжийн үндэслэл

Үр ашиг ба хор нөлөөний тэнцэл: Шууд болон шууд бус баталгаа байхгүй байгаа тул 
Удирдамж боловсруулах багийнхан ХСВ-РНХ-г ийлдэсний шинжилгээг хийхгүй 
байхаас үүдэн нөхцөл байдлуудыг ярилцсан билээ. Үүнд ийлдэсний шинжилгээ эерэг 
гарснаас ХСВ-ийн халдвар нь байхгүй болсон хүмүүсийг ч ХСВ-ийн халдвартай гэж 
оношлох, үүнээс болж ийм оноштой хүмүүс нь ялгаварлан гадуурхагдах, ажлын 
байранд болоод эмнэлгийн үйлчилгээ дээр хүндрэлтэй тулгарч болзошгүй юм. ХСВ-
ийн архаг халдвартай гэдгийг мэдсэнээрээ эмнэлгийн ажилчид халдвартай хүмүүсийг 
хамгаалах урьдчилан сэргийлэх (архины хэрэглээг багасгах) зэрэг зөвлөгөө өгөх, 
үүнээс гадна гэр бүл болоод бусад харилцаа холбоо ХСВ-ийн тархалтыг эрсдлийг 
бууруулах зэрэг мэдээлэл өгөх юмаа. ХСВ-ийн халдвартай эсэхийг мэдсэнээр тухай 
өвчтөн өөрт тохиолдсон эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой болно. ХСВ-ийн 
халдвартай эсэхийг мэдсэнээр өвчтөнд сэтгэл зүйн дарамт ялангуяа эмчилгээ байхгүй 
тохиолдолд амь насанд эрсдэлтэй өвчин туссан гэдгээ мэдсэнээс үүссэн сэтгэл зүйн 
дарамт бий болох боломжтой юм. Гэвч удирдамж боловсруулах багийнхан ийлдэсний 
шинжилгээ гарсны дараагаар шууд РНХ-г тодорхойлох нь эмчилгээнээс өмнө илүү үр 
дүнтэй гэж үзсэн.

Үнэт зүйлс болоод сонголт: Түргэн тест буюу вирүсийн оношилгооны дараагаар 
шууд РНХ-г тодорхойлох нь бүх талуудын хувьд хүлээн авах боломжтой гэж үзсэн. 
ХСВ-ийн халдвартай биш өвчтөнүүд нь сэтгэл амарч харин халдвартай байгаагаа 
мэдсэн хүмүүс нь өөрийгөө болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалах аргад суралцах 
боломжтой юм. 

Нөөц боломжийн  асуудал: ХСВ-РНХ-г тодорхойлох нуклейн хүчлийн шинжилгээ нь 
үнэ өртөг өндөртэй ба шинжилгээ бүрд 30-200$ -ийн үнэтэй ба мөн лабораторийн 
тоног төхөөрөмж нь үнэтэй ба нарийн мэргэжлийн техникч мэргэжилтэн 
шаардлагатай болдог. ХСВ-ийн тоо хэмжээг тодорхойлох нуклейний хүчлийн 
шинжилгээ нь С вирүсийн эмчилгээ эхлэхэд хэрэгтэй болдог. Энэ зөвлөмжийг 
биелүүлэхэд нэмэлт урвалжууд, техник ажлын цаг бас эмчилгээ эхлэхээс өмнө тестийг 
давтан хийх зэрэг үнэ өртгийн хувьд өсөх болно. Иймээс шуурхайгаар ХСВ-РНХ-г 
тодорхойлох нь үнийг өсгөж болох юм гэхдээ удирдамжийг боловсруулж байгаа 
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багийнхны энэ үнийн өсөлт нь бол өгч байгаа ашиг тусаас бага гэж үзсэн ба 
удирдамжийг хэрэгжүүлж байгаа улс орнуудад энэхүү шуурхай тестийг ашиглах нь 
боломжтой гэж үзсэн. 

Хэрэгжүүлэлт

Удирдамжийг боловсруулж байгаа багийнхан ХСВ-ийн шинжилгээ нь сайн дурынх 
байх ба шинжилгээний хариуг нууц чандлан хадгалж ХСВ-РНХ эерэг гарсан бүх 
хүмүүс эмчилгээнд хамрагдах боломжтой байх ёстой. Лабораториуд нь чанарын 
шаардлага хангасан байх нь шинжилгээний хариу зөв гарахтай салшгүй холбоотой. 
ХСВ-ийн эмчилгээ үр дүнтэй эмчилгээ болоод өөр С вирүстэй иргэд дахин халдварлах 
боломжтой гэдгийн тооцон үзэж хүмүүст дахин шинжилгээ өгөхийг зөвлөж байх 
ёстой.  

ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүсийн анхаарах зүйлс 

ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүсийн шинжилгээ сөрөг үр дүн гарах 
магадлалтай (EIA enzyme immunoassay).121 122 ХСВ/ХДХВ-тэй хүмүүсийн 6 хүртэл 
хувь нь хуурамч сөрөг үр дүн гарах боломжтой. Гэвч энэ нь ихэвчлэн ХДХВ-ийн 
халдвараас үүссэн дархлааны хүнд дутмагшилтай хүмүүс С вирүсийн халдварын эхэн 
үед гарч болдог. ХСВ-ийн хуурамч эерэг гарч байгаа хүмүүсд CD4 тоо нь их олон янз 
байгаа тул CD4 тодорхой тоо өгч түүнээс доошхи бүх хүмүүсийг ХСВ-ийн 
шинжилгээнд дахиж оруулж РНХ-ийн шинжилгээнд дахиж оруулах зөвөлгөө өгөх 
боломжгүй байлаа. 

Судалгааны асуултууд

ХСВ-РНХ тодорхойлох ийлдэсний шинжилгээний хамгийн тохиромжтой цагийг эсвэл 
шуурхай шинжилгээ эсвэл оройтсон шинжилгээ гэж харьцуулж үзэн ХСВ-ийн 
халдвар нас баралт амьдралын түвшин гэж харьцуулан судлах нь зүйтэй юм. ХСВ-
ийн халдварыг үнэтэй лабораторийн төхөөрөмж буюу мэргэшсэн хүний хэрэггүйгээр 
ХСВ-ийн халдварыг бататгах шинэ лабораторийн техникүүдийн үнэлгээ хийх хэрэгтэй 
юм.
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6.ХСВ-ИЙН ХАЛДВАРТАЙ ХҮМҮҮСТ ҮЗҮҮЛЭХ 
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

6.1 Согтууруулах ундааны хэрэглээг үнэлэх ба хэрэглээний 
хэмжээг бууруулах зөвлөмж

ХСВ-ийн халдвартай бүх хүмүүст согтууруулах ундааны хэрэглээг үнэлэх 
хэрэгтэй ба дунд буюу их хэмжээгээр согтууруулах ундааг хэрэглэгч хүмүүст 
согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах талаар зан үйлийн эмчилгээг санал 
болгох хэрэгтэй. 

Зөвлөмж  хүчтэй,  нотолгооны чанар дунд

Тэмдэглэл: ДЭМБ-аас гаргасан ASSIST141 асуумжыг ашиглаж согтууруулах 
ундааны хэрэглээг бага, дунд, их гэж ангилж болох юм. Эдгээр ангилал нь 
согтууруулах ундаатай холбоотой асуудлууд байгаа эсэх, хэрэглээний давтамж 
зэргийг үнэлсэн 8 асуултын хариултад тулгуурлаж ангилдаг. 

Ерөнхий мэдээлэл 
ХСВ-ийн архаг халдвартай ихэнх хүмүүст халдвар авснаас хойш хэдэн арван жил 
болох бөгөөд энэ хугацаанд фиброз болон элэгний хатуурал үүсч болдог. Энэхүү 
хугацаанд зарим нэг өвчин болоод зан үйл нь элэгний гэмтлийг хурдасгах 
магадлалтай. Үүнд согтууруулах ундааны хэрэглээ болон таргалалт зэрэг нь орно. 
Удирдамжийг боловсруулах баг нь ХСВ-ийн халдвартай хүмүүст хэд хэдэн аргад 
үнэлэмж хийсэн ба үүнд согтууруулах ундааны хэрэглээг багасгах аргыг үнэлгээ 
хийхээр шийдсэн юм. Согтууруулах ундааны хэрэглээ нь ХСВ-тэй хүмүүст өргөн 
тохиолдох элэгний өвчлөлийг хурдасгадаг хүчин зүйл. Үүнээс гадна ХСВ-тэй хүмүүс 
нь энэхүү арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзсэн.125 Үүнээс гадна ХСВ-
тай өвчтөнүүдэд канабис-ийн хэрэглээг бууруулах талаар удирдамж боловсруулах 
багийнхан ярилцсан боловч одоо байгаа элэгний өвчлөлийг хурдасгаж байгаа талаарх 
судалгаанууд нь хоорондоо зөрөөтэй тул системтэй шүүмж явуулаагүй болно.126 
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Согтууруулах ундааг их хэмжээгээр хэрэглэх буюу 210-560 гр -ийг нэг долоо хоногт  
хэрэглэхэд (нэг хундага дарс эсвэл нэг лааз пиво нь 10-14 гр архи согтууруулах ундаа 
агуулсан байдаг) элэгний циррозын эрсдлийг 2 дахин ихэсгэх ба бүр бага хэмжээний 
согтууруулах ундааны хэрэглээ ч их хэмжээний хор нөлөө үзүүлдэг.127 Энэхүү 
системтэй шүүмжийн зорилго нь ХСВ-тай хүмүүсийн дунд согтууруулах ундааны 
хэрэглээг багасгах зан үйлийн эмчилгээний үр дүнг элэгний өвчлөлийн даамжрал 
амьдралын чанар зэргээр тодорхойлсон болно. ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн 
согтууруулах ундааны хэрэглээ нь газарзүйн бүс болон янз бүрийн хүн амын бүлэгт 
харилцан адилгүй байдаг. Ихэнх улсуудад ХСВ-ийн халдварласан хүмүүсийн 
согтууруулах ундааны хэрэглээний хувь нь судлагдаж хэвлэгдээгүй байна. Зарим 
улсад тухайлбал Египет болон Саудын Арабд ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн 
согтууруулах ундааны хэрэглээ нь маш бага байна.127,128 Бусад орнуудад согтууруулах 
ундааны хэрэглээ нь нэлээд өндөр ба түүн дотроос судсаар мансууруулах бодис 
хэрэглэгчдийн тоо нь шоронгийн хоригдлууд дунд өндөр байгаа юм. Хятадад судсаар 
мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүсийн ихэнх нь хятадын нэг хэсэгт эм тарьж 
хэрэглэхээсээ өмнө согтууруулах ундааг байнга хэрэглэдэг гэсэн үр дүн байна.129 
Оросын нэг судалгаанд мансууруулагч бодис судсаар хэрэглэгч хүмүүсийн 26-30% нь 
согтууруулах ундааг дунд зэргээс их хэмжээгээр хэрэглэдэг болохыг мэдээлжээ.130 
Бразилд ХСВ-ийн халдвартай залуу гэмт хэрэгтнүүдийн дунд согтууруулах ундааны 
хэрэглээ өндөр байсан131 бол Нигерийн шоронгийн хоригдлуудын дунд хийсэн 
судалгаагаар ХСВ-тэй хүмүүсийн 59% нь согтууруулах ундаа хэрэглэдэг болох нь 
тогтоогджээ.132 ХСВ-ээр халдварласан хүмүүсийн зарим бүлгүүдэд согтууруулах 
ундааны хэрэглээ өндөр байгааг олж тогтоосон байна. Хятадын Гуань мужид ХСВ-
ийн халдвартай донор сийвэн өгөгчдийн эрэгтэйчүүдийн 37%, эмэгтэйчүүдийн 9% нь 
өдөрт 40 гр-аас дээш хэмжээний согтууруулах ундаа хэрэглэдэг болохыг мэдээлжээ.
113,1b Иймээс энэ судалгаануудын дүнтэй холбоотойгоор удирдамж боловсруулах баг нь 
согтууруулах ундаа багаар хэрэглэдэг орнуудад ч гэсэн согтууруулах ундааг 
бууруулах зөвлөгөө нь үр нөлөөтэй байж болох юм гэж үзлээ. 

Баримт нотолгоо

Согтууруулах ундааны хэрэглээг багасгах зан үйлийн богино хугацааны эмчилгээ 
хийгдээгүй ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн судалгаануудыг харьцуулан системтэй 
шүүмжлэл өрнүүллээ. Үр дүнд нь согтууруулах ундааны хэрэглээ буурсан буюу 
хэрэглэхээ зогсоосон, SVR элэгний фиброз, элэгний хатуурлаас үүсэлтэй  
ээнэгшилгүй, элэгний хавдар амьдралын чанар болон нас баралт зэргийг орууллаа. 
PICO шалгуурын үнэлгээнд 5 клиникийн судалгааг хамруулсан (Хавсралт 3) ба 
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1b. Улс орнуудын согтууруулах ундааны хэрэглээний талаар ДЭМБ-ийн судалгааны мэдээллийг дараах 
линкээс харах боломжтой:http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/
profiles/.
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үүнээс 2 нь санамсаргүй сонголт хяналттай клиник судалгаа134,135 болон 3 нь хүн амын 
дунд хийсэн когорт судалгаа байлаа.136-138 Эдгээр судалгаанууд нь янз бүрийн арга 
зам болон согтууруулах ундааны хэрэглээг өөр өөрөөр тодорхойлсон болно. Дөрвөн 
удаагийн  идэвх сайжруулах зөвлөгөө 6 удаагийн 2 цагийн бүлгийн зөвлөгөө хичээл, 
24 долоо хоногийн согтууруулах ундааг бууруулах эрүүл мэндийг дэмжих зөвлөгөөн 
мөн 2 судалгаа нь нэг удаагийн богино хэмжээний зөвлөгөө зэргийг оруулсан болно. 
Эдгээр эмчилгээний дараа ХСВ-ийн архаг халдвартай согтууруулах ундааг дунд буюу 
их хэмжээгээр хэрэглэдэг хүмүүсийн дунд согтууруулах ундааны хэрэглээ нь буурсан 
талаар мэдээлсэн. Гэвч баримт нотолгоо нь дунд зэргийн чанартай гэж ангилагдсан 
ба энэ нь харьцуулж байгаа бүлгүүдийн  хоорондын болон хийж байгаа эмчилгээний 
ялгаатай байдлууд болоод мансууруулах бодисын хэрэглээг хэмжихдээ өөр 
хэмжээснүүд ашигласан зэрэгтэй холбоотой юмаа. 

Үүнээс гадна ХСВ-ээр халдварлаагүй хүмүүст богино хугацааны мансууруулах 
бодисын хэрэглээг бууруулах зөвлөгөө үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн судалгаанууд байна. 
Канер гэх хүмүүсийн хийсэн Кохрени тойм судалгаанд139 нийт 5860 согтууруулах 
ундааг байнга буюу маш ихээр хэрэглэдэг хүмүүсийн 22 судалгаанд хамруулсан ба 
ХСВ-ийн эрт илрүүлэлт нь богино хугацааны эмчилгээ хийсэн энэ нь ямар ч 
зөвлөгөөнд ороогүй хүмүүстэй харьцуулахад 7 хоногийн дундаж согтууруулах 
ундааны хэмжээ нь 313 гр байснаас 7 хоног тутам 38 гр-аар буурсан байна. Климас ба 
бусад140 нь согтууруулах ундааг мансууруулах бодистой хольж хэрэглэдэг хүмүүст 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч үр дүнг нь судалсан байна. Нийт 594 оролцогч 4 судалгаанд 
хамрагдсанаас согтууруулах ундааны эсрэг хийсэн эмчилгээг жирийн эмчилгээтэй 
харьцуулахад согтууруулах ундааны хэрэглээг 3 дахь (RR 0.32) болон 9 дахь (RR 
0.16) сард бууруулсан билээ. Үүнийг баримт нотолгооны чанар нь дунд зэргийн гэж 
үзсэн энэ нь хэрэглэж байгаа эмчилгээ олон төрөл байгаатай холбоотой юм. Хэдийгээр 
эдгээр судалгаануудад ХСВ-ийн халдваргүй хүмүүсийн дунд хийгдсэн боловч 
удирдамж боловсруулах баг нь эдгээр судалгаанаас гарч байгаа үр дүн нь ХСВ-ийн 
халдвартай хүмүүст мөн адил байх юм гэж үзлээ. Эдгээр судалгаануудын 
хязгаарлагдмал нэг тал нь Хойд Америк болон Европт хийгдсэн тул энэ нь дэлхийн 
бусад хэсгүүдэд хир ойр байгаа нь тодорхойгүй байна. 

Зөвлөмжийн үндэслэл

Эцэст нь хэлэхэд удирдамж боловсруулах баг нь архи болон согтууруулах ундаа дунд 
буюу их хэмжээгээр хэрэглэдэг ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн дунд архи бууруулах 
эмчилгээ хийх нь дунд зэргийн баримт нотолгоотой гэж дүгнэлээ. Хэдийгээр архи 
согтууруулах ундааны эсрэг эмчилгээ нь нас баралт, амьдралын чанар зэрэгт үзүүлэх 
урт хугацааны үр дүн байхгүй байгаа боловч удирдамж боловсруулах баг нь эдгээр 
хэмжүүрүүд сайжрах боломжтой гэж үзсэн. Үүнээс гадна удирдамж боловсруулах баг 
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нь архи согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах эмчилгээ нь бүх талуудын хувьд 
хүлээн авах боломжтой гэж үзлээ. 

Үр ашгийн болон хор нөлөөний тэнцэл: Согтууруулах ундааг бууруулах эмчилгээг 
дэмжиж байгаа баримт нь дунд зэргийн чанартай бөгөөд уг эмчилгээнээс гарах хор 
нөлөө нь тун бага байлаа. Гэвч энэ зөвлөмж нь нутаг орнуудад янз бүр байх буюу 
согтууруулах ундааны хэрэглээ багатай орнууд нь магадгүй бусад орнуудын адилаар 
согтууруулах ундааг багасгах эмчилгээнд их хэмжээний цаг болон хүн хүч нөөц 
бололцоог зарахгүй байх зэрэг болно.

Үнэт зүйлс болон сонголт: Нууцлалыг хадгалсан тохиолдолд ХСВ-ийн халдвартай 
хүмүүст архи согтууруулах ундааны хэрэглээг багасгах эмчилгээг хүргэх боломжтой 
гэж юм. Тэгш байдлыг хадгалахын тулд удирдамжийг боловсруулах багийнх нь 
согтууруулах ундааны хэрэглээ нь ХСВ-ийн эмчилгээнд саад болохгүй байх ёстой гэж 
үзсэн.

Нөөц боломжийн асуудал: Богино хугацааны согтууруулах ундааг багасгах зөвлөгөө 
эмчилгээ нь эмчлэгч эмч нар, зөвлөгчдийг бэлтгэх сургалт болоод зөвлөгөөг хүргэх 
цаг зэрэгтэй холбоотой өртөг нэмэгдэх юм. Гэвч 5-10 минутын согтууруулах ундааг 
багасгах зөвлөгөө эмчилгээ нь нийт өртгийг төдийлөн нэмэгдүүлэхгүй ба ихэнх 
эмнэлгийн байгууллагуудад хэрэгжүүлэх бололцоотой гэж үзлээ. 

Хэрэгжүүлэлт 

Богино хугацааны согтууруулах ундааг багасгах зөвлөгөө эмчилгээг хэрэгжүүлэхэд 
гол бэрхшээл нь ямар аргыг хэрэглэхийг сонгох явдал юм. Удирдамжийг 
боловсруулах баг нь ДЭМБ-ийн ASSIST багцийг141 хэрэглэх нь согтууруулах ундааны 
хэрэглээг шалгах болон хэрэглээг бууруулах эмчилгээг хийхэд тохиромжтой гэж 
үзлээ. Энэхүү багц нь баримт дээр тулгуурласан стандарт аргыг хэрэглэх, энэ нь 
анхан шатны эмнэлгийн байгууллагуудад зориулагдсан. ASSIST дахь багц нь 
согтууруулах ундааны хэрэглээний түвшинд үнэлэх аргатай төдийгүй богино 
хугацааны зөвлөгөө үзүүлэх талаар зөвлөмжийг багтаасан билээ. ASSIST багцын 
бүрдлүүдийг Хүснэгт 6.1 харуулсан ба эдгээр нь согтууруулах ундааны хэрэглээний 
талаарх асуумжийг хэрэглэх, хэрэглээний шатны ангилал хэрэгтэй гэж үзвэл 
согтууруулах ундааны хэрэглээг багасгах зөвлөгөө болон цаашдаа мэргэжлийн эмчид 
хандах зэргийг хамруулсан болно. Энэ арга нь ДЭМБ-ийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
ялгаанд авч хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн удирдамжид Mental Health Gap Action 
Programme (mhGAP) илүү тодорхой бичигдсэн байна. Энэхүү удирдамж нь сэтгэцийн 
эрүүл мэнд, мэдрэл болоод мансууруулах бодисын хэрэглээтэй холбоотой өөрчлөлтүүд 
бага буурай орнуудын мэргэжлийн бус байгууллагуудад  зориулсан удирдамж юм. 
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Судалгааны асуултууд

ASSIST-т зэрэг багцыг хэрэглэн богино хугацааны зан үйлийн зөвлөмжийн үр дүнг 
нас баралт амьжиргааны чанар зэрэг бусад хэмжүүрүүд дээр тулгуурлан газарзүйн 
янз бүрийн байрлалуудад нэмж судлах судалгаа хэрэгтэй байна. Согтууруулах ундааг 
хэмжих нь нарийн түвэгтэй ба судалгаа бүхэн янз бүрийн аргыг хэрэглэсэн байгаа нь 
баримтуудыг хэрэгжүүлэхэд түвэгтэй болгож байна. Ирээдүйд судалгаанд 
стандартчлагдсан аргыг хэрэглэж согтууруулах ундааны хэрэглээг тодорхойлох 
хэрэгтэй юм. Согтууруулах ундааны хэрэглээ болон зөвлөмжийг газарзүйн өөр 
орчинд яаж хэрэглэж байгаа өөр аргуудад үнэлгээ өгч судлах судалгаа хэрэгтэй 
байна.  

ХҮСНЭГТ 5.1  ASSIST – Архи, тамхи, бусад бодисын илрүүлгийн шинжилгээ 141

ASSIST багц нь дэлхий даяараа сэтгэцийн идэвхтэй бодисуудын хэрэглээ нийгмийн эрүүл мэндэд 
хортой нөлөө үзүүлж байгаатай холбогдуулан боловсруулагдсан байна. Энэ багц нь анхан шатны 
эмнэлгийн байгуулагуудад хэрэглэхэд зориулсан ба хортой бодисын хэрэглээ, хамаарлын түвшнийг 
тогтоох ба хамааралгүй хүмүүсийн хэрэглээг тогтооход зориулагдсан юм. ASSIST багц нь янз бүрийн 
соёлтой орнуудад үр дүнтэй байхаар бүтээгдсэн байна. ASSIST-ийн бүрэлдэхүүнийг 3 гарын авлагад 
танилцуулсан болно. 

1.ASSIST илрүүлэх шинжилгээ анхан шатны эмнэлгийн байгуулагат хэрэглэх гарын авлага

2.ASSIST холбоотой аюултай хортой бодис хэрэглээнд зориулсан богино хугацааны эмчилгээ: анхан 
шатны эмнэлгийн байгуулагат хэрэглэх гарын авлага 

3.Мансууруулах бодисын хэрэглээг бууруулах ба зогсооход зориулсан өөртөө туслах гарын авлага

ASSIST аргын элементүүд нь

• Илрүүлгийн асуумжийг бөглөхөд 5-10 мин болох ба анхан шатны эмнэлгүүдэд хэрэглэж болох 
юмаа. 

• Асуумжинд тулгуурлан эрсдлийн оноог тодорхойлох ба эрсдлийн оноонд тулгуурлан дараах 
хувьсуурт хуваана. Хувьсуур дээр тулгуурлан хийгдэх эмчилгээний төрлүүд тодорхойлогдоно.

o Бага эрсдэлтэй буюу эмчилгээ шаардлагагүй 

o Дунд зэргийн эрсдэлтэй буюу богино хугацааны эмчилгээ шаардлагатай 

o Өндөр эрсдэлтэй буюу мэргэжлийн үнэлгээ болон эмчилгээ хэрэгтэй

• Богино эмчилгээний гарын авлага нь эмнэлгийн ажилчид эрсдэлтэй өвчтөнүүдэд богино 
эмчилгээ хийх боломжийг олгож өгдөг.

• Өөртөө туслах гарын авлага нь өвчтөнүүдэд туслах гарын авлагын хэрэглээг өөрчлөх арга 
замыг заах мэдээллийн эх үүсвэр юм. 
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6.2 Элэгний фиброз болон циррозын үеийг тодорхойлох

Нөхцөл бололцоо хязгаарлагдмал газруудад аминотрансфераза болон ялтаст 
эсийн харьцааны индексийн APRI эсвэл FIB4 зэргийг элэгний FIB4 ийг 
тодорхойлохыг санал болгож өгч байна. Үүнийг бусад инвазив бус тест болон 
элэсторграфи болон фибротест илүү гэж үзлээ. 

Нөхцөлт зөвлөмж, баримтын чанар нь муу. 

Жич: Энэ зөвлөмж нь элэгний биопси шинжилгээ  боломжтой бус гэж үзэж 
гаргасан болно. Шинжилгээний үнэ нь бэрхшээлтэй биш тохиолдолд APRI 
болон FIB4-аас илүү фибротест хэрэглэх нь илүү нарийвчлалтай байх юм. 

Ерөнхий мэдээлэл

ХСВ-ийн эмчилгээг эхлэх шийдвэр нь өвчтөний фиброзын зэрэглэл эрчимжих боломж 
болон эмчилгээнээс үүсэх ноцтой гаж нөлөөний тэнцвэртэй холбоотойгоор хийгдэх юм. 
Элэгний фиброзын хүнд бус зэрэгтэй өвчтөнүүдэд илүү буюу SVR-ийн хувь нь өндөр 
байдаг. Гэвч зарим өвчтөнүүд нь цирроз болдоггүй ба иймээс хортой эмүүдийн 
хэрэггүйгээр хэрэглэж байж болох юм. Нөгөөтэйгүүр фиброзын зэрэглэл өндөртэй 
болон циррозтой өвчтөнүүдийн эмчилгээний үр дүн муу буюу SVR-ийн зэрэглэл нь 
муу байдаг. Эдгээр хүмүүс нь хэрвээ SVR болох нь циррозгүй хүмүүсийг бодвол илүү 
их үр дүн гарах буюу эмчилгээ хийгдэхгүйгээр элэгний өвчний хүндрэлээр нас барах 
эрсдэл өндөр байдаг. Өндөр орлоготой орнуудад боловсруулагдсан удирдамжаар 
ХСВ-ийн архаг халдвартай хүн болгоныг эмчилгээнд хамруулахаар заасан байдаг. 
Бага орлоготой орнуудад эмчилгээний хүртээмж муутай буюу хүртээмж нь ихээхэн 
хэмжээгээр хязгаарлагдсан бага орлоготой орнуудад зөвхөн өндөр эрсдэлтэй 
хүмүүсийг эмчилгээнд хамруулах зэрэг нь магадгүй шаардлагатай болдог юм. Иймээс 
удирдамж боловсруулах баг нь бага буурай орнуудад фиброзын үеийн тодорхойлох 
өртөг багатай үр дүнтэй аргыг тодруулах нь нь зүйтэй гэж үзлээ. Элэгний биопсигийн 
шинжилгээг фиброзыг тодорхойлоход алтан стандарт гэж үздэг боловч энэ нь бага 
буурай орнуудад тийм ч өргөн тархаагүй байдаг. Энэхүү шинжилгээнд биопсигийн 
нарийн мэргэжилтэн хэрэгтэй төдийгүй. Уг шинжилгээ нь өртөг өндөртэйгөөс гадна 
шинжилгээтэй холбоотой хүндрэл гарч болох бөгөөд өвчтөнд тавгүй байдал үүсгэх 
сөрөг талтай юм. Хэд хэдэн элэгний биопсигийн онооны систем байдгаас METAVIR 
систем нь хамгийн их өргөн хэрэглэгддэг (Хүснэгт 6.2).
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ХҮСНЭГТ 6.2  Элэгний биопси METAVIR үнэлгээний систем

METAVIR шат F0 F1 F2 F3 F4 

Тодорхойлолт Фиброзгүй
(No Fibrosis)

Зөөлөн 
фиброзтой (Fi-
brosis without 
septa)

Дунд зэргийн 
фиброз    
(Fibrosis with 
septa)

Даамай 
фиброз 
(Numerous 
septa without 
cirrhosis)

Элэгний 
цирроз
(Cirrhosis)

Хэд хэдэн төрлийн инвазив бус фиброзын шинжилгээнүүд цусны индексүүд дээр 
тулгуурласан хэд хэдэн инвазив бус фиброзын шинжилгээнүүд болон дүрс 
оношилгооны аргууд байна. Эдгээр нь бага буурай орнуудад илүү их тохиромжтой 
байдаг (Хүснэгт 6.3 ). Үүнд ийлдэс судлалын шинжилгээгээр APRI, FIB4 оноогоор 
үнэлэх зэрэг орох юм. Эдгээрийг үнэлэхдээ аланин аминотрансфираза (АЛАТ), 
аспартат аминотрансфираза (АСАТ), ялтаст эсийн тоо зэрэг фиброзын шууд бус тоо 
зэргийг хэмждэг (Зураг 6.1). ХСВ-ийн эмчилгээ хийгдэж байгаа аль ч эмнэлэгт 
хийгдэх ёстой шинжилгээ юм. Бусад ийлдэс судлалын шинжилгээнүүд тухайлбал 
фибротест нь фиброзын шууд маркер болох гаптоглобулинийг хэмждэг. Эдгээр тест 
нь пантентлагдсан чанарын шаардлага хангасан лабораториудад хийгддэг тул үнэтэй 
төдийгүй тийм ч ихээр тархаагүй байна. Эдгээр бүх тестүүд нь фиброзын болон 
циррозын бүх үеүдэд үнэлгээ өгөх боломжгүй юм. Тухайлбал FIB4 тест нь нэлээд их 
фиброзтэй үеийн оношилгоог зориулагдсан (METAVIR F2 оос дээш). APRI нь их 
хэмжээний фиброзтой буюу циррозын оношилгоонд хэрэглэгддэг. Сүүлийн үед хэт 
авианы төхөөрөмжийг ашиглаж элэгний нягтралыг хэмжсэнээр элэгний циррозын 
шинж чанарыг тодорхойлох шинэ технологид нэвтэрч байна. Үүнд транзент 
эластографи фибросканаар (Echosens, Paris) хийгддэг оношилгоо нь хамгийн их 
тархаж үнэлэгдсэн байна. 

Транзент эластографи технологийн хязгаарлагдмал тал нь тоног төхөөрөмжийн өртөг 
өндөр бөгөөд байнгын дахин калебиршин хэрэгтэй байдал мэргэжлийн техникч 
болоод фиброзын үе шатуудад зориулсан батлагдсан тоо баримтгүй байгаа явдал юм. 

ЗУРАГ 6.1 APRI болон FIB4 томьёонууд

APRI = [{AST (IU/L)/ AST_ULN (IU/L)}х100]/ ялтаст эсийн тоо (109/L)
FIB4= нас (жилээр) x AST(IU/L)/ялтаст эсийн тоо (109/L x [ALT(IU/L)1/2]

 
ALT- аланин аминотрансфираза    IU- олон улсын нэгжээр 

AST-аспартат аминотрасфираза    ULN-хэвийн дээд хязгаар
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ХҮСНЭГТ 6.3 Элэгний фиброзыг үнэлэх инвазив бус шинжилгээнүүд143-148

Шинжилгээ Бүрэлдэхүүнүүд Шаардлагууд Үнэ

APRI АСАТ, ялтаст эс Энгийн ийлдэс судлалийн  
болон цусны 
шинжилгээнүүд

+

FIB4 Нас, АЛАТ, АСАТ, 
ялтас эс

Энгийн ийлдэс судлалийн  
болон цусны 
шинжилгээнүүд

+

Фибротест ГГТ, гаптоглобин, 
билирубин, 
аппопротейн, альфа 2 
макроглобулин

Тусгай шинжилгээ. 
Шинжилгээнүүд нь зөвхөн 
заагдсан лабораториудад 
хийгдэнэ

++

Фиброскан Транзит эластографи Зориулагдсан тоног 
төхөөрөмж

+++

APRI аминотрансфиразa/ялтаст эсийн тооны харьцаа; AЛАТ аланин аминотрансфераза; 
AСАТ аспартат аминотрансфираза; ГГТ гамма глутамат транспептидаза

Нотлох баримтын хураангуй

Энэ зөвлөмжид зориулсан PICO асуултууд нь 2 таамаглал дээр суурилсан байна. 
Нэгдүгээрт. Элэгний биопси шинжилгээ нь дээр дурдсан шалтгаануудын улмаас 
байхгүй байх. Хоёрдугаарт. Бүх эмнэлгийн газруудад APRI болон FIB4 индексуудыг 
тооцоолоход хэрэгцээтэй лабораторийн шинжилгээнүүд хийгддэг байх. Иймээс 
системлэсэн тойм нь APRI болон FIB4-тэй харьцуулахад илүү үнэтэй нарийн 
шинжилгээнүүдийн үр ашгийг харьцуулан судалсан байна. ХСВ-ийн халдвартай 
насанд хүрсэн өвчтөнүүдийн дунд фиброзын үнэлгээг хийх инвазив бус 
шинжилгээнүүдийн нарийвчлалыг судалж системтэй тойм судалгаа хийсэн байна 
(Хавсралт 3). Энэ тойм судалгааны хураангуй болон дэлгэрэнгүй судалгааг хэлний 
хязгаарлалтгүй оруулсан ба үүнд: 

(i) Элэгний биопсийг удирдамж стандарт болгон хэрэглэж инвазив бус 
шинжилгээгээр харьцуулж үнэлсэн судалгаанууд 

(ii) Үнэн эерэг хуурамч эерэг, үнэн сөрөг болон хуурамч сөрөг шинжилгээний үр дүнг 
тооцоолоход хэрэгцээтэй. Инвазив бус шинжилгээнд суурилсан таслах цэгийг 
тодорхойлоход хэрэгцээтэй. 
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(iii) Индекс шинжилгээ болон элэгний биопсийн хоорондын хугацаа нь 6 сараас 
хэтрээгүй. Өгөгдлүүдийг синтез болгон анализ хийхэд зориулж судалгаа болгон 
хэрэглэгдсэн гистологийн оноог үечлэлийн системд шилжүүлсэн болно.

Хүнд хэлбэрийн фиброзтой буюу METAVIR, F2-оос дээш үеийн болон элэгний цирроз 
буюу (F4) гарч байгаа үр дүнгийн хэмжээс гэж үзсэн билээ. Ерөнхийдөө нотолгооны 
чанар нь бага байсан нь фиброзын үеийг урьдчилсан тодорхойлсон индекс байгаагүй, 
элэгний биопсигийн дээжийнх нь чанар бүртгэгдээгүй байсантай холбоотой юм. Үр 
дүнгийн мэдрэг чанар зэргийг Хавсралт 3-т нэгтгэсэн болно. 

Инвазив бус шинжилгээнүүд нь тоон утгыг өгдөг байхад элэгний биопсигийн 
гистологийн үе шатлал нь үг тайлбарласан утга буюу категорыг өгдөг. Инвазив бус 
шинжилгээний үед гистологын тодорхой үеүүдтэй уялдаа холбоотой шат тогтоогддог 
ба APRI болон FIB4 шинжилгээнүүдэд эдгээр тоонууд нь тодорхойлогдож батлагдсан 
байна. APRI болон FIB4 нь 2 захын утгыг ашиглан фиброзын үеийг тодорхойлоход 
хэрэглэгддэг ба 1 захын утгыг хэрэглэхэд мэдрэг чанар, онцгой чанар  нь буурдаг 
байна. Өндөр онцгой чанартай буюу (цөөхөн хуурамч эерэг үр дүн гардаг) бага захын 
утгыг хэрэглэхэд мэдрэг чанар нь ихэсдэг (цөөхөн хуурамч сөрөг үр дүн гаргадаг). 
Эдгээр 2 утгыг ашиглаж үечлэлийг тогтоохдоо бага захын утгыг нь хэрэглэн 
фиброзын тодорхой үе байгаа эсэхийг үгүйсгэх бол өндөр захын утгыг ашиглаж 
тухайн өвчтөний фиброзын үечлэл тодорхой үе шатнаас илүү байгааг тогтоодог 
(тухайлбал F2-ээс их). Гэвч өвтөнүүдийн нэг хэсэг нь тодорхойлох боломжгүй үр 
дүнтэй болж гарч ирдэг (өөрөөр хэлбэл эдгээр хүмүүсийн оноо нь өндөр болон доод 
захын  утгын хооронд байна). Ийм хүмүүс нь өөр төрлийн шинжилгээ хийлгэх эсвэл 
хэсэг хугацааны дараа дахин шинжлэх хэрэгтэй болдог. Транзент эластографи арга 
нь зөвхөн нэг захын утгыг хэрэглэдэг гэвч фиброзын тодорхой үеүүдэд хэрэглэж 
байгаа захын утга нь батлагдаагүйгээс гадна тогтсон нэг утга байхгүй байгаа юм. 
Иймээс одоогоор хэвлэгдэж байгаа фиброскантай холбоотой мэдрэг чанар болон 
онцгой чанар нь хэт өндөр үнэлэгдсэн байж болох юм. APRI болон FIB4 
шинжилгээнүүдийн дээд болон доод захын утгууд мөн фибросканд өргөн хэрэглэгдэж 
байгаа захын утгуудыг хэрэглэж F2-ээс дээш фиброз болон циррозын үеийн 
оношилгоонд хэрэглэж байгааг хүснэгт 6.4 -т танилцууллаа. Фиброскан болон эдгээр 
оношилгоонуудын онцгой чанар болон мэдрэг чанарыг фиброз, хатуурлыг тогтооход 
хэрэглэж байгаа фиброскан болон бусад шинжилгээнүүдийн мэдрэг болон онцгой 
чанарыг хүснэгт 6.5-д нэгтгэсэн болно. 

Инвазив бус шинжилгээнүүдийг элэгний биопситой харьцуулан мэдрэг болон онцгой 
чанарыг тогтоосны дараагаар удирдамж боловсруулах баг нь инвазив бус 
шинжилгээнүүдийн харьцуулсан гүйцэтгэлийг авч ашигласан байна. Энэхүү анализд 
APRI болон фибросканыг сонгосон байна. Эдгээр шинжилгээнүүдийн арга нь F2 
болон F4 захын утгуудыг тодорхойлох боломжтой юм.
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ХҮСНЭГТ 6.4 Цирроз болон фиброзыг тодорхойлох доод болон дээд захын утгууд

APRI доод  
талын утга

APRI дээд  
талын утга 

FIB4 доод  
талын утга

FIB4 дээд    
талын утга 

Транзит 
эластрографи 
фиброскан)

Дунд зэргийн 
фиброзтой
(METAVIR>F2)

0.5 1.5 1.45 3.25 7-8.5kpa

Цирроз
(METAVIR F4) 1.0 2.0 - - 11-14 kpa

APRI аминотрансфераза/ялтаст эсийн тооны харьцаа; kPa килопаскаль

ХҮСНЭГТ 6.5 Элэгний цирроз болон фиброзын хүндрэлийг тогтоох фиброскан ба 
APRI, FIB4 шинжилгээний онцгой чанарын хүснэгт

APRI доод  
утга

APRI дээд  
утга 

FIB4 доод  
утга

FIB4 дээд 
утга 

Эластографи 
(фиброскан)

Дунд зэргийн 
фиброзтой
(METAVIR F2)

Мэдрэг 
(95% Cl)

82 
(77-86)

39
(32-47)

89 
(79-95)

59 
(43-73)

79 
(74-84)Дунд зэргийн 

фиброзтой
(METAVIR F2) Мэдрэг 

(95% Cl)
57 
(49-65)

92 
(89-94)

42 
(25-61)

74 
(56-87)

83 
(77-88)

Цирроз
(METAVIR F4)

Мэдрэг 
(95% Cl)

77 
(73-81)

48 
(41-56) - - 89 

(84-92)Цирроз
(METAVIR F4) Мэдрэг 

(95% Cl)
78 
(74-81)

94 
(91-95) - - 91 

(89-93)

APRI аминотрансфераза/ялтаст эсийн тооны харьцаа; kPa килопаскаль 

Доод болон дээд захын утгыг ашиглан стратеги үнэлгээ хийж болно. Энэ стратегийг 
ашиглан APRI-ийн дээд захын утгаас дээш оноотой өвчтөнүүдийг эмчилгээнд эрт 
хамруулах хэрэгтэй. Энэ нь эдгээр өвчтөнүүдийн F4 цирроз байх магадлал нь өндөр 
буюу 94% байгаатай холбоотой юм. Харин APRI-ийн оноо нь доод захын утгаас доош 
(18%) гарч байгаа өвчтөнүүд нь дунд зэргийн фиброз буюу (F2 фиброзоос дээш) 
магадлал нь бага байгаа эдгээр өвчтөнүүдийн эмчилгээг хүлээлгэж болох юм. Иймээс 
энэ өвчтөнүүд нь хэсэг хугацааны дараа дахин үзүүлж байх хэрэгтэй юм. APRI-ийн 
оноо нь дээд болон доод захын утгын дунд байгаа өвчтөнүүдийг жил болгон эсвэл 2 
жил тутам дахин шинжилгээнд хамруулахаас гадна боломж гарах юм бол эдгээр 
өвчтөнүүдийг эмчилгээнд хамруулах боломжтой. Хэд хэдэн дутагдалтай талуудыг бас 
авч үзсэн болно. Нэгдүгээрт ХДХВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдэд ХДХВ-ийн 
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халдвартай холбоотой тромбоцитопени улмаас APRI-ийн оноо нь хангалттай зөв 
гарахгүй байж болох талтай. Гэвч ХДХВ-тэй холбоотой тромбоцитопени нь APRI-ийн 
оноог өндөр болгох ба энэ нь эрт эмчилгээнд хамрагдах гэсэн үг билээ. Хэдийгээр энэ 
удаагийн судалгаанд үүнийг үнэлээгүй боловч өмнөх судалгаагаар APRI-ийн 
оношилгооны нарийвчлал нь ХСВ-ийн дан халдвартай болон ХСВ ба ХДХВ-ийн 
давхар халдвартай өвчтөнүүдийн хооронд ялгаагүй гарсан байна.149 Онолын хувьд 
FIB4 нь тромбоцитопенигээс болж өөрчлөгдөх боломжтой боловч онооны системийг 
ХДХВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдэд үнэлсэн нь сайн ажилдаг болох нь тогтоогджээ. 
Шууд элестографийн утгууд нь зарим нэг нөлөөнөөс болж зохиомлоор өсөх 
боломжтой үүнд элэгний цочмог үрэвсэл зүрхний дутмагшилтай холбоотой элгэнд 
гарч буй өөрчлөлтүүд саяхан идсэн хоол амилойдоз болон холестаз зэрэг орно. 
Түүнчлэн батлагдсан захын утга байхгүй байгаатай холбоотойгоор фиброзын шатыг 
тодорхойлох шинжилгээний үр дүнг тооцох зэрэг нь түвэгтэй юм. 

Зөвлөмжийн үндэслэл

Удирдамжийг боловсруулах багийнхан инвазив ба инвазив бус шинжилгээг 
харьцуулан авч үзсэн. Ялангуяа бага буурай орныхонд элэгний биопси хийх нь үнэтэй 
төдийгүй инвази ажилбартай холбоотойгоор өвчтөнд үүсгэж байгаа тавгүй байдал, 
цус алдалтын бага ч гэсэн эрсдэл үүнээс гадна үеийг тодорхойлох нарийн мэргэжлийн 
эмч шаардлагатай байдагтай холбоотой. Дээр хэлэлцэгдсэн системчлэгдсэн тоймийн 
үр дүн дээр тулгуурлан удирдамж боловсруулах баг нь APRI FIB4 болон шууд 
эластографи нь элэгний өвчлөлийн үеийг тодорхойлоход хамгийн хэрэгтэй 
шинжилгээнүүд гэж үзлээ. APRI ийг FIB4-тай харьцуулахад давуу тал нь энэ 
шинжилгээ нь FIB4 оношилгооны үеэр оношлогдсон ба хүндрэлтэй үеийн хүндэрсэн 
өвчтөнүүдийг тодорхойлоход хэрэгтэй шинжилгээ байлаа. Үүнээс гадна дунд зэргийн 
фиброзтой эсвэл циррозтой өвчтөнүүдийг байнга эргэж үзэж хэрвээ эдгээр 
өвчтөнүүдийн APRI FIB4 шинжилгээнд хамруулах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. 

Үр ашиг болоод хор нөлөөний тэмцэл

Энэ зөвлөмжөөс гарч болзошгүй хор нөлөө нь APRI болон FIB4 шинжилгээний 
хуурамч эерэг болон хуурамч сөрөг үр дүнгээс болж эмчилгээний шийдвэр буруу гарч 
болох юм. Эдгээр шинжилгээнүүдийн хуурамч эерэг үр дүн нь өвчтөн хэрэгтэйгээс 
эрт үед эмчлүүлэх үүнийхээ хэрээр эмтэй холбоотой гаж нөлөө, хор нөлөө буюу эдийн 
засгийн хувьд хор нөлөөтэй юм. Хуурамч сөрөг үр дүн нь эмчилгээнд орох 
шаардлагатай өвчтөн эмчилгээнд орохгүй байх үүнтэй холбоотойгоор тухайн хүн нь 
элэгний цирроз эсвэл элэгний хавдар зэрэг ХСВ-ийн эмчилгээгээр урьдчилан 
сэргийлж болох өвчнийг тусах аюултай байж болох юм. Гэвч инвазив бус хяналтад 
байх нь үнийг бууруулж хүртээмжийг ихэсгэснээр эмчилгээний боломжийг 
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сайжруулахаас гадна элэгний биопситэй харьцуулахад эрсдэл багатай байгаа зэрэг нь 
хуурамч эерэг болон хуурамч сөрөг үр дүнгээс үүсэх хор нөлөөтэй чанарыг бодвол 
ашигтай тал нь их юм гэж үзлээ. 

Үнэт зүйлс болон сонголт: APRI буюу FIB4 оношилгоо нь зөвхөн судаснаас цус авах 
хэрэгтэй тул удирдамж боловсруулах баг нь энэ нь өвчтөнүүдэд хүлээж авах нь 
хялбар гэж үзлээ. Үүнтэй адилаа транзент эластографи  инвазив бус тул энэ нь бас 
өвчтөнүүд хүлээж авахад амархан гэж үзлээ. 

Нөөцийн асуудлууд: Ийлдэс судлал дээр тулгуурласан инвазив бус шинжилгээнүүдийн 
үнэ багатай байгаа явдал нь энэхүү зөвлөмжийг гаргахад нөлөөлөх хамгийн чухал 
хүчин зүйл байлаа. ХСВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдийг эмчилж байгаа эмнэлгийн 
байгууллагуудад  

APRI буюу FIB4 оноонуудыг тооцоолох хэрэгтэй цусны шинжилгээнүүд байх ба энэ 
нь тийм ч үнэтэй биш гэж үзлээ. Үүнээс гадна өвчтөнүүд нь эмчилгээнд орохоос өмнө 
болон эмчилгээнд хамрагдсаны дараа хяналтад байхад хэрэгтэй шинжилгээнүүд юм. 
Харин фиброскан зэрэг транзент эластографи аппаратуудыг худалдаж авах 
ажиллуулж байх бус хэвийн үйл ажиллагааг хангах зэрэг нь өндөр үнэтэй юмаа. 
Фиброскан суурин машин нь 100,000$ байхад зөөврийн машин нь 30,000$ үнэтэй. 
Үүнээс гадна урсгал засварын үнэ жил болгон 4,700$ байна. Энэ шалтгаануудаас 
болж шууд эластографийг ихэнх нь бага буурай оронд ашиглах боломжгүй гэж үзсэн 
байна. 

Хэрэгжүүлэхэд авч үзэх асуудлууд

APRI оноо нь ихэнх эмнэлгүүдэд байдаг шинжилгээн дээр тулгуурлан тооцогддог тул 
энэ оноог авч хэрэглэх нь хялбархан гэж үзлээ. Харин эдгээр оноог үнэлэх 2 захын 
утгыг хэрэглэдэг тул түвэгтэй байдаг. Гэвч дээр дурдсан стратегүүд нь эмчлэгч эмчид 
хэн нь түрүүлж эмчлүүлэх ёстойг шийдэх аргыг өгч байгаагаараа үүнийг хэрэглэхэд 
тохиромжтой байж болох юм. Фиброз болон циррозын хүндэрсэн үе буюу METAVIR-
ын F3, F4 үед байгаа өвчтөнүүд нь ХСВ-ийн хүндрэлээс нас барах эрсдэл өндөр ба 
эдгээр өвчтөнүүд нь эмчилгээнд түрүүлж орох шаардлагатай. Хэрвээ нөхцөл боломж 
таарах юм бол циррозын хүнд бус үеийн өвчтөнүүд ч эмчилгээнд хамрагдах 
боломжтой юм.
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7. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

7.1 ХСВ-ийн эмчилгээний үнэлгээ

Архаг  С хепатиттай насанд хүрэгчид болон хүүхдүүдийг вирүсийн эсрэг 
эмчилгээнд хамруулахад зориулан үнэлгээ хийнэ. 

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу үнэлгээ хийхийг зөвлөж байна. 

Танилцуулга

Сүүлийн 20 жилд ХСВ-ийн халдварын эмчилгээний үр дүн SVR-р хэмжигдэж 
байгаагаар маш их өсөж байгаа юм. Стандарт интерфероны эмчилгээний эхний үед 
SVR нь 30%-60%-тай байсан бөгөөд энэ эмчилгээний үр дүн нь генотипийн төрлөөс 
хамааран янз бүр байсан. Харин Пэг-ИФН-ийг танилцуулснаар SVR-ийн үр дүн нь 
40%-70% болж өссөн ба сүүлийн жилүүдэд DAAs буюу шууд үйлчилгээтэй антивирүс 
агентуудыг хэрэглэж эхлэснээр эмчилгээний үр дүн генотип 1-д 40% байснаас 90% 
гаруй болж нэмэгдсэн. Хэдийгээр эмчилгээний үр дүн ийм өндөр байгаа боловч бага 
буурай орнуудад ХСВ-ийн эмчилгээ маш цөөхөн хүнд хийгдэж байна. Цөөхөн хүнд 
хийгдэж байгаа нь эмчилгээний зардал өндөр, шаардлагатай лабораторийн тоног 
төхөөрөмж нь өндөр үнэтэй болон эмчилгээнд ороход үнэлгээ хийгдэхийн тулд олон 
төрлийн өндөр өртөгтэй шинжилгээ хийлгэх гэх мэт шаардлагатай холбоотой юм. 
Түүнчлэн ХСВ-ийн эмчилгээ хийх талаар сургалтад хамрагдсан мэдлэгтэй эмч 
эмнэлгийн ажилчдын дутагдалтай байдал нь маш ихээр нөлөөлж байна. Пэг-ИФН/
РБВ хавсарсан эмчилгээний олон төрлийн сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд түүний 
дотор эмчилгээнд хамрагдаж буй хүмүүсийн чадварыг бууруулах түүгээр ч зогсохгүй 
хүмүүсийн амь насанд ч аюултай байж болох боломжууд харагдаж байна. Иймээс 
энэхүү удирдамжийг бэлтгэн гаргаж байгаа хамт олон нь одоо байгаа ХСВ-ийн 
эмчилгээний ач холбогдол болон түүнээс үүдэн гарах сөрөг нөлөө зэрэгт нь үнэлгээ 
дүгнэлт өгөх шаардлагатай гэж үзсэн юм.   
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Баталгаа

Насанд хүрэгчид болон хүүхдүүдийг ХСВ–ийн эсрэг эмчилгээнд хамруулах болох 
эмчлээгүй гэсэн хэсгүүдэд хувааж үр дүнг нь бүрэн хэмжээгээр үнэлгээ өгчээ. 
Үнэлгээний үр дүнгүүдэд SVR-ийн хувь ээнэгшил алдагдсан элэгний циррозд орох, 
элэгний хавдар болон элэгнээс үүдэлтэй бүх төрлийн нас баралтууд болон 
эмчилгээтэй хамаатай гаж нөлөөллүүдээс гадна эдгээр нь хүмүүсийн амьдралд 
нөлөөлсөн нөлөөлөл зэргийг оруулан судалсан байна. Хамгийн сүүлийн дүгнэлтэд 
нийт 14 системийн шүүмжийг хамруулсан байна (Хавсралт 3). Зургаан шүүмжид 
интерферонийг плацеботой харьцуулсан судалгаа151-156 мөн зургаа нь стандарт ИФН 
эсвэл Пэг-ИФН-ийг плацеботой хавсран хэрэглэсэн судалгааны үр дүнг хамруулсан 
байна.157-162 Плацебог гурвалсан эмчилгээ буюу Пэг-ИФН/РБВ болон протеза 
саатуулагч хавсарсан эмчилгээ нь эмчилгээний стандарт болон хэрэгжиж байсан 
бөгөөд энэ гурвалсан эмчилгээг харьцуулсан судалгааны үр дүн байгаагүй. Нэг 
шүүмжид дан РБВ-ий эмчилгээг плацеботой харьцуулан судалсан байдаг.163 Бүх 
судалгаанууд нь стандарт ИФН, Пэг-ИФН эсвэл РБВ-ийн эмчилгээг плацеботой 
харьцуулан судалсан одоогийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгаагаар аргачлал болон 
анализ хийгдсэн судалгаанууд байсан. Үүнээс гадна GRADE шалгуурыг хэрэглэсэн 
байна. Судалгааны үр дүнгээр стандарт ИФН нь плацебогоос илүү үр дүнтэйгээр 
SVR-ийг үзүүлж байсныг харуулсан байна. ИФН-ний үйлчилгээ нь элэгний хавдар 
болон элэгтэй холбоотой нас баралт, өвчлөлд үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь жигд бус 
эсвэл статистикийн хувьд өндөр үр дүнтэй байж чадаагүй. Нэг ч судалгааны ажил нь 
интерферон нь плацеботой харьцуулахад амьдралын чанарыг өөрчилж байна гэсэн үр 
дүнг мэдээлээгүй болно.

Системчилсэн шүүмжээр төрөл бүрийн стандарт ИФН болон Пэг-ИФН/РБВ-тай 
хамтран хэрэглэснээр плацеботой харьцуулахад эмчилгээний үр дүн тэр тусмаа SVR-
ийн хувьд үр дүнтэй байгаа нь ажиглагдсан байна. Гэвч Пэг-ИФН-ийг РБВ-тай 
хавсарсан эмчилгээ нь элэгний хавдар, элэгтэй холбоотой нас баралт, өвчнүүдийг 
статистикт өндөр үр нөлөөгүй үр дүнг үзүүлсэн. Үүний дотор нэг судалгаа нь РБВ-
ийг плацеботой харьцуулан судлахад РБВ нь SVR-д хүрэхэд хангалттай нөлөө 
үзүүлээгүй. Үүнээс шалтгаалсан нас баралт болон амьдралын чанарт дорвитой нөлөө 
үзүүлээгүй харагдаж байна.163 

Системчилсэн шүүмжийн үзүүлж байгаагаар ИФН-с үүсэлтэй гаж нөлөөллийн тухайд 
хамгийн өргөн харагдаж байгаа нь ханиадтай төстэй шинжүүд болон сэтгэлийн 
тогтворгүй байдал буюу дефрест ордог байна. Харин РБВ-ий тухайд цус багадалт 
түлхүү ажиглагдсан байна. Эмчилгээг зогсоосон хүмүүсийн тухайд нэг судалгаагаар 
нийт элэг шилжүүлэн суулгахаа хүлээж байсан өвчтөнүүдийн 20% нь эмчилгээгээ 
зогсоосон бол плацебо хэрэглэж байсан хүмүүсийн 0% нь эмчилгээгээ зогсоосон 
байлаа.158 
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Эмчилгээний үр дүнгийн тухайд насанд хүрсэн хүмүүс болон хүүхдүүдийг 
харьцуулахад ойролцоо гарч байгаа боловч  хүүхдүүдийн дунд цөөн тооны судалгаа 
явагдсан байна.153 Зөвхөн нэг судалгаанд хүүхдүүд эмчилгээнд хамрагдаж байх үеийн 
вирүслоги болон гаж нөлөөллүүд мэдээлэгдсэн байдаг. Энэ шүүмжид нийтдээ 4 
клиник туршилт буюу 31 судалгааны ажлыг хамруулсан байна. Нийт SVR хувь нь 
Пэг-ИФН/РБВ-аар эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдолд 30-100% байсан нь насанд 
хүрэгчдэд гарч байгаа SVR-тай ойролцоо байсан. Гаж нөлөөллийн тухайд хамгийн 
өргөн тохиолдож байсан нь ханиадтай төстэй шинжүүд болон нейтрофил эсийн 
бууралт ажиглагдсан. Хүүхдүүдийн тухайд гэвэл 12 долоо хоногийн дараа хэрэв ХСВ-
РНХ 2 log drop-с бага байвал эмчилгээг зогсоох заалт дээр дүгнэлт өгөх боломжгүй 
байсан нь хангалттай мэдээлэл байхгүй байснаас үүдэлтэй. Энэ заалт нь генотип 2, 3-
тай өвчтөнүүдэд хамааралтай юм. ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай өвчтөнүүдэд 
хийгдсэн судалгаагаар нийт 110-аар илүү эмчилгээ нь тасалдсан бол 830 -аар илүү 
ханиадтай төстэй шинжүүд нийт 1000 өвчтөнд илэрч байсан. Энэ нь плацебо хийсэн 
өвчтөнүүдтэй харьцуулсан судалгаа болно. ХДХВ-ийн болон ХСВ-ийн хавсарсан 
халдвартай өвчтөнүүдийн эмчилгээний үр дүнг харуулсныг дэлгэрэнгүйгээр 7.2-р 
бүлгээс уншиж болно. 

Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүс нь ихэнх клиникийн судалгаануудад 
ороогүй байдаг тул эдгээр хүмүүст эмчилгээ хийж байгаа үр ашгийн өгөгдлүүд нь 
ажиглалтын судалгаануудаас гарсан болно. Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч -д 
эмчилгээний үр дүнгийн судалгаа нь (хэрэглэж байсан болон одоо хэрэглэж байгаа 
хүмүүс) ойролцоогоор 50% нь эмчилгээний үеэр мансууруулах бодисыг тарьж 
хэрэглэж байсан үүнээс гадна SVR нь 56% -тай (генотип 1,4 ийн хувьд 37% генотип 
.2,3 ийн хувьд 67%) байсан. Үүнээс гадна эмчилгээгээ зогсоосон хувь нь 22% байсан 
ба эмийг сайн хэрэглэж байсан.164 Эдгээр гарч байгаа үр дүн нь мансууруулах бодис 
хэрэглэдэг хүмүүстэй ойролцоо байгаа юм. Үүнээс гадна судсаар мансууруулах бодис 
хэрэглэгчдийн дунд ХСВ-ийн халдварын эмчилгээ хийхэд эмчилгээний өртгийн 
судалгааг удирдамж боловсруулах багаас авч үзсэн байна. Эдгээр хүмүүст эмчилгээ 
хийх нь өртгийн хувьд үр ашигтай болохыг янз бүрийн нөхцөлд үзүүлсэн байна. 
Үүнээс гадна судсаар мансууруулагч бодис хэрэглэгч хүмүүсийн ХСВ-ийн халдварыг 
эмчлэх нь энэ хүн амын бүлэгт халдварыг бууруулах халдвараас хамгаалах гэх 
нэмэлт ач холбогдолтой. 98.99

Зөвлөмжийн үндэслэл

Үр ашиг болон хор нөлөөний тэнцэл: ИФН-д тулгуурласан эмчилгээ нь стандарт 
ИФН, Пэг-ИФН-ний алиныг нь ч хэрэглэсэн SVR үзүүлэлт нэмэгдэж байсан. 
Хэдийгээр SVR гарах нь амьдралын чанар болоод насыг уртасгаж байгаа нь энэ 
судалгаа харуулаагүй боловч удаан хугацаагаар өвчтөнүүдийг дагасан судалгаа нь энэ 
холбоог харуулсан байна.165 Үүнээс гадна ажиглалтын судалгаануудаас үзэхэд судсаар 
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мансууруулах бодис хэрэглэгчид үүндээ эмчилгээний үед судсаар бодис хэрэглэж 
байгаа хүмүүс ХСВ-ийн эмчилгээ үр дүнтэй болохыг харуулсан нотолгоо байна. ХСВ-
ийн эмчилгээ нь ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүст ч үр дүнтэй байсан. ХСВ-
ийн халдварын эмчилгээ нь хоруу чанар өндөртэй ба олон өвчтөнүүд эмчилгээтэй 
холбоотой хоруу чанараас болж эмчилгээг зогсоодог. Хамгийн том эрсдэл нь бол 
сэтгэл гутрал буюу дефресс, цус багадалт буюу анеми, хүнд хэлбэрийн халдвар юм. 

Түүнчлэн ханиад хүрч байгаатай адилхан шинж тэмдгүүд нь ИФН-оор эмчилгээ 
хийлгэж байгаа хүмүүст хамгийн өргөн байна. Нэмэлт хор нөлөөтэй чанараар өвчтөнд 
очиж байгаа үнэтэй урт хугацааны эмчилгээ хийлгэхээс үүссэн эдийн засгийн хор 
нөлөөтэй байлаа. Гэвч ХСВ-ийн халдварыг эмчлүүлэхгүй бол эмчлүүлээгүйтэй 
холбоотой нас баралт өндөр байгаа учир удирдамж боловсруулах баг нь эмчилгээ 
хийлгэх нь илүү үр дүнтэй гэж үзсэн байна. Үүнээс гадна удирдамж боловсруулах баг 
нь DAAs эмүүд гарч ирснээр хор нөлөөний эрсдэл нь буурахаас гадна эмчилгээний 
хугацаа нь богино байна гэж үзлээ. 

Үнэт зүйл ба сонголт: Эмчилгээнд хамрагдах ёстой ихэнх хүмүүс нь эмтэй 
холбоотой хоруу чанар тэр тусмаа Пэг-ИФН-ний хоруу чанараас болж эмчилгээнд 
хамрагдахаас зайлсхийдэг. Энэ зайлсхийж байгаа байдал нь илүү аюулгүй байдал 
өндөртэй эмүүд гарч ирж байгаагаар илэрхийлэгдэнэ. 

Нөөцийн асуудлууд: ХСВ-ийн халдварын эмчилгээ нь өртөг өндөртэй байдаг. Пэг-
ИФН РБВ-ийнн хавсарсан эмчилгээ нь 1 хүнд 2000$ - 28000$ ийн үнэтэй байдаг.166 
Энэ үнийн зөрүү нь зарим нэг орнуудад үйлдвэрлэгчидтэй үнийг нь бууруулах талаар 
сайн яриа хэлэлцээр хийж чадсантай холбоотой юм. ХСВ-ийн эмчилгээний үед 
өвчтөнийг хянах болон байнгын хяналтад байлгахад клиникийн болон лабораторийн 
дэд бүтцүүд хэрэгтэй болдог. Тийм учраас эмчилгээг хийхэд нэлээд түвэгтэй байдаг. 
Хэд хэдэн дунд орлоготой орнуудад ХСВ-ийн эмчилгээг өргөн дэлгэрүүлж чадсан юм. 
Үүний жишээ Египет улсад ХСВ-тай 300,000 иргэдийг эмчилснээрээ хамгийн том 
жишээ болж байгаа юм. Мөн хэд хэдэн орнууд буюу Бразил, Хятад, Энэтхэг, 
Пакистан гэсэн орнуудад эмчилгээ хийгдэж байна. Египетээс гарсан өгөгдөл дээр 
тулгуурлан эдийн засгийн судалгаа хийж үзэхэд хүндэвтэр өвчтэй өвчтөнүүдийг 
эмчлэх нь фиброзын хөнгөн хэлбэртэй өвчтөнүүдийг эмчлэхээс өртгийн хувьд илүүтэй 
үр ашигтай болохыг мэдээлсэн байна.100 Эдийн засгийн үнэлгээгээр судсаар 
мансууруулах бодис хэрэглэгчдийг эмчлэх нь магадгүй одоогоор халдвар тараах 
өндөр эрсдэлгүй байгаа хүмүүсийг эмчилснээс илүү үр ашигтай болохыг харуулж 
байна. Энэ нь ХСВ-ийн тархалтыг бууруулж байгаатай холбоотой юм. Эдгээр 
моделиудыг харуулж байгаагаар ХСВ-ийн эмчилгээг нэмэгдүүлэх нь ХСВ-ийн 
халдварыг бууруулах нь хамгийн их хэрэгтэй байж болох юм. Үүн дотроо судсаар 
мансууруулагч бодис хэрэглэгч хүмүүст.98,99 (Бүлэг 8: Хяналт)
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Судалгааны асуултууд

Эмчилгээ үйлчилгээний янз бүрийн моделиудыг судалж үнэлгээ дүгнэлт өгөх 
судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Үүнд: ХСВ-ийн эмчилгээг бусад клиникийн үйлчилгээ 
олгож байгаа клиникүүд тухайлбал сүрьеэгийн, ХДХВ-ийн клиникүүдэд хамтруулах 
боломжтой эсэхийг судалж үзэх юм. Үүнээс гадна эмзэг бүлгийнхэн, тухайлбал 
судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүс зэрэг хэсэг бүлэг хүмүүст эмчилгээг 
ердийн стандарт клиник үйлчилгээ биш бусад өөр замаар эмчилгээг хүргэж болох 
эсэхийг судлах хэрэгтэй байна. 82 
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7.2 Пэг-интерферон болон рибавирин эмчилгээ

Пэг-ИНФ/РБВ-ийн эмчилгээ нь стандарт ИНФ/РБВ эмчилгээний оронд архаг 
ХСВ-ийн халдвартай хүмүүс хэрэглэхийг зөвлөж байна. 

Зөвлөмж нь хатуу чанд баримт нотолгооны чанар дунд зэрэг 

Жич: ХСВ-ийн эмчилгээний хүртээмж муутай газруудад эмчилгээг юуны 
түрүүнд даамай фиброз буюу циррозтой хүмүүст  үзүүлнэ (METAVIR -ийн F3 
буюу F4 үе шат). 

Ерөнхий мэдээлэл 

ХСВ-ийн бүх генотипууд нь РБВ болон стандарт ИФН эсвэл Пэг-ИФН-оор 
эмчлэгддэг. Пэг-ИФН-оор нь өндөр хөгжилтэй орнуудад эмчилгээний стандарт болж 
хэрэглэгдэж байгаа энэ нь уг тариаг олон дахин хийдэггүй удаан үйлчилгээтэй бөгөөд 
SVR нь өндөр гардагтай холбоотой юм. Гэвч стандарт ИФН нь бага буурай орнуудад 
хэрэглэгдсээр байгаа нь Пэг-ИФН-оос арай хямд үнэтэй байдагтай холбоотой юм. 
Удирдамж боловсруулах баг нь аль ИФН-ийг хэрэглэх нь дээр болох талаарх 
анализийг хийсэн билээ. Одоо байгаа баримтууд дээр анализыг хийсэн болно. 

Баримт нотолгоо 

Пэг-ИФН-оор болон РБВ-ий эмчилгээг эсвэл стандарт ИФН/РБВ-ий эмчилгээтэй, 
өмнө нь эмчилгээ хийгдэж байгаагүй насанд хүрэгчдэд болон хүүхдүүдэд ХСВ-ийн 
халдварын үр дүнг системтэйгээр авч судалсан. Үр дүнгийн судалгаанд SVR-ийн 
ээнэгшил алдагдсан элэгний цирроз, элэгний хавдар болон бүх төрлийн шалтгаант нас 
баралтууд хоруу чанар, амьдралын чанар зэрэг орсон болно. Ингэж анализ хийхдээ 
25 судалгааны өгүүллэгийг оруулсан ба эдгээр судалгаанууд нь SVR-ийн дээр 
тулгуурласан үр дүгнэлтүүд нь жигд төдийгүй нарийвчлал сайтай байгаа тул баримт 
нотолгоо нь өндөр буюу хазайлтын эрсдэл багатай гэж үзлээ. Одоо байгаа баримтаар 
архаг ХСВ-ийн халдварын  эмчилгээнд SVR-т хүрэхийн тулд Пэг-ИФН/РБВ-ийг 
хэрэглэх нь стандарт ИФН/РБВ-ийг хэрэглэхээс илүү үр дүнтэй гэж харагдаж байна. 
Стандарт ИФН-тай эмчилгээний үед 1000-аас 66 хүн нь SVR-т хүрэхгүй байсан (SVR 
нь 33.9% гэсэн үг юм) бол Пэг-ИФН-той эмчилгээний үед 1000 хүн тутмын 535 нь 
SVR-т хүрэхгүй байсан (SVR нь 46.5%) (Хавсралт 3). Пэг-ИФН-ий үр дүн өсч байгаа 
нь генотип 1 болон генотип 1-ийн бусад халдварууд болоод өмнө нь эмчилгээ хийлгэж 
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байгаагүй бол эмчилгээ хийлгэж байсан хүмүүс төдийгүй циррозгүй хүмүүст 
ажиглагдаж байсан билээ. 

Судалгаагаар Пэг-ИФН болон стандарт ИФН хооронд эмчилгээг зогсоож байгаа 
хүмүүсийн тооны хооронд тодорхой зөрүү гараагүй байна. Хоруу чанарын хувьд 
байгаа баримтын нотолгоог дунд зэргийн чанартай гэж үзсэн ба Пэг-ИФН болон 
стандарт ИФН-ий эмчилгээний хоруу чанараас болж эмчилгээгээ зогсоож байгаа 
өвчтөнүүдийн тооны хувьд тодорхой зөрүү гараагүй байна. Зарим нэгэн үр дүн 
тухайлбал элэгтэй холбоотой нас баралтууд ээнэгшил алдагдсан элэгний цирроз, 
элэгний хавдрын тухайд өгөгдлүүд хязгаарлагдмал байлаа. Пэг-ИФН-той эмчилгээ 
хийлгэж байгаа 1000 хүн тутамд 14-р бага элэгний хавдар (1000 хүн тутамд 21 нь) 
гарч байгаа бол ээнэгшил алдагдсан элэгний цирроз нь 3-р бага (1000 хүн тутмын 17 
нь) харин элэгтэй холбоотой нас баралт нь 5-аар бага (1000 хүн тутмын 15 нь) буюу 
(1000 хүн тутмын 118 нь) гэсэн үзүүлэлтүүд байна. Илүү олон өвчтөнүүд хоруу 
чанараас болж эмчилгээгээ дуусгасан байна (1718 байснаас 118). 

ХДХВ/ХСВ-ийн давхар халдвартай хүмүүст хийсэн 3 судалгаа байна.167-169 ACTG 
5071, RIBAVIC ба APRICOT судалгаанууд нь стандарт ИФН/РБВ-ийг эмчилгээг Пэг-
ИФН/РБВ-ий эмчилгээтэй харьцуулан судалсан байна. APRICOT судалгаанд Пэг-
ИФН/РБВ-ий эмчилгээ хийлгэж байсан хүмүүс нь стандарт ИФН/РБВ-ий эмчилгээ 
хийлгэж байсан хүмүүсээс SVR өндөр хувьтай гарсан буюу генотип 2, 3 -ийн 
халдвартай хүмүүст 62% хүрч байсан бол генотип 1 -ын халдвар 29% -тай байлаа. 
RIBAVIC судалгаанд Пэг-ИФН/РБВ эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнүүдэд SVR-ийн 
хувь нь өндөр байсан боловч APRICOT судалгаанд үзүүлснээс доогуур байсан (27% 
харьцуулахад 20%). Үүнээс гадна эмчилгээгээ зогсоож байсан хүмүүсийн хувь өндөр 
байсан. ACTG 5071 судалгааны хувьд генотип 1 болон генотип 1-ийн бус халдвартай 
хүмүүсийн хувьд SVR-ийн хувь нь 27% буюу 12% байлаа. Эмчилгээгээ зогсоож байсан 
хүмүүсийн хувь стандарт интерфероныг бодвол өндөр байсан билээ. 

Зөвлөмжийн үндэслэл
Ашигтай болон хортой нөлөөний тэнцэл: Удирдамж боловсруулах баг нь Пэг-ИФН/
РБВ-ий эмчилгээ нь стандарт ИФН ба РБВ эмчилгээг бодвол илүү үр дүнтэй байгааг 
харуулсан өндөр чанартай баталгаа нотолгоотой байна гэж үзлээ. Үүнээс гадна хоруу 
чанар, хугацааны хувьд тодорхой зөрүүгүй байлаа. Иймээс удирдамж боловсруулах 
баг нь Пэг-ИФН хэрэглэх нь стандарт ИФН илүү ач холбогдолтой гэж үзсэн. 
Үнэт зүйлс болон сонголт: Пэг-ИФН-ийг хэрэглэх нь хэцүү биш учраас 
өвчтөнүүдийн хувьд боломжтой сонголт юм. Стандарт ИФН-ийг бодвол Пэг-ИФН нь 
олон дахин тариулах шаардлагагүй ба SVR-ын хувь өндөр гарах ба энэ нь хоруу 
чанарын нэмэгдүүлэхгүй байна. 
Нөөцийн асуудал: Стандарт интерферон нь хямд үнэтэй болохоор зарим нэг улс 
орнууд хэрэглэсээр байна. Пэг-ИФН-ийг хэрэглэх нь бэрхшээлтэй тал нь үнийн хувьд 
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өндөр өртөгтэй холбоотой юм. Пэг-ИФН-ийг цөөн хэдэн компани үйлдвэрлэдэг ба 48 
долоо хоногийн Пэг-ИФН ба рибавирины эмчилгээний зардал нь Египетэд 2000$, 
Вьетнамд 28000$ хүртэл үнэтэй байдаг. Ээнэгшилттэй элэгний циррозтой 
өвчтөнүүдийг эмчилгээнд оруулах нь өртөгийн хувьд ашигтай болохыг математик 
тооцооллоор харуулсан байна.100 Үүнийг хэрэгжүүлэх боломж нь янз бүрийн эмнэл 
зүйн орчинд хоорондоо нэлээдгүй ялгаатай байж болох юм. Эмчилгээ хийхэд 
эмчилгээний үед хяналт болоод дахин өвчтөнийг хяналтад оруулах зэрэгт клиникийн 
сайн дэд бүтэц хэрэгтэй боловч энэ нь хэд хэдэн бага болон дунд орлоготой орнуудад 
аль эрт амжилттайгаар хэрэгжиж байна. Тэр дундаа Египет олон тооны 
өвчтөнүүдийг эмчилгээнд хамруулж чадсан байна. 

Хэрэгжүүлэлт 

Генотип болон ХДХВ-ийн хавсарсан халдвар болоод өвчний үе шат, эмчилгээнд 
үзүүлж байгаа анхны хариу урвал зэргээс хамаарч эмчилгээнийх нь хугацаа нь янз 
бүр байхаар зөвлөж байна. Түүнээс гадна Пэг-ИФН-ийг зөвхөн 2-оос дээш насны 
хүүхдүүдэд хийхээр зөвлөдөг. Генотипээс хамаарсан эмчилгээний хугацааны өөрчлөлт 
болоод хоруу чанарын хяналт болоод үр дүнгийн талаарх нэмэлт асуудлуудыг 8-р 
бүлэгт дэлгэрэнгүй хэлэлцсэн байна.

ХСВ-ийн эмчилгээний хугацаа

ХСВ-ийн дан халдвартай өвчтөнүүд, ХДХВ ба ХСВ-ийн давхар халдвартай генотип 
1-ийн халдвартай хүмүүст Пэг-ИФН/РБВ-ийг 48 долоо хоног эмчилгээ хийхээр 
удирдамж болгож (удаан вирүсологийн хариу урвал үзүүлж байгаа хүмүүст 72 долоо 
хоног хүртэл эмчилгээг уртасгаж болох ба хурдан вирүслогийн хариу урвал үзүүлж 
байгаа хүмүүст 24 долоо хоног хүртэл хугацааг нь бууруулах боломжтой) байна. 
ХСВ-ийн дан, генотип 2, 3 халдвартай эмчилгээний хугацаа нь 24 долоо хоног байхаар 
удирдамж гаргасан (хэрэв өвчтөн нь элэгний хатууралтай эсвэл ХДХВ-ийн хавсарсан 
халдвартай тохиолдолд эмчилгээг 48 долоо хоног хүртэл уртасгаж болох) юм. 12 
долоо хоногийн эмчилгээний дараагаар эмчилгээ эхлэхээс өмнөх ХСВ-РНХ-ийн 
хэмжээ нь 2 log буугаагүй бол эмчилгээг зогсоох хэрэгтэй. Учир нь эдгээр хүмүүс нь 
SVR болдоггүй буюу вирүс нь идэвхжилгүй болж чаддаггүй.168

Судалгааны асуултууд 

Пэг-ИФН болон стандарт ИФН-ий эмчилгээний аюулгүй байдал болон эмчилгээний үр 
дүнг бага буурай орнуудад судлах түүнчлэн ХДХВ/ХСВ-ийн давхар, генотип 2, 3-ийн 
халдвартай хүмүүст судалгаа дутагдалтай байна. Шинжилгээний болон эмчилгээг 
хүргэх янз бүрийн моделууд тухайлбал үйлчилгээнүүдийг туршиж үзэх нь чухал юм 
гэж үзлээ.
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7.3 Телапревир ба боцепревир эмчилгээ 

ХСВ-ийн  архаг халдвар 1 генотиптэй хүмүүст Пэг-ИНФ/РБВ-ийг дангаар нь 
хэрэглэхээс илүүтэйгээр боцепревир ба телапрeвирийг Пэг-ИНФ/РБВ-тай 
эмчилгээг санал болгож байна. 

Энэ удирдамж нь нөхцөлт удирдамж бөгөөд  нотолгооны чанар  дунд   

Эмчилгээний горим

• Телапревир/Пэг-ИФН/РБВ–ий эмчилгээг эмчилгээ хийлгэж байгаагүй 
өвчтөнүүдэд 24-48 долоо хоног хийнэ. Энэ хугацаа нь эмчилгээний үр дүнгээс 
хамаарах юм. Телапревир нь зөвхөн 12 долоо хоног хийгдэнэ. 

• Боцепревир/Пэг-ИФН/РБВ-ийн эмчилгээ нь эмчилгээ хийлгэж байгаагүй 
өвчтөнүүдэд 28-48 долоо хоног хийнэ. 

• Өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байсан өвчтөнүүдэд эмчилгээний үр дүнгээс 
хамаарч хугацаа нь өөр өөр байна. 

Ерөнхий мэдээлэл

Боцепревир ба телапрeвирийг Пэг-ИФН/РБВ-тай хамт хэрэглэхэд SVR-ийн хувь нь 
ХСВ-ийн генотип 1-ийн халдвартай хүмүүст ихээр өссөн байна.84,85,170 Эдгээр протеза 
саатуулагчууд нь бусад генотипийн хувьд үйлчилгээ нь хязгаарлагдмал тул эдгээр 
эмүүдийг ХСВ-ийн генотип 1-ийн халдвартай хүмүүст хэрэглэгдэхээр батлагдсан 
байна. Шинээр гарч байгаа DAAs-үүд нь ирэх онуудад ХСВ-ийн эмчилгээг нийлээд 
өөрчлөх ба эдгээрийн хэрэглээг удирдамжид байнга шинэчилж оруулж байх юмаа. 
Эдгээр шинээр гарч байгаа DAAs-үүд нь өргөн хэрэглээтэй ба генотип 1-ээс бусад 
халдваруудад ч хэрэглэж болох юм гэж үзэж байна. Эдгээр протеза саатуулагчууд нь 
эмчилгээний горимын хувьд өртгийг нийлээд нэмэгдүүлэхээс гадна хоруу чанарын 
гаралт нийлээд ихсэх магадлалтай байгаа тул хоруу чанарын хяналтыг сайжруулах 
хэрэгтэй. Одоогийн хэрэглэж байгаа горимыг БҮЛЭГ 8 буюу хяналтад тодорхой авч 
хэлэлцлээ.
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Нотолгоо

ХСВ-ийн генотип 1-ийн архаг халдвартай насанд хүрсэн хүмүүс боцепревир ба 
телапрeвирийг Пэг-ИФН/РБВ-ий дан эмчилгээтэй харьцуулан судлахад судалгааны 
баримтууд нь өндөр чанартай байлаа. Тэр дундаа SVR-ийн үр дүн өндөр чанартай 
байсан байна;  Пэг-ИФН/РБВ-тай эмчилгээнд дангаар өгсөнтэй харьцуулахад DAA/
Пэг-ИФН/РБВ-ий хавсарсан эмчилгээ SVR үзүүлээгүй үр дүн нь 1000 тутам 315 бага 
байсан (1000 тутам 615 нь SVR үзүүлэхгүй байгаа үр дүн гардаг) байна. Гурвалсан 
эмчилгээ нь элэгний фиброзын дунд түвшний болон бага түвшний фиброзтой 
өвчтөнүүдэд үр дүнтэй болох нь харагджээ. Гурвалсан эмчилгээ хийлгэж байгаа 
хүмүүсийн үүнтэй холбоотой хоруу чанар нь илүү ихээр тохиолдож байсан ба протеза 
саатуулагч оруулсанаар эмчилгээгээ зогсоож байгаа хүмүүс нь бага зэргээр нэмэгдэж 
байсныг харуулж байна. Энэ нь 1000-д 95 байснаас 1000 тутам 17-оор нэмэгдсэн гэсэн 
үр дүн байна. Түүнчлэн протеза саатуулагчийг Пэг-ИФН/РБВ-тай хамт өгөхөд 3-аас 
4-р зэргийн цус багадалт (Hb<8.5 g/dL) нь 1000 өвчтөн тутам 41-ээр нэмэгдэж (ИФН/
РБВ-ийг дангаар хэрэглэх үед: 1000 өвчтөн тутам 22 тохиолдол харагдаж байсан) 
байна. Үүнээс гадна 3 буюу 4-р зэргийн нейтропени тохиолдлууд ихэссэн байсан ба 
1000 тутамд 174 тохиолдог байсан бол 1000 тутам 106-аар нэмэгдсэн гэсэн баримт 
байна. Гэвч протеза саатуулагч хэрэглэж байгаа хүмүүсийн хувьд нас баралт цөөн 
тохиолдсон (1000 тутам 6 нас баралт тохиолддог байсан бол 1000 тутам 3 тохиолдсон) 
байна. CUPIC (Compassionate Use of Protease Inhibitors in Viral C Cirrhosis)  
судалгааны171 үр дүн нь ээнэгшил алдагдсан элэгний циррозтой, өмнө нь эмчилгээ 
хийлгэж байгаагүй хүмүүст хоруу чанар гарах эрсдэл нь өндөр байжээ. Пэг-ИФН/
РБВ ба телапревир эсвэл боцепревиртэй эмчлэхийг дор хаяахад 16 долоо хоногийн 
эмчилгээ хийлгэсэн 407 хүнээс 40% нь хүнд хэлбэрийн хоруу чанар үзүүлсэн байна. 
11,7% нь эмчилгээгээ зогсоожээ. Ийлдсэнд дахь альбумины хэмжээ <35 g/L эсвэл 
ялтаст эсийн тоо ≤100 x109/L өвчтөнүүд нь хоруу чанар тохиолдох эрсдэл өндөр 
байлаа.172 DAAs -ийн хэрэглээг хүүхдүүдэд сайтар судлагдаагүй бөгөөд боцепревир ба 
телапрeвир84,85-ийг 3-р үеийн судалгаанд хүүхдүүдийг хамааруулаагүйтэй холбоотой. 
Боцепревир ба телапрeвирийг зөвхөн насанд хүрэгчдэд батлагдсан (>18 нас).

Одоогоор боцепревир ба телапрeвирийг Пэг-ИФН/РБВ гурвалсан эмчилгээ ХДХВ-
ийн эерэг халдвартай өвчтөнүүдэд клиникийн 3-р үеийн судалгаа хийгдэж байна. 
Нэлээд түвэгтэй асуудал нь бол эдгээр эмийн хоорондын харилцан үйлчлэл юм 
(Хүснэгт 8.3 хар). Боцепревир ба телапрeвир CYP3A4 дарангуйлагч ба энэ бодисын 
солилцооны замын олон эмүүд дамждаг тул эмүүдийн харилцан үйлчлэл гарах 
боломжтой юм. Иймээс эмчилгээ эхлэхээс өмнө өвчтөнийг сайтар дүгнэх ёстой.2 
ХДХВ-ийн халдвартай ART эсвэл хоёр NRTI+efavirenz, raltegravir, lopinavir/ ritonavir, 
atazanavir/ritonavir or darunavir/ritonavir зэргийн аль нэгээр эмчилгээ хийлгэ байгаа 
өвчтөнүүдэд боцепревирийг хэрэглэж үнэлж үзсэн байна. Эдгээр судалгаанд үндэслэн 
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Америкийн хүнс эмийн агентлаг efavirenz болон PI-ийг боцепревиртэй хамт хэрэглэж 
болохгүй бол raltegravir-тай хавсарч хэрэглэж болохоор баталсан байна. Одоогийн 
байдлаар телапревир нь клиникийн гуравдугаар шатны туршилтанд хос NRTI+e-
favirenz, raltegravir, atazanavir/ritonavir-тай хавсарч туршигдаж байна (телапревир нь 
өндөр тунгаар хэрэглэгдэж байгаа болно). ART горим болон бусад шинэ хепатит С 
вирүсийн эсрэг бэлдмэл эм хоорондын үйлчлэлийг судлаж байгаа ба simeprevir, falda-
previr, NS5A дарангуйлагч daclatasvir зэрэгтэй харилцан үйлчлэлийг ХДХВ-ийн 
халдвартай өвчтөнүүдэд судалж буй гуравдугаар шатны туршилтын үр дүнг хүлээж 
байна. 

Зөвлөмжийн үндэслэл

Ашигтай болон хортой нөлөөний тэнцэл: Удирдамж боловсруулах баг нь телапревир 
эсвэл боцепревиртэй эмчилгээ нь Пэг-ИФН/РБВ-ий эмчилгээг бодвол SVR болох 
магадлал нь ѳндѳр давуу талтай байна. Шууд үйлчлэгч DAA эмээр эмчлүүлэгч нь 
зѳвхѳн Пэг-ИФН/РБВ-ий эмчилгээ хийлгэснээс SVR болох магадлал нь ойролцоогоор 
2 дахин илүү байна. Гэвч энэ 2 DAA нь гаж нѳлѳѳ харьцангуй ихтэй тэр дундаа цус 
багадалт, нейтрофэния илүү их тохиолдож байна. Элэгний ѳвчлѳл хүнд шатандаа 
орсон ѳвчтѳнд эдгээр эмчилгээн дундаас таслах явдал их ажиглагдаж байна. 
Хэдийгээр гаж нѳлѳѳ зэрэг байгаа боловч удирдамж боловсруулах баг нь SVR болох 
ѳндѳр магадлал нь генотип 1-ийн хувьд илүү ач холбогдолтой гэж үзсэн. 

Үнэт зүйлс болон сонголт: Пэг-ИФН/РБВ-ий эмчилгээнд DAA-ийг нэмж хэрэглэх нь 
вирүс устгах магадлал ихсгэх тул өвчтөнүүдийн хувьд боломжтой сонголт юм. Гаж 
нѳлѳѳг зогсоох, сааруулах эмүүд бий. Одоогоор соёл, заншилаас хамаарсан ямар нэгэн 
бэрхшээл харагдахгүй байна. Соёлын холбоотой тухайлбал Рамадан үед өөх  тостой 
хоол идэхэд зарим хүндрэл гарч болох ч өвчний хүндэтгэх шалтгаан тул  хоол 
хэрэглэж болох боломжтой гэж үзлээ. 

Нөөцийн асуудал: Эдгээр эмүүдийг Пэг-ИФН/РБВ-той хавсарч хэрэглэхэд 
эмчилгээний ѳртѳг болон нэмэлт хяналт, шинжилгээтэй холбоотой зардалууд 
нэмэгдэнэ. Боцепревир болон телапревирийг хэрэглэхэд чухал саад болж буй нэг зүйл 
нь эмчилгээний үнэ өндөр байгаа (Англид нэг курс эмчилгээ хийлгэх үнэ нь 
Боцепревир-55,000$ болон Телапревир 37,000$) юм. Энэ үнэ нь Пэг-ИФН/РБВ үнэ 
дээр нэмэгдэж байгаа үнэ юм. Нэмэлт үнэ нь эмчилгээтэй холбоотой хоруу чанарын 
болон эмчилгээний хяналтад орох хугацаа нь их байгаатай холбоотой. Өндөр өртөгтэй 
орнуудад тухайлбал Англид DAA-үүдийг эрүүл мэнд болон клиникийн үндэсний 
институтээс үнэлснээр өртгийн хувьд үр дүнтэй гэж үзсэн байна. Хөнгөн өвчинтэй 
буюу МETAVIR-ийн F0-F1 үе шатанд байгаа өвчтөнүүдэд нэмэлт өртөг нь нийт ашиг 
тусаа бодвол бага гэж үзсэн. Харин хүнд өвчтэй буюу (F4) хүнд хоруу чанаруудын 
эрсдэл өндөрсөж байгаатайгаа холбоотойгоор өртгийн үр ашигтай байдал нь тийм ч 
тодорхой бус байгаа юм. Тэр тусмаа цус багадалттай холбоотойгоор хяналтын тоо 
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олширч байгаа зэрэгтэй холбоотой. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний дэд бүтцийн янз 
бүрийн байдалтайгаас хамааруулан энэ DAAs-г хэрэгжүүлэх боломж нь янз бүр байх 
юм. DAAs-ийн эмчилгээ нь хэдийгээр SVR-ийн хувийг ихэсгэж байгаа боловч энэ нь 
хоруу чанаруудыг нэмэгдүүлж байгаа юм. Хэдийгээр эдгээр хоруу чанаруудын хоруу 
урвалын хяналтад ИФН болон РБВ-ийн эмчилгээний үед хэрэглэгдгээс өөр 
лабораториудын шинжилгээнүүд хэрэггүй боловч эмнэлэгт үзүүлж буй тоо (арьсан 
дээр гарч буй тууралтуудыг үзүүлэх) болон лабораторийн шинжилгээнд орж буй тоо 
(цус багадалтыг тогтоох) нь олширч байгаа юм. Иймээс бодлого боловсруулагчид нь 
нэмэлт эмнэлэгт үзүүлж байгаа тоонууд болон лабораторийн шинжилгээнүүдээс 
шалтгаалан эрүүл мэндийн системд гарч болохуйц нөлөөллийг авч үзэх хэрэгтэй. 

Хэдийгээр хүнд өвчтэй хүмүүст хоруу чанар өндөр, SVR бага байгаа боловч SVR-т 
хүрэх боломж нь илүү өндөр. Нэмэлт хяналтын хүртээмж нь бага болон дунд 
орлоготой орнуудын нөхцөл байдлаас хамаардаг. Гурвалсан эмчилгээг хийж чадах 
орнуудын хувьд үнэ өртгийн тал дээр хяналтад хамруулах боломжтой гэж удирдамж 
боловсруулах багаас үзэж байгаа билээ. 

Хэрэгжүүлэлт 

Нэгдүгээр үеийн гурвал эмчилгээ нь клиникийн лабораторийн зохистой хяналтыг 
эмнэлгийн байгууллагуудад өгч чадах төдийгүй, зөвлөгөө өгөх туршлагатай 
клиникийн эмчтэй эмнэлгүүдэд хийгдэх ёстой. Нэгдүгээр үеийн DAA-үүдийн  үнэ 
өртөг болон хүртээмж нь орон орны хувьд өөр өөр байх ба тэр тусмаа энэ нь бага 
орлоготой орнуудад үүнийг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх юм. Эмчилгээний хугацаа нь 
эмчилгээнд үзүүлж буй хариу нөлөө болон өмнөх вирүсийн эсрэг эмчилгээнд үзүүлж 
байсан нөлөөнөөс хамаардаг (8.2 дугаар бүлгийг үзнэ үү). ХСВ/ХДХВ-ийн хавсарсан 
халдвартай өвчтөнүүд нь Пэг-ИФН/РБВ дээр нэмээд нэгдүгээр үеийн протез 
саатуулагчаар эмчлүүлж байгаа тохиолдолд РВЭ-ийн аль зохистой эмчилгээг сонгох 
ёстой. Эмчилгээний явцад CD4-ийн тоог байнга хянах шаардлагатай. 

Судалгааны асуултууд

Нэгдүгээр үеийн DAAs эмүүдийг хүүхдэд хэрэглэн үр дүнг судлах нь ирээдүйн 
судалгааны нэг чухал салбар байх болно. 

Вирүст үзүүлж байгаа нөлөө, өөрчлөлтүүд нь элэгний өвчний шалтгаант нас баралтыг 
бууруулах болон өвчтөний амьдралын чанарыг сайжруулахад бас нөлөөтэй.

Урт хугацааны үр дүнгийн судалсан судалгаа одоогоор байхгүй байна. Үүнээс гадна 
бага болон дунд орлоготой орнуудад эдгээр эмүүдийг хэрэглэж байгаа судалгааны тоо 
баримт мөн байхгүй. 
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7.4 Софосбувир болон симепревирийн талаарх удирдамжийн 
танилцуулга

ХСВ-ийн халдварыг эмчлэх хэд хэдэн шинэ эмүүд одоогоор хөгжлийнхөө янз бүрийн 
үе шатанд явж байна. Эдгээр эмүүдээр хийж байгаа эмчилгээний хугацаа нь 
богинохон (12-24 долоо хоног) ба үүнтэй холбоотой хоруу чанар бага ажиглагдаж 
байна. Зарим нэг клиникийн судалгаагаар SVR нь 90-ээс илүү байгаагаас гадна зарим 
үед ИФН-гүйгээр хэрэглэж болохоор байна. Америкийн хоол хүнс эмийн агентлагаас 
(FDA) 2013.11.22-нд симепревирийг 2013.12.05-нд софосбувирийг баталсан байна. 
2014.01.16-нд эмийн агентлаг нь софосбувирийг Европын холбооны улсуудад 
хэрэглэхээр баталсан байна. 

7.5 Софосбувирийн эмчилгээ

Софосбувирийг РБВ-ийн хамтаар Пэг-ИФН-той эсвэл ИФН-гүйгээр (ХСВ-ийн 
генотипээс нь хамаарч) ХСВ генотип 1,2,3,4-ийн халдварт Пэг-ИФН/РБВ-ийн 
дан эмчилгээний оронд (эсвэл Пэг-ИФН-ийг хэрэглэж чадахгүй, эмчилгээгүй 
хүмүүст) хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Зөвлөмж нь хатуу чанд нотлох баримтын хувьд өндөр чанартай энэ зөвлөмж нь 
эдийн засгийн нөхцөл бололцоог авч үзэлгүйгээр хийгдсэн болно. Энэ 
удирдамжийг боловсруулах явцад аль ч оронд үнийн мэдээлэл гараагүй байсан 
болно.

Эмчилгээний горим

• ХСВ генотип 1, 4-ийн халдварын үед софосбувир ба РБВ/Пэг-ИФН-ийг 12 
долоо хоног  хэрэглэж болно. 

• Генотип 1-ийн халдвартай боловч ИФН-ийг хэрэглэж чадахгүй байгаа хүмүүс 
софосбувир/РБВ-ийг 24 долоо хоногоор өгч болно. Гэвч энэ горимоор 
эмчилснээр SVR-ийн хувь нь Пэг-ИФН агуулж байгаа горимоо бодвол хамаагүй 
бага.
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• ХСВ генотип 2 халдварын үед софосбувир/РБВ-ийг 12 долоо хоногоор хэрэглэх 
юм. 

• ХСВ генотип 3-ийн халдвартай хүмүүст софосбувир/РБВ-ийг 24 долоо хоног 
эсвэл Пэг-ИФН-ийг софосбувирийг РБВ-ийг 12 долоо хоног хэрэглэж болно.

Ерөнхий мэдээдэл 

Софосбувир нь ХСВ-ийн полимераз нуклейтидын дарангуйлагч юм. РБВ-тай дангаар 
нь болон РБВ/Пэг-ИФН-тай хамтарч хэрэглэснээр ХСВ-ийн генотип 1, 2, 3, 4 
халдвартай хүмүүс өндөр SVR үзүүлдэг. Одоогоор софосбувир/РБВ-ийн эмчилгээний 
горим нь ХСВ-ийн халдварын үед ганцхан амаар хэрэглэдэг ИФН-гүй эмчилгээний 
горим болно. Энэ эм нь РБВ-тай хамтаар эсвэл бусад DAAs-тэй хамтаар ХСВ-ийн 
эмчилгээг илүү хөнгөрүүлэх ба дэд бүтэц муутай бусад эмнэлгийн байгууллагуудад ч 
энэ эмчилгээг хүргэх боломжийг хүргэж өгөх юм. Үйлдвэрлэгчийн хэлж байгаагаар 
энэ эм нь хойд Америк болон Европт хэрэглэгдэхээр батлагдсан ба одоогоор Америкт 
12 долоо хоногийн эмчилгээний горим нь 84,000 ам.долларын үнэтэй байгаа буюу энэ 
нь 1 ширхэг эм нь 1000 долларын үнэтэй байгаа юм.

Баримт нотолгоо

ХСВ-ийн генотип 1, 2, 3, 4 халдварын үед софосбувирийг РБВ-тай эсвэл РБВ/Пэг-
ИФН -тай хийсэн судалгаануудыг баримт нотолгоонд авч үзлээ. ХСВ-ийн генотип 5, 6 
халдвартай өвчтөнүүдэд хийгдсэн үр дүнгийн судалгаа нь одоогоор хязгаарлагдмал 
байна. 

Генотип 1 ба 4-тэй өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байгаагүй өвчтөнүүдэд Пэг-ИФН, 
софосбувирийг РБВ-ийн 12 долоо хоногийн эмчилгээний үр дүнг 2 судалгааны үр 
дүнгээр авч үзлээ. Энэ 2 судалгааны аль нь ч Пэг-ИФН болон софосбувирийг РБВ-
ийн хийж байгаа судалгааны багийг агуулаагүй (нэг судалгаа нь зөвхөн нэг бүлэг 
хүмүүст хийсэн судалгаа байхад нөгөөх нь Пэг-ИФН, РБВ, софосбувиртой харьцуулан 
судалсан) байна. Софосбувирийн эмчилгээний үр дүнг үзэхдээ Пэг-ИФН/РБВ 
эмчилгээнд SVR нь 65 хувь байдаг гэж үзсэн байна.86 Хэдийгээр шууд харьцуулах 
бүлэг байгаагүй боловч SVR-ийнх нь хувь өндөр байсан төдийгүй үр дүнгийн хэмжээ 
нь их түүнээс гадна тунгийн хариу урвал нь тодорхой байсан тул баримтын чанарыг 
сайн гэж үзлээ (Хавсралт 4). Пэг-ИФН/РБВ, софосбувирийн эмчилгээ хийгдсэн 
хүмүүсийн дундаж SVR нь 90.3 хувь, Пэг-ИФН/РБВ -аар эмчилгээ хийгдэж байгаа 
хүмүүстэй харьцуулахад SVR -д хүрээгүй байгаа хүмүүсийн тоо нь 1000 тутамд 253 -
аар бага байлаа. Плацебод хяналттай судалгаан дээр тулгуурлан үзэхэд 
софосбувиртой холбоотой гарч байгаа хоруу чанараас болж эмчилгээгээ тасалж 
байгаа хүмүүсийн тоо нь плацебо хэрэглэж байгаа хүмүүсийн тоотой ойролцоо 
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(баримтын чанарыг дунд болгож бууруулсан нь нарийвчлал бага байсантай 
холбоотой) байлаа. 

Өмнө нь Пэг-ИФН/РБВ-аар эмчилгээ хийлгэж байсан генотип 1-тэй хүмүүст 
софосбувирийн эмчилгээний горимыг ашигласан судалгаа одоогоор байхгүй байна. 

Генотип 1-ийн халдвартай өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байгаагүй хүмүүст ИФН-гүйгээр  
софосбувир болон РБВ-ийн эмчилгээг 24 долоо хоног хийснийг эмчилгээ хийлгээгүй 
(ИФН хийлгэж чадахгүй байгаа эсвэл эсрэг заалттай хүмүүс) хүмүүстэй харьцуулсан 
судалгаанд дүгнэлт өглөө. 87 Өмнө дурдсантай адилаар баримт нотолгооны чанарыг 
сайн гэж үзсэн ба энэ нь хэдийгээр шууд харьцуулж байгаа бүлэг байхгүй байгаа 
боловч үр дүн нь өндөр байгаа төдийгүй тунгийн хариу урвал нь тодорхой байгаатай 
холбоотой юм. РБВ/софосбувир эмчилгээ нь плацебо бүлэгтэй харьцуулахад 
эмчилгээнд хамрагдсан 1000 хүнээс 745 хүн SVR болсон буюу плацебо эмчилгээнд 
хамрагдсан хүмүүсээс нэг нь ч SVR болоогүй байна. Хэдийгээр 2 бүлгийн хооронд 
шууд харьцуулсан судалгаа байхгүй боловч софосбувир/Пэг-ИФН/РБВ 12 долоо 
хоног эмчилгээ нь 24 долоо хоног софосбувиргүй Пэг-ИФН/РБВ эмчилгээнээс илүү 
ѳндѳр SVR үзүүлсэн байна. 

Генотип 2-ийн халдвартай ѳвчтѳнүүдэд 12 долоо хоног софосбувир/РБВ эмчилгээг 
эмчилгээ хийлгээгүй ѳмнѳ нь эмчилгээ хийлгэж байсан болон байгаагүй ѳвчтѳнүүдтэй 
харьцуулсан байна. Таван дан бүлэгтэй судалгааг энд хамруулсан ба эмчилгээнд 
хамрагдсан 1000 хүнээс 918 нь SVR болсон буюу SVR нь 91.8 хувь байсантай 
харьцуулахад эмчилгээнд хамрагдаагүй 1000 өвчтөн бүгд SVR хүрч чадаагүй болно.87, 

88, 89, 175, 176  (Баримтын чанар сайн)

Өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байсан болон эмчилгээ хийлгэж байгаагүй генотип 3-ийн 
халдвартай өвчтөнүүдийг 12 долоо хоног софосбувир/РБВ эмчилгээнд хамруулсан 
дөрвөн судалгааг авч үзлээ. 87-89, 176  Өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байсан өвчтөнүүдэд 
SVR бага байгаатай холбоотойгоор үр дүн харилцан адилгүй байсан ба 12 долоо 
хоногийн эмчилгээнд 1000 хүн тутамд 487-р бага эмчилгээний үр дүнгүй байдал 
(SVR-т хүрээгүй) тохиолдсон. Энэ бүлэг өвчтөнүүдэд эмчилгээг 24 долоо хоног 
болгосноор 1000 хүн тутамд 850-р бага эмчилгээний үр дүнгүй байдал (SVR-т 
хүрээгүй) тохиолдсон (Баримт нотолгооны чанар сайн). Пег-ИНФ/РБВ/
софосбувирийн 12 долоо хоногийн эмчилгээг РБВ/софосбувирийн 24 долоо хоногийн 
эмчилгээнд 1000 хүн тутамд 233-р бага эмчилгээний үр дүнгүй байдал (SVR-т 
хүрээгүй) тохиолдох юм гэж тооцож байгаа боловч 1000 хүн тутамд 16-р олон гаж 
нөлөө ажиглагдаж байна (Баримт нотолгооны чанар маш муу). Энэ анализд 
циррозтой олон өвчтөн хамаруулсан нэг судалгаа орсон болно.
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Зөвлөмжийн үндэслэл

Давуу тал болон гаж нөлөөний тэнцэл: Удирдамж боловсруулах баг нь 
софосбувирийг хэрэглэхийн давуу тал нь гаж нөлөөнөөсөө хамаагүй их гэж үзлээ. 
Софосбувирийг РБВ-тэй болон РБВ/Пег-ИНФ-той хэрэглэхэд SVR хувь өндөр 
төдийгүй софосбувиртай холбоотой гаж нөлөө бага байна. ХСВ-ийн генотип 1, 2-ийн 
халдвартай өвчтөнүүд нь Пег-ИНФ-ий эмчилгээний хугацаа богиноссон ба ХСВ 
генотип 2, 3-тай өвчтөнүүд нь Пег-ИНФ-ий хор нөлөөнөөс ангид байж болох юм. 
Клиникийн туршилтын үед онцгой гаж нөлөө илрээгүй байна. Удирдамж 
боловсруулах баг нь эдгээр судалгааны үр дүн нь цөөн оролцогч дээр тулгуурласан 
болохыг дурдаж байна (Ойролцоогоор нийт 3000 хүн 2, 3 дугаар шатны клиникийн 
туршилтын үед софосбувирийг хэрэглэсэн байна). Хэдийгээр клиникийн туршилтууд 
нь хойд америк болон Европд хийгдсэн боловч Ази болон Африк гарлын хүмүүсийг 
тодорхой хэмжээгээр хамруулсан байна. Түүнчлэн эдгээр судалгаанууд нь хэд хэдэн 
чухал бүлгүүдийг тэр дундаа ХСВ-ийн генотип 1-ийн хаддвартай өмнө нь эмчилгээ 
хийлгэж байсан өвчтөнүүд болон генотип 5, 6-ийн халдвартай өвчтөнүүдийг маш бага 
хамруулсан болон хамруулаагүй байна. 

Үнэт зүйлс болон сонголт: Удирдамж боловсруулах баг нь софосбувирийн өндөр 
SVR болон богино хугацааны эмчилгээтэй холбоотойгоор эмчилгээтэй хүлээж авах нь 
амархан гэж үзлээ. Генотип 2 болон 3-ийн халдвартай өвчтөнүүд нь зөвхөн уухаар 
хэрэглэж байгаа болон хоруу чанар багатай зэрэг ач холбогдолтой. Харин генотип 1 
болон 4-ийн халдвартай өвчтөнүүдэд софосбувир нь РБВ/Пэг-ИФН-тай эмчилгээ 
хийгдэж байгаагаас болж хүлээж авах нь арай бага байж болох юм. Ялангуяа ИФН-
ий тариа хийлгэх нь таатай бус болон эдгээр 2 эмийнх нь хоруу чанар зэрэгтэй 
холбоотой байх юм.

Нөөц бололцооны асуудлууд: Удирдамж боловсруулах багийн уулзалтын үед 
софосбувирийн үнийн мэдээлэл нь зөвхөн Америкт гарсан байсан ба 12 долоо 
хоногийн нэг курс эмчилгээний үнэ нь 84 мянган доллар байлаа. Одоогийн өндөр үнэ 
нь бүх улс орнуудад энэ эмийг нэвтрүүлэхэд том хэмжээний бэрхшээл учруулах нь 
тодорхой юм. Үйлдвэрлэгч нь ХСВ-ийн халдварлалт өндөртэй орнуудад чиглэсэн 
ХСВ-ийн эмчилгээний хүртээмжийн хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа гэдгээ 
мэдэгдсэн билээ. Гэвч одоогоор дэлгэрэнгүй мэдээллүүд байхгүй байна.178 Иймээс 
бодлого боловсруулагчид нь өндөр өртөгтэй нь холбоотойгоор энэ эмийг тухайн оронд 
батлах явц нь удаан байж болох юм. Эм нь өөр оронд хэрэглэгдэхийн тулд тухайн 
орнуудын эмийн зохицуулахаар батлагдсан байх ёстой. Энэ үйл явц нь 1-2 жилийн 
хугацааг авч болох юм. Үндэсний болоод олон улсын байгууллагууд иргэний нийгмүүд 
болон тухайн компаниуд энэ эмийг хурдан батлуулах болон хямд үнэтэй болгох нь 
чухал юм.
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Хэрэгжүүлэлт

Удирдамж боловсруулах баг нь софосбувирийг Пэг-ИФН/РБВ-ийн эмчилгээ дээр 
нэмж хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүд нь Пэг-ИФН/РБВ-ийг дангаар нь хэрэглэж 
хөтөлбөрүүдтэй ойролцоо стратегитэй байна гэж үзлээ.

Зарим генотипын хувьд РБВ болон софосбувирийн эмчилгээний горим нь ИФН-той 
холбоотой хоруу чанарууд байхгүйтэй холбоотойгоор хэрэгжүүлэхэд арай хялбар байх 
ба бүх генотипын хувьд эмчилгээний хугацаа богино төдийгүй хоруу чанаруудын 
хяналт нь арай хялбар байх юм.

Судалгааны асуултууд 

Өмнө нь ИФН-ий эмчилгээ хийлгээд үр дүнгүй байсан өвчтөнүүдээс софосбувирийн 
эмчилгээ хийсэн үнэлгээ одоогоор бага байна. Эмчилгээний горимыг сайн дагахгүй 
байгаа өвчтөнүүдэд софосбувирийн үр дүн ямар байхыг хянаж үзэх хэрэгтэй байна. 
Үүнээс гадна 5 болон 6 генотиптэй өвчтөнүүдэд софосбувирийн үр дүн ямар байх 
судалгаа хэрэгтэй байна.

2014 оны хоёрдугаар сард, Gilead Sciences нь 60 бага буурай улс орнуудад борлуулах дөрвөн 
ерөнхий төлөв үйлдвэрлэгчдэд sofosbuvir лиценз гэж зарласан. 2014 оны гуравдугаар сард, 
үйлдвэрлэгч  Египет нь sofosbuvir 12 долоо хоногийн эмчилгээний горимийг нь 900 ам.доллар 
гэж дэлхий зах зээлд зарласан.
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7.6 Симепревиртэй эмчилгээ

Симепревирийг ХСВ-ийн генотип 1b, 1а халдвартай Q80K полиморфизмгүй 
хүмүүст Пэг-ИФН болон РБВ-ийн оронд хийхийг зөвлөж байна. 

Зөвлөмж нь хатуу чанд, баримт нотолгооны чанар өндөр. Үнэ өртгийг авч 
үзэлгүйгээр энэ зөвлөмжийг хийсэн болно. Энэ зөвлөмжийг бэлдэж байх явцад 
АНУ-аас бусад улсад үнийн мэдээлэл нь гараагүй байсан болно.

Эмчилгээний горимууд

• Симепревирийг Пэг-ИФН/РБВ-тай хамтаар 12 долоо хоног өгөөд Пэг-ИФН/
РБВ-ийн эмчилгээг нэмэлт 12 долоо хоног өгөөд нийт 24 долоо хоног өгөөд 
өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байгаагүй болон эмчилгээ хийлгээд дахисан 
өвчтөнүүдэд хийнэ (циррозтой хүмүүс ч бас үүнд хамаарна.)

• Өмнө нь эмчилгээ хийгээд ямар ч үр дүнгүй өвчтөнүүд (ямар ч үр дүн өгөөгүй 
буюу бага зэрэг үр дүн өгч байсан өвчтөнүүд хамаарна) нь нэмэлт 36 хоногийн 
Пэг-ИФН/РБВ-ийн эмчилгээнд хамрагдах буюу нийт 48 долоо хоногийн 
эмчилгээ хийлгэх юм.

• ХСВ-РНХ-г тодорхойлж байх ба хэрвээ 4-р долоо хоног 12 дахь долоо хоног 
эсвэл 24 долоо хоногт 25IU/mL-ээс их байвал эмчилгээг зогсооно.

Ерөнхий мэдээлэл 

Симепревир нь генотип 1-ийн халдвартай өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байсан болон 
хийлгэж байгаагүй хүмүүст Пэг-ИФН/РБВ-тай хамт эмчилгээ хийхэд SVR нь өндөр 
байна. Үйлдвэрлэгчийн мэдээлж байгаагаар (Janssen Pharmaceuticals) энэ эм нь 
одоогоор зөвхөн АНУ, Канадад батлагдсан ба Америкт 12 долоо хоногийн курсийнх 
нь үнэ нь 66 мянган доллар байгаа болно. 

Баримт нотолгоо

ХСВ-ийн архаг халдвартай өвчтөнд симепревир, РБВ/Пэг-ИФН-ийн гурвалсан 
эмчилгээг Пэг-ИФН ба РБВ-ийн эмчилгээтэй харьцуулсан 4 клиникийн 
судалгаануудыг авч үзсэн.86,179-181 Симепревир, РБВ/Пэг-ИФН-оор эмчилгээ хийгдсэн 
хүмүүсийн нийт SVR-ийнх нь хувь нь 79.2% байсан бол Пэг-ИФН/РБВ-аар эмчилгээ 
хийгдсэн хүмүүсийнх 45.6% байжээ (Хавсралт 4). Энэ ялгаа нь SVR-ийнх нь тоо нь 
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1000 хүн тутамд 332 оор бага байсан (баримт нотолгооны чанар сайн) ба 1000 хүн 
тутамд оногдож байгаа хүнд хоруу чанар нь 2-оор илүү байсан байна (нарийвчлал 
багатай байгаатай холбоотойгоор баримт нотолгооны чанар дунд зэрэг).

Генотип 1а-ийн халдвартай Q80K-ийн мутацитай (судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 
30 орчим хувь) хүмүүст SVR-ийнх нь хувь нь Пэг-ИФН/РБВ-ийн эмчилгээ дангаар 
хийсэн хүмүүсийнхтэй ойролцоо байлаа. Иймээс симепревир нь генотип 1а 
халдвартай, Q80K -ийн мутацитай хүмүүст симепревирийг зөвлөөгүй болно. ХДХВ-
ийн халдвартай хүмүүсийг энэ мутацид хамааруулаагүй ба дан судалгаагаар харуулж 
байгаагаар ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүсийн SVR нь 74 хувь байгаа төдийгүй энэ нь 
бусад ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүст хийсэн судалгаануудтай ойролцоо юм.182 

Удирдамжийн үндэслэл

Ашигтай тал болон хор нөлөөний тэнцэл: Удирдамж боловсруулах баг нь 
симепревирийн ач холбогдол нь SVR өндөр, хоруу чанар нь бага байгаа зэрэг ач 
холбогдолтой гэж үзлээ. Удирдамж боловсруулах баг нь энэ өвчнөөр өвдсөн нийт 
хүмүүсийн тоо бага байгаа бас энэ судалгаанууд нь зөвхөн Европ болон хойд Америкт 
хийгдсэн байгааг онцолж байна. Энэ судалгаанууд нь Ази болон Африкийн үндэстэй 
орнуудыг хамруулсан ба эдгээр хүмүүс нь бусад хүмүүстэй ойролцоо үр дүн гарсан 
байна. Дээрх нөхцөлүүдийг авч үзээд (өндөр хувийн SVR эмчилгээний хугацаа богино 
аюулгүй чанар нь сайн) удирдамж боловсруулах баг нь ач холбогдол нь эрсдлээсээ 
илүү гэж үзлээ. 

Үнэт зүйл болон сонголт: Өндөр хувьтай SVR болон эмчилгээний хугацаа бага 
байгаатай хамааран энэ эмчилгээг өвчтөнүүд хүлээж авах боломжтой юм. Гэвч Пэг-
ИФН/РБВ-тай хамт хийгддэг. ИФН-ний тариа хийлгэхэд таатай бус болон эдгээр 2 
эмийн хоруу чанартай холбоотойгоор хүмүүсийн хүлээж авах байдал буурах 
хандлагатай. Симепревир нь зарим тохиолдолд гэрэлд мэдрэг болгох арьсанд тууралт 
үүсгэдэг тул үүнтэй холбоотойгоор хүмүүсийн хүлээн авах байдал бас буурч магадгүй 
юм.

Нөхцөл байдлын асуудлууд: Удирдамж боловсруулах багийн уулзалтын үед 
симепревир нь зөвхөн хойд Америкт батлагдсан байсан ба 1 курс эмчилгээний төлбөр 
нь ойролцоогоор  66000 доллар байсан болно. Симепревирийн өндөр өртөг нь бусад 
орнуудад энэ эмчилгээг нэвтрүүлэхэд мэдэгдэхүйц бэрхшээлийг үүсгэж болох юм. 
Бодлого боловсруулагчид нь симепревирийн өртөг өндөр байгаатай холбоотойгоор 
үндэсний эмчилгээний хөтөлбөрүүдэд симепревирийг хүлээж авахдаа түдгэлзэж  
магадгүй юм. 
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Хэрэгжүүлэлт

Хэдийгээр симепревирийн SVR-ийн хувь нь өндөр боловч энэ нь Пэг-ИФН/РБВ-тай 
хамт хийгддэг тул хоруу чанарын байнгын хяналт хэрэгтэй болно. Үүнээс гадна 
симепревирийн Q80K мутацитай холбоотойгоор симепревирийн үр дүн багасдаг тул 
эмчилгээнд орохоос өмнө өвчтөнүүд нь энэхүү мутацын шинжилгээг хийлгэсэн байх 
болно. Зарим нэг орнуудад эмчилгээ нь өргөн тархаагүй болно. 

Судалгааны асуудлууд 

Пэг-ИФН-ний шаардлагагүй төрөл бүрийн DAAs эмүүдийн нийлбэрүүд одоогоор  
клиникийн судалгааны шатанд явж байгаа. Симепревирийг ХСВ-ийн генотип 4-ийн 
халдвартай хүмүүс хэрэглэсэн судалгаа  цаашдаа хэрэгтэй байна.
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8. KЛИНИК ХЭРЭГЛЭЭ

ХСВ-ийн шалтгаант элэгний архаг үрэвсэлтэй хүмүүсийн эмчилгээнд эмнэлзүйн хэд 
хэдэн чухал тохиолдлуудыг мэддэг байх шаардлагатай. Номын 7-р бүлэгт эмнэлзүйн 
зарим тохиолдолын талаар авч үзсэн. Олон талын асуудал хөндөгддөг учир удирдамж 
боловсруулсан багийн хамт олон эмнэлзүйн бусад нэмэлт тохиолдлуудын талаар 
албан ёсоор мэдэгдэл хийгээгүй байгаа. Номын энэ бүлэгт хянагдаж хэлэлцүүлэгсэд 
эмнэлзүйн тохиолдлыг оруулсан байгаа бөгөөд энэ нь мэргэжлийн хүрээнд хепатитын 
С вирүсийн эсрэг эмчилгээний бодлого боловсруулж шийдвэр гаргах түвшний хүмүүст 
шаардлагатай мэдээллийг агуулсан байгаа. Эмчилгээний ерѳнхий горимыг зураг 8.1-д 
харуулав.
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Зураг 8.1 Өвчтөнг эмчлэх горим

ХСВ эсрэг бие тодорхойлох Цусаар дамжин 
халдварладаг бусад халдварт өвчнийг илрүүлэх 

РНХ эерэг РНХ сөрөг

Хөнөөлт хүчин зүйлийг 
бууруулах

Архины хэрэглээг хязгаарлах
Опиойд орлуудах бэлдмэл

ХВВ вакцинжуулалт
Нэг удаагийн ариун тарилга

Хөндлөнгийн хяналт 
РНХ-г дахин үнэлэх

Өвчний үе шатыг тогтооно
Бодит үзлэгээр элэгний ээнэгшил 

алдлагдсан хатуурал илэрвэл 
ИНФ -ийг эмчилгээнээс хасна

APRI, FIB4, TE

Эмчилгээний өмнө үнэлгээ хийнэ
Хавсарсан өвчин, сэтгэл гутрал, жирэмсэн эсэх, эм хоорондын харилцан 

нөлөө үүсч болох хэрэглээтэй буй эсэх, вирүсын генотип хэв шинж

Хэрвээ элэгний циррозтой бол
Варикозыг шалгана

Элэгний хорт хавдрыг илрүүлнэ 
Элэг шилжүүлэн суулгах сонгоно 

Хөнөөлт хүчин зүйлийг 
бууруулах

Архины хэрэглээг хязгаарлах
Опиойд орлуудах бэлдмэл

ХВВ вакцинжуулалт
Нэг удаагийн ариун тарилга

Хөндлөнгийн хяналт 

Зохистой эмчилгээний горим сонгоно

Эмчилгээний үр дүн болон гаж нөлөөг 
хянана

И
лр
үү

лэ
лт

Ту
сл
ам
ж

 ү
йл
чи
лг
ээ

Э
мч
ил
гэ
э

APRI аминотрансфераз/ялтаст эсийн индезсийн харьцаа; ХВВ элэгний В вирүст хепатит; 
ХСВ элэгний С вирүст хепатит; ИФН интерферон; TE транзиент эластография
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Генотип оношилгоо
Ихэнх орнуудад элэгний архаг үрэвсэл үүсгэдэг элэгний С вирүсийн генотипийн бүхий 
л хувилбарууд тохиолддог (Зураг 2.1-ийг харах). Зарим эм тухайлбал боцефовир, 
телапревир, симепревир зэрэг нь ХСВ-ийн зарим генотипд жич нөлөөлдөг бөгөөд 
ХСВ-ийн генотипээс хамааруулан зарим эмийн үргэлжлэх хугацаа болон өвөрмөц 
нийцлийг тохируулдаг. ХСВ генотипийг мэдэх нь эмчилгээг зөв төлөвлөхөд их чухал 
байдаг. ХСВ–ийн геномийн судалгаанд 5’UTR (трансляцлагддаггүй хэсэг) юмуу NS5b 
хэсгийн секвенсийг ашиглагдаг. Генотипийг тогтоох нь үнэ өртөг ихтэй, түгээмэл бус 
хэрэглэгдэх шинжилгээ тул тухайн орны хүн амд аль хэлбэрийн генотип давамгай 
тохиолдож байгаагаас хамаарч эмчилгээнд прагматик шийдвэр гаргаж болно. Гэхдээ 
уг зөвлөмжийг ХСВ-ийн халдварын зөвхөн нэг генотип ноёлон тохиолддог улс орнууд 
тухайлбал Египет зэрэг оронд хэрэглэж болно.

Q80K мутацийн оношилгоо
ХСВ –ийн 1а генотипийн Q80K полиморфизмын үед симепревир эмчилгээний үр дүн 
буурч байсан байна. Иймээс симепревир эмчилгээг эхлэхээс өмнө Q80K мутацийн 
хувилбар үүссэн эсэхийг тогтоож хэрэв үүссэн бол өөр эмээр орлуулан эмчилнэ. Уг 
мутацийг илрүүлэх арга нь нэлээд үнэтэй тул буурай болон хөгжиж буй оронд 
төдийлөн хийгдэхгүй байна. 

IL28B-ийн оношилгоо
IL28B генийн полиморфизмийн олон хувилбарууд байдгаас эмчилгээнд сайн үр дүн 
өгдөг дараах хувилбарууд байдаг. Үүнд CC генотип- rs12979860, TT-rs8099917 болон 
AA-rs12980275.183,184. Эдгээр IL28B генийн полиморфизм нь үндэстэн ястны угсаа 
гаралтай хамааралтай бөгөөд ихэвчлэн зүүн Азийн бүс нутгуудад цагаан арьстай 
хүмүүст түгээмэл тохиолддог. Тухайн бүс нутагт уг шинжилгээг хийх боломж багатай 
байгаа тохиолдолд эмчилгээний үр дүнг урьдчилан тооцдог уг шинжилгээг заавал 
хийх шаардлагагүй ба эмчилгээг хойшлуулах шалтгаан болохгүй.

Эмчилгээний эсрэг заалт
ХСВ-ийн эмчилгээний эсрэг заалтуудыг Америк болон Европын элэг судлалын 
Холбооноос гаргасан удирдамж дээр тулгуурлан Хүснэгт-8.1-д үзүүлэв. 

Ээнэгшил алдагдсан элэгний хатуурал (Чайльд Пью В болон С ангилал)–ын үед 
ИФН/Пег-ИФН эмчилгээ хийхэд аминд халтай халдвар үүсэх болон элэгний ээнэгшил 
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алдагдал гүнзгийрч улмаар нас баралт тохиолдож болдог. Жирэмсэн хүмүүс РБВ 
хэрэглэснээр ургийн гаж хөгжил үүсэж болдог. Гэр бүл төлөвлөлтийн тухайд РБВ 
эмийг ууж байгаа үед үрийн шингэнээр дамжин урагт нөлөөлж болох тул 
эмчилгээний үед болон эмчилгээ дууссанаас хойш 6 сарын хугацаанд жирэмслэлтээс 
хамгаалах (бэлгэвч, спермицид) бэлдмэлүүдийг хэрэглэх нь зүйтэй. ИФН хэрэглэж 
буй ихэнх хүмүүст сэтгэл гутрал үүсэх хандлагатай байдаг. Эмчилгээний өмнө сэтгэл 
гутрах шинж илэрч байсан хүмүүс ИФН хэрэглэсэнтэй холбоотой даамжирч амиа 
хорлосон тохиолдол бүртгэгдсэн байдаг тул уг эмчилгээг эхлэхийн өмнө өвчтөнийг 
сайтар шинжилж тодорхой шалгуураар эмчилгээнд оруулна.

ХҮСНЭГТ 8.1 Пег-интерферон болон РБВ-ий эсрэг заалт

Туйлын эсрэг заалт

• Эмчлэхэд бэрхшээлтэй сэтгэл гутрал, психоз
• Эмчлэхэд бэрхшээлтэй эпилепси
• Эмчлэхэд бэрхшээлтэй аутоиммуны өвчин 
• Ээнэгшил алдагдсан элэгний хатуурал (Child–Pugh В, С, ХСВ/ХДХВ-ийн 

хавсарсан эмгэг )
• Жирэмсэн эмэгтэй, жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл хэрэглэдэггүй жирэмсэлж 

болзошгүй эмэгтэй
• Хөхүүл эх
• Хүнд хэлбэрийн халдварт өвчтэй
• Эмд засал багатай артерийн даралт ихдэх өвчин
• Эмд засал багатай зүрхний дутагдал
• Эмд засал багатай чихрийн шижин
• Эрхтэн шилжүүлэн суулгасан  (элэг шилжүүлэн суулгаснаас бусад)
• Архаг бөглөрөлтөт уушгины өвчин
• 2-оос доош настай
• Эмд хэт мэдрэгшилтэй

Харьцангуй эсрэг заалт

•  Гематологийн эмгэг өөрчлөлт:
- Hb <13 g/dL эрэгтэйд, <12 g/dL эмэгтэйд
- Нейтрофилийн тоо <1.5x109/L
- Ялтаст эсийн тоо <90x109/L

•  Сийвэнгийн креатинин >1.5 mg/dL
•  Гемаглобинопати (хадуур эст эмгэг, талассеми)
•  Титэм судасны эмгэг 
•  Эмчлэгдээгүй бамбай булчирхайн эмгэг 

Эх сурвалж: Based on guidelines of the American Association for the Study of Liver Diseases 
(AASLD) and the European Association for the Study of Liver Disease (EASL) 
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Эмчилгээний үр дүн болон гаж нөлөөг хянах
Эмчилгээг үргэлжлүүлэн хянахдаа гаж нөлөөг бууруулах үүднээс хамгийн бага 
тунгаар хэрэглэж сайн үр дүнд хүрэхийг зорино. Эмчилгээний эхэнд үр дүн бага 
байвал уг үнэ өртөг ихтэй, гаж нөлөө ихтэй эмчилгээг зогсооно. Хөнгөн хэлбэрийн 
гаж нөлөөнөөс авахуулаад хүнд хэлбэрийн аминд хүрсэн хүндрэл ч гарч болдог 
(Хавсралт 5-д эмчилгээний үеийн хяналтын талаар бичсэн). Хүснэгт 8.2-д хэзээ 
шинжилгээнд хамрагдаж болох талаар бичсэн.
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ХҮСНЭГТ 8.2 АНУ болон Европын элэг судлалын холбооноос гаргасан хяналтын 
товлолын удирдамж

ХОРУУ ЧАНАРХОРУУ ЧАНАРХОРУУ ЧАНАРХОРУУ ЧАНАР ҮР ДҮНҮР ДҮНҮР ДҮНҮР ДҮНҮР ДҮН

Хугацаа 
Креатинин
АЛАТ/
ЦДШ

Бамбай
булчирхайн 
ү/а

Гаж 
нөлөө

ИФН
РБВ

ИФН
РБВ 
TЕЛ

ИФН
РБВ 
БОЦ

ИФН
РБВ 
СМВ

ИФН
РБВ 
СOФ

•0  долоо хоног X X X X X X X X

•1 а долоо 
хоног

X X

•2 а долоо 
хоног

X X

•4 долоо хоног X X X X X X X

•8 долоо хоног X X X

•12 EOTb долоо 
хоног

X X X X X X X X

•24 EOTc долоо 
хоног

X X X X X X X X

•36 долоо хоног X X X X X

•48 EOTd долоо 
хоног

X X X X X X X Xd

•ЕОТ дараах 
12 долоо хоног

X X

•ЕОТ дараах 
24 долоо хоног

X X X X X X X

a.Европын удирдамжаар нэмэлт хяналтын хугацаан шаардлагатай болдог. а. Энэ нь хэрвээ өвчтөнд 
дунд зэргээс авхуулаад хүнд зэргийн цус багадалт, тромбоцитопени, лейкоцитопени ажиглагдвал 1-2 
долоо хоног тутамд хянана.

b.Софосбувир хэрэглэж байгаа үед эмчилгээг дууссан хугацаа буюу 12 долоо хоногт c 

c.Эмчилгээг дуусгах хугацаа генотип, эмчилгээнд үзүүлэх үр дүн, хатууралтай эсэх, ХДХВ-ын 
вирусийн хавсарсан халдвартай эсэх зэргээс хамаарна 

d.Софосбувирын эмчилгээг дуусгах хугацаа элэг шилжүүлэн суулгахаар хүлээгдэж байгаа хатууралтай 
өвчтөний хувьд 48 долоо хоног байна.

ЦДШ цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ; BOC boceprevir; IFN interferon; РБВ ribavirin; TEL telaprevir; 
SMV simeprevir; SOF sofosbuvir; EOT эмчилгээ дууссан үе
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8.1 Эмчилгээний үед гарч болох эмийн хоруу чанарыг 
үнэлэх, хянах
ИФН-ны гаж нөлөө нь сэтгэл гутрал, ядарч сульдах, томуу төст шинж, цагаан болон 
ялтаст эсийн тоо цөөрөх, цус багадах, бамбайн булчирхайн үйл ажиллагаанд 
хордлогот бахуу юмуу дутагдал илрэх CD4+ T эсийн тоо буурах, үс халцрах, үеэр 
өвдөх, турах, хатгаа, нүдний талаас ретинопати, торлогт цус харвах, толбо үүсэх, 
хөхлөг хавагнах, нүдний нейропати, торлогийн артер вен бөглөрөх зэрэг гаж нөлөө 
гарч болзошгүй тул эмчилгээг эхлэхээс өмнө урьдчилан нарийн мэргэжлийн эмчид 
тухайлбал нүдний эмчид үзүүлэх нь зүйтэй. ИФН-той цуг хэрэглэж байгаа эмүүд нь 
мөн эмгэг үүсгэж болно. РБВ хэрэглэх үед цус задралын цус багадалт болон ургын 
гаж хөгжил үүсэж болдог. Мөн генотип 1-ийн үед боцепревир болон телапревир эмийг 
цуг хэрэглэхэд эмчилгээний үр дүн хэдийгээр сайжрах боловч гаж нөлөө дагаад 
ихэсдэг. Телапревирийг хэрэглэх үед арьсны талаас хөнгөнөөс хүнд зэрэг хүртэл 
хариу урвал явагдах, анус орчмоор эвгүй оргих, загатнах мэдрэмж үүсэж болдог. 
Боцепревир хэрэглэх үед амтлах мэдрэхүй өөрчлөгдөх, биеэр тууралт гарч болно. 
Симепревир хэрэглэх үед гэрэлд хэт мэдрэг болж болохоос гадна боцепревир юм уу 
телаправиртай гурвалсан эмчилгээг хийж байгаа үед цагаан болон ялтас эсийн тоо 
цөөрөх, цус багадах шинж илэрч болно. Элэгний хатууралтай хүний 40–57%-д хүнд 
хэлбэрийн ялангуяа цус багадалт болон халдвар зэрэг гаж нөлөө үүсэх өндөр 
эрсдэлтэй байдаг.171, 172 ИФН/РБВ-ий хослолыг протеазын саатуулагчтай болон 
саатуулагчгүй хэрэглэж байгаа эмчилгээний горимын үед хэд хэдэн удаа хяналтын 
шинжилгээг хийнэ (Хүснэгт 8.2-т харуулав). Эмчилгээний үед гаж нөлөө илэрсэн 
эсвэл гаж нөлөө илрэх өндөр эрсдэлтэй тухайлбал элэгний хатуурал, ХДХВ-ийн 
халдвар хавсарсан, протеазын саатуулагч эм хавсруулан хэрэглэж байгаа зэрэг 
тохиолдолд нэмэлт хяналтын хугацааг товлодог. Элэгний циррозтой хүний нэмэлт 
хяналтанд элэгний үйл ажиллагаа–альбумин, билирубин, цус бүлэгнэлтийн 
шинжилгээ (INR) зэргийг үзнэ. Хэрвээ өвчтөнд цагаан болон ялтаст эс цөөрөх, цус 
багадах шинж илэрвэл 1-2 долоо хоног тутамд хянана. 

ХСВ/ХДХВ-ийн хавсарсан халдвар 

ХСВ/ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай өвчтөнд ИФН-д суурилсан эмчилгээтэй 
холбоотой CD4+T эсийн тоо буурдаг (дунджаар 140 cells/mm3) ба гаж нөлөө 
илэрснээс эмчилгээг зогсоох нь бий. (APRICOT судалгаагаар өвчтөнүүдийн 25%-д гаж 
нөлөө үүссэн байдаг).169 Эмчилгээ эхлэхээс өмнө Чайлд Пью ангиллын оноогоор 5 
болон түүнээс дээш байсан тохиолдолд диданозин (ddp) хэрэглэж байсан тохиолдолд 
6/14 өвчтөнд элэгний дутагдал болон үхэл эндэгдэл тохиолдсон байна.185 Иймээс 
ИФН/РБВ хамтаар диданозин (ddI) болон ставудин (d4T) хэрэглэх нь эсрэг заалттай. 
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ХДХВ-ийн халдвар хавсарсан тохиолдолд С вирүсийн халдварыг ИФН-оор эмчлэх 
тохиолдолд өвчтөнүүдийн 40%-д сэтгэл гутрал үүсэхээс гадна биеийн жин буурч 
байсан байна.186 ХДХВ-ийн халдвар хавсарсан өвчтөнүүдэд хүнд хэлбэрийн цус 
багадалт, ялтаст эс болон цагаан эс цөөрсөн үед тунг багасгаж хэрэглэнэ.

ХДХВ-ийн халдвар хавсарсан өвчтөнүүдэд Пэг-ИФН/РБВ-ийн хослолыг протеазын 
саатуулагч юмуу эсвэл софосбувиртой болон софосбувиргүй хэрэглэж байгаа 
тохиолдолд өвчтөн ХДХВ-ийн эсрэг тохирсон эмчилгээг хийнэ (Хүснэгт 8.3).177 
Эмчлэгч эмч (http://www.hepdruginteractions.org) эмчилгээг төлөвлөхдөө уг цахим 
хуудсаар орж эмийн харилцан үйлчлэлийн талаарх шинэчлэгдсэн мэдээллүүдийг авч 
байх шаардлагатай.
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ХҮСНЭГТ 8.3 ХДХВ болон ХСВ эсрэг эмчилгээний эм-эмийн харилцан үйлчлэл

HIV NRTIs Боцепревир Телапревир Пег-ИФН альфа Рибавирин

Abacavir ✤ ✦  ✦   ✦  

Didanosine ✤ ✤  ✦   ★   

Emitricitabine ✤ ✤  ✦   ✦   

Stavudine ✤ ✤  ✦   ✦  

Zidovudine ✦   ✦   ★  ★   

HIV Protease Inhibitors Боцепревир Телапревир Пег-ИФН альфа Рибавирин

Atazanavir ✦   ✦   ✤  ✦   

Darunavir ✦   ✦   ✤  ✤  

Fosamprenavir ✦   ✦   ✤  ✤  

Indinavir ✦   ✦   ✤  ✤  

Lopinavir ✦   ✦   ✤  ✤  

Nelfinavir ✦   ✦   ✤  ✤  

Ritonavir ✦   ✦   ✤  ✤  

Saquinavir ✦   ✦   ✤  ✤  

Tipranavir ✦   ✦   ✤  ✤  

HIV NNRTIs Боцепревир Телапревир Пег-ИФН альфа Рибавирин

Delavirdine ✦   ✦   ✤  ✤  

Efavirenz ✦   ✦   ✤  ✤  

Etravirine ✦   ❖ ✤  ❖  

Nevirapine ✦   ✦   ✤  ✤  

Rilpivirine ❖ ❖ ✤  ❖ 

HIV Entry/Integrase Боцепревир Телапревир Пег-ИФН альфа Рибавирин

Elvitegravir/cobicistat ✦   ✦   ❖ ❖ 

Maraviroc ✦   ✦   ❖ ❖ 

Raltegravir ❖ ❖ ✤  ❖ 

★  Эдгээр эмүүдийг хамт хэрэглэхгүй байх заалттай

✦  Харилцан үйлчлэх боломжтой

❖  Харилцан үйлчлэл нь эмнэлзүйд ач холбогдолгүй байх магадлалтай

✤  Эмнэлзүйд ач холбогдолгүй байх нь урьдчилан мэдэгдэж байгаа
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Элэгний цирроз

CUPIC судалгаагаар171,172 ээнэгшилтэй элэгний циррозтой өвчтөнд Пэг-ИФН, РБВ 
болон боцепревир юмуу телапревирийн хослолоор эмчлэхэд үр дүн өгөөгүй 
тохиолдлуудад мөн гаж нөлөө үүсэх өндөр эрсдэлтэй байсан. 16 долоо хоногоос дээш 
хугацаанд эмчилгээ хийлгэсэн өвчтөнүүдийн 40%-д хүнд хэлбэрийн гаж нөлөө илэрч 
11.7%-д эмчилгээг зогсоосон байдаг. Зургаан өвчтөн нас барснаас тав нь халдварын 
улмаас, нэг нь улаан хоолойн хураагуур судасны өргөслөөс цус алдаж нас барсан 
байдаг. 2.4%-д элэгний ээнэгшил алдагдаж асцит, энцефалопати, варикозоос цус 
алдалт үүссэн байдаг. 

8.2 Тунг тохируулах
Гематологийн үзүүлэлт дээр үндэслэн тунг тохируулна. Хэвлэлийн материалд 
үндэслэн 187, 188 Хүснэгт 8.4–д тунгийн тохиргоог харуулав.

ХҮСНЭГТ 8.4 Пэг-интерферон болон рибаварин бүтээгдэхүүний зааварын тунг 
өөрчлөх заавар

ИФН-ны тунг багасгах ИФН эмчилгээг зогсоох

Цагаан 
эсийн тоо

 <0.75x109/л болж багасахад Пэг-
ИФНα2a –ын тунг 135 мкг болгоно. 
 <0.75x109/л болоход Пэг-ИФНα2b тунг 
0.5 
мкг/кг-аар долоо хоног тутамд 
нэмэгдүүлж буулгана. Тухайлбал 1.5 
мкг/кг/ -аас 1 мкг, хэрвээ шаардлагатай 
бол долоо хоногт 0.5 мкг/кг байхаар 
бодолцож буулгана

<0.5x109/л болж багасахад 
Пэг-ИФНα2a –ын тунг 90мкг 
болгож цагаан эсийн тоог 
>1x109/л болтол үргэлжлүүлнэ

 <0.5x109/л болоход Пэг-
ИФНα2b эмчилгээг зогсооно.

Ялтаст 
эсийн тоо

25–50x109/л болоход ИФН-ны тунг 
90мкг болгож бууруулна, Пэг-ИФНα2b-
ын тунг өмнөхтэй ижил бууруулж 
хэрэглэнэ

<25 x109/л болоход 

Пэг-ИФНα2а болон Пэг-
ИФНα2b –г зогсооно

Гемоглобин Гемоглобин <10 г/дл болоход РБВ-ийг 
өдөрт 600 мг-аар Пэг-ИФНα2а-ны 
хамтаар хэрэглэнэ.  Гемоглобин <10 г/
дл байгаа үед Пэг-ИФН α2b хэрэглэж 
байгаа тохиолдолд РБВ -ытунг 200мг-
аар дараалан буулгана. (1400 мг-аар 
эхлэлгүй 1000 мг-аар эхэлнэ.)

Гемоглобин <8.5 г/дл болоход .
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РБВ-ий тунг тохируулах

РБВ-ийг хэрэглэж буй үед цус багадах сөрөг нөлөө түгээмэл тохиолддог бөгөөд тунг 
тохируулах хэрэгцээ гардаг. Гемоглобины түвшин 10 г/дл-ээс бага болоход РБВ-ий 
тунг бууруулж 8.5 г/дл-ээс буурахад эмчилгээг зогсоох шаардлагатай. Зүрх судасны 
эмгэгтэй өвчтөнд гемоглобины хэмжээ 4 долоо хоногийн хугацаанд 12 г/дл-ээс буурч 
байвал РБВ-ий тунг бууруулах шаардлагатай. Эдгээр өвчтөнүүдэд 4-н долоо хоногийн 
хугацаанд тунг багасгасан хэдий ч гемоглобины түвшин <12 г/дл хэвээрээ байвал 
эмчилгээг зогсооно. 

Бөөрний дутагдалтай хүнд мөн РБВ-ий тунг бууруулж хэрэглэнэ. Креатинины 
клириенс <50 мл/мин байгаа тохиолдолд РБВ-ийг хэрэглэхгүй бөгөөд хэрвээ эдгээр 
өвчтөнүүд диализ эмчилгээ хийлгэдэг бол хоногийн тунг 200 мг болтол бууруулах 
эсвэл долоо хоногт 3 удаа хэрэглэнэ. Уг өвчтөнүүдэд хяналтыг илүү болгоомжтой, ойр 
ойрхон хийх шаардлагатай. 

Интерфероны тунг тохируулах

Гемоглобины хэмжээ <8.5 г/дл-ээс буурсан тохиолдолд (эсвэл зүрхний дутагдалтай 
өвчтөнд 4 долоо хоногийн хугацаанд тунг бууруулахад гемоглобины хэмжээ <12 г/дл-
ээс ихсээгүй байх) Пэг-ИФНα2b эмчилгээг зогсооно. Генотип 1 хэв шинжийн 
халдвартай өвчтөний нийт цагаан эсийн тоо <1.0 x 109/л, цагаан эс <0.5x109/л, ялтаст 
эс <25x 109/л эсвэл 1-ээс бусад генотипийн халдвартай өвчтөний ялтаст эс <50 x 
109/л, шууд билирубин хэвийн хэмжээнээс 2.5 дахин их байх, нийт билирубин (>4 
долоо хоногоос илүү хэрэглэхэд >4 мг/дл-ээс ихсэх), креатинин >2.0 мг/дл эсвэл 
AЛАТ/AСАТ-н хэмжээ эмчилгээг эхлэхээс өмнөх шинжилгээтэй харьцуулахад 2 
дахин ихсэх эсвэл хэвийн хэмжээнээс >10 дахин ихсэх зэрэг тохиолдлууд орно. 

Хэрвээ зүрхний дутагдалтай өвчтөнд ялтаст эсийн тоо <25 x 109/л болж буурах, 
гемоглобин <8.5 г/л болох эсвэл тунг 4 долоо хоногийн туршид багасгаж 
тохируулахад <12 г/дл-ээс доош байгаа тохиолдолд эмчилгээг зогсооно. Бөөрний 
дутагдалтай өвчтөнд (креатинины клиренс 20–40 мл/мин), Пэг-ИФНα2а-г 135 мкг 
тунгаар долоо хоногт нэг удаа тарьж хэрэглэнэ.

8.3 Үр дүнг үнэлэх
Эмчилгээг зогсоох болон эмчилгээний үргэлжлэх хугацааны товлол нь өвчний үе шат 
(цирроз эсвэл хөнгөнөөс дунд зэрэг хүртэлх элэгний үрэвсэл), өмнө хийгдсэн эмчилгээ 
үр дүнгүй байсан (анхнаасаа үр дүнгүй байх, ХСВ-РНХ нь 2 логарифмаар буух, 
эмчилгээний дараа халдвар дахин сэдрэх), генотип хэв шинжээс хамаарна (Зураг 8.2).
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Хавсралт 5-д 1-р хэв шинжийн генотиптэй өвчтөнд Пэг-ИФН, РБВ-ийг боцефовир 
юмуу телапревиртай хавсруулан хэрэглэх тохиолдолд эмчилгээг зогсоох болон үр дүнг 
хянах талаар удирдамжийг үзүүлсэн байгаа. Вирусийн РНХ-ийн идэвхижил удаан 
буух, ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай эсвэл элэгний циррозтой өвчтөнд эмчилгээний 
илүү удаан хугацаа шаардлагатай. Тухайлбал PRESCO судалгаанаас үзэхэд генотип 1 
–ийн халдвартай ХДХВ-ийн халдвар хавсарсан өвчтөнд биеийн жинд суурилан РБВ 
-ытунг тохируулан эмчилгээний хугацааг 48-аас 72 долоо хоног болгон харьцуулж 
судлахад үр дүн (31% болон 53%) байсан байна.189 45%-д нь эмчилгээний хугацааг 
уртасгадаг боловч хугацаанаас өмнө эмчилгээг зогсоох нь цөөнгүй тохиоллдог (2.6%-д 
хүнд хэлбэрийн цус багадалт үүссэнээс). Генотип 2/3 халдварын үед эмчилгээний 
хугацааг 24-48 долоо хоног болгож уртасгахад эмчилгээний үр дүн (67% болон 82%) 
болж дээшилсэн байна.
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Зураг 8.2А ХСВ-ийн генотип 1 болон 4 халдварын үед Пэг-ИФН/РБВ-ы 
эмчилгээний хугацаа

➡ Пэг-ИФН/РБВ

Генотип 1 болон 4 халдварын үед Пэг-ИФН, РБВ-ий эмчилгээний үеийн хариу урвалаас хамаарч эмчилгээг бүрэн 
дуусгах хугацааны товлол харилцан адилгүй байна. Хэрвээ вирусийн идэвхижил эмчилгээний 12 дахь долоо хоногт 
2 log -оос доош буусан байх эсвэл эмчилгээний 24 дахь долоо хоногт РНХ тоологдож байвал эмчилгээг зогсооно. 
Хэрвээ эмчилгээг эхлэхээс өмнө С вирусийн РНХ <400 000–800 000 IU/mL байсан, маш богино хугацаанд РНХ 
идэвхижил буурч байгаа (eRVR) тохиолдолд эмчилгээг 24 долоо хоног болгож багасгана. Эсрэгээрээ өвчтөний 
РНХ идэвхижил удаан буух, эмчилгээний 12 дахь долоо хоногт РНХ -ийн тоон үзүүлэлт 2 log-оор буурч 
эмчилгээний 24 дахь долоо хоногт РНХ сөрөг (DVR) гарсан байвал эмчилгээний хугацааг уртасган 72 долоо хоног 
болгон үргэлжлүүлнэ.

Зураг 8.2B Генотип 2, 3, 5, 6-ын Пэг-ИФН болон РБВ-ы эмчилгээний хугацаа

Эмчилгээний үеийн хариу урвалаас хамаарч эмчилгээг дуусгах хугацаа харилцан адилгүй байна.Хэрвээ 
эмчилгээний 12 дахь долоо хоногт РНХ 2 log-оос бага буусан эсвэл 24 дахь долоо хоногт РНХ тоологдож байвал 
эмчилгээг зогсооно. Маш богино хугацаанд РНХ идэвхижил буурч байгаа (eRVR) тохиолдолд эмчилгээг 24 долоо 
хоног болгож багасгана. Эсрэгээрээ өвчтөний РНХ идэвхижил удаан буух, эмчилгээний 12 дахь долоо хоногт РНХ-
ын тоон үзүүлэлт 2 log-оор буурч эмчилгээний 24 дахь долоо хоногт РНХ сөрөг (DVR) гарсан байвал эмчилгээний 
хугацааг 48 долоо хоног болгон үргэлжлүүлнэ.

a. Генотип 2,3 халдвартай өвчтөнд РНХ богино хугацаанд буусан бол эмчилгээг 12-16 долоо хоног болгож 
богиносгоно.
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9. ЗАРИМ БҮЛГҮҮДЭД ОНЦГОЙ АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Зарим нэг бүлэг өвчтөнүүдэд мэргэжлийн нарийн хяналт хэрэгтэй болно. Үүнд 
судсаар мансууруулагч бодис хэрэглэгч хүмүүс, ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай 
(эсвэл халдварын өндөр эрсдэлтэй) хүмүүс, хүүхдүүд болон залуу хүмүүс үүнээс гадна 
элэгний циррозтой хүмүүс зэрэг орно.

9.1 Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүс
Дэлхийн олон орнуудад судсаар мансууруулах бодис хэрэглэх нь өндөр тархсан 
байдаг ба энэ нь бага, дунд, өндөр орлоготой бүх орны хүмүүс ордог. Судсаар 
мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүсийн ойролцоогоор 67% нь ХСВ-ийн халдвартай 
байдаг буюу 148 орны 16 сая хүмүүсээс 10 сая нь гэсэн үг юм.6 Судсаар мансууруулах 
бодис хэрэглэгч хүмүүс нь ХСВ-ийн халдвартай холбоотой өвчлөл төдийгүй нас 
баралтын эрсдэл нь өндөр байх ба тэр хүмүүст тусгай хяналт үйлчилгээ хэрэгтэй 
болдог.38 2.4 хэсэг болон 8.1 зургуудад эдгээр хүмүүст зориулсан удирдамж зэргийг 
нэгтгэсэн болно. Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүст эмчилгээ үйлчилгээ 
үзүүлэхдээ ялгаварлан гадуурхахгүй эдгээр хүмүүсийг хүндэтгэн үзэх ба эм тариагаа 
сайтар хэрэглэх ба сэтгэлзүйн тусламж үзүүлэх шаардлагатай болдог. 

Эрт илрүүлэлт  

Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүс нь халдварын өндөр эрсдэлтэй бүлэгт 
ордог тул ДЭМБ-аас хор нөлөөг бууруулах эмчилгээний нэгэн хэсэг болсон байдаг. 
Байнгын эрсдэлтэй байгаа хүмүүсийг давтан оношилгоонд хамааруулах болон 
эмчилгээ хийгдсэн буюу өөрөө эдгэсний дараагаар дахиж халдвар авах магадлалтай 
байж болохыг сануулж байна. Өмнө нь халдвар авч байсан хүмүүст РНХ -ийн 
шинжилгээг дахин хийх хэрэгтэй болдог ба энэ нь эхний халдварын дараагаар дахин 
давтан эерэг хэвээр үлдэж болох юм. Өндөр орлоготой орнуудад ХСВ-ийн халдвартай 
хүмүүсийг илрүүлэх болон эмчилгээг нь нарийн мэргэжлийн донтолтын эсрэг 
үйлчилгээний төвүүдэд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх нь өртгийн хувьд үр ашигтай 
болохыг харуулсан байна. ХСВ-ийн илрүүлэх болон эмчилгээнийх нь үр дүн өндөр 
байх тусмаа өртгийн хувьд үр ашигтай болох буюу оношлогдож байгаа хүмүүсийн 
хэчнээн олон нь эмчлүүлэгдэнэ төдий чинээ нийт хүн амын дунд гаргаж байгаа үр 
ашиг нь өндөр болох юм.97 ХВВ болон ХДХВ-ийн шинжилгээг бас мансууруулах 
бодис хэрэглэгч хүмүүст хийж байхыг зөвлөж байна.
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Тусламж үйлчилгээ

ХСВ-тэй судсаар мансууруулагч бодис хэрэглэгч хүмүүсийн эмчилгээ нь нэгдсэн 
тусламж үйлчилгээний нэг хэсэг болгох хэрэгтэй ба эдгээр өвчтөнүүдэд бусад эрүүл 
мэндийн тусламжууд ихэвчлэн шаардлагатай байдагтай холбоотой. Судсаар 
мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүст опойдын эсвэл өөр бодисуудын донтолт 
түүнчлэн согтууруулах ундааг их хэмжээгээр хэрэглэж байгаа байдал нь өргөн 
тархсан байдаг. Хор нөлөөг бууруулах арга замууд шаардлагатай болох ба энэ нь 
бусад цусаар дамжих вирүсийн халдварууд болох ХДХВ болон ХВВ-ээс сэргийлэх юм.

Тусламж үйлчилгээний явцад судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүсийг 
ялгаварлан гадуурхахгүй байх нь маш чухал юм. Тусламж үйлчилгээг зөвхөн 
зөвшөөрлийг нь авсны дараагаар үзүүлж байх учиртай. Эмийн донтолттой холбоотой 
тусламжид опойдыг орлуулах эмчилгээ болон ариун тариур зэргийг олгох зэрэг 
хамаарна. Түүнчлэн согтууруулах ундааны хэрэглээг багасгах арга замууд болоод 
ХДХВ-ийн эмчилгээ бас хэрэгтэй байж болох юм. Эмнэлгийн үйлчилгээний нэгэн гол 
хэсэг нь үйлчилгээг хүлээж авах ба хөндлөнгийн хяналт зэрэг нь тариураар хэрэглэж 
байгаа мансууруулах бодисын хэрэглээг багасгах болон тариурыг аюулгүй хийх зэрэгт 
нөлөөтэй юм.3 Богино хугацааны зан үйлийн эмчилгээг хийх удирдамж нь ДЭМБ-аас 
гаргасан ASSIST багцын нэг хэсэг юм. Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүс 
нь ХВВ-ийн халдварын эрсдэлтэй байх ба эдгээр хүмүүс нь түргэвчилсэн вакцины 
горимд хамрагдаж вакцинжуулах ёстой нь ДЭМБ-аас гаргасан бусад удирдамжуудад 
тодорхойлогдсон билээ.

Мансууруулах бодисыг судсаар хэрэглэгч хүмүүст ариун зүү тариурын хөтөлбөрийн 
хүрээнд ариун зүү болон тариураар хангах нь зүйтэй юм. Судсаар мансууруулах 
бодис хэрэглэгч хүмүүст хөндлөнгийн хяналтыг санал болгох ба энэ нь Вирүст 
хепатитын халдварыг бууруулахын тулд судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч 
хүмүүст хөндлөнгийн хяналтыг санал болгох хэрэгтэй гэж үзлээ.

Эмчилгээ 

Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүсийн ХСВ-ийн эмчилгээ хийх нь үр 
дүнтэй төдийгүй энэ нь үр ашигтай билээ.164,191,192 Иймээс ДЭМБ-аас ХСВ-ийн 
халдвартай бүх насныханд үүндээ судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч хүмүүсийг 
вирүсийн эсрэг эмчилгээнд хамааруулахын тулд үнэлгээ хийх хэрэгтэй гэж зөвлөж 
байна.97.98,99 
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Халдварын тархалтыг бууруулдаг тул эмчилгээ нь үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэлт 
болох юм.4 Жороор болон жорын бус эм хоорондын харилцан үйлчлэлийг авч үзэх нь 
зүйтэй. Пэг-ИФН/РБВ -аар эмчлэгдэж байгаа өвчтөнүүдэд Метадоны (Methadone) 
концентраци буурч болзошгүй юм. Хэдийгээр энэ эм хоорондын харилцан үйлчлэл нь 
дэд клиникийн түвшинд явагддаг боловч мансууруулах бодисоор гарч байгаа шинж 
тэмдгүүдийг нь хянахыг зөвлөж байна. Судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгч 
хүмүүсийн хувьд ХВВ, ХДХВ болон сүрьеэгийн хавсарсан халдвар элбэг тохолддог 
тул эдгээрийг бас авч үзэх нь зүйтэй юм. Дэлгэрэнгүйг 9.2 бүлгээс үзнэ үү!

9.2 ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүс
ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүс олон байгаа тул нэлээн том 
бэрхшээлийг дагуулж байна.193 Түүнчлэн ХДХВ-ийн халдвар нь ХСВ-ийн халдварын 
эмгэг жамд нь сөрөг нөлөөтэй ба ХДХВ болон ХСВ-ийн эмчилгээнүүдийн хоорондын 
харилцан үйлчлэл нь төвөгтэй байдлыг үүсгэдэг. ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан 
халдвартай хүмүүс РВЭ болон ХСВ-ийн эмчилгээ нь ХСВ-тэй холбоотой элэгний 
өвчлөлийг бууруулах ба тиймээс эдгээр хүмүүст аль аль халдварыг нь эмчлэх нь 
зүйтэй юм. Эдгээр халдварын эмчилгээ нь тийм ч амаргүй байдаг тул энэ 2 
халдварын эмчилгээг аль алиныг нь хийх клиникийн туршлагатай эмчээр хийлгэх нь 
зүйтэй юм.

ХСВ-ийн халдварын эмчилгээ

ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай өвчтөнүүдэд ХСВ-тэй холбоотой элэгний 
өвчлөл нь илүү хурдан хүндэрдэг ба ХСВ-ийн эмчилгээ нь элэгний фиброзыг болоод 
ээнэгшилээ алдсан элэгний циррозын эхлэх хугацааг хойшлуулах буюу удаашруулдаг. 
Тиймээс ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүст ХСВ-ийн эмчилгээ хийх 
өндөр шаардлагатай юм.

ХСВ-ийн эмчилгээг эхлүүлэх шийдвэр гаргах нь ХСВ-ийн дан халдвартай 
хүмүүсийнхийг бодвол нэлээд түвэгтэй байдаг. Энэ нь эмчилгээний үр дүн бага үүнээс 
гадна эмчилгээтэй холбоотой хоруу чанар их бөгөөд ХСВ болон ХДХВ-ийн эмүүдийн 
хоорондын харилцан үйлчлэл зэрэгтэй холбоотой юм. Ерөнхийдөө клиникийн 
эмчилгээний үед ХДХВ-ийн өвчлөлийг РВЭ эмчилгээний тусламжтайгаар 
тогтворшуулсны дараагаар ХСВ-ийн эмчилгээг эхлэх нь зүйтэй юм. Ялангуяа 
хүндэрсэн дархлалын хомсдолтой өвчтөнүүдэд ингэж эхлэх нь чухал юм (CD4 тоо 
<200 cells/mm3). Энэ тохиолдолуудад CD4-ийн тоо нь 450 cells/mm3-ээс их хавсарсан 
халдвартай өвчтөнүүдэд ХСВ-РНХ-ийн дарангуйлал их байдаг.194 Тиймээс эхлээд 
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РВЭ эмчилгээ хийх харин ХСВ-ийн эмчилгээг нь CD4 -ийн тоо нь РВЭ эмчилгээтэй 
холбоотойгоор өссөний дараагаар эхлүүлэх нь зүйтэй юм. ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан 
халдвартай хүмүүс нь Пэг-ИФН/РБВ-аар эмчлэгдэж болох юм. (эмчилгээний үр дүн 
болоод эмчилгээний хугацаа зэргийг бүлэг 7.1-ээс харна уу!) 

Пэг-ИФН/РБВ, боцепревир, телапревир эсвэл симепревирээр эмчлэгдэх боломжтой 
хүмүүс нь бас энэ эмчилгээнд хамрагдаж болох юм. (генотип 1-ийн халдвартай 
хүмүүс)

Үүнээс гадна софосбувир, РБВ эсвэл Пэг-ИФН, РБВ болон софосбувирийн гурвалсан 
эмчилгээ хийж болох юм. ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай Пэг-ИФН, РБВ-ийн 
нэмэлт эмтэй эсвэл нэмэлт эмгүйгээр (протеаза саатуулагч эсвэл софосбувир) 
хэрэглэж байгаа ХДХВ-ийн эмчилгээ хийлгэх хүмүүс нь РВЭ -тэйгээ тохирох 
эмчилгээ сонгох ёстой. (хүснэгт 8.3)177

ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүс нь РВЭ эмчилгээг сонгоход тодорхой горимуудыг 
мөрдөх ёстой. ХСВ-ийн болон ХДХВ1-ээр давхар халдварласан софосбувирээр 
эмчлэгдэж байгаа хүмүүст хоруу чанар болоод аюулгүй байдал нь ХСВ-ийн дан 
халдвартай хүмүүсийнхтэй ойролцоо байна. Софосбувир болон атазанавирийг РВЭ 
эмчилгээнйи нэг хэсэг болгон хэрэглэж байгаа хүмүүст нийт билирубины хэмжээ өсөж 
байгаа нь өргөн тохиолдож байна. Типранивир болон софосбувирийн хавсарсан 
хэрэглээг зөвлөөгүй боловч дарунавир/ритонавир, ефавиренз, емтрицитабине, 
ралтегравир, ерилипивирине болон тенофовирийг хамтад нь судалж үзсэн ба үүнд 
эмчилгээний тунг өөрчлөх шаардлагагүй гэж одоогоор зөвлөж байна.196 

Симепревирийг ДОХ/ХДХВ-ийн эмчилгээний хэд хэдэн эмчилгээний горимтой цуг 
хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байна. Үүнд кобистат нуклейдазын бус урвуу 
транскриптазийн дарангуйлагч ефавиренз, невирапине, делавирдине, етравирине 
болон ХДХВ-ийн протеазийн саатуулагч агуулсан горимууд зэрэг орно.

ХДХВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдварын эмчилгээний горим

2013 онд ДЭМБ-аас РВЭ эмчилгээний горимыг насанд хүрэгчид болон залуучууд, 
жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдэд эмчилгээний хэрэглэх хэрэглээний 
удирдамжийг шинчилсэн байна.197 Хүснэгт 9.1 болон 9.2-т РВЭ эмчилгээний цагууд 
болон 1-р үеийн РВЭ эмчилгээний горимын гол удирдамжуудыг нэгтгэсэн болно. 
Эдгээр удирдамжуудад ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай өвчтөнүүдын РВЭ 
эмчилгээний горим нь ХДХВ-ийн дан халдвартай өвчтөнүүдийнхтэй адил байхаар 
зөвлөжээ. РВЭ эмчилгээг CD4-ийн эсийн тоог хамаарлагүйгээр эхлүүлэхээр зөвлөөгүй 
ба энэ нь CD4 эсийн тоо 500 cells/mm3 -ээс их хүмүүст РВЭ эмчилгээг хийхийн 
ашигтай талын баримт нотолгоо бага байсантай холбоотой болно. РВЭ эмчилгээний 
сонголт нь хавсартай халвартай хүмүүст ХДХВ-ийн дан халдвартай хүмүүсийнхтэй 
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адил байна. хүснэгт 9.1 тэнд 2013 оны гол удирдамжуудыг нэгтгэсэн билээ. Хүснэгт 
9.1197

Хүснэгт 9.1 Насанд хүрэгчдэд болон өсвөр насныханд РВЭ эмчилгээг хэзээ эхлүүлэх 
зөвлөмжийн нэгдсэн дүгнэлт

• РВЭ эмчилгээг ХДХВ-ийн хүнд буюу хүндэрсэн хэлбэртэй өвчтөнүүдэд эхлүүлнэ. (ДЭМБ-
ийн клиникийн үе шат 3 эсвэл 4) эхлүүлэхээс гадна CD4 тоо нь cells/mm3 бага байгаа 
хүмүүс (Зөвлөмж нь хатуу чанд баримт нотолгооны чанар дунд зэрэг) 

• РВЭ эмчилгээг ХДХВ ийн халдвартай CD4 тоо нь 350 ба 500 cells/mm3 хооронд байгаа 
хүмүүст ДЭМБ-ын үе шатлал хамааралгүйгээр эхлүүлэх ёстой. (Зөвлөмж нь хатуу чанд 
баримт нотолгооны чанар унд зэрэг)

• РВЭ эмчилгээ нь ХДХВ- ийн халдвартай хүмүүст дараах нөхцөлүүдэд: ДЭМБ-ын  
клиникийн үе болон CD4 ын тоогоос хамааралгүйгээр эмчилгээ эхлүүлэх ёстой.
- ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүс нь идэвхтэй сүрьеэтэй бол (баримт нотолгооны чанар 
муу)

- ХДХВ-ийн болон ХСВ-ийн давхар халдвартай хүмүүст элэгний өвчлөл нь хүндэрсэн 
тохиолдолд  (Зөвлөмж нь хатуу чанд баримт нотолгооны чанар муу)

- ХДХВ-ийн халдвартай өвчтөний эхнэр буюу нөхөр нь халдваргүй тохиолдолд 
эмчилгээг эхлэх ёстой(Зөвлөмж нь хатуу чанд баримт нотолгооны чанар муу)

- ХДХВ-тэй жирэмсэн буюу хөхөөр хооллож байгааа

- ХДХВ-ийн халдвартай эмэгтэйчүүдэд (Зөвлөмж нь хатуу чанд баримт нотолгоо муу)
• 1 настайгаасаа өмнө оношлогдож байгаа хүүхдүүд (Зөвлөмж нь хатуу чанд баримт 

нотолгооны чанар муу)
- ХДХВ-ийн 1-5 настай ХДХВ-ээр халдварласан хүүхдүүд (нөхцөлт зөвлөмж баримт 
нотолгооны чанар маш муу)

- Хүнд буюу хүндэрсэн шинж тэмдэгтэй өвчлөлийн үед (ДЭМБ-ын клиникийн үечлэлийн 
2,3 үед наснаас болон CD4  тооноос хамааралгүйгээр (Зөвлөмж нь хатуу чанд баримт 
нотолгооны чанар муу )

a. ХДХВ-ийн халдвар авсан бүх жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд эхээс хүүхдэд дамжих эрсдэл 
хугацаанд наад зах нь хадгалж байх хэрэгтэй бөгөөд гурав дахин ретровирусын эсрэг  (РВЭ) эмийн 
горим, санаачлах хэрэгтэй. Эмчилгээ шалгуурыг хангасан эмэгтэйчүүд насан туршийн РВЭ эмээ 
үргэлжлүүлэх ёстой (зөвлөмж хүчтэй, баримт нотолгоо дунд).

Ялангуяа ерөнхий тахал дахь хөтөлбөрийн болон үйл ажиллагааны шалтгаанаар хувьд, ХДХВ-ийн 
халдвар авсан бүх жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд насан туршийн РВЭ эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй 
(нөхцөлт зөвлөмж,баримт нотолгоо муу).

Өөрсдийн эрүүл мэндийг хариуцаагүй эмэгтэйчүүдийн хувьд зарим нэг улс оронд, хэлэлцүүлэг больсон 
эхээс хүүхдэд дамжих эрсдлийг дараа РВЭ эмчилгээний горимыг зогсоох шаардлагатай (нөхцөлт 
зөвлөмж,баримт нотолгоо муу).
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Хүснэгт 9.2 Насанд хүрэгчид, жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, өсвөр 
насныханд зориулсан РВЭ горимын нэгтгэл

1-р үеийн горим 1-р үеийн эмчилгээний 
горимын сонголт

1-р үеийн Бусад эмчилгээний 
горим

Насанд хүрэгчид болон 
өсвөр насныхан (жирэмсэн 
болон хөхүүл 
эмэгтэйчүүд,сүрьеэгийн 
болон, ХВВ-ийн хосолсон 
халдвартай хүмүүс), 

MDF+3TC (FTC+EFV ) 
тогтсон дозоор өгөх 
(Зөвлөмж нь хатуу чанд 
баримт нотолгооны чанар 
дунд зэрэг)

AZT+3TC+EFV
AZT+3TC+NVP
TDF+3TC(orFTC)+NVP 
(Зөвлөмж нь хатуу чанд 
баримт нотолгооны чанар 
дунд зэрэг)

3-с дээш насны хүүхдүүд ABC+3TC+EFV ABC+3TC+EFV
AZT+3TC+NVP
AZT + 3TC + NVP
TDF + 3TC (or FTC) + EFV 
TDF + 3TC (or FTC) + NVP

3-с доош насны хүүхдүүд ABC(or 
AZT)+3TC_LPV/r

ABC + 3TC + NVP AZT + 
3TC + NVP

3TC  lamivudine; ABC  abacavir; ATV  atazanavir; AZT  zidovudine; d4T  stavudine; DRV darunavir; EFV  
efavirenz; FTC  emtricitabine;  LPV lopinavir; NVP nevirapine; r ritonavir; TDF tenofovir  

a. ABC эсвэл PIs (ATV/r, DRV/r, LPV/r) нь онцгой нөхцөлд давтан ашиглаж болно. 

b. Улс орнууд эхний мөрөөс d4T хэрэглэхийн учир нь түүний сайн хүлээн зөвшөөрсөн бодисын 
солилцооны хордлого горим (зөвлөмж хүчтэй, баримт нотолгоо нь дунд зэрэг) зогсоох хэрэгтэй,. 
Насанд хүрсэн хүмүүст хийх, эхний шугам нь эмчилгээний сонголт болгон d4T ашиглан зогсоосон 
байх ёстой бөгөөд бусад РВЭ эм хэрэглэж болохгүй бөгөөд онцгой тохиолдолд болон ойр хяналт 
тавих нь аль болох богино хугацаанд, хязгаарлагдмал. Хүүхдийн хувьд d4T хэрэглэх эсвэл 
зидовудин хортой болон ABC буюу TDF хомс буй нөхцөл байдалд хязгаарлагдмал байх ёстой. Энэ 
нь эмийн эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа нь аль болох богино хугацаагаар хязгаарлагдсан байх 
ёстой.

Ретровирүсийн эсрэг эмүүдийн хоруу чанарын нэг нь элгэнд үзүүлдэг хортой 
нөлөөнүүд нь ордог юм. Хэд хэдэн судалгаагаар РВЭ эмчилгээний элгэнд үзүүлж 
байгаа хоруу чанар нь ХСВ-ийн халдвар байгаатай холбоотойгоор илүү их байж болох 
юм гэж харуулсан юм.198-200 Гэвч одоогоор тэр бүр хэрэглэгддэггүй эсвэл хэрэглэхийг 
зөвлөхгүй байгаа РВЭ эмүүдийн элэгэнд үзүүлэх хоруу чанарын хувь нь өндөр байгаа. 
Эдгээр эмүүдэд stavudine (d4T), didanosine (ddI), nevirapine (NVP) эсвэл ritonavir-ын 
бүтэн тун буюу (RTV, 600 өдөрт 2 удаа).201 Ихэнх ХДХВ ба ХСВ-ийн хавсарсан 
халдвартай өвчтөнүүд түүгчлэн хатууралтай өвчтөнүүдийн хувьд РВЭ эмчилгээний 
ач холбогдол нь эмээс үүдэлтэй элэгний гэмтлийг бодвол илүү их юм.   
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ХСВ-ийн дан халдвартай өвчтөнүүдийг бодвол эдгээр өвчтөнүүдэд элэгний үйл 
ажиллагааны ферментүүд бага зэрэг ихэссэн байж болох юм. Гэвч эдгээр өвчтөнүүд 
ХСВ-ийн дан халдвартай өвчтөнүүдийг бодвол элэгний ферментийн үйл ажиллагаа 
өсөж байгааг тайлбарлахад амаргүй байдаг. AЛАТ болон AСАT-г РВЭ эмчилгээ 
эхэлсэнээс хойш нэг сарын дараа үзэх ёстой ба үүний дараагаар 3-6 сард нэг удаа 
үзэж байх хэрэгтэй. AСАT болон AЛАT-ийн мэдэгдэхүйц хэмжээний ихсэлтийн үед 
бусад шалтгаануудаас үүсэж болох өсөлтийг нягт нямбай судлах болдог.

Бусад шалтгаануудаас үүдэлтэй элэгний үйл ажиллагааны алдагдлуудыг нягтлан 
судлах хэрэгтэй (архи согтууруулах ундаатай холбоотой элэгний үрэвсэл, элэг цөсний 
өвчлөл) болдог. Түүнчлэн РВЭ эмчилгээний горим эсвэл элэгний үйл ажиллагааг 
өсгөж байгаа гэж үзэн зарим нэг эмүүдийг богино хугацаагаар зогсоох хэрэгтэй 
болдог.

ХДХВ/ХСВ-тэй өвчтөнүүдийн эм хоорондын харилцан үйлчлэл

ХДХВ-ийн мөн ХСВ-ийн халдвартай хүмүүст эм хоорондын харилцан үйлчлэлд 
үнэлгээ өгөх нь маш чухал юм (хүснэгт 8.3). SVR-ийн магадлалыг нэмэгдүүлэх болоод 
ARV-д дасал болгохгүй байх болон хордлого өгүүлэхгүй байх зэрэг үүднээс эм 
хоорондын харилцан үйлчлэлийг нарийвчлан авч үзэх нь чухал юм. Эм хоорондын 
харилцан үйлчлэлийн мэдээг тогтмол шинэчлэгдэж байдаг өгөгдлийн системийг 
шалгаж байхыг сануулж байна.5

ИФН болон РБВтай хосолмол эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүст NRTI хоорондын 
харилцан үйлчлэл нь мэдээлэгдсэн байна. DdI, d4T болон AZT эмүүдийн хэрэглээ нь 
хордлогын эрсдлийг ихэсгэж байгаа учир эдгээр эмүүдийг хориглосон байна.202-205 
Abacavir (ABC) нь РБВ-тай хэрэглэгдэж болох боловч онолын хувьд эдгээр эмүүдийн 
хоорондын харилцан үйлчлэл болон зарим хүмүүст SVR-ийн хувь нь буурах 206  
магадлалтай байхыг зарим судалгаагаар 207.206 харуулсан байна. Зарим удирдамжийн 
дагуу РБВ-ийг хүний биеийн жин дээр нь тулгуурлаж тунг нь тогтоосон байх ёстой 
гэж зөвлөсөн байна. Tenofovir (TDF) мөн emtricitabine (FTC) эсвэл lamivudine (3TC) 
зэрэг дээр тулгуурласан горимууд нь зохилтой юм. 

Түүнчлэн бусад DAA-үүдийг хэрэглэж байх үед эм хоорондын харилцан үйлчлэлиг 
авч үзэх ёстой. Хэрвээ өвчтөнүүд нь РВЭ болон DAA-үүдийг хэрэглэхийг бодож 
байвал стандарт 1-р үеийн РВЭ-г хэрэглэж болох (zidovudine [AZT], d4T болон ddI 
зэрэг нь үүнд ороогүй) юм. Efavirenz-ийг бас хэрэглэж болох ба энэ үед 
телапревирийн ихэсгэсэн тунгаар хэрэглэнэ. Боцепревир нь raltegravir (RAL), TDF 
нэмэх нь FTC-тэй хэрэглэгдэж болно. Үүнээс гадна фармакокинетикийн судалгаанууд 
etravirine, rilpivirine болон maraviroc зэргийг бас сонгож хэрэглэж болохыг бас 
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харуулж байна. Telaprevir нь RAL юм уу эсвэл RTV-ээр сайжруулсан atazanavir-ийг 
стандарт тунгаар хэрэглэж болох юм. Фармакокинетикийн судалгаагаар etravirine, ril-
pivirine болон maraviroc-ийг бас нөгөө сонголт гэж үзэж болох юм. 

ХДХВ/ХСВ-ийн давхар халдвартай өвчтөнүүдийн эмчилгээний үе дэхь хяналт ИФН-
той эмчилгээний горимууд нь CD4 -ийн буцааж болох бууралттай холбоотой  байдаг 
ба хоруу чанартай нь холбоотойгоор эмчилгээгээ зогсоож байгаа хувь нь өндөр байна. 
(APRICOT судалгааны өвчтөнүүдийн 25%).169 Тиймээс хавсарсан халдвартай 
өвчтөнүүдийн эмчилгээний үед CD4-ийн тоог хянаж байхыг зөвлөдөг. ХДХВ-ийн 
халдвартай хүмүүст гематологийн дарангуйлал өндөртэй байна. Эдгээр нь тунг 
хязгаарлагдмал болгох хоруу чанарууд төдийгүй ялангуяа зарим нэг ARV эмүүдтэй 
хамтран хэрэглэх явцад илүү ихээр нөлөөлөх юм. ИФН болон РБВ-ийн эмчилгээг ПС 
эмчилгээтэй хамт буюу ПС-ий эмчилгээгүй хийсэн үед хяналт нь тогтмол байх ёстой 
(Хүснэгт 8.2). Үүнээс гадна нэмэлт үеүүдэд хоруу чанар гарч байгаа гэж үзэж байгаа 
өвчтөнүүдэд эсвэл өндөр эрсдэлтэй бүлгийн өвчтөнүүдийг ойр ойрхон үзэж болох 
(тухайлбал: элэгний хатууралтай болон ХДХВ/ДОХ-тэй үүнээс гадна протеаза 
саатуулагчын эмчилгээ хийгдэж байгаа хүмүүс зэрэг орох) юм. Түүнчлэн элэгний 
циррозтой хүмүүст элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээг хийж байх буюу альбумин, 
билирубин болон цус бүлэгнэлтийн шинжилгээнүүдийг хяналтын үед тогтмол хийхийг 
зөвлөж байна. Нейтропени, тромбоцитопени болон цус багадалттай хүмүүс нь 1-2 
долоо хоног тутамд хяналтад хамрагдаж байх ёстой.

9.3 Хүүхдүүд болон өсвөр насныхан
ДЭМБ 19 настай буюу түүнээс залуу хүмүүсийг хүүхэд гэж тодорхойлж байгаа ба 
өсвөр насныхны хувьд 10-19 насны хүмүүс орох юм. Насанд хүрэгчдийн дунд ХСВ-
ийн халдвар өндөр байгаа орнуудад хүүхдүүдийн дунд тархалт нь өндөр болсон 
байдаг. Тухайлбал Египет-д хүүхдүүдийн 2 орчим хувь нь халдвартай байна.209 Энэ 
тархалтын хувь нь эрсдэл өндөртэй бүлгүүдэд илүү их өндөр байна. Тухайлбал 
эмнэлгийн ажилбарууд хийгдэж байсан хүмүүс, үүнээс гадна эмнэлгийн гаралтай 
халдварууд нэлээд мэдээлэгдсэн34 ба ХСВ өвчтөнүүдийн өсөлтийг тайлбарлах нь 
нэлээд төвөгтэй байдаг. Элэгний ферментийн өсөлт нь РВЭ эмчилгээтэй холбоотой 
гарч байгаа эмийн хоруу чанар эсвэл нөхцөлт халдвар үүсгэгчийн эмнэлгийн 
газруудад тархаж байгаа тархалтыг бууруулах нь нэн тулгамдсан асуудал юм (хүснэгт 
2.3 т эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний үе дэх халдварыг бууруулах зарим нэгэн арга 
замыг үзүүлсэн болно). Эмнэлэгт бөөрний дутмагшил түүн дотроо гемодиализ 
хийлгэх хэрэгтэй бөөрний дутагдал биеийн гаднах мембранаар хүчилтөрөгчжүүлэх 
эмчилгээ болон мэс ажилбар зэрэгт орж байсан хүүхдүүдийн дундах халдвар нь 
10-20% хүртэл гарч байгаа мэдээ байгаа юм.210-215 Эмчилгээ нь 2-оос дээш насны 
хүүхдүүдэд хийгдэхээр батлагдсан. Пэг-ИФН2a-ийг РБВ-ийн хамтаар хүүхдүүдэд 
хийхэд жин болоод өндрийн өсөлт нь 48 долоо хоногийн дараагаар суурь үзүүлэлттэй 

109



харьцуулахад хоцрогдож байсан болохыг зарим нэгэн судалгаа харуулж байсан болно. 
Гэвч 2 жилийн дараагаар эдгээр өвчтөнүүдийг эргэж үзэхэд өвчтөнүүдийн ихэнх нь 
суурь буюу хэвийн өсөлт, жин болон өндрийн хэмжээнд очсон байсан болно. (жин 
настай харьцуулсан percentile-аар авч үзэхээр суурийнхаа 64% байсан буюу 
эмчилгээнээс 2 жилийн дараагаар 60% дундаж өндрийн нь 56% болсон байна).

Эрт илрүүлэлт 

Цусны шинжилгээг байнга хийдэггүй болон эмнэлгийн багаж төхөөрөмжийн ариутгал 
нь сайн хийгддэггүй орнуудад эмнэлгийн ажилбар хийгдэж байсан эсвэл цус цусан 
бүтээгдэхүүн юүлүүлж байсан хүүхдүүдэд зориулалтын эрт оношилгоо хийх нь чухал 
юм. ХСВ-ийн халдвартай эхээс төрсөн хүүхэд нь бас эрсдэлтэй ба хүүхдээс эхэд 
халдварлах халдварын эрсдэл нь ойролцоогоор 5% ба ХДХВ-ийн халдвартай  
эхчүүдэд төрж байгаа хувь нь өндөр юм (17-25%).17,18

Тусламж үйлчилгээ 

Хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэгтгэсэн байдлаар олгох нь их чухал эх 
хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд анхан шатны тусламж үйлчилгээ болон 
судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгчдэд үйлчилгээ түүнчлэн хэрэгтэй гэж үзвэл 
ХДХВ-ийн эмчилгээ үйлчилгээтэй холбох нь их чухал юм.

Эмчилгээ

Хэдийгээр хүүхдүүдэд хийгдсэн судалгаа нь бага байгаа боловч насанд хүрэгчдэд 
хийгдэж байгаа судалгааны үр дүн нь ойролцоо. Ялангуяа DAAs-ийн хэрэглээ нь 
хүүхдүүдэд сайтар судлагдаагүй байгаа нь эдгээр эмүүдийн 3-р үеийн судалгаанд 
хүүхдүүдийг оруулаагүй байгаатай холбоотой байна.84,85 Нэг системчилсэн тоймд ИФН 
болон РБВ-ийн эмчилгээний вирүсын үр дүн болон хоруу чанарыг нь мэдээлсэн 
байна.153 Санамсаргүй сонголттой клиникийн судалгаанд 31 санамсаргүй бус 
судалгааг оруулсан байна. Нийт ерөнхий SVR-ийн хувь нь Пэг-ИФН болон РБВ-ий 
хувьд 30-100% байсан ба энэ нь насанд хүрэгчдэд тохиолддог SVR-ийн хувьтай 
ойролцоо байгаа юм. Хоруу нөлөөний хувьд голчлон ханиадтай төстэй шинж 
тэмдгүүд болон нейтропени байсан байна.
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9.4 Элэгний циррозтой хүмүүс
ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн өвчлөл нь бага зэргийн фиброзоос цирроз, элэгний 
анхдагч эсийн өмөн үүсэж болдог. ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсээс 15-30% нь 20 
жилийн дотор элэгний цирроз болдог бол түүнээс зарим хэсэг нь элэгний анхдагч  
эсийн өмөнтэй болдог. Энэ эрсдэл нь согтууруулах ундааг216 ихээр хэрэглэдэг хүмүүс 
бас ХВВ/ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүст илүү өндөр байдаг. Ялангуяа 
ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүс нь РВЭ эмчилгээнд хамрах боломжгүй бол энэ эрсдэл 
илүү өндөр байдаг.60,61 Ээнэгшилтэй элэгний циррозтой хүмүүст эмчилгээ хийлгэхэд 
бага хугацаа байх ба эдгээр хүмүүс нь эмчилгээ хийлгэж SVR-т хүрснээр хамгийн ач 
холбогдолтой байх юм. ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн эмчилгээнд ИФН-ийг 
агуулсан эмчилгээний горим нь ээнэгшил алдахаас өмнө хийгдэх ёстой юм. Энэ нь 
ИФН-ны хэрэглээ нь элэгний дутмагшилд оруулах түүнчлэн үхэлд хүргэх боломжтой 
байдагтай холбоотой юм. 

Элэгний циррозтой ИФН-той эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүст элэгний ээнэгшил 
алдагдаж байгаа эсэхийг үзэхийн тулд цусанд байнгын: билирубин, альбумин болон 
цус бүлэгнэлтийн байдлыг тогтоох зэрэг шинжилгээг байнга хийж хяналтад байх 
ёстой.110 Эдгээр хүмүүст ИФН-той эмчилгээ хийх нь хүнд хоруу чанар гарах өндөр 
эрсдэлтэй төдийгүй нөхцөл боломжтой бол цус бүлэгнүүлэх хүчин зүйлүүдийг 
хэрэглэхийг зөвлөдөг. 

ХСВ-ийн улмаас үүссэн циррозтой хүмүүст элэгний эсийн анхдагч өмөн өвчний 
цаашдын хүндрэл болон элэгний эсийн анхдагч өмөн зэрэг байгаа эсэхийг байнга 
хянаж байх нь эдгээр хүмүүсийн эмчилгээ үйлчилгээний нэгэн гол хэсэг юм. 
Ээнэгшилт элэгний циррозтой хүмүүс нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам ээнэгшлээ алдаж 
усжилт буюу асцит улаан хоолой ба ходоодны венийн судаснаас цус алдах хүндрэл 
гарч болох юм. Энэ нь цаашлаад элэгний дутмагшил, бөөрний дутмагшил, цусан 
үжил зэрэг амь насанд аюултай өвчинд хүргэж болох юм. Элэгний ээнэгшил алдсан 
эсэхийн оношилгоо нь лабораторийн болон клиникийн шинжилгээнүүдээр тулгуурлах 
ба эмчилгээ эхлэхээс өмнө өвчтөнийг нарийвчилж үзэх нь чухал юм. Элэгний 
циррозтой өвчтөнүүдэд (SVR-т хүрсэн өвчтөнүүд ч) үүнд орно. Өвчтөнүүд нь элэгний 
эсийн анхдагч өмөнгийн эрт илрүүлэлтэд 6 сарын тутамд хэвлийн хэт авиан 
шинжилгээ, цусны сийвэнд AFP-ны шинжилгээг 6 сар тутамд өгөх ёстой юм. 
Түүнчлэн ходоодны дуранг 1-2 жилд тогтмол хийж улаан хоолойн венийн  судасны 
варикоз байгаа эсэхийг тодруулах ёстой.110
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9.5 ХВВ болон сүрьеэгийн хавсарсан халдвартай хүмүүс
ХВВ/ХСВ-ийн хавсарсан халдвартай халдвар

ХСВ/ХВВ-ийн хавсарсан халдвартай хүмүүсийн өвчний явц нь хурдсаж болох ба 
үүнд ХСВ-ийн өвчний гол үүсвэр гэж үздэг. ХСВ/ХВВ-ийн хавсарсан халдвартай 
хүмүүсд ХСВ-ийн эмчилгээ хийгдэж болох ба SVR-ийн хувь нь ХСВ-ийн дан 
халдвартай хүмүүстэй ойролцоо байдаг.51,217 ХСВ-ийн халдвар байхгүй болсны 
дараагаар ХВВ-ийн дахин гарч ирэх эрсдэлтэй ба заримдаа ХВВ-ийн эмчилгээ хамт 
хийх болдог.199,g Ялангуяа Телбивүдиныг ИФН-той эмчилгээний горимтой хийхэд 
нейропатийн эрсдэл нь өндөрсдөг.

Сүрьеэ болон ХСВ хавсарсан халдвар 

Ерөнхийдөө ХСВ-ийн эмчилгээг эхлэхээс өмнө сүрьеэ зэрэг хүнд хавсарсан хүнд 
халдваруудыг эмчлэх хэрэгтэй болдог. ДЭМБ-аас ХДХВ амьдарч байгаа хүмүүсийг 
(судсаар мансууруулах бодис хэрэглэгчдийг хамруулна.) Хүмүүс 4 шинж тэмдэгтэй 
байх үед эрт илрүүлэлтээр идэвхтэй сүрьеэ байгаа эсэхийг үзэж байхыг зөвлөдөг. 
Хэрвээ дараах шинж тэмдэг өвчтөнд байхгүй бол сүрьеэг үгүйсгэж болох боломжтой 
ба хэрвээ аль нэг шинж тэмдэг байвал эдгээр өвчтөнүүд сүрьеэ болон бусад 
өвчтөнүүдийн шинжилгээнд хамрагдах боломжтой. Үүнд ханиалгах халуурах жин 
буурах, шөнө хөлрөх зэрэг болно. ДОХ-той хүмүүст сүрьеэ илрэх юм бол CD4-ийн 
тооноос хамааралгүйгээр РВЭ эмчилгээг яаралтай эхлүүлэх шаардлагатай болдог. 
ХДХВ/ХСВ, сүрьеэгийн хавсарсан халдвартай өвчтөнүүдийг яаж эмчлэх талаар 
судалгааны материал хязгаарлагдмал боловч эдгээр тохиолдлуудад нийлсэн хоруу 
чанар хэрэглэж байгаа эмүүдийн тоо болон эм хоорондын үйлчлэл зэргийг багасгахын 
тулд клиникийн сайн шийдвэр гаргах хэрэгтэй болдог. Эдгээр эмүүдийн харилцан 
үйлчлэлийг интернетээр шалгаж болох юм. Эмүүдийн харилцан үйлчлэлийн талаар 
доорх хаягаар шалгаж болно.6 

9.6 Бөөрний дутагдалтай өвчтөнүүд
Бөөрний дутагдалтай өвчтөнүүдэд Пэг-ИФН/РБВ-ийн тунг өөрчлөх хэрэгтэй ба 
эмчилгээ эхлэхээс өмнө бөөрний үйл ажиллагааны суурь шинжилгээг хийх хэрэгтэй 
болдог. Пэг-ИФНα2a нь элгээр гадагшлуулагддаг байхад Пэг-ИФНα2b нь бөөрөөр 
гадагшилдаг. Онолын хувьд Пэг-ИФНα2b хуримтлал нь гемодиализ хийгдэж байгаа 
хүмүүсийн хувьд гарах боломжтой боловч клиникт тодорхой ялгаа мэдээлэл 
хийгдээгүй байна.200,201 Софосбувир нь бөөрөөр гадагшилдаг боловч одоогоор бөөрний 
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дутагдалтай хүмүүст энэ эмийн аюулгүй байдлын талаар судалгаа хийгдээгүй байна. 
Бөөрний өвчлөлийн хүнд шатлалын хүмүүст (креатины клиренс 20-40 mL/min), Пэг-
ИФНα2a тунг 7 хоног тутамд 135µg-аар болгож бууруулахыг зөвлөж байна. Үүнээс 
гадна РБВ-ийн тунг багасгах ёстой. Бөөрний дутгдалтай байнгын гемодиализид 
байгаа өвчтөнүүдэд өдөрт 200 мл эсвэл 200 мл зэргээр бууруулж хэрэглэж болно. 
Цусан дах РБВ нь гемодиализаар гадагшлах ба гарч байгаа % нь ойролцоогоор 50% 
байдаг.
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10. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
АСУУДАЛ

Бага болон дунд орлоготой орнуудад ХСВ-ээр халдвартай хүмүүсийн эмчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулахын тулд байгаа нөөц бололцоог тус тусын нөхцөлд тааруулан 
сайтар судлах хэрэгтэй юм. Өндөр орлоготой гарзуудын мэргэжлийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой өвчтөнд ноогдох эмчийн тоо өндөр төдийгүй дэвшилтэт 
лабораторийн хяналтаар хангагдах боломжтой газруудын мэдээллийг хэрэглэх нь 
ихэнх орнуудад боломжгүй тул эдгээр нь нөхцөлт байдалтай таарсан байх учиртай. 
Сүрьеэ болон ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
сайжруулах тал дээр ДЭМБ-аас нэлээдгүй ажил хийгдсэн тул энэ нь олон нөөц 
бололцоо багатай орнуудад эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахад нөлөөлсөн юм.219 
Бага болон дунд орлоготой орнуудад ХСВ-ийн тусламж үйлчилгээ эрт илрүүлэлт 
зэргийг сайжруулахад сүрьеэ, ХДХВ-ийн эмчилгээний программуудад тааралдаж 
байсан асуудлуудтай адил асуудлууд тааралдах тул ижил төстэй арга хэмжээг авч 
үзэх нь чухал юм.

10.1 Эмчилгээ үйлчилгээний төлөвлөгөө
Үйлчилгээний төлөвлөгөөнд тус газар нутгийн өвчлөлийн хэмжээг тодорхойлох болон 
байгаа нөөц бололцоо төдийгүй дэд бүтцийг ашиглан эмчилгээний хүртээмжийг 
дээшлүүлэхэд үнэлгээ өгөх шаардлагатай юм. Үндэсний хөтөлбөрүүд нь эрт илрүүлэлт 
болон эмчилгээний хүртээмжийг оруулах хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар ихэнх 
орнуудад ХСВ-ийн тархалтын дараах материал тэр тусмаа бага орлоготой орнуудад 
энэ нь муу байгаа юм. Вирүст хепатитаас урьдчилан сэргийлэх болон хяналтын 
Дэлхий нийтийн бодлогын үр дүн 2013-д орон тухай бүрд байгаа бодлого болоод 
бүтцийн тухай мэдээллүүд орсон болно. Эдгээр бодлого болоод бүтцийг ашиглаж 
эдгээр халдвартай хүмүүст эмчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хэрэгтэй. Одоогоор 
хэдэн хүн буюу хүн амын хэдэн хувь нь өндөр эрсдэлтэй эсвэл эдгээрийн тархалтын 
хувийг бас өмнөх баримт бичгүүдэд харуулсан болно. ХСВ-ийн эмнэлгийн үйлчилгээ 
болон эмчилгээний хүртээмжийг сайжруулахын тулд эхний алхам нь ийлдэс судлалын 
болон нуклейн хүчлийн шинжилгээг тодорхой бүлэг хүмүүст байнга хийж байх нь 
чухал юм. Хурдавчилсан шинжилгээний аргууд тухайлбал хатаасан цусны цэгүүд 
эсвэл амны хөндийн шингэнүүдийн шинжилгээнүүд түүнчлэн олноор хийх чадамжтай 
PCR-ийн платформууд зэрэг нь халдвар авсан өвчтөнүүдийн оношилгоог 
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нэмэгдүүлэхэд хэрэгцээтэй болох юм. Үүнээс гадна эдгээр шинжилгээний аргууд нь 
зарим нэгэн хэм хэцүү бүлэг хүмүүс эсвэл мансууруулах бодис хэрэглэгчид үүнээс 
гадна явуулын шинжилгээ хийх эдгээр үйлчилгээнүүдийг дэлгэрүүлэх боломжтой 
болох юм. Түүнчлэн ХСВ-ийн эрт илрүүлэлтийг ХДХВ/ХВВ-ийн болон сүрьеэгийн 
илрүүлэлтийн үйлчилгээтэй хамтруулах нь олон газруудад зохимжтой байж болох 
юм. 

Эмчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэхэд хамгийн гол бэрхшээл нь эмчилгээний өртөг 
юм. Үүнд: Эмийн өртөг, татвар, импортоор оруулж ирж байгаа өртгүүд зохистой 
эмнэлгийн байгууллагууд болон эмч ажилтнууд үүнээс гадна оношилгоо болон 
хяналтын тоног төхөөрөмж зэрэг болно. Эмийн үнэ өртгийг бууруулах ялангуяа 
элэгний хүнд өвчтэй бүлгүүдийг нэн яаралтай эмчилгээнд хамруулах (F2-оос дээш 
өвчтэй хүмүүс бүр нөхцөл бололцоо дутмаг хүмүүст F4 хүмүүс зэргийг оруулахад 
болох) юм. Оношилгооны болон эмчилгээний газруудыг нэгтгэсэн байх нь өртгийг 
багасгах түүнчлэн эмчилгээний хүртээмжийг сайжруулахад нөлөөтэй байж болох юм. 
Үүнээс гадна сувилагч нэр клиникийн ажилтнууд болоод эм зүйч зэрэг мэргэшсэн 
хүмүүсийн хоорондох клиникийн үйл ажиллагааны ажлын хуваарийг тодорхой болгох 
нь чухал юм. Эдгээр хүмүүс нь нарийн мэргэжлийн багийн гишүүдтэй холбоотой 
байж хэрэгтэй үедээ мэдээлэл авах зэрэг нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахад 
бас нөлөөтэй болно. Нэгдсэн байдалтайгаар эмийн үнийг тохиролцох буюу олноор нь 
худалдаж авах зэрэг нь эмийн үнийг бууруулах боломжтой(нэгдсэн procurement-ийг 
зохион байгуулах). Патентын асуудал болон ойролцоо үнэлгээтэй биологийн 
агентуудыг хэрэглэх эсвэл ерөнхий эмүүдийг хэрэглэх зэрэг нь өндөр нөлөөтэй байж 
болно. Тэр тусмаа одоогоор олон шинэ DAA-үүд гарч байгааг харгалзан үзэх нь чухал 
юм. Эмчилгээнд байгаа өвчтөнүүдийг хянах хяналтад зориулсан болон эрт 
илрүүлэлтэд зориулсан клиникийн  болон лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд нь эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний салшгүй хэсэг болно. Генотипыг болон ХСВ-ийн идэвжлийг 
тодорхойлох  амархан аргыг бий болгох буюу хэрэглэх төдийгүй эмийн хортой нөлөөг 
хянахад зориулалттай шинжилгээнүүдийг хэрэглэх нь нөөц бололцоо муутай 
газруудад эмчилгээний хүртээмжийг сайжруулахад их чухал юм. Зарим газруудад 
ХСВ-ийн хурдан шинжилгээнүүдийг хэрэглэснээр зохих ёстой эмчилгээг хийлгэхэд 
амархан болгож болох юм. Эм зүйн байгууллагуудын эмээ хадгалах газрууд тэр 
тусмаа ИФН-ний хувьд хөргөгчтэй эмийн агуулахууд байх зэргийг шинэ эмчилгээний 
төвүүдийн хувьд төлөвлөгөөндөө оруулах ёстой. Үүнээс гадна эмийг хаанаас авах 
болон яаж тараах зэрэг төлөвлөгөө байх ёстой. Гишүүн орнуудын тухайд зарим нэгэн 
шинэ эмүүдийг бүртгүүлэх зэрэг нь нэлээд их хугацаа шаардсан байж болох тул 
зохистой төлөвлөгөө хэрэгтэй болно.
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10.2 Үйлчилгээг хүргэх
Үйлчилгээний хүргэлтийн гол элементүүдэд клиникийн дэд бүтэц лабораториудын 
шинжилгээний үйлчилгээнүүд эмийн хангалтын найдвартай байдал хүний нөөц (эмч, 
сувилагч болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх мэргэшсэн ажилтнууд) Эмнэлгийн шатлал 
хоорондын харилцаа холбоо хяналт болоод иргэний нийгмийн байгууллагын иргэний 
нийгмийн байгууллагуудын оролцоо зэрэг юм. Эмчилгээний хүртээмжийг 
сайжруулахын тулд халдвартай өвчтөнүүдийг олж тогтоох шаардлагатай болдог. 
Иймээс ХСВ-ийн эрт илрүүлэлт нь өндөр эрсдэлтэй бүлгүүдэд ч хийгдсэн байх ёстой 
болдог. Цаашлаад В, С вирүсийн халдвартай хүмүүсийн эмчилгээнд хамрагдах ба 
түүнчлэн эмчилгээтэй холбоотой хор нөлөө болон үр дүнгийн хяналт нь орж байх 
явдал юм. Одоогоор бэлэн болсон ХДХВ-т үзүүлж байгаа үйлчилгээтэй нэгдүүлэх нь 
бас хэрэгтэй байж болох юм. Хүн амын дунд стандартад оруулсан хялбарчилсан 
эмчилгээг бий болгосноор үйлчилгээний хүртээмж нь сайжрах юм. Төвлөрүүлсэн бус 
үйлчилгээг бий болгосноор ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүсийг олон тоогоор эмчлэх 
боломж бүрдүүлсэн юм. Үйлчилгээг хүргэх явцад үйл ажиллагааны хялбаршуулсан 
удирдамжууд сургалтын материалууд болон клиникийн шийдвэр гаргах аргууд үүнээс 
гадна цөөн тооны эмүүд байх зэргийг хэрэглэж болно. Эмчилгээ эхлэхээс өмнө 
одоогоор байгаа өвчтөнүүд тухайлбал сүрьеэ ээнэгшил алдагдсан элэгний цирроз 
эсвэл жирэмслэлт зэрэг байгаа эсэхийг тодруулах нь эмчилгээ хийх боломжгүй эсвэл 
эмчилгээг хойшлуулах зэрэгт нөлөөтэй юм. Үүнээс гадна сэтгэцийн үнэлгээ хийх 
болон эм хоорондын харилцан үйлчлэлд үнэлгээ өгөх нь бас зайлшгүй юм. Өвчинтэй 
холбоотой мэдээлэл өвчтөнүүдийг эмчилгээнд ороход гарч болох хоруу чанаруудыг 
сайн тайлбарлах бэлтгэх оношилгооны өмнө болон дараагаар өгөх мэдээллүүд болоод 
зөвлөмж үйлчилгээ зэрэг байх ёстой.  Хоруу чанар болон үр дүнгийн хяналтыг хийх 
боломжтой оношилгооны лабораториуд зэрэг нь маш чухал ба эдгээрт одоогоор 
ХДХВ-ийн халдварт хэрэглэж байгаа лабораториудыг бас ашиглах боломжтой юм. 

Эмчилгээнд стандарт горимуудыг клиникийн шийдвэрийг гаргахад зориулсан 
хялбаршуулсан удирдамж болоод хяналтын стандарт загваруудыг хэрэглэх хэрэгтэй. 
Орон тус бүрийн хувьд эмчилгээ үйлчилгээний багц болон эмчилгээ түүний хяналтын 
алгоритмыг бий болгох нь чухал юм (энэ алгоритмуудад 1 болон 2-р үеийн DAA-
үүдийг бас оруулах хэрэгтэй). Энэ алгоритмуудад хэзээ эмчилгээ эхлэх хэзээ зогсоох 
яаж цааш нь хянаж байх болоод хоруу чанар зэргийг оруулсан байх юм. ХДХВ-ийн 
халдвартай өвчтөнүүдийн тухайд эм хоорондын харилцан үйлчлэлүүдийг авч үзэх нь 
чухал болно. Тухайлбал бага орлоготой орнуудад өргөнөөр хэрэглэгддэг AZT, ddI 
болон d4T-ийн хэрэглээг ИФН болон РБВ-тай эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүст 
хэрэглэхгүй байхыг зөвлөсөн болно. ХСВ-тай хүмүүсийг эмчилж байгаа эмчилгээний 
үед хяналтад байлгах нь зохистой эмчилгээ үйлчилгээний чухал хэсэг юм. Сүрьеэгийн 
эмчилгээний үед бий болгосон стандарт бүртгэлийн системийг ХСВ-ийн эмчилгээний 
үед хэрэглэх нь хяналт болоод үнэлгэ өгөхөд их хэрэгтэй болох юм.Эмчилгээ эхэлж 
байгаа эхний үед хяналтыг нэмэгдүүлэх нь чухал юм. Бага болон дунд хөгжилтэй 
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орнуудад ХСВ-ийн эмчилгээг хүргэх тал дээр хил хязгааргүй эмч нар байгууллагаас 
бас зөвлөмж гаргасан болно.

10.3 Хойшид авч үзэх асуудлууд
ХСВ-ийн эмчилгээ нь хурдан өөрчлөгдөж байгаа тул шинээр эм гарах болгонд 
эмчилгээгээ шинэчилж байх хэрэгтэй болж байгаа юм. Үр дүн сайтай хоруу чанар 
багатай бүрэн эмчлэх эмчилгээнүүд гарч байна. Энэ нь дэлхий дээрх ХСВ-ийн 
халдвартай холбоотой эрүүл мэнд, эдийн засгийн хор нөлөөг ихээр бууруулах юм. 
Одоогоор ХСВ-ийн өндөр тархалтыг бууруулах нь хүрэх боломжтой зорилго болж 
байгаа ба ХСВ-ийн эмчилгээг бага болон дунд орлоготой орнуудад бий болгоход 
дэлхий нийтийн оролцоо шаардлагатай болох юм. Үүнд улс төрийн хүсэл сонирхол 
эдийн засгийн хөрөнгө оруулалт болон эм үйлдвэрлэгчид болон эрүүл мэндийн 
байгууллага иргэний нийгмийн байгууллагуудын туслалцаа хэрэгтэй байгаа юм.

10.4 ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн шинжилгээ, тусламж 
үйлчилгээ, эмчилгээний удирдамжийн хүртээмж, хяналт, 
хэрэгжилт
Энэхүү удирдамжийг Европын Элэг судлалын Нийгэмлэгийн эрдэм шинжилгээний 
хурлаар жил бүрийн оруулсан билээ (2014 оны 4 сар). Нарийн бичгийн дарга нар 
бусад нь олон улсын хурлаар одоогийн зөвлөмжийг танилцуулахыг зөвлөдөг. Нарийн 
бичгийн дарга нарын бүрэлдэхүүн хэсэг хөтөлбөртэй ДЭМБ-ийн бүс нутгийн Эрүүл 
мэндийн яам улс зэрэг гол гол олон улсын, үндэсний хамтран ажиллах төвүүд (жишээ 
нь, иргэний нийгэм, сангууд, хандивлагчид), үндэсний түгээх байдлыг хангах ДЭМБ-
ийн бүсийн дахь харилцах хепатит оноо хамтран ажиллах болно. Үүнээс гадна НҮБ-
ын бусад удирдамж /холбогдох вэб хуудас руу холбоос ДЭМБ вэб сайт дээр нээлттэй 
байх болно.

Эдгээр удирдамжийн зөвлөмжийг амжилттай хэрэгжүүлж, сайн төлөвлөж 
нутагшуулж авах нь, зөв зохион байгуулахаас хамаарч тухайн орон нутгийн болон 
үндэсний стратеги болдог. Энэ үйл явц хамтрагч байгууллагууд болон байгууллагын, 
боломжит нөөцийг одоо байгаа бодлого, туршлага, дэмжлэг түвшинд тодорхойлж 
болно. Эдгээр удирдамжийн хэрэгжилт үндэсний эмчилгээний удирдамж тэдгээрийг 
тусгасан байгаа улс орнуудын тоогоор хэмжиж болно. Энэ вирүст хепатитийн хяналт, 
урьдчилан сэргийлэлт нь ДЭМБ-ийн Дэлхийн бодлогын үр дүнгийн үндэс хоёр жил 
тутам судалгаагаар дамжуулан хянаж байдаг. Одоогийн байдлаар хяналтын аль ч 
системээр улсын хэмжээнд энэ мэдээллийг цуглуулах боломжтой байдаг.
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